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คํานํา 
ทุกวันผูคนนับจํานวนนับพนั ๆ คนถูกทําให
เสียชีวิตและบาดเจ็บในทองถนนของเรา ชาย 
หญิง หรือเด็ก ที่กําลังเดิน   ขี่จักรยาน   หรือ
โดยสารรถไปโรงเรียนหรือที่ทํางาน   เลนใน
ถนน   หรือเร่ิมออกเดินทางไกล   จะไมมวีันได
กลับบานอีกเลย  ทิ้งครอบครัวและชุมชนที่     
ใจสลายไวเบื้องหลัง   คนนับจํานวนลานใน 

แตละปจะใชเวลาหลายสัปดาหในโรงพยาบาล  หลังจากเกดิอุบัติเหตุรถชนอยางรุนแรง และหลายคนไมอาจที่จะ
มีชีวิตอยู  ทํางาน หรือเลน อยางที่เคยทําไดอีกตอไป  ความพยายามในปจจุบันในอันทีจ่ะแกไขปญหาเรื่อง
ความปลอดภยัในทองถนนนับวายงัเล็กนอยมากเมื่อเปรยีบเทียบกับความทุกขทรมานของมนุษยชาติที่
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

 องคการอนามยัโลก และธนาคารโลก ไดรวมมือกนัผลิต รายงานโลกเกีย่วกบัการปองกนัการบาดเจ็บ
จากการจราจรทางถนน โดยมีจุดประสงคที่จะนําเสนอภาพรวมอันกวางขวาง ครอบคลุมของสิ่งที่ไดรับรู
เกี่ยวกับ  ขนาด  ปจจยัเสี่ยง และผลกระทบ   ของการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และวิธีที่จะปองกัน
รวมทั้งลดผลกระทบของอบุัติเหตุรถชนกันในทองถนน    เอกสารนี้เปนผลผลิตของความพยายามรวมกัน
โดยทั้งสถาบันตาง ๆและบรรดาปจเจกชนทั้งหลาย  ผูเชี่ยวชาญมากกวา 100 คน จากทุกทวีป และทุกภาค

สังคมอาทิเชน ภาคการขนสง วิศวกรรม อนามัย ตํารวจ การศึกษา และ ประชาสังคม  ไดทํางานรวมกันเพื่อ
ผลิตรายงานฉบับนี้ โดยองคการอนามัยโลก และธนาคารโลกเปนผูประสานงาน 

 การบาดเจบ็จากการจราจรทางถนน เปนประเด็นทางสาธารณสุขที่ขยายตัวขึน้เรื่อย ๆ และมีผลกระทบ
อยางผิดสัดสวนตอกลุมที่อยูในภาวะลอแหลมของผูใชถนน  รวมถึงผูยากไร  คนที่ถูกรถชนในทองถนน
จํานวนมากกวาครึ่งหนึ่งเปนผูใหญที่มีอายรุะหวาง 15-44 ป   ซ่ึงมกัจะเปนผูหาเล้ียงครอบครวั  ยิ่งไปกวานัน้ 

การบาดเจ็บในทองถนน ทําใหประเทศที่มรีายไดต่ํา และปานกลาง สูญเสียผลผลิตมวลรวมของประเทศ 
(GNP) ระหวาง 1% -2%   ซ่ึงมากกวางบประมาณชวยเหลือการพัฒนารวมทั้งหมดทีป่ระเทศเหลานี้ไดรับ 

 แตทวา การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนนั้นเปนเรื่องทีส่ามารถปองกันได  ในประเทศที่มี   
รายไดสูงไดมกีารใชมาตรการเขาแทรกแซงเพื่อลดอุบัติเหตุและผลกระทบจากการบาดเจ็บจากการจราจร
บนทองถนนลงใหถึงระดับมนีัยสําคัญ   การเขาแทรกแซงเหลานี้ไดแก การบังคับใชกฎหมายเพื่อควบคุม
ความเร็วในการขับขี่และปริมาณแอลกอฮอลที่บริโภค  การบังคับใหคาดเข็มขัดนิรภยั สวมหมวกกนัน็อค 
รวมทั้งการออกแบบและการใชรถและถนนที่ปลอดภัยขีน้ การลดการบาดเจ็บจากการจราจรในทองถนน 
สามารถเปนสวนสําคัญที่นําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาแหงสหสัวรรษซึ่งมุงลดความยากจน       



 

อยางรุนแรงลงไปครึ่งหนึ่ง และลดความยากไรใหถึงครึง่ และลดอัตราการเสียชีวิตในวัยเด็กลงอยางมี
นัยสําคัญ 

 จะตองนําการปองกันการบาดเจ็บจากการจราจรบนทองถนนมาผนวกเขาไวในเครือขายอันกวางขวาง
ของกิจกรรมตาง ๆ อาทิเชน การพัฒนาและการจัดการโครงสรางพื้นฐานของถนน การจัดหายวดยานพาหนะ
ที่ปลอดภัยมากขึ้น   การบังคับใชกฎหมาย  การวางแผนความเคลื่อนไหว  การจัดใหมีบริการอนามัยและ
โรงพยาบาล  การจัดใหมีสวสัดิการสําหรับเด็กตลอดจนการวางแผนสิง่แวดลอม  และการพัฒนาเมอืง      
ภาคอนามัยเปนสวนสําคัญในกระบวนการนี้โดยที่มีบทบาทในการเสริมความแข็งแกรงของฐานขอเท็จจริง  
การจัดใหมีการดูแลรักษาอยางเหมาะสมกอนเขาโรงพยาบาล และขณะอยูในโรงพยาบาลและการพกัฟน 
การดําเนินการใหความสนับสนุนและการรวมกอใหเกดิการดําเนินการเขาแทรกแซงและประเมนิผลการเขา
แทรกแซงทั้งหลาย 

บัดนี้ไดเวลาของการปฏิบัติการแลว   ความปลอดภัยของถนนก็คือการไมมีอุบัติเหต ุ จําเปนอยางยิง่
ที่จะตองมีเจตจํานงคทางการเมืองที่เขมแข็งและความพยายามอยางตอเนื่องและประสานสอดคลองจาก     
ทุกภาคกจิกรรมและทุกฝาย  การลงมือปฏิบัติการเสียตั้งแตเวลานี้  จะรกัษาชีวติไวไดหลายชีวิต   เราขอรอง
รัฐบาลทั้งหลายตลอดจนภาคตาง ๆ ในสังคม เพื่อใหยอมรับและดําเนนิการตามขอแนะนําหลักในรายงาน
ฉบับนี้ 
 

                             LEE  Jong-wook   James D Wolfensohn 

      Director-General   President 

      World Health Organization  World Bank Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

    

อารัมภบท 
 ชาวเคนยาจํานวนมากกวา 3,000 คน ถูกกระทําใหเสียชีวติบนทองถนนของเราในทุก ๆ ป พวกเขา

สวนใหญมีอายุอยูในระหวาง 15-44 ป คาตนทุนตอเศรษฐกิจของเรา จากอุบัติเหตุเหลานี้เกินกวาจํานวน 50 

ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา โดยไมนับรวมถึงการสูญเสียชีวิตกันจริง ๆ  รัฐบาลเคนยา ไดมีความสํานึกวาการ
บาดเจ็บจากการจราจรบนทองถนน เปนปญหาใหญทางสาธารณสุขซึ่งอยูในวิสัยที่อาจปองกันได 
 ในป พ.ศ. 2546 รัฐบาลผสมพันธมิตรสายรุงแหงชาติ ซ่ึงเพิ่งไดรับการจัดตั้งขึ้นใหม ๆ ไดเขาเผชิญ

ความทาทายเรือ่งความปลอดภัยบนทองถนน   รัฐบาลไดมุงเนนมาตรการเฉพาะหนาบางอยางเพื่อลดทอน
จํานวนความละเลยตอกฏจราจรที่มีอยูอยางกลาดเกลื่อน และไดบัญญัตกิารกําหนดความเร็วของยานพาหนะ
สําหรับการบริการสาธารณะ 

 นอกเหนือจากการดําเนินมาตรการตาง ๆ ดังกลาวขางตนแลว รัฐบาลยังไดเร่ิมโครงการรณรงค 
ความปลอดภยัทางทองถนนระยะเวลา 6 เดือน และประกาศสงครามตอตานการทุจริตฉอราษฏรบังหลวง 

ซ่ึงเปนสาเหตโุดยตรงและโดยออมของการเกิดอุบัติเหตทุางการจราจรบนทองถนนระดับสูงถึงขนาดไมอาจ
เปนที่ยอมรับไดของประเทศ 

 ขาพเจาใครรองขอใหประชาชาติทั้งมวล ดาํเนินการตามขอเสนอแนะตาง ๆ ของ”รายงานโลก      

วาดวยการปองกันการบาดเจ็บจากการจราจรบนทองถนน” ในฐานะเปนคูมือในการสงเสริมความปลอดภัย

บนทองถนนของประเทศทั้งหลายเหลานัน้    เมื่อมีเครื่องมือดังกลาวนี้ อยูในมือแลว ขาพเจาก็รอคอยท่ีจะ
ทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานทั้งหลายของขาพเจาที่อยูในภาคการสาธารณสุข  การคมนาคมขนสง การศึกษา 
และภาคอื่น ๆ เพื่อที่จะแกไขปญหาสาธารณสุขที่สําคัญประการนี้อยางเต็มที่  
 

     เอ็มวาอี  กิบากี  ,ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐเคนยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

 

 ในป พ.ศ. 2547 “วันอนามยัโลก”  ซ่ึงถูกจัดขึ้นโดย องคการอนามัยโลก จะถูกอุทิศใหแกเร่ือง     

ความปลอดภยับนทองถนนเปนครั้งแรก   ตามขอมูลทางสถิตินั้น ทุก ๆ ปเปนที่รูกันกนัวาประชาชนจํานวน 
1.2 ลานคน ทัว่โลกเสียชีวิตบนทองถนนสวนคนอื่น ๆ อีกจํานวนหลายลานคนไดรับบาดเจ็บ โดยบางคน 

ถึงกับทุพพลภาพอยางถาวร ไมมีประเทศใดไดรับการละเวนจากยอดผูเสียชีวิตและบาดเจ็บเหลานี้ ซ่ึงมักเกิด
ขึ้นกับเยาวชนเปนกรณพีิเศษ    ศักยภาพอันมหาศาลของมนุษยชาตกิําลังถูกทําลาย และยังไดนํามาซึง่ผล
สืบเนื่องทางเศรษฐกิจและสังคมอันรายแรงยิ่ง   ความปลอดภัยบนทองถนนจึงเปนประเด็นหนึ่งทางการ
สาธารณสุขทั่วโลกดวยเหตนุี้เอง 
 วันอนามยัโลกจะถูกประกาศขึ้นอยางเปนทางการที่กรุงปารีส ในวันที ่7 เมษายน พ.ศ.2547  

ประเทศฝรั่งเศสไดรับเกียรตแิละไดเล็งเหน็วานี่คือการยอมรับความพยายามทุมเทอยางขนานใหญของ   
พลเมืองทั้งมวลของฝรั่งเศส  ซ่ึงไดระดมความพยายามลดจํานวนการตายและการทําลายลางที่ฝร่ังเศส        
ไดเผชิญอยูบนทองถนน   ความพยายามเหลานี้จะบังเกิดผลสําเร็จขึ้นมาไดก็แตโดยไดรับความสนบัสนุน
จากแนวความคิด ที่ปฏิเสธการยอมรับวาอบุัติเหตุบนทองถนนเปนเรื่องของชะตาลิขิต และจากความตั้งใจ
เด็ดเดีย่วในอนัที่จะเอาชนะความเฉยเมยและใจไมสูที่บังเกิดขึ้นบอยคร้ังเกินไป การระดมความพยายามของ
รัฐบาลฝรั่งเศสและสถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งองคการแหงพลเมอืงหรือองคการประชา
สังคมทั้งหลาย รวมกับนโยบายเฝาระวังและปองกันอุบัติเหตุอยางแข็งขันไดลดยอดจํานวนผูเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางการจราจร ในฝรั่งเศสลงได 20 %   จาก 7,242  คน  ในป พ.ศ. 2545  เปน    5,732  คน        

ในป พ.ศ. 2546    ยังคงตองทําอะไรอีกมาก แตส่ิงหนึ่งซึ่งชัดเจนแลวก็คือการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจ

นี่เองที่เราจะนาํมาใชในการบรรลุผลแหงความดิ้นรนของแตละคนและของสวนรวม เพื่อรักษาชวีติ           
ใหอยูรอด 
 

      ฌาค  ชีรัค    ประธานาธิบดีแหงฝร่ังเศส  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

 

 

 ความตายและการบาดเจ็บซึง่เปนผลจากพาหนะชนกันบนทองถนนกําลังเปนปญหาทางสาธารณสุขที่
สําคัญระดับโลกและกําลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เวียดนามกไ็มไดรับการละเวน ในป พ.ศ. 2545  อัตราการตาย    

ทั่วโลกเนื่องจากอุบัติเหตุทางการจราจร คือ 19 คน ตอ พลเมือง 100,000 คน  ในขณะที่เวยีดนามมีตัวเลข

อยูที่  27  คน  ตอพลเมือง 100,000 คน อุบัติเหตุรถชนกันบนทองถนนของประเทศไดคราชีวติผูคนใน 

ปจจุบันเพิ่มขึ้นหาเทาตวัจากเมื่อสิบปกอน  ในป พ.ศ. 2546  ไดมีการรายงานยอดรวมการเกดิอบุัติเหตุ

จํานวนทั้งสิ้น 20,774  ราย ซ่ึงทําใหมีคนตาย 12,864  ราย  บาดเจ็บ 20,704  ราย  และสูญเสียนบัเปนเงิน

หลายพันลานดอง (เงินเวียดนาม) 

 สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุรถชนกันบนทองถนนของเวียดนาม คือการเพิ่มจํานวนขึ้นอยาง
รวดเร็วของยานพาหนะ  โดยเฉพาะอยางยิง่รถจักรยานยนต หรือมอเตอรไซค  ซ่ึงมีจํานวนเพิ่มขึ้นปละ     
10 เปอรเซ็นต  ผูขับขี่รถจักรยานยนตเกือบคร่ึงหนึ่งเปนผูไมมีใบอนุญาตขับขี่และผูขับขี่จํานวนสามในสี่  

ไมไดปฏิบัติตามกฏจราจร  นอกจากนั้น การพัฒนาทองถนนและโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง
อ่ืน ๆ ก็ไมสามารถกาวตามทันกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว 

 เพื่อที่จะลดการบาดเจ็บลมตาย  ปกปองทรพัยสินและกอใหเกดิการพัฒนาอยางยั่งยืน รัฐบาลแหง
เวียดนามจึงไดจัดตั้งคณะกรรมการแหงชาติวาดวยความปลอดภัยทางการจราจรขึ้นในป  พ.ศ. 2538  ในป 

พ.ศ. 2544  รัฐบาลไดประกาศใชนโยบายแหงชาตวิาดวยการปองกันอบุัติเหตุและการบาดเจ็บ โดยมี

เปาหมายเพื่อลดจํานวนผูเสียชีวิตใหอยูที่  9  คน  ตอ พาหนะ 10,000 คัน  รัฐบาลไดริเร่ิมลดอุบัติเหตุทาง

การจราจร ซ่ึงรวมถึงการออกกฏจราจรใหม ๆ และการเพิ่มความเขมแข็งของการบังคับใชกฏหมายในป 
พ.ศ. 2546 จํานวนอบุัตเิหตทุางการจราจรถูกทําใหลดลง  27.2 % เมื่อเทียบกับปกอนหนานัน้  ในขณะที่

อัตราการตายและการบาดเจบ็ลดลง    8.1 % และ  34.8 %   ตามลําดับ  

 รัฐบาลแหงเวยีดนาม จะดําเนินมาตรการตาง ๆ ที่เขมงวดมากยิ่งขึน้เพือ่ลดการบาดเจ็บจาก    
อุบัติเหตุจราจรบนทองถนน  โดยผานทางการรณรงคสงเสริมสุขภาพ   การผนึกความเปนเอกภาพของ
ระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ และการระดมความรวมมือจากภาคตาง ๆ ในทุกระดับ และทั่วทั้งสังคม        
รัฐบาลแหงเวยีดนามยินดตีอนรับองคการอนามัยโลก  รายงานโลกวาดวยการปองกนัการบาดเจ็บทางการ
จราจรบนทองถนน ซ่ึงจัดทําโดยธนาคารโลก และยอมรบัพันธกรณใีนอันที่จะดําเนินการตามขอแนะนํา  
ทั้งหลาย เพื่อใหบังเกิดผลมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
 

     ฯ พณ ฯ นายฟาน วนั ไค 

     นายกรัฐมนตรแีหงสาธารณรฐัสังคมนิยมแหงเวยีดนาม 
 

 

 



 

 

            

 ในประเทศไทย  อุบัติเหตุบนทองถนนไดรับการพิจารณาวาเปนปญหาสาธารณสุขอันสําคัญ
ประการหนึ่งของสามปญหาที่สําคัญที่สุดของประเทศ  แมวารัฐบาลจะพยายามอยางดีที่สุดแลวก็ตาม         
แตก็เปนที่นาเศราใจที่ยังคงมีผูเสียชีวิตมากกวา 13,000 คน และผูบาดเจ็บกวาหนึ่งลานคนในแตละป        

อันเปนผลมาจากอุบัติเหตุบนทองถนน  โดยมีผูบาดเจ็บหลายแสนคนกลายเปนผูพกิาร  การบาดเจบ็และ   
การเสียชีวิต สวนใหญเกีย่วของกับผูขับขี่รถจักรยานยนต  รถจักรยานและคนเดินถนน 

 รัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย เล็งเห็นวา ปญหานี้มีความเรงดวนอยางยิง่และไดจัดความสําคัญ     
ไวในลําดับสูงในวาระแหงชาติ   เรายังสํานกึความจริงไดวา การปองกนัการบาดเจ็บอยางยั่งยืน และมี   
ประสิทธิภาพเชนนั้น จะบังเกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นไดกแ็ตโดยอาศัย ความรวมมือผนึกกําลังกันจากทกุฝาย     
อยางแนนแฟน 

 เพื่อจดัการกับปญหาอนัสําคญัยิ่งเรื่องนี ้  รัฐบาลไดจดัตั้งศนูยปฏิบัติการความปลอดภัยบนทองถนน      
ซ่ึงครอบคลุมภาคตาง ๆ ของประเทศ และประกอบดวยสวนราชการตาง ๆ องคการเอกชน  ทั้งหลายทีเ่กีย่วของ
และองคการประชาสังคม  ศูนยปฏิบัติการนี้ไดดําเนินการตามความคิดริเร่ิมดานการปองกันการบาดเจ็บ
มากมายหลายประการ ซ่ึงรวมถึง การรณรงค เร่ือง “เมาแลว ไมขับ”  และการรณรงคเพื่อสงเสริมใหบรรดา 

ผูขับขี่มอเตอรไซคทั้งหลาย สวมหมวกนิรภัย และทําการขับขี่อยางปลอดภัย   ในเรื่องนี้เราตระหนักได       
เปนอยางดวีา การรณรงคจะตองไมเกี่ยวของเฉพาะกับการประชาสัมพันธและการใหการศึกษาแกสาธารณชน
เทานั้น แตยังจะตองเกีย่วของกับมาตรการทัง้หลายในการบังคับใชกฏหมายอยางเขมงวดอีกดวย 

 ปญหาเรื่องการบาดเจ็บจากการจราจรบนทองถนนเปนปญหาที่รายแรงอยางยิ่งเรื่องหนึ่งโดยแท  
แตมันก็ยังเปนปญหาที่สามารถถูกจัดการและปองกันไดโดยผานทางการดําเนินการอยางประสานสอดคลอง
ระหวางฝายตาง ๆ ทั้งหมดทีเ่กี่ยวของ    โดยการอาศยัภาวะความเปนผูนําและพนัธกรณอัีนมั่นคงของรัฐบาล  
เราจึงมั่นใจวาจะประสบความสําเร็จในความพยายามครั้งนี้ และหวังวาประเทศอื่น ๆ จะประสบความสําเร็จ
เชนกัน 
 

     ทักษิณ    ชินวตัร   นายกรัฐมนตรีแหงประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

   



 

       

 เรารูสึกยินดีทีร่าชอาณาจักรสุลตานแหงโอมาน และประเทศอื่น ๆ ไดนําประเดน็เรื่องความ    
ปลอดภัยบนทองถนนมาสูที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ และไดดําเนินบทบาทอันสําคัญในการ
สรางจิตสํานึกระดับโลกตอผลกระทบที่เพิ่มขึ้นจากการตายและบาดเจบ็จากการจราจร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในประเทศทีก่าํลังพัฒนา 
 ขนาดความสําคัญของปญหานี้ ไดเรงเราใหที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ  ยอมรับมติ
พิเศษ (เลขที่ 58/9)  และกระตุนใหองคการอนามัยโลกประกาศใหป พ.ศ. 2547  เปนปแหงความปลอดภัย

ทางถนน 

 ในการดําเนินการขั้นตอนสําคัญ  2  ขั้นตอน ดังกลาวนี้ องคการทั้ง 2 แหง ไดเร่ิมการทําสงคราม

ระดับโลกตอสูกับบาดแผล  อันเกิดจากอบุัติภัยบนทองถนนและเราหวังวาทกุภาคทกุฝายแหงสังคมของเรา
จะรวมมือกัน เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายดานมนุษยธรรมอันสูงสงประการนี ้
 รายงานโลกวาดวย การปองกันการบาดเจบ็บนทองถนนเปนเอกสารทีน่าประทบัใจในการอาน
อยางไมตองสงสัยเลย    เราขอแสดงความยินดีตอองคการอนามัยโลกและธนาคารโลกที่ไดผลิตรายงาน      
อันแสนวเิศษสุดเชนนี้ขึ้นมา 
 

     ควาบูส  บิน  ซาอิด  , สุลตานแหงโอมาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            



 

 
 องคการอนามัยโลกไดถูกจดัตั้งขึ้น ในป พ.ศ. 2492  ในฐานะเปนหนวยงานพิเศษเฉพาะดานของ

สหประชาชาติซ่ึงทําหนาที่เปนหนวยอํานวยการและประสานงาน  เร่ือง  อนามัยระหวางประเทศ 

และการสาธารณสุข    หนาทีต่ามที่เอกสารการจัดตั้งองคการระบุไวประการหนึ่งจากหลายประการของ           
องคการอนามัยโลก คือ การกําหนดเปาหมายและบริการขอมูลขาวสารที่เชื่อถือได รวมทั้งใหคําปรึกษาใน
ดานสุขภาพของมนุษย ซ่ึงเปนหนาที่รับผิดชอบ ซ่ึงองคการอนามัยโลกไดปฏิบัติไดลุลวงสวนหนึง่โดยผาน
ทางโครงการตีพิมพและเผยแพรเอกสารอยางกวางขวาง 
 องคการอนามัยโลก อาศัยเอกสารสิ่งพิมพเพื่อแสวงหาทางสนับสนุนยุทธศาสตร การสาธารณสุข
แหงชาต ิและแกไขปญหาที่นาหวงใยที่สุดดานสาธารณสุขของประชาชนทัว่โลก เพื่อสนองตอบความตองการของ
ประเทศสมาชิกทุกระดับการพัฒนา    องคการอนามัยโลกจึงไดตพีิมพคูมือการปฏิบัติงาน  หนังสอืคูมือและ
วัสดกุารฝกอบรมสําหรับผูปฏิบัติงานสาธารณสุขประเภทตาง ๆ รวมทั้งมาตรฐานและ แนวทางการปฏิบัติงาน
ที่อาจนํามาประยุกตใชไดในระดับสากล ; บทความและบทวิเคราะหดานนโยบาย  แผนงาน และการวิจัย

ทางสาธารณสุข  รายงานสัมมะโนประชากรชั้นเยี่ยมซึ่งไดใหคําแนะนําทางวิชาการ   และขอเสนอแนะตาง 
ๆ ตอบรรดาผูมีอํานาจตัดสินใจทั้งหลาย  หนังสือเหลานี้ผูกพันอยางใกลชิดกับ      กจิกรรมตาง ๆ ที่มี
ความสําคัญลําดับแรก ๆ  ขององคการอนามัยโลก ซ่ึงครอบคลุมไปถึง การปองกันและการควบคุมเชื้อโรค   
การพัฒนาระบบสุขภาพที่เปนธรรมซึ่งยึดหลักการอนามัยขั้นพื้นฐาน  และการสงเสริมสุขภาพสําหรับคน
แตละคน  และสําหรับชุมชนตาง ๆ    การที่จะทําใหการสาธารณสุขสําหรับทุกคน     มีความเจริญกาวหนา
ขึ้นไดนัน้ ยังตองอาศัยการเผยแพรและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระดับโลก ซ่ึงตองอาศัยความรูและ
ประสบการณของประเทศสมาชิกทั้งหลายขององคการอนามัยโลก และความรวมมือกับบรรดาผูนําดาน
สาธารณสุขโลก และดานวทิยาศาสตร เวชศาสตรชีวภาพ 

 เพื่อประกนัความมั่นใจไดวาจะมีขอมูลขาวสาร และคําแนะนาํดานสาธารณสุขที่เชือ่ถือไดองคการ
อนามยัโลกจึงไดทําการเผยแพรเอกสารสิ่งพิมพนานาชาติอยางกวางขวาง  และกระตุนใหมกีารแปลและ
ดัดแปลงเอกสารเหลานั้น  จากการใหความชวยเหลือในการสงเสริมและคุมครองสุขภาพและปองกันและ
ควบคุมโรคทั่วโลกนี้เอง  จึงทําใหบรรดาหนังสือทั้งหลายขององคการอนามัยโลกกอใหเกดิผลสัมฤธิ์ตาม
เปาหมายหลักขององคการ คือการที่ประชาชนทุกคนบรรลุถึงความมสุีขภาพดีระดับสงูสุดเทาที่จะเปนไปได 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 องคการอนามัยโลกและธนาคารโลกขอประกาศกิตติกรรมแกสมาชิกของคณะกรรมาธิการ             
ผูรวมปรึกษาภมูิภาค  ผูทบทวน  ที่ปรึกษา  และผูใหคําแนะนํา จากมากกวา 40 ประเทศ   ซ่ึงไดเสียสละ  

สนับสนุน และใชความเชี่ยวชาญ ทําใหรายงานฉบับนี้เกดิขึ้น 

 องคการอนามัยโลก  ธนาคารโลก   และคณะบรรณาธิการ ขอแสดงความระลึกถึง แพตริเซีย    
วอลคเกอร   ซ่ึงเสียชีวิตเมื่อวนัที่  5  สิงหาคม  พ.ศ. 2546  เธอเปนหนึ่งในคณะกรรมาธิการดานเทคนิค  

สําหรับบทที่ 1 แตเจ็บปวยจนมิอาจรวมงานตอได  ผลงานของเธอที่มีตอการสงเสริมความปลอดภัยบนทองถนน

ในบริบทของสาธารณสุขไดรับการยอมรบั   เธอเปนมิตรและที่ปรึกษาใหกับคนเปนจํานวนมาก 

 รายงานนีย้ังไดรับประโยชนจากผลงานของบุคคลอื่นจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ขอขอบคุณ    
จีน บรีน  และ แอนเจลา  แช  ในการเขยีนรายงานภายในเวลาที่จํากัด  โทนี  เคเฮน ในการตรวจแกไข        
ตนฉบับขั้นสุดทาย สจวรต เอดัมส  ในการเขียนบทสรุป  และเดวิด บรูเออร  ในการตรวจแกบท
บรรณาธิการและขอขอบคุณบุคคลตอไปนี้อีกดวย: แคโรลีน  ออลซอพพ  และมารี  ฟตซซิมมอนส สําหรับ

การสนับสนุนงานบรรณาธิการอันทรงคุณคาอยางยิ่ง  แอนโธนี บลิซ   สําหรับการสนับสนุนดานวชิาการใน
สวนที่เกีย่วของกับการขนสง;  เมเลคคิด  เซดเดค  แคเยสิ  และทามิตซา  โทโรยัน  สําหรับความชวยเหลือ  

ประจําวนัดานการจัดการและการประสานงานของโครงการ; คารา แมกจิ   และนีลส  โทมิจิมา  สําหรับ

ความชวยเหลือดานสถิติ; ซูซาน     แคแปลนและแอน  มอรแกน  สําหรับการการพสูิจนอักษร; ทูชิตา บอส

โซเนต  และซู ฮอบบส  สําหรับการออกแบบลายเสนลายเสนและวางโครงราง; ลิซา  เฟอรนิวัล  สําหรับการ

ทําดัชน;ี คีธ   วีนน  สําหรับการผลิต; ดีซิรี  โคจิวินัส  ลอรา  สมินคี และสาบินนี  แวน  ซีรูสเกอรเกน  

สําหรับการติดตอ; วูเตอร  แนชเทอรเกล  สําหรับความชวยเหลือดานบรรณานุกรม;  เควิน  นนัทลุยา  

สําหรับความชวยเหลือดานวิจัย; และซิโมน  โคไลโร  ปาสคาล    แลนเวอรส  คาซาโว; แอนเจลา สเว

ตลอฟฟ-คอฟฟ  สําหรับการสนับสนุนดานบริหาร 

องคการอนามัยโลกยังใครขอแสดงความขอบคุณตอหนวยงานตอไปนีใ้นการสนับสนุนที่มีน้ําใจ
ดานการเงิน     สําหรับการจดัทําและการตพีิมพรายงานนี:้ โครงการอาวอาหรับเพื่อองคการการพัฒนาแหง

สหประชาชาต ิ(the  Arab  Gulf Programme for  United Nations  Development  Organization – 

AGFUND ); มูลนิธิ เอฟไอเอ (the FIA Foundation) ; รัฐบาลเฟลมมิช (the Flemish Government);          

ที่ประชุมโลกดานการวิจัยทางสุขภาพ (the Global Forum for  Health Research);  องคกรพัฒนาระหวาง

ประเทศแหงสวีเดน (the Swedish Internation Development Agency);  กองงานความปลอดภยัทางถนน 

กรมการขนสงแหงสหราชอาณาจักร (the United Kingdom Department  for Transport, Road Safety 

Division);   องคกรบริหารความปลอดภยัการจราจรทางหลวงแหงชาตแิหงสหรัฐอเมริกาและศูนยควบคุม

และปองกันโรคแหงสหรัฐอเมริกา (the United States National  Highway  Traffic Administration and 

United States Centers for  Disease Control and Prevention) 



 

 

 

 

  สมาพันธผูประสบภัยจากการจราจรทางถนนแหงยุโรป รูสึกเปนหวงอยางยิ่งเกี่ยวกับ
ผูเสียชีวิต  ผูพกิารอยางรุนแรงและผูรอดชีวิตจากอุบัตเิหตุการจราจรทางถนน  ซ่ึงมักถูกลืมจํานวนหลาย
ลานคนรวมทัง้ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและจิตวิทยาอันมหาศาลจากอุบัติการณเหลานี้  เรารูสึกชื่นใจ
ที่จะใหการตอนรับรายงานฉบับนี้ และขอสนับสนุนอยางแข็งขันในการเรียกรองใหมกีารตอบสนองอยางมี
ประสิทธิภาพ 

      Marcel  Haegi, ประธานสมาพันธผูประสบภัยจาก  

                                                                                  การจราจรทางถนนแหงยุโรป , สวิตเซอรแลนด 

  อุบัติเหตุทางถนนเปนละครซึ่งไมเคยจบลง  อุบัติเหตุเหลานี้เปนสาเหตุหลักของการเสีย
ชิวิตในหมูเยาวชนของประเทศอุตสาหกรรม  กลาวอีกนยัหนึ่งก็คือวาอบุัติเหตุเหลานี้เปนเรื่องเรงดวนทาง
สุขภาพ ซ่ึงรัฐบาลจะตองหาทางตอบโต และยิ่งตองทําเชนนั้นเนื่องจากรัฐบาลทั้งหลายรูวาวิธีการเยยีวยา
แกไขก็คือ : การปองกัน การปองปรามและการทําใหวงการอุตสาหกรรมผูผลิตยานยนตตองหันมา

เผชิญหนากับความรับผิดชอบของตน  รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งซึ่งรวมกอใหเกดิความพยายามของ
บรรดาผูซ่ึงไดตัดสินใจวาจะทําความเขาใจกับการสังหารโหดที่มิอาจหลีกเลี่ยงรายนีห้รือไมไมวาจะเกิดขึน้ 

ภายหลังโศกนาฎกรรมสวนตัวหรือไมก็ตาม 

      Genevieve  Jurgenson, ผูกอตั้งและโฆษก  

      สันนิบาตตอตานความรุนแรงทางถนน ประเทศฝรั่งเศส 

  การเสียชิวิตและการบาดเจบ็จากอุบัติเหตรุถชนกันบนถนนจํานวนมาก เปนเรื่องที่อาจ
ปองกันไดโดยแท  โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดาอุบัติเหตุซ่ึงเกิดขึ้นเนื่องจากผูขับรถที่ถูกบั่นทอนสมรรถภาพ
ในการขับขี่เพราะแอลกอฮอลหรือยาเสพตดิ   WHO  ไดทํางานชิ้นสําคัญ ๆ โดยการพุงความสนใจไปยัง

เร่ืองความรุนแรงทางถนนในฐานะทีเ่ปนปญหาทางสาธารณสุขระดับโลกที่ขยายตวัข้ึนเรื่อย ๆ รายงานฉบับ
นี้จะเปนแหลงขอมูลอันทรงคุณคา    สําหรับกลุมองคกรแมผูตอตานการขับขี่ขณะมึนเมาและหนวยงาน   
อ่ืน ๆ ที่เปนพนัธมิตรในการดําเนินการเพื่อหยุดยั้งการขับขี่ขณะออนเปลี้ยและในการสนับสนุนชวยเหลือ
แกผูตกเปนเหยื่อของอาชญากรรมชนิดนี ้
      Dean  Wilkerson, ผูอํานวยการบริหาร,องคกรแม          

                                                                                  ผูตอตานการขับขี่ขณะมึนเมา , สหรัฐอเมริกา 
 

 

 

 

 



 

 

 

ทองถนนของเรา ซ่ึงถูกตั้งใจใหนําพาพวกเราไปยังสถานที่ตาง ๆ มักกลายเปนหนทางแหงความสูญเสียและ
เปนแหลงกําเนิดของความโศกเศรา  องคกรเพื่อนเพื่อชีวติ  ประเทศอินเดียไดเหน็คุณคาและใหการ
สนับสนุนความคิดริเร่ิมของ WHO ที่กําลังทําใหโลกซ่ึงเราใชอาศัยอยูนี้เปนสถานทีซ่ึ่งปลอดภัยยิ่งขึ้นและ

รับผิดชอบมากขึ้น 

                                Anish Verghese Koshy, ประธานองคกรเพื่อนเพือ่ชีวิต,บังกาลอร, อินเดีย 

 

เรา – ญาติผูซ่ึงยังมีชิวิตรอดอยูของบรรดาผูซ่ึงตกเปนเหยือ่ของอุบัติภัยทางถนนรูสึกซาบซึ้งถึงคุณคาของ 

WHO  และการตีพิมพเผยแพรรายงานฉบับนี้    การที่จะกลาววาคนขับรถแตเพียงผูเดียวเทานัน้ เปน

ผูรับผิดชอบในการกอใหเกดิภัยและปองกันการเกิดภัยจากอุบัติเหตุรถชนกันบนถนนนั้นนับวาเปนคํากลาว
ที่ผิดพลาด ; เราตองมองไปที่ยานพาหนะและถนนดวย 

 

   Ben – Zion Kryger , ประธานองคกร Yad – Haniktafim  อิสราเอล 

ไมไดมีถนนมากมายหลายสาย   มีถนนเพยีงสายเดียวที่ทอดตัวออกไปทั่วทั้งความยาวและความกวางของ
ดาวเคราะหอันกวางขวางของเรา  พวกเราแตละคนมีความรับผิดชอบตอเศษเสี้ยวหนึ่งของถนนสายนั้น   
การตัดสินใจเรื่องความปลอดภัยทางถนนซึ่งพวกเราไดกระทําขึ้นหรือมิไดกระทํานั้น  ทายที่สุดแลวมันก็มี
อํานาจสรางผลกระทบตอชีวิตของผูคนทุกหนแหง   เราคือถนนสายเดยีว  โลกใบเดยีว 

   Rochelle Sobel, ประธานสมาคมการเดินทางโดยถนนระหวางประเทศอยาง 

                                         ปลอดภัย,  สหรัฐอเมริกา 
 

ความทุกขทรมานของมนุษยผูตกเปนเหยือ่และบรรดาครอบครัวของผูตกเปนเหยื่อของการบาดเจบ็อัน
เนื่องมาจากการจราจรทางถนนเปนเรื่องทีม่ิอาจคํานวณได    มันมีผลกระทบอยางไมมีที่ส้ินสุดหลาย
ประการ; การลมสลายของครอบครัว ; คาปรึกษาจิตแพทยราคาสูงล่ิวสําหรับญาติผูสูญเสีย ; การขาดรายได

สําหรับเลี้ยงดคูรอบครัวหากไดสูญเสียผูเปนกําลังหลักไป ; การสูญเสียเงินหลายพันแรนดเพื่อดูแลรักษา

ผูบาดเจ็บและผูเปนอัมพาต  องคกรการขับขี่โดยมีชีวิตรอด มีความยนิดอียางยิ่งในการตอนรับรายงานฉบับ
นี้และสนับสนุนบรรดาขอเสนอทั้งหลายของรายงานฉบับนี้อยางแข็งขัน 

   Moira Winslow, ประธานองคกรการขับขี่โดยมีชีวติรอด  แอฟริกาใต 
 

WHO  ไดตัดสินใจจัดการกบัสาเหตุอันเปนรากเหงาของอุบัติเหตุทางถนน ซ่ึงเปนปศาจรายอันมี

ลักษณะเฉพาะของยุคแหงวิทยาการของเรา  ซ่ึงมีบัญชีรายช่ือผูตกเปนเหยื่อเหยียดยาวออกไปเรื่อย ๆ ในแต
ละวัน   คนจํานวนมากเทาใดที่ถูกทําใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ   กี่ครอบครัวซ่ึงพบวาพวกตนกําลังไวทุกข  
ถูกหอมลอมโดยความเฉยเมยซึ่งเปนปกติธรรมดาจนเกนิไปประหนึ่งวาสภาวการณเชนนี้เปนเครื่อง



 

บรรณาการซึ่งสังคมจะตองชําระอยางมิอาจหลีกเลี่ยงไดเพื่อแลกกับสิทธิในการเดนิทาง  บางทีรายงานอยาง
กลาหาญฉบับนี้ของ  WHO โดยไดรับความชวยเหลือจากบรรดาองคกรอยางเปนทางการและสมาคม

อาสาสมัครทั้งหลาย  อาจนําไปสูการมีจิตสํานึกอันแทจริงและยิ่งใหญ    การตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ
และความหวงใยอยางลกึซึ้งกวาเดิมในสวนของผูใชถนนทั้งหลายสําหรับชีวิตของผูอ่ืน 

   Jacques  Duhayon  , ผูบริหาร  สมาคมพอแมเพื่อการปกปองลูกบนทองถนน ,  

                                         เบลเยี่ยม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ระบบการคมนาคมขนสงทางบกไดกลายเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งของความทันสมัย การปฏิวัติ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและสังคมในยุครวมสมัยไดถูกทําใหบังเกิดขึ้นโดยการเรงความเร็วในการ
ติดตอสื่อสารและการขนสงสินคาและผูคน 

 อยางไรก็ตาม  การนําวิทยาการใหมเขามาผนวกเขาไวดวยนี้ ไมไดบังเกิดขึ้นโดยไมมีคา
ตนทุน : ความแปดเปอนของสภาวะแวดลอม  ความเครียดของชีวิตในเมืองและคุณภาพอากาศที่  

เสื่อมโทรมลงลวนแตเกี่ยวของโดยตรงกับระบบการคมนาคมขนสงทางบกอันทันสมัยท้ังสิ้น 
นอกเหนือสิ่งอื่นใดนั่นก็คือ  การคมนาคมขนสงไดเกี่ยวของกับการเพิ่มขึ้นของอุบัติเหตุบนทองถนน
และการตายกอนวัยอันควรเพิ่มขึ้นทุกที  รวมทั้งการพิการทางจิตใจและทางกายภาพ  ความสญูเสีย
ท้ังหลายมิไดถูกจํากัดอยูท่ีแรงงานสรางผลผลิตที่ถูกลดจํานวนลงและบาดแผลที่กระทบตอชีวิต
สวนตัวของเหยื่อผูเคราะหรายแตละคนเทานั้น  ท่ีสําคัญพอ ๆ กันก็คือคาตนทุนที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ดาน
บริการสาธารณสุขและภาระที่ถูกเพิ่มขึ้นในดานการคลังสาธารณะ 

 ในประเทศที่กําลังพัฒนาทั้งหลาย  สถานการณถูกทําใหย่ิงเลวรายลงไปอีกจากการขยาย
ตัวอยางรวดเร็วและไรการวางแผนของพื้นที่เขตเมือง  การไมมีโครงสรางพื้นฐานอันเหมาะสมใน
บรรดามหานครทั้งหลายของเรารวมทั้งการขาดแคลนกรอบงานทางการบังคับบัญชาใชกฎหมายได
ทําใหการเพิ่มจํานวนทวีคูณของอุบัติภัยทางทองถนนดูนาเปนหวงมากยิ่งขึ้น    สถิติไดแสดงใหเห็น
วาผูคนในประเทศบราซิลจํานวน30,000 คน เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนนในแตละปในบรรดา  

ผูประสบอุบัติเหตุเหลานี้  44  เปอรเซ็นต  เปนผูท่ีมีอายุอยูในระหวางวัย  20  ถึง  39  ป  และ  82 
เปอรเซ็นต เปนผูชาย 

 เชนเดียวกับประเทศอื่น ๆ ในทวีปอเมริกาใต  บราซิลกําลังมีความตระหนักเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ     
ถึงความเรงดวนในอันที่จะผันแปรแนวโนมเชนวานี้ รัฐบาลบราซิล  โดยกระทรวงวาการมหานคร   
ไดทุมเทความพยายามไมนอยในการพัฒนาและดําเนินการแผนงานตาง ๆ และการรณรงคดาน
การศึกษาและความปลอดภัยบนทองถนนซึ่งเนนหนักการมีสวนรวมของพลเมือง  เมื่อเร็ว ๆ นี้ 
บราซิลไดออกกฎหมายจราจรฉบับใหม  ซึ่งไดลดจํานวนคนตายจากอุบัติเหตุบนทองถนนแตละป   
ลงได  5,000  คน  ในฐานะเปนสวนหนึ่งของความพยายามดําเนินการเรื่องนี้ ซึ่งนับเปนพัฒนาการ    

ท่ีนายินดีตอนรับซึ่งไดกระตุนใหเราเจริญรุดหนายิ่งขึ้นอีก  ความทาทายนั้นใหญหลวงนักและจะตอง
ไมถูกปดทิ้งไป    เสียเฉย ๆ  นี่คือเหตผุลวาทําไมความปลอดภัยบนทองถนนจึงจะยังคงเปนปญหาที่มี
ความสําคัญในลําดับแรกสําหรับรัฐบาลของขาพเจา 
 ดังนั้น  การตีพิมพเผยแพรเอกสารรายงานฉบับนี้  จึงเปนเรื่องถูกกาลเทศะเปนอยางยิ่ง ขอมูล
และบทวิเคราะหตาง ๆ  ท่ีรายงานฉบับนี้ไดนําเสนอใหเห็นจะเปนวัตถุดิบอันทรงคาอยางยิ่งตอการ
อภิปรายแบบเจาะลึกและอยางเปนระบบวาดวยประเด็นซึ่งกระทบตอสุขภาพของทุกคน ท่ีสําคัญ



 

ย่ิงใหญกวานั้นก็คือความจริงที่วา  รายงานฉบับนี้จะชวยเสริมความเชื่อของเราที่วามาตรการปองกัน
อันเหมาะสมสามารถสรางผลกระทบอันนาตื่นตาตื่นใจใหเกิดขึ้นได   การตัดสินใจกําหนดใหวัน
อนามัยโลก  พ.ศ. 2547  อุทิศใหแกประเด็นดานความปลอดภัยบนทองถนนไดบงชี้ใหเห็นปณิธาน 
อันแนวแนของประชาคมโลก ในอันที่จะใหหลักประกันวาวิถีทางแหงการคมนาคมขนสงสมัยใหม
จะเปนพลังที่เพ่ิมความสําคญัขึ้นเรื่อย ๆ ในการพัฒนาและความกินดอียูดีของประชาชนของเรา 
  

      ลูอิส  อินาซิโอ ลูลา  ดา  ซลิวา 
      ประธานาธิบดีแหงสหพันธสาธารณรัฐ  บราซิล 
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หลกัการพืน้ฐาน  (The  Fundamentals) 

 

บทนํา  (Introduction) 
  การบาดเจ็บจากการจราจรเปนความทาทายทางสาธารณสขุที่สําคัญแตถูกละเลยการปองกัน
การบาดเจ็บจากการจราจรบนทองถนนอยางมีประสทิธิภาพและยั่งยืนนั้นตองอาศัยความรวมมืออยาง
ประสานสอดคลองจากหลายฝาย ในบรรดาระบบทั้งหมดซึ่งเกี่ยวของกับผูคนประจําวันนั้น  ระบบ
การจราจรถือไดวาเปนระบบที่มีความสลับซับซอนและมีอันตรายมากที่สุด   ในแตละปไดมีการ
ประมาณการวามีคน 1.2 ลานคนทั่วโลกเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนและมีจํานวนมากถึง  50 ลาน  
คนที่ไดรับบาดเจ็บ   มีการคาดการณจากแหลงตาง ๆ บงชี้วาตัวเลขเหลานี้จะเพิ่มขึ้นราว  65%  ภายใน     
20  ปขางหนา   เวนเสียแตวาจะมีพันธกิจใหม ๆ  เพ่ือเปนการปองกัน   ถึงกระนั้นก็ตามโศกนาฏกรรม   
ท่ีอยูเบื้องหลังสถิติเหลานี้ไดรับความสนใจจากสื่อนอยกวาโศกนาฏกรรมประเภทอื่น ๆซึ่งมีความถี่ 
ในการเกิดขึ้นนอยกวา 
  รายงานโลกเกี่ยวกับการปองกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนฉบับนี้เปนรายงาน
สําคัญฉบับแรกที่เกิดขึ้นจากความรวมมือขององคการอนามัยโลกและธนาคารโลกในเรื่องนี้  รายงาน
ฉบับนี้ได เนนย้ําความหวงใยที่วาระบบการจราจรที่ไมปลอดภัยนั้นกําลังกออันตรายตอการ
สาธารณสุขและการพัฒนาระดับโลก  รายงานไดโตแยงวาระดับของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
ทางถนนเปนสิ่งที่ยอมรับไมไดและสวนใหญเปนสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได 
  รายงานนี้มีเปาหมาย  3  ประการ 
    เพ่ือยกระดับความมีจิตสํานึก  พันธกรณีและการตัดสินใจอยางมีขอมูลในทุก
ระดับของหนวยงานภาครัฐ  ภาคอุตสาหกรรม  องคการระหวางประเทศและองคกรพัฒนาภาคเอกชน
ในอันที่จะนําไปสูการใชยุทธวิธีซึ่งไดรับการพิสูจนแลวทางวิทยาศาสตรวามีประสิทธิภาพในการ
ปองกันการบาดเจ็บจากทองถนนไมวาจะใชวิธีการใดในการตอบโต    ความทาทายระดับโลกในการลดผูบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุในทองถนนก็ยังจําเปนตองระดมความพยายามอยางขนานใหญจากทุกระดับเหลานี้ 
    เพ่ือทําใหเกิดการเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของปญหาการบาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนน   และสิ่งที่จะชวยใหการปองกันประสบผลสําเร็จ   การเล็งเห็นวาการบาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนนเปนราคาของการไดมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะตองถูก
แทนที่ดวยแนวคิดแบบองครวมมากขึ้น  โดยเนนเรื่องการปองกันดวยการปฏิบัติจากทุกระดับของ
ระบบการจราจรทางถนน 
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    เพ่ือสงเสริมความแข็งแกรงใหแกสถาบันและสรางความเปนหุนสวนที่มีประสิทธิภาพ 
ในการที่จะจัดใหมีระบบการจราจรทางถนนที่ปลอดภัยย่ิงขึ้น    ความเปนหุนสวนดังกลาวควรจะมีอยู
ท้ังในแนวราบคือ ระหวางภาคกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐบาลและในแนวดิ่งระหวางระดับตาง ๆ ของ
หนวยงานรัฐบาลรวมทั้งระหวางรัฐบาลและองคการที่มิใชภาครัฐบาล    ในระดับรัฐบาล   สิ่งนี้หมายถึง
การสรางความรวมมืออยางใกลชิดระหวางภาคกิจกรรมตาง ๆ    ซึง่ประกอบดวยการสาธารณสขุ      
การขนสง   การคลัง  การบงัคับใชกฎหมาย และภาคอืน่ ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

บทคัดยอของรายงานโลกเกี่ยวกับการปองกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนโดย
หลักแลวมีความมุงหวังจัดทําขึ้นสําหรับบรรดาผูท่ีรับผิดชอบตอนโยบายและแผนงานความปลอดภัย
ทางถนนในระดับชาติและผูท่ีทํางานอยางใกลชิดที่สุดกับปญหาความปลอดภัยทางถนนและความ
จําเปนในระดับทองถิ่น   ขอคิดเห็นและบทสรุปตาง ๆ ท่ีแสดงอยูนี้ไดมาจากรายงานหลักและ
การศึกษาจํานวนมากที่รายงานฉบับนี้ไดกลาวอางถึง 

 

ความหวงใยทางดานสาธารณสุข  (A public health concern) 
  แตละวันผูคนจํานวนมากกวา 3,000 คน เสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ประเทศที่มี
รายไดตํ่าและประเทศที่มีรายไดปานกลาง ครองยอดจํานวนถึง 85%  ของยอดผูเสียชีวิตทั้งหมดและ
ครองยอด 90%  ของผูท่ีสูญเสียถึงขั้นทุพพลภาพจากการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนตอป 
  จากสถิติแสดงใหเห็นวา ระหวางป พ.ศ. 2543 ถึง 2563 การเสียชีวิตจากการจราจร  
ทางถนนจะลดลงประมาณ 30% ในประเทศที่มีรายไดสูง แตจะเพิ่มขึ้นอยางมากมายในประเทศที่มีรายไดตํ่า            
และประเทศที่มีรายไดปานกลาง   ถาปราศจากการดําเนินการที่เหมาะสม ในป 2563 อุบัติเหตุจาก
การจราจรทางถนนถูกคาดการณวาจะเปนสาเหตุชั้นนําอันดับ 3 ท่ีสรางภาระเรื่องโรคและ การบาดเจ็บ
ท่ัวโลก  (ตารางที่ 1)  
 

ตนทุนทางสังคมและเศรษฐกิจของการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน (The social and economic 
costs of road traffic injuries) 
  ทุกคนที่เสียชีวิต บาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนนจะมีความสัมพันธ
เกี่ยวเนื่องกับสวนอื่น ๆ รวมทั้งครอบครัวและเพื่อนผูท่ีไดรับผลกระทบในเชิงลึก ในทั่วโลกประชากร       
นับลานคนกําลังเผชิญกับการที่สมาชิกในครอบครัวตองเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุการจราจร ทางถนน   
การกําหนดมูลคาของการสูญเสียชีวิตและความทุกขทรมานของมนุษยแตละรายอาจเปนเรื่องที่ทําไมได  
เปนไปไมไดเลยที่จะเพิ่มมูลคาและสรางยอดตัวเลขที่แสดงคาตนทุนทางสังคมของอุบัติเหตุรถชนกัน
และการบาดเจ็บบนทองถนน 
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  ตารางที่  1 

การเปล่ียนแปลงของอันดับจากการจัดลําดับ สาเหตุของโรคและการบาดเจ็บในโลก  (DALY)  
สําหรับ  10 อันดับแรก ของสาเหตุที่กอใหเกิดภาระเรื่อง ความเจ็บไขไดปวยทั่วโลกแ 

2533 2563 

อันดับ โรคหรือการบาดเจ็บ อันดับ โรคหรือการบาดเจ็บ 
1 โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ 1 โรคหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน 
2 อหิวาตกโรค 2 โรคซึมเศราอยางรุนแรง 
3 ภาวะการเสียชีวิตแรกคลอด 3 การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน 
4 โรคซึมเศราอยางรุนแรง 4 โรคไขสมองอักเสบ 
5 โรคหัวใจลมเหลวเฉียบพลัน 5 โรคปอดบวม 
6 โรคไขสมองอักเสบ 6 โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 
7 วัณโรค 7 วัณโรค 
8 โรคหัด 8 สงคราม 
9 การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน 9 อหิวาตกโรค 

10 โรคพิการแตกําเนิด 10 โรคภูมิคุมกันบกพรอง (HIV) 
DALLYS : Disability – adjusted life year การวัดชองวางทางสุขภาพ ท่ีนําขอมูลเก่ียวกับ  จํานวนปท่ีสูญเสียไปจากของการ

ตายกอนวัยอันควรมาประกอบเขากับการสูญเสียสุขภาพจากเหตุทุพพลภาพ   

ท่ีมา  :  อางถึง  1 
 

  มีการประมาณการคาตนทุนในทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บทางถนนวา
เปน 1% ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GNP) สําหรับประเทศที่มีรายไดตํ่า 1.5% ในประเทศที่มี
รายไดปานกลางและ   2%  ในประเทศที่มีรายไดสูงไดมีการประมาณการวาคาตนทุนทั่วโลกอยูท่ี    518  
ลานดอลลารสหรัฐตอป   ประเทศที่มีรายไดนอยและรายไดปานกลาง มียอดสูงถึง 65 ลานดอลลาร
สหรัฐ   ซึ่งเปนจํานวนมากกวาจํานวนเงินที่ประเทศเหลานี้ไดรับความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาประเทศ (2) 
  การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนสรางภาระหนักยิ่งไมแตเพียงตอเศรษฐกิจระดับ
โลกและระดับประเทศเทานั้นแตยังสรางภาระแกการเงินของครอบครัวดวย  หลายครอบครัวตอง    
ถูกผลักใหตกอยูในสภาพเปนผูยากจนยิ่งขึ้นไปอีกจากการสูญเสียผูประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว
ไปและยังตองรับภาระเพิ่มเติมในการดูแลสมาชิกครอบครัวผูท่ีทุพพลภาพจากอุบัติเหตุการจราจรทาง
ถนนอีกดวย 
  ในทางตรงกันขาม  มีเงินจํานวนนอยมากที่ถูกนําไปลงทุนเพื่อการปองกันอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บทางถนน ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเงินทุนที่ใชในการวิจัยและพัฒนาที่เนนเกี่ยวกับเรื่อง
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สุขภาพในดานตาง ๆรวมทั้งความปลอดภัยทางถนน  เมื่อเปรียบเทียบแลวจะเห็นวามีเงินจํานวนนอย 
ท่ีถูกนํามาใชจายเพื่อการดําเนินการ   ถึงแมวาการเขาแทรกแซงตาง ๆ ท่ีอาจจะปองกันอุบัติเหตุรถชนกัน
และการบาดเจบ็บนทองถนนจะเปนที่รูจักกันไดรับการทดสอบเปนอยางดีวาคุมคาและเปนที่ยอมรับของ
สาธารณชนทั่วไปแลวก็ตาม 
ตารางที่  2 
 ประมาณการเงินทุนที่ใชในการวิจัยและพัฒนาของโลกสําหรับหัวขอท่ีถูกเลือก 

โรคหรือการบาดเจ็บ 
 

ลานดอลลาร 
สหรัฐ 

อันดับของ 
DALYs ป 2533 

อันดับของ 
DALYs ป 2563 

HIV/เอดส 
ไขมาเลเรีย 
อหิวาตกโรค 
อุบัติเหตุการจราจรทางถนน 
วัณโรค 

919 – 985 
60 
32 
24 – 33 
99 – 33 

2 
8 
4 
9 
- 

10 
- 
9 
3 
7 

   ท่ีมา : อางถึง  3 
 

การเปล่ียนแปลงความเขาใจพื้นฐาน  (Changing Fundamental Perceptions) 
  นับตั้งแตรายงานฉบับสําคัญขององคการอนามัยโลกเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน
ถูกเผยแพรเมื่อ 40 ปท่ีผานมา (4) ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิด  ความเขาใจและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การปองกันการบาดเจ็บทางถนนในกลุมผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยในการจราจรทั่วโลก  รูปที่ 1  
ไดกําหนดหลักการซึ่งนําไปสูการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดพ้ืนฐาน(paradigms) เหลานี้ 
 

     ความสามารถในการคาดการณและความสามารถในการปองกันการบาดเจ็บจากการชนกันบนถนน 
 (The predictability and preventability of road crash injury) 
  ในอดีต “อุบัติเหตุ” จากยานยนตถูกมองวาเปนเรื่องทีเ่กดิขึ้นโดยบังเอญิกับบุคคลอืน่ (5)   
และเปนผลลพัทท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงไดของการขนสงทางถนน  คาํวา “อุบัติเหตุ”  โดยเฉพาะแลวมีคํา
จํากัดความหมายถึงสิ่งที่ทําใหรูสึกวาเปนเรื่องที่ไมสามารถหลีกเลีย่งไมอาจคาดการณไดเปนเหตุการณ
ท่ีไมสามารถควบคุมได  สิ่งนี้ไมจรงิสําหรับเรื่องนี้   การเกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนเปนเหตุการณ
ท่ีอยูในวิสัยสามารถแกไขไดดวยการวิเคราะหอยางมีเหตุผลและการปฏิบัติเพ่ือแกไขความเสียหาย 
  ในทศวรรษที่ 1960 และตนทศวรรษที่ 1970 ประเทศที่มีการใชยานยนตจํานวนมาก  
เริ่มมีการลดลงเปนอยางมากของจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุโดยอาศัยแนวทางที่มุง  
ผลลัพทและยึดหลักทางวิทยาศาสตร   ปฏิกิริยาตอบสนองตอเรื่องนี้ถูกกระตุนโดยนักรณรงคหลายคน 
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อาทิ เชน  Ralph Nader ในประเทศสหรัฐอเมริกา (6) และไดรับการสนับสนุนอยางแข็งขันจาก   
นักวิทยาศาสตรหลายทาน  อยางเชน William  Haddon Jr. (7) 
     รูปที่ 1   การเปล่ียนแปลงแนวคิดดานความปลอดภัยทางถนน 

ความเขาใจใหมเก่ียวกับการปองกันและการควบคุมการบาดเจ็บทางถนน 
  การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนสวนใหญเปนสิ่งที่สามารถปองกันไดและคาดการณได   

มันเปนปญหาท่ีมนุษยสรางขึ้นที่สามารถแกไขดวยการวิเคราะหอยางมีเหตุผลและดวย
มาตรการที่เหมาะสม 

  ความปลอดภัยทางถนนเปนประเด็นที่ประกอบดวยหลายภาคสวนและเปนประเด็น
ทางดานสาธารณสุข  ทุกภาคสวนรวมท้ัง ภาคสาธารณสุข   จําเปนที่จะตองเขาเกี่ยวของ  
อยางเต็มตัวดวยความรับผิดชอบ  กิจกรรม และสนับสนุนเพื่อการปองกันการบาดเจ็บจาก
อุบัติภัยทางถนน 

  ความผิดพลาดโดยปกติของผูขับขี่และพฤติกรรมโดยปกติของผูเดินเทาจะตองไมนําไปสู
การเสียชีวิตและการบาดเจ็บอยางรุนแรง    ระบบจราจรควรตองชวยเหลือผูใชในการรับมือกับ
สภาพเงื่อนไขตาง ๆ    ท่ีเรียกรองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  

  ความมีจุดออนของรางกายมนุษย ควรตองเปนขอจํากัดของตัวแปรในการออกแบบ
สําหรับระบบ    การจราจร   และการจัดการความเร็วเปนเรื่องสําคัญยิ่ง 

  การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน คือ ประเด็นดานยุติธรรมทางสังคม   การปกปองที่ 
 เทาเทียมกันแกผูใชถนนทุกคนควรจะตองเปนเปาหมายหลัก เนื่องจากผูใชพาหนะที่ไมใช  
ยานยนตตองแบกรับภาระความเสี่ยงและการบาดเจ็บทางถนนในสัดสวนที่ไมเหมาะสม 

  การถายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่มีรายไดสูงไปสูประเทศที่มีรายไดตํ่าจําเปนที่จะตอง
ใหเหมาะกับสภาพของทองถิ่นและจะตองสนองตอบความตองการของทองถิ่นที่ยึดการวิจัย
เปนหลัก 

  ความรูของทองถิ่นเปนสิ่งจําเปนเพื่อใหผูปฏิบัติไดรับทราบถึงแนวทางในการแกไขปญหา
ของทองถิ่น 

      
                ความจําเปนตองมีขอมูลที่ดีและวิธีการทางวิทยาศาสตร (The need for good data and          
 a scientific approach) 
  ขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณและชนิดของการชนกัน อีกทั้งความเขาใจในรายละเอียดของ
สภาพแวดลอมที่นําไปสูอุบัติเหตุรถชนกัน    เปนสิ่งที่จําเปนตองมีสําหรับเปนแนวทางในการกําหนด
นโยบายความปลอดภัย   ความรูเกี่ยวกับสาเหตุการบาดเจ็บและชนิดของการบาดเจ็บคือเครื่องมือ         
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ท่ีมีคายิ่งในการกําหนดการเขาแทรกแซงและติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของการเขาแทรกแซง
ลักษณะตาง ๆ อยางไรก็ตาม   ประเทศที่มีรายไดตํ่าและประเทศที่มีรายไดปานกลางหลายประเทศ      
ยังไมมีความพยายามอยางเปนระบบที่ดีนักในการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับการจราจรทางถนนและการ
รายงานเรื่องการตายและการบาดเจ็บสาหัสที่ตํ่ากวาเปนจริงมักเกิดขึ้นเปนปกติ  หนวยงานทางภาค
สาธารณสุขมีบทบาทอยางสําคัญในการจัดตั้งระบบขอมูลเกี่ยวกับการบาดเจ็บและประสิทธิภาพของ
การเขาแทรกแซง รวมทั้งถายทอดขอมูลเหลานี้ใหแกผูท่ีสนใจอยางกวางขวางมากขึ้น 
 

  ความปลอดภัยทางถนนในฐานะประเด็นทางดานสาธารณสุข (Road safety as a public health 
issue) 
  แตเดิมนั้น  ความปลอดภัยทางถนนถูกถือวาเปนความรับผิดชอบของหนวยงานทางดาน          
การขนสง ในตนทศวรรษ 1960  ประเทศพัฒนาแลวหลายประเทศไดจัดตั้งหนวยงานดานความปลอดภัย
ทางจราจรขึ้นโดยมักจะอยูภายในแผนกการขนสงของรัฐบาล อยางไรก็ตามโดยทั่วไปแลว หนวยงาน
ทางดานสาธารณสุขไดเขามามีสวนเกี่ยวของอยางชา ๆ  
  แตทวาการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเปนประเด็นใหญดานสาธารณสขุโดยแท
และไมไดเปนเพียงแคแขนงใหมของการใชยานพาหนะที่เพ่ิงเกิดขึ้นแตอยางใด หนวยงานทางสาธารณสุข
จะไดรับประโยชนอยางมากจากการปองกันการบาดเจ็บจากถนนที่ดีขึ้น ในดานจํานวน    ผูเขารักษา
ในโรงพยาบาลที่ลดลงและความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ลดลง  นอกจากนั้นมันยังจะเปนผลกําไรตอ
หนวยงานดานสาธารณสขุ   ถาหากวาผูคนจํานวนมากกวาเดิมยอมรับรูปแบบการใชชีวิตในทางสงเสริม
สุขภาพยิ่งขึ้นโดยการเดินหรือถีบจักรยานโดยไมตองหวาดกลัวเรื่องความปลอดภัยสําหรับพวกตน  
โดยจะตองมีการรับประกันไดวาไดมีการจัดใหมีเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีปลอดภัยย่ิงขึ้นสําหรับผูเดินถนน
และผูขี่รถจักรยาน 
  วิธีการทางดานสาธารณสุขเพื่อปองกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน               
ยึดวิทยาศาสตรเปนหลัก  มันอาศัยความรูจากวิชาการแพทย    กลศาสตรชีวภาพ   การระบาดวิทยา    
สังคมศาสตร   พฤติกรรมศาสตร   อาชญาวิทยา   การศึกษา   เศรษฐศาสตร  วิศวกรรมและวิชาการ
สาขาอื่น ๆ  
  ในขณะที่การสาธารณสุขเปนเพียงหนึ่งในหลายองคความรูท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัย       
ทางถนนแตมันก็มีบทบาทที่สําคัญ ไดแก 
   อาศัยการเฝาติดตามและการสาํรวจการบาดเจ็บ เพ่ือคนหาแงมุมตาง ๆทุกดานเทาที่
จะเปนไปไดของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนกันบนถนน  โดยการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบใน
เรื่องขนาดความสูญเสีย  ขอบเขต ลักษณะ และผลสืบเนื่องของอุบัติเหตุการจราจรทางถนน                        
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                         การวิจัยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บและกระทําการเชนนั้น
เพ่ือระบุ 
       - สาเหตุและสิ่งที่เกี่ยวพันกับการบาดเจ็บจากอุบัติภัยทางถนน 
       - ปจจัยตาง ๆ ท่ีเพ่ิมหรือลดความเสี่ยง 
       - ปจจัยตาง ๆ ท่ีอาจขยายผลไดโดยอาศัยการเขาแทรกแซง 
   แสวงหาวิธีในการปองกันและลดความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติภัยทาง
ถนนโดยการกําหนดรูปแบบการเขาแทรกแซงที่หมาะสม   การนํารูปแบบการเขาแทรกแซงดังกลาว
มาดําเนินการ  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลรูปแบบการเขาแทรกแซงทั้งหลายเหลานั้น 
   การชวยเหลือในการนํามาตรการแทรกแซงตาง ๆ ท่ีเห็นวานาจะดําเนินไปดวยดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย  การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับผลลัพธท่ีปรากฏ 
และการประเมินประสิทธิภาพและความคุมคาของโครงการตาง ๆ มาดําเนินการใหบังเกิดผลใน
สถานการณตาง ๆ อยางกวางขวาง 
  ปฎิบัติงานเพื่อโนมนาวจิตใจผูกําหนดนโยบายและผูมีอํานาจตัดสินใจใหเห็น
ความจําเปนในการแกไขปญหาการบาดเจ็บทั่วไปในฐานะเปนประเด็นใหญ  และใหเห็นความสําคัญ
ของการรับเอาแนวทางที่ไดรับการรับรองแลวดานความปลอดภัยของการจราจรบนทองถนนมาปฏิบัติ 
   การแปลงขอมูลท่ียึดหลักการทางวิทยาศาสตรอันมีประสิทธิภาพใหเปนนโยบาย
และการปฎิบัติท่ีจะปกปองผูเดินถนน   ผูขี่จักรยานและผูโดยสารและยานพาหนะตาง ๆ                                       
   สงเสริมการสรางประสิทธิภาพในทุก ๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการรวบรวม
ขอมูลและการทําวิจัย 
  ความรวมมืออยางกวางขวางของทุกภาคกิจกรรมเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับเรื่องนี้และ
เปนสิ่งที่หนวยงานดานสาธารณสุขอยูในฐานะที่จะสงเสริมไดเปนอยางดี 
 

   ความปลอดภัยทางถนนในฐานะเปนประเด็นดานความยุติธรรมทางสังคม (Road 
safety as a  social equity issue) 
  ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา อุบัติเหตุจากยานยนตมีผลกระทบอยางผิดสัดสวนตอคน
ยากจนและผูตกอยูในภาวะลอแหลมของสังคม (10,11)    คนที่ยากจนกวาใคร ๆ  คือคนสวนใหญท่ี
บาดเจ็บลมตายและขาดการชวยเหลืออยางตอเนื่องในกรณีท่ีเปนการบาดเจ็บยาวนาน  พวกเขาเหลานี้
มีโอกาสอันจํากัดในการเขาถึงบริการฉุกเฉินหลังจากประสบอุบัติเหตุรถชน   ย่ิงกวานั้นในประเทศ
กําลังพัฒนาทั้งหลาย คาใชจายในการดูแลรักษาพยาบาลระยะยาว    การสูญเสียผูหาเลี้ยงครอบครัว  
คาใชจายในการทําศพและการสูญเสียรายไดอันเนื่องมาจากเหตุทุพพลภาพก็สามารถผลักดันใหหลาย
ครอบครัวตกอยูในสภาพยากจน 
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  ผูตกเปนเหยื่อของอุบัติเหตุรถชนกันบนถนนสวนใหญในประเทศที่มีรายไดตํ่าและ
ประเทศที่มีรายไดปานกลาง คือ ผูใชถนนที่มีความลอแหลม เชน  ผูเดินถนน   และผูขี่จักรยาน       
พวกเขาไดรับประโยชนนอยท่ีสุดจากนโยบายที่คํานึงถึงเฉพาะแตการเดินทางโดยยานยนต แตคน
เหลานี้กลับตองแบกรับผลเสียหายอยางผิดสัดสวนจากการใชยานยนตในเรื่องของการบาดเจ็บ 
มลภาวะและการแบงแยกของชุมชน 

              การปกปองคุมครองผูใชถนนทุกประเภทอยางเทาเทียมกันควรเปนหลักการนําทางใน
การหลีกเลี่ยงความไมยุติธรรมในการแบกรับภาระการบาดเจ็บและลมตายของผูใชถนนที่เปนคนยาก
จนกวาใคร ๆ และผูท่ีอยูในภาวะลอแหลมตออันตราย(10,14)  ประเด็นเรื่องความยุติธรรมเปนประเด็น
หลักประเด็นหนึ่งของเรื่องการลดภาระบาดเจ็บลมตายระดับโลกจากอุบัติเหตุทางถนน 

 

           ระบบซึ่งรองรับความผิดพลาดของมนุษย  (System that accommodate human error) 
  ทัศนคติดานความปลอดภัยทางถนนแบบดั้งเดิมมักจะเห็นวาอุบัติเหตุทางถนนเปน
ความรับผิดชอบเฉพาะตัวโดยปกติของผูใชถนนแตละคน แมวาในความเปนจริงมีปจจัยอื่น ๆ อีก
มากมายที่อยูนอกเหนือการควบคุมของคนเหลานั้นอาจจะมีสวนเกี่ยวของดวย  อยางเชน  การ
ออกแบบถนนหรือพาหนะที่ไมเหมาะสม  แตความผิดพลาดของมนุษยก็ไมไดนําไปสูผลสืบเนื่องอัน
เปนมหันตภัยเสมอไป  พฤติกรรมของมนุษยไมเพียงถูกครอบงําดวยความรูและทักษะของแตละบุคคล
เทานั้น  แตยังถูกควบคุมดวยสภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีพฤติกรรมไดแสดงออกอีกดวย(15)   สิ่งที่มี
อิทธิพลโดยออมอยางเชน   การออกแบบและแบบแปลนแผนผังถนน ลักษณะของยานพาหนะ  
กฎหมายจราจร และการบังคับใชกฎหมาย  ลวนแลวแตมีผลกระทบตอพฤติกรรมในลักษณะที่สําคัญ
ย่ิง  ดวยเหตุผลนี้เองการที่ผูใชถนนทั้งหลายนําขอมูลขาวสารและตีพิมพเผยแพรขอมูลโดยพวกตนแต
ฝายเดียวนั้น  จึงมักจะไมประสบความสําเร็จในการลดอุบัติเหตุรถชนกันบนทองถนน(8,16-18) 
 

  ระบบซึ่ง เปนสาเหตุกอให เ กิดภาวะลอแหลมตออันตรายของรางกายมนุษย    
(Systems that account for the vulnerability of the human body) 
  พฤติกรรมที่ไมแนนอนของมนุษยในสภาพแวดลอมทางการจราจรที่สลับซับซอน
หมายถึงการไมสามารถคาดหมายไดเลยวาจะสามารถปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุรถชนกันไดท้ังหมด 
อยางไรก็ตามถาไดใหความสนใจมากขึ้นในการออกแบบระบบการขนสงที่คํานึงถึงความทนทานของ
รางกายมนุษยตอการบาดเจ็บ      ผลประโยชนอันมหาศาลก็คงจะบังเกิดขึ้น ตัวอยางเชน การชะลอ
ความเร็วในเขตชุมชนเมือง  การแยกรถยนตออกจากคนเดินถนนโดยการจัดใหมีทางเทา  การปรับปรุง
การออกแบบรถยนตและกันชนดานหนาของรถประจําทางเพื่อปกปองชีวิตคนเดินถนนและการ
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ปฏิสัมพันธท่ีปกปองการชนถูกออกแบบไวเปนอยางดีระหวางโครงสรางพื้นฐานของถนนและ
ยานพาหนะ 
 

          การถายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่มีรายไดสูง  (Technology transfer from high- 
income countries) 
  ระบบการขนสงที่ไดรับการพัฒนาในประเทศที่มีรายไดสูงอาจจะไมเหมาะสมนักกับ
ความตองการความปลอดภัยในประเทศที่มีรายไดนอย และประเทศที่มีรายไดปานกลาง ดวยเหตุผล
หลายประการซึ่งรวมทั้งความแตกตางขององคประกอบของการจราจร(19-21)   ในประเทศที่มี    
รายไดนอย   การเดิน    การขี่จักรยาน  การขับขี่มอเตอรไซคและการขนสงมวลชน เปนรูปแบบหลัก
ของการขนสงสาธารณะ  ในประเทศที่มีการพัฒนาแลวผูท่ีเปนเจาของรถยนตมีจํานวนมากและผูใช
ถนนสวนใหญก็คือผูท่ีครอบครองยานพาหนะ 

 ดังนั้นการถายทอดเทคโนโลยีจึงมีความจําเปนที่จะตองใหเหมาะสมกับสัดสวนของ  
องคประกอบดานชนิดของยานพาหนะตางๆ  และรูปแบบตางๆของการใชถนน(22)   ดังนั้นสิ่งสําคัญ   
อันดับแรกในประเทศกําลังพัฒนาจึงควรจะไดแกการนําเขาและการดัดแปลงกรรมวิธีท้ังหลายซึ่งผาน
การพิสูจนแลววาใชการไดดีจากประเทศที่พัฒนาแลว  รวมทั้งการใชขอมูลรวมกนัในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความมีประสิทธิภาพของวิธีการปฏิบัติตาง ๆ ในกลุมประเทศที่มีรายไดตํ่าดวยกัน(23) 
 

                   รูปแบบจําลองใหม  (The new model) 
  ในระดับโลก มีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงความปลอดภัยของระบบการจราจร
สําหรับผูใชถนน และลดความไมเทาเทียมกันดานความเสี่ยงจากการบาดเจ็บจากรถชนกันบน        
ทองถนน 
 

         แนวทางซึ่งยึดระบบเปนหลัก (A system approach) 
  ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประมาณ 30 ป ท่ีผานมา William Haddon Jr. ไดอธิบายวา
การขนสงทางถนนเปนระบบ  “มนุษย – เครื่องจักร”  ท่ีถูกออกแบบมาอยางเลวราย  ท่ีจําเปนตองไดรับ
การแกไขอยางครอบคลุมทั้งระบบ(7)   เขาไดนําเสนอสิ่งที่รูจักกันในปจจุบัน คือ  “The Haddon 
Matrix”  ซึ่งแสดงความสมัพันธระหวาง 3 ปจจัย  คือ  มนุษย  ยานพาหนะ  และสิ่งแวดลอมในระหวาง 
3  หวงเวลาของอุบัติเหตุรถชนกันคือ  กอนเกิดเหตุ  ขณะที่เกิดเหตุ  และหลังเกิดเหตุ  ตารางแฮดดอน
อันประกอบดวย  9   ชองซึ่งเปนผลลัพธไดจําลองระบบพลวัตหลายลักษณะขึ้นโดยแตละชองจะเปด
โอกาสใหใชการเขาแทรกแซงเพื่อลดการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน (ดูรูปที่ 2) งานชิ้นนี้
นําไปสูความกาวหนาอยางสําคัญในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยท้ังหลายซึ่งเปนปจจัย             
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เชิงพฤติกรรมอันเกี่ยวของกับถนนและยานพาหนะซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนและความรุนแรงของการ
บาดเจ็บลมตายจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนน  
  แนวทางซึ่งยึดระบบเปนหลัก  ซึ่งกอต้ังขึ้นโดยอาศัยขอคิดเห็นตาง ๆ ของแฮดดอนนั้น
ไดแสวงหาทางที่จะระบุและยืนยันความถูกตองของสาเหตุหลักอันเปนที่มาขอความผิดพลาดหรือ
จุดออนของการออกแบบที่กอใหเกิดอุบัติเหตุรถชนกันถึงขนาดบาดเจ็บสาหัสและลมตาย  และที่มีผล
ในการบรรเทาความรุนแรงและผลสืบเนื่องจากการบาดเจ็บโดย :- 
  - การลดภาวการณตกอยูในความเสี่ยง 
  - ปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุรถชนกันบนทองถนน 
  - ลดความรุนแรงของการบาดเจ็บในเหตุการณรถชนกัน 
  - ลดผลสืบเนื่องอันเกิดจากความบาดเจ็บโดยอาศัย การดูแลรักษาที่ดีขึ้นภายหลังเกิด
อุบัติเหตุรถชนกัน 
  พยานหลักฐานจากประเทศที่มีการใชยานยนตอยางสูงแสดงใหเห็นวา   แนวทางแบบ
บูรณาการดานความปลอดภัยทางถนนไดทําใหเกิดการลดลงอยางนาสังเกตุของการเสียชีวิตทางถนน
และการบาดเจ็บสาหัส(8-24-25)   แตไดบงชี้ใหเห็นวาความเปนผลอยางจริงจังของแนวทางที่ระบบ
เปนหลักยังเปนสิ่งทาทายที่สําคัญสําหรับผู ท่ีกําหนดนโยบายดานความปลอดภัยทางถนนและ
ผูเชี่ยวชาญตาง ๆ  
 

 การพัฒนาความสามารถของสถาบัน (Developing institutional capacity) 
  การพัฒนานโยบายความปลอดภัยในการจราจรเกี่ยวของอยางกวางขวางกับผูท่ีมี    
สวนรวม   ซึ่งเปนตัวแทนของกลุมผลประโยชนตาง ๆ อันหลากหลาย (ดูรูปที่ 3)  โครงสรางและ
ระบบการจัดการอาจผิดแผกแตกตางกัน ตัวอยางเชน ในประเทศซึ่งสังกัดสหภาพยุโรปนั้น รัฐบาล
กลางจะจัดการความปลอดภัยของทองถนนในหลายดาน  แตสหภาพยุโรปจะออกกฏเกณฑควบคุม
ความปลอดภัยของยานยนต   ในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งรัฐบาลกลางและมลรัฐตางรับผิดชอบเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนน 
  โบโกตา ซึ่งเปนเมืองหลวงของประเทศโคลัมเบียมีประชากร 7 ลานคนและจัดวาเปน
ตัวอยางที่ดีในการจัดการดานความปลอดภัยทางถนน  หนวยงานระดับชาติและระดับทองถิ่น  
มหาวิทยาลัยตาง ๆและประชาชนทํางานรวมกันในการจัดการดานความปลอดภัยทางถนนและ
บรรลุผลสําเร็จที่นาตื่นตาตื่นใจ 
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รูปที่ 2  ตารางของ Haddon (The Haddon matrix) 
 
  ปจจัยตาง ๆ 

หวงเวลา มนุษย ยานพาหนะและอุปกรณ สิ่งแวดลอม 
กอนเกิดเหตุ การปองกัน 

อุบัติเหตุรถ 
ชนกัน 

- ขอมูล 
- ทัศนคติ 
- ความออนเปลี้ย 
- การกวดขันของ
ตํารวจ 

- ถนนที่มีคุณภาพ 
- แสงสวาง 
- ระบบเบรค 
- การชวยเหลือ 
- การจํากัดความเร็ว 

- การออกแบบ
ถนนและแบบ
แปลนถนน 
- การจํากัดความเร็ว 
- สิ่งอํานวยความ 
สะดวกผูเดินเทา 

ขณะเกิดเหตุ การปองกันการ 
บาดเจ็บระหวาง 
การเกิดอุบัติเหตุ 

- การใชเครื่อง
พันธนาการตาง ๆ 
- ความออนเปลี้ย 
 

- สิ่งพันธนาการผูขับขี่ 
- อุปกรณนิรภัยอื่น ๆ 
- การออกแบบปองกัน  
   การชน 

- อุปกรณการ 
ป อ ง กั น ก า ร ชน 
ริมถนน 

หลังเกิดเหตุ การรักษาชีวิต
ไว 

- ทักษะในการปฐม 
พยาบาล 
- การเขาถึงสถาน 
ท่ีโดยคณะแพทย
กูภัย 

- ความสะดวกในการ  
เขาถึง 
- ความเสี่ยงตออัคคีภัย 

-อุปกรณการกูภัย 
- ความแออัด 
  คับคัง่ ของ      
   การจราจร 

  
บทบาทของรัฐบาล  (The role of government) 

  ในอดีตความรับผิดชอบของรัฐบาลสําหรับความปลอดภัยในการจราจรอยูในความ   
รับผิดชอบของกระทรวงการขนสงโดยหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ  เชน  ตํารวจ  หนวยงานดานยุติธรรม  
สาธารณสุข    การวางแผน และการศึกษา  ตางมีความรับผิดชอบอยูบางในสาขาหลัก ๆ ประสบการณ
ของหลายประเทศ ชี้ใหเห็นวายุทธศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับการลดการบาดเจ็บจากการจราจร มี
โอกาสที่จะถูกนํามาใชมากขึ้น  ถามีหนวยงานที่รับผิดชอบแยกตางหากของรัฐซึ่งมีอํานาจและ
งบประมาณที่จะวางแผนและปฏิบัติงานตามแผนงาน(8)  ตัวอยางของหนวยงานเหลานี้สองหนวยคือ
สํานักงานบริหารความปลอดภัยทางถนนแหงชาติสวีเดน (SNRA) และสํานักงานบริหาร               
ความปลอดภัยทางการจราจรบนทางหลวงแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NHTSA)    แมวาหนวยงานที่
เปนเอกเทศเหลานี้ มีทีทาที่จะเพ่ิมความสําคัญเปนลําดับแรกใหแกความปลอดภัยทางถนนแต
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หนวยงานเหลานี้ไมไดเปนสิ่งทดแทนการสนับสนุนทางการเมืองและการปฏิบัติอยางแข็งขันจาก
หนวยงานอื่นแตอยางใด(26) 
  หากการจัดตั้งหนวยงานที่เปนเอกเทศเปนสิ่งที่เปนไปไมไดแลว ถาเชนนั้น ทางเลือก
อื่นคือการสรางความเขมแข็งใหแกหนวยงานทางดานความปลอดภัยทางถนนที่มีอยูแลวโดยการเพิ่ม
อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบใหมากขึ้น  ภายในกระทรวงการขนสง 
 

คณะกรรมมาธิการตาง ๆของรัฐสภา (Parlimentary Committees) 
   นักการเมืองที่ไดรับขอมูลและมีความยึดมั่นตอพันธกรณีเปนผูท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอการบรรลุผลสําเร็จของรัฐบาลในดานความปลอดภัยทางถนนสืบเนื่องจากการที่นักการเมืองเปนผู
กําหนดนโยบาย โครงการ และงบประมาณ นักการเมืองยังเปนผูมีบทบาทอยางสําคัญในการพัฒนา
ระเบียบกฎหมายทางดานความปลอดภัยทางถนน 
  ตัวอยางพันธกรณีนี้สองประการไดแก 
  - คณะกรรมาธิการถาวรของรัฐสภาทางดานความปลอดภัยทางถนนในรัฐนิวเซาทเวลล             
ของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งในตนทศวรรษที่ 1980  เปนผูรับผิดชอบในการริเริ่มนําการทดสอบ        
ลมหายใจแบบสุมตัวอยางมาใชอยางเต็มที่จนนําไปสูการลดการตายลงได 20 %  
                       - คณะกรรมการที่ปรึกษารัฐสภาดานความปลอดภัยในการขนสงในสหราชอาณาจักร
เปนผูรับผิดชอบในการนํากฎหมายเรื่องการรัดเข็มขัดนิรภัยท่ีนั่งตอนหนา มาบังคับใชในทศวรรษที่ 
1980    และอีกหลายปตอมาก็ติดตามมาดวยการริเริ่มใหลูกระนาดชะลอความเร็วของรถและการใช  
เข็มขัดนิรภัยท่ีเบาะหลัง (28)    
 

 การวิจัย  (Research) 
  การวิจัยและการพัฒนาที่ปราศจากอคติดานความปลอดภัยทางถนนเปนองคประกอบ
เบื้องตนที่สําคัญยิ่งของแผนงานความปลอดภัยทางถนนที่มีประสิทธิภาพ 
  สถาบันอิสระตาง ๆ ท่ีชวยสรางความเขาใจประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน            
เชน  สถาบันวิจัยความปลอดภัยทางถนนแหงเนเธอรแลนด  บริษัท  TRL จํากัด (ซึ่งในอดีตเปนที่รูจัก
กันในนามหองวิจัยดานการขนสง)  ของประเทศสหราชอาณาจักร และหนวยงานวิจัยดานความ
ปลอดภัยทางถนนที่มหาวิทยาลัยตาง ๆ ในเมืองแฮนโนเวอร   ประเทศเยอรมนี และเมืองเอดีแลด    
และเมืองเมลเบิรน  ประเทศออสเตรเลีย  สหรัฐอเมริกาก็มีเปนจํานวนมาก ซึ่งไดแก  ศูนยวิจัยดาน
ความปลอดภัยของทางหลวงแหงนอรธแคโรไลนา สถาบันวิจัยทางการขนสงแหงมหาวิทยาลัยมิชิแกน
และศูนยปองกันและควบคุมการบาดเจ็บ ณ ศูนยควบคุมและปองกันโรค 
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  โครงการวิจัยทางการขนสงและการปองกันการบาดเจ็บที่สถาบันเทคโนโลยีในกรุง
นิวเดลฮี ประเทศอินเดีย และศูนยกลางเพื่อการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตรใน
ประเทศแอฟริกาใตท้ัง 2 แหง    ตางมีสวนชวยในการกําหนดมาตรการแทรกแซงที่สามารถปกปอง
ผูใชถนนที่อยูในภาวะลอแหลมตออันตรายดวยการใหความสนใจเปนพิเศษตอมาตรการแทรกแซงที่
ประเทศที่มีรายไดนอย  และประเทศที่มีรายไดปานกลางสามารถทําได 
  แนวทางการดําเนินการที่สามารถปฏิบัติไดมากที่สุดสําหรับประเทศที่มีรายไดนอยและ
ประเทศที่มีรายไดปานกลางคือการนําเขาและดัดแปลงเทคโนโลยีดานความปลอดภัยทางถนนที่ผาน
การพิสูจนและเห็นวาใชการไดดีแลวจากประเทศอื่น  ในการดําเนินการเชนนี้จะตองมีความสามารถใน
การทําวิจัยระบบความปลอดภัยของการจราจรทางถนนของตนเองและสามารถระบวุาเทคโนโลยีเรื่องใด  
ท่ีอาจจะเหมาะสมและอะไรเปนสิ่งที่ตองดัดแปลง    ย่ิงกวานั้นสถานการณทางการจราจรจําเพาะของ
ทองถิ่นและของประเทศมักจะบังคับใหตองอาศัยเทคโนโลยีใหม ๆ 
 

  ความเก่ียวของของภาคอุตสาหกรรม  (Involvement of Industry) 
  ภาคอุตสาหกรรมมีสวนรวมรับผิดชอบตอความปลอดภัยทางถนนโดยไดออกแบบและ
จําหนายยานพาหนะและผลิตภัณฑอื่น ๆ และยังใชระบบการจราจรทางถนนเพื่อสงมอบผลิตภัณฑ
ภาคอุตสาหกรรมและการจางงานประชาชนที่เปนผูใชถนน   ดวยเหตุท่ีไดการตระหนักตอความรับผิดชอบนี้ 
ภาคอุตสาหกรรมจึงไดรวมกอใหเกิดการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน ตัวอยางเชน กองทุนประกัน
ชีวิตของประเทศฟนแลนดไดตรวจสอบการบาดเจ็บจากการจราจรบนทองถนนถึงขั้นเสียชีวิตทุกราย  
ในประเทศและจัดทําขอมูลผลลพัธใหแกรัฐบาลฟนแลนดและหนวยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของดานความปลอดภัย
ทางถนน   สถาบันประกันภัยเพ่ือความปลอดภัยบนทางหลวงในประเทศสหรัฐอเมริกาไดบริการจัดทํา
ขอมูลเกี่ยวกับผลลัพธของการชนกันของรถยนตใหมและประเด็นอื่น ๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน
ใหแกหนวยงานราชการและสถาบันวิจัยอิสระทั้งหลาย 
 

  องคกรเอกชน  (Non-goverment organization) 
  องคกรที่ไมใชภาครัฐไดสงเสริมความปลอดภัยทางถนน โดยการประชาสัมพันธเผยแพร
ปญหาเรื่องการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน   ระบุทางแกไขที่มีประสิทธิภาพ ทาทายนโยบายที่ไมมี
ประสิทธิภาพและกอต้ังกลุมรวมมือรวมใจเพื่อว่ิงเตนใหมีการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน 
  คณะกรรมการบาดแผล (The Trauma Committee) ของราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงชาติ
ออสเตรเลียไดสนับสนุนใหมีการดูแลรักษาอยางดีท่ีสุดเทาที่จะทําไดภายหลังอุบัติเหตุรถชนกันสําหรับ
ประชาชนที่ไดรับบาดเจ็บ    การฝกอบรมที่เหมาะสมในการจัดการกรณีความเจ็บจากบาดแผลสําหรับผู
ประกอบวิชาชีพทางดานสุขภาพและรวบรวมและรายงานขอมูลของสถานที่รักษาพยาบาล เพ่ือสงเสริม
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ความเขาใจเรื่องการบาดเจ็บ (8)   กลุมแมบานที่ตอตานผูขับขี่ท่ีเมาสุราในประเทศสหรัฐอเมริกาประสบ
ความสําเร็จในการวิ่งเตนใหออกกฎหมายนับรอย ๆ ฉบับ   เพ่ือตอตานการขับรถขณะอยูภายใตฤทธิ์ของ
แอลกอฮอล   สภาความปลอดภัยทางการขนสงของยุโรปซึ่งเปนกลุมความรวมมือขององคกรที่ไมใช
ภาครัฐมีอิทธิพลอยางสําคญัตอหนวยงานความปลอดภัยทางถนนและเทคโนโลยีของผูอํานวยการใหญแหง
คณะกรรมาธิการยุโรป  ซึ่งรับผิดชอบดานการพลังงานและการขนสงและตอรัฐสภาของยุโรป 
  องคกรที่ไมใชภาครัฐบางองคกรในประเทศที่มีรายไดนอยและประเทศที่มีรายได    
ปานกลางประสบความยุงยากในการจัดหาทุนสนับสนุนความพยายามของตนในการรณรงคดานความ
ปลอดภัยทางถนน  (26)     อยางไรก็ตามองคกรที่มีบทบาทหลายแหงที่ไมใชองคกรภาครัฐไดสงเสริม
ความปลอดภัยทางถนนในประเทศเหลานี้  ตัวอยางเชน สมาคมของครอบครัวและผูเคราะหรายจาก
อุบัติเหตุจราจร(ประเทศอารเจนตินา) กลุมเพื่อนเพื่อชีวิต(ประเทศอินเดีย)  สมาคมเพื่อการเดินทาง     
บนทองถนนนานาชาติอยางปลอดภัย(ประเทศเคนยาและตุรกี)  สมาคมยุวชนเพื่อความตระหนัก      
ทางสังคม(ประเทศเลบานอน) และการขับขี่โดยยังมีชีวิตรอด(ประเทศแอฟริกาใต) 
 

ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติที่ดีกวา  (Achieving better performance) 
 การรับผิดชอบรวมกัน  (Sharing responsibility)  
   ความปลอดภัยทางถนนจะบรรลุผลสําเรจ็อยางดีท่ีสุดเมื่อกลุมหลักที่ระบุถึงกอนหนานี้         
(รูปที่ 3) มีวัฒนธรรมแหงความปลอดภัยทางถนนรวมกัน (25,30) 
  เมื่อมีวัฒนธรรมทางดานความปลอดภัยทางถนน  ผูจัดใหมีและผูบังคับใชระบบการ 
จราจรทางถนน (โรงงานผลิตยานพาหนะ  นักวางแผนการจราจรทางถนน วิศวกรความปลอดภัยทาง    
ถนน ตํารวจ   นักการศึกษา   ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพ และผูประกนัตน) ตางมีสวนรับผิดชอบในการ
รับประกันใหความมั่นใจไดวาผลิตภัณฑและบริการของตนมีคุณภาพตามมาตรฐานสูงสุดเทาที่จะเปน     
ไปไดสําหรับความปลอดภัยทางถนน   ผูใชถนนมีสวนรบัผิดชอบโดยการปฏิบัติตามกฎหมายการทําใหตนเอง     
ไดรับรูขอมูลขาวสาร   การเอาใจใสในพฤติกรรมการใชถนนอยางปลอดภัยและการเอาใจใสในการถกปญหา
และอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยทางถนนไมวาจะโดยสวนตัวหรือโดยองคกรเอกชน 
  ความรับผิดชอบไดกําหนดใหมีความสามารถตรวจสอบได  และเหตุน้ีเองทําให
จําเปนตองมีวิธีการหลายรูปแบบในการวัดผลประสิทธิภาพเชิงวัตถุประสงค 
  ในป 2540 รัฐสภาสวีเดนไดใหความเห็นชอบเรื่อง “วิสัยทัศนศูนย” ( Vision Zero) ซึ่ง
เปนโครงการใหมดานความปลอดภัยทางถนนซึ่งผูจัดใหมี ผูบังคับใชและผูใชระบบการจราจรทางถนน
ของสวีเดนทํางานในลักษณะเปนหุนสวนกันในการกําหนดเปาหมายและมาตรฐานการปฏิบัติอื่น ๆ   
เปาหมายสูงสุดของ Vision Zero ก็คือระบบการจราจรทางถนนที่ปราศจากการเสียชีวิตหรือผูไดรับบาดเจ็บ  
จากการชนกันบนถนน โดยระบบดังกลาวนี้ใชขอมูลจากฐานทางสาธารณสขุเปนขออางอิงสนับสนุน 
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  Vision Zero มียุทธศาสตรระยะยาว ซึ่งจะคอย ๆ ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน
จนกระทั่งบรรลุถึงเปาหมายของ “วิสัยทัศนศูนย”  เมือ่เวลาผานไประยะหนึ่ง  โครงการนี้สนับสนุนการ
รับผิดชอบรวมกันและมีความยืดหยุน   ซึ่งจะเปดโอกาสใหเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหนาที่รับผิดชอบได
เมื่อวิทยาศาสตรและประสบการณไดเปดเผยใหเห็นบทบาทอันดีเลิศสําหรับอุตสาหกรรมผลติรถยนต 
นักวางแผนการจราจรทางถนน   วิศวกรความปลอดภัยทางถนน   ผูบังคับใชกฎหมาย ผูเชี่ยวชาญดาน
สุขภาพ    นักการศึกษาและผูใชถนน 
  ตัวอยางเชน  ถาหากไมสามารถปรับปรุงความปลอดภัยท่ีแฝงเรนอยูในตัวยานพาหนะ
และทองถนนไดอีกตอไปแลว ก็จะหันไปเนนหนักที่การลดความเร็วแทน ในทางกลับกัน ถาไมสามารถ
ยอมรับมาตรการการลดความเร็วในการขับขี่ไดอีกตอไป  ก็อาจจะหันมาเนนหนักมากขึ้นในเรื่องการ
ปรับปรุงความปลอดภัยของยานพาหนะและทองถนน 
  ความปลอดภัยอยางยั่งยืน "Sustainable safety" ของประเทศเนเธอรแลนดเปนอีกตัวอยาง
หนึ่งของการรวมกันรับผิดชอบ(32) ยุทธศาสตรซึ่งเริม่ใชเมื่อป พ.ศ. 2541นี้   มีเปาหมายเพื่อลดจํานวน
ผูเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนลง 50% และผูบาดเจ็บลง 40% ภายในป  พ.ศ. 2553 
รูปที่ 3  องคกรหลักที่มีอิทธิพลตอการพัฒนานโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

ภาคราชการและหนวยงานทางนิติบัญญัติ

ตัวอยางเชน การขนสง การสาธารณสุข 
การศึกษา การยุติธรรม การคลัง 

นโยบายดานการปองกัน

การบาดเจ็บทางถนน 

ส่ือตาง ๆ

ผูเช่ียวชาญ

องคกร NGO 
และกลุมสนใจพิเศษ 

เจาหนาที่ 
ตํารวจ 

ภาคอุตสาหกรรม 

ผูใชถนน/ 

ประชากร 
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การกําหนดเปาหมาย  (Setting targets) 
  ผลการศึกษาหลายครั้ง(33,34) ไดแสดงใหเห็นวาการกําหนดเปาหมายในการลดอุบัติเหตุ         
การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนสามารถปรับปรุงโครงการความปลอดภัยทางถนนใหดีขึ้น โดยการ
ชักจูงใจใหทุกคนที่เกี่ยวของใชทรัพยากรของตนใหประโยชนสูงสุด  ย่ิงกวานั้น  เปาหมายอันทะเยอทะยาน
ในระยะยาวจะมีประสิทธิภาพมากกวาเปาหมายระยะสั้นที่เจียมเนื้อเจียมตัว  (ตารางที่ 3) 
  เงื่อนไขเบื้องตนสําหรับการกําหนดเปาหมายคือขอมลูพ้ืนฐานที่ดีเกี่ยวกับการบาดเจ็บ
จากการจราจรทางถนนซึ่งหมายถึงวา ระบบเฝาระวงัการบาดเจ็บหรือเครือ่งมืออืน่ ๆ สําหรับการบริการ
ขอมูลขาวสารที่คอนขางแมนยําและสมบูรณเรื่องการบังเกิดขึ้นของการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน
จะตองมีอยูอยางเหมาะสมแลว 
  เปาหมายทั้งหลายจะกระตุนใหประชาชนกําหนดมาตรการแทรกแซงตาง ๆท่ีเปนไปได
โดยจัดลําดับความสําคัญของมาตรการแทรกแซงเหลานั้นตามผลกระทบที่ไดพิสูจนแลววามีตอการ
เกิดขึ้นของการบาดเจ็บและกระตุนใหมีการนํามาตรการแทรกแซงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมาดําเนินการ
ปฏิบัติ  ผูจัดใหมีและผูบังคับใชความปลอดภัยทางถนนแตละคนสามารถกําหนดเปาหมายภายในของ
ตนเองและสามารถตรวจสอบและประเมินผลงานของตนเอง     
  เพ่ือบรรลุสูเปาหมาย ผูวางแผนดานความปลอดภัยทางถนนจําเปนที่จะตองครุนคิด
คํานึงถึงปจจัยหลายประการ ท่ีมีอิทธิพลตอความปลอดภัย    ปจจัยหนึ่งที่พวกเขาตองคํานึงถึงคือการที่
วัตถุประสงคของความปลอดภัยทางถนนมักขัดแยงกับวัตถุประสงคอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงความเปลี่ยนแปลง
และการอนุรักษสิ่งแวดลอม  พวกเขามีความจําเปนที่จะตองระบุอุปสรรคที่อาจขัดขวางการปฏิบัติตาม
มาตรการความปลอดภัยทางถนนและตองกําหนดวิธีการเอาชนะอุปสรรคเหลานี้ 
  ในประเทศนิวซีแลนด  โครงการความปลอดภัยทางถนนมีเปาหมาย 4 ระดับ  คือ 

    เปาหมายรวมคือ การลดมูลคาความสูญเสียทางสงัคมและเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุ     
รถชนกันบนถนนและการบาดเจ็บ 

     เปาหมายระดับที่สอง กําหนดการลดจํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสจาก
การจราจรทางถนนไวเปนการเฉพาะ 

    เปาหมายระดับที่สามประกอบดวยตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่เกี่ยวของกับการลด
ความเร็วในการขับขี่  การลดเหตุการณการขับขี่ขณะมึนเมาแอลกอฮอล และการใชเข็มขัดนิรภัยเพ่ิมขึ้น 

    เปาหมายระดับที่สี่  เกี่ยวของกับผลลัพธขององคกรซึ่งประกอบดวยจํานวนชั่วโมง
ปฏิบัติงานของตํารวจสายตรวจ และจํานวนกิโลเมตรของบริเวณที่มคีวามเสี่ยงอยางสูงตอการชนกันซึ่ง
ไดถูกดําเนินการเพื่อลดความเสี่ยงลงแลว 
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 ตารางที่ 3  ตัวอยางเปาหมายในการลดจํานวนผูเสียชีวิตที่กําลังใชอยู 1/ 

ประเทศหรือพื้นที่ 
ปที่เปนฐานในการ 
กําหนดเปาหมาย 

ปที่เปาหมาย 
ประสบผลสําเร็จ 

เปาหมายที่ กําหนดในการลด
จํานวนผูเสียชีวิตจากการจราจร
ทางถนน 

ออสเตรเลีย 
ออสเตรีย 
แคนาดา 
เดนมารก 
สหภาพยุโรป 
ฟนแลนด 
 
ฝรั่งเศส 
กรีซ 
 
ไอรแลนด 
อิตาลี 
มาเลเซีย 
 
เนเธอรแลนด 
นิวซีแลนด 
โปแลนด 
ซาอุดิอาระเบีย 
สวีเดน 
สหราชอาณาจักร 
สหรัฐอเมริกา 
 

2540 
2541 – 2543 
2534 – 2539 
2541 
2543 
2543 
 
2540 
2543 
 
2540 
2541 – 2543 
2544  
 
2541 
2542 
2540 – 2542 
2543 
2539 
2537 - 2541 
2539 

2548 
2553 
2551 - 2553 
2555 
2553 
2553 
2568 
2545 
2548 
2558 
2545 
2553 
2553 
 
2553 
2553 
2553 
2558 
2550 
2553 
2551 

- 10% 
- 50% 
- 30% 
- 40% 
- 50% 
- 37% 
- 75% 
- 50% 
- 20% 
- 40% 
- 20% 
- 40% 
ผูเสียชีวิต 3 คน/พาหนะ10,000 
คัน 
- 30% 
- 42% 
- 43% 
- 30% 
- 50% 
- 40% 
- 20% 

 
1/ ขอท่ีควรสังเกตุ คือ เปาหมายบางตัวเหลานี้ไดรวมถึงการลดลงของการบาดเจ็บสาหัสและตองไดรับการเสริมจากเปาหมาย

อ่ืน ๆ ตัวอยางเชน การลดลงของจํานวนผูบาดเจ็บและเสียชีวิตในเด็ก 
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 การสรางความเปนหุนสวน  (Building partnership) 

  รัฐวิคตอเรีย  ประเทศออสเตรเลีย  ไดพัฒนาความเปนหุนสวนระหวางบรรดาผูท่ี
รับผิดชอบ เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนกับบรรดาผูท่ีเกี่ยวของในการจายคาชดเชยจากการบาดเจ็บ 
คณะกรรมการเกีย่วกับอุบัติเหตุทางการขนสงไดจายคาชดเชยใหแกผูท่ีรอดชีวิตจากการชนกันบนถนน
ดวยเงินทุนจากระบบประกันภัยท่ีไมมีคูกรณี (no - fault insurance system)  ซึ่งไดรับเงินสนับสนุน

จากคาธรรมเนียมที่จัดเก็บในฐานะเปนสวนหนึ่งของคาธรรมเนียมจดทะเบียนพาหนะประจาํป
คณะกรรมการไดลงทุนเปนอยางมากในการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนโดยรูวาการลงทุนของตน
จะมีผลตอบแทนมากกวาคาชดเชยที่กองทุนเงินทดแทนไดจายออกไป   รัฐมนตรี  3 ทานที่รับผิดชอบ

ทางดานการขนสง  การยติุธรรม และการประกันภัยไดรวมกันกําหนดนโยบายและประสานงาน
โครงการ 

  จังหวัด Kwazulu - Natal ในประเทศแอฟริกาใต ไดรับการถายทอดและดัดแปลง  

รูปแบบจําลองของรัฐวิคตอเรียมาประยุกตใช (40) 
  กระทรวงการขนสงของประเทศสหราชอาณาจักรกระตุนใหเกิดความเปนหุนสวนซึ่ง
ประกอบดวย กระทรวงการขนสง  หนวยงานตางๆ ระดับทองถิ่น  ตํารวจ ศาล และบางครั้งก็รวมถึง
หนวยงานทางสุขภาพซึ่งทํางานรวมกันในการบังคับใชการจํากัดความเร็วและชดเชยคาใชจายที่เกิดขึ้น
ในเรื่องนี้ในชวง 2 ปแรก  โครงการนํารองซึ่งไดเริ่มดําเนินการในป พ.ศ. 2543 ไดลดจํานวนอุบัติเหตุ

การชนกันบนถนนลงได 35%  และอุบัติเหตุท่ีทําใหเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสของผูเดินถนนได 56% 

เงินออมที่ไดจากการบริหารการบริการตาง ๆ แกผูรอดชีวิตจากการชนกันบนถนนไดเพ่ิมสูงขึ้นเปน
ประมาณ   20 ลานปอนด ซึ่งไดถูกนําไปลงทุนในดานอื่น ๆ    ไดมีการประมาณการผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจตอสังคมวาตกอยูในราว 112 ลานปอนด 
   โครงการประเมินประสิทธิภาพรถยนตใหม (The New Car Assessment 

Programme : NCAP)  ถูกจัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ. 2521  ตามโครงการดังกลาวนี้ 

ผูผลิต ผูซื้อและรัฐบาลไดรวมมือกัน โดยกําหนดใหรูปแบบจําลองของรถยนตรุนใหมตองตกอยูภายใต
ขอบังคับใหมีการทดสอบการชนกันหลากหลายลักษณะและกําหนดใหจัดอันดับประสิทธิภาพของรถยนต
เหลานี้ดวยระบบ "ดาว" (Star)   ปจจุบันมี NCAP ในประเทศออสเตรเลียและอีกแหงหนึ่งในสหภาพ 

ยุโรปซึ่งเรียกวา Euro NCAP  หุนสวนของ Euro NCAP  ประกอบดวย กระทรวงการขนสงแหงชาติ  

สโมสรยานยนต  คณะกรรมาธิการยุโรป  สถาบันการทดสอบและวิจัยเพ่ือผูบริโภคระหวางประเทศใน
ฐานะตัวแทนของผูซื้อรถยนต  ผลการวิจัยในทวีปยุโรปไดแสดงใหเห็นวาในเหตุการณการชนกัน



19  

ระหวางรถยนตกับรถยนต รถยนตท่ีอยูในระดับ 3 หรือ 4 ดาว มีความปลอดภัยมากกวารถยนตท่ีอยูใน

ระดับ 2 ดาว หรือนอยกวานั้นราว 30 % 

  ในปจจุบันนี้สโมสรรถยนตของยุโรปกําลังทํางานเพื่อพัฒนาระบบการจัดอันดับ "ดาว"           

ใหแกถนน  เพ่ือกระตุนใหผูสรางถนนและผูผลิตรถยนตปรับปรุงความปลอดภัยของผลิตภัณฑของตน 
 

รูปที่ 4  อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน(ตอประชากร 100,000 คน) ในภูมิภาค
ตาง ๆ ของ WHO ในป  พ.ศ. 2545 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แหลงขอมูล : โครงการภาระโรคภัยไขเจ็บระดับโลกของ WHO ป พ.ศ. 2545 ชุดที่ 1 
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ผลกระทบระดับโลก (The global impact)   
 

 ประมาณการผลกระทบระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ (Global,regional and country estimates)   
                  นานมาแลวกอนที่จะมีการประดิษฐรถยนต การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากรถมา 
เกวียน สัตว และคน    จํานวนผูบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอยางทวีคูณเมื่อเริ่มมีการใชรถยนต  รถโดยสารประจําทาง  
รถบรรทุกและยานยนตอื่น ๆ และกลายเปนเรื่องปกตนิับแตนั้นมา   การบาดเจ็บซึ่งเกี่ยวของกบัยานยนต
คดีแรกที่ถูกบันทึกไวคือคดีของผูขี่จักรยานคนหนึ่งในเมอืงนิวยอรกเมื่อวันที่   30   พฤษภาคม   พ.ศ. 2439    
และคนเดินถนนในกรุงลอนดอนคนหนึ่งเปนผูท่ีถูกบันทึกวาเสียชีวิตเพราะยานยนต    เปนคนแรกเมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคมในปเดียวกัน   จํานวนยอดสะสมของผูเสียชีวิตทางถนนไดพุงสูงขึ้นประมาณ   25 
ลานคน ในป พ.ศ. 2540(44)    
        ในป 2545 ผูคนราว 1.18 ลานคนเสยีชีวิตเพราะรถชนกัน   เฉลี่ยแลวเสียชีวิต    3,242 คน  
ตอวัน   ผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนมีจํานวน 2.1%  ของผูท่ีเสียชีวิตทั่วโลก นับเปนอันดับที่ 
11  ของสาเหตุการเสียชีวิตทั่วโลก 
  นอกจากเสียชีวิตแลว ยังมีผูไดรับบาดเจ็บจากรถชนกันประมาณ  20 – 50 ลานคน ใ นแตละป 
(2,45)     ในป  พ.ศ. 2545  DALY ประมาณ  38.4 ลานคน  เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุทางถนน   หรือคิดเปน   
2.6 %  ของDALY ท้ังหมดที่เสียชีวิต   ผลลัพธดังกลาวนี้ทําใหอุบัติเหตุทางถนนเปนตัวตนเหตุลําดับ  
ท่ี  9  ในการกอใหเกิดภาระระดับโลกดานโรคและการบาดเจ็บ 
  อัตราการเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุทางถนนแตกตางกันไปอยางนาสังเกตระหวาง
ภูมิภาคและระหวางประเทศในภูมิภาคตาง ๆ (รูปที่ 4) โดยทั่วไปอัตราการเสียชีวิตในประเทศที่มี
รายไดนอยและประเทศที่มีรายไดปานกลางจะสูงกวาประเทศที่มีรายไดสูง  เมื่อนับยอดรวมแลว         
ก็ปรากฏวาประเทศที่มีรายไดนอยและประเทศที่มีรายไดปานกลางมีจํานวนผูเสียชีวิตจากการจราจร
บนถนน 90% ของการตายจากการจราจรบนทองถนนทั้งหมดในป พ.ศ. 2545 
 

แนวโนมระดับโลก ภูมิภาคและประเทศ (Global , regional and country trends) 
  อัตราการเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุการจราจรทางถนนในประเทศที่มีรายไดสูงลดลง
นับตั้งแตทศวรรษที่ 1960 และ 1970  ถึงแมวาอัตราการตายของประเทศทั้งหลายแตกตางกันอยางมาก 
แมจะอยูในภูมิภาคเดียวกัน ตัวอยางเชน ในอเมริกาเหนือต้ังแตป 2518-2531 อัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนตอคน 100,000 คน ลดลง 27%  ในประเทศสหรัฐอเมริกา แตลดลง 63%  ในประเทศ
แคนาดา 
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ตารางที่ 4  
การคาดการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในภูมิภาค (คิดเปนพันคน) เพื่อใชกับรายงานในป 2533 - 2563 

ภูมิภาค1/                   จํานวน              % การเปลี่ยนแปลง อัตราการเสียชีวิต 
      ประเทศ       2533    2543 2553 2563       2543-2563             (ตาย/100,000 คน) 
          2000 2020 
 
เอเชียตะวันออกและแปซิฟก           15        112     188 278  337          79  10.9 16.8 
ยุโรปตะวันออกและเอเชียกลาง               9          30      32  36   38          19  19.0 21.2 
ลาตินอเมริกา, คาบสมุทรคาริบเบียน      31          90     112 154  180          48  26.1 31.0 
ตะวันออกกลางและอเมริกาเหนือ           13          41      56  73   94          68  19.2 22.3 
เอเชียใต             7          87      135 212  330         144  10.2 18.9 
ภูมิภาคอนุทวีปซาฮาราของทวีป 
แอฟริกา                        46          59       80 109  144          80  12.3 14.9 

รวมยอย            121         419      613 862  1124          83  13.3 19.0 

ประเทศที่มีรายไดสูง               35         123        110 95   80        - 27                    11.8  7.8 

รวมทั้งสิ้น                156         542      723 957           1204                67                 13.0 17.4 

1/ ขอมูลท่ีนํามาแสดงตามการจําแนกภูมิภาคธนาคารโลก 

 ท่ีมา : ผลิตขึ้นใหมจากการอางอิงที่ 48 โดยมีการปรับปรุงแกไขเล็กนอยโดยไดรับอนุญาตจากผูเขียนแลว  

  ในขณะเดียวกัน   อัตราการเสียชีวิตในประเทศที่มีรายไดนอยและประเทศที่มีรายได
ปานกลางเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ(10,46,47)    ประเทศทั้งหลายมีความแตกตางกันอยางมาก              
อีกครั้งหนึ่ง  ในทวีปเอเชียต้ังแตป พ.ศ. 2518-2531  อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้น
ถึง  44% ในประเทศมาเลเซีย  แตเพ่ิมขึ้น 24.3% ในประเทศจีน(48) 
  ผลการศึกษาที่สําคัญ 2 ครัง้ ไดคาดการณวา ประเทศที่มีรายไดนอยและประเทศที่มี
รายไดปานกลางจะมีแนวโนมของอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางการจราจรเพิ่มขึ้นตอไปเวนแต      
จะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูใชถนน  ผลลัพธก็คือจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลก      
จะเพิ่มสูงขึ้นอยางรุนแรงในอีก 2 ทศวรรษหนา 
  การศึกษาเรื่องภาระระดับโลกของโรคภัยไขเจ็บขององคการอนามัยโลกซึ่งเปนการศึกษา
ครั้งแรกไดทํานายความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ในชวงป  พ.ศ.2533 – 2563  ไวดังนี้ 
 =  การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนจะเลื่อนขึ้นเปนอันดับที่ 6 ของสาเหตุการตายทั่วโลก 
 =  การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนจะเลื่อนขึ้นเปนอันดับที่ 3 ของสาเหตุชั้นนําในการ
สูญเสียของ DALY 
 =  การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนจะกลายเปนสาเหตุหลักอันดับที่ 2 ของการสูญเสียDALY
ในประเทศที่มีรายไดนอย  และประเทศที่มีรายไดปานกลาง 
 =  การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจะเพิ่มขึ้นทั่วโลกจาก 0.99 ลานคน เปน 2.34 ลานคน  
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(คิดเปน 3.4% ของการเสียชีวิตทั้งหมด) 
 =  การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 80 % ในประเทศที่มีรายไดนอยและ
ประเทศที่มีรายไดปานกลางและลดลงเกือบ 30 % ในประเทศที่มีรายไดสูง 
 =  ความสูญเสีย DALY ท่ัวโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 34.3 ลานคน เปน 71.2 ลานคน (เทากับ 5.1 % 
ของภาระระดับโลกดานโรคภัยไขเจ็บ) 
  ตารางที่ 4  แสดงผลการศึกษาในครั้งที่ 2  ของธนาคารโลกเกี่ยวกับการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ(48) ในประเทศที่มีรายไดสูงไดมีการประเมินวา 
จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในแตละปจะลดลง 27%   ต้ังแตป พ.ศ. 2543  ถึง พ.ศ.2563      
ใน 6 ภูมิภาคของโลกที่เปนที่ตั้งของประเทศที่มีรายไดนอยและประเทศที่มีรายไดปานกลาง
จํานวนมากไดมีการประเมินวาในแตละป  การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจะเพิ่มขึ้น 83%             
การเพิ่มขึ้นของอัตราการตายจากอุบัติเหตุการจราจรที่ถูกประเมินไวจากป พ.ศ. 2543 -2553  ใกลเคียง
กันมากในการศึกษาทั้ง 2 กรณี 
 

เรื่องราวโดยสังเขปของผูที่ไดรับผลกระทบจากการบาดเจ็บจากการจราจร (Profile of the people 
affected by road traffic injuries) 
รูปที่ 5 
ผูใชถนนซึ่งเสียชีวิตจากการคมนาคมขนสงรูปแบบตาง ๆ ในฐานะเปนอัตราสวนของการเสียชีวิต
ทั้งหมดจากการจราจรทางถนน 
 

  ออสเตรเลีย 
 

เดลฮี,อินเดีย 
 

 

บันดุง,อินโดนีเซีย 
 

ญ่ีปุน 
 

มาเลเซีย 
 

เนเธอรแลนด 
 

นอรเวย 
   

โคลัมโบ,ศรีลังกา 
 

ประเทศไทย 
 

สหรัฐอเมริกา 

 
           อัตราสวนรอยละ   

        คนเดินถนน            ผูขี่จักรยาน             ผูขับขี่รถจักรยานยนต                ผูขับขี่ยานยนตสี่ลอ              อ่ืน ๆ 

แหลงขอมูล:อางอิง 57 
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   รูปที่ 5 แสดงขอมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจําแนกตามประเภทของผูใช
ถนน  ในประเทศที่ถูกคัดเลือกไวนั้น    คนเดินถนน ผูใชรถจักรยาน    ผูขับขี่รถมอเตอรไซดขนาดเล็ก 
และผูขับขี่มอเตอรไซด    เปนผูใชถนนที่อยูในภาวะลอแหลมมากที่สุด (49)  ในประเทศที่มีรายได
นอยและประเทศที่มีรายไดปานกลาง   คนเหลานี้คือคนสวนใหญท่ีสัญจรทางถนนและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด (49,50)  ในประเทศที่มีรายไดสูงผูเปนเจาของและผูขับขี่รถยนตเปนคน
สวนใหญท่ีใชถนนและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน   อยางไรก็ดีคนเดินถนน  ผูใชรถจักรยาน         
รถมอเตอรไซดขนาดเล็ก และผูขับขี่มอเตอรไซดก็ยังเปนผู ท่ีเสี่ยงตอการเสียชีวิตสูงมากกวา            
เมื่อคํานวณตามจํานวนกิโลเมตรของการเดินทางบนถนน  
รูปที่ 6 
การเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนทั่วโลก  แยกตามเพศและกลุมอายุ พ.ศ.2545 
 
 
 
 
 
 
 
 
            อายุ (ป) 
 

แหลงขอมูล:โครงการภาระโรคภัยไขเจ็บระดับโลกของ  WHO ป พ.ศ. 2545 ชุดที่ 1 
 

   รูปที่ 6 แสดงการเสียชวิีตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกโดยจําแนกตามเพศและอายุ 
เพศชายจากทุกกลุมอายุเสียชีวิตมากกวาเพศหญิง ในป  พ.ศ. 2545 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนอยูท่ี 27.6 คนตอเพศชาย 100,000 คน และ 10.4 คนตอเพศหญิง 100,000 คน  เพศชายเสียชีวิต
จํานวน 73 %ของยอดผูเสียชีวิตและเปนจํานวน 70 % ของผูซึ่งตองสูญเสียคาใชจายเพราะการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนน 
  ในป พ.ศ. 2545 มีคนที่มีอายุระหวาง  15-44 ป เปนผูเสียชีวิตเกินกวาครึ่งหนึ่งของการ
เสียชีวิตทั่วโลกจากอุบัติเหตุทางถนน  นอกจากนั้นแลว ประมาณ 60 % ของผูท่ีสูญเสีย DALY 
ท้ังหมดเนื่องจากการบาดเจ็บจากการจราจรคือผูท่ีมีอายุระหวาง 15-44 ป   ในประเทศที่มีรายไดสูง
ประชาชนอายุระหวาง 15 - 29 ป  มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดตอพลเมือง 100,00 คน  แตในประเทศ     

จํา
นว

นผ
ูเส
ียชี

วิต
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ท่ีมีรายไดนอยและประเทศที่มีรายได     ปานกลาง  คนอายุ  60  ป  และคนสูงวัยกวานี้มีอัตราการเสียชีวิต
สูงที่สุด ในประเทศที่มีรายไดนอยและประเทศที่มีรายไดปานกลาง    เด็ก ๆ มีอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนมากกวาประเทศที่มีรายไดสูง 
  ในป พ.ศ. 2545 คนอายุ 60 ปและเกินกวา  60 ป  จํานวนกวา 193,000 คน  เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน   อัตราการเสียชีวิตของคนอายุ 60 ป หรือสูงกวานั้น ตอคน 100,000 คนเปนอัตรา   
ท่ีสูงที่สุดของทุกระดับอายุในประเทศที่มีรายไดนอยและประเทศที่มีรายไดปานกลาง เมื่ออุบัติเหตุ    
รถชนกันเกิดขึ้นผูสูงอายุมีแนวโนมวาจะเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บสาหัสมากกวาผูเยาวเพราะวา    
โดยปกติแลวผูสูงอายุมีความยืดหยุนนอยกวา 
  โครงการประชากรศึกษาขององคการสหประชาชาติทํานายวาภายใน  30 ปขางหนานี้
สัดสวนของพลเมืองที่มีอายุ 60 ป และสูงกวา 60 ป  จะเปนสัดสวนที่มีขนาดใหญกวาสัดสวนอื่น ๆ 
ทั้งหมดขององคประกอบประชากร  ภาวะลอแหลมตอการตายและการบาดเจ็บสาหัสจากการจราจร
บนถนนของผูสูงอายุกําลังเปนที่นาหวงใยเพิ่มขึ้นทุกปในระดับโลก 
 

สถานะภาพทางเศรษฐกิจ-สังคมและแหลงที่ตั้ง (Socioeconomic status and location) 
  การศึกษาหลายกรณี(50,53-57) ไดชี้ใหเห็นวาคนจากกลุมเศรษฐกิจสังคมที่ดอยกวา 
เปนผูท่ีเสี่ยงตอการบาดเจ็บมากกวาใครในทุกกรณีรวมทั้งกรณีการถูกรถชน  ในกรณีของอุบัติเหตุ    
รถชนกันเหตุผลท่ีนาจะยกมาอางก็คือการที่พวกเขาตกไปอยูในภาวะเสี่ยงมากกวาใคร  ๆ(56)  ตัวอยางเชน 
การศึกษาในประเทศเคนยา(50) เมื่อป พ.ศ.  2545    พบวา 27%    ของผูเดินทางที่ไมไดรับการศึกษา
อยางเปนทางการเดินทาง ดวยเทา  55 %  ใชรถโดยสารหรือรถโดยสารขนาดเล็ก และเพียง   8 % ท่ีใช
รถยนตสวนตัว ในทางกลับกัน 81%  ของประชากรที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเดินทางโดยใช
รถยนตสวนตัว 19%  ใชรถโดยสารและไมมีผูท่ีเดินทางโดยการเดิน 
  สถานที่ซึ่งผูคนอาศัยอยูก็อาจมีอิทธิพลตอการทําใหพวกเขาตกอยูในภาวะความเสี่ยง
ทางการจราจรดวย   โดยท่ัวไปคนที่อาศัยอยูในเมืองมีความเสี่ยงตอการเกี่ยวของกับอุบัติเหตุรถชน
มากกวา   แตคนที่อาศัยอยูในพื้นที่ชนบทมีแนวโนมมากกวาในอันที่จะเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส   
ถาถูกรถชน  เหตุผลประการหนึ่งก็คือยานยนตในพื้นที่ชนบทมักจะใชความเร็วสูง ในหลายประเทศ  
ท่ีมีรายไดนอยและประเทศที่มีรายไดปานกลางมีคนจํานวนมากที่ตองเผชิญกับความเสี่ยงใหม ๆ เมื่อ  
มีการสรางทางหลวงผานชุมชน 
 

คาตนทุนอ่ืนทางเศรษฐกิจ-สังคมและสุขภาพ (Other health , social and economic costs) 
  การประมาณการมูลคาความเสียหายจากอุบัติเหตุรถชนกัน บนถนนและการบาดเจ็บ
สามารถชวยใหประเทศตาง ๆ เขาใจถึงความรุนแรงของปญหาเรื่องอุบัติเหตุรถชนกันบนถนน        
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และการบาดเจ็บได และยังชวยใหเขาใจถึงประโยชนของการลงทุนใชมาตรการเพื่อปองกันการ
บาดเจ็บและอุบัติเหตุรถชนกันบน  ทองถนน    การประมาณการควรคํานึงถึงคาตนทุนความสูญเสียท้ัง
ทางตรงและทางออม อยางนอยท่ีสุดคาความเสียหาย  คาตนทุนความเสียหายโดยตรงควรจะรวมถึง
การจัดใหมีการดูแลสุขภาพ  และการฟนฟูสุขภาพดวย  สวนคาตนทุนทางออมควรรวมถึงมูลคาความ
สูญเสียบริการตาง ๆ ของครัวเรือน การสูญเสีย  ผูหารายไดเลี้ยงดูผูท่ีรอดชีวิตอยู การสูญเสียผูดูแล   
เอาใจใส   และการสูญเสียครอบครัว  
  ประเทศที่มีรายไดสูงหลายประเทศ ไดประมาณการคาตนทุนของอุบัติเหตุทางถนน
และการบาดเจ็บในแตละป   โดยคํานึงถึงเงินที่อาจหาไดคาตนทุนในการดูแลรักษาสุขภาพและ        
คาตนทุนของความเสียหายของทรัพยสิน คาตนทุนในการบริหาร (เชน  คาตํารวจ  คาศาลและบริษัท
ประกันภัย)   และคาตนทุนความลาชาจากการเดินทาง คาตนทุนการดูแลและฟนฟูสุขภาพอาจ       
แพงลิบลิ่วในกรณีท่ีมีการบาดเจ็บสาหัส    ย่ิงกวานั้นแทบจะไมมีการพยายามนําคาตนทุนดาน
ความเครียดทางจิตใจและความทุกขท่ีผูรอดชีวิตและสมาชิกครอบครัวไดรับมารวมเขาไวในคาตนทุน
ดวย 
  การประมาณการคาตนทุนในประเทศที่มีรายไดนอยและประเทศที่มีรายไดปานกลาง
มีความยุงยากกวา เพราะขาดขอมูลท่ีดีดานอุบัติเหตุและการบาดเจ็บทางถนน อยางไรก็ตาม การสํารวจ
ทางวรรณกรรมพบวามีการศึกษาเพียงไมกี่รายเทานั้นที่ใหความกระจางในเรื่องคาใชจายดานอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บทางถนนในประเทศเหลานี้ 
 

   คาตนทุนทางสังคมและสุขภาพ (Health and social costs) 
  ขอมูลจากการศึกษาเรื่องภาระระดับโลกของโรคภัยไขเจ็บขององคการอนามัยโลก
(WHO) ท่ีไดศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของโรคและการบาดเจ็บ   เมื่อป พ.ศ. 2545  บงชี้ใหเห็นวาผูท่ีไดรับ
บาดเจ็บสาหัส     ถึงขนาดตองไดรับการเอาใจใสจากบริการทางดานสุขภาพจํานวน เกือบ ¼  ไดรับ
การบาดเจ็บเปนแผลที่สมองและ  1/10  ไดรับบาดเจ็บเปนแผลเหวอะหวะ สวนอาการบาดเจ็บอื่น ๆ
สวนใหญไดแกอาการกระดูกแตกหัก    การศึกษาแสดงใหเห็นวาอุบัติเหตุรถชนกันเปนสาเหตุหลักที่
กอใหเกิดบาดแผลทางสมองอันทุกขทรมาน     ท้ังในประเทศที่มีรายไดสูงและประเทศที่มีรายไดนอย
และประเทศที่มีรายไดปานกลาง(58-63)   
  การสํารวจในวงกวางจากผลการศึกษาจํานวนมาก(64) พบวา การบาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนนเปนสาเหตุ 30 – 86 % ท่ีทําใหตองเขารับการรักษาพยาบาลบาดแผล  ในประเทศ   
ท่ีมีรายไดนอยและประเทศที่มีรายไดปานกลางการศึกษา 15 รายไดรายงานวาผูปวยในจากการบาดเจ็บ
เพราะการจราจรบนทองถนนตองพักรักษาตัวโดยเฉลี่ย  20 วัน  คนที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ       
ทางถนน มีจํานวนถึง 13–31 %   ของผูเขารับการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บทั้งหมดและมี
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จํานวน 48% ของผูนอนประจําเตียงผูปวยในแผนกศัลยกรรมและเปนผูท่ีใชหองผาตัดและศูนยดูแล
แบบพิเศษมากที่สุด ปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นในแผนกรังสีวิทยาและอุปสงคดานกายภาพบําบัดและบริการ
ดานการฟนฟูสุขภาพที่เพ่ิมขึ้นสวนใหญเปนเพราะการบาดเจ็บจากจากการจราจรบนทองถนน(64) 
  ประเทศที่มีรายไดนอยและประเทศที่มีรายไดปานกลางจํานวนมากไมสามารถใหบริการ
ดานการดูแลสุขภาพทุกรูปแบบอยางเชนที่ผูไดรับบาดเจ็บทางถนนในประเทศที่มีรายไดสูงไดรับ  
ตัวอยางเชน  กรณีศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ในประเทศเคนยาพบวา บริการดานสุขภาพเพียง 10%เทานั้นที่
สามารถรับมอืกับผูท่ี  ไดรับบาดเจ็บคราวละเกินกวา 10  คนได    บริการดานสุขภาพที่มีความพรอม
นอยท่ีสุดไดแกหนวยงานทางดานสาธารณสุขที่ถูกใชบริการบอยครั้งที่สุดโดยคนยากจน   หนวยบริการ
ดานสาธารณสุขเหลานี้จํานวนมากไมมีอุปกรณการแพทยและเวชภัณฑท่ีจําเปนสําหรับจัดการกับ
บาดแผล  อาทิเชน  ออกซเิจน  พลาสเตอรปดแผล  เลือด  ผาปดแผล  ยาฆาเชื้อโรค  ยาสลบและยาชา
เฉพาะที่  และเครื่องวัดความดันโลหิต   ในทางกลับกันโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลมิชชั่น
มักจะมีเครื่องมือเหลานี้ท้ังหมด(50) 
  การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้(50) พบวา ผูไดรับบาดเจ็บไมถึงตายจํานวน 5.27 ลานคน ใน
ประเทศอเมริกาเมื่อป พ.ศ. 2543 ไดรับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุรถชนกันบนถนนโดย  87%    ถูกถอื
วาเปนการบาดเจ็บเล็กนอย   คาใชจายในการรักษาผูบาดเจ็บทั้งหมดเหลานี้มีจํานวนเปนเงิน 1,268,000 
ลานบาท (US$ 31.7 Billion)  ซึ่งกอใหเกิดภาระอันใหญหลวงตอภาคการบริการดานสาธารณสุขและ
การเงินของผูบาดเจ็บลมตายจากอุบัติเหตุทางถนนและครอบครัวของผูไดรับบาดเจ็บเหลานั้น   การบาดเจ็บ
สาหัสซึ่งไดแก  การบาดเจ็บของสมองและประสาทไขสันหลงัมีมูลคาเฉลี่ยรายละ 13,298,280  บาท  
(US$ 332,457)   
  นอกเหนือจากคาใชจายดานการดูแลรักษาและการฟนฟูสุขภาพแลวผูบาดเจ็บยังตอง          
แบกรับภาระเพิ่มเติมเนื่องจากความพิการถาวร  เชน  อัมพาตสวนลาง   อัมพาตทั้งตัว  การสูญเสีย    
การมองเห็นหรือสมองถูกทําลาย  อาจทําลายความสามารถของแตละคนในอันที่จะบรรลุถึงเปาหมาย
ของชีวิตไดแมแตเปาหมายเล็ก ๆ นอย ๆ ก็ตามและอาจทําใหตองพ่ึงพาอาศัยผูอื่นดานเงินเลี้ยงดูและ
การดูแลทางกายภาพเปนกิจวัตร     การบาดเจ็บที่สาหัสนอยลงมาก็อาจลงเอยดวยการเจ็บปวดทางกาย
อยางเรื้อรังและจํากัดกิจกรรมทางกายของผูไดรับบาดเจ็บเปนเวลานาน    บาดแผลถูกไฟไหมอยาง
รุนแรง  อาการฟกช้ําดําเขียว   หรือแผลถลอก  อาจเปนสาเหตุของการบาดเจ็บทางใจซึ่งเกี่ยวพันกับการ
เสียโฉมอยางถาวร(66) 
  ในสหภาพยุโรปทุก ๆ ป คนมากกวา 40,000 คน ถูกทําใหเสียชีวิต และมากกวา 
150,000  คน ถูกทําใหพิการจากอุบัติเหตุรถชน    เกอืบ 200,000  ครอบครัว เปนครอบครัวท่ีเพ่ิงไดรับ
การสูญเสียหรือมิฉะนั้นก็ถูกปลอยใหอยูกับสมาชิกครอบครัวซึ่งเปนผูพิการ(67)    การจัดการกับ
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สมาชิกครอบครัวท่ีพิการนั้นมักจะตองทําใหสมาชิกครอบครัวอยางนอย  1 คน   สละเวลาจากกิจกรรม
อื่น ๆซึ่งรวมทั้งการรับจางทํางานจึงทําใหครอบครัวสูญเสียรายได(68)   การศึกษาเมื่อป พ.ศ.  2536 
พบวา 90% ของครอบครัวของผูซึ่งเสียชวิีตจากอุบัติเหตุรถชน และ 85% ของครอบครัวของผูพิการที่
รอดชีวิตจากอบัุติเหตุรถชนไดรายงานวาคณุภาพชีวิตของพวกตนไดลดลงอยางมาก   ผูรอดชีวิตจํานวนมาก
และบรรดาสมาชิกครอบครัวของพวกเขาตางมีอาการปวดศรีษะ   ปญหานอนไมหลับ ปญหาสุขภาพ
ท่ัวไปและฝนราย   อีกทั้งยังรายงานวาเงื่อนไขตาง ๆ ดังกลาวนี้ไมไดกระเตื้องขึ้นเลยหลังจาก 3 ปท่ี
เกิดอุบัติเหตุ(69,70) นอกจากนั้น   การศึกษาติดตามผลไดพบวา  ผูรอดชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนและ
ครอบครัวรูสกึไมพอใจกับการดําเนินคดอีาญา   การประกันภัย    การเรียกรองสิทธิทางแพง รวมท้ัง
ขอมูลขาวสารและความสนับสนุนที่พวกเขาไดรับเพื่อใหดําเนินชวิีตไปได 
  ในทุกประเทศ   การขาดผูทํามาหาเลี้ยงครอบครัว  และคาทําศพ   รวมทั้งคาใชจาย   
ในการดูแลรักษาผูพิการเปนเวลานานสามารถผลักดันใหครอบครัวประสบกับความยากจนได   เด็ก ๆ 
มักจะเปนผูท่ีไดรับผลกระทบมากที่สุด ในประเทศเม็กซิโก  การขาดพอแมไปเนื่องจากอุบัติเหตุรถชน
เปนสาเหตุชั้นนําอันดับ 2 ท่ีทําใหเด็ก ๆ กลายเปนเด็กกําพรา(13) 
 

   คาตนทุนทางเศรษฐกิจ (Economic costs) 

คาตนทุนของประเทศ (Cost to countries)            
  หองทดลองวิจัยดานการขนสง  (ปจจุบันคือบริษัท TRL จํากัด)  ไดตรวจสอบขอมูล
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ใน  21  ประเทศที่มีรายไดนอยและประเทศที่มีรายไดปานกลางและ
ทําการประมาณการอยางหยาบ ๆ วาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทําใหประเทศที่มีรายไดนอย 
เสียคาใชจายไปประมาณ 1 %  ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ(GNP)  หรือเทากับรายได 1.5%   ของ
ประเทศที่มีรายไดปานกลางและรายได  2%  ของประเทศที่มีรายไดสูง(2) 
            เมื่อไดนําตัวเลขคาตนทุนโดยเฉลี่ยตอผลผลิตมวลรวมของประเทศเหลานี้มาปรับใชใน
ป  พ.ศ.2540  บริษัท TRL จํากัด  ไดประมาณการวาการบาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกมีคาตนทุน 
20,720,000 บาท  (518 พันลานดอลลารสหรัฐฯ)    และประเทศที่มรีายไดสูงมีคาตนทุน   18,120,000   
ลานบาท  ( 453 พันลานดอลลารสหรัฐฯ)     ประเทศที่มีรายไดนอยและประเทศที่มีรายไดปานกลางมี
คาตนทุน 2,600,000  ลานบาท  ( 65 พันลานดอลลารสหรัฐฯ)  ซึ่งเปนยอดเงินที่สูงกวาที่พวกเขาไดรับ
ในโครงการชวยพัฒนาประเทศ (ตารางที่ 5)  บริษัท TRL จํากัด  เนนวาตัวเลขประมาณการดังกลาว
เปนไปอยางหยาบ  ๆและมีความแตกตางกันอยางมากในแตละประเทศ   ยกตัวอยางเชน   มีพยานหลักฐาน
สอแสดงใหเห็นวาคาตนทุนในเวียดนามคิดเปน 3% ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ และเกือบ 5 %  
ของผลผลิตมวลรวมของประเทศมาลาว ี
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ตารางที่ 5 

คาตนทุนจากอุบัติเหตุรถชนตามภูมิภาค 

ภูมิภาค     ผลผลิตมวลรวมของชาติ คาตนทุนโดยประมาณของอุบัติเหตุรถชน 
     ป 2543   ( พันลานดอลลารสหรัฐฯ)   ประจําป 
ตนทุน                    คิดเปนรอยละของ                                คาตนทุน 
              ผลิตผลมวลรวมของชาติ    ( พันลานดอลลารสหรัฐฯ) 
แอฟริกา        370   1      3.7 
เอเชีย      2,454   1   24.5 
ลาตินอเมริกาและคาบสมุทรคาริบเบียน  1,890   1   18.9 
ตะวันออกกลาง       495   1.5    7.4 
ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก     659   1.5    9.9 

รวมยอย      5,615      64.5 

ประเทศที่มีการใชยานยนตอยางสูง                 22,665    2                453.3 

รวมทั้งสิ้น                    517.8 

1/ ขอมูลถูกนํามาแสดงโดยจําแนกตามภูมิภาค โดยบรษิัท TRL จํากัด, สหราชอาณาจักร 

2/ออสเตรเลีย ญี่ปุน นิวซีแลนด อเมริกาเหนือ และประเทศในยุโรปตะวันออก                                                       

แหลงที่มา : ผลิตขึ้นใหมจากเอกสารอางอิงหมายเลข 2 โดยความยินยอมจากผูเขียน  
  การศึกษาอื่น ๆ  ท่ีเนนเฉพาะบางภูมิภาคหรอืเฉพาะบางประเทศไดสรางตัวเลขประมาณการ
ไดดังนี้ 
  ในแตละป การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทําใหประเทศไทยในสหภาพยุโรป
เสียคาใชจายเปนเงิน 8,100,000 ลานบาท  (180 พันลานดอลลารสหรัฐ) ซึ่งเปนเงินจํานวน 2 เทาของ
งบประมาณรายจายประจําปสําหรับทุกกิจกรรมในประเทศเหลานี้ (33,71) 
  คาตนทุนของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ 9,224,000  ลานบาท ( 230.6  พันลาน   
ดอลลารสหรฐัอเมริกา) หรอื 2.3 %  ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ (65) 
  การศึกษาหลาย ๆ ครั้ง ในทศวรรษที่ 1990 ไดประมาณการคาตนทุนไวท่ี 0.5 % 
ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)  ของประเทศสหราชอาณาจักร , 0.9 % ในประเทศ
สวีเดน , 2.8 %   ในประเทศอิตาล ี, และประมาณ 1.4 %  ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศในประเทศ  
ท่ีมีรายไดสูง  11 ประเทศ (72) 
   ในป พ.ศ. 2543  การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทําใหประเทศบังคลาเทศ      
เสียคาใชจาย 298,000,000 บาท(745  ลานดอลลารสหรัฐอเมรกิา)  คิดเปน 1.6% ของผลผลิตมวลรวม
ของประเทศ (73) 
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   ในป พ.ศ. 2543  การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรบนถนนทําใหประเทศ
แอฟริกาใต เสียคาใชจายไปจํานวน 80,000 ลานบาท (2 พันลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)ในประเทศ      
อูกันดา การบาดเจ็บและเสียชีวิตทําใหเสียคาใชจาย 4,040 ลานบาท  (101 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา)  
ตอป หรือ 2.3%  ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ (75) 

 ในป พ.ศ. 2541  ท่ียุโรปตะวันออก การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทําให
ประเทศเอสโทเนีย เสียคาใชจาย 2,644  ลานบาท – 3,224  ลานบาท (66.6 -80.6 ลานดอลลาร
สหรัฐอเมริกา)  ประเทศลัทเวียเสียคาใชจาย 6,508 ลานบาท – 7,788 ลานบาท  (162.7-194.7 ลาน   
ดอลลาร ) และประเทศลิธัวเนีย เสียคาใชจาย    230.5  - 267.5 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา  
  

 ในป  พ.ศ.2542  ท่ีประเทศจีน การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรบนถนนทําให
สูญเสียปแหงชีวิต ซึ่งมีศักยภาพทางการผลิตไป 12.6 ลานป ซึ่งมีมูลคาตกอยูในราว ๆ 12.5 พันลาน
ดอลลารสหัฐอเมริกา ซึ่งเปนจํานวน 4 เทาของงบประมาณดานสุขภาพประจําปของประเทศ (76) 

 

คาตนทุนตอครอบครัว (Cost to families) 
  ดังที่ไดอภิปรายมาแลวกอนหนานี้วาผูท่ีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกวาครึ่งหนึ่ง
เปนผูมีอายุระหวาง 15 – 44 ป และ 73 %  ของผูท่ีเสียชีวิตเปนเพศชาย ผูท่ีเสียชวิีตในชวงอายุนี้เปนผูมี
ศักยภาพในการสรางรายไดตอปมากที่สุด   ดังนั้นครอบครัวจึงมีปญหาดานการเงินเมื่อพวกเขาเสียชีวิต
หรือพิการ   การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ในบังคลาเทศ (73)  พบวาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 21 % 
เกิดขึ้นกับบุคคลผูเปนหลักของครอบครวัของผูไมยากจน  ซึ่งเทียบไดกับ 32 %  ซึ่งเกิดขึ้นกับผูเปน
หลักของครอบครัวผูยากจนสามในสี่ของครอบครัวท่ียากจนทั้งหมด   ซึ่งสมาชิกคนหนึ่งเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนไดรายงานวามาตรฐานการครองชพีของพวกตนลดลง  และ 61%  ไดรายงานวาพวก
เขาจําเปนตองกูยืมเงินเพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ หลังจากที่พวกเขาประสบกับความสูญเสียแลว 
  บรรดาครอบครัวท้ังหลายซึ่งสูญเสียความสามารถหารายไดของสมาชิกซึ่งพิการเพราะ
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางการจราจรบนทองถนน และครอบครัวซึ่งตองแบกรับภาระคาใชจาย
เพ่ิมขึ้นเพื่อการดูแลสมาชิกเหลานี้ อาจจะลงเอยดวยการขายทรัพยสินสวนใหญและติดอยูในกับดัก
แหงหนี้สินระยะยาว 
 

ความจําเปนที่ตองมีขอมูลที่เช่ือถือได (Need for reliable information) 
  มีเพียง 75 ประเทศเทานั้นที่ไดรายงานขอมูลประจําปเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ         
ทางถนน   ประเทศอื่น ๆ ไมมีระบบขอมูลดานสุขภาพแหงชาติท่ีจะผลิตขอมูลเชนนั้นขึ้นได 
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   ตัวเลขประมาณการมากมายหลายรายการ ของโลกที่แสดงในรายงานฉบับนี้ ไดมาจาก
ขอมูลพ้ืนฐานเรื่องการเสยีชีวิตขององคการอนามัยโลก (WHO)  ฐานขอมูลชดุที่ 1 เรื่องภาระระดับ
โลกดานโรคภัยไขเจ็บสําหรับใชในป พ.ศ. 2545   ขอมูลของบริษทั TRL จํากัด  และการศึกษาของ
ธนาคารโลกเกี่ยวกับการเสยีชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ(48 ) ฐานขอมูล
การเสียชีวิตขององคการอนามัยโลก ไดเติมชองวางตาง ๆใหเต็มโดยการผลิตตัวเลขประมาณการดาน     
ตาง ๆ ของประเทศโดยอาศัยการสุมตัวอยางจํานวนเล็กนอยเปนหลัก  โครงการภาระระดับโลกดานโรคภัย
ไขเจ็บของ WHO  ไดผลิตตัวเลขประมาณการตาง ๆ ขึ้นใชสําหรับ พ.ศ.2545  โดยการประมาณการเมื่อป
พ.ศ.2533    ขอมูลของบริษทั  TRL จํากัด  และของธนาคารโลกใชพ้ืนฐานจากรายงานของตํารวจและ      
ไดทําการปรบัเปลี่ยนเนื่องจากขาดรายงานเชนนั้นจากบางประเทศ  และปรับเปลี่ยนเนื่องจากความ
แตกตางในการใหคําจํากัดความตาง ๆ ซึ่งใชอยูในรายงานตาง ๆ ท่ีมีอยู ซึ่งหมายความวาควรพิจารณา
ตัวเลขประมาณการจากแหลงขอมูลเหลานี้วาเปนเพียงการประมาณการหรือเปนการแสดงขอมูลใหเห็น
เทานั้น   ถึงแมวาขอมูลเหลานี้ก็อาจจะเปนขอมูลท่ีดีท่ีสุดที่อาจหาได   การศึกษาอื่น ๆ ท่ีถูกกลาวถึง
กอนหนานี้ก็ใชวิธีเดียวกันในการผลิตตัวเลขประมาณการและการทํานายเรื่องตาง ๆ  
  ขอมูลท่ีแมนยํา  เปนสิ่งจําเปนสําหรับการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นตาง ๆ 
ทางดานสาธารณสุข  การติดตามแนวโนมตาง ๆ และการประเมินผลแผนงานแทรกแซงทั้งหลาย 
หลายประเทศมีระบบขอมูลท่ีไมเพียงพอเรื่องการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน จึงทําใหยากที่จะ
ตระหนักถึงธรรมชาติของปญหาไดอยางเต็มที่ เพ่ือท่ีจะใหไดรับความสนใจที่พึงมีจากบรรดาผูกําหนด
นโยบายและผูมีอํานาจตัดสินใจทั้งหลาย  ขอมูลเรื่องการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนมักเปนปญหา
อยูหลายดาน เชน  

 แหลงขอมูล – ตัวอยางเชน ไมรูวาขอมูลไดมาจากแหลงที่มาของตํารวจหรือ
สาธารณสุข 

 ชนิดของขอมูลท่ีถูกจัดเก็บ 
 การใชตัวชี้วัดอยางไมเหมาะสม 
 ขอมูลไมมีมาตรฐาน 
 ประเด็นดานการใหคําจํากัดความซึ่งเกี่ยวของกับการตายและบาดเจ็บจากการจราจร 
 การรายงานขอมูลตํ่ากวาความเปนจริง 
 การผสมกลมกลืนและความเชื่อมโยงอยางไมเต็มที่ระหวางขอมูลจากแหลงตาง ๆ 

   การขาดขอมลูท่ีเชื่อถือไดเปนปญหาที่สําคัญที่สุดในระดับชาติและระดับทองถิ่น       
ท่ีซึ่งตองการขอมูลเพ่ือเปนรากฐานอันมั่นคงสําหรับการวางแผนความปลอดภัยทางถนนและในการ
ตัดสินใจ  รายงานโลกวาดวยการปองกันการบาดเจ็บจากการจราจรบนถนนไดถกปญหาเรื่องนี้อยาง
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เต็มที่และไดสรางการชี้นําแหลงขอมูลท่ีมีประโยชนแหลงอื่น ๆ ขององคการอนามัยโลก ไดแก      
คูมือการเฝาระวังการบาดเจ็บและคูมือสําหรับการสํารวจชุมชนเกี่ยวกับการบาดเจ็บและการใชความ
รุนแรง(78)



32  

         
 ปจจัยเสี่ยงทั้งหลายและการเขาแทรกแซง (Risk factors and interventions) 

 บทนํา (Introduction) 
   ในเรื่องการจราจรทางถนนนั้น   ความเสี่ยงคือผลของปจจัยพ้ืนฐาน  4  ประการ  ประการ
แรกคือ การตกไปอยูในสถานการณเสี่ยง เชน จํานวนของการเคลื่อนที่ หรือการเดินทางภายในระบบนั้น ๆ 
โดยผูใชถนนที่แตกตางกันหรือโดยความหนาแนนของประชากรที่ถูกกําหนดไว  ปจจัยพ้ืนฐานประการ   
ท่ี 2  คือความนาจะเปนไปไดอยางยิ่งของการเกิดอุบัติเหตุรถชนกันครั้งหนึ่ง ๆ เมื่อคํานึงถึงการตกไปอยูใน
สถานการณเสี่ยง   ประการที่  3  คือ  การบาดเจ็บที่นาจะเกิดขึ้นไดในอุบัติเหตุรถชนกันครั้งหนึ่ง ๆ 
ปจจัยพ้ืนฐานประการที่ 4  คือ ผลลัพธของการบาดเจ็บ  เราอาจอธิบายสาเหตุแหงความเสี่ยงไดโดยอาง
ความพลั้งเผลอหรือความผิดพลาดของมนุษย  พลังงานจลน   ความทนทานของรางกายมนุษยและการดูแล
รักษาหลังเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน ( 15,79 ) 
  การไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนนสามารถถูกพิจารณาควบคูไปกับ
โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคหัวใจวาย โดยถือวาเปนปญหาทางดานสาธารณสุขที่ตอบสนองเปนอยางดีตอการ
แทรกแซงซึ่งสามารถปองกันมิใหมันเกิดขึ้นไดเปนสวนใหญ (80)   
  การแทรกแซงอันเปนที่รู จักกันประการตางๆไดถูกคนพบโดยการวิจัยและพัฒนาซึ่ง     
สวนใหญมีการดําเนินการกันในประเทศที่มีรายไดสูง  ย่ิงไปกวานั้นก็คือการวิจัยและพัฒนาจะยังผลใหเกิด
การแทรกแซงแบบใหมและดีขึ้นและการเกิดขึ้นของวิธีการทั้งหลายในการนําการแทรกแซงตางๆอันเปนที่
รูจักกันแลวมาปรับใชในสภาพแวดลอมใหม  ทุกประเทศสามารถไดรับประโยชนโดยการถายทอดและ
การดัดแปลงเทคโนโลยีดานความปลอดภัยทางถนนซึ่งผานการพิสูจนมาแลวในไมกี่ประเทศ 
  การปฏิสัมพันธกันระหวางปจจัยเสี่ยงตางๆและมาตรการแทรกแซงทั้งหลายในระบบ 
การจราจรทางถนนเปนเรื่องที่สลับซับซอนถึงขนาดที่ทําใหการนําเสนอในลักษณะของการจับคูระหวาง
ความเสี่ยง – การแทรกแซง  เปนไปไมไดเลยถาหากไมมีการทําซ้ําแลวซ้ําอีกและทําใหเขาใจงาย           
สวนตอไปเปนการจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือตามองคประกอบของการแทรกแซงแมวาการแทรกแซงภายใน
แตละระดับมักจะแกไขความเสี่ยงไดมากกวา  1  ระดับก็ตาม ตัวอยางเชน  การวางรูปแบบถนนและการ
ออกแบบถนนจะสามารถลดสภาวะเสี่ยงของผูใชถนนที่มีภาวะลอแหลม  ลดความนาจะเกิดขึ้นของ
อุบัติเหตุรถชนกันและการบาดเจ็บเมื่อผูใชถนนเหลานี้ตกอยูในภาวะเสี่ยงและลดความรุนแรงของการ
บาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น 
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การจัดการกับสภาวะการตกอยูภายใตสภาวะเสี่ยงดวยนโยบายการใชที่ดินและการขนสง (Managing 
exposure with land-use and transport policy)  
การตกอยูภายใตสภาวะความเสี่ยงจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน(Exposure  to  risk of road 
traffic injury) 

  การตกอยูภายใตสภาวะความเสีย่ง  หมายถึงความเสี่ยงตอการจราจรบนถนนอันเนื่องมาจาก
ความจําเปนตองใชถนนและเมื่อพิจารณาจากปริมาณและสัดสวนองคประกอบของการจราจรบนทองถนน
ท้ังหลาย    ถาหากไมมีมาตรการความปลอดภัยใหม ๆ แลวจะพบวาผูใชถนนทุกคนมีโอกาสตกอยูใน
สภาวะเสี่ยงมากขึ้น  เนื่องจากปริมาณการจราจรบนทองถนนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อยานยนต
ประเภทตาง ๆ ซึ่งบางคันเดินทางดวยความเร็วสงูไดมาใชถนนรวมกัน และใชรวมกับคนเดินเทาและ        
ผูขี่รถจักรยาน 
รูปที่ 7 อัตราการใชยานยนตเปรียบเทียบกับรายได 
 
 
 
 
 
 
 
    
    ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอหัว, ดอลลารนานาชาติ  พ.ศ.2528    
 

 1/ HDI เปนดัชนีการพัฒนามนุษยของสหประชาชาติ    ประเทศที่มี HDI สูงกวา 0.8  จะถูกกําหนดใหเปน HD1 สําหรับ

ในประเทศที่ HDI ตํ่ากวา 0.8   จะถูกกําหนดใหเปน HD2 

 แหลงขอมูล : ผลิตขึ้นใหมจากบทอางอิง 48โดยมีการแกไขบทบรรณาธิการเล็กนอย โดยไดรับอนุญาตจากผูเขียน  

      

  ภาพที่ 7 แสดงใหเห็นวาจํานวนยานยนตตอคนจํานวน  10,000  คน เพ่ิมขึ้นอยางไรเมื่อ
เทียบกับผลผลิตมวลรวมภายในประเทศตอหัวของประชากร (Gross Domestic Product:GDP)  มีการทํานาย  
วาจํานวนยานยนตในประเทศสมาชิก 30 ประเทศขององคกรความรวมมือและการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
(The Organization for Economic Co-operation and Development :OECD) จะเพิ่มสูงขึ้น 62 % ระหวางป  
พ.ศ.  2546 - 2555 กลายเปน 705 ลานคัน (48)   ในประเทศจีนจํานวนยานยนตไดเพ่ิมขึ้น   4   เทาตัว  
ระหวางป  พ.ศ. 2533 ถึงป พ.ศ. 2545   กลายเปนจํานวนมากกวา 55 ลานคัน และสําหรับประเทศไทย     
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ชวงระหวางป พ.ศ. 2530  ถึง พ.ศ. 2540  มีจํานวนยานยนตท่ีจดทะเบียนเพ่ิมขึ้นเกือบ  4  เทาตวั  จากจํานวน  
4.9  ลานคัน  เปน  17.7  ลานคัน (81) 
  ท้ังๆที่มีการใชรถยนตเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว  ในประเทศจีนและประเทศอื่นที่มีรายไดนอย 
และประเทศที่มีรายไดปานกลางครัวเรือนสวนใหญในประเทศเหลานี้มักจะยังไมมีรถยนตหรือยานยนต 
 4 ลอ ประเภทอื่นเปนของตนเอง ภายใน 25 ปท่ีจะถึงนี้  อยางไรก็ตาม ในฐานะที่เปนคนเดินถนน             
ผูขี่จักรยาน  ผูขับขี่รถจักรยานยนต 2 ลอ  และผูโดยสารรถยนตสาธารณะพวกเขาจึงมีโอกาสมากขึ้นที่จะ
ไดรับอันตรายจากยานยนต 4 ลอขณะกําลังใชถนน 
  การคาดการณชี้ใหเห็นวาประเทศทั้งหลายในทวีปเอเชียจะประสบกับสภาวะที่ยานยนต
เพ่ิมจํานวนขึ้นอยางมากที่สุดในอนาคตที่อาจมองเห็นไดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ  แตทวาจํานวน
ท่ีเพ่ิมขึ้นสวนใหญจะเปนรถ 2 ลอเครือ่ง และ 3 ลอเครื่อง  เชน  รถ jitney  ตัวอยางเชน ประเทศเวียดนาม 
ซึ่งมียานยนตเชนนั้นเปนจํานวน  95 %   ของยานยนตท้ังหมด   จํานวนรถจักรยานยนตในประเทศเวียดนาม
เพ่ิมขึ้นรอยละ 29 ในป พ.ศ. 2544 และอัตราการเพิ่มนี้มีความสัมพันธกับจํานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนนซึ่งเพิ่มขึ้น   37 %  (82)   รถโดยสารประจําทางและรถกระบะยังเปนพาหนะ  ท่ีใชกัน
ตามปกติในประเทศที่มีรายไดนอยและประเทศที่มีรายไดในระดับปานกลาง   ยานยนตเหลานี้ไดกอใหเกิด
ความเสี่ยงทั้งตอผูขับขี่และตอผูอื่นในกรุงนิวเดลฮี   ยานยนตเหลานี้มีสวนเกี่ยวของกับอุบัติเหตุ   รถชนกัน
จํานวนเกือบ 2 ใน 3 ท่ีเกี่ยวของกับผูใชถนนซึ่งอยูในภาวะลอแหลมซึ่งมีจํานวน 75%ของผูท่ีผูเสียชีวิตจาก
การจราจรทางถนนทั้งหมด 
 

การลดภาวะการตกอยูภายใตความเสี่ยงโดยอาศัยการวางแผนการใชที่ดินและการขนสง 
(Reducing exposure through land use and transport planning) 
   การขจัดความตองการหรือความปรารถนาที่จะเดินทางเปนเรื่องที่เปนไปไมไดแตการ          
ลดระยะเวลาและความเขมขนของการอยูในภาวะเสี่ยงตอการจราจรประเภทตาง ๆ ท่ีสรางความเสี่ยงใหแก
ผูคนเปนสิ่งที่อาจกระทําได (30) 
 

  การกําหนดใหมีการประเมินผลกระทบดานความปลอดภัยกอนที่จะทําการตัดสินใจ

วางแผน (Requiring safety impact assessment before planning decisions are made) 
   โครงการและนโยบายตาง ๆ ท่ีถูกนําเสนอมักจะถูกประเมินดานความปลอดภัย แตมักจะ     
ไมถูกประเมินเพื่อหาผลกระทบของมันที่มีตอความปลอดภัยของระบบการจราจรทางถนนทั้งระบบ   แมวา
การประเมินดังกลาวจะไมเปนสิ่งที่ปรกติธรรมดาแตประเทศเนเธอรแลนดก็ไดมีประสบการณดานนี้อยูบาง 
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  การสงเสริมรูปแบบการใชที่ดินซึ่งมีประสิทธิภาพ (Promoting efficient patterns of land use) 

           รูปแบบการใชท่ีดินในชุมชนสงผลกระทบตอจํานวนและระยะเวลาของการเดินทางที่ผูคน
เลือกใชและกระทบตอเสนทางและรูปแบบการเดินทาง (84)  ตัวอยางเชน นโยบายการเจริญเติบโต      
อยางชาญฉลาดจะใหความเห็นชอบตอการพัฒนาที่กระทัดรัดและมีความหนาแนนสูงซึ่งมีการใช
ประโยชนจากที่ดินอยางผสมผสานเพื่อใหสถานที่ตาง ๆ ซึ่งผูคนใชอยูอาศัย  ทํางาน ไปโรงเรียน           
จายตลาดและใชหาโอกาสเพื่อความบันเทิงและพักผอนหยอนใจจะไดอยูใกลชิดกัน  ผูคนอาจเลือกที่จะ
เดิน  ถีบจักรยาน  หรือใชบริการขนสงสาธารณะมากกวาที่จะใชรถสวนตัว (85) 
 

  การจัดใหมีเสนทางที่ปลอดภัยและสั้นกวาเดิมสําหรับผูใชถนนที่อยูในภาวะลอแหลม 

(Providing shorter, safer routes for vulnerable road users) 
   ผูเดินถนนและผูใชจักรยานสวนใหญมักใชเสนทางที่สั้นกวาและงายกวาแมวาจะปลอดภัย
นอยกวา (86)  การศึกษาในประเทศบราซิล เม็กซโิก และอูกันดาพบวา ผูท่ีใชถนนชอบที่จะขามถนนที่มี
อันตรายมากกวาที่จะออกนอกเสนทางเพื่อใชสะพานสําหรับคนเดินถนน (13,23,87)  ระบบการจราจรทาง
ถนนควรใหหลักประกันวาเสนทางที่สั้นกวานั้นปลอดภัยกวาเดิมอีกดวยสําหรับผูท่ีใชถนนที่อยูในภาวะ
ลอแหลม   ควรจัดชองทางจราจรเพื่อระบายยานยนตใหมากที่สุดเทาที่จะมากไดตามเสนทางสายอื่นในพื้นที่
ซึ่งคนเดินถนนและผูขี่จักรยานยนตนิยมใช(88) ตัวอยางเชน เสนทางผานตลอด   ซึ่งไมไดเริ่มตนจากหรือ     
มีจุดหมายปลายทางอยูท่ียานพํานักอาศัยแหลงใด ๆ ก็ควรถูกจัดไวใหอยูหางจากยานพํานักอาศัยเหลานี้ (89) 
นอกจากนั้น – การจราจรในทองถิ่นควรถูกควบคุมใหมีความเร็วท่ีสรางความเสีย่งนอยลงตอผูใชถนนที่อยูใน
ภาวะลอแหลม     
                                                          

  การลดความอยากเดินทางที่ไมจําเปน (Discouraging unnecessary trips) 
   มาตรการทั้งหลายที่มุงลดจํานวนยานยนต โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ซึ่งมีผูใชถนนซึ่งตกอยู
ในสภาวะลอแหลมจํานวนมาก สามารถลดความเสี่ยงจากการไดรับบาดเจ็บได   นโยบายสั่งหามหรือปราม
ไมใหรถยนตสวนบุคคลเดินทางเขาไปยังศูนยกลางของเมืองหรือเขตมหาวิทยาลัยโดยวิธีการตาง ๆ  เชน      
การกําหนดใหมีใบอนุญาตเปนพิเศษ    การเรียกเก็บคาเดินทางเขาไปหรือการทําใหสถานที่จอดรถมีจํากัด  
และการหามรถบรรทุกสินคาและรถบัสสําหรับนักทัศนาจรเดินทางเขาสูเขตพื้นที่บางแหงในชวงเวลาใด    
เวลาหนึ่งอาจใชการไดผล   ความเปนไปไดประการอื่น ๆ ไดแก   การกระตุนใหมีการใชอุปกรณ
โทรคมนาคมหรือการทํางานโดยใชระบบอิเล็กทรอนิคส  
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  การสงเสริมการเดินทางในรูปแบบที่มีความปลอดภัยมากข้ึน(Encouraging the use of safer 
mode of travel) 
  ในบรรดาการเดินทาง 4 รูปแบบ  ไดแก  ทางถนน  ทางรถไฟ  ทางอากาศ   และทางน้ํา       
การเดินทางทางถนนทําใหประชาชนมคีวามเสี่ยงจากการบาดเจ็บในการเดินทางตอระยะ 1 กิโลเมตรมากที่สุด 
(90,91)  ตารางที่6  แสดงใหเห็นผลของการศึกษาครั้งลาสุด (90) ซึ่งเปรียบเทียบใหเห็นความเสี่ยงจากการ
เดินทางโดย 4 รูปแบบหลักในกลุมประเทศสหภาพยุโรป (European  Union  Countries) กับการเดินทางบน
ทองถนนโดยรูปแบบที่ตางออกไป 
  การศึกษาพบวาเมือ่เปรยีบเทียบกับคนหนึ่งคนในรถยนต 1 คันแลว  คนที่ขับขี่รถจักรยานยนต  
มีโอกาสจะเสยีชีวิตสูงกวา 20 เทา ในระยะทางแตละกิโลเมตรที่เดินทาง   คนเดินถนนมีโอกาสเสียชีวิตสูง
กวา  9  เทา  คนขี่จักรยานมีโอกาสเสียชีวิตสูงกวา 8 เทา  อยางไรก็ตามคนที่โดยสารรถยนตมีโอกาสเสียชีวิต
สูงกวาผูโดยสารรถประจําทางหรือรถตูและมีโอกาสเสียชีวิตสูงกวาผูโดยสารรถไฟ  20 เทา (90) 
  การจัดใหมีการขนสงสาธารณะที่สะดวกสบายและราคาไมแพงโดย    รถไฟ   รถโดยสาร  
ประจําทาง  และรถตู  สามารถลดระยะการเดินทางที่ใชรูปแบบการเดินทางที่มีความเสี่ยงสูงกวา  การเดินทาง
โดยใชระบบขนสงสาธารณะมักจะมีองคประกอบของการเดินเทา  และการใชรถจักรยานรวมอยูดวย  แมวา
องคประกอบเหลานั้นอาจจะทําใหมีความเสี่ยงคอนขางสูง   แตคนเดินถนนและผูขี่รถจักรยานจะสราง     
ความเสี่ยงแกผูใชถนนคนอื่น ๆ นอยกวาผูท่ีขับขี่ยานยนต (85)    ปจจุบันนโยบายการขนสงแหงชาติของ
ประเทศที่ร่ํารวยแลวหลายประเทศ ไดกระตุนใหมีการผสมผสานระหวางการใชระบบขนสงมวลชนกับการ
ปรับปรุงความปลอดภัยของเสนทางสญัจรของคนเดินถนนและผูขี่จักรยาน (15) 
  กลยุทธตาง ๆ ท่ีใชในการกระตุนใหมีการใชระบบขนสงสาธารณะ ไดแกเสนทาง  ปายจอดรถ   
กําหนดเวลาการเดินทาง   และระบบตั๋วโดยสาร ท่ีเปนไปอยางสะดวกและงายดาย  การจัดให    มีต๋ัวโดยสาร
ราคาไมแพง (ซึ่งรวมไปถึงการเดินทางฟรี หรือการจัดตั๋วราคาพิเศษสําหรับนักเรียน)  และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการจอดรถที่มั่นคงและปลอดภัย  ท่ีจอดรถแทกซี่ สถานที่จัดเก็บรถจักรยานยนต   ทางเดินเทา  
บริเวณรอรถ  และการตกแตงภายในรถอยางดึงดูดใจเหลานี้ก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน นอกจากนั้นก็อาจมี
การดําเนินการทําลายสิ่งจูงใจใหใชรูปแบบการเดินทางรูปแบบอื่น ๆ  เชน ขึ้นราคาภาษีน้ํามันรถ และวิธีการ
อื่นดังกลาวมาแลวขางตนเพื่อบ่ันทอนความอยากเดินทางที่ไมจําเปนโดยรถยนตสวนตัว (85) 
  ในประเทศที่ร่ํารวย การบูรณาการนโยบายการใชท่ีดิน การจราจรทางถนนและการขนสง
สาธารณะอาจลดการเดินทางโดยรถยนตตอหัวหรือตอคนลงไดประมาณ 20 – 49 % (85)  ในขณะเดียวกัน
ประเทศที่มีรายไดตํ่าและประเทศที่มีรายไดระดับปานกลางหลายประเทศไมไดควบคุมบริการขนสงสาธารณะ
และไมไดจัดใหมีความปลอดภัยอยางเพียงพอทั้งสําหรับผูโดยสารและผูท่ีใชถนนที่อยูนอกยานพาหนะ     
การปรับปรุงความปลอดภัยและคุณภาพทั้งหมดของบริการเหลานี้  เปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญสําหรับบุคคล
เหลานี้ 
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ตารางที่ 6  ขอมูลการเสียชีวิตตอระยะการเดินทางเปนกิโลเมตรของผูโดยสาร 100 ลานคนเปรียบเทียบกับการ
เสียชีวิตตอจํานวนชั่วโมงที่ใชในการเดินทางของผูโดยสารของประเทศในสหภาพยุโรปจํานวน 100 ลานคน
ในระหวางป พ.ศ. 2544 - 2545 

 การเสียชีวิตตอผูโดยสาร 100 
ล านคนคิดจากระยะทาง
(กม.)  1/ 

การเสียชีวิตตอผูโดยสาร 100 ลานคน
คิดจากเวลาในการเดินทาง  2/ 

ถนน(รวมทั้งสิ้น) 0.95 28 

รถยนต 2 ลอ 13.8 440 

เดินเทา 6.4 75 

รถจักรยาน 5.4 25 

รถยนต 0.7 25 

รถประจําทางและรถตู 0.07 2 

เรือขามฟาก 0.25 16 

เครื่องบิน (พาณิชย) 0.035 8 

รถไฟ 0.035 2 
 

1/ ผูโดยสาร – กิโลเมตรคือระยะทางทั้งหมดที่ผูโดยสารแตละคนใชในการเดินทางโดยรูปแบบการ    

     เดินทางเชนนั้น 

2/ ผูโดยสาร – ระยะเวลาคือระยะเวลาทั้งหมดที่ผูโดยสารแตละคนใชในการเดินทาง 

    โดยรูปแบบการเดินทางเชนนั้น 

แหลงขอมูล : พิมพซ้ําจาก เอกสารอางอิง 90  ซึ่งมีการแกไขบทบรรณาธิการเล็กนอยโดยไดรับอนุญาตจากสํานักพิมพ 

 

  การลดโอกาสที่จะตกไปอยูในสถานการณการจราจรทางถนนที่มีความเสี่ยงสูงใหอยูใน   
ระดับต่ําสุด(Minimizing exposure to high-risk road traffic scenarios) 

การจํากัดหนทางเขาสูสวนตาง ๆของเครือขายถนน (Restricting access to parts of the       

road network)  
ในการปองกันมิใหคนเดินถนน ผูใชรถจักรยานและบางครั้งก็รวมถึงรถที่ใชในการขนสง 

ดานเกษตรและรถขนอุปกรณการกอสรางซึ่งเคลื่อนตัวไปไดชา  ถนนสายมอเตอรเวยสําหรับยวดยาน
ความเร็วสูงนับเปนมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนที่ถูกกอต้ังขึ้นมาเปนอยางดี  กรณีแบบเดียวกันนี้ก็   
ไดแกการปองกันมิใหยานยนตตาง ๆ มีโอกาสเขาสูบริเวณพื้นที่สําหรับคนเดินถนน 
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   การใหความสําคัญอันดับแรกแกรถที่มีผูโดยสารจํานวนมากกอน (Giving priority to higher-

occupancy Vehicles) 
   การใหความสําคัญอันดับแรกแกรถท่ีมีผูโดยสารจํานวนมากกอน (เชน รถโดยสาร รถยนต 
ท่ีมีผูโดยสาร 2 หรือมากกวานั้น ) ในขณะที่รถเหลานี้อยูในทางวิ่งของตน สามารถลดการใชยานยนตลงได 
 

   การจํากัดสัดสวนของกําลังเครื่องยนตตอหนักของรถจักรยานยนต (Restricting to power-to-

weight ratios of motorized two-wheelers) 
   ในประเทศอังกฤษชวงตนของทศวรรษที่ 1980 เครื่องยนตขนาดใหญท่ีสุดของมอเตอรไซค
คันหนึ่ง ๆ ท่ีผูเรียนสามารถใชขับถูกลดขนาดลงจาก 250 ซีซี. เปน 125 ซี.ซี.และกําลังการขับเคลื่อนถูกจํากัด
ไวท่ี 9 กิโลวัตต  ผลลัพธก็คือการลดจํานวนการไดรับบาดเจ็บทางถนนของผูขับขี่อายุนอยลงไดรอยละ 25  
สําหรับผูขับขี่ท่ีมีประสบการณสูงกวานี้ซึ่งเปนผูท่ีขับขี่รถจักรยานยนตคันที่ใหญขึ้นและมีกําลังการขับเคลื่อน
มากขึ้นนั้นมักจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุรถชนและการบาดเจ็บสูงกวาเปนอยางมาก 
 

การควบคุมการใชยานยนตโดยผูขับข่ีที่มีอายุนอย (Regulating motor vehicle use by young 

riders and drivers) 
การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเปนสาเหตุหลักประการหนึ่งที่กอใหเกิดการตายในกลุม

ผูเยาวท่ัวโลกซึ่งขับรถยนตหรือขี่รถจักรยานยนต (52) อัตราการเสียชีวิตจะสูงขึ้นเปนพิเศษในกลุมของผูซึ่งเปน
วัยรุนและเปนเพศชาย(92,93)   
  การศึกษารูปแบบตาง ๆ  ของการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในประเทศออสเตรเลีย  
ญี่ปุน    มาเลเซีย   และสิงคโปร (94)   พบวาผูใชถนนที่มีความเสี่ยงสูงสุดตอการบาดเจ็บ ไดแก   ผูขับขี่รถจักรยานยนต
ท่ีมีใบขับขี่ประเภทชั่วคราว  สวนอันดับถัดมาคือผูท่ีขับขี่ในปแรก การศึกษาอีกขอมูลหนึ่ง(93)  พบวาผูขับขี่
ยานพาหนะทุกประเภทมีความเสี่ยงสูงที่สุดในชวงปแรกของการขบัขี่ 
  ปจจัยท้ังหลายที่รวมกอใหเกิดความเสี่ยงไดแก ความไมคุนเคยกับยานพาหนะซึ่งบอยครั้ง    
ไดถูกยืมมาใช   การแสวงหาความตื่นเตน และความมั่นใจสูงเกินไป   การอดทนตอฤทธิ์ของแอลกอฮอลได
นอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับผูท่ีสูงอายุกวา  และการใชความเร็วท่ีไมเหมาะสมหรือ   เกินขนาด  ผูขับขี่อายุ      
16 ป  ท่ีความเสี่ยงจากการขับขี่ในเวลากลางดึกสูงกวาความเสี่ยงจากการขับขี่กลางวันสามเทา  สวนผูขับขี่ 
อายุ 20 – 44 ป  มีความเสี่ยงจากการขับขี่เวลากลางดึกสูงกวาความเสี่ยงจากการขับขี่กลางวันสี่เทา (93)        
ในกรณีศึกษาที่มีการควบคุมพบวา  1  ใน  3   ของอุบัติเหตุท้ังหมดที่เกี่ยวของกับผูขับขี่ท่ีมีอายุนอย นาจะสามารถ
ปองกันได หากผูขับขี่อายนุอยเหลานั้นถูกจํากัดใหขับขี่โดยมีผูโดยสารไมเกิน  1   คน  

ประเทศมาเลเซียไดลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนตชนกันลงไดอยางมากโดยการ
กําหนดอายุผูขับขี่ใหเพ่ิมจาก 16 ป เปน 18 ป (96)ในป พ.ศ. 2530  ประเทศนิวซีแลนดไดบุกเบิกระบบ
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หลักสูตรใบขับขี่แกผูสําเร็จหลักสูตรสําหรับยานยนตท้ังหมด ทําใหออสเตรเลีย แคนาดา และสหรัฐอเมริกา
ทําตามในเวลาตอมา 
  ระบบการออกใบอนุญาตขับขี่ใหแกผูจบหลักสูตร ไดปูทางไวสําหรับการดําเนินการตาม
ขั้นตอนเพื่อขอรับใบขับขี่ฉบับสมบูรณตอไป (97)  ระบบดั้งเดิมจากประเทศนิวซีแลนดถูกนํามาปรับใชกับ  
ผูขับขี่ใหมทุกคนที่มีอายุต้ังแต 15 – 24 ป   การทดสอบขั้นแรกไดแก  การการออกใบอนุญาตขับขี่ภายใต     
การควบคุมดูแลเปนระยะเวลา 6 เดือน  โดยตองผานการทดสอบขอเขียนและทดสอบปากเปลา  ขั้นที่สองคือ
ใบอนุญาตขับขี่ซึ่งจํากัดเวลาไว 18 เดือน  ซึ่งหามมใิหขบัขี่ในระหวางเวลา 22.00 – 05.00 น.  หามรับผูโดยสาร
อายุตํ่ากวา 20 ป  และตองมีปริมาณความเขมขนของแอลกอฮอลในกระแสเลือด (BAC) จํากัดอยูท่ี 0.03 กรัม 
ตอเดซิลิตร(g/dl)    ขั้นตอนที่ 3 คือ การไดรับใบขับขี่ฉบับสมบูรณซึ่งกําหนดใหตองมีการทดสอบการขับขี่
จริง ๆ เมื่อสิ้นสุดการทดสอบระยะที่ 2  การประเมินผลแสดงใหเห็นวาใบอนุญาตขับขี่สําหรับผูจบหลักสูตร
ไดมีสวนในการลดอุบัติเหตุรถชนกันซึ่งเกี่ยวของกับการบาดเจ็บสาหัสในหมูผูขับขี่รายใหมวัยเยาวลงได 8% 
(98) ประเทศออสเตรเลียประสบผลสําเรจ็ในการลดอุบัติเหตุลงไดกวา 1 ใน 3 ซึ่งสวนใหญแลวโดยอาศัยการ
ลดความเขมขนของแอลกอฮอลในกระแสเลือด (BAC) ใหลงมาอยูในระดับ 0.01 กรัม/เดซิลติร(99)     
             

การวางแผนและการออกแบบถนนเพื่อความปลอดภัย(Planning  and  designing roads for safety)  
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บจากการวางแผนและออกแบบไมดี (Risk of injury from poor 

planning and design) 
  ในหลาย ๆ เมืองในเอเชีย พาหนะยานยนตและพาหนะที่ไมใชยานยนตอยางนอยท่ีสุด           
7 ประเภท รวมทั้งคนเดินถนน และผูขี่จักรยานเปนผูใชถนนรวมกัน(21)  ความแตกตางของพลังงานจลน 
ระหวางยานพาหนะขนาดหนักซึ่งเดินทางดวยความเร็วสูง และยานพาหนะขนาดเบา  ซึ่งเดินทางดวย
ความเร็วตํ่าทําใหผูโดยสารของยานยนตจํานวนมากตองมีความเสี่ยงอยางสูงตอการไดรับบาดเจ็บ 
  ถนนในทุกประเทศไดถูกวางผังเครือขายและถูกออกแบบโดยมุมมองของผูใชยานยนต     
เปนหลัก (100)  แตทวาคนเดินถนน และผูขี่จักรยานมีมุมมองวาการนําพวกตนไปอยูรวมกับยานยนตท่ีมี
สมรรถนะในการเดินทางดวยความเร็วสูงเปนปญหาดานความปลอดภัยทางถนนที่สําคัญที่สุด(13,15,19)  คน
เดินถนนและผูขี่จักรยานคอนขางจะปลอดภัยก็เฉพาะเมื่ออยูบนทองถนนที่ยานยนตท้ังหลายเดินทางดวย
ความเร็วตํ่ากวา 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง(101) และเฉพาะเมื่อพวกเขาถูกแยกออกใหอยูตางหากจากยานยนต
ท้ังหลาย โดยมาอยูในทางเดินเทาริมถนน หรือในชองทางเดินหรือชองทางจราจรในเสนทางที่จัดไวใหพวก
เขาโดยเฉพาะเทานั้น  ผูเดินเทาและผูขี่จักรยานเห็นวาการตัดขามผานบริเวณทางแยกคือปญหาดานความ
ปลอดภัยทางถนนที่สําคัญเปนอันดับสอง อุบัติเหตุรถชนถึงขนาดทําใหบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตในเขต
เมืองซึ่งเปนอุบัติเหตุท่ีเกี่ยวของกับจกัรยานสวนใหญเกิดขึ้น  ณ  บริเวณทางแยก(99) 
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  การออกแบบถนนโดยคํานึงถึงความปลอดภัย (Safety-conscious design of roads) 
 เครือขายถนนที่ถูกวางผังไว เพ่ือความปลอดภัยนั้นไดมีการจัดลําดับชั้นของถนนสายตาง ๆ โดยมี
ระดับชั้นหรือระดับการจําแนกของถนนอยูหลายระดับโดยแตละระดับมีจุดมุงหมายเพื่อใชประโยชน      
เฉพาะดาน (102) 
 เมื่อป พ.ศ. 2541  ประเทศเนเธอรแลนดไดริเริ่มโครงการปฏิรูปการจําแนกประเภทของถนนและ
จากนั้นก็ไดปรับปรุงใหถนนเหลานั้นทุกสายมีหนาที่ท่ีชัดเจนไมคลุมเครือ    การศึกษาเมื่อกอนหนานี้(103)  
ไดทํานายวาการกําหนดหนาที่ของถนนทุกสายอยางชัดเจน จะสามารถลดจํานวนเฉลี่ยของการบาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนนตอระยะการเดินทางเปนกิโลเมตรของพาหนะลงไดกวาหนึ่งในสาม 
  

 การออกแบบเพื่อใหเหมาะกับหนาที่ของถนน (Design to suit road function) 
   ถนนแตละสายควรถูกออกแบบตามหนาที่โดยเฉพาะของมันในเครือขายถนน  ลักษณะหลัก
ของถนนที่ถูกออกแบบมาเปนอยางดีคือการที่มันทําใหการตัดสินใจเลือกตามธรรมชาติของผูขับขี่มีความ
สอดคลองกับการจํากัดความเร็วตามที่ไดมุงหมายไว 

• ถนนที่ใชความเร็วสูง (เชน ทางมอเตอรเวย ทางดวน และทางหลวงที่ถูกแบงเปนหลาย
ชองทางจราจร)  ควรจะ:มีทางเขาที่จํากัด   มีความโคงแนวตั้งและแนวนอนของรัศมีขนาด
ใหญ; มีไหลทางที่สามารถรับแรงกระแทกจากการถูกชน   กําแพงมีฉนวนกั้นถนน และแนว
กั้นบริเวณทางแยก ทางเชื่อม ทางเขาและทางออก (Entry and exit ramps) ถาหากมีลักษณะ
เชนนี้ปรากฏอยูถนนเหลานั้นก็จะเปนถนนที่ปลอดภัยท่ีสุด(104) ประเทศที่ยากจนหรือ
ประเทศที่มีรายไดในระดับปานกลางก็ควรจะแยกชองทางจราจร สําหรับรถจักรยานยนต     
ไวตางหาก 

• ถนนในชนบทที่ควรจะมีชองทางจราจรเปนระยะสําหรับการแซงและการเลี้ยวตัดหนา
กระแสการจราจรเคลื่อนตัวอยางตอเนื่อง    การวางแนวกั้นแบงกลางถนนเพื่อปองกันการ
แซงในชวงที่อันตราย   การติดตั้งไฟสองสวางบริเวณทางแยก  วงเวียน  การติดตั้งปายแนะนํา
ในการจํากัดความเร็วกอนถึงทางโคง  ปายเตือนตามปกติเรื่องการจํากัดความเร็ว  แนวระนาด
ลดความเร็ว (rumble strips)  และสิ่งที่เปนอันตรายขางทาง เชน ตนไมหรือเสาไฟฟาที่        
หักโคน 

• ถนนชั่วคราวที่เชื่อมระหวางถนนที่ใชความเร็วสูงกับถนนที่ใชความเร็วตํ่า หรือถนนซึ่ง
เปลี่ยนจากชวงระยะที่ใชความเร็วสูงไปสูชวงระยะที่ใชความเร็วตํ่า  (เชน ถนนสายชนบทซึ่ง
ตัดเขาสูหมูบาน )    ควรมีเครื่องหมายและรูปสัญลักษณอื่นๆ เพ่ือกระตุนใหผูขับขี่ลด
ความเร็วลงในเวลาเหมาะสม  แนวระนาด  เนินหลังเตา  ปายเตือนซึ่งมองเห็นไดบนทางเทา
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และบริเวณวงเวียนเปนสิ่งที่สามารถสรางขึ้นได  ในประเทศกานา การใชแนวระนาดบนถนน
ไดลดอุบัติเหตุรถชนกันลงรอยละ 35  และลดการเสียชีวิตลงรอยละ 55 ในบางพื้นที่ 

•  ถนนที่ตัดเขาสูชุมชนควรมีการจํากัดความเร็วไวมิใหเกิน  30 กิโลเมตรตอชั่วโมง และควรมี     
       การออกแบบเพื่อควบคุมกระแสการจราจรใหดําเนินไปอยางสงบ 
 

    การออกแบบถนนสําหรับคนเดินถนนและผูข่ีรถจักรยาน (Design for pedestrians and 

cyclists ) 
   ความปลอดภัยของคนเดินถนนและผูขี่จักรยานจะบังเกิดขึ้นไดก็โดยอาศัยการจัดการความ
ปลอดภัยทางถนนทั่วท้ังพ้ืนที่ซึ่งไดแก การจัดการดังตอไปนี้ (19,99) 

• เครือขายเสนทางของคนเดินถนนและผูขี่จักรยานซึ่งแยกออกมาตางหากและเชื่อมตอกับ
ระบบขนสงสาธารณะอันดีเยี่ยม(106)   เครือขายเชนวานั้นจะประกอบดวยสวนตาง ๆ ของ
ทางเทาหรือทางจักรยานซึ่งแยกออกจากถนนและสวนที่ขนานไปกับถนน โดยใหความสนใจ
เปนพิเศษแกการขามถนนอยางปลอดภัยบริเวณทางแยกคนเดินถนน  ณ สถานที่ซึ่งไมไดแยก
คนเดินถนนออกจากกระแสการจราจรของยานยนตจะมีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นเปน
สองเทา (107)   การศึกษาหลายครั้งในประเทศเดนมารก(108) ไดแสดงใหเห็นวาการจัดใหมี
ชองทางจราจรสําหรับจักรยานเปนการตางหากหรือการจัดใหมีชองทางของจักรยานขนาน   
ไปกับถนนในเขตเมืองไดลดจํานวนการตายของผูขี่จักรยานลงได 35%   

• มาตรการตาง ๆ สําหรับควบคุมใหการจราจรอยูในความสงบจะทําใหยานยนตตาง ๆ  
                              ไมกลาเดินทางดวยความเร็วท่ีสูงถึงขนาดที่ทําใหคนเดนิถนนและผูขีจั่กรยานตกอยูในความเสี่ยงสูง    
                         มาตรการเหลานี้ไดแก การทําใหถนนแเคบลง  วงเวียน   แนวระนาด   และเนินหลังเตา                            
                        ประสบการณอันกวางขวางเรื่องการจัดการความปลอดภัยของถนนอยางทั่วท้ังพ้ืนที่ในยุโรป
ไดแสดงใหเห็นวามันสามารถลดอุบัติเหตุรถชนกันและการบาดเจ็บลงได    15-80%   เมือง Baden ประเทศ
ออสเตรียริเริม่แผนการจัดการในป พ.ศ. 2531   ซึ่งไดกําหนดใหถนน  75%   ของเครือขายถนนถูกจํากัด
ความเร็วไวท่ี 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง    หรือนอยกวานั้น และไดกอใหเกิดระบบขนสงสาธารณะซึ่งเขากันได
กับเสนทางเดินเทาและเสนทางสําหรับจักรยาน    อัตราการบาดเจบ็และเสียชีวิตบนทองถนนลดลงรอยละ 60  
(111) 
   ประเทศที่ยากจนและประเทศที่มีรายไดปานกลางไดมีการทดลองการจัดการความปลอดภัย
ของถนนแบบทั่วท้ังพ้ืนที่เพียงเล็กนอยแตผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยทางถนนบางคน   เชื่อวาการกระทํา
เชนนี้ควรเปนกิจกรรมซึ่งมีความสําคัญอันดับตน ๆ สําหรับพ้ืนที่เขตเมืองของทุกประเทศ(49) 
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   การออกแบบสําหรับผูขับข่ีและผูโดยสารยานยนต (Design for motor vehicle drivers, riders 

and passengers) 
   ผลการวิจัยในประเทศออสเตรเลียและหลาย ๆ ประเทศในกลุมสหภาพยุโรปไดบงบอกวาการ
ชนกันระหวางยานพาหนะกับวัตถุแข็งขางทางมีสวนรอยละ 18 – 42  ในการกอใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงถึงชีวิต
ท้ังหมด   อุบัติเหตุรถชนของแข็งขางทางเชนวานั้นมักเกิดขึ้นกับผูขับขี่วัยเยาว   การใชความเร็วเกินขนาด
หรือความเร็วท่ีไมเหมาะสม การดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล   ความเมื่อยลาของผูขับรถหรือทัศนวิสัย
อันจํากัด   ถนนหรือไหลถนนควรถูกออกแบบและคงสภาพไวเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดผลกระทบในทางราย
เมื่อยานพาหนะหันเหออกจากเสนทาง 

• ทําใหขางทางปลอดจากตนไม  กองหินใหญ ๆ   กองเสาเหล็กและเสาคอนกรีตและของแข็ง
อื่น ๆ ในลักษณะเชนนี้บริเวณขางทางนับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอถนนซึ่งใชสัญจรโดย
ยวดยานที่ใชความเร็วสูง 

• ไดมีการแนะนําใหติดตั้งเสาและปายใหแสงสวางแบบพับเก็บไดไวบนแทนโยก ( shear  bolt) 
หรือทําจากวัสดุซึ่งยืดหยุนไดและถูกออกแบบใหมีความปลอดภัยจากไฟฟา 

• อาจจะมีการใชเครื่องกีดขวางเพื่อความปลอดภัยสําหรับกักยานยนตตาง ๆ ใหอยูในชองทาง
จราจรเพื่อปองกันการชนกันแบบประสานงา หรือการกระแทกกันและเพ่ือปองกันมิให
ยานพาหนะเหลานี้ออกจากถนน   เครื่องกีดขวางเหลานี้อาจถูกออกแบบใหจํากัดขัดขวาง
ยานพาหนะแตไมกอใหเกิดอันตรายรายแรงใด ๆ ตอผูท่ีอยูในยานพาหนะ(114)  ประเทศ
เดนมารก  สวีเดน  สวิตเซอรแลนด และอังกฤษ ใชกําแพงฉนวนกั้น (barriers)  ท่ีมีความ
ยืดหยุนไดมากกวาจะใชคอนกรีตหรือเหล็กกึ่งคอนกรีตซึ่งแข็งทื่อ  ในบางครั้งเพื่อปองกัน
การขับรถแซงอยางนากอใหเกิดอันตรายในถนนซึ่งมีทางสัญจรทางเดียว เมื่อนําสิ่งกีดขวาง
ชนิดยืดหยุนไดเหลานี้กับถนนซึ่งมีการสัญจรสวนทางกัน(โดยไมมีคนเดินถนนหรือจักรยาน) 
เพ่ือปองกันมิใหยานยนตขามมาชนกันหรือกระแทกเขาใสขบวนยวดยานขณะอยูในระหวาง
กระแสการจราจรที่มาจากในทิศทางตรงกันขามก็ทําใหพบวาสิ่งกีดขวางเหลานี้ไดลดการ
บาดเจ็บสาหัสและการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตตายลงได 45 – 50 % (115) 

• เบาะรองรับการชนจะชะลอความเร็วและลดแรงกระแทกของยานยนตกอนที่มันจะกระทบ
กับวัตถุแข็งขางทาง เชน เสาสะพาน สวนปลายของสิ่งกีดขวางเพื่อความปลอดภัยและเสา
ไฟฟา  เบาะรองรับการชนไดลดการบาดเจ็บสาหัสและการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตอันเปนผล
มาจากแรงกระแทกลงไดถึง 75 % ในประเทศสหรัฐอเมริกา (116) และ 67 % หรือมากกวา
นั้นใน สหราชอาณาจักร(117) 
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   การตรวจสอบความปลอดภัย (Safety audits) 
              การตรวจสอบถนนเพื่อความปลอดภัยมักจะประกอบดวย   5  ขั้นตอนในการสรางถนน      
ขึ้นใหม ไดแก การศึกษาความเปนไปได การรางแบบ การออกแบบสําหรับรายละเอียดการเปดใชเบื้องตน
และในระยะเวลา 2 – 3 เดือน หลังจากการเปดใชงาน ควรดําเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนโดย
คณะผูมีประสบการณซึ่งเปนอิสระจากคณะทํางานของโครงการ(118 - 121) 

 ประเทศสวนใหญไมไดทําการตรวจสอบเชนนั้น แตประเทศที่ดําเนินการเชนนั้น   เชน 
มาเลเซียก็สามารถกําหนดแนวทางการปฏิบัติได  การวิเคราะหความคุมทุน (Cost - benefit analyses) ของการ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนไดเปดเผยใหเห็นวามันมีประสิทธิภาพสูงโดยการที่เงินซึ่งลงทุนไปกอน
หนานั้นไดกอใหเกิดเงินออมสะสมอยางเปนกอบเปนกําในภายหลัง    การศึกษาครั้งหนึ่งในประเทศเดนมารก
(122)  ไดพบวาผลประโยชนตอบแทนในปแรกของโครงการจํานวน  13 โครงการมีสูงกวา 100 %  โครงการ  
Transit New Zealand (123) ไดประเมินอัตราสวนตนทุน – ผลตอบแทน ไวท่ี 1 ตอ 20 การตรวจสอบความ
ปลอดภัยสามารถชวยใหเครือขายถนนทั้งหมดบังเกิดความปลอดภัยสูงสุด โดยการดําเนินการรวมกับการ
ประเมินผลกระทบของความปลอดภัยท่ัวท้ังพ้ืนที่กอนหนาการปรับปรุงขอเสนอสําหรับโครงการตาง ๆ  

               
   การดําเนินการในทางเยียวยาแกไข ณ บริเวณที่เสี่ยงตออุบัติเหตุรถชนกันอยางสูง(Remedial 
action at high – risk crash sites) 
   การเกิดอุบัติเหตุรถชนกันบนถนนมิไดกระจายตัวไปอยางเทา ๆ กันทั่วท้ังเครือขายถนน  
อุบัติเหตุไดเกิดขึ้นอยางกระจุกตัวกันอยู ณ จุดใดจุดหนึ่งแตละจุด หรือเกิดตามสวนตาง ๆ บางสวนของถนน
หรือเกิดอยางกระจัดกระจายไปทั้งยานแหลงพํานักอาศัยของชุมชน (57)  แมแตในสถานที่ซึ่งมีการดําเนินการ
ประเมินผลกระทบทั่วบริเวณและมีการตรวจสอบความปลอดภัยของถนน แตประสบการณอาจแสดงใหเห็น
วาจุดเกิดเหตุสวนตาง ๆหรือพ้ืนที่ตาง ๆเหลานั้น กอใหเกิดอันตราย และควรถูกปรับปรุง   การดําเนินการที่
อาจเปนไปได  ไดแก การเพิ่มเติมพ้ืนผิวจราจรปองกันการลื่นไถล การปรับปรุงแสงสวาง    การจัดใหมีท่ีพัก
หลบภัยหรือเกาะกลางถนนสําหรับคนเดินถนน   การเพิ่มจํานวนปายและเครื่องหมาย  การปรับปรุงทางแยก
ดวยการติดตั้งไฟสัญญาน  จัดทําวงเวียน  สะพานลอยขามถนน   ความบกพรองของความปลอดภัยอาจเกิด
จากการซอมบํารุงที่ไมดีดวยก็ได  เชน ความเสื่อมสภาพของพื้นผิวถนนและสัญญานจราจร และไฟฟา        
ขางถนนที่ไมสามารถใหแสงสวางไดตามปกติ 
   การปรับปรุงซึ่งจําเปนตองทําเพื่อใหเครอืขายถนนทั้งหมดหรือใหจุดอันตรายมีความปลอดภัย
มากขึ้นนั้นมักเสียคาใชจายเพียงเล็กนอย  แตสามารถลงเอยดวยการสรางผลประโยชนมหาศาล  ในรูปของ
การลดการเกิดขึ้นของอุบัติเหตุรถชนกันและการบาดเจ็บบนถนน 
  แมกระนั้นก็ตาม  การดําเนนิการสํารวจประเทศในสหภาพยุโรป  12  ประเทศ เมื่อป พ.ศ. 
2539  ไดพบวามีเพียง  7 ประเทศเทานั้นที่รายงานวามีนโยบายอยางเปนทางการเกี่ยวกับการดําเนินการในทางเยียวยา
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แกไขจุดอันตรายที่มีความเสี่ยงสูง   มีเพียง  3 ประเทศเทานั้น ท่ีทําการประเมินผลอยางเปนเรื่องเปนราว และ
มีเพียง  3 ประเทศเทานั้นที่จัดตั้งงบประมาณแยกตางหากไวสําหรับการดําเนินการในทางเยียวยาแกไข  
การศึกษาคนควาในประเทศเคนยา ไดพบวามีพ้ืนที่ซึ่งอาจกอใหเกิดภยันตรายไดประมาณ  145  แหง บนถนน
สายหลักของเครือขายถนน(125) 
  การติดตามตรวจสอบระบบถนนทั้งหมด  การระบุปญหาขณะที่มันปรากฏขึ้นและการแกไข
ปญหาเหลานั้นใหถูกตองเหลานี้ลวนแลวแตเปนมาตรการที่สําคัญในการสรางหลักประกัน   ความปลอดภัย
ทางถนน 
 

การจัดใหมียานพาหนะแสนรู ซึ่งอาจมองเห็นไดงายและมีคุณคาในการปองกันการชนกัน (Providing 
Visible, Crashworthy, Smart  Vehicles) 
   ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บจากยานพาหนะที่ออกแบบและบํารุงรักษาไมดี (Risk of injury 
from poor vehicle design and maintenance) 
   ลักษณะการออกแบบยานพาหนะสามารถมีอิทธิพลอยางสูงตอการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถ
ชนกัน  ซึ่งมีสาเหตุสวนหนึ่งเนื่องมาจากความบกพรองของพาหนะซึ่งถูกออกแบบไมดีนักเกิดขึ้นระหวาง      
3 – 5 % รายงานฉบับลาสุดของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (126)  ไดเนนย้ําวาหากรถยนตทุกคันใน       
สหภาพยุโรป ถูกออกแบบใหมีมาตรฐานเทาเทียมกับรถชั้นดีท่ีสุดของแตละระดับแลวก็คาดวาจะสามารถ
ปองกันการเกิดขึ้นของการบาดเจ็บถึงขั้นพิการและเสียชีวิตได  50 % ของอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด     
ขณะเดียวกันประเทศที่มีรายไดตํ่า และประเทศที่มีรายไดปานกลางหลายประเทศมิไดกอต้ังและบังคับใช
มาตรฐานใหสูงเทากับมาตรฐานของประเทศในสหภาพยุโรป 
   ในสายตาของผูท่ีนั่งอยูในรถนั้น พวกเขาเห็นวาปญหาหลักคือความไมเหมาะสมกันเรื่อง
ขนาดและน้ําหนักของยานพาหนะซึ่งเกี่ยวของกับอุบัติเหตุ  อัตราการตายและการบาดเจ็บสาหัสจากการชน
กันระหวางรถยนตกับรถบรรทุกสูงกวาที่เกิดจากการชนกันเองของรถยนตมากมายหลายเทา (127,128)  
ปญหาอื่น ๆ ไดแกการที่เกงที่นั่งของผูโดยสารไมอาจเปนเกราะปองกันภัย  การขาดลักษณะที่จะหยุดยั้งการ
ดีดผูโดยสารออกจากรถ  และการขาดลักษณะดานความปลอดภัยอื่น ๆ เชน  ไฟสัญญานจอดทายรถซึ่งติดตั้งอยู
ในที่สูง 
   คนเดินถนนซึ่งเกี่ยวของกับอุบัติเหตุรถชนมักจะไดรับบาดเจ็บซ้ําซอนหลายดานซึ่งมักลงเอย
ดวยการเสียชีวิตและความพิการมากกวาผูโดยสารในรถยนต(129)  ในทวีปยุโรปคนเดินถนนที่ไดรับบาดเจ็บ
ถึงขั้นเสียชีวิตจํานวน 66%  ถูกชนโดยกันชนหนาของรถยนต   11 % โดยสวนอื่นของรถยนต  และ  23 % 
โดยยานยนตชนิดอื่น ๆ (130) สําหรับประเทศที่ยากจนและประเทศที่มีรายได  ปานกลาง ยานยนตชนิดอื่น
มักจะมีสวนเกี่ยวของกับการเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน    ในประเทศกานาคนเดินถนนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
การจราจร  37.80 % เกิดจากรถยนต  แตรถยนตดังกลาวมักไดแก  รถแท็กซี่ ;  31:8%  จากรถโดยสาร     
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ประจําทางและรถโดยสารประจําทางขนาดเล็ก : 18.6 % จากรถบรรทุกขนาดใหญ ; 7.6 % จากรถบรรทุก
ขนาดเล็ก ; 2.1 %  จากรถจักรยานยนต 0.8 %  จากจักรยานและ 1.3 % จากยานพาหนะประเภทอื่น ๆ (105) 
   สําหรับประเทศไทย  สถิติของโรงพยาบาลแสดงใหเห็นวาการบาดเจ็บจากการจราจรทาง
ถนน 75 -90 %   และการเสียช ีวิตจากการจราจรทางถนน 70- 90 %  เกิดขึ้นจากผูใชยานยนตสองลอ (63)    
ผูใชถนนประเภทนี้ในทุกประเทศมักไดรับบาดเจ็บซ้ําซอนหลาย ๆ ท่ี เชน ศีรษะ  อก  และขา การบาดเจ็บที่
ศีรษะเปนสาเหตุใหญท่ีสุดของการเสียชวิีต และการบาดเจ็บที่บรเิวณขากอใหเกดิความพิการในระยะยาว  
มากที่สุด (131) 
  สําหรับประเทศที่รายไดตํ่าและประเทศรายไดปานกลาง  การเกิดอุบัติเหตุรถชนกันสวนมาก
จะเกี่ยวของกับรถโดยสารประจําทาง รถเมลเล็ก และรถบรรทุกตาง ๆ ซึ่งรวมถึงรถบรรทุกที่เปดกระบะหลัง
เพ่ือขนสงผูโดยสารและมักจะไมไดมาตรฐานเรื่องคุณคาในการปองกันการชนกันซึ่งถูกเรียกรองใหมีอยูใน
ประเทศที่มีรายไดสูงทั้งหลาย  โดยทั่ว ๆ ไป รถโดยสารเหลานี้ท่ีมักจะไมจัดใหมีเข็มขัดนิรภัยสําหรับ
ผูโดยสาร  และในกรณีรถกระบะไมมีหลังคาผูโดยสารจะถูกเหวี่ยงออกจากรถ (132)  ปญหาอื่นไดแก       
การไมมีทางออกฉุกเฉิน  สิ่งที่ใชทุบกระจก อุปกรณดับเพลิงในรถโดยสารสาธารณะ   
   แมจะยังไมพบวา  การตรวจสภาพยานพาหนะตามระยะเวลาที่กําหนดจะมีประโยชนในการ
ลดอุบัติเหตุท่ีทําใหเกิดการบาดเจ็บก็ตาม  แตการตรวจสอบสภาพรถและการตรวจสอบการบรรทุกน้ําหนัก
เกินกําหนด  และการซอมบํารุงที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยสําหรับยานพาหนะเชิงพาณิชย  และรถโดยสาร
ประจําทางขนาดใหญอาจเปนเรื่องสําคัญสําหรับยานพาหนะ ซึ่งมีอายุเกิน  12  ป (19) 
 

   การปรับปรุงทัศนวิสัยของยานพาหนะและผูใชถนนที่อยูในภาวะลอแหลม (Improving the 
visibility of  vehicles and vulnerable road users) 
  การมองเห็นและการถูกมองเห็น เปนเงื่อนไขหลักสําหรับความปลอดภัยของผูใชถนนทุกคน 
ทัศนวิสัยท่ีไมเพียงพอมีบทบาทสําคัญในการกอใหเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน  3  ประเภท (133) ไดแก เวลา
กลางคืน  ซึ่งยานยนตแลนเขาชนดานทายหรือดานขางของยานยนตท่ีเคลื่อนตัวอยางชา ๆ หรือจอดอยูกับที่   
ชนรถจักรยานหรือคนเดินถนนซึ่งอยูบนถนนขางหนายานยนต  สวนเวลากลางวันยานยนตจะชนกันแบบ
ประกบมุมหรือการชนกันแบบประสานงา  และอุบัติเหตุรถชนกันที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลาคือ การชนดานทาย
ในสายหมอก 
  การปรับปรงุทัศนวิสัยรูปแบบตาง ๆ 

• แมวาหลายประเทศมิไดมีการบังคับใหตองกระทํา  แตการเปดไฟหนาของรถยนต
ในขณะเดินทางเวลากลางวันไดลดการเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน ในเวลากลางวันลงได       
10 – 15 %  (86,134,135)  การศึกษาคนควากรณีหนึ่ง (136)   พบวาการกระทําดังกลาว  
ไดลดอุบัติเหตุรถชนกันได   12  %    การบาดเจ็บ 20 %  และการเสียชีวิต  25  % 
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• การเปดไฟหนาของรถจักรยานยนตขณะเดินทางเวลากลางวันก็มีประสิทธิภาพเทาเทียมกัน 
ทัศนวิสัยท่ีไมเพียงพอเปนปจจัยหนึ่งของอุบัติเหตุการชนกันระหวางรถยนตและ
รถจักรยานยนต  65  % และเปนสาเหตุแตเพียงประการเดียวของอุบัติเหตุรถดังกลาว    
ชนกัน  12 %   ในรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย(137)  การศึกษาหลายกรณีพบวาการ
เปดไฟหนารถขณะเดินทางเวลากลางวันไดลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุการชนกันของ
รถจักรยานยนตลงได 10 - 29 % ในประเทศมาเลเซีย(99,138,134)  ;13 % ในสหรัฐอเมริกา 
(140) ;  15  %  ในประเทศสิงคโปร (141)  และ  10  %  ในทวีปยุโรป  (99) 

• ไฟสัญญานตาง ๆ ของรถบรรทุกและรถพวง มักไมมีความเหมาะสม  การวิจัยในประเทศ
เยอรมนี (142)  พบวาการชนกันอยางรุนแรงระหวางรถยนตกับรถบรรทุกเกือบ  5 %   
เกิดจากการปรากฏภาพอยางไมชัดเจนของรถบรรทุกหรือรถพวงในเวลากลางคืน  ดังนั้น 
ผูขับรถยนตจึงไมสามารถมองเห็นรถบรรทุกที่กําลังเลี้ยวออกจากถนนหรือเลี้ยวกลับ
หรือกําลังแลนอยูดานหนาของรถยนต 

• ประเทศที่มีรายไดสูงมากมายหลายประเทศไดกําหนดใหติดแถบสะทอนแสงบริเวณ
ดานหนา  ดานหลัง และที่ลอรถ  รวมทั้งกําหนดใหติดตั้งไฟสองแสงของรถจักรยาน  
สําหรับประเทศที่ร่ํารวย การศึกษาในประเทศเนเธอรแลนด(143)พบวา อุบัติเหตุ
รถจักรยานชนกันจํานวน  30 %  ในเวลากลางคืนหรือในยาม   พลบค่ําเปนเรื่องที่อาจ
หลีกเลี่ยงได  หากมีการใชไฟของรถจักรยาน 

• การสวมใส เสื้อผาสีฉูดฉาด   การใชอุปกรณประดับตกแตงและสวนตาง  ๆของ
ยานพาหนะที่มีสีฉูดฉาดสามารถทําใหคนเดินถนน  ผูขี่จักรยานและยานพาหนะซึ่งไมใช
ยานยนตอาจถูกสังเกตเห็นไดงายมากขึ้น  มักมีการใชเสื้อกั๊กสะทอนแสงในประเทศที่มี
รายไดสูงแตราคาของมันและการที่มันไมเหมาะสมกับดินฟาอากาศของเขตรอน อาจทํา
ใหมันใชการไมไดผลในประเทศที่มีรายไดตํ่าและประเทศรายไดปานกลางจํานวนมาก  
ทางเลือกอื่นไดแก  การใสเสื้อผาหรือเครื่องอุปกรณตกแตงสีเหลืองหรือสีสมสดใส    
การใชสีแบบเดียวกันนี้กับพาหนะที่ไมใชยานยนต (เชน  โครงการจักรยาน หรือลอและ
สวนทายรถลาก) สามารถทําใหยานพาหนะเหลานี้อาจถูกมองเห็นไดงายมากขึ้น (19) 

 

   การปรับปรุงความสามารถทนทานตอการถูกชนของยานยนต (Improving  the 
crashworthiness of motor vehicles) 
   การศึกษาคนควาครั้งลาสุดในสหราชอาณาจักร (144)  ไดสรุปวา การผสมผสานการปรับปรุง
ยานพาหนะ ถนน กฎหมาย  และการบังคับใชกฎหมายเขาดวยกัน สามารถลดจํานวนอุบัติเหตุรถชนกันจาก
การจราจรทางถนนที่ถึงขนาดทําใหบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตลงได 33 % การปรับปรุงยานพาหนะ        
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แตเพียงอยางเดียวจะใหผลลัพธดีท่ีสุดคือ การลดอุบัติเหตุรถชนกันถึงขนาดบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตลงได  
15.4 %  การศึกษาคนควาครั้งลาสุดของประเทศนิวซีแลนด (145)  ก็ไดขอสรุปใกลเคียงกัน 
   ประเทศที่มีรายไดสูงมักจะแลกเปลี่ยนผลลัพธของการศึกษาเชนนั้นโดยผานที่ประชุมตาง ๆ 
เชน ท่ีประชุมทางวิชาการระหวางประเทศวาดวยการยกระดับความปลอดภัยของยานพาหนะ แมวาหนวยงาน
ระดับชาติและระดับภูมิภาคของประเทศรายไดสูงเหลานั้น( เชน  สหภาพยุโรป ) ไดจัดตั้งและบังคับใช
มาตรฐานตาง ๆ  ประเทศเหลานี้ก็กําลังมุงหนาสูมาตรฐานเดียวกันทั้งเพื่อท่ีจะประกันความปลอดภัยและ
เอื้ออํานวยตอการคาเสรี   อยางไรก็ดี  ประเทศรายไดตํ่าและประเทศรายไดปานกลางจํานวนมากไมยอมรับ
มาตรฐานสูงแบบเดียวกันนั้น ซึ่งมีผลทําใหยานพาหนะของประเทศเหลานี้ไมไดนําความกาวหนาลาสุดดาน
วิศวกรรมมาผนวกเขาไวดวย (64)  นอกจากนั้น   ยานยนตสัดสวนสูงในประเทศที่มีรายไดตํ่า  และประเทศ  
ท่ีมีรายไดปานกลางไดหมดประโยชนหรือเสือ่มสภาพถึงขนาดที่ไมอาจจะทนได  หากอยูในประเทศที่มี
รายไดสูง  การศึกษาคนควาเมื่อเร็ว ๆ นี้  (147) ไดพบวา บรรดาผูโดยสารรถยนตซึ่งผลิตกอน  พ.ศ.  2527      
มีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนกันมากกวาผูโดยสารรถยนตท่ีเพ่ิงผลิตเมื่อเร็ว ๆ นี้  ถึงราว   
สามเทาตัว 
 

  การปกปองคนเดินถนนและผูข่ีจักรยานดวยการปรับปรุงกันชนดานหนาของยานพาหนะ 

(Protecting pedestrians and cyclists with improved vehicle fronts) 
   สาเหตุของความบาดเจ็บบอยครั้งที่สุดของคนเดินถนน เมื่อถูกรถยนตชน คือการไดรับความ
กระทบกระเทือนจากการกระแทกระหวางศีรษะของคนเดินเทากับฝากระโปรงหนาหรือขอบกระจกดานหนา
ของรถ ; กระดูกเชิงกราน หรือหนาทองของคนเดินเทากับขอบฝากระโปรงหนา ; และขากับกันชนหนาของ
รถยนต (148,149)  บาดแผลของขาชวงลางคือ  การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นบอยท่ีสุดสําหรับคนเดินถนนและ
บาดแผลที่ศีรษะคือสาเหตุปกติของการตาย การทดสอบหลายครั้งแสดงใหเห็นวาโดยทั่วไปแลว รถยนตใหม
ไมไดปกปองคนเดินถนน (150,151) และไมมีประเทศใดกําหนดใหตองออกแบบกันชนดานหนาของ        
ยานยนตใหมีคุณคาในการลดการบาดเจ็บของคนเดินถนนใหเกิดขึ้นนอยท่ีสดุ (51)   
   ต้ังแตทศวรรษที่ 1970 เปนตนมา ไดมีการทําการศึกษาคนควาหลายครั้งในเรื่องรูปทรงและ
ความแข็งของกันชนหนาของรถยนตและลักษณะการกระแทกคนเดินถนนและผูขี่จักรยาน วิศวกรทั้งหลาย
ตางรูวิธีการปรับปรุงกันชนหนาใหลดการกออันตรายมานานพอควรแลว (148,152-154) คณะกรรมการ
ปรับปรุงความปลอดภัยยานพาหนะในทวีปยุโรป (The European Enhanced Vehicle – Safety Committee)  
ไดคิดคนการทดสอบประสิทธิภาพของกันชนดานหนาของยานพาหนะ   หากไดมีการกําหนดใหยานยนต
ท้ังหลายตองผานการทดสอบดังกลาวแลวละก็ จํานวนผูบาดเจ็บสาหัสและผูเสียชีวิตประจําปสําหรับคนเดิน
ถนนและผูขี่จักรยานในทวีปยุโรปอาจลดลงราว 20 % (126,130,154,155)  ในขณะเดียวกัน  Euro  NCAP และ 
Australian  NCAP  กําลังนําการทดสอบเหลานี้ไปปรับใชกับรถยนตใหมเปนเวลาหลายป และพบวา             
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มีรถเพียงรูปแบบเดียวเทานั้นที่ตอบสนองขอเรียกรองใหปกปองคนเดินถนน และผูขี่จักรยานได  80 % ของ
ขอเรียกรองโดยตองเสียคาใชจายในการผลิตเพิ่มเติมอีกราว  10  ยูโรดอลลาร (156)  คาดกันวาประเทศใน
ทวีปยุโรป  บางประเทศ  จะใหความเห็นชอบตอกฎหมายซึ่งกําหนดใหติดตั้งกันชนหนาของรถยนตท่ี
ปลอดภัยกวาเดิมในไมชานี้ (126,157)  คณะกรรมาธิการยุโรป (126) ประเมินวากฎหมายเหลานี้อาจรักษาชีวิต
ผูคนไวไดมากถึงจํานวน  2,000 คนตอปในสหภาพยุโรป 
   ประเทศที่มีรายไดตํ่าและประเทศที่มีรายไดปานกลางมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองมีกฎหมายใน
ลักษณะคลายคลึงกันนี้ เพ่ือปรับปรุงกันชนหนาของรถโดยสารประจําทาง  รถบรรทุก   รถกระบะ  รถตู   และ
พาหนะพิเศษเฉพาะทองถิ่นซึ่งอาจพบไดในเมืองใหญบางแหง (128,158,159)  ในกรุงนิวเดลฮี ประเทศอินเดีย  
อุบัติเหตุรถชนกันจํานวนสองในสามเกี่ยวของกับรถโดยสารประจําทางหรือรถบรรทุก (19)  แตผูคนจํานวนมากที่
เสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บสาหัสไมไดเปนผูโดยสารหรือคนขับแตเปนคนใชถนนที่อยูในภาวะลอแหลมซึ่งอยู
นอกยานพาหนะ (159)    การศึกษาคนควาหลายครั้ง (19,128,158-160)    ไดระบุวาจําเปนตองติดตั้งกันชนดานหนา
ของรถโดยสารประจําทางและรถบรรทุกที่ปลอดภัยกวาเดิมโดยดวน 
 

การปกปองคุมครองผูอยูในยานยนต (Protecting motor vehicle Occupants) 
  ยานยนตควรถูกออกแบบใหเกงที่นั่งของผูโดยสารยังคงรักษารูปทรงอยูได (ไมพังหรือยุบ) 
เมื่อเกิดเหตุชนกันและไมมีองคประกอบสวนใดที่สามารถกอใหเกิดการบาดเจ็บได เพ่ือเปนการปกปอง
คุมครองผูท่ีอยูในยานยนต  ควรมีสายรัดหรือเครื่องเหนี่ยวรั้งตาง ๆ เพื่อมิใหผูอยูในรถถูกดีดออกนอก     
ตัวรถหรือลมลุกคลุกคลานอยูในรถ และทําใหตัวเองหรือคนอื่น ๆ ท่ีอยูในรถไดรับบาดเจ็บ  นอกจากนั้น  
พาหนะควรถูกออกแบบใหลดแรงกระแทกเมื่อชนกับรถคันอื่น   ซึ่งประกอบขึ้นจากมวลสารที่ตางกัน  
เชน   การชนกันระหวางรถสปอรตกับรถยนตขนาดเล็กกวาหรือระหวางรถยนตกับรถจักรยานยนตและ  
อื่น ๆ  
  อุบัติเหตุรถชนกันสวนใหญในประเทศที่มีรายไดสูง คือการชนดานหนาแบบหักลางกัน 
(แรงกระแทกดานหนาโดยมีการเกยทับกันบางสวนของกันชน) ดังนั้นประเทศที่มี  รายไดสูงจึงมัก
กําหนดใหทดสอบรถรุนใหมเพ่ือประกันความมั่นใจใหไดวาเกงที่นั่งของผูโดยสารจะยังคงรักษารูปทรง  
อยูไดและเครื่องเหนี่ยวรั้งตาง ๆ ของผูอยูในรถสามารถใชการไดในขณะเกิดอุบัติเหตุรถชนกันเชนนั้น 
(161,162) แมวาการชนกันโดยกระแทกจากดานขางจะเกิดขึ้นนอยกวา  แตทวามันทําใหเกิดการเสียชีวิต
และบาดเจ็บสาหัสมากกวาการชนในลักษณะอื่น ๆ จากการชนกันแตละครั้ง  บรรดาวิศวกรกําลังทํางาน
เพ่ือใหมั่นใจไดวาเกงที่นั่งของผูอยูในรถยนตจะไมยุบตัว   และจับยึดตัวผูโดยสารไวไดอยางเหมาะสมเมื่อ
รถชนกัน การจัดใหมีเบาะที่ดีขึ้น และถุงลมนิรภัยดานขางเปนหนทางการปรับปรุงที่เปนไปได  
  ดังที่ไดมีการอภิปรายกันในเวลาตอมา การใชเข็มขัดนิรภัยไดลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ
สาหัสและบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตลงได  40 – 60 %  ประเทศที่มีรายไดสูงสวนใหญจึงไดกําหนดใหรถยนต
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และรถบรรทุกขนาดเบาตองติดเข็มขัดนิรภัย  ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานทางวิชาการบางประการ
และที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ก็คือการติดตั้งสัญญานเตือนภัยซึ่งสามารถไดยินเสียงได เพ่ือเตือนคนขับรถและ
ผูโดยสารใหใชเข็มขัดนิรภัยดังกลาว  หลักฐานจากเกร็ดประวัติศาสตรไดสอแสดงใหเห็นวายานยนต
จํานวนครึ่งหนึ่งหรือมากกวาครึ่งของยานยนตท้ังหมดในประเทศรายไดตํ่าและประเทศรายไดปานกลาง
อาจไมมีเข็มขัดนิรภัยซึ่งใชการได (23)   ถุงลมนิรภัยถูกประเมินวาจะลดจํานวนการเสียชีวิตของคนขับรถ
และผูโดยสารที่นั่งเบาะหนาของรถลงไดราว  8 – 14 % ของอุบัติเหตุรถชนกันทุกประเภท (164-166)     
การผสมผสานระหวางเข็มขัดนิรภัยและถุงลมนิรภัยไดลดจํานวนการเสียชีวิตของคนขับรถและผูโดยสารที่
นั่งเบาะหนาของรถลงไดราว 18 % (164) ในสหรัฐอเมริกามีเด็ก ๆ จํานวนมากซึ่งบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต
หรือบาดเจ็บสาหัสขณะกําลังนั่งอยูบนเบาะที่นั่งนิรภัย  สําหรับเด็กซึ่งหันหนาไปทางดานทายรถและมี     
ถุงลมนิรภัยอยูดวย(168,170)    ความหวงใยเกี่ยวกับภัยอันตรายประการนี้ ไดทําใหประเทศในยุโรปหลาย
ประเทศกําหนดใหมี   ปายเตือน  และเครื่องจับผิดอัตโนมัติในรถยนต เพ่ือตรวจสอบหาเครื่องเหนี่ยวรั้งตัว
สําหรับเด็ก ๆ และถุงลมนิรภัย 
 

   การปรับปรุงความเขากันไดระหวางพาหนะ –พาหนะ (Improving Vehicle-to-Vehicle 

Compatibility) 
  เนื่องจากมีความหวงใยเกี่ยวกับการบาดเจ็บสาหัสและบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตของผูอยูในรถ
ขณะรถยนตชนกับรถสปอรตและรถบรรทุกขนาดเบาประเภทอื่น ๆ องคการบริหารความปลอดภัยทาง
การจราจรบนทางหลวงแหงชาติสหรัฐอเมริกา (171)  จึงกําหนดใหการกําหนดความเขากันไดระหวาง
ยานพาหนะเปนหนึ่งในบรรดาเรื่องที่สําคัญที่สุดอันดับแรก 
  ในทวีปยุโรป  กําลังมีความพยายามปรับปรุงความเขากันไดระหวางรถยนตตอรถยนตใน
การชนกันแบบประสานงาและการชนกันจากดานขาง (130)   สวนหัวของรถยนตใหมมากมายสามารถ
ผอนแรงปะทะจากพลังงานจลนของตัวเองขณะชนกัน แตไมมีประเทศไหนที่มีการออกกฎหมาย
กําหนดใหรถยนตสามารถผอนแรงปะทะของพลังงานจลนของรถยนตแบบตาง ๆ ดังนั้น รถยนตท่ีมีขนาด
ใหญกวาและแข็งแรงมากกวาจึงบดขยี้รถยนตท่ีเล็กกวา และออนแอกวา  เมื่อเกิดการชนกัน(162)    เรื่องที่
นาเปนหวงกวานั้นก็คือ การชนกันระหวางรถยนตกับรถบรรทุก และรถยนตกับรถประจําทาง (128) 
ประเทศที่มีรายไดสูงไดแกไขความนาหวงใยประการนี้  โดยกําหนดใหติดตั้งอุปกรณปองกันการแลน   
ลอดผานดานทายและดานขางของรถบรรทุกเพื่อปองกันมิใหรถยนตแลนลอดเขาไปขางหลังและปองกัน  
มิใหรถจักรยานลอดเขาไปจากดานขาง  การจัดใหมีอุปกรณผอนแรงปะทะบริเวณดานหนา ดานหลัง และ
ดานขาง สามารถลดการเสียชีวิตลงไดราว 12% ในกรณีการชนกันซึ่งเกี่ยวของกับรถบรรทุกและ
ยานพาหนะขนาดเบา 
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การปรับปรุงการออกแบบรถจักรยาน (Improving Bicycle Design) 
  รถจักรยานมีความแตกตางในเรื่องความแข็งแรงของสวนประกอบและความเชื่อถือไดของ
เบรกและไฟสองทาง   อุบัติเหตุรถชนกันราว 3 ใน 4 ของอุบัติเหตุรถชนซึ่งเกี่ยวของกับผูขี่จักรยานใน
เนเธอรแลนดเกิดจากเทาไปติดในซี่ลอ  และจักรยาน  60 % ไมมีระบบปองกันมิใหเกิดเหตุเชนนี้ (19,143)  

 

การออกแบบยานพาหนะที่เปนเลิศ (Designing  Smart  Vehicles) 
วิทยาการใหมกําลังเปดโอกาสใหแกความปลอดภัยทางถนน   พัฒนาการบางประการซึ่ง

สอแวววาจะดําเนินไปไดดวยดีครั้งลาสุดไดแก  
                           -   อุปกรณเตือนใหคาดเข็มขัดนิรภัยซึ่งสงเสียงใหสามารถไดยินและมีรูปทรงสวยเกซึ่งจะ
ตรวจสอบวาผูท่ีนั่งประจําที่นั่งแตละที่ในรถยนตไดคาดเข็มขัดนิรภัยแลวหรือยังและจะสงเสียงสัญญาณ
เตือนภัยอยางเกรี้ยวกราดจนกวาจะไดมีการคาดเข็มขดันิรภัย (162 ) ยกตัวอยางเชน รถยนตใหม 35%  ของ
จํานวนทั้งหมดที่ถูกจําหนายไดติดตั้งอุปกรณนี้ในประเทศสวีเดน (173)  ถึงแมวาสวีเดนมีการใชเข็มขัด
ประจําเบาะที่นั่งในอัตราสูง  แตทวา อุปกรณนี้สามารถสงเสริมใหอัตราการใชเข็มขัดประจําเบาะที่นั่งเพิ่ม
สูงขึ้นถึง 97% และมีสวนทําใหการเสียชีวิตของผูโดยสารรถยนตลดลง 20% (174) 
                              -   การปรับเปลี่ยนความเร็วอยางชาญฉลาดเปนระบบซึ่งยานพาหนะใชระบุการจํากัด
ความเร็วของถนนสายหนึ่ง ๆ   ระบบรุนใหม ๆ ใชแผนที่ถนนระบบตัวเลขซึ่งแสดงรหัสการจํากัดความเร็ว
ระดับตาง ๆ   การเขาแทรกแซงระดับตาง ๆ อาจเริ่มตนดวยการใหคําปรึกษา  (โดยแจงใหผูขับขี่ทราบเรื่อง
กําหนดความเร็วและการฝาฝน)  การสมัครใจ (ระบบถูกเชื่อมโยงกับการควบคุมแตผูขับขี่สามารถใช
หรือไมใชการเชื่อมโยงนี้ก็ได)  หรือการบังคับ (ผูขับไมสามารถฝาฝนการควบคุมของระบบนี้ได)  ระบบ
ดังกลาวนี้สามารถลดอุบัติเหตุรถชนกันถึงขั้นเสียชีวิตลงไดราว ๆ 18-25 % ในระดับการใหคําปรึกษา       
19 - 32  %  ในระดับความสมัครใจและ 37-59%   ในระดับการบังคับ   การทดลองโดยวิธีการสังเกตการณ
ในประเทศสวีเดนบงบอกวาผูขับขี่จํานวนมากยอมรับระบบดังกลาวในพื้นที่  เขตเมือง (173) 
                             -   ระบบการล็อคแบบเชื่อมโยงถึงกันหมด โดยอาศัยแอลกอฮอล - การติดเครื่องยนตจะ
ทําการตรวจสอบลมหายใจของคนขับรถและปองกันมิใหคนขับติดเครื่องยานยนตไดปจจุบันหลายรัฐของ
สหรัฐอเมริกาและหลายจังหวัดของแคนาดา ไดมีกฎหมายกําหนดใหติดตั้งระบบดังกลาวไวในรถของผูท่ี    
ฝาฝนกฎหมายวาดวยการขับขี่รถขณะมึนเมาซ้ําหลายครั้ง ในประเทศสวีเดนมีบริษัทผูผลิตยานยนต        
รายใหญ 2 แหงกําลังเสนอใหใชระบบดังกลาวนี้เปนอุปกรณมาตรฐานในรถบรรทุกและขณะมีรถบรรทุก
กวา  1,500  คัน ไดติดตั้งระบบดังกลาวแลว 
                             -  โปรแกรมการทรงตัวทางอิเล็คทรอนิคส (Electronic Stability Programmes)     ชวยให
รถยนตสามารถทรงตัวอยูไดในสภาวะอากาศเลวรายและปองกันการลื่นไถล  และเสียการควบคุมขณะแลน
อยูบนถนนที่เปยกและบนพื้นซึ่งเปนน้ําแข็ง  โปรแกรมนี้มีใชอยูในรถที่หรูหราเทานั้น  แตการทดสอบ   
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เมื่อเร็ว ๆ นี้ในสวีเดนไดบงชี้วาโปรแกรมนี้สามารถลดอุบัติเหตุรถชนกันเนื่องจากน้ําแข็งและหิมะลงได       
32 - 38 %  (176) 
 

การตั้งกฎความปลอดภัยทางถนนและใหหลักประกันวาจะมีการปฏิบัติตาม (Setting Road Safety Rules 
and Securing Compliance)  
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บเนื่องจากจากการขาดกฎเกณฑและการบังคับใช  (Risk of Injury from Lack of 
Rules and Enforcement) 
  การขับรถดวยความเร็วสูง  หรือความเร็วเกินกําหนด หรือขณะมึนเมา  งวงนอนหรือเหนื่อยลา  
และไมมีอุปกรณปองกันความปลอดภัย   ( เชน เข็มขดันิรภัย  สายรัดสําหรับเด็ก และหมวกกันน็อค )  
สําหรับผูโดยสารทุกคนในรถคอืสาเหตุหลักประการหนึ่งที่กอใหเกิดอุบัติเหตุรถชนกันบนถนน   การเสียชีวิต
และการบาดเจ็บสาหัส   กฎหมายเพียงอยางเดียวไมสามารถปองปรามมิใหเกิดความผิดพลาดเหลานี้ได   
การบังคับใหปฏิบัติตามกฎหมายคือกุญแจสําคัญ   ในสหภาพยุโรป การปรับปรุงการบังคับใชกฎหมาย
ฉบับตาง ๆ ในปจจุบันสามารถลดจํานวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนน   
ลงไดราว 50 %(177) 
  การพิจารณาทบทวนประสบการณระหวางประเทศดานการบังคับใชกฎหมายไดสรุปผล
ดังนี้  

  -  การสรางระบบปองปรามที่มีความหมายนับวามีความสําคัญยิ่ง 
  -  ตองบังคับใชกฎหมายใหมากขึ้นและตองรักษาระดับการบังคับใชดังกลาวเอาไว เพ่ือทํา       
     ใหเห็นวามีความเสี่ยงอยางสูงที่จะถูกจับกุมหากฝาฝนกฎหมาย 
  -  ตองดําเนินการลงโทษอยางรวดเร็วภายหลังการจับกุม 
  -  การบังคับใชกฎหมายโดยอาศัยเครื่องมืออัตโนมัติ เชน กลองถายรูปสําหรับจับกุม        
     ผูขับรถเร็ว ปรากฏวาใชการไดผลท่ีสุด 
  -  การใหการศึกษาแกสาธารณชนโดยปราศจากการบังคับใชกฎหมายควบคูไปดวยนั้น  
     ปรากฏวาใชการไดผลนอยมาก แตเมื่อนํามาผสมผสานกับการบังคับใชกฎหมายแลว 
     กลับชวยทําใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 

 

การกําหนดขีดจํากัดความเร็วและการบังคับใช (Setting and Enforcing Speed  Limits)   

 ความเสี่ยงจากการขับรถดวยความเร็ว (Risk posed by speed) 
  ย่ิงขับเร็วมากเพียงใด คนขับก็จะมีเวลาสั้นลงเพียงนั้นในการหยุดรถและหลีกเลี่ยงการ   
ชนกัน   ย่ิงมีความเร็วสูงเพียงใดแรงปะทะก็ย่ิงรุนแรงมากขึ้นเพียงนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน          
ความนาจะเกิดขึ้นไดของอุบัติเหตุรถชนกันซึ่งลงเอยดวยการบาดเจ็บมีความเปนสัดสวนกับจํานวน         
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ยกกําลังสองของความเร็ว ; สําหรับการบาดเจ็บสาหัสจะเปนสัดสวนกับจํานวนยกกําลังสามของความเร็ว ; 
และสําหรับการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตมีความเปนสัดสวนกับจํานวนยกกําลังสี่ของความเร็ว (179) 
  ผูลอแหลมตออันตรายจากการใชถนนซึ่งอยูนอกยานยนต มีความเสี่ยงสูงเปนอยางยิ่งตอ
การไดรับบาดเจ็บจากยานยนตท่ีแลนมาดวยความเร็ว   ความนาจะเสียชีวิตของคนเดินถนนเนื่องจากการถูก
รถชนเพิ่มขึ้นอยางยกกําลังสองเมื่อความเร็วของยานยนตเพ่ิมขึ้น  (ภาพที่ 8) 
  ย่ิงสูงวัยขึ้นเพยีงใดคนเดินถนนก็ย่ิงมีความลอแหลมมากกวาผูท่ีเยาววัยกวาเพียงนั้นมีความ
เปนไปไดท่ีวาคนเดินถนนอายุ 65 ป หรือสูงกวานั้นจะถูกทําใหเสียชีวิตโดยรถยนตซึ่งแลนดวยความเร็ว   
75 กม./ชม.  คือสูงกวา 65% ซึ่งเปรียบเทียบไดกับความเปนไปไดของคนเดินถนนอายุนอยกวา 15 ป  ท่ีจะ
เสียชีวิต 20 % (181) 
รูปท่ี  8 

ความเสี่ยงตอการเสียชีวิตของคนเดินถนนอันเปนผลมาจากแรงปะทะตามความเร็วของรถยนต 

 
แหลงขอมูล :ผลิตขึ้นใหมจากเอกสารอางอิง 180 โดยไดรับอนุญาตจากผูพิมพเผยแพรแลว 

 

การจํากัดความเร็ว (Speed limits) 
  ขีดจํากัดความเร็วซึ่งผูใชถนนเล็งเห็นวาสอดคลองกับความเปนจริงและจึงยอมปฏิบัติตาม
ดวยตนเองนั้นยอมมีโอกาสสูงที่จะทําใหเกิดการปฏิบัติตามแผนผังของเครือขายถนนและลักษณะการ
ออกแบบถนนสามารถทําใหคนขับรถไมสะดวกในอันที่จะขับรถดวยความเร็วเกินขีดจํากัดดังเชนที่ได    
ถกปญหาดังกลาวมาแลวเมื่อกอนหนานี้ 
  กลองถายรูปและเรดารจับความเร็วสามารถจับภาพผูขับรถซึ่งกําลังขับรถดวยความเร็วเกิน
กําหนดได  การวิเคราะหประสบการณของหลายประเทศเมื่อไมนานมานี้(86) ทําใหพบวาอุปกรณ            
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ซึ่งจับภาพผูขับขี่ไดโดยอัตโนมัติไดลดจํานวนการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัสจากการจราจรทางถนน     
ลงได 14%  ในขณะที่การบังคับใชกฎหมายโดยตํารวจบรรลุผลสําเร็จในการลดจํานวนดังกลาวไดเพียง 6%  
การประชาสัมพันธเผยแพรใหเห็นภาพของกลองถายรูปหรือเรดารจับความเร็วไดพิสูจนใหเห็นแลววา     
ไดเพ่ิมการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการจํากัดความเร็วและลดการเกิดอุบัติเหตุรถชนกันและการบาดเจ็บ
ลงไดเปนอยางมาก (42,182-184)  
  แมกระนั้นก็ตาม  การศึกษาคนควาเมื่อกอนหนาในแทสมาเนีย  ประเทศออสเตรเลีย       
ไดพบวาการนํารถตํารวจมาจอดประจําที่เปนเวลานาน  ณ  บริเวณถนนสายชนบทสามชวงตอนที่มีความ
เสี่ยงสูงไดยังผลใหเกิดการลดความเร็วลงได 3.6  กม./ชม. โดยเฉลี่ยและลดการเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน       
ถึงขนาดเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสลงไดโดยเฉลี่ย 58% (184) 
  อุปกรณจํากัดความเร็วซึ่งติดตั้งอยูในยานพาหนะก็ใชการไดผลเชนกัน  เครื่องควบคุม
อัตราความเร็วของรถบรรทุกสินคาขนาดใหญสามารถลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนกันบนถนน        
ลงไดราว 2% (185)  การกําหนดใหมีอุปกรณควบคุมความเร็วในรถโดยสารประจําทาง  รถโดยสารขนาด
เล็ก  และรถบรรทุกซึ่งเดินทางบนถนนสายชนบทของประเทศที่มีรายไดตํ่าและประเทศที่มีรายได          
ปานกลางสามารถชวยใหลดการบาดเจ็บลงไดมากกวานั้น (105) 
 

  การกําหนดปริมาณจํากัดของแอลกอฮอลและการบังคับใช (Setting and enforcing 
alcohol limits) 

  ความเสี่ยงที่เกิดจากแอลกอฮอล  (Risk posed by alcohol) 
เชนเดียวกับความเร็ว  การบริโภคแอลกอฮอลไดเพ่ิมความนาจะเกิดขึ้นของอุบัติเหตุ       

รถชนกันและการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัสอันเปนผลลัพธ  การเปรียบเทียบเปนเรื่องยากเนื่องจาก
กฎหมายเกี่ยวกับการจํากัดปริมาณแอลกอฮอลในลมหายใจและการบังคับใชแตกตางกันมากในแตละ
ประเทศ  อยางไรก็ตามการศึกษาตาง ๆ ไดชี้ใหเห็นระดับของการขับรถขณะมึนเมาสุรา  การพิจารณา
ทบทวนการสํารวจซึ่งดําเนินการในประเทศกลุมสหภาพยุโรป (186) พบวา 1-3%  ของผูขับรถที่มึนเมา
ขึ้นอยูกับแตละประเทศ  การสํารวจในโครเอเชียพบวาผูขับรถกวา 4% มึนเมา (187)  การศึกษาในประเทศ
กานา (188)  พบวาปริมาณแอลกอฮอลในลมหายใจของผูขับรถกวา  7%   เกินระดับ 0.08 กรัม/เดซิลิตร 
  การสํารวจผลการศึกษาหลายกรณีในประเทศรายไดตํ่าและประเทศรายไดปานกลาง       
ทําใหพบวา มีแอลกอฮอลอยูในกระแสเลือดของผูขับรถที่บาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต 33-69%  และของ
คนขับรถ 8-29 % ซึ่งเกี่ยวของกับอุบัติเหตุรถชนกันแตไมรับการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต (189) การศึกษา
คนควาขอมูลในประเทศแอฟริกาใต (190) ไดพบวาแอลกอฮอลคือปจจัยหนึ่งซึ่งเกี่ยวของกับการตายของ
คนขับรถ 47 % และเกี่ยวของกับอุบัติเหตุรถชนกัน 27 % ซึ่งคนขับไมเสียชีวิต  มีการพบแอลกอฮอล
ปริมาณเกินขนาดในรางกายของคนจํานวน 52 % ซึ่งไดรับบาดแผลจากอุบัติเหตุรถชนกันบนถนน (191)  
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การศึกษาคนควาที่กรุงนิวเดลฮี  ประเทศอินเดีย   ทําใหพบวา  1 ใน 3  ของผูขับรถจักรยานยนตซึ่งถูกนําตัว
สงโรงพยาบาลไดยอมรับวาไดขับขี่ขณะมึนเมาสุรา 

 เชนเดียวกับกรณีของคนเดินถนน  คนเหลานี้ทําใหตัวเองเสี่ยงตอการบาดเจ็บจาก
การจราจรบนถนนมากขึ้นเมื่อพวกเขาดื่มแอลกอฮอลมากเกินไป    การสํารวจผลการศึกษาในประเทศ
ออสเตรเลีย (193) พบวา ปริมาณแอลกอฮอลในลมหายใจของคนเดินถนนจํานวน 20-30% ซึ่งกําลังจะ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนกันบนถนนสูงเกินกวา 0.15 กรัม/เดซิลิตร  การศึกษาในแอฟริกาใตพบวา
แอลกอฮอลมีสวนเกี่ยวของกับการตายของคนเดินถนนกวา 61%   การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ในสหราช
อาณาจักรไดสรุปวา 48% ของคนเดินถนนซึ่งเสียชีวิตจากการถูกรถชนบนถนนดื่มสุรามากอน 
 

การจํากัดระดับความเขมขนของแอลกอฮอลในเลือด (Blood alcohol concentration  

limits) 
  ในปพ.ศ. 2507 การศึกษาของ Grand   Rapids (195) ไดแสดงใหเห็นลักษณะของความ
เสี่ยงตออุบัติเหตุรถชนซึ่งเพิ่มขึ้นพรอมกับปริมาณแอลกอฮอล  ซึ่งบริโภคโดยคนขับรถและไดกําหนด
ปริมาณพื้นฐานของแอลกอฮอลในลมหายใจไวท่ี 0.08 กรัม/เดซิลิตร  ซึ่งยังคงเปนที่ยึดถือของหลาย
ประเทศในฐานะเปนขีดจํากัดปริมาณแอลกอฮอล   การศึกษาคนควาในเวลาตอมา (196-198) ไดพบวา
แมแตแอลกอฮอลปริมาณต่ําก็เพ่ิมความเสี่ยงตออุบัติเหตุรถชน (ภาพที่ 9)  
  ขีดจํากัดขั้นสูงของปริมาณ BAC คือ 0.05 ก./ดล.  สําหรับผูขับรถ 4 ลอ  ซึ่งยังมี
สติสัมปชัญญะปจจุบันนี้เปนเรื่องปกติในยุโรป  ในสหรัฐอเมริกาแตละรัฐจะกําหนดปริมาณจํากัดของ
แอลกอฮอลซึ่งแตกตางกันตั้งแต 0.08 ถึง 0.10 ก/ดล. การพิจารณาทบทวนประสบการณของ 16 มลรัฐ 
(202)  ทําใหพบวามลรัฐซึ่งมีขีดจํากัดต่ํากวาไดมีอุบัติเหตุรถชนกันจากสาเหตุดื่มแอลกอฮอลระดับต่ํากวา
กําหนดจํานวน  7%  ขีดจํากัดของประเทศยูกันดา  คือ 0.15 กรัม/เดซิลิตร 
  ประเทศในสหภาพยุโรปหลายประเทศ  และหลายมลรัฐในสหรัฐอเมริกาไดกําหนด
ปริมาณสูงสุดของแอลกอฮอลในลมหายใจไวท่ี 0.02 กรัม/เดซิลิตร  สําหรับผูขับขี่วัยเยาว (โดยทั่วไปคือ   
ตํ่ากวา 21 ป  ในสหรัฐอเมริกา)  และสําหรับผูขับขี่รถจักรยานยนตทุกคน   บางประเทศไดกําหนดปริมาณ
แอลกอฮอลระดับสูงในลมหายใจไวตํ่ากวาระดับนั้นสําหรับผูขับรถซึ่งเพิ่งไดรับใบอนุญาตขับขี่รายใหม
ทุกคน  การพิจารณาทบทวนการศึกษาที่ถูกพิมพเผยแพรแลวหลายกรณี (202) ทําใหพบวาปริมาณจํากัด
สูงสุดระหวาง 0-0.02  กรัม/เดซิลิตร สามารถลดอัตราอุบัติเหตุรถชนกันสําหรับผูขับขี่วัยเยาวหรือคนขับรถ
มือใหมลงได 4-24 % 
 
 
 



55  

รูปที่  9 
ความเสี่ยงเชิงเปรียบเทียบของผูขับรถในการเกี่ยวของกับอุบัติเหตุรถชนกันตามรายงานของตํารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเขมขนของแอลกอฮอลในเลือด (BAC) กรัม/เดซิลิตร   
 

แหลงขอมูล : อางอิง  195,199-201 

   
             การบังคับใชขีดจํากัดความเขมขนของปริมาณแอลกอฮอลในเลือดและการประชาสัมพันธเผยแพร
การบังคับใช  (Enforcing blood  alcohol  concentration limits and publicizing enforcement) 
  การวิจัย (203-205) ไดแสดงใหเห็นวา  การเล็งเห็นความเสี่ยงตอการถูกจับกุมใชการไดผล
มากกวาความรุนแรงของการลงโทษเพื่อปองปรามมิใหขับรถระหวางเมาสุรา  กระนั้นก็ตามทั้งการเล็ง
ความเสี่ยงตอการถูกจับกุม  และความนาจะถูกจับกุมตางมีอยูในระดับต่ําในประเทศสวนใหญ   การสํารวจ
ในประเทศไทยเมื่อเร็ว ๆ นี้  พบวาผูท่ีตอบคําถามมากกวา 80 %  เห็นวามีโอกาสนอยมากที่พวกเขาจะถูก
ตํารวจหยุดรถเพื่อทดสอบหาปริมาณแอลกอฮอลในลมหายใจ  แตผูตอบคําถามมากกวา 90 % เห็นพอง
ตองกันวาการนาํการทดสอบหาปริมาณแอลกอฮอลในลมหายใจ (BAC) มาใชเปนเรื่องที่มีประโยชน 
  เครื่องมือทดสอบการหายใจ ซึ่งสรางพยานวัตถุใหแก BAC  เปนเครื่องมือบังคับใช
กฎหมายที่ใชการไดผลมากที่สุด    ถึงแมวามันจะถูกใชในประเทศสวนใหญท่ีมีรายไดสูง แตมันไมไดถูก
นํามาใชในประเทศสวนใหญท่ีมีรายไดตํ่าและรายไดปานกลาง ไมวากรณีใดก็ตามผลลัพธในทาง          
ปองปรามของการทดสอบลมหายใจขึ้นอยูกับกฎหมายซึ่งควบคุมการนํามันมาใช (178) อํานาจของตํารวจ
ในแตละเขตทองที่แตกตางกันไป  ทองที่บางแหงอนุญาตใหตํารวจหยุดรถเพื่อตรวจสอบไดเฉพาะรายที่
เห็นชัดวาผูขับมีอาการออนเปลี้ยเทานั้น  บางทองที่อนุญาตใหต้ังดาน    กีดขวางถนนหรือต้ังดาน
ตรวจสอบความมีสติสัมปชัญญะได  และใหทดสอบไดเฉพาะผูตองสงสัยวาออนเปลี้ยลงเทานั้น          
สวนทองที่อื่น ๆ อนุญาตใหสั่งใหคนขับรถหยุดรถอยางเดาสุมและทดสอบทุกคนที่สั่งใหหยุดการทดสอบ
ลมหายใจแบบเดาสุมอยางกวางขวางซึ่งดําเนินการกับผูขับรถจํานวน  1   ใน  10  เปนประจําทุกป ไดสงผล

คว
าม
เส
ี่ยง
เช
ิงเป

รีย
บเ
ทีย

บก
ับ 

 B
AC

 



56  

ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งกําหนดปริมาณจํากัดของ BAC ควรบังคับใชกฎหมายอยางไมอาจคาดเดา
ไดในเรื่องเวลาและสถานที่ เพ่ือท่ีวาคนขับจะไมสามารถหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบ  3  มลรัฐ ใน
ออสเตรเลียไดลดอัตราการตายจากการจราจรทางถนนที่เกี่ยวของกับแอลกอฮอลลงได  36-42 %  ดวยการ
ทดสอบลมหายใจแบบเดาสุมอยางกวางขวางซึ่งครอบคลุมผูขับขี่จํานวนตั้งแตหนึ่งในสามถึงสามในสี่ 
(178)  การบังคับใชกฎหมาย บังเกิดผลมากที่สุดในการลดความถี่ของการขับรถโดยมี  BAC  เลยขีดจํากัด  
ท่ีกฎหมายกําหนด  หากไดดําเนินการไปพรอมกับการรณรงคผานสื่อมวลชน เพ่ือทําใหสาธารณชนเล็งเห็น
มากขึ้นวาตนเสี่ยงตอการถูกจับกุม   ทําใหสาธารณชนลดการยอมรับการดื่มสุราแลวขับรถและทําให
สาธารณชนยอมรับการบังคับใชกฎหมายเพิ่มขึ้น(207)    
  โดยท่ัวไปแลว ไมมีการพบวาการลงโทษอยางรุนแรง  เชน การจําคุก จะมีผลยับยั้งผูคน     
มิใหขับรถหลังดื่มสุรา ท้ัง ๆท่ีประเทศรายไดสูงหลายประเทศไดพยายามมาแลว  การดําเนินการที่ไดผล
มากกวาก็คือ การลงโทษอยางฉับพลันและแนนอน เชน การตัดสิทธิขับรถหลังจากไมผานการทดสอบ    
ลมหายใจ  หรือหลังจากการปฏิ เสธที่จะยอมใหทดสอบลมหายใจ  มีหลักฐานยืนยันเชนกันวา                   
การกําหนดใหผูละเมิดกฎหมายที่มีความเสี่ยงสูง (BAC  เกิน 0.15 กรัม/เดซิลิตร) ตองเขาอบรมการฟนฟู
การขับรถสามารถลดอัตราการกระทําผิดซ้ําซากลงได (186,209)  

 

  ยารักษาโรคและยากระตุนประสาท (Medicinal and  Recreational  Drugs) 
  มีความเขาใจเรื่องผลกระทบของยาตอประสิทธิภาพการขับรถนอยกวาเรื่องผลกระทบจาก
แอลกอฮอล  สวนใหญก็เนื่องจากมีการใชยาเสพติดแตกตางกันไปในปริมาณและสวนผสมที่ตางกันและ
ออกฤทธิ์ตอผูใชแตละคนตางกัน    ยกตัวอยางเชน  คนขับรถซึ่งกินยารักษาโรคเขาไปแลวอาจขับรถได
อยางปลอดภัยมากกวาเมื่อตอนที่ยังไมไดกินยา (210)   ไมมีหลักฐานอันชัดเจนใด ๆ ท่ีจะยืนยันวาการกิน
ยารักษาโรคจะกอความเสี่ยงในการขับรถชนกัน 
 อยางไรก็ตาม มีหลักฐานบงชี้วาการเพิ่มขึ้นของการใชยาซึ่งมีผลทางจิตประสาทในหมูผูขับรถ
ท้ังหลาย    ท้ังที่มีสรรพคุณในทางรักษาโรคและที่มีผลในทางผอนคลายจิตใจ  ซึ่งมักใชรวมกับแอลกอฮอล
บอย ๆ (211,212)    จําเปนตองทําการวิจัยเรื่องนี้อยางเรงดวน  ในเวลาเดียวกันนี้การศึกษาคนควาใน
ประเทศฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร  (213,214)  ไดพบวาคนขับรถมีสมรรถภาพลดลงเมื่อเสพ
แอลกอฮอลควบคูไปกับกัญชา  และไดพบวามีการเสพแอลกอฮอลควบคูไปกับกัญชาอยางแพรหลายใน
หมูคนขับรถซึ่งเกี่ยวของกับอุบัติเหตุรถชนกันบนทองถนน มากกวาในหมูคนขับรถอื่น ๆ 
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  การแกไขปญหาความเหนื่อยลาของคนขับรถ (Addressing the problem of driver 
fatigue) 
  การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ในนิวซีแลนด (215)   พบวา สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน
บนถนนไดถึง 19%  ถาหากผูคนไมขับรถ     1) ขณะรูสึกงวงนอน     2)  ภายหลังการนอนหลับนอยกวา        
5  ชม. ในชวงเวลา 24 ชั่วโมงกอนหนานั้น      หรือ 3) ระหวางเวลา 02.00 และ 05.00 น. 
  การศึกษากอนหนานี้ในสหรัฐอเมริกา (216)    ไดเจาะจงกลุมผูขับรถ  3  กลุม  ซึ่งมีความ
เสี่ยงสูงตอการเขาไปเกี่ยวของกับอุบัติเหตุรถชนกันขณะรูสึกเหนื่อยลา  ซึ่งไดแก  คนหนุมสาวอายุระหวาง 
16 – 29 ป  พนักงานซึ่งทํางานเปนกะในเวลากลางคืน  หรือมีชั่วโมงที่ทํางานที่ยาวนาน  และไมสม่ําเสมอ  
หรือผูซึ่งเปนโรคขี้เซาหรือ Sleep  apnoea  หรือ  narcolepsy ซึ่งยังไมไดรับการรักษา    
  การศึกษาคนควาอีกรายการหนึ่ง (217)  ไดระบุเจาะจงปจจัยเหลานี้และปจจัยอื่น ๆ ซึ่ง     
มีสวนกอใหเกิดความเหนื่อยลาและการเกี่ยวของกับอุบัติเหตุรถชนกัน   อาทิเชน การขับรถระยะทางไกล   
การขับรถภายใตความกดดัน   การขับรถบนถนนสายเดิมอยางซ้ําซากจําเจ   การขับรถบนถนนสายที่ไม
คุนเคย   การขับรถภายหลังดื่มแอลกอฮอล  การขับรถในสภาพดินฟาอากาศรุนแรง   การขับรถในชวงเวลา
ซึ่งตามปกติมักงวงนอน  การขับรถภายหลังจากการนอนหลับไมเต็มที่  และการขับรถในชวงเวลาของ    
แตละวัน (เชน  ตอนบาย)   ซึ่งโดยปกติคนขับรถจะรูสึกงวงซึม   
  การศึกษาหลายกรณีไดพบวา  ความเหนื่อยลามักเกิดขึ้นบอยกับบรรดาคนขับรถเชิง
พาณิชย   การสํารวจในประเทศที่มีรายไดตํ่าและประเทศที่มีรายไดปานกลาง  (55,218,219) ไดเปดเผยวา
เจาของบริษัทขนสงมักบังคับใหพนักงานขับรถของตนตองมีชั่วโมงการทํางานยาวนาน   ทํางานขณะ
เหนื่อยจนหมดแรง  และขับรถเร็วเกินกําหนด   การศึกษาคนควาในสหรัฐอเมริกา (220)  ไดพบวาความ
เหนื่อยลาเปนปจจัยหนึ่งของอุบัติเหตุรถชนกันจนถึงขั้นเสียชีวิตจํานวน 30%    ซึ่งเกี่ยวของกับยานพาหนะ
เชิงพาณิชยขนาดใหญและเปนปจจัยหนึ่งของอุบัติเหตุรถบรรทุกพลิกคว่ํา  จํานวน  52%  ของกรณีดังกลาว
ท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด  ผูขับรถในกรณีหลังจํานวน 18%  ยอมรับวาไดเผลองวงหลับใน 
  ประเทศที่มีรายไดสูงหลายประเทศมีกฎหมายซึ่งกําหนดชั่วโมงที่คนขับรถเชิงพาณิชย
สามารถขับรถไดในรวดเดียว  แตก็ยังนาสงสัยวาขอกาํหนดดังกลาวนั้นเองมีผลใชการไดเพียงใด    
พยานหลักฐานไดสอแสดงวาชวงเวลาของวันที่การขับรถเชิงพาณิชย    คอืสิ่งที่เกี่ยวของมากกวาสิ่งอื่น ๆ 
และยังสอแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนกะหรือชวงเวลาทํางานจะลงเอยดวยการติดหนี้การนอนหลับ  และ
ความยากลําบากในการปรับตัวเขากับชวงจังหวะการดําเนินชีวิตของแตละวัน (221)  การวิจัย (222)          
ไดสอแสดงใหเห็นวาควรใชขอพิจารณาดังตอไปนี้มาเปนสิ่งชี้นําการใชกฎหมายตาง ๆ ไดแก  : ความเสี่ยง
ตอการมีสวนเกี่ยวของกับอุบัติเหตุรถชนกันจะทวีขึ้นเปนสองเทาภายหลังจากขับรถติดตอกันเปนเวลา     
11 ชั่วโมง ; ความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุรถชนกันอันเนื่องมาจากความเหนื่อยลาในเวลากลางคืน           
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จะสูงกวาเวลากลางวัน  10  เทาตัว ; และควรจัดใหมีเวลาและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมเพื่อเปด
โอกาสใหมีการหยุดเพื่อพักผอน   รับประทานอาหารและงีบหลับ   
  

  การลดความเสี่ยงของการชนกันตามทางแยก(Reducing the risk of junction crashes) 
  การชนกันบริเวณทางแยกเปนสาเหตุชั้นนําของการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน        
การปรับปรุงรูปแบบและแผนผังของทางแยก  เชน  การใชวงเวียนแทนที่ไฟสัญญาณควบคุมบริเวณ       
ทางแยก   สามารถลดความเสี่ยงเรื่องรถชนกันที่ทางแยกได  มาตรการที่คุมคาอยางสูงคือการติดตั้งกลอง
ถายรูปเพื่อจับภาพยานพาหนะซึ่งกําลังฝาสัญญาณไฟแดง 
   ในประเทศออสเตรเลีย  การติดตั้งกลองจับภาพผูฝาไฟแดงไดลดจํานวนอุบัติเหตุรถชนกัน   
ณ   บริเวณจุดที่มีการบําบัดแกไขปญหาลงได 32 % (233)  ในเมือง  Oxnard มลรัฐแคลิฟอรเนีย   การติดตั้ง
กลองถายรูป  ผูฝาสัญญาณไฟแดงไดยังผลใหมีการลดอุบัติเหตุรถชนกันโดยมีการบาดเจ็บลดลงได  29%   
และลดอุบัติเหตุรถชนกันจากดานขาง  ณ จุดที่ดําเนินการแกไขปญหาลงได  68%  (224) 
 

  การกําหนดใหมีเข็มขัดนิรภัยและสายรั้งตัวสําหรับเด็ก (Requiring seat-belts and child  
restraints) 

  เข็มขัดนิรภัย (Seat-belts) 
  การบังคับใหใชเข็มขัดนิรภัยคือเรื่องที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดเรื่องหนึ่งในบรรดา
ความสําเร็จหลายเรื่องของการปองกันการบาดเจ็บบนถนนและไดรักษาชีวิตไวไดจํานวนมาก  เข็มขัด
นิรภัยไดถูกนํามาใชเปนครั้งแรกในฐานะเปนของแถมสําหรับรถใหมในชวงทศวรรษที่ 1960   ในเวลา    
ไมชาไมนานตอมามันก็ไดพิสูจนใหเห็นวามีความสําเร็จอยางยิ่งในการลดการเกิดการบาดเจ็บสาหัส       
และการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตจนถึงขนาดที่ทําใหรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลียไดเปนผูนําในการ
ดําเนินการออกกฎหมายตาง ๆ  ซึ่งกําหนดใหรถยนตทุกคันตองติดตั้งเข็มขัดนิรภัยเมื่อ ป ค.ศ. 1971        
เมื่อสิ้นปดังกลาวอัตราการเสียชีวิตของผูท่ีอยูในรถยนตทุกคันขณะเกิดอุบัติเหตุรถชนกันไดลดลง 18% 
(27)  ประเทศอื่น ๆ ไดกระทําตามและไดพบตั้งแตนั้นมาวา  การบังคับใชและการยอมปฏิบัติตามไดทําให
ไดผลดีขึ้น 
  การศึกษาในหลาย ๆ กรณี  เกี่ยวกับคุณประโยชนของเข็มขัดนิรภัยสําหรับคนขับ  และ
ผูโดยสารที่นั่งเบาะหนาพบวา  เข็มขัดนิรภัยสามารถลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บทั้งหมดลงได  40-50%  
การบาดเจ็บสาหัส 43-65%   และการบาดเจ็บถึงชีวิต 40-60%  ในตารางที่ 7 แสดงใหเห็นประสิทธิภาพของ
เข็มขัดนิรภัยในการชนกันหลาย ๆ ประเภท  เชน ความมีประสิทธิภาพสูงของเข็มขัดนิรภัยในการชนกัน
จากดานหนาซึ่งเปนชนิดที่ธรรมดาที่สุดของอุบัติเหตุรถชนกันซึ่งมักกอใหเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะ(227)  
ประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัยสําหรับผูนั่งเบาะหนาจะถูกลดลงหากผูโดยสารที่เบาะหลังไมไดคาดเข็มขัด
นิรภัยดวย  หรือถาหากมีวัตถุซึ่งไมถูกผูกมัดไว เชน กระเปาเดินทางในที่นั่งตอนทาย 
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ตารางที่ 7 
 

ผลในการลดการบาดเจ็บของเข็มขัดนิรภัย  สําหรับการชนกันหลาย ๆ ประเภทของรถยนต 

ชนิดของการชนกัน อัตราการชนกันทั้งหมด (%) ประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัย 
ในประเภทการชนที่แตกตางกัน (%) 

ชนจากดานหนา 59 43 
ชนจากดานขาง 14 27 
ดานที่ไมไดถูกชน 9 39 
ดานทาย 5 49 
พลิกคว่ํา 14 77 
   

 
ท่ีมา : คัดลอกจากหลักฐานอางอิง 226  โดยไดรับอนุญาตจากผูพิมพเผยแพร 

 
  อัตราการใชเข็มขัดนิรภัยแตกตางกันไปจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งโดยขึ้นอยู
กับกฎหมายที่มีอยูและการบังคับใชกฎหมาย  การสํารวจในประเทศเคนยา(55)    พบวาผูอยูในรถยนตซึ่ง
คาดเข็มขัดนิรภัยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนกันเพียง 1%    การศึกษาเมื่อเร็ว ๆนี้ในอารเจนตินา (228) 
พบวา 26%  ของผูขับรถและผูโดยสารซึ่งนั่งเบาะหนาใชเข็มขัดนิรภัยในบัวโนสไอเรส   และ 58%         
บนทางหลวงแหงชาติ    การศึกษาของประเทศในสหภาพยุโรปในชวงกลางทศวรรษที่ 1990  พบวามีการ
ใชเข็มขัดนิรภัยของผูท่ีนั่งเบาะหนา 52-92%  และผูท่ีนั่งเบาะหลัง 9-80%  ในประเทศสหรัฐอเมริกา        
การใชเข็มขัดนิรภัยของผูนั่งเบาะหนาไดเพ่ิมขึ้นจาก 58%  ในปพ.ศ.  2537  เปน 75% ในป พ.ศ. 2545  
(229)  หลังจากที่มีการรณรงคระดับชาติเรื่องการบังคับใชกฎหมายของตํารวจและการเพิ่มคาปรับแลว   
อัตราการใชเข็มขัดนิรภัยของคนขับรถในสาธารณรัฐเกาหลีก็ไดเพ่ิมสูงขึ้นเปน 98%  ในป พ.ศ.  2544(230) 
  จากประสบการณแสดงใหเห็นวาแผนงานบังคับใชกฎหมายจราจรเฉพาะเรื่องที่คัดเลือกไว
ใชการไดผลมากที่สุดในการเพิ่มการยอมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยเข็มขัดนิรภัย ความสําเร็จของแผนงาน
นี้เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด  เห็นไดประจักษชัดและมีการประชาสัมพันธเผยแพร
เปนอยางดีในชวงเวลาจําเพาะชวงตาง ๆ ปละหลายครั้ง  (231,232)    การยอมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
เข็มขัดนิรภัยในจังหวัดตาง ๆของฝรั่งเศสและเนเธอรแลนดไดเพ่ิมขึ้นราว ๆ  10-15 % ภายใน  1 ปหลังจาก
การดําเนินการตามแผนงานเชนวานั้น (233)   ในเมือง Saskatchewan ประเทศแคนาดา  ในป พ.ศ. 2530  
คนขับรถ 72%  และผูโดยสาร 67%   ยอมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยเข็มขัดนิรภัย   (แผนภูมิท่ี 10)             
การดําเนินการตามแผนงานบังคับใชกฎหมายจราจรที่ไดเลือกเฟนไวในป พ.ศ.2536  ไดทําให                   
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มีการยอมปฏิบัติตามกฎหมาย 90 %  (234,235)  แนวทางที่ใชการไดผลอีกประการหนึ่งเกี่ยวของกับ
สิ่งจูงใจทั้งหลายซึ่งทําใหผูคนที่คาดเข็มขัดนิรภัย พบวาตนเองมีสิทธิไดรับรางวัลตาง ๆ ในลักษณะใกลเคียง
กันมากกับการถูกรางวัลสลากกินแบง (233,236) 
 

 สายรั้งตัวสําหรับเด็ก (Child restraints) 
  สายรั้งตัวเด็กมีลักษณะการใชงานแบบเดียวกับเข็มขัดนิรภัย  การศึกษา ครั้งหนึ่งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา (237)  พบวาสายรั้งตัวเด็กไดลดอัตราการเสียชีวิตในอุบัติเหตุรถชนกันลงได 71%  
ในหมูทารก    และ 54% ในหมูเด็กเล็ก 
  สายรั้งตัวรูปแบบตาง ๆเหมาะสมสําหรับเด็กที่มีอายุแตกตางกัน   สําหรับเด็กทารกอายุ      
0-15 เดือน   ซึ่งมีน้ําหนักไมเกิน  13  กิโลกรัม  การใชสายรั้งใหเด็กหันไปขางหนาสามารถลดการบาดเจ็บ
ท้ังหมดลงได 34%  และการบาดเจ็บสาหัส 60%  แตการใชสายรั้งเด็กใหหันไปทางทายรถไดลดการ
บาดเจ็บทั้งหมดลงได 76%  และการบาดเจ็บสาหัสได 90% (225)   สายรั้งเด็กใหหันไปทางทายรถได     
เกลี่ยแรงกระแทกตอแผนหลังและศีรษะของทารกไดเปนอยางดีท่ีสุด  ดังที่ไดถกปญหากันมาแลว          
เมื่อกอนหนานี้วาการจัดที่นั่งเชนวานั้นไวขางหนาถุงลมนิรภัยกลายเปนเรื่องอันตรายเวนเสียแตวากลไก
ของถุงลมนิรภัยสามารถตรวจพบที่นั่งเชนวานั้นไดและปดสวิทชลงไดโดยอัตโนมัติ 
 

รูปที่ 10 
 การคาดเข็มขัดนิรภัยโดยคนขับรถ/ผูโดยสารที่นั่งเบาะหนาใน Saskatchewan ประเทศแคนาดา 
พ.ศ.  2530-2537 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหลงขอมูล:อางอิง 235 
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  สําหรับเด็กที่มีอายุ 9-18 เดือน  มีน้ําหนัก 9-18 กิโลกรัม  มีความเหมาะสมที่จะใชสายรั้งตัว
ใหหันไปทางหนารถ  สวนเด็กที่มีอายุมากกวานั้นจนถึง 11 ป  ก็สามารถใชเบาะเสริมที่มีความหนาพอเหมาะ
ควบค ู ไปกับการใชเข็มขัดนิรภัยตามปกติ (238) 
  แมวาสายรั้งตัวเด็กในรูปแบบปจจุบันจะใชการไดผล  แตมันก็ยังมีชองวางเหลือสําหรับให
ทําการปรับปรุงการศึกษาในประเทศสวเีดนพบวา 50%  ของการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตจากอบัุติเหตุรถชนกัน
ในกลุมของเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป เปนผลเนื่องมาจากแรงกระแทกจากดานขางซึ่งเปนลักษณะการกระแทกที่
สายรั้งตัวเด็กรูปแบบปจจุบันใชไดผลนอยกวา(239)   Euro NCAP ไดพบวาสายรั้งตัวรูปแบบปจจุบันไมได
จํากัดการเคลื่อนไหวของศีรษะของเด็กอยางเต็มที่ 
  สายรั้งตัวเด็กเปนสิ่งซึ่งใชกันเปนปกติในประเทศที่มีรายไดสูง   มีอัตราการใช 90% และ 
86%  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  แตคอนขางหายากในประเทศที่มีรายไดตํ่าและประเทศที่มีรายได         
ปานกลาง  ราคาของสายรั้งตัวเด็กเปนประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณากันแมแตในประเทศที่มีรายไดสูง       
ซึ่งมีการดําเนินการโครงการใหกูยืมเงินเพื่อซื้อสายรั้งตัวเด็กกันอยูเปนเรื่องปกติธรรมดา  ซึ่งภายใต
โครงการนี้  พอแมสามารถขอยืมที่นั่งสําหรับทารกจากโรงพยาบาลแมและเด็กไดโดยเสียคาธรรมเนียม
เล็กนอยหรือไมเสียเลย  คุณประโยชนท่ีสืบเนื่องตามมาของโครงการเชนวานี้คือคุณคาในทางใหการศึกษา
โดยการมีโอกาสใหคําปรึกษาแกพอแมเรื่องคุณคาของที่นั่งสําหรับทารกและวิธีการใช 
                             ในกรณีไมมีสายรั้งตัวเด็ก  ก็ควรแนะนํามิใหพอแมอุมเด็กไวบนตักเพราะการทําเชนนั้น
จะมีผลทําใหรางกายเด็กถูกบดขยี้หากเกิดอุบัติรถชนกันเกิดขึ้น 
 

                                             การกําหนดใหสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีรถจักรยานยนต (Requiring helmets on two-
wheelers) 
  การบาดเจ็บที่ศีรษะเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิตสําหรับผูขับขี่รถสองลอทุกประเภท   
หมวกนิรภัยสามารถปองกันการบาดเจ็บดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งนัก 
 

  รถจักรยานยนต (Motorized two – wheelers) 
             การบาดเจ็บที่ศีรษะเปนสาเหตุแหงการเสียชีวิต 75%  ของผูขับขี่จักรยานยนตในทวีปยุโรป 
(240) และ 55 – 88 %  ในมาเลเซีย (241) จากการศึกษากรณีหนึ่ง(242) พบวาผูขับขี่โดยไมสวมหมวกนิรภัย
มีความเสี่ยงในอันที่จะไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะมากกวาผูท่ีสวมหมวกนิรภัยถึง 3 เทา  การศึกษาอีกราย (243)  
พบวาหมวกนิรภัยไดลดการบาดเจ็บที่ศีรษะถึงขนาดสาหัสและเสียชีวิตลงไดราว 20-45%  
  การศึกษาในอินเดีย(192) พบวาผูขับขี่รถจักรยานไดรับประโยชนจากหมวกนิรภัยไมวา
ชนิดใดก็ตามที่บุนวมไวชั้นในซึ่งการศึกษาในสหรัฐอเมริกา(244) พบวาหมวกนิรภัยท่ีไมไดมาตรฐาน ซึ่ง 
ผูขับขี่รถจักรยานยนตราวครึ่งหนึ่งใชกันอยูนั้นไดกอใหเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะบอยครั้งมากกวาการ        
ไมสวมหมวกนิรภัยเอาเสียเลยทีเดียว   ประเทศซึ่งมีรายไดสูงสวนใหญไดต้ังมาตรฐานไว และการศึกษา             
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เมื่อเร็ว ๆ นี้(240) ไดพิจารณาทบทวนความมีประสิทธิภาพของมันในประเทศที่มีรายไดตํ่าและประเทศที่มี
รายไดปานกลาง  การจัดทํามาตรฐานซึ่งใสใจตอสมรรถนะการผลิตของโรงงานในทองถิ่น  ราคาและความ
สะดวกสบายสอดคลองกับดินฟาอากาศของทองถิ่น คือการดําเนินการที่มีผลในทางปฏิบัติมากที่สุด  
ตัวอยางเชน มูลนิธิการปองกันการบาดเจ็บของเอเชียไดพัฒนาหมวกนิรภัยน้ําหนักเบาสําหรับเขตรอนซึ่ง
เหมาะสําหรับประเทศเวียดนามและปจจุบันนี้กําลังมีการพัฒนาหมวกนิรภัยซึ่งเหมาะสําหรับเด็กใน
ประเทศ มาเลเซีย (241) 
  ในประเทศสวนใหญท่ีกฎหมายไมไดกําหนดเรื่องการใชหมวกนิรภัยมีผูขับขี่รถจักรยานยนต
นอยกวา  10 %  ท่ีสวมหมวกนิรภัย (245)   ถึงแมวาโดยทั่วไปแลว หมวกนิรภัยไดถูกสวมใสกันอยาง
แพรหลายในประเทศสวนใหญท่ีมีรายไดสูง  แตก็มีหลักฐานบางประการบงบอกวามีการใชหมวกนิรภัย
ลดลง   ในประเทศสหรัฐอเมริกา การใชหมวกนิรภัยไดลดลงจาก 71%  ในป 2543 เปน 58%  ในป 2545 
(229) 
 

  รถจักรยาน (Bicycles) 
  การสวมหมวกนิรภัยโดยบรรดานักขี่จักรยานวัยเด็กซึ่งประสบอุบัติเหตุรถชนกันไดลดการ
เกิดอาการบาดเจ็บที่ศีรษะได 63%  และการสูญเสียทางสมองได 86 %  (246,247) 
  แมวาประเทศออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  สวีเดน  สหรัฐอเมริกา  และประเทศอื่น ๆ อีกหลาย
ประเทศมีกฎหมายซึ่งกําหนดใหผูขับขี่รถจักรยานตองสวมหมวกนิรภัย  แตทวาสัดสวนการสวมหมวก
นิรภัยโดยผูขี่รถจักรยานทั่วโลกยังต่ําอยู    มีความหวงใยกันวาการกําหนดใหสวมหมวกนิรภัยอาจทําให
ผูคนรูสึกขยาดจนไมอยากเขารวมในวงจรสุขภาพ   ถึงแมวามีหลักฐานมากมายที่ยืนยันวาหมวกนิรภัยได
ปองกันคนหลายพันคนจากการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัสทุกปก็ตาม  ในรัฐวิคตอเรียประเทศ
ออสเตรเลีย  กฎหมายฉบับใหมซึ่งกําหนดใหใชหมวกนิรภัยในป พ.ศ. 2533  ไดเพ่ิมการใชหมวกนิรภัยจาก 
31%  เปน 75%  ภายใน 1 ป  และมีสวนเกี่ยวของกับการลดการบาดเจ็บที่ศีรษะของผูขี่รถจักรยานจํานวน 
51% (248) 
 

  การหามผูขับข่ีใชโทรศัพทมือถือ (Banning drivers from using hand – held  
mobile  phones) 
  ในระยะเวลา  20  ปท่ีผานมา  โทรศัพทมือถือไดกลายเปนปญหาหนึ่งดานความปลอดภัย
บนถนน   ยกตัวอยางเชน ในประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวนของโทรศัพทดังกลาวไดเพ่ิมขึ้นจาก 500,000  
เครื่อง  ในป 2528  เปนมากกวา 120 ลานเครื่องในป พ.ศ.  2545  การวิจัย (249,250)   แสดงใหเห็นวาเวลา
แหงปฏิกิริยาของผูขับรถไดเพ่ิมขึ้นราว  0.5 ถึง 1.5  วินาที  ขณะที่กําลังสนทนาทางโทรศัพทมือถือและ
คนขับรถจะมีความยากลําบากในการรักษาแนวเคลื่อนตัวของรถในชองทางจราจร   การรักษาความเร็ว     
ท่ีเหมาะสม   การคํานวณระยะหางระหวางรถแตละคันในขณะอยูบนเสนทางจราจร   และการรักษา
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ระยะหางที่ปลอดภัยขณะขับรถ  หลักฐานบางอยางชี้ใหเห็นวาผูขับขี่ซึ่งใชโทรศัพทมือถือเผชิญกับความ
เสี่ยงตออุบัติเหตุรถชนกันถึง 4 เทาของคนขับรถคนอื่น ๆ ซึ่งเปนการสรางความพินาศใหแกตนเอง       
และผูใชถนนคนอื่น ๆ (251) 
  สวนโทรศัพทประเภท  ไมตองใชมือถือก็สามารถบั่นทอนสมาธิของคนขับรถลงไดเชนกัน  
แตมีหลักฐานลาสุดสอแสดงใหเห็นวาโทรศัพทมือถือกอปญหาไดมากกวา (252)   ในปจจุบันเกือบ
ครึ่งหนึ่งของคนขับรถใชโทรศัพทมือถือเพ่ือขอความชวยเหลือในกรณีฉุกเฉิน  ดังนั้นการหามมิใหมี
โทรศัพทมือถือไวในรถอาจเปนเรื่องไมนาสบายใจนัก  แตปจจุบันนี้  35  ประเทศจากทุกภูมิภาคของโลก
ไดหามผูควบคุมยานพาหนะใชโทรศัพทมือถือขณะกําลังทําการขับขี่ (252) 
 

  การใหการศึกษาและการใหขอมูลขาวสารแกสาธารณชน (Educating and informing the 
public) 
              หากแยกออกไปตางหากแลว   การรณรงคใหการศึกษาและการใหขอมูลขาวสารแกสาธารณชน   
จะไมกอใหเกิดการลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนนลงไดอยางเปน
รูปธรรมและยั่งยืน (8,18,253 - 255) ดวยเหตุผลนี้เองความพยายามตั้งแตเริ่มแรกในการใหการศึกษาและ
ใหขอมูลขาวสารแกสาธารณชนไดทําใหผูคนจํานวนมากรูสึกสงสัยในคุณคาของความพยายามดังกลาว   
อยางไรก็ตาม    ดังที่ไดกลาวมาแลวเมื่อกอนหนานี้   การรณรงคใหการศึกษา และใหขอมูลขาวสารแก
สาธารณชนไดพิสูจนใหเห็นวาใชการไดผลอยางสูงยิ่ง เมื่อมันไดดําเนินการควบคูไปกับกฎหมายและการ
บังคับใชกฎหมาย 
  เห็นไดชัดวา การใหการศึกษาและเผยแพรขอมูลแกประชาชน สามารถปรับปรุงความรู
เกี่ยวกับกฎเกณฑตาง ๆ  ของถนนและทําใหมีการยอมปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น  การรณรงคนี้สามารถ
บอกใหผูคนรูวายานพาหนะคันใดปลอดภัยหรือไม  และดังนั้นจึงมีผลตอการตดัสินใจซื้อ   การรณรงค
ดังกลาวยังสามารถสรางบรรยากาศแหงความหวงใยเกี่ยวกับความปลอดภัยบนทองถนนและทําให
ประชาชนยอมรับการเขาแทรกแซงอยางมีประสิทธิภาพรูปแบบตาง ๆ มากขึ้น 
 

                        การดูแลรักษาภายหลังอุบัติเหตุรถชนกัน(Delivering care after crashes) 
จุดประสงคของการดูแลรักษาภายหลังอุบัติเหตุรถชนกัน คือเพ่ือหลีกเลี่ยงความตายและ

ความพิการ ซึง่อาจปองกันได  การจํากัดความรุนแรงของการบาดเจ็บและความทุกขทรมานที่เกิดจากการ
บาดเจ็บ และเพื่อประกันความมั่นใจวาผูรอดชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนกันจะสามารถใชอวัยวะตาง ๆ อยางดี
ท่ีสุดและกลับเขาไปเปนสวนหนึ่งของชุมชนไดตามเดิม  หวงโซแหงโอกาสในอันที่จะบรรลุผลสําเร็จตาม
จุดมุงหมายนี้ ประกอบดวยผูเห็นเหตุการณในสถานที่เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน   การกูภัยฉุกเฉิน  โอกาสที่จะ
เขาถึงระบบการดูแลรักษายามฉุกเฉิน     การดูแลรักษาแผลบาดเจ็บและการพักฟน   
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การปรับปรุงการดูแลรักษากอนถึงโรงพยาบาล (Improving care before reaching a 
hospital) 
  การพิจารณาทบทวนการศึกษาในยุโรป (256)  ไดสรุปวาประมาณ 50%  ของการเสียชีวิต
จากการจราจรบนถนนเกิดขึ้นภายในไมกี่นาที   ณ   สถานที่เกิดอุบัติเหตุรถชนกันหรือขณะกําลังเดินทาง
ไปยังโรงพยาบาล   สวน 15%  เสียชีวิตที่โรงพยาบาลภายใน 4 ชั่วโมงหลังอุบัติเหตุรถชนกันและ 35%  
เสียชีวิตภายหลัง   4  ชั่วโมง  การศึกษาซึ่งเปรียบเทียบการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนในประเทศ     
ตาง ๆ (257)  ไดพบวาการเสียชีวิตสวนใหญในประเทศที่มีรายไดตํ่าและประเทศที่มีรายไดปานกลางได
เกิดขึ้นกอนไปถึงโรงพยาบาล(ตารางที่ 8)    การศึกษาเดียวกันพบวาความนาจะเปนไปไดของการเสียชีวิต
กอนถึงโรงพยาบาลไดเพ่ิมขึ้นในขณะที่สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของเหยื่อผูเคราะหรายลดลง 
  การศึกษาจากทั่วโลก(258,259)แสดงใหเห็นวาสามารถปองกันการเสียชีวิตไดในหลาย
กรณี  ซึ่งผูคนเสียชีวิตกอนถึงโรงพยาบาล    ความยุงยากสับสนจํานวนมากมายอันเกิดจากความพิการก็เปน
สิ่งที่สามารถปองกันไดกอนถึงโรงพยาบาล 
 

   ตารางที่ 8 
สัดสวนของการเสียชีวิตบนถนนโดยกําหนดใน 3 เมืองใหญ 

การกําหนด คูมาสิ  กานา  
(%) 

มอนเทอเรย  
เม็กซิโก (%) 

ซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา 
(%) 

กอนถึงโรงพยาบาล 81 72 59 
หองฉุกเฉิน 5 21 18 
แ ผ น ก ข อ ง
โรงพยาบาล 

14 7 23 

 

ท่ีมา  :  หลักฐานอางอิง  257 
 

การตอบสนองโดยผูอยูในเหตุการณ  (Response by bystanders) 
  คนซึ่งมาถึงที่เกิดเหตุกอนคนอื่นสามารถมีบทบาทที่สําคัญในการปองกันมิใหเกิดผล
สืบเนื่องอันรายแรงไดโดย : โทรศัพทเรียกหนวยบริการฉุกเฉิน  ดับไฟ  กันสถานที่เกิดเหตุไวมิใหมีการ    
ชนกันเพิ่มขึ้นหรือกออันตรายแกผูอยูในเหตุการณรายอื่น ๆ และเจาหนาที่กูภัย; และทําการปฐมพยาบาล  
ยกตัวอยาง เชน ผูอยูในเหตุการณซึ่งผานการฝกอบรมดานการปฐมพยาบาลมาแลว จะสามารถปองกันมิให
เกิดการเสียชีวิตจากสิ่งขัดขวางชองทางหายใจ หรือเลือดคั่งภายนอก(259)     
  ในประเทศซึ่งมีรายไดตํ่าและในบางประเทศซึ่งมีรายไดปานกลางมีการใชรถพยาบาลกูภัย
นอยมาก  และผูท่ีอยูในเหตุการณคือ ชองทางหลักที่นําไปสูการดูแลรักษาผูบาดเจ็บ ในประเทศกานา
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ผูไดรับบาดเจ็บสวนใหญท่ีไปถึงโรงพยาบาลไปถึงไดโดยรถรับจาง  โครงการหนึ่งซึ่งเริ่มดําเนินการเมื่อ
เร็วๆ นี้   ไดฝกอบรมการปฐมพยาบาลใหแกบรรดาผูขับรถรับจางโดยหวังวาการฝกอบรมครั้งนี้นาจะชวย
ลดอัตราการเสียชีวิตกอนถึงโรงพยาบาลได (257,260)   แมวายังไมมีใครทราบถึงผลกระทบของโครงการ
ดังกลาว  แตอีกรูปแบบที่เปนไปไดก็คือโครงการซึ่งกอใหเกิด ;    1)  การฝกอบรมดานการปฐมพยาบาล
เบื้องตน (หลักสูตร 2 วัน) ใหแกประชาชน 5,000 คน   ซึ่งนาจะเปนผูซึ่งมาถึงจุดเกิดเหตุเปนคนแรก          
ในพื้นที่ซึ่งมีกับระเบิดชุกชุมของกัมพูชาและตอนเหนือของอิรัก และ        2) การฝกอบรมทีมแพทยกูภัย 
450  ชั่วโมงสําหรับคนจํานวนนอยท่ีผานการคัดเลือก  โดยใชอุปกรณเบื้องตนแตไมใชรถพยาบาลโครงการ
ไดลดอัตราการตายจาก 40% เปน 9% (261) 
 

โอกาสไดรับบริการฉุกเฉิน (Access to emergency services) 
  ในประเทศซึ่งมีรายไดสูงสวนใหญ   ปริมาณการจราจรขนาดใหญและโทรศัพทเคลื่อนที่
จํานวนมหึมามักจะเปดโอกาสใหสามารถแจงอุบัติเหตุรถชนกันใหระบบบริการฉุกเฉินเตรียมพรอมไดแต
เนิ่น ๆ   โดยปกติแลวมักจะมีการตีพิมพเผยแพรหมายเลขโทรศัพทท่ีจะใชเรียกในยามฉุกเฉิน  แตทวา
หมายเลขที่ใชสําหรับยามฉุกเฉินของประเทศทั้งหลายแตกตางกันไปตามแตละประเทศควรปรับปรุงเรื่องนี้
โดยกําหนดใหมีหมายเลขซึ่งไดรับการยอมรับโดยนานาชาติ 
  หลายประเทศซึ่งมีรายไดตํ่ามีหนวยบริการฉุกเฉินจํานวนนอยซึ่งใหบริการ  ณ สถานที่เกิด
อุบัติเหตุรถชนกันบนทองถนน  ผูท่ีอยูในเหตุการณ   ญาติหรือรถรับจางจะเคลื่อนยายผูท่ีไดรับบาดเจ็บออก
จากสถานที่เกิดอุบัติเหตุและลําเลียงพวกเขาไปยังโรงพยาบาล    การศึกษาในเคนยา  (50)   พบวาเจาหนาที่
ตํารวจเคลื่อนยายผูรอดชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนเพียง 5.5% และรถพยาบาลของโรงพยาบาลเคลื่อนยาย
ผูบาดเจ็บเพียง 2.9% 
  บางประเทศในแอฟริกากําลังเริ่มจัดใหมีการบริการรถพยาบาลเบื้องตนในพื้นที่เขตเมือง  
(262)    อยางไรก็ตามการศึกษาคนควาในหลายกรณีไดกอใหเกิดเงื่อนไขเบื้องตนสําหรับคําถามวาบริการ   
ยามฉุกเฉินซึ่งคลายคลึงกับที่ไดดําเนินการอยูในประเทศที่มีรายไดสูงนั้นเปนเรื่องที่มีความสําคัญลําดับ     
ตน ๆ  หรือไม   ในเมื่อเงินทองขาดแคลนและมีความจําเปนอยางมากที่จะตองนําไปใชจายเปนคาดําเนิน
กิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งเปนกิจกรรมพื้นฐานของการดูแลรักษาสุขภาพ   การฝกอบรมการปฐมพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน
ใหแกคนกลุมตาง ๆ เชน กลุมผูขับขี่ยานพาหนะรับจางซึ่งนาจะเปนผูท่ีอยูในสถานที่เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน
มากที่สุดจึงอาจจะเปนวิธีการใชทรัพยากรอันขาดแคลนนั้นไดอยางเหมาะสมมากกวา(261) 
 

การดูแลรักษาโดยหนวยบริการฉุกเฉิน  (Care by emergency services) 
  เจาหนาที่ตํารวจและพนักงานดับเพลิงมักจะมาถึงสถานที่เกิดอุบัติเหตุรถชนกันกอนคณะ
บุคลากรทางการแพทยยามฉุกเฉินเสมอ  นายตํารวจและพนักงานดับเพลิงจึงควรไดรับเครื่องมือและไดรับ
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การฝกอบรมกูภัยแกผูคนในสถานการณฉุกเฉินหลากหลายรูปแบบ ( อาทิเชน ไฟไหม   การจมน้ํา และการ
ติดอยูในซากรถที่ถูกชนจนบิดเบี้ยว )   และใหทําการปฐมพยาบาลได(256) 
  ความนาหวงใยอีกประการก็คือ  ยานพาหนะที่ใชยามฉุกเฉินมีความงายเปนอยางยิ่งตอการ
เขาไปมีสวนเกี่ยวพันกับอุบัติเหตุรถชนกันเนื่องจากยานพาหนะเหลานี้มักเดินทางดวยความเร็วสูงและโฉบ
เขาไปและโฉบออกจากขบวนจราจรของยานพาหนะทั้งหลาย   ควรนํากฎหมายวาดวยความปลอดภัยทาง
ถนน  เชน  กฎหมายซึ่งกําหนดใหมีสายรัดรางกายที่เหมาะสมสําหรับผูอยูในยานพาหนะมาปรับใชกับ
ยานพาหนะยามฉุกเฉินเหลานี้ดวย 
 

การปรับปรุงการดูแลรักษาของโรงพยาบาล  (Improving hospital care) 
  ในประเทศทั้งหลายที่มีรายไดสูง  มักมีแพทยซึ่งผานการฝกอบรมมาเปนอยางดีทําการ
บําบัดรักษาแผลจากการบาดเจ็บสืบตอกันเปนทอด ๆ ในโรงพยาบาล  โอกาสสําหรับการปรับปรุงเรื่องนี้      
ยังมีอยู   แตทวาโดยทั่วไปแลวการรักษาแผลจากการบาดเจ็บดีขึ้นกวาชวง 30 ป ท่ีผานมามากนัก  เปนที่
ยอมรับกันอยางกวางขวางวาวิชาการชวยชีวิตจากแผลบาดเจ็บขั้นสูงของวิทยาลัยศัลยแพทยอเมริกันเปนการ
ฝกอบรมที่มีมาตรฐานชั้นเลิศสําหรับประเทศที่มีรายไดสูง  (256,263)  วิทยาลัยแหงนี้และองคการตาง ๆ ท่ี
คลายคลงึกันทั้งระดับชาติและนานาชาติยังไดจัดใหมีแนวทางและขอแนะนําวาดวยการจัดอัตรากําลังบุคลากร  
เครื่องมือ เครื่องใช  เวชภัณฑและการจัดองคกรขึ้นมาเพื่อเผยแพรดวย 
  ในประเทศที่มีรายไดตํ่าและประเทศที่มีรายไดปานกลาง ประชาชนจํานวนมากไมมีโอกาส
เขารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยผานทางโครงการสาธารณสุขหรือการประกันภัยเอกชน (13,55)   
การศึกษาในประเทศกานา (258)   พบวาผูท่ีไดรับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถชนกันจํานวนเพียง 38% 
เทานั้น   ท่ีไดรับการรักษาโดยโรงพยาบาลในพื้นที่ชนบทและเพียง  60%  เทานั้นในพื้นที่เขตเมือง   หากยังจะ
มีการรักษาพยาบาลอยูบางแลวละก็การรักษาพยาบาลดังกลาวก็มักจะดําเนินการโดยคณะเจาหนาที่ซึ่งขาดการ
ฝกอบรมเปนการเฉพาะดานการจัดการกับกรณีของแผลจากการบาดเจ็บ (256,257)   และจากการศึกษาใน
กรณีของโรงพยาบาล  11 แหงในประเทศกานา (258)  ไดพบวาโรงพยาบาลเหลานั้นมีคณะแพทยซึ่งประกอบ
ขึ้นจากแพทยรักษาโรคทั่วไป ซึ่งไมไดผานการฝกอบรมดานการจัดการกับความบาดเจ็บที่เกิดจากบาดแผล   
  ประเทศซึ่งมีรายไดตํ่าและประเทศซึ่งมีรายไดปานกลางยังขาดศัลยแพทยท่ีมีคุณภาพ          
ในชวงปลายทศวรรษที่ 1980   ประเทศสหรัฐอเมริกามีศัลยแพทย 50 คน ตอประชากร 100,000 คน เมื่อ
เปรียบเทียบกับลาตินอเมริกาซึ่งมีศัลยแพทยเพียง  7  คนตอประชากร 100,000   และแอฟริกาซึ่งมีศัลยแพทย
มีเพียง  0.5  คนตอประชากร 100,000   (264) 
  การขาดแคลนผูเชี่ยวชาญทางการแพทยท่ีมีคุณภาพมักจะเปนสาเหตุของความลาชาระหวาง
การมาถึงโรงพยาบาลและการเริ่มตนทําการผาตัดและบําบัดรักษายามฉุกเฉิน    การศึกษาในกานาป พ.ศ. 
2548 (258)  พบวาโดยเฉลี่ยแลวมีความลาชา12 ชั่วโมงที่โรงพยาบาลหลักของเมือง Kumasi  และไดพบวา
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อุปกรณการแพทยราคาถูกแตมีความจําเปนไดหายไปจากโรงพยาบาล 11 แหง   เนื่องจากการบริหารจัดการ   
ท่ีไมดี  หาใชไมมีอุปกรณดังกลาวเพราะเหตุผลเรื่องราคาของมันแตอยางใด  การสํารวจในประเทศเคนยา 
(50) พบวามีเวชภัณฑหลักปรากฏอยูในปจจัยตาง ๆ   ทางการแพทยเพียง 40 % เทานั้น 
  มีการจัดทําเอกสารบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกบัแผนงานซึ่งมีประสิทธิภาพในการจัดการกับ
ประเด็นปญหาเหลานี้อยูนอยมาก  แตก็ยังมีหลักฐานยืนยันความสําเร็จอยูบาง (262) ตัวอยางเชน การลดอัตรา
การเสียชีวิตจากความบาดเจ็บจากบาดแผลลงไดอยางนาสังเกตทั้งกอนมาถึงและเมื่อมาอยูในโรงพยาบาลแลว
ในประเทศตรินิแดด   โดยอาศัยการจัดอบรมหลักสูตรการชวยชีวิตจากความบาดเจ็บจากบาดแผลระดับ
กาวหนาสําหรับแพทยและหลักสูตรการชวยชีวิตจากความบาดเจ็บจากบาดแผลกอนถึงโรงพยาบาลสําหรับ
คณะแพทยของหนวยกูภัย ควบคูไปกับการปรับปรุงเครื่องมอืทางการแพทยยามฉุกเฉิน (265)  ในขณะเดียวกันนี้ 
องคการอนามัยโลกและสมาคมศัลยแพทยระหวางประเทศก็ไดรวมมือกันในโครงการการดูแลรักษาความ
บาดเจ็บจากบาดแผลที่จําเปน   โดยมีเปาหมายเพื่อปรับปรุงการวางแผนและการจัดระบบการดูแลรักษาความ
บาดเจ็บจากบาดแผลทั่วโลก (266) 
 

                          การปรับปรุงการพักฟน (Improving rehabilitation) 
  ในประเทศทั้งหลายที่มีรายไดสูง ผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาไดจัดใหมีบริการดานการพัก
ฟน   บุคคลเหลานี้ไดแก นักกายภาพบําบัด   ผูรักษาโรคที่เกิดจากการทํางาน ผูเชี่ยวชาญดานการผาตัดเพื่อใส
อวัยวะเทียม นักจิตศาสตร ที่ปรึกษาดานจิตวิทยา และผูบําบัดรักษาเกี่ยวกับการพูด มักมีการจัดเครื่องมือและ
การบริการรักษาสําหรับครัวเรือน   เปนที่รูกันวาบริการเหลานี้มีสวนอยางสําคัญในการลดความพิการ 
ถึงแมวาการปฏิบัติการรักษาดังกลาวยังไมถึงขั้นดีท่ีสุดก็ตาม (256)  ไมนาประหลาดใจเลยที่มีความขาดแคลน
การบริการรักษาเชนวานี้ในประเทศที่มีรายไดตํ่าและในประเทศที่มีรายไดปานกลาง   ประเทศเหลานี้
จําเปนตองขยายสมรรถนะของระบบการดูแลรักษาสุขภาพของตนโดยทั่วไปและตองตัดสินใจวาจะให
ความสําคัญลําดับแรกแกบริการพักฟนผูปวยในดานใด 
 

การทําวิจัย (Doing research) 
  การเขาแทรกแซงทั้งหมดอันเปนที่รูจักกันอยูวาไดลดความเสี่ยงตออุบัติเหตุรถชนกันและการ
บาดเจ็บจากการจราจรทางถนนนั้น    ลวนแลวแตเปนผลพวงมาจากการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร โดย
การวิจัยสวนใหญไดดําเนินการอยูในประเทศที่มีรายไดสูง  การดําเนินการที่มีความสําคัญลําดับแรก ๆ บาง
ประการในการคนควาหาวิธีการเขาแทรกแซงใหมและดีกวาเดิมหรือในการดัดแปลง การแทรกแซงที่รูจักกัน
แลวไดแก: 
  - การทําการทดลองเพื่อทดสอบการแทรกแซงซึ่งเปนที่รูจักกันแลวและเพื่อระบุเจาะจงวาการ
แทรกแซงเหลานี้เหมาะสมหรือไมและนาจะดัดแปลงการแทรกแซงเหลานี้อยางไร เพ่ือใหเขากับประเทศที่มี
รายไดตํ่าและประเทศที่มีรายไดปานกลาง 
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  - การพัฒนาเครือขายถนน  โดยการจัดลําดับชั้นของถนนและการออกแบบถนนซึ่งเหมาะสม
กับประเทศที่มีรายไดตํ่าและประเทศที่มีรายไดปานกลาง และพัฒนามาตรฐานการออกแบบและการกําหนด
แนวทางโดยเฉพาะ สําหรับถนนที่เชื่อมระหวางเมืองใหญ ซึ่งรองรับการจราจรอันประกอบดวยยานพาหนะ
หลากหลายประเภท 
  - การพัฒนากันชนดานหนาของยานพาหนะสี่ลอท้ังหมด เพ่ือใหยานพาหนะเหลานั้นเปน
อนัตรายนอยลง  สําหรับบรรดาผูใชถนนซึ่งอยูในภาวะลอแหลม 
  - การพัฒนามาตรฐานสําหรับคุณคาดานการชวยใหรอดพนอันตรายจากอุบัติเหตุรถชนกัน
ของรถจักรยานยนต  และมาตรฐานสําหรับหมวกนิรภัย ซึ่งเบากวาเดิมและระบายอากาศไดดีกวาเดิม 
  - การพัฒนาวิธีการที่ดีขึ้นสําหรับประเมินผลประสิทธิภาพของมาตรการเขาแทรกแซงชุด   
ตาง ๆ และกําหนดวามาตรการแทรกแซงแบบผสมผสานชุดใดที่ใชการไดผลมากที่สุด 
  - การพัฒนาวิธีการที่มีตนทุนต่ําสําหรับปรับปรุงการดูแลรักษาหลังอุบัติเหตุรถชนกันใน
ประเทศที่มีรายไดตํ่าและประเทศที่มีรายไดปานกลาง  รวมถึงการพัฒนาความเขาใจและการบําบัดรักษาการ
บาดเจ็บที่ศีรษะและที่ตนคอ 
                         -  การพัฒนายุทธศาสตรท่ีดีขึ้นกวาเดิมในประเทศที่มีรายไดสูงสําหรับการจัดการกับการ     
ตกไปอยูในสภาวะแหงความเสี่ยงและแกไขปญหาความไปดวยกันไมไดระหวางยานพาหนะที่เล็กกวาและ
เบากวากับยานพาหนะซึ่งใหญกวาและหนักกวา
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บทสรุปและขอเสนอแนะ 
(Conclusions and recommendations) 

 

  อุบัติเหตุการจราจรทางถนนเกิดขึ้นในทุกทวีปในทุกประเทศของโลก  ทุก ๆ ปอุบัติเหตุ
เหลานี้ไดคราชีวิตของมนุษยนับลานและทําใหคนอีกหลายพันลานคนตองพิการ   บรรดาคนเดินถนน          
ผูขับขี่พาหนะที่ไมใชยานยนต  ซึ่งไดแก จักรยาน  รถลาก และเกวียน  และผูขับขี่รถจักรยานยนตในประเทศ
ท่ีมีรายไดตํ่าและประเทศที่มีรายไดปานกลางคือคนสวนใหญท่ีแบกรับภาระการเสียชีวิตและการบาดเจ็บ
สาหัสจากอุบัติเหตุรถชนกันจากการจราจรบนถนนทั่วโลกผูสูงอายุ    เด็ก และผูพิการ  เปนผูท่ีตกอยูใน
ภาวะลอแหลมเปนพิเศษ 
  ท้ัง ๆ ท่ีมีภาระเพิ่มขึ้นเรื่องการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน แตทวาประเด็นเรื่องความ
ปลอดภัยทางถนนกลับไมไดรับความสนใจอยางเพียงพอทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ เหตุท่ีเปน
เชนนั้นก็เนื่องจากการขาดจิตสํานึกโดยทั่วไป และการขาดขอมูลขาวสารเรื่องขนาดความรุนแรงของปญหา 
คาตนทุนทางเศรษฐกิจ  สังคมและสุขภาพของอุบัติเหตุรถชนกันบนถนน  และเรื่องการเขาแทรกแซง           
ท่ีสามารถปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุรถชนกันบนถนน  หรือท่ีสามารถลดอันตรายที่อุบัติเหตุเหลานั้น
กอใหเกิดขึ้น 
  เหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ การที่ปญหาเรื่องอุบัติเหตุรถชนกันและการบาดเจ็บจาก
การจราจรบนถนนไมได “เปนของ” หนวยงานใดโดยเฉพาะ ไมวาจะเปนระดับนานาชาติและระดับชาติ  
ในทางตรงกันขาม   หนาที่ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการจัดการกับปญหานี้ ในดานตาง ๆ  อาทิ  เชน       
การออกแบบยานพาหนะ  การออกแบบเครือขายถนนและถนน  การวางแผนพื้นที่ชนบทและพื้นที่เขตเมือง  
การริเริ่มและการบังคับใชกฎหมายวาดวยความปลอดภัยทางถนนและการดูแลการรักษาผูเคราะหรายจาก
อุบัติเหตุรถชนกัน    ตางถูกแบงปนกันไปในในบรรดากลุมและภาคกิจกรรมตาง ๆ โดยปกติแลวมักไมมี
ผูนําที่จะใหหลักประกันวากลุมและฝายตาง ๆ เหลานี้จะประสานการดําเนินงานและแกไขปญหานี้ใน
ภาพรวมดวยกัน  ในสภาพแวดลอมเชนนี้  จึงไมนาประหลาดใจเลยที่พบวามีปญหาการขาดเจตนจํานงทาง
การเมืองในอันที่จะพัฒนาและนํานโยบายและแผนงานดานความปลอดภัยทางถนนอันมีประสิทธิภาพ      
มาดําเนินการ 

 

เนื้อหาหลักจากรายงาน  (Main messages from the report) 
  รายงานนี้  ซึ่งเปนรายงานที่องคการอนามัยโลก (WHO) และธนาคารโลก (World Bank)  
ไดรวมกันจัดทําขึ้นเปนครั้งแรกไดนําเสนอความรูท่ีเปนปจจุบันเกี่ยวกับการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน
และการปฏิบัติการตาง ๆ ซึ่งจําเปนตองดําเนินการเพื่อแกไขปญหานี้    ตอไปนี้คือเนื้อหาหลักบางประการ
ของรายงานฉบับนี้ 
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  Δ ระบบการจราจรทางถนนไมวาระบบใดก็ตามมีความซับซอนอยางสูงและเปนอันตราย
ตอสุขภาพของมนุษย   องคประกอบพื้นฐานของระบบประกอบดวยยานยนต  ถนน  และผูใชถนน  และ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ  สังคม และเศรษฐกิจ ของผูใชถนน  การทําใหระบบการจราจรทางถนนมี
อันตรายลดลงจําเปนจะตองมี "แนวทางยึดถือระบบ" ซึ่งไดแกการทําความเขาใจระบบในภาพรวมและการ
ปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบพื้นฐานตาง ๆ รวมท้ังการระบุวาจะเขาทําการแทรกแซงได  ณ  จุดใดของ
ระบบ  ท่ีสําคัญเปนพิเศษก็คือการที่มันทําใหตองยอมรับวารางกายมนุษยมีความลอแหลมตอการบาดเจ็บ
และมนุษยเปนผูสรางความผิดพลาดขึ้น ระบบการจราจรทางถนนที่ปลอดภัย คือระบบซึ่งรองรับและชดเชย
ความลอแหลมตออันตรายและความอาจผิดพลาดไดของมนุษย 

  Δ การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเปนปญหาใหญดานสาธารณสุขและการพัฒนาซึ่งทํา
ใหมีผูเสียชีวิตเกือบ 1.2 ลานคน ตอป  และทําใหผูคนจํานวนอีกกวา 20 ถึง 50 ลานคนไดรับบาดเจ็บหรือ
พิการ  ขอมูลของทั้งองคการอนามัยโลกและธนาคารโลกไดแสดงใหเห็นวาถาหากไมมีการดําเนินการอยาง
เหมาะสม การบาดเจ็บเหลานี้จะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ภายในป 2563  โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่มีการใช
เครื่องยนตเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว  ประเทศที่มีรายไดตํ่าและประเทศที่มีรายไดปานกลางไมเพียงแตจะแบก
รับภาระ 90 % ของปจจุบันเทานั้น   แตการบาดเจ็บและเสียชีวิตในประเทศเหลานี้จะมีอัตราสูงสุดอีกดวย  
ถึงแมวาขอมลูเกี่ยวกับคาตนทุนของอุบัติเหตุรถชนกันบนถนนจะมีนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลจาก
ประเทศที่มีรายไดตํ่าหรือประเทศที่มีรายไดปานกลาง   แตก็เปนที่เห็นไดชัดวาผลกระทบจากการบาดเจ็บ
เหลานี้ท่ีมีตอบุคคลแตละคน  ครอบครัว  ชุมชนและประเทศชาตินั้นมหาศาลยิ่งนัก  โดยทําใหประเทศ     
เสียคาใชจายไประหวาง  1 - 2 % ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ   นอกจากนั้นยังมีภาระอันหนักหนวง
และนาเศราใจที่ตกอยูแกบรรดาผูซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรง  ท้ังทางรางกายและทางจิตใจ รวมทั้งตกอยู  
แกครอบครัว  ญาติมิตรและชุมชนของบุคคลเหลานี้ดวย  สิ่งสาธารณูปการดานสุขภาพและงบประมาณซึ่ง
มักจะมีอยูอยางนอยนิดของพวกเขาเหลานี้ไดถูกใชการจนเกินขนาดเพื่อจัดการกับผูท่ีรอดชีวิตจากอุบัติเหตุ
รถชนกันจากการจราจรบนถนน 

  Δ หลายประเทศขาดระบบเฝาระวังการบาดเจ็บซึ่งไดสรางขอมูลท่ีนาเชื่อถือไดดานอุบัติเหตุ
รถชนกันและการบาดเจ็บจากการจราจรบนถนน  ตัวชี้วัดทั้งหลาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับรายที่ไม
เสียชีวิตอาจจะไมไดมาตรฐาน  ทําใหการเปรียบเทียบเปนไปไดยาก   บอยครั้งที่มีความขัดแยงกันระหวาง
ขอมูลตาง ๆ   ตัวอยางเชน ระหวางแหลงขอมูลของตํารวจกับแหลงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการสาธารณสุข    
ย่ิงกวานั้นการรายงานขอมูลการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนที่ตํ่ากวาความเปนจริงกันอยาง
แพรหลายทั้งในขอมูลของสาธารณสุขและตํารวจ  ไดจํากัดความมีประโยชนของแหลงขอมูลท่ีมีอยู           
ขอมูลท่ีเชื่อถือไดเปนสิ่งจําเปนในการสรางรากฐานอันมั่นคงสําหรับการวางแผนและการตัดสินใจเกี่ยวกับ
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ความปลอดภัยทางถนน   การจัดตั้งระบบเฝาระวังการบาดเจ็บอยางงาย ๆและมีความคุมคาคือขั้นตอนอัน
สําคัญขั้นตอนหนึ่งในการกาวไปสูการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน    อยางไรก็ตาม  การขาดขอมูลท่ี
นาเชื่อถือไดก็ไมควรขัดขวางการลงมือดําเนินการอยางทันทวงที   ความสําเร็จจํานวนมากอาจบังเกิดขึ้นได
โดยการนําแนวปฏิบัติดานความปลอดภัยท่ีผานการพิสูจนแลวมาดัดแปลงและประยุกตใช 

  Δ จําเปนตองพิจารณาปจจัยหลายประการซึ่งมีผลกระทบตอความนาจะเกิดขึ้นไดของการ
บาดเจ็บจากการจราจรทางถนนโดยอยูในขอบเขตของแนวทางที่ยึดถือระบบเปนหลัก  ความเสี่ยงชนิดตาง ๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเสี่ยงเหลานี้ ไดแก 
                    -   สําหรับการตกอยูในสภาวะเสี่ยง  สิ่งที่กําหนดสภาวการณนี้ไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจและ
ประชากรศาสตร  ระดับของการใชเครือ่งยนต  รูปแบบของการเดินทาง ปริมาณของการเดินทางที่ไมจําเปน
และแนวปฏิบัติในการวางแผนการใชท่ีดิน 
                     -   สําหรับการเกิดอุบัติเหตุรถชนกัน ปจจัยเสี่ยงไดแก ความเร็วเกนิขนาด การดื่มสุราแลวขับรถ
ยานพาหนะที่ไมปลอดภัย  การออกแบบที่ถนนที่ทําใหไมปลอดภัย     การขาดการบังคับใชกฎหมายและ
กฎเกณฑดานความปลอดภัยท่ีเกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ 
                    -   สําหรับ ความรุนแรงของการบาดเจ็บ ปจจัยเสี่ยงประกอบดวย การไมใชเข็มขัดนิรภัย         
สายรั้งตัวสําหรับเด็กและหมวกกันน็อค   การขาดกันชนดานหนาของยานพาหนะที่ “ยอมใหอภัย” เพ่ือ
ปกปองชีวิตคนเดินถนนในการถูกรถชน   โครงสรางพื้นฐานริมถนนซึ่งไมไดปกปองอันตรายขณะเกิด
อุบัติเหตุรถชนและปจจยัดานความอดทนของมนุษย 
      - สําหรับ ผลลัพธของการบาดเจ็บซึ่งเกิดข้ึนภายหลังอุบัติเหตุรถชนกัน ปจจัยเสี่ยง ไดแก  
ความลาชาในการคนหาจุดที่ชนกัน และการจัดใหมีมาตรการรักษาชีวิตและความชวยเหลือทางดานจิตใจ   
การขาดการดูแลรักษายามฉุกเฉิน หรือความลาชาของการดูแลรักษายามฉุกเฉิน   ณ  จุดเกิดเหตุและการขนสง
ผูบาดเจ็บไปยังสถานรักษาพยาบาลและความมีอยูของการดูแลรักษา   ความเจ็บปวดจากบาดแผลและการ    
พักฟนผูปวยและคุณภาพของการดูแลรักษาและการพักฟนดังกลาว 

  Δ ความปลอดภัยทางถนนเปนความรับผิดชอบรวมกัน   การลดความเสี่ยงในระบบ
การจราจรทางถนนของโลก จําเปนตองอาศัยพันธกรณีและการตัดสินใจอยางมีขอมูลพรอม โดยองคกร
ภาครัฐ   ภาคอุตสาหกรรม   องคกรเอกชน ตลอดจนหนวยงานระหวางประเทศ และการมีสวนรวมของ
ประชาชนจากสาขาตาง ๆ ท่ีแตกตางกันอยางเชน วิศวกรถนน ผูออกแบบยานยนต  เจาหนาที่ผูบังคับใช
กฎหมายและผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุขและกลุมชนตาง ๆ  

  Δ โครงการวิสัยทัศนศูนย หรือ Vision Zero ในประเทศสวีเดนและโครงการความปลอดภัย
อยางยั่งยืนในประเทศเนเธอรแลนดเปนตัวอยางของแนวปฏิบัติท่ีดีในดานความปลอดภัยทางถนน             
แนวปฏิบัติท่ีดีดังกลาวยังสามารถเปนประโยชนอยางอื่นดวย   มันสามารถกระตุนใหมีการใชชีวิตในรูปแบบ
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ท่ีถูกสุขภาพกวาเดิมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเดินและการขี่จักรยานมากขึ้นและสามารถลดเสียงดังและอากาศเปน
พิษซึ่งเปนผลจากการจราจรของยานยนต  ประเทศโคลัมเบีย คือ ตัวอยางของประเทศกําลังพัฒนาที่กําลังริเริ่ม
นํากลยุทธคลายคลึงกันนี้มาดําเนินการ 

  Δ บทบาทสําคัญที่การสาธารณสุขสามารถแสดงไดในการปองกันการบาดเจ็บจาก   
การจราจรทางถนนประกอบดวย ; การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพ่ือท่ีจะแสดงผลกระทบของอุบัติภัย
การจราจรทางถนนที่มีตอสุขภาพและเศรษฐกิจ   การวิจัยเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยง   การดําเนินการเขาแทรกแซง
รูปแบบตาง ๆ   การเฝาติดตามและการประเมินผลการเขาแทรกแซงเหลานั้น ; การจัดใหมีการปองกัน       
การดูแลรักษาและการพักฟนเบื้องตนที่เหมาะสมแกผูบาดเจ็บและการสนับสนุนใหปญหาดังกลาวเปนที่
สนใจมากขึ้น 
             อุบัติเหตุการจราจรทางถนนเปนสิ่งที่อาจทํานายได และสามารถปองกันได  ประเทศที่มี
รายไดสูงหลายประเทศไดแสดงใหเห็นการลดจํานวนอุบัติเหตุและผูท่ีไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไดลดลง
อยางนาสังเกตในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมาโดยอาศัยการปรับใชแนวทางซึ่งยึดระบบเปนหลักในการจัดการ
ความปลอดภัยทางถนนที่มุงเนนการเขาแทรกแซงในดานสิ่งแวดลอม ยานพาหนะ และผูใชถนนมากกวาที่จะ
พุงจุดสนใจไปที่แนวทางโดยตรงซึ่งมุงหมายที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบรรดาผูใชถนนทั้งหลายแต
เพียงอยางเดียว  ถึงแมวาการแกปญหาของประเทศที่มีรายไดตํ่าและประเทศที่มีรายไดปานกลางจะแตกตาง
จากการแกปญหาของบรรดาประเทศซึ่งมีประวัติการใชยานยนตมาเปนเวลายาวนานก็ตาม   แตหลักการพื้นฐาน
บางประการเปนไปในลักษณะเดียวกัน    ตัวอยางเชน   การออกแบบถนนและการบริหารจัดการจราจรที่ดี   
มาตรฐานของยานพาหนะที่ไดรับการปรับปรุง    การควบคุมความเร็ว  การใชเขม็ขัดนิรภัย   และการบังคับ
ใชกฎหมายวาดวยการจํากัดแอลกอฮอล    สิ่งที่ทาทายก็คือการนําแนวทางแกไขปญหาที่มีอยูมาปรับใชและ
ประเมินผล หรือไมก็สรางหนทางแกไขปญหาขึ้นใหมในประเทศที่มีรายไดนอยและประเทศที่มีรายได            
ปานกลาง 
  การนํามาตรการที่สลับซับซอนขึ้นกวาเดิม   บางมาตรการมาถายทอดและประยุกตใช        
เปนเรื่องที่ตองดําเนินการระยะยาวมากกวาเดิม และจะตองอาศัยการวิจัยและพัฒนาเฉพาะประเทศ
นอกจากนั้น   ทุกประเทศตางถูกเรียกรองใหทํางานมากขึ้นเพื่อหามาตรการความปลอดภัยทางถนนรูปแบบ
ใหมและดีกวาเดิม  ตัวอยางเชน  การจัดใหมีกันชนดานหนาที่ปลอดภัยกวาเดิมสําหรับยานยนตรูปแบบใหม
คือสิ่งที่จําเปนเรงดวน เพ่ือลดอันตรายอันเกิดจากยานพาหนะชนกับคนเดินถนนและผูขี่จักรยาน   มีการเขา
แทรกแซงมากมายหลายวิธีซึ่งยึดหลักวิทยาศาสตรท่ีผานการพิสูจนแลวและมีกลวิธีท่ีมีทีทาวาจะใชการไดดี
หลายประการ ซึ่งขณะนี้กําลังอยูในระหวางการศึกษา   รัฐบาลสามารถใชประโยชนจากมาตรการและกลวิธี
เหลานี้ในการพัฒนาแผนงานความปลอดภัยทางถนนที่มีประสิทธิภาพและคุมคา    ประเทศทั้งหลายจะได
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ประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมจํานวนมากจากการเสียชีวิต  การบาดเจ็บ  และความพิการจากอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนนที่ลดลงโดยอาศัยการลงทุนซึ่งกําหนดเปาหมายที่เหมาะสม 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ  (Recommended actions) 
  รายงานฉบับนี้ไดเสนอโอกาสใหแกรัฐบาลตาง ๆ ในการที่จะประเมินสถานภาพในปจจุบัน
ดานความปลอดภัยทางถนนของประเทศของตน    การพิจารณาทบทวนนโยบายและการจัดโครงสรางองคกรรวม   
ท้ังสมรรถนะขององคกรแลวลงมือกระทําการที่เหมาะสม   หากตองการใหผลสําเร็จบังเกิดขึ้นจะตอง
พิจารณาขอเสนอแนะตอไปนี้ท้ังหมดอยางกวางขวางทั้งภาคกิจกรรมและสาขาวิทยาการทั้งหลาย  อยางไร     
ก็ตาม ควรปฏิบัติตอขอเสนอแนะตาง ๆ เหลานี้ ในฐานะเปนแนวปฏิบัติท่ียืดหยุนได  ขอเสนอแนะเหลานี้ได
เปดโอกาสอยางกวางขวางไวสําหรับการดัดแปลงใหเขากับเงื่อนไข และสมรรถนะตาง ๆ ของทองถิ่น  
  ในบางประเทศที่มีรายไดนอยและประเทศที่มีรายไดปานกลางบางประเทศซึ่งมีทรัพยากร
มนุษยและทรัพยากรการเงินอยู จํากัด  รัฐบาลอาจประสบความยุงยากในการนําขอเสนอแนะเหลานี้            
บางประการมาประยุกตใชดวยตนเองตามลําพัง  ในสภาวการณเชนนี้ ขอแนะนําใหประเทศเหลานั้นทํางาน
รวมกับองคการระหวางประเทศหรือองคการภาคเอกชนหรือทํางานรวมกับหุนสวนอื่น  ๆ  เ พ่ือนํา
ขอเสนอแนะเหลานี้ไปแปลงเปนการปฏิบัติ   
 

ขอเสนอแนะที่ 1  การระบุหนวยงานหลักของรัฐบาลที่จะชี้นําความพยายามสรางความปลอดภัยจาก
การจราจรทางถนนระดับชาติ  (Identify a lead agency in government to guide the national road traffic 
safety effort)   
    แตละประเทศจําเปนตองมีหนวยงานหลักดานความปลอดภัยทางถนน โดยมีอํานาจ และ
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ   การควบคุมทรัพยากรและประสานความพยายามของหนวยงานภาครัฐ      
ทุกสวน ซึ่งไดแก ภาคสาธารณสุข ขนสง ศึกษา และตํารวจ  หนวยงานเหลานี้ควรมีงบประมาณเพียงพอที่จะใช
สําหรับเรื่องความปลอดภัยทางถนนและควรจะตองรับผิดชอบอยางเปนทางการสําหรับการปฏิบัติงาน
ท้ังหลายของตน 
    ประสบการณจากทั่วโลกแสดงใหเห็นวา หนวยงานหลักรูปแบบตาง ๆสามารถปฏิบัติงาน
ดานความปลอดภัยทางถนนอยางไดผล และบงชี้วาแตละประเทศจําเปนตองสรางหนวยงานหลักขึ้นมา
หนวยงานหนึ่งซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมของประเทศของตนเอง  ยกตัวอยางเชน หนวยงาน
ดังกลาวนี้อาจจะอยูในรูปของสํานักงานที่ไดรับมอบหมายหนาที่เปนเอกเทศหรือเปนคณะกรรมการ หรือ
คณะรัฐมนตรีท่ีเปนตัวแทนของหนวยงานตาง ๆ ของรัฐบาล  หนวยงานหลักดังกลาวน้ียังอาจเปนสวนหนึ่ง
ขององคการขนสงขนาดใหญขึ้นกวาเดิม   หนวยงานหลักหนวยนี้นาจะรับผิดชอบดําเนินงานทุกอยางดวย
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ตนเอง หรือมิฉะนั้นก็มอบอํานาจการทํางานใหแกองคการอื่น  เชน   สถาบันวิจัยหรือสมาคมวิชาชีพ       
หนวยการปกครองระดับจังหวัดและระดับทองถิ่น 
    หนวยงานหลักที่รับผิดชอบควรดําเนินความพยายาม เฉพาะดานในเรื่องตาง ๆ เพ่ือทําให
กลุมสําคัญกลุมตาง ๆทุกกลุมที่เกี่ยวของในเรื่องความปลอดภัยทางถนนรวมทั้งชุมชนในวงกวางขวางกวาเดิม
เขามารวมดวย  กุญแจสําคัญในการสรางและรักษาความยั่งยืนของความพยายามเรื่องความปลอดภัยทางถนน
ของชาติ ไดแก ความมีจิตสํานึก  การติดตอสื่อสาร และความรวมแรงรวมใจกัน   

ความพยายามระดับชาติ จะไดรับการสงเสริม หากมีผูนําทางการเมืองซึ่งมีชื่อเสียงสักคนหนึ่ง
หรือมากกวานั้น สามารถดําเนินบทบาทอยางแข็งขันในการตอสูเพ่ือประเด็นเรื่องความปลอดภัยทางถนน 
 

ขอเสนอแนะที่ 2  ประเมินปญหา  นโยบาย  และรูปแบบการจัดองคการที่เก่ียวของกับการบาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนนและสมรรถนะในการปองกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในแตละประเทศ 
(Assess the problem, policies and institutional settings relating to road traffic injury and the capacity  
for road traffic injury prevention in each country) 

  องคประกอบพื้นฐานที่สําคัญประการหนึ่งในการจัดการกับความปลอดภัยทางถนนคือ   
การสืบสภาพถึงขนาดและลักษณะของปญหา รวมทั้ง นโยบาย รูปแบบการจัดองคการ และสมรรถนะของ  
แตละประเทศในการจัดการกับการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน    การสืบสภาพดังกลาวนี้ ไมเพียงแต
ประกอบดวยการทําความเขาใจเรื่องปริมาณของอุบัติเหตุรถชนกัน  การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจาก
การจราจรเทานั้น แตยังรวมถึงการสืบสภาพใหรูไดวาผูใชถนนประเภทใดที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด  พ้ืนที่
ทางภูมิศาสตรลักษณะใดที่พบวามีปญหาใหญท่ีสุด   ปจจัยเสี่ยงประการใดที่มีสวนกอใหเกิดสภาพเชนนั้น มี
นโยบาย แผนงานและการเขาแทรกแซงเฉพาะดานเรื่องความปลอดภัยทางถนนใด ๆ บางที่มีอยูแลว  
โครงสรางทางองคการสวนใดบางที่กําลังแกไขปญหาความบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนอยู  และสวน   
ตาง ๆ ของโครงสรางองคการเหลานั้นมีสมรรถนะเพียงใด  มาตรการที่เปนผลลัพธระดับปานกลาง อาทิ เชน 
ความเร็วมาตรฐานกลาง    อัตราสวนของการคาดเข็มขัดนิรภัย   และอัตราสวนของการสวมหมวกกันน็อค   
อาจถูกนํามาใชประโยชนและอาจทําใหบังเกิดขึ้นได โดยอาศัยการสํารวจอยางงาย ๆ  

แหลงขอมูลท่ีอาจเปนไปได ไดแก สภาพการจัดองคการของ ตํารวจ กระทรวงสาธารณสุข  
และการดูแลดานอนามัย   กระทรวงการขนสง   บริษัทประกันภัย  บริษัทผูผลิตยานยนตและหนวยงานของ
รัฐบาลที่เก็บขอมูลเพ่ือการวางแผนและพัฒนาระดับชาติ   อยางไรก็ตามควรจะตองประเมินความแมนยํา  
ความสอดคลองและความถี่ถวนของขอมูลเหลานี้กอนนํามันมาใชประโยชน 
    ระบบขอมูลเรื่องการเสียชวิีตและการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ควรมีลักษณะเขาใจ  
ไดงายคุมคาในอันที่จะนําไปดําเนินการเหมาะสมกับระดับทักษะของบรรดาเจาหนาที่ซึ่งใชประโยชนจากมัน
และสอดคลองกับมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล     
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    มาตรฐานที่สามารถนําเอามาใชไดงาย ๆ และเปนประโยชน ประกอบดวย  การใชคําจํากัด
ความของการเสียชีวิตจากการจราจรใน 30 วัน   การจําแนกประเภททางสถิติระหวางประเภทของโรค        
และปญหาสุขภาพที่เกี่ยวของ    การจําแนกประเภทแบบสากลของสาเหตุภายนอกที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ 
(ICECI) ; การเฝาระวังการบาดเจ็บ และแนวทางการสํารวจซึ่งจัดทําขึ้นโดยองคการอนามัยโลก (WHO)     
และศูนยตาง ๆ ท่ีรวมดําเนินการ 
    หนวยงานและกลุมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของจะตองรวมกันใชขอมูลอยางกวางขวางโดยเฉพาะอยางยิ่ง
หนวยงานและกลุมตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการจราจร   การบังคับใชกฎหมายสุขภาพและการศึกษา 
    ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการบาดเจ็บเนื่องจากการจราจรทางถนนในประเทศสวนใหญมี
อยูมากมาย    การประเมินคาความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยตรงหรือโดยออมในสถานที่ท่ีอาจประเมินได
โดยเฉพาะอยางยิ่งคาความสูญเสียท่ีเกี่ยวของกับผลผลิตมวลรวมของประเทศ(GNP) สามารถที่จะชวยเพ่ิม
ความตระหนักถึงขนาดของปญหาได 
    กระนั้นก็ตาม การขาดขอมูลไมควรบั่นทอนความตั้งใจของรัฐบาลในอันที่จะดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะอื่น ๆ อีกมากมายหลายประการของรายงานฉบับนี้ 
 

ขอเสนอแนะที่ 3  การจัดเตรียมยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการดานความปลอดภัยทางถนนระดับชาติ 
(Prepare a national road safety strategy and a plan of action) 
    แตละประเทศควรจัดเตรียมยุทธศาสตรดานความปลอดภัยทางถนนที่มีลักษณะ   “พหุภาคี” 
(multi-sectoral) ซึ่งประกอบดวยหนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการขนสง  สุขภาพ  การศึกษา   การบังคับใช
กฎหมายและสวนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของและ  “พหุสาขา” (multidisciplinary)    ซึ่งประกอบดวยนักวิทยาศาสตร
ความปลอดภัยทางถนน วิศวกร นักวางแผนเมืองและภาค  ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพและบุคคลอื่น ๆ  กลยุทธนี้
จะตองนําเอาความตองการของผูใชถนนทั้งหมดมาเปนขอพิจารณา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใชถนนที่ตกอยูใน
ภาวะลอแหลม และควรจะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรดานอื่น ๆ   ยุทธศาสตรนี้จะตองเกี่ยวของกับกลุมตาง ๆ 
จากภาคราชการ   ภาคเอกชนและองคกรที่ไมใชภาคราชการ   สื่อมวลชน  และสาธารณชน ท่ัวไป 
   ยุทธศาสตรดานความปลอดภัยทางถนนระดับชาติจะตองกําหนดเปาหมายที่ทะเยอทะยาน
แตสามารถบรรลุไดสําหรับระยะเวลาอยางนอย 5 – 10 ป   ยุทธศาสตรดังกลาวควรมีผลลัพธท่ีสามารถ
วัดผลไดและมีทุนอยางเพียงพอในการนํากิจกรรมตาง ๆ มาพัฒนา  ดําเนินการจัดการติดตามผลและ
ประเมินผล    การจัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติ    ตารางกําหนดเวลาสําหรับกิจกรรมโดยเฉพาะดาน    
ตาง ๆ และจัดสรรทรัพยากรเฉพาะเรื่องทันทีท่ีมีการจัดเตรียมยุทธศาสตรความปลอดภัยทางถนนขึ้น 
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ขอเสนอแนะที่ 4  จัดสรรทรัพยากรทางการคลังและทรัพยากรบุคคลเพื่อแกไขปญหา (Allocate financial 
and human resources to address the problem) 
    การนําทรัพยากรทางการคลังและทรัพยากรบุคคลมาลงทุนโดยกําหนดเปาหมายไวเปน  
อยางดี   สามารถลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนลงไดเปนอยางมาก   ขอมูลขาวสาร
จากประเทศอื่น ๆ เกี่ยวกับประสบการณของประเทศเหลานั้นในการใชวิธีการเขาแทรกแซงรูปแบบตาง ๆ 
สามารถชวยเหลือรัฐบาลในการทําการประเมินคาตนทุนเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ไดรับจากการเขา
แทรกแซงเฉพาะเรื่องดานตาง ๆ และทําการจัดลําดับความสําคัญโดยยึดหลักวาจะนําทรัพยากรทางการคลัง
และทรัพยากรบุคคลซึ่งมีอยูอยางกระเบียดกระเสียรมาลงทุนสําหรับการเขาแทรกแซงในลักษณะที่นาจะดี
ที่สุด    การวิเคราะหตนทุน – ผลตอบแทนของการแทรกแซงที่เปนไปไดในกิจกรรมดานอื่นของกิจการดาน
สาธารณสุขสามารถชวยใหรัฐบาลทําการจัดลําดับความสําคัญสําหรับคาใชจายภาครัฐบาลทั้งหมดดาน
สาธารณสุขได 
    ประเทศตาง ๆ อาจจะตองกําหนดแหลงรายไดใหม ๆ เพ่ือใหสามารถทําการลงทุนที่จําเปน
เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายดานความปลอดภัยทางถนน ตัวอยางเชน การเก็บภาษีเชื้อเพลิง  
คาธรรมเนียมการใชถนนและการจอดรถ  คาธรรมเนียมการจดทะเบียนยานพาหนะ  และคาปรับสําหรับการ
กระทําผิดกฎจราจร   การประเมินความปลอดภัยท่ัวท้ังพ้ืนที่ในขณะอยูในขั้นตอนของการเสนอโครงการซึ่ง
อาจมีผลตอความปลอดภัยทางถนน   และการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในขณะดําเนินการ              
ตามโครงการจนสิ้นสุดโครงการสามารถชวยใหทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด บังเกิดประโยชนสูงสุดได 
    หลายประเทศไมมีทรัพยากรบุคคลที่ผานการอบรม  และมีประสบการณท่ีจําเปนในการ
จัดทําและดําเนินการตามแผนงานความปลอดภัยทางถนนที่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  จึงจําเปนตองพัฒนา
ทรัพยากรเหลานี้  แผนงานฝกอบรมที่เหมาะสมควรเปนกิจกรรม  ซึ่งถูกจัดลําดับความสําคัญไวลําดับตน ๆ    
การฝกอบรมดังกลาวควรครอบคลุมความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในสาขาตาง ๆ อยางเชน  การวิเคราะหทางสถิติ  
การออกแบบถนน   และการดูแลความบาดเจ็บจากบาดแผล  และสาขาตาง ๆ ท่ีเชื่อมโยงขามสาขา เชน      
การวางแผนเมืองและภูมิภาค  การวิเคราะหและพัฒนานโยบาย  การวางแผนการจราจรทางถนนและการ
วางแผนสุขภาพ 
    เมื่อเร็ว ๆ นี้องคการอนามัยโลก (WHO) กําลังจัดทําหลักสูตรสําหรับการสอนดานการ
ปองกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในโรงเรียนทางดานสาธารณสุข และหนวยงานอื่น ๆ   เครือขาย
ระหวางประเทศหลายแหงซึ่งรวมทั้งองคกรความคิดริเริ่ม  เพ่ือการปองกันการบาดเจ็บสําหรับแอฟริกาและ
เครือขายการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนไดจัดใหมีการฝกอบรมเมื่อเร็ว ๆนี้ เชนเดียวกับที่ไดดําเนินการ
กันอยูในสถานศึกษาดานสาธารณสุขและดานวิศวกรรมมากมายหลายแหง  ท่ีประชุมระหวางประเทศ       
อาทิเชน การประชุมระดับโลกวาดวยการสงเสริมความปลอดภัยและการปองกันการบาดเจ็บ  การประชุม
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นานาชาติวาดวยแอลกอฮอล ยาเสพติด และความปลอดภัยจากการจราจร (ICADTS) การประชุมของสมาคม
แพทยดานการจราจรระหวางประเทศ (ITMA)   และการประชุมใหญของสมาคมถนนของโลก (PIARC)      
ไดเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความรู   การจัดตั้งเครือขายตาง ๆ และความเปนหุนสวนที่จะบังเกิดขึ้น 
รวมทั้งเปนการเปดโอกาสใหสงเสริมความสามารถของประเทศ 
    ควรดําเนินความพยายามในอันที่จะทําใหบรรดาผูแทนของประเทศที่มีรายไดตํ่าและ
ประเทศที่มีรายไดปานกลางมาเขาประชุมเพิ่มขึ้นในที่ประชุมเหลานี้  และทําใหบุคคลเหลานี้เขามามีสวน
เกี่ยวของในการกําหนดใหเรื่องความปลอดภัยทางถนนเปนวาระแหงภูมิภาคและวาระแหงโลก 
 

ขอเสนอแนะที่ 5  ดําเนินกิจกรรมเฉพาะเรื่องเพื่อปองกันอุบัติเหตุรถชนกันบนถนน  ลดการบาดเจ็บและผล
สืบเนื่องจากการบาดเจ็บใหบังเกิดข้ึนนอยที่สุด และประเมินผลกระทบที่ เกิดข้ึนจากกิจกรรมเหลานี้ 
(Implement specific  actions to prevent road traffic crashes, minimize injuries and their consequences 
and evaluate the impact of these actions) 
         จําเปนตองมีกิจกรรมเฉพาะเรื่องเพื่อปองกันอุบัติเหตุรถชนกันจากการจราจรทางถนน
และเพื่อลดผลสืบเนื่องตาง ๆ จากอุบัติเหตุเหลานี้ใหบังเกิดขึ้นนอยท่ีสุด  กิจกรรมเหลานี้จะตองอาศัย
พยานหลักฐานและบทวิเคราะหอันมั่นคงเรื่องการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน   ตองมีความเหมาะสม
ทางดานวัฒนธรรม และไดรับการทดสอบในระดับทองถิ่นและตองเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรระดับชาติ
ในการแกไขปญหาเรื่องอุบัติเหตุรถชนกันบนถนน 
     บทที่ 4  ของรายงานหลักไดถกปญหาเรื่องการเขาแทรกแซงเพื่อความปลอดภัยทางถนน
อยางละเอียด โดยกลาวถึงผลกระทบของการเขาแทรกแซงเหลานี้ท่ีมีตอการลดความถี่และความรุนแรงของ
อุบัติเหตุรถชนกัน รวมทั้งกลาวถึงความคุมคาของการเขาแทรกแซงเหลานี้ในสวนที่อาจดําเนินการได ไมมี
การเขาแทรกแซงแบบเหมารวมชุดใดที่มีความเหมาะสมกับทุกประเทศ  อยางไรก็ตาม ทุกประเทศสามารถ
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ีดีดังตอไปนี้ 
     การผนวกเรื่องความปลอดภัยเขาไวในการวางแผนการใชท่ีดินและการขนสงในฐานะ
เปนเปาหมายระยะยาว อาทิ เชน การจัดใหมีเสนทางที่สั้นกวาเดิมและปลอดภัยมากขึ้นกวาเดิมสําหรับ        
คนเดินถนน และผูขี่จักรยาน รวมท้ังการจัดใหมีการขนสงสาธารณะที่สะดวกสบาย ปลอดภัยและราคา        
ไมแพง   และการออกแบบถนนซึ่งรวมถึงการควบคุมการขามถนนสําหรับผูเดินถนน   การตีเสนแถบสีขาว
เตือนภัยบนถนนและการจัดใหมีแสงสวางบนถนน 
    การกําหนดใหมีและการบังคับใชการจํากัดความเร็วท่ีเหมาะสมกับการใชงานของถนน
เฉพาะกิจทั้งหลาย 
     การกําหนดใหมีและการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งกําหนดใหผูโดยสารในยานยนตทุกคน  
ตองคาดเข็มขัดนิรภัย และสายรั้งตัวเด็ก 
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     การกําหนดใหมีและการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งกําหนดใหผูขี่จักรยานและผูขับขี่
รถจักรยานยนตตองสวมหมวกกันน็อค 
               การกําหนดใหมีและการบังคับใช การจํากัดปริมาณความเขมขนของแอลกอฮอลในเลือด
สําหรับผูขับขี่ดวยการสุมตรวจวัดลมหายใจที่ดานตรวจระดับความมีสติสัมปชัญญะ 
    การกําหนดใหเปดไฟหนาในเวลากลางวันขณะขับขี่ สําหรับยานพาหนะชนิด 2 ลอ    
(ควรพิจารณาเรื่องการกําหนดใหยานพาหนะสี่ลอตองเปดไฟหนาขณะขับขี่กลางวันดวยเชนกัน) 
     การกําหนดใหออกแบบยานยนตเพ่ือใหมีคุณคาในการรักษาชีวิตไวไดขณะเกิดอุบัติเหตุ
รถชนกันเพื่อปกปองชีวิตผูโดยสาร โดยพยายามขยายแนวความคิดนี้ไปถึงเรื่องการออกแบบกันชนดานหนา
ของยานยนตท้ังหลาย เพ่ือปกปองชีวิตของคนเดินถนนและผูขี่จักรยาน 

     การกําหนดใหโครงการสรางถนนสายใหม ๆ ตองถูกตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของ
ถนนโดยผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยทางถนนซึ่งเปนอิสระจากผูออกแบบถนน 
     การจัดการ โครงสรางพื้นฐานของถนนท่ีมีอยูแลว เพ่ือสงเสริมความปลอดภัยดวยการจัด
ใหมีเสนทางที่ปลอดภัยมากขึ้นสําหรับผูเดินถนนและผูขี่จักรยาน   การกําหนดมาตรการดานการควบคุม
ความสงบของกระแสจราจร   มาตรการดานการรักษาพยาบาลราคาถูกและสิ่งปองกันการชนกันริมขอบ     
ทางถนน 
     การสรางความเขมแข็งใหแกจุดเชื่อมตาง ๆ ในหวงโซการใหความชวยเหลือแกผูตกเปน
เหยื่อของอุบัติเหตุรถชนกัน    ต้ังแตสถานที่เกิดอุบัติเหตุรถชนกันจนไปถึงสถานพยาบาล;   ตัวอยางเชน     
กลุมเฉพาะตาง ๆ  อยางเชน ผูขับรถรับจาง  ซึ่งนาจะเปนคนแรกที่ไปอยู ณ สถานที่เกิดเหตุ ก็ควรจะไดรับการ
ฝกอบรมขั้นพ้ืนฐานดานการปฐมพยาบาล  สวนผูประกอบวิชาชีพดานการรักษาพยาบาลก็ควรไดรับ
การศึกษาอบรมเฉพาะดานการดูแลการบาดเจ็บ 
     การสงเสริมแผนงานการบังคับใชกฎหมายโดยอาศัยการรณรงคดานการใหขอมูลขาวสาร
และการศึกษาแกสาธารณชน   ตัวอยางเชน  การใหขอมูลขาวสารและการศึกษาในเรื่องอันตรายของการขับ
รถเร็วหรือขณะอยูในสภาพมึนเมาแอลกอฮอลและผลสืบเนื่องทางกฎหมายและทางสังคมจากการกระทํา
เชนนั้น 
 

ขอเสนอแนะที่ 6  สนับสนุนการพัฒนาความสามารถระดับประเทศและความรวมมือระหวางประเทศ  
(Support the development of national capacity and international cooperation) 
    โลกไดเผชิญกับวิกฤตการณดานความปลอดภัยทางถนน   ซึ่งยังไมไดเปนที่รับรูกัน       
อยางเต็มที่และเปนวิกฤตการณท่ีจะขยายตัวตอไปถาหากไมมีการดําเนินการที่เหมาะสม  องคการระหวาง
ประเทศทั้งหลายซึ่งไดแกหนวยงานตาง  ๆ  ของสหประชาชาติ   องคกรเอกชน   บรรษัทขามชาติ             
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ประเทศและหนวยงานซึ่งเปนผูบริจาคลวนแลวแตมีบทบาทสําคัญ ๆ ท่ีจะแสดงในการแกไขวิกฤตการณ และ
สงเสริมความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก 
    การอุทิศวันอนามัยโลก ป  พ.ศ. 2547 ใหแกเรื่องความปลอดภัยทางถนนคือขั้นตอนหนึ่งที่
องคการอนามัยโลก (WHO) กําลังดําเนินการไปในทิศทางนี้  นอกเหนือจากนี้ ประชาคมผูบริจาคจําเปนตอง
รีบอุทิศทรัพยากรของตนใหมากขึ้นกวานี้เพ่ือชวยใหประเทศที่มีรายไดนอยและประเทศที่มีรายไดปานกลาง
ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน    เมื่อไมนานมานี้ระดับของความสนับสนุนที่มีใหแกงานความปลอดภัยทาง
ถนนอยูในระดับต่ํากวาความสนับสนุนที่มีใหแกปญหาดานสาธารณสุขอื่น ๆ ท่ีมีขนาดความรุนแรงพอ ๆ กัน 
เปนอยางมาก   ผูบริจาคแบบพหุภาคี จํานวนนอยรายท่ีไดนําเรื่องความปลอดภัยทางถนนมารวมไวในรายการ
กิจกรรมที่มีความสําคัญลําดับตน ๆ ในอันที่จะไดรับเงินทุนสนับสนุน  มีมูลนิธิจํานวนนอยรายในปจจุบันนี้  
ท่ีไดบริจาคเงินจํานวนเปนกอบเปนกําเพื่อเปนทุนสนับสนุนแผนงานความปลอดภัยทางถนนนานาชาติ  
ยกเวนมูลนิธิบางแหงเชน  FIA ,  มูลนิธวิอลโวและมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร 
    หนวยงานระดับโลกและระดับภูมิภาคของสหประชาติชาติหรือหนวยงานระหวางรัฐบาล
หลายแหงมีบทบาทอยางแข็งขันในเรื่องความปลอดภัยทางถนน    แมวาไดมีความพยายามรวมกันก็ตาม      
แตการวางแผนอยางประสานสอดคลองกันระหวางหนวยงานเหลานี้ บังเกิดขึ้นนอยมากในเรื่องใหญ ๆ   
ย่ิงกวานั้น   ยังไมมีหนวยงานหลักเขามารับผิดชอบในการใหหลักประกันวาการวางแผนอยางประสาน
สอดคลองกันเชนนั้นจะบังเกิดขึ้น  สถานการณเชนนี้จะตองเปลี่ยนไปเพื่อใหการมอบหมายความรับผิดชอบ  
มีความชัดเจนและมีการจัดสรรบทบาทเฉพาะดานตาง ๆ ใหแกหนวยงานตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบเปนการเฉพาะ  
ความซ้ําซอนถูกหลีกเลี่ยง และพันธกรณีอันมั่นคงจะบังเกิดขึ้นเพื่อจัดทําและดําเนินการตามแผนงานระดับ
โลกดานความปลอดภัยทางถนน 
      ในขั้นแรกจําเปนตองมีท่ีประชุมแหงหนึ่งสําหรับใหบรรดาผูท่ีเกี่ยวของทั้งหลาย  สามารถใช
พบปะและถกปญหาเรื่องการจัดทําแผนระดับโลกเชนวานั้นขึ้นมา  การประชุมเต็มคณะของสมัชชาใหญแหง
สหประชาชาติซึ่งมีขึ้นในวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2547  คือสิ่งหนึ่งซึ่งเปนนิมิตหมายแสดงใหเห็นการดําเนินมา
ในทิศทางนี้  กระนั้นก็ตาม    ยังจําเปนตองมีกระบวนการตรวจสอบติดตามผลอยู    กระบวนการดังกลาวนี้
ควรจะประกอบดวย   การประชุมรัฐมนตรีของรัฐบาลทั้งหลายที่เกี่ยวของอยางเปนประจํา เพ่ือจัดทําและ
รับรองแผนปฏิบัติการระดับโลก   หรือกฎบตัรวาดวยความปลอดภัยทางถนน ซึ่งสอดคลองกับความคิดริเริ่ม
ระดับโลกเรื่องอื่น ๆ อาทิเชน เปาหมายการพัฒนาในรอบพันป   
   ประการสุดทายองคการเอกชนระหวางประเทศและภาคเอกชนสามารถชวยยกระดับจิตสํานึก
ระดับทองถิ่นและระดับโลกในฐานะพลเมืองและนายจางผูยึดมั่นในพันธกรณีและองคกรบรรษัทซึ่งรับผิดชอบ
ตอสังคม 
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บทสรุป  (Conclusion) 
  รายงานฉบับนี้ ความพยามยามที่จะรวมสรางองคความรูดานความปลอดภัยทางถนน มีการ
คาดหวังกันวารายงานฉบับนี้จะสรางแรงบันดาลใจและเอื้ออํานวยใหเกิดความรวมมือกันและมีการสราง
นวัตกรรมและพันธกรณีเพ่ิมขึ้นเพื่อปองกันอุบัติเหตุรถชนกันจากการจราจรทางถนนทั่วโลก 
  อุบัติภัยการจราจรทางถนนเปนเรื่องที่สามารถคาดการณไดและดังนั้นจึงสามารถปองกันได   
กระนั้นก็ตาม   เพ่ือท่ีจะตอสูกับปญหานี้  จําเปนตองมีการประสานงานและรวมมือรวมใจกันอยางใกลชิดโดย
ยึดแนวทางองครวมและบูรณาการ ระหวางภาคกิจกรรมและภาควิชาการตาง ๆ 
  ในขณะที่มีการเขาแทรกแซงหลายลักษณะที่สามารถรักษาชี วิตและแขนขาไวได                
แตเจตจํานงคและพันธกรณีทางการเมืองก็เปนสิ่งซึ่งจะขาดเสียมิได  และหากปราศจากสองสิ่งนี้เสียแลว  
ผลสําเร็จก็จะบังเกิดขึ้นนอย  นี่คือเวลาที่ตองลงมือปฏิบัติการแลว  ผูใชถนนในทุกแหงสมควรที่จะไดเดินทาง
บนทองถนนอยางปลอดภัยและดีขึ้นกวาเดิม 
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ที่มา  :  หลักฐานอางอิง  257 
 

การตอบสนองโดยผูอยูในเหตุการณ  (Response by bystanders) 
  ประชาชนซึ่งมาถึงที่เกิดเหตุเปนลําดับแรก
สามารถมีบทบาทสําคัญในการปองกันความรุนแรงซึ่งจะเกิดขึ้นตามมาอยางมากโดยการเรียกหนวยบริการ
ฉุกเฉิน การดับไฟ รักษา       ความปลอดภัยในที่เกิดเหตุเพ่ือปองกันการปะทะกันหรืออันตรายซึ่งจะเกิด
ขึ้นกับผูอยูในเหตุการณอื่น ๆ และเจาหนาที่กูภัยรวมทั้งของหนวยปฐมพยาบาล ผูท่ีอยูในที่เกิดเหตุซึ่งไดฝก
การปฐมพยาบาลสามารถปองกันได เชน ผูไดรับบาดเจ็บจํานวนมากตองเสยีชีวิตอันมีผลมาจากการกีดขวาง
ทางผานอากาศ  หรือเลือดไหลไมหยุด 
  ในประเทศซึ่งมีรายไดตํ่า และในบางประเทศซึ่งมีรายไดปานกลางจะใชรถพยาบาลในการ
กูภัยนอยมาก  และผูท่ีอยูในเหตุการณเปนตัวหลักซึ่งจะเขาไปดูแลผูบาดเจ็บ ในประเทศ     กานาประชาชน
ซึ่งไดรับบาดเจ็บสวนมากไปถึงโรงพยาบาลไดโดยอาศัยรถบรรทุกหรือรถโดยสาร โครงการเมื่อเร็ว ๆ นี้ได
ใหการฝกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกคนขับรถในทางพาณิชย  โดยมีความหวังวาอาจจะชวยลดอัตรา
การเสียชีวิตกอนถึงโรงพยาบาลได แมวายังไมมีใครทราบถึง       ผลกระทบของโครงการดังกลาว รูปแบบ
อื่นที่เปนไปได   คือโครงการซึ่งถูกให ; 1) การฝกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน (หลักสูตร 2 วัน) ใหแก
ประชาชน 5,000 คนซึ่งนาจะเปนผูซึ่งมาถึงเหตุการณเปนลําดับแรกในบริเวณที่มีคนหนาแนนในพื้นที่
เหมืองของประเทศกัมพูชาและอิรัคตอนเหนือ  
และ 2) การฝกอบรม paramedic 450 ชั่วโมง  โดยใชอุปกรณเบื้องตนแตไมใชรถพยาบาลโครงการสามารถ
ลดอัตราการตายจาก 40% มาเปน 9% 
 

การเขาถึงการบริการภาวะฉุกเฉิน (Access to emergency services) 
  ในประเทศซึ่งมีรายไดสูงสวนใหญ  ปริมาณการจราจรบนถนนมีมากและจํานวน
โทรศัพทเคลื่อนที่ท่ีไดรับอนุญาตใหใชจํานวนมากเพื่อขอความชวยเหลือกรณีฉุกเฉินจากเหตุชนกัน  ซึ่งได
มีการเผยแพรหมายเลขสําหรับโทรเรียกในกรณีฉุกเฉิน แตหมายเลขในแตละประเทศนั้น       ไมเหมือนกัน 
โดยทั่วโลกเห็นดวยกับการปรับปรุงใหดีขึ้น 
  ในหลายประเทศซึ่งมีรายไดตํ่ามีหนวยบริการฉุกเฉินเพียงเล็กนอยซึ่งสงไปยังที่เกิดเหตุการ
ชนกันบนถนน ผูท่ีอยูในเหตุการณ ผูท่ีเกี่ยวของหรือรถขนสงจะเคลื่อนยายผูท่ีไดรับบาดเจ็บจากที่เกิดเหตุ
และสงไปยังโรงพยาบาล การศึกษาในเคนยาพบวา เจาหนาที่ตํารวจเคลื่อนยายเพียง 5.5% ของผูท่ีรอดตาย
จากการชนกัน และรถพยาบาลของโรงพยาบาล 2.9% 
  บางประเทศในอาฟริกากําลังเริ่มตนที่จะใหการบริการดานรถพยาบาลโดยเบื้องตนในเขต
เมืองการศึกษาในหลาย  ๆ  กรณีพิจารณาพื้นฐานตอคําถามการบริการภาวะฉุกเฉินคลายคลึงกันในประเทศ
ซึ่งมีรายไดสูง  เมื่อขาดแคลนเงินและมีความตองการคาใชจายเกี่ยวกับปจจัยการรักษาพยาบาลอยางมาก การ
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อบรมปฐมพยาบาลเบื้องตนใหแกคนขับรถในทางพาณิชย  ซึ่งมีความเปนไปไดมากที่สุดที่จะอยูระหวางผูท่ี
มาถึงที่เกิดเหตุเปนลําดับแรกและอาจจะเหมาะสมที่จะใชทรัพยากรที่หายาก 

การรักษาโดยหนวยบริการฉุกเฉิน  (Care by emergency services) 
  เจาหนาที่ตํารวจและพนักงานดับเพลิงจะมาถึงที่เกิดเหตุกอนบุคลากรทาง          การแพทย
เสมอและพวกเขาควรจะไดจัดเตรียมเครื่องมือและฝกอบรมเพื่อชวยชีวิตประชาชนจากสถานการณฉุกเฉิน
หลาย ๆอยาง (เชน อัคคีภัย น้ําทวมในรถและถูกชนอัดก็อปป) และเพื่อใหบริการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
  สิ่งอื่นซึ่งเกี่ยวของคือรถยนตท่ีว่ิงดวยความเร็วสูงและมีการเสียหลัก ซึ่งนําไปสูการเฉี่ยวชน
กันกฎหมายดานความปลอดภัยบนถนนครอบคลุมถึงความตองการดูแลในเรื่องเข็มขัดที่  เหมาะสมสําหรับ
เจาของรถดวย 
 

การปรับปรุงการดูแลรักษาในโรงพยาบาล  (Improving hospital care) 
  ในประเทศที่มีรายไดสูง แพทยซึ่งไดรับการฝกอบรมมาอยางดีจะใหการบําบัดรักษาการ
บาดเจ็บในโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง โดยมีหองสําหรับการรักษา แตโดยทั่วไปการรักษาการ 
บาดเจ็บนั้นสังเกตไดวาดีขึ้นมากกวาเมื่อ 30 ป ท่ีผานมา หลักสูตร The Advanced Trauma Life Support ของ 
AmericanCollege of Surgeons ไดรับการรับรองอยางกวางขวางเพื่อเปนมาตรฐานที่ดีสําหรับการฝกอบรมใน
ประเทศที่มีรายไดสูง วิทยาลัยและองคกรระดับชาติและนานาชาติยังไดจัดเตรียมแนวทางและคําแนะนํา
สําหรับบุคลากรเครื่องมือ เครื่องใช และองคกร 
  ในประ เทศที่ มี ร ายได ตํ่ าและปานกลาง  ประชาชนสวนมากไมมี โอกาส เข าถึ ง           
โรงพยาบาลโดยผานขั้นตอนของสาธารณสุข หรือการประกันภัยเอกชน การศึกษาในประเทศกานาพบวา
ประชาชนซึ่งไดรับบาดเจ็บรุนแรงจากการชนกันไดรับการรักษาในโรงพยาบาลในทองถิ่นเพียง 38% และ
เพียง 60% ในพื้นที่เขตเมืองถาสามารถใหการบําบัดรักษาไดท่ัวถึงก็มักจะไดรับการรักษาจากคณะแพทยซึ่ง
ขาดการฝกอบรมเปนพิเศษในเรื่องของการควบคุมการบาดเจ็บ จากการศึกษาของ 11 โรงพยาบาลในทองถิ่น
ในประเทศกานาพบวาคณะทํางานของพวกเขาเปนแพทยท่ัวไปซึ่งไมไดรับการฝกอบรมดานการบาดเจ็บ 
  นอกจากนี้ประเทศซึ่งมีรายไดตํ่าและปานกลางยังขาดศัลยแพทยท่ีมีคุณภาพ         ในปลายป 
2523ประเทศสหรัฐอเมริกามีศัลยแพทย 50 คน/ประชากร 100,000 คน และใน              ลาตินอเมริกามีเพียง  
7/100,000และ 0.5/100,000  ในอาฟริกา 
  การขาดแคลนผูเชี่ยวชาญทางการแพทยท่ีมีคุณภาพมักจะนําไปสูความลาชาระหวางการมาถึง
โรงพยาบาลและการเริ่มใหการรักษาและผาตัดฉุกเฉิน การศึกษาในกานาป  2540         พบคาเฉลี่ยความลาชา  
12 ชั่วโมงในโรงพยาบาลที่ Kumasi เปนมูลคาต่ํา แตเครื่องมือท่ีจําเปน     ไดหายไปจากโรงพยาบาล  11  แหง
เนื่องจากการจัดระบบองคกรที่ไมดีนั้นไมใชมูลคา 
  โครงการที่มีประสิทธิภาพนี้มีเอกสารสนับสนุนนอยมาก แตมีหลักฐานบางอยางแสดงถึง
ความสําเร็จ ในตรินิแดด ตัวอยางเชน การจัดตั้งหลักสูตร Advanced Trauma Life Support สําหรับแพทยและ
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หลักสูตร Pre - Hospital Trauma Life Support สําหรับผูชวยแพทย พรอมทั้งการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช 
ลดจํานวนคนตายจากการบาดเจ็บที่สําคัญทั้งกอนถึงโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล ในขณะเดียวกันองคการ
อนามัยโลก (WHO) และสมาคมศัลยกรรมนานาชาติไดรวมมือกันในโครงการการรักษาการบาดเจ็บที่สําคัญ 
โดยมีจุดประสงคท่ีจะปรับปรุงการวางแผนและการ    จัดระบบการรักษาการบาดเจ็บโดยทั่วโลก 

การปรับปรุงการฟนฟูใหดีข้ึน (Improving rehabilitation) 
  ในประเทศที่มีรายไดสูง ผูชํานาญการหลาย ๆ ดานไดเตรียมการฟนฟู ผูใหการรักษาดาน
กายภาพ ผูรักษาโรคที่เกิดจากการทํางาน prosthetists (prosthetics specialists)                 นักจิตศาสตร ท่ี
ปรึกษาดานจิตวิทยา และ speech therapists มีการใหบริการและเตรียมเครื่องมือไวในบานเสมอ ซึ่งการ
ใหบริการเหลานี้เปนที่ทราบกันดีวาเพื่อสนับสนุนการลดความพิการ แมวาการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดยังตองถูก
กําหนดใหชัดเจนการใหบริการดังกลาวดําเนินการในระยะเวลาสั้น             ในประเทศที่มีรายไดตํ่าและปาน
กลาง ดังนั้น จึงจําเปนตองขยายขีดความสามารถของระบบการดูแลรักษาสุขภาพโดยทั่วไป และตัดสินใจวา
การบริการฟนฟูดานใดซึ่งจะตองใหความสําคัญเปน 
ลําดับแรก 
 

การทําวิจัย (Doing research) 
  แนวทางปองกันซึ่งเปนความรูท้ังหมด สามารถลดความเสี่ยงของการชนกันบนถนนและการ
บาดเจ็บมีผลมาจากการวิจัยทางวิทยาศาสตรและการพัฒนา ซึ่งทั้งหมดนี้ไดนําไปใชในประเทศซึ่งมีรายไดสูง
ลําดับสําหรับการคนพบแนวทางใหมและดีกวาหรือความรูมาปรับใชให 
เหมาะสมนั้นครอบคลุมถึง : 
  - นําไปสูการทดลองเพื่อทดสอบแนวทางความรูดังกลาว และลงความเห็นวามันเหมาะสม
หรือไม และจะปรับใชกับประเทศที่มีรายไดตํ่าและปานกลางไดอยางไร 
  - การพัฒนาเครือขายทางถนน การจัดโครงสรางถนนและการออกแบบใหเหมาะสมกับ
ประเทศที่มีรายไดตํ่าและปานกลาง โดยเจาะจงในเรื่องการพัฒนามาตรฐานการออกแบบและ 
แนวทางสําหรับถนนภายในเมืองซึ่งมีการจราจรยุงเหยิง 
  - การพัฒนาการขับเคลื่อนลอหนาที่ปลอดภัยกวาสําหรับรถ 4 ลอท้ังหมด เพ่ือท่ีวาจะเปน
อันตรายนอยลงตอผูใชถนนซึ่งออนแอ 
  - พัฒนามาตรฐานของรถจักรยานยนตเพ่ือเปนประโยชนเมื่อเกิดการชนกัน          และสําหรับ
หมวกนิรภัยซึ่งเบากวาและมีการระบายอากาศที่ดีขึ้น 
  - การพัฒนาวิธีการที่ดีขึ้นสําหรับประเมินผลประสิทธิภาพของการรวบรวมแนวทางเปนกลุม
และลงความเห็นวาแนวทางใดซึ่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
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  - การพัฒนาแนวทางที่มีคาใชจายนอยเพ่ือปรับปรุงการดูแลรักษาหลังการชนกันในประเทศที่
มีรายไดตํ่าและปานกลาง รวมถึงการพัฒนาความเขาใจและการบําบัดการบาดเจ็บที่ศีรษะและการกระแทกตน
คอ 
  - การพัฒนายุทธศาสตรท่ีดีขึ้นในประเทศที่มีรายไดสูงสําหรับการจัดการตีแผ    ความเสี่ยง
และระบุถึงความแตกตางกันระหวางยานพาหนะซึ่งเล็กกวา เบากวาและยานพาหนะซึ่งใหญกวา หนักกวา 
 
 




