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การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน 
  
 สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สอง 
 ไดพิจารณารายงานเรื่อง การแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน๑ 

 กังวล สถานการณการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่ยังคงเปนปญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะ
การบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตจากรถจักรยานยนตถึงรอยละ ๘๐ สวนใหญเปนกลุมเยาวชน 
  ตระหนัก วาในสถานการณที่ระบบขนสงสาธารณะยังขาดประสิทธิภาพและมาตรฐานความปลอดภัย 
ไดสงผลตอการเตบิโตของรถสวนบคุคล โดยเฉพาะรถจกัรยานยนตทีเ่พิม่จำนวนอยางรวดเรว็และมกีวา ๑๖ ลานคัน 
เนื่องจากรถจกัรยานยนตสามารถเดนิทางไดสะดวกและรวดเรว็กวารถโดยสารสาธารณะ อีกทัง้การซือ้รถจักรยานยนต
และการออกใบอนุญาตขับรถสามารถกระทำไดโดยงาย ที่สำคัญคือแนวโนมของผูขับข่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในกลุม
เด็กและเยาวชน ซึ่งเปนกลุมใหญที่ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ  พิการ และเสียชีวิต 
 รับทราบ ความพยายามผลักดันใหปญหาอุบัติเหตุทางถนนไดรับการแกไขอยางจริงจังและตอเนื่อง ไมเนน
เฉพาะชวงเทศกาลอยางท่ีผานมา โดยกำหนดใหเปนวาระแหงชาติและจัดทำแผนแมบทความปลอดภัยทางถนน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ ข้ึนมารองรับเปาหมายท่ีจะลดการเสียชีวิตไมใหเกิน ๑๐ คนตอประชากรแสนคน ในอีก 
๑๐ ป ตอจากน้ี ซึ่งมียุทธศาสตรสำคัญทั้งในดานการบังคับใชกฎหมาย การศึกษา การปรับปรุงทางดานวิศวกรรม
จราจร ระบบกูชีพฉุกเฉิน การติดตามประเมินผล และการมีสวนรวมของทองถิ่น  
 กังวล แมจะมีการกำหนดเปนวาระแหงชาติและแผนแมบทรองรับ แตการจะบรรลุเปาหมายในระยะยาว
จำเปนตองสรางกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาสังคมใหมีความตระหนักและสรางใหเกิดวินัยการขับขี่
ที่ปลอดภัย โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ซ่ึงจะตองควบคูไปกับการบังคับใชกฎหมายที่จริงจังและตอเนื่องกวา
ที่เปนอยู  
 รับทราบ ประชาชนขาดความรูสึกเปนเจาของปญหา มองเห็นอุบัติเหตุเปนเรื่องของโชคชะตามากกวา
ปญหาที่ปองกันได ขาดความตระหนักและขาดความรูเรื่องพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถที่ไมสามารถ
เยียวยาผูประสบภัยจากรถไดอยางแทจริง ความสำคัญของการรักษากฎจราจร และเจาหนาที่ยังไมสามารถบังคับ
ใชกฎหมายไดเต็มที่ ทั้งขอจำกัดของทรัพยากรและความรวมมือของภาคสังคม อีกทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ยังไมไดเขามาเปนเจาภาพในการปองกันและแกปญหาอุบัติเหตุทางถนนเทาที่ควร  
 ตระหนัก วาทางออกของปญหาน้ีจำเปนตองดำเนินการทั้งการสงเสริมกลไกการจัดการที่เขมแข็งเพื่อใหมี
ความตอเน่ือง ควบคูไปกับการสงเสริมบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่สำคัญคือการเปดใหภาคประชา
สังคมเขามามีสวนรวมอยางเปนรูปธรรม  

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๒ 
 

สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๙ 
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 จึงมีมติดังตอไปนี้ 
 ๑. เพื่อลดอตัราความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนใหเปนไปตามวาระแหงชาติและขอตกลงที่ทำไวกับ
สหประชาชาติ ขอใหรัฐบาลเรงรัดดำเนินการดังตอไปนี้  
     ๑.๑  ใหศูนยอำนวยการความปลอดภยัทางถนนเปนกลไกหลักในการประสานทุกภาคสวนใหมีสวนรวม
ในการทำงานดานการปองกันแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยมีเปาหมายใหอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต
ในป ๒๕๖๓ ลดลงรอยละ ๕๐ ของอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในป ๒๕๕๓ ทั้งนี้ขอใหมีการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลที่ครบถวนและถูกตอง  
     ๑.๒  ใหมีคณะทำงานเฉพาะกิจในการแกไขพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถโดยมีกลไก
ความรวมมือจากทุกฝายเพื่อใหสามารถดูแลเยียวยาผูประสบภัยจากรถใหมีความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรม  
     ๑.๓  ใหสำนักงานตำรวจแหงชาติกำหนดนโยบาย มาตรการใหเจาหนาที่ตำรวจจราจรและเจาหนาที่
ที่เก่ียวของบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง และตอเน่ือง ครอบคลุมทั่วพื้นที่ทุกชวงเวลา โดยเฉพาะผูใช
รถจักรยานยนตตองสวมหมวกนิรภัยที่ไดมาตรฐาน ผูใชรถยนตตองคาดเข็มขัดนิรภัย งดการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ี
ขณะขับข่ี เปน ๑๐๐% ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔  
     ๑.๔  ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน และหนวยงานที่เกี่ยวของในการทำงานลดอุบัติเหตุ
ทางถนน รวมผลักดันใหมีการเก็บภาษีรถจักรยานยนตในอัตราที่เหมาะสมตามขนาดเครื่องยนต (ซีซี)  
     ๑.๕  ใหกรมการขนสงทางบกรวมกบักระทรวงสาธารณสขุ สำนกังานตำรวจแหงชาต ิผลกัดันใหยกระดับ
มาตรฐานการออกใบอนุญาตขบัรถมคีณุภาพโดยประกาศใชหลักสตูรการอบรม ๑๕ ช่ัวโมง ของกรมการขนสงทางบก 
เนนใหความรูเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวของ ทักษะการขับขี่ สรางความตระหนัก จิตสำนึก หนาที่ในการขับขี่ที่ปลอดภัย 
การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร อยางมีประสิทธิภาพ หลักสูตรความปลอดภัยบนทองถนน และหลักสูตรการปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน จัดใหมีการฝกอบรม ทบทวน และตรวจสมรรถภาพทางกาย ความสามารถในการขับขี่ ในการตอ
ใบอนุญาตขับรถ ทัง้นีส้ำหรบัผูขบัขีร่ถสาธารณะและเพือ่การพาณชิยควรมใีบรบัรองแพทยผานการคัดกรองโรคหัวใจ
รุนแรง  
     ๑.๖  ใหสภาองคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคประชาสังคมรวมกบัชมุชน ชวยผลักดัน
การใชพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหเกิดแผนชุมชนดานความปลอดภัย มาตรการ
ทางสังคมและมาตรการทองถิ่น เพื่อการขับขี่อยางปลอดภัยและปฏิบัติไดจริง โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน 
     ๑.๗  ใหกระทรวงศึกษาธิการและองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงวัฒนธรรม รวมกันจัดทำหลักสูตร
ความปลอดภัยทางถนนและจัดใหมีการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพในสถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ
ทุกระดับ ภายใน ๒ ป และนำไปสูการปฏิบัติจริง ภายใน ๕ ป  
     ๑.๘  ขอใหผูผลติและผูแทนจำหนายรถยนตและรถจักรยานยนต จดัสถานทีแ่ละบรกิารฝกปฏิบตัทิักษะ
การขับข่ีอยางปลอดภัยและมีมาตรฐาน โดยไมเสียคาใชจาย อยางครอบคลุมทุกอำเภอ 
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     ๑.๙  ดำเนินการลดระดับเพดานปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสำหรับผูขับข่ียานพาหนะทั่วไป เรงรัด
ดำเนินการประกาศใชนโยบายการปลอดแอลกอฮอลในกลุมผูขับรถเพื่อการพาณิชยและกลุมผูขับรถสาธารณะ
ทุกประเภท โดยกำหนดใหปรมิาณแอลกอฮอลในเลอืดมคีาไมมากกวา ๐ มิลลกิรมัเปอรเซน็ต  ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และผลักดนัใหมกีารกำหนดระดบัเพดานปริมาณแอลกอฮอลในเลือดสำหรับผูขบัข่ีอายนุอยและผูที่ไดรับใบอนุญาต
ขับรถชั่วคราวใหต่ำเปนพิเศษ พรอมกับเรงรัดการบังคับใช  
   ๑.๑๐  สนับสนุนศูนยอำนวยการความปลอดภยัทางถนนรวมกบัหนวยงานหรอืองคกรที่เกี่ยวของกับการ
ลดอุบัติเหตทุางถนน ใหมกีารเผยแพรประชาสัมพนัธขอมลูขาวสารทีช่ดัเจน ครอบคลมุ และเขาถงึทกุกลุมเปาหมาย 
เพือ่ใหเกดิความรู ความเขาใจ และสามารถสรางความตระหนกัในการขับขีอ่ยางปลอดภัยและตอเนือ่ง 
   ๑.๑๑  ใหศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดกำหนดแบบและ
มาตรฐานทางสัญจรและทางเทาที่เอื้อตอความปลอดภัยและความสะดวกของผูใชทุกกลุม รวมถึงเด็ก คนพิการ 
และผูสูงอายุ 
  ๒. เพื่อใหมีการเพิ่มสัดสวนการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะอยางนอยรอยละ ๓๐ ในอีก ๕ ป 
ขางหนา โดยเฉพาะในเมืองภูมิภาค 
     ๒.๑  ขอใหรัฐบาลโดยศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมการขนสงทางบก และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมกันผลักดันใหมีกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เอื้อใหทองถิ่นและภาคประชาสังคมมีสวนรวม
ในการพัฒนา ควบคุม กำกับ ดูแลระบบขนสงสาธารณะในพื้นที่หรือในระดับภูมิภาค 
     ๒.๒  ขอใหกรมการขนสงทางบก ศูนยอำนวยการความปลอดภัยทางถนน สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และผูประกอบการ เรงรัดกำหนดแบบและมาตรฐานรถโดยสาร
สาธารณะเพื่อใหประชาชนทุกกลุมสามารถใชประโยชนไดจริง เชน กลุมเด็ก กลุมคนพิการ กลุมผูสูงอายุ เปนตน 
รวมทั้งบังคับใชอยางจริงจัง ตลอดจนพัฒนาการดูแลเยียวยาผูประสบภัยใหมีความรวดเร็วและเปนธรรม รวมทั้งจัด
ใหมีการทำคูมือและรณรงคใหความรูในเร่ืองสิทธิกับผูโดยสาร  
 ๓. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
ตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๗  


