พลังเครือข่ าย พลังความรู้
สู่ ความปลอดภัย ด้วย 5 ส. 5 ช.

พลังเครือข่ าย พลังความรู้ สู่ ความปลอดภัยด้ วย 5 ส. 5 ช.
ผูเ้ ขียน
นายแพทย์ วิวฒั น์ ศีตมโนชญ์

รองประธานสอจร.

นาง สุรางค์ศรี ศีตมโนชญ์

โรงพยาบาลถลาง จังหวัดภูเก็ต

สนับสนุนโดย
สานักงานกองทุนการสร้างเสริ มสุขภาพ (สสส.)
แผนงานสนับสนุนการป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.)

พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม 2559
จานวนพิมพ์
ผูจ้ ดั พิมพ์
แผนงานสนับสนุนการป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.)
โรงพยาบาลขอนแก่น 56 ถ.ศรี จนั ทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4000

วิวฒ
ั น์ ศีตมโนชญ์
สุ รางค์ศรี ศีตมโนชญ์

พิมพ์ที่

คานา
หนังสื อพลังเครื อข่าย พลังความรู ้ สู่ ความปลอดภัยด้วย 5 ส. 5 ช.
เล่ ม นี้ เขี ย นขึ้ นจากการถอดประสบการณ์ แ ละความรู ้ ที่ สื บ ค้น จากการ
ด าเนิ น การป้ องกัน แก้ไ ขปั ญ หาอุ บ ัติ เ หตุ จ ราจร หนั ง สื อ เล่ ม นี้ รวบรวม
แนวทางที่พี่เลี้ ย งสอจร.และภาคีเครื อ ข่ายในพื้นที่ที่ไ ด้ใช้ ยุทธวิธี 5ช + 5
ส. ประกอบด้วย 1) ชงข้อมูล คือการรวบรวมและจัดเตรี ยมข้อมูลที่สาคัญเข้าสู่
เวที จุดประกายคนทางาน 2) ชักชวน/ เชื่อม ภาคี ที่เกี่ยวข้อง 3) ชื่นชมเชียร์
และ สร้างแรงบันดาลใจให้คนทางาน 4) ช้อนแผนงาน โครงการที่ภาคีเข้า

เครื อ ข่ า ยขยายไปอย่า งกว้า งขวาง หลายๆสุ ด เสี่ ย งไม่ ว่ า จะเป็ นจุ ด เสี่ ย ง
พฤติกรรมเสี่ ยงได้ถูกแก้ไขเปลี่ ยนแปลง ที่มี ผลต่อการลดการเสี ยชีวิตอย่าง
น่ายินดี โดยผูเ้ ขียนพยายามอย่างยิง่ ที่จะถอดบทเรี ยนและเสริ มวิชาการให้อ่าน
ง่ายๆ เพือ่ ให้ทุกท่านได้สามารถนาไปสู่การปฏิบตั ิได้อย่างเห็นผล
ท้า ยนี้ ขอขอบคุ ณ ที ม งานและภาคี เ ครื อข่ า ยทุ ก ท่ า นที่ ร วมกั น
ดาเนิ นงานสร้างความดีงามส่ วนหนึ่ งแก่ สังคมด้วยความมุ่งมัน่ แก้ไ ขปั ญหา
อุ บ ัติเ หตุจ ราจร และขอขอบคุ ณ ส านักงานกองทุ นการสร้ า งเสริ ม สุ ขภาพ
(สสส.) และสอจร. ที่ให้การสนับสนุนการงบประมาณ

มาร่ วมผลักดันและ 5) เช็ค โดยมีระบบติดตามกากับ ส่ วน 5 ส. การเคลื่อ น
งานชุ มชนปลอดภัย ประกอบด้วย 1) สารสนเทศ(Information) 2) สุ ดเสี่ ยง
(Priority) ระบุปัญหาที่สาคัญ3) สหสาขาวิชาชีพ(Multidisciplinary) 4) สุ ดคุม้

วิวฒั น์ ศีตมโนชญ์

(Cost effective) เลือกมาตรการดาเนิ นงานที่คุม้ ค่าและเป็ นไปได้ 5) ส่ วนร่ วม

ธันวาคม 2559

ชุมชนและภาคี(Community participation) ได้เข้ามามีส่วนร่ วมกันดาเนิ นการ
แก้ไ ขปั ญหาการเสี ยชี วิตของประชาชนในพื้น ที่ จนสามารถลดระดับการ
เสียชีวติ ลงได้อย่างเป็ นรู ปธรรมระดับหนึ่ง
การใช้ยทุ ธวิธี 5ช + 5ส. ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งในเชิง
ความคิ ด และกระบวนการการท างานจนท าให้ มี ก ารพัฒ นาต่ อ ยอดของ

สารบัญ

สารบัญ (ต่ อ)
หน้า

หน้า

คานา

สุดเสี่ยงและสุดคุม้

สารบัญ

ส่วนร่ วม สหสาขา และ ชวน/เชื่อม ชม/เชียร์ ชง

เกริ่ นนา

ทุนทางสังคม

ปัญหาการบาดเจ็บและเสี ยชีวิตจากการจราจรในประเทศ

พลังแห่ง 4 H

ไทย

ภาคผนวก

แนวคิดเรื่ องอุบตั ิเหตุทางถนนในมุมมองใหม่

ก

ทาไมต้องเอาแม่หนูไป ...เรื่ องเล่าของนุ๊ก

ข

รายงานการสอบสวน

ความปลอดภัยทางถนนเป็ นหน้าที่ของทุกคน

สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ขยับเพื่อลดอุบตั ิเหตุ
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา กับ 5 ส. 5 ช.
สารสนเทศ สหสาขา ส่วนร่ วม สุดเสี่ ยงและสุดคุม้
สารสนเทศ พลังแห่งปั ญญา
The Public Health Model
ตัวอย่างการใช่บนั ได 4 ขั้นลดอุบตั ิเหตุที่ภูเก็ต

เอกสารอ้างอิง

เกริ่นนา
โดยทัว่ ไปการที่ประเทศต่างๆได้รับการเลื่ อ นลาดับ ในเวทีโลกมัก
เป็ นข่าวดีที่น่าเฉลิมฉลอง แต่สาหรับประเทศไทยการได้รับการเลื่อนอันดับ
ความรุ นแรงของการเสียชีวติ บนถนนจากอันดับสามของโลกกลายเป็ นอันดับ
สองของโลกรองจากประเทศลิเบียจากรายงานจาก Global Status Report on
Road Safety 2015 ขององค์การอนามัยโลกเป็ นเรื่ องที่น่าเศร้าใจ สมควรอย่าง
ยิง่ ที่พวกเราต้อ งมาฉุ กคิดว่าเรื่ องเช่นนี้ เกิดขึ้นกับเราได้อย่างๆไร? เรามีสถิ ติ
การเสี ย ชี วิตต่ อ แสนสู ง เด่ น อยู่ท่ า มกลางประเทศก าลัง พัฒ นาในแอฟริ ก า
หลายๆประเทศ เกิ ด อะไรขึ้ น กับ ประเทศที่ ส วยงามมี ผู ้ค นที่ มี จิ ต ใจและ
วัฒนธรรมดีงามแห่งนี้
สั ญญาลมปาก
ประเทศไทยไปสัญญาไว้กบั นานาชาติที่มอสโคว์ รัสเซี ยในปี 2009
ว่า จะด าเนิ น การอย่า งเข้ม แข็ง ในการลดปั ญ หาการบาดเจ็ บ ทางถนนใน
ทศวรรษแห่ งความปลอดภัย United Nations Decade of Action for Road
Safety 2011-2020 แต่การประเมินการจัดการเพือ่ ลดการบาดเจ็บทางถนนของ
องค์การอนามัยโลกใน 5 ด้านได้แก่ 1. ด้านการบริ หารจัดการความปลอดภัย
ทางถนน 2. ด้า นถนนและการสัญ จรอย่า งปลอดภัย 3. ด้า นยานพาหนะ

ปลอดภัย 4. ด้านผูใ้ ช้รถใช้ถนนปลอดภัย 5. ด้านการตอบสนองหลังการเกิด
เกิดเหตุ เราสอบผ่านเพียงข้อ 5 ข้อเดียว ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉิ น
ที่ดี เป็ นที่ยกย่องและเป็ นตัวอย่างที่ถูกยกให้หลายประเทศเรี ยนรู ้ ที่เราทาเรื่ อง
การแพทย์ฉุกเฉินได้ดีเพราะการบริ หารจัดการเรื่ องนี้เป็ นระบบจากการที่เรามี
พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินในปี 2551 มีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นเป็ นหน่ วยงาน
หลักทาหน้าที่วางแผนพัฒนา สนับสนุนให้เกิดการบริ หารจัดการขยายหน่วยกู้
ชีพจนครอบคลุมทัว่ ประเทศและพัฒนาคุณภาพของหน่ วยให้ช่วยเหลือผูป้ ่ วย
ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ
องค์กรหลักคือหน่ วยใด?
เมื่อ Dr. Etienne Krug ผูเ้ ชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกกล่าวใน
ปาฐกถาพิเศษ “Global Situation: Time for Results ” ในงานสัมมนาอุบตั ิเหตุ
แห่ งชาติวนั ที่ 14 ธันวาคม 2558 ที่ศูนย์ประชุมไบเทคบางนาท่ามกลางผูฟ้ ั ง
กว่าสามพันคนและมีการถ่ายทอดสดไปทัว่ ประเทศ ท่านกล่าวว่าท่านเดินทาง
มาเมื อ งไทยค่อ นข้างบ่อ ยในระยะสิ บปี นี้ ในฐานะผูเ้ ชี่ ย วชาญขององค์การ
อนามัยโลก ท่านมีโอกาสเข้าพบหน่ วยงานและผูบ้ ริ หารระดับต่างๆของไทย
สิ่งที่ท่านถามทุกครั้งในการมาเยือนคือ “หน่ วยไหนองค์กรใดคือองค์กรหลัก
ผูร้ ับผิดชอบเป้ าหมายการลดการบาดเจ็บทางถนนของไทย” ท่านไม่เคยได้รับ
คาตอบที่ชดั เจนจากประเทศไทยเลย แสดงให้เห็นว่าการแถลงวิสัยทัศน์เพื่อ

ลดการบาดเจ็บทางถนนด้วยการลงมือกระทา “Time To Act “ในเวทีโลกของ

ระดับต่างๆสมัครใจมาทางานเพื่อลดปั ญหานี้ ต้นทุนหนึ่ งที่ก่อเครื อข่ายนี้ คือ

ไทยจะเป็ นเพียงคากล่าวลอยๆให้สวยหรู ขาดความตั้งใจจริ งในการผลักดัน

แผนงานสนับสนุนการป้ องกันอุบตั ิเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ที่ สสส.

ตอนนี้ เวลาผ่านมาครึ่ งทศววรษ ในปี 2015 Brasilia Declaration on Road

สนับสนุนงบประมาณให้เกิดการการทางานแบบสหสาขาหลากหลายวิชาชีพ

Safety ที่ประเทศบราซิลนานาชาติยกระดับแถลงการณ์เรื่ องการลดปั ญหาการ

ในระดับพื้นที่ช่วยสนับสนุ นการทางานของภาครัฐในการลดอุบตั ิเหตุ จราจร

บาดเจ็บทางถนนจราจรเป็ น “Time For Result” ซึ่ งเสมือนเป็ นคาถามต่อว่า

สอจร.ก่อร่ างมาตั้งแต่ปี 2548 ปั จจุบนั เครื อข่ายครอบคลุมทุกจังหวัดมีภาคีนับ

“ไหนคือผลการดาเนินการ เอามาดูกนั หน่อย”

พันคนที่ทางานเป็ นก้อนอิฐสร้างฐานเจดีย ์ ด้วยเป้ าหมายสู่ ยอดเจดียค์ ือชุมชน

ปัญหาของเราทุกคน

สังคมของเราปลอดภัยมากขึ้น
หนังสือฉบับนี้ เขียนขึ้นเพื่อถ่ายทอดให้ผอู ้ ่านเข้าใจเรื่ อง 5 ส. และ 5

ปั ญหาการบาดเจ็บทางถนนเป็ นปั ญหาของพวกเราทุกคน ตราบใดที่

ช. ซึ่งเป็ นกลวิธีหลักที่ภาคี สอจร.ใช้ในการทางานโดยจะมีขอ้ มูลด้านวิชาการ

เรายังต้องใช้ถนนเดินทาง เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากผลกระทบของอันตราย

ผสมผสานกับวิธีการประยุกต์ใช้ เพื่อ ให้เข้าสู่ “Time to Act และ Time for

ที่เกิดขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นจาก “คน รถ หรื อถนน” ที่เป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อการเกิดการ

result” ได้อย่างเป็ นรู ปธรรม

ปะทะด้วยความเร็วที่เกินธรรมชาติของร่ างกายที่จะทนรับได้ เป็ นหน้าที่ของ
คนไทยทุกคนที่ตอ้ งช่วยทากันการปกป้ องชีวิตของเราและคนในครอบครัว
ในสังคมของเรา
สร้ างเจดีย์จากฐาน
แม้ประเทศไทยขาดการบริ หารจัดการเชิงระบบจากภาครัฐ แต่สิ่งที่
Dr. Etienne Krug ชื่นชมเพราะไม่ค่อยพบในประเทศอื่นคือ ประเทศไทยมี
ภาคีเครื อข่ายคนทางานด้านนี้ ที่เข้มแข็ง ท่านเห็นคนจานวนหลายพันคนใน

ปัญหาการบาดเจ็บและเสี ยชีวติ จากการจราจรในประเทศไทย

หนั ง สื อ พิ ม พ์ว อชิ ง ตัน โพสรายงานว่ า ประเทศไทยเป็ นหนึ่ งใน

ตายเท่ ากับเกิดสึ นามิปีละสามรอบ
ในปี 2015 ประเทศไทยมีการสูญเสียชีวติ จากการบาดเจ็บทางถนนสู ง
เป็ นอันดับ 2 ของโลกรอง
มาจากประเทศลิ เ บี ย สู ง
ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคอาเชี่ ย น
โดยมี ผู ้ เ สี ยชี วิ ต สู งถึ ง
1

21,429 ราย สู ง เกื อ บ 3
เท่าของผูเ้ สียชีวิตจากสึ นา
มิ ปี 2004 อัต ราการตาย
(36.2 ต่อ ประชากรแสนคน)สู ง เป็ น 2เท่ า ของค่ า เฉลี่ ย ทั่วโลก (17.5 ต่ อ
ประชากรแสนคน) ทุกๆ 24 นาทีจะมีคนเสี ยชีวิต 1 คน ทุก 20 วินาทีจะมี
ผูบ้ าดเจ็บรุ นแรง 1 รายและทุก 7 นาที จะมีผพู ้ ิการถาวร 1 ราย เป็ น 8 เท่าของ
การผูเ้ สี ยชี วิต จากอาชญากรรม (2,802 ราย 2557)และเหตุค วามรุ นแรงใน
ภาคใต้ (545 รายต่อปี 2547- 58)

ไทยมีถนนเสี่ ยงทีส่ ุ ดในโลก ฝรั่งมาตายกันเป็ นเบือ่

2, 3

ประเทศที่มีถนนสุดเสี่ยง นักท่องเที่ยวชาวอเมริ กนั มาเสียชีวติ จากการบาดเจ็บ
บนถนนในประเทศไทย นานาประเทศเตือ นประชาชนที่มาเที่ยวไทยเรื่ อ ง
สภาพถนนสุดเสี่ยงและการบังคับใช้กฎหมายที่หย่อนยาน4 รัฐบาลอังกฤษแจ้ง
เตือนชาวอังกฤษที่มาเที่ยวไทยในรายงาน “British Behavior Abroad” ปี 2013
ว่ารถสาธารณะของไทยไม่มีมาตรฐานความปลอดภัยทั้งแง่ตวั รถและคนขับ
รัฐบาลอเมริ กาเตือนนักท่องเที่ยวอเมริ กนั ใน Thailand travel advisory page
ว่า ประเทศไทยขับ รถเร็ ว ไม่ เ คารพกฎหมาย คนขับ รถสาธารณะอาจดื่ ม
แอลกอฮอล์หรื อสารเสพติด อุบตั ิเหตุรถบัสเกิดบ่อ ยครั้งโดยเฉพาะในเวลา
กลางคืน การช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุของรถกูช้ ีพอาจล่าช้าในบางพื้นที่ที่หน่ วย
ยัง ไม่ ค รอบคลุ ม และบางครั้ งเกิ ด จากการจราจรที่ ค ับ คั่ง ส านั ก ข่ า ว The
Courier Mail ของออสเตรเลียรายงานในปี 2014 ว่านักท่องเที่ยวออสเตรเลีย
มาเสี ย ชี วิต ปี ละ 120 รายที่ ประเทศไทยสู งกว่า เสี ย ชี วิต ที่ อิ น โดนี เ ซี ย และ
เวียตนามซึ่งชาวออสเตรเลียนิยมไปกว่าเท่าตัว 5

มูลค่าความสู ญเสียที่ลืมนับ

(1) เรียกร้ องให้ รัฐบาลจัดตั้งองค์กรนาในการแก้ ไขปัญหาความปลอดภัย

กรมทางหลวงจัดทารายงานการวิจยั เกี่ยวกับ มูลค่าความเสี ยหายของ

ทางถนน ในทุกระดับ

อุบตั ิเหตุในประเทศไทย นับตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็ นต้นมา ผลการศึกษาระบุว่า

ยัง ไม่ ห น่ ว ยงานใดในประเทศไทยที่ เ ป็ นองค์ก รน าที่ จ ับ ต้อ งได้

ความสู ญเสี ยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นต่อ ปี มีมูลค่าโดยเฉลี่ย 232,000 ล้านบาท

องค์การอนามัยโลกได้ประเมินความปลอดภัยทางถนนในเชิ งกฎหมายและ

หรื อร้อยละ 2.8 ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ6

เชิ ง สถาบัน ของประเทศไทยพบว่า ไม่ มี อ งค์ก รใดรั บผิด ชอบเสาหลัก การ
บริ หารจัดการความปลอดภัยทางถนนเป็ นการเฉพาะ 13 แม้ว่าจะมี ระเบีย บ

เงินจานวนนีส้ ามารถทาอะไรได้ บ้าง

สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้ องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนและแต่งตั้ง

 สนามบินขนาดใหญ่ 1 แห่ง (สนามบินสุวรรณภูมิ 150,000 ล้าน)7

กรรมการระดับต่างๆเช่นกรรมการนโยบายการป้ องกันและการลดอุบตั ิเหตุ

 โรงพยาบาลขนาด 150-200 เตียงประมาณ 400 แห่ง

(นปถ.) ศูนย์ปฏิบตั ิการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.) ศูนย์อานวยการความ

8

 อาคารเรี ยนคอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาด 24 ห้องได้ประมาณ 11,000
หลัง9
 สร้างรถไฟใต้ดิน/บนดินได้ระยะทางประมาณ 66-100 กิโลเมตรหรื อ
รถไฟรางเบาได้ 210 กิโลเมตร10 ,11
ทาไมเรื่องนี้จึงเกิดขึน้ กับเราได้ ?

ปลอดภัย ทางถนน(ศปภ.) แต่ มี ปัญหาเชิ งบริ ห ารจัดการเช่ น ตั้งแต่ ปี 2554
กรรมการนโยบายการป้ องกันและการลดอุบตั ิเหตุ(นปถ.) ที่มีนายกรัฐมนตรี
เป็ นประธานประชุ ม เพี ย ง 2 ครั้ ง และเป็ นการประชุ ม โดยมอบรอง
นายกรัฐมนตรี 1 ครั้ง รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็ นประธาน 1 ครั้ง ตัว
นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการชุดอื่นๆอีกกว่า 500 คณะ เพียงให้จาได้
ว่าเข้าร่ วมประชุมอะไรมาบ้างก็เกินกาลังมนุ ษย์ธรรมดาคนหนึ่ งจะทาได้แล้ว

เราไม่ไ ด้ดาเนิ นการใดๆที่เป็ นรู ปธรรมหลังการร่ วมให้สัตยาบันกับ

อธิ บ ดี กรมประชาสัม พัน ธ์ห นึ่ งในกรรมการเป็ นกรรมการกว่า 200 คณะ

นานาชาติประกาศ UN decade of Action 2010-202012 ซึ่ งตามแถลงการณ์

กรรมการหลายหน่วยไม่มีบทบาทหน้าที่ การประชุมมักมอบหมายตัวแทนซึ่ ง

Moscow declaration ซึ่งให้แนวทางการแก้ไขปั ญหาไว้วา่

ไม่ สามารถตัดสิ นใจได้ และหน่ วยงานต่างๆไม่ มีงบประมาณในการแก้ไ ข

ตรวจสภาพรถ และการดาเนิ นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเช่ น การ

ปั ญหา

ปรับปรุ งกฎหมายหมวกนิรภัยในปี 2007 การปรับปรุ งกฎหมายดื่ มแล้วขับให้

ไล่ หลังเวียตนามอย่ างไม่ เห็นฝุ่ น

มีโทษสู งโดยเสี ยค่าปรับถึ งประมาณ 28,000 บาท ยึดใบอนุ ญาตขับขี่ 22-24
เดือน และหากขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตจะต้องเสียค่าปรับในอัตราเดียวกัน ใน
ปี 2015 ตารวจจราจรจับกุมผูฝ้ ่ าฝื นกฎหมายจราจรจานวน 4.3 ล้านคน ปรับ
เป็ นเงินมูล ค่า 121.03 ล้าน ดอลล่าร์สหรัฐ ยึดรถ 26,305 คัน มอเตอร์ ไซด์
249,696 คัน และพักใช้ใบอนุ ญาตขับขี่จานวน 370,255 คัน 15 การที่รัฐบาล
ให้ความสาคัญและกาหนดนโยบาย การปรับปรุ งโครงสร้างการจัดการ การ
ออกกฎหมายและการบังคับใช้อย่างเข้มงวด รวมทั้งการจัดการที่เป็ นระบบทา
ให้เวียตนามประสบความสาเร็ จในการลดการเสี ยชีวิตลงได้ประมาณ ร้อยละ
6.3 ต่อปี 16

ในปี 2011 หลังจากการประชุม UN Decade of Road Safety รัฐบาล

(2) กาหนดเป้ าหมายเพือ่ ลดจานวนผู้เสี ยชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ ได้

เวีย ตนามที่ไ ด้ป รั บ ปรุ งกรรมการระดับ ชาติ 14 National Traffic Safety

50% ใน 10 ปี

Committee (NTSC) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานและแต่งตั้ง

“วิสัยทัศน์ ที่ขาดการลงมือทาเป็ นได้ แค่ความฝัน ลงมือทาโดยขาด

หน่ วยงานอื่นๆที่เกี่ ยวข้อ ง กาหนดบทบาทหน้าที่ครอบคลุมทั้งด้านการให้
ความรู ้ประชาชน การทา road safety audits การแก้ไขจุดเสี่ ยง พัฒนาระบบ
ข้อมูลและการวิเคราะห์อุบตั ิเหตุ การฝึ กอบรมและการออกใบอนุ ญาตขับขี่
การจัดการดูแลการแพทย์หลังเกิดเหตุ การปรับปรุ งการจดทะเบียนและการ

วิสัยทัศน์ เสียเวลาเปล่ าๆ วิสัยทัศน์ ร่วมกับการลงมือทาสามารถเปลีย่ นแปลง
โลกได้ ” Joel A. Barker

ตอนเราก าหนดเป้ าหมายลดการสู ญ เสี ย ชี วิ ต ลงต่ า กว่ า ครึ่ งหนึ่ ง

(3) นโยบายและแผนการดาเนินงานต้ องมุ่งเป้ าไปที่กลุ่มเสี่ ยงหลัก ได้ แก่

ประเทศไทยรายงานการเสียชีวติ ระหว่างปี 2541-2552 ไว้ 19.92 ต่อประชากร
หนึ่ งแสนคน ดังนั้นมติคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่ 29 มิ ถุนายน 2553 จึงกาหนด
เป้ าหมายให้ล ดการสู ญ เสี ย ให้ต่ า กว่ า 10 ต่ อ ประชากรหนึ่ ง แสนคนในปี
2563(2020) 17 แต่จากประมาณการขององค์การอนามัยโลกที่คาดประมาณการ
เสี ยชีวิตจากการคานวณโดยอาศัยหลักฐานทางสถิติต่างๆพบว่าประเทศไทย
ในปี 2556 น่ าจะมีการเสี ยชีวิต 24,237 คนคิดเป็ น 36.2 ต่อประชากรหนึ่ ง
แสนคนแต่การรายงานเป็ นทางการเพียง 13,650 ราย18
หมอดูฝรั่งแม่ นจัง

มอเตอร์ ไซค์
มีแต่ รณรงค์
ประเทศไทยมี รถจักรยานยนต์มากกว่า 20 ล้านคัน

19

การบาดเจ็บทาง

ถนนร้อยละ 80 เกิดจากรถจักรยานยนต์ เราตายจากจักรยานยนต์สูงสุ ดในอา
เชี่ยน
พ.ศ. 2554 รัฐบาลได้ประกาศให้เป็ นปี แห่ งการรณรงค์สวมหมวกนิ รภัย
100% ซึ่ งทุกภาคส่ วนต่างขานรับนโยบายกันอย่างกว้างขวางแต่รวมปรากฏ
การสวมหมวกนิ รภัยร้อ ยละ 46 เพราะหลังจากนโยบายออกมาทุกส่ วนพึง

เมื่อกระทรวงสาธารณสุข รวบรวมจานวนการเสี ยชีวิตจากแหล่งข้อมูล 3

พอใจกับการรณรงค์ การจับกุมผูไ้ ม่สวมหมวกนิรภัยแต่ละจังหวัดแตกต่างกัน

แหล่ง(3 ฐาน) ได้แก่ ข้อมูลจากใบมรณะบัตร ระบบข้อมูลคดี ของสานักงาน

ราวฟ้ ากับเหว จังหวัดที่อตั ราการจับกุมสู งๆเช่น เพชรบุรีและภูเก็ตตัวเลขการ

ตารวจแห่ งชาติและระบบข้อ มู ล การเรี ยกสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั กลาง

จับ กุ ม ประมาณ 9,849 และ 9,848 ต่ อ แสนประชากรขณะที่ จ ัง หวัด ที่ ไ ม่

คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยพบว่าในปี 2555 ประเทศไทยมีการเสี ยชีวิตจริ ง 23,601

ดาเนิ นการเท่าที่ควรเช่ น สระแก้ว บุรีรัม ย์ นราธิ วาส ตัวเลขเป็ น 3.98 1.27

คน คิดเป็ น 36.62 ต่อประชากรหนึ่ งแสนคน ใกล้เคียงกับการประมาณ การ

และ 0.13 ตามลาดับ (รายงานสถานการณ์ ค วามปลอดภัย ทางถนน 2557)

ขององค์การอนามัยโลก ตกลงจะตั้งเป้ าเท่าไหร่ กนั ดี ? เพราะหากตั้งเป้ าเหลือ

ตัว เลขต่ า งกัน หลายพัน เท่ า ในประเทศเดี ย วกัน โดยไม่ มี ม าตรการก ากับ

10 ต่อแสนประชากร เราต้องลดลงอีกสามเท่าครับ เฉพาะวางเป้ าหมายการลด

ควบคุ ม การดาเนิ น การของระดับพื้น ที่ สิ่ ง เหล่ า นี้ สะท้อ นให้เห็ น ว่า เรายัง

อุบตั ิเหตุให้ต่ากว่า 50 % ยังเป็ นปั ญหาคุยกันไม่จบ เรี ยกว่าเป็ นการเมาตัวเลข

ห่างไกลจากข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างไร

(5) ปรับปรุงระบบความปลอดภัยของถนนและยานยนตร์ ให้ สอดคล้ องกับ
มาตรฐานสากล
มีเครื่องมือประเมินระบบความปลอดภัยของถนน ทาไมไม่ ใช้
การประเมินความปลอดภัยทางถนนเป็ นเครื่ องมือมาตรฐานที่ทาให้รู้
ว่า ถนนเสี่ ยงมากน้อ ยเพีย งใด การประเมิ น มี จุ ด เริ่ ม ในปี 1999 ที่ เกิ ด จาก
ประเทศในยุโรปร่ วมกันสร้างมาตรฐานที่เรี ยกว่า EuroRAP ประเมินถนนใน
ยุโรปครอบคลุม กว่าร้อยละ 90 และต่อมาออสเตรเลียนาแนวคิด นี้ ไปพัฒนา
เป็ น AusRAP เพื่อใช้ในประเทศของตน ในปี 2006 ธนาคารโลกต้องการให้
วิธีน้ ีใช้ง่ายได้ทวั่ โลกจึงร่ วมมือกับผูเ้ ชี่ยวชาญหลายประเทศพัฒนาเครื่ องมือนี้
ให้ใ ช้ง านได้ส ะดวกขึ้ น และได้ The International Road Assessment
Programme (iRAP) version 2.2 ปั จจุบนั มี 26 ประเทศทั้งยากจนและไม่จน
นาไปใช้ประเมินถนนกว่า 50,000 กิโลเมตร โดยไม่มีประเทศไทยรวมอยูด่ ว้ ย
ไม่ทราบเพราะเหตุใด20
วิธีการประเมินของ iRAP
o เป็ นที่ยอมรับโดยสถาบันที่ทางานด้านความปลอดภัยทางถนนระดับ
โลก

o ประเมินง่ายและบอกระดับความปลอดภัยของถนนชัดเจน ใช้เป็ น
ตัวชี้วดั เพือ่ ลดความเสี่ยงของอุบตั ิเหตุทางถนนที่อาจเกิดขึ้น
o แยกระดับ ความปลอดภัย ของผูใ้ ช้ท าง 4 ประเภท ได้แก่ ผูข้ บั ขี่
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และคนเดินเท้า
o ประเมิน 50 ปั จจัยเสี่ยงของการเกิดอุบตั ิเหตุ ทุกช่วงถนน 100 เมตร
o แสดงในรู ป แบบ ระดับความเสี่ ย งในการเกิ ด อุ บ ัติเ หตุ หรื อ ดัช นี
ความปลอดภัยทางถนน (Star Ratings)

ในต้นปี 2559 สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีแห่ งเอเชีย (AIT) สารวจและ
ประเมินความปลอดภัยทางถนนในจังหวัดภูเก็ต เป็ นถนนของแขวงทางหลวง
197 ก.ม. และทางหลวงชนบท 116 ก.ม. ไม่รวมถนนของท้องถิ่นพบว่ าถนน
ส่ วนใหญ่ มีระดับความปลอดภัยระดับ 1-2 ดาวซึ่ งมี ความเสี่ ยงสู ง สาหรับ
ความปลอดภัยต่อ คนเดิ นจะเสี่ ยงสุ ด จักรยานยนต์รองลงมา แม้แต่รถยนต์
ความเสี่ยงระดับ 1-2 ดาวร้อยละ 50 ของความยาวถนนทั้งหมด
ในปี เดียวกันภูเก็ตและด้วยข้อมูลชุดเดียวกัน กระทรวงคมนาคมให้
หน่ วยงานที่ไม่ขอออกชื่อประเมิ นโดยมาตรฐานที่พฒั นาโดยคนไทยกันเอง
ตัวอย่ างการประเมินดัชนีความปลอดภัยทางถนนของ iRAP ในภูเก็ต

ผลการประเมิ น ออกมาว่าถนนของภูเก็ต ปลอดภัยระดับดี มาก ไม่ มี ปัญหา
อะไร
“ความจริงนั้นเหมือนแสงอาทิตย์ คุณสามารถหลบมันได้ สักพัก แต่ มันจะไม่
หนีไปไหน” เอลวีส เพรสลี่ย ์
เครื่องมือประเมินความปลอดภัยของรถก็มีแล้ ว ทาไม่ ไม่ ประกาศ?
มาตรฐานระบบความปลอดภัยของรถยนต์
เรื่ องระบบความปลอดภัยยานยนตร์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเป็ น
อี กเรื่ อ งหนึ่ งซึ่ งไทยถื อ ว่าล้า หลังมาก ประเทศสหรั ฐอเมริ กาเริ่ ม ทดสอบ

มา ต รฐา นค วาม ปลอ ดภั ย ข องรถใหม่ New

Car

Assessment

Program( NCAP)21
ตั้งแต่ปี 1979 หรื อ 37
ปี ก่ อ นเพื่ อ ให้ บ ริ ษ ัท
รถ ยน ต์ ผ ลิ ต รถ ที่ มี
ความปลอดภัยสู งขึ้น
โดยให้ ร ะดั บ ความ
ปลอดภัยเป็ น “ดาว” หนึ่ งถึงห้าดาว ห้าดาวหมายถึ งระดับความปลอดภัย
สู งสุ ด ต่อ มายุโรปพัฒนามาตรฐาน EuroNCAP เมื่ อ ปี 1997 และมี หลาย
ประเทศใช้วิธีการประเมิ นแบบเดี ยวกันเช่ น ออสเตรเลีย นิ วซี แลนด์ ลาติน
อเมริ กา จีน ญี่ปุ่น เกาหลีและอินเดีย ในหลายประเทศบังคับให้บริ ษทั รถยนต์
ติดดาวเพือ่ บอกให้รู้ระดับความปลอดภัยของรถแต่ละรุ่ น ข้อดีของการติดดาว
แบบนี้คือทาให้ผซู ้ ้ื อมีขอ้ มูลในการตัดสิ นใจเลือกรถยนต์ได้อย่างถูกต้อง ใน
หลายประเทศเมื่ อ ประกาศข้อ บังคับนี้ ออกไป รถยนต์ที่มีระดับดาวต่ าๆได้
หายไปจากท้องตลาดจากอานากการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน ได้สาหรับใน

(6) ต้ องมีข้อมูลที่ดีและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
การทางานเพื่อ แก้ไ ขปั ญหาการบาดเจ็บทางถนนไม่ สามารถใช้วิธี
หลับตานั่ง เที ย นนึ กเอาเองได้ การวางแผนที่ ผิด พลาดจะก่ อ ให้เ กิ ด ปั ญ หา
ตามมา เพราะถนนแต่ละสายมีรถผ่านไปมาหลายหมื่นคันต่อวัน การออกแบบ
และการจัดการช่องจราจรสาหรับรถ คน ทั้งขนาดช่องทาง ความลาดเอียง การ
เชื่อมต่อระบบการเดินทางแต่ละประเภท ระบบไฟ ป้ ายสัญญาณ การบังคับใช้
กฎหมาย การให้ความรู ้แก่ประชาชน การเก็บข้อ มูลความเสี่ ยง การเสี ยชีวิต
การบาดเจ็บและความสู ญเสี ยด้านเศรษฐกิจ สังคม แนวทางปรับปรุ งแก้ไ ข
การประเมินผล ฯ ล้วนต้องอาศัยนักวิชาการและองค์ความรู ้22
ประเทศที่ทาได้ ดี ล้วนแต่ ใช้ ข้อมูลและความรู้ เป็ นกุญแจสู่ ความสาเร็จ
ประเทศที่ให้ความสาคัญและประสบความสาเร็ จในการแก้ไขปั ญหา
อุบตั ิเหตุจราจรจะมีหน่วยงานทาหน้าที่ดา้ นวิชาการ และบริ หารจัดการ
รัฐบาลญี่ปนประกาศสงครามกั
บอุบัติเหตุ
ุ่

ภูมิภาคอาเชี่ยนปั จจุบนั เกิด ASEAN NCAP ตั้งแต่ปี 2011 ที่ต้ งั อยูใ่ นมาเลเซี ย

ปี 1951-70 ญี่ ปุ่ นหลัง สงครามโลกครั้ งที่ ส อง การส่ ง ออกท าให้

สาหรับประเทศไทย ถึงเวลาผลักดันการนา ASEAN NCAP มาใช้ เพื่อความ

เศรษฐกิจเติบโตมาก ประชาชนใช้รถมากขึ้น ผูเ้ สี ยชีวิตจึงเพิ่มจาก 4,429 คน

ปลอดภัยของคนไทยหรือยัง?

เป็ น 16,765 คน ญี่ปุ่นในขณะนั้นถนนไม่ ได้ม าตรฐาน ระบบไฟจราจรและ

ป้ ายเตือนไม่ดี คนญี่ปุ่นดื่มแล้วขับเต็มถนน ความรู ้ความเข้าใจในการใช้รถใช้

จึงตั้ง Institute for Traffic Accident Research and Data Analysis (ITARDA)

ถนนน้อย รัฐบาลญี่ปุ่นจึงประกาศสงครามกับอุบตั ิเหตุโดยทุ่มเทงบประมาณ

เอานักวิชาการจากสานักตารวจแห่ งชาติและกระทรวง The Ministry of Land,

และปรับปรุ งกฎหมายเพือ่ แก้ไขทั้งด้านคน รถ และถนน ทาให้ลดการสู ญเสี ย

Infrastructure, Transport and Tourism [MLIT]) มาร่ วมกันทางาน ITARDA

ทั้งชี วิต จากปี 1970-1980 การบาดเจ็บลงกว่าครึ่ ง ปั ญ หาการเสี ย ชี วิต เพิ่ม

ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลอุบตั ิเหตุแล้วพบว่า 9% ของถนนเป็ นสาเหตุ 40 % ของ

สู ง ขึ้ น อี ก ในระหว่า งปี 1970-1990 เพราะรถเพิ่ ม สู ง ขึ้ น สามเท่ า ตัว ท าให้

อุบตั ิเหตุท้งั หมด การทางานด้วยวิธี Plan Do Check Act คือวางแผน ลงมือทา

ผูเ้ สียชีวติ เพิม่ เป็ น 11,452 คนในปี 1990

สอบสวน ประเมิน และวางแนวทางการทางานอย่างต่อเนื่ องจึงทาให้ปัจจุบนั

กาเนิด ITARDA
ปี 1992 รัฐบาลต้องการแก้ปัญหาเชิงระบบโดยใช้ความรู ้และข้อมู ล

ญี่ปุ่นเป็ นประเทศที่มีระบบการจราจรที่ปลอดภัยที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลกการ
เสียชีวติ เหลือ 4.7 ต่อแสนประชากร (ปี ละประมาณ 6,000 คน)
การมีองค์กรนาที่ทาหน้ าทีด่ ้ านข้ อมูล วิชาการประสบความสาเร็จในการลด
อุบัติเหตุมาแล้ วทั่วโลก
ประเทศอื่นที่มีหน่วยงานทางานด้านข้อมูล วิชาการและประสบ
ผลสาเร็จในการลดการเสียชีวติ ได้แก่
 VicRoads ของออสเตรเลีย
 Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) ของ
สวีเดน
 European Transport Safety Coucil (ETSC) ของยุโรป

 French National Institute for Transport and Safety Research
(INRETS) ของฝรั่งเศส

3. ทาหน้าที่ประสานการทางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
4. มีงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุน

 Malaysian Institute of Road Safety Research (MIROS) ของมาเลเชีย

5. เป็ นผูจ้ ดั ทาคู่มือแนวทางปฏิบตั ิให้หน่วยงานต่างๆใช้

 ฯ

6. เป็ นองค์กรที่ทาหน้าที่ปรับปรุ งพัฒนาให้ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

หน่ วยงานเหล่ านี้ ทาหน้าที่สาคัญในการนางานข้อ มู ลและวิชาการ

การจราจรทางถนนให้ดีข้ นึ

เคลื่ อ นสู่ น โยบายและท างานแบบสหวิช าชี พ หวัง ว่า หน่ ว ยงานเช่ น นี้ ใน

7. กากับติดตามและประเมินผลการทางานด้านต่างๆ

ประเทศไทยจะเกิ ด ขึ้ น เพื่อ น าข้อ มู ล และวิช าการมาช่ ว ยลดสถานการณ์

8. นาเสนอนโยบายเพือ่ การเปลี่ยนแปลง

อุบตั ิเหตุในประเทศไทยได้ในอนาคต(หวังว่ าไม่ เป็ นอนาคตอันไกลโพ้ นนะ
ครั บ)
คุณของลักษณะขององค์กรนา23
องค์กรนาที่จะมาทางานเพื่อลดการสู ญเสี ยจากการจราจรทางถนน
ต้องศักยภาพสูงเพราะทางานประสานกับหลายหน่ วยงาน เนื้ องานครอบคลุม
ตั้ง แต่ ก ารวางแผน จนถึ ง การปรั บ ปรุ ง ความปลอดภัย ของถนน คุ ณ ของ
ลักษณะองค์กรควรเป็ นดังนี้
1. สามารถบูรณาการข้อมูล ความรู ้ และวินิจฉัยปั ญหาของอุบตั ิเหตุทาง
ถนนของประเทศ
2. ความสามารถบูรณาการแผนและเป้ าหมายร่ วมระหว่างหน่วยงานได้

แนวคิดเรื่องอุบัติเหตุทางถนนในมุมมองใหม่24
คาว่า ”อุบตั ิเหตุ”ที่ถือว่าเป็ นเรื่ อง “บังเอิญ ไม่สามารถคาดการณ์ ไม่
สามารถควบคุ ม และไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้” ซึ่ งเป็ นเรื่ อ งไม่ จ ริ ง การเกิ ด
อุบตั ิเหตุจากการจราจรสามารถแก้ไขได้ดว้ ยการวิเคราะห์หาสาเหตุตามด้วย
การป้ องกันแก้ไขความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
การเรี ยกว่า ”อุบตั ิเหตุทางถนน” หลายประเทศไม่ยอมรับเปลี่ยนเป็ น
เรี ยกว่า “การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน” แทนหน่วยงานป้ องกันโรคของ
สหรัฐอเมริ กา(Centers for Disease Control) มีนโยบายว่าหากเจ้าหน้าที่คนใด
ใช้คาว่า “อุบตั ิเหตุ” จะถูกปรับเป็ นเงินครั้งละ 10 เหรี ยญ

ในประเทศพัฒนาแม้วา่ จานวนรถยนต์จะมากขึ้น สมรถนะของรถจะ
เร็วขึ้น แต่เห็นการลดลงของการเสียชีวิตจากบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน
อย่างชัดเจน หลักคิดสาคัญ ของประเทศที่ประสบความสาเร็ จในการจัดการ
เรื่ องบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนจะมี มุม มองต่อ ปั ญหาการบาดเจ็บทาง
ถนนดังนี้

เร็วเท่ าไหร่ ที่ทาให้ เราตายครึ่งหนึ่ง
จากการวิจยั พบว่า ความเร็ วที่ฆ่า เราได้ร้ อ ยละ 50 คือ ประมาณ 45
กิโลเมตรต่อชัว่ โมงหากเป็ นการชนคนเดินถนน ขี่จกั รยานและมอเตอร์ไซด์
ความเร็ ว ประมาณ 65 กิ โ ลเมตรต่ อ ชั่ว โมงหากเป็ นการชนด้า นข้า ง และ
ประมาณ 85 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงหากชนหน้าตรง

1. คนเรานั้นตายง่ ายกว่าที่คดิ

30 กิโลเมตรต่ อชั่วโมงในเขตเมืองถึงจะปลอดภัย
การถู ก ชน
ด้ว ยความเร็ ว รถที่
เ กิ น ก ว่ า 3 0
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
ก็สามารถ “ฆ่า” เรา
ไ ด้ ร่ า ง ก า ย ข อ ง
มนุ ษย์ ท นต่ อ แรง

กระแทกได้ไม่เกินวิวฒั นาการความสามารถในการวิ่งสู งสุ ดสิ บกว่ากิโลเมตร
ต่อชัว่ โมง การเดินทางด้วยรถเป็ นความเร็วเกินปกติของเรา ความเร็ วประมาณ
60 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงจะเกิดการปะทะเหมือนตกจากตึกชั้นที่ 5

แนวความคิดการจัดการความเร็วเพือ่ ลดความเสี่ ยงให้มากที่สุดถูกใช้
ไปทัว่ โลก เพียงเปลี่ยนแนวคิดโดยจากัดความเร็ วไม่เกิน 20-30 กิโลเมตรต่อ
ชัว่ โมงในเขตชุมชนเมือง ประเทศเนเธอร์แลนด์แลนลดการเสี ยชีวิตจากปี ละ
3,200 รายเหลือ 800 ราย สาหรับเมือ งของประเทศพัฒนาแล้วจะออกแบบ
ระบบการเดินทางที่เป็ นมิตรกับผูใ้ ช้ทางทุกกลุ่ ม รวมทั้งเด็ก คนชรา ผูพ้ ิการ
และมีทางเลือกในการเดินทางหลากหลายเช่น การเดิน จักรยาน รถสาธารณะ
การใช้ความเร็ว 100-120 กิโลเมตรต่อชัว่ โมงทาได้เฉพาะการเดินทางระหว่าง
เมืองที่ออกแบบถนนแยกเลนและออกแบบเพือ่ ความปลอดภัยสูงสุด25 26

ซึ่ งเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าจากความง่วง จากสภาพร่ างกาย จากความเหนื่ อยล้า
ความไม่คุน้ เคยเส้นทาง รวมทั้งความบกพร่ องของยานพาหนะ ในยุโรปมีการ
ทาแนวปฏิบตั ิเพือ่ การออกแบบถนนที่ให้อภัยต่อความผิดพลาด (Forgiveness
roadsides design guide) อาทิ การเว้น ไหล่ ท างให้ก ว้า งและปราศจาก
สิ่งก่อสร้างหรื อต้นไม้ใหญ่ ระยะ 7-10 เมตร(ฝรั่งเศส) ระยะ 10 เมตร(สวีเดน)
เป็ นต้น การออกแบบแนวท่อระบายน้ าริ มทางที่ปลอดภัย การทาเส้นจราจร
เป็ นแถบขอบทาง (Shoulder rumble strip) เพื่อเตือนผูข้ บั ขี่ที่ออกนอกไหล่
ทางเนื่องจากความง่วงหรื อทัศนวิสัยที่ไม่ดี การออกแบบรั้วข้างทางที่รองรับ
การกระแทกและป้ องกันชนเสี ยบตัวรั้ว การใช้ Cable barrier ซึ่ งมีความหยุน่
พลาดได้ แต่ ไม่ ควรตาย

ตัวกว่ารั้วแบบคอนกรี ต กรณี เหล่ านี้ คือ หลักคิดเรื่ อ งการให้อ ภัยและการ
การออกแบบระบบการจราจรที่ ดี
ต้อง”ให้อภัย”ต่อ ความผิดพลาดของมนุ ษย์

ยอมรับว่าความผิดพลาดของมนุษย์เกิดขึ้นได้เสมอแต่ตอ้ งไม่นาสู่ การเสี ยชีวิต
และบาดเจ็บรุ นแรง27 28
ความปลอดภัยทางถนนเป็ นหน้ าที่ของทุกคน
มี ผูค้ นที่เ กี่ ยวข้อ งกับ การท างานด้านความปลอดภัย ทางถนนเป็ น
จานวนมาก เริ่ มจากกระบวนการผลิ ต รถยนต์ การออกแบบผังเมื อ ง การ
ออกแบบวิศวกรรมสร้างทาง การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึ งพฤติกรรมการ
เดิ นทางของมนุ ษย์ ไม่ มีหน่ ว ยงานใดหน่ วยงานหนึ่ งที่สามารถทางานเพื่อ

สร้ า งความปลอดภัย ทางถนนได้ เ พี ย งล าพัง องค์ก ารอนามัย โลกได้ใ ห้
ข้อเสนอแนะให้ประเทศต่างๆแก้ไขปั ญหาการบาดเจ็บทางถนนโดย
 มีนโยบายให้ความสาคัญต่อปั ญหาการบาดเจ็บทางถนน
 จัดทาแผนระดับชาติเพือ่ มุ่งเป้ าหมายที่วดั ผลได้
 จัดตั้งและมอบหมายให้องค์กรนามีภารกิจชัดเจนในการลดการ
สูญเสียและบาดเจ็บจากการจราจร
 พัฒนาระบบการทางานระหว่างหน่วยงานต่างๆ
 จัดสรรงบประมาณให้พอเพียง ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ให้
เกิดผลในการลดการบาดเจ็บอย่างจริ งจัง

ให้ สิทธิ์แก่ คนเดินถนนก่ อน
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ที่

 ตรวจติดตามและการประเมินผล

พั ฒ น า แ ล้ ว ล า ดั บ

 การวิจยั และการเผยแพร่ ความรู ้

ความส าคั ญ การใช้ ถ นน
(Road user hierarchy) โดย

ถนนที่ไม่ ปลอดภัยคือความไม่ เป็ นธรรมของสั งคม

ให้การเดิ น เท้า อยู่ในลาดับ

การจราจรทางถนนคื อการเดิ น ทาง ซึ่ งมี ต้ งั แต่ การเดิ นเท้า การวิ่ง

สูงสุด รถยนต์ส่วนตัวอยูใ่ น

รถเข็น จัก รยาน จัก รยานยนต์ รถยนต์แ ละรถสาธารณะต่ างๆ ดังนั้น การ

ลาดับล่ างสุ ด ผูค้ นทุกกลุ่ ม

ออกแบบของการจราจรที่ดีตอ้ งเริ่ มต้นตั้งแต่ประตูบา้ นไปถึงเขตถนนถึงผิว

ตั้ งแต่ เด็ ก ผู ้ สู งอา ยุ ค น

จราจร

พิการที่นั่งรถเข็น จะได้รับ
สิ ท ธิ์ แ ล ะ ค ว า ม

สะดวกสบายในการเดิ นทาง หากจาเป็ นต้อ งเดินทางด้วยรถสาธารณะก็จะ

สังคม เราจะไม่ค่อยเห็นผูพ้ ิการ เด็กและคนสู งอายุ มีโอกาสเดินทางด้วยการ

ออกแบบให้มีระบบความปลอดภัยและเอื้อต่อการขึ้นลง แม้รถเข็นผูพ้ ิการก็

เดินถนน ข้าราชการไทยเดินทางไปต่างประเทศเพือ่ ศึกษาดูงานกันเป็ นจานวน

สามารถเดิ นทางด้วยรถสาธารณะได้ ในหลายประเทศส่ งเสริ มให้ผูค้ นใช้

มาก ได้พ บเห็ น บ้า นเมื อ งต่ า งประเทศที่ อ อกแบบสะดวกสบายสวยงาม

จักรยานเดิ นทางมากขึ้น แนวคิด bike Friendly city สร้างทางจักรยานที่

เสียดายที่ไม่พกสิ่งที่เห็นกลับมาช่วยบ้านเมืองของเรากันเลย

สะดวกสบาย ปลอดภัย และเดิ น ทางเชื่ อ มโยงได้ท้ งั เมื อ ง แนวคิ ด นี้ ได้
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมมากมายทั้งในความประหยัด ปลอดภัย เป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลดีต่อสุขภาพของประชาชน
ในประเทศไทย รถ คือ อภิสิทธิ์ยนต์
ในประเทศไทยผูม้ ีรถยนต์ถือเป็ นอภิสิทธิ์ชน การสร้างถนนออกแบบ
เพื่อ รถยนต์เป็ นหลัก เราไม่ ค่อ ยค านึ งถึ งระบบการเดิ นทางอื่ น ๆ ไม่ ค่อ ยมี
เส้นทางจักรยาน การบาดเจ็บและเสียชีวติ จากการเดินทางด้วยจักรยานสู งมาก
ข่าวเมื่อปี 2556 ที่ 2 สามีภรรยาชาวอังกฤษ ปั่ นจักรยานรอบโลกมาแล้ว 23
ประเทศมาเสี ยชีวิตทั้งคู่ขณะปั่ นจักรยานไทย เป็ นเรื่ องที่น่าเศร้าใจและเป็ น
ข่าวดังไปทัว่ โลก ฟุตบาทคนเดินที่แคบอยูแ่ ล้วยังเต็มไปด้วยร้านค้าแผงลอย
และสิ่งกีดขวางต่างๆทั้งเสาไฟ ท่อ ป้ าย และการบุกรุ กทาให้คนเดินถนนต้อง
ลงมาเสี่ ย งกับรถบนผิว จราจร แต่ ละปี จึง มี ค นเดิ น ถนนถู ก รถเสี ยชี วิต เป็ น
จานวนมาก 29 ทางลาดสาหรับรถเข็น มีเครื่ องหมายนาทางสาหรับคนพิการ
ทางสายตายิง่ เป็ นสิ่งที่พบไม่บ่อย ถือได้วา่ สังคมไทยที่ขาดความเป็ นธรรมทาง

ไม่ เป็ นไรหรอกที่จะช้ า หากคุณเพียงไม่ หยุดเดิน “ขงจือ้ ”
การแก้ปัญหาการบาดเจ็บทางถนนดู เหมื อ นจะเป็ นเรื่ อ งที่ ห่างไกล
ส าหรั บ ประเทศไทย เพราะขนาดปั ญ หาใหญ่ ม ากจากการสะสมมานาน
นอกจากการเดิ น ทางของผู ้ค นอี ก จ านวนหลายสิ บ ล้า นคนต่ อ วัน งานที่
สลับซับซ้อนประกอบด้วยหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การขาดองค์กรนา การ
ไม่ได้ถูกยกระดับความสาคัญของปั ญหา เหล่านี้ทาให้ปัญหาทับถมทวีคูณ

สามเหลีย่ มเขยือ้ นภูเขา ขยับเพือ่ ลดอุบัติเหตุ

อุปสรรคให้เกิดการเคลื่อนไหวพัฒนา แนวคิดนี้ ประกอบด้วยโครงสร้างสาม
ประการที่ทางานพึ่งพิงประสานกันได้แก่
คาสั มภาษณ์ อจ.ประเวศ วะสี อธิบายทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยือ้ นภูเขาได้ ดี
ที่สุด30
อจ.ประเวศ วะสี ได้ให้สัมภาษณ์เครื อข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูปเมื่อ
เดือนกันยายนปี 2013 ไว้แบบเข้าใจง่ายว่า
รบกวนคุณหมอเล่ าประสบการณ์ การปฏิ รูปที่ ผ่านมา รวมถึงอธิ บาย
ให้ ฟังได้ ไหมครั บว่ าทาไมประเทศไทยต้ องปฏิรูปแล้ วปฏิรูปอี ก?

มองโลกในแง่ดีว่า ทุกปั ญหามี ทางออกเพียงแต่โอกาสและจังหวะ

หากดู ป ระเทศไทยในเชิ ง ประวัติศ าสตร์ จะพบว่า มี วิวฒั นาการ

สาหรับประเทศไทยยังมาไม่ถึง แม้ระบบการจัดการจากภาคนโยบายของไทย

เรื่ อยมาจนเข้าสู่สงั คมปั จจุบนั ซึ่ งมีความซับซ้อนมาก แต่ตลอดเส้นทางเราไม่

ยัง “สอบตก” ตามความเห็นของนักวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนจาก

ค่อยประสบความสาเร็ จในการพัฒนา แล้วเราก็พยายามแก้ไขจุดติดขัด การ

องค์กรชั้นนาของโลก แต่สิ่งที่องค์การอนามัยโลกชื่นชมไทยคือความเข้มแข็ง

ปฏิรูปจะเกิดขึ้นเมื่อเราตระหนักว่าการแก้ไขเล็กๆ น้อยๆ ไม่ได้ผล

ของภาคีอาสาสมัครที่ร่วมกันทางานด้านความปลอดภัยทางถนน

ที่ผา่ นมาจุดติดขัดสาคัญคือวิธีคิด คนไทยจะคิดเป็ นเชิงความดีความ

อจ.ประเวศ วะสี ได้ให้แนวคิดการแก้ไ ขปั ญหาของสังคมที่มีความ

ชัว่ ของปั จเจกบุคคล คิดว่าเป็ นเรื่ องกรรมแต่ชาติปางก่อน เราปฏิรูปกันด้วยวิธี

สลับซับซ้อ นด้วยทฤษฎี สามเหลี่ยมเขยื้อ นภูเขา ทฤษฎี น้ ี เสนอแนวคิดที่ว่า

คิดแบบนี้ไม่ได้ เพราะปั ญหาต่างๆ เป็ นปั ญหาเชิงโครงสร้างซึ่ งยากที่จะเข้าใจ

การแก้ ไ ขปั ญหาใหญ่ ๆ ทางสั ง คมใหญ่ หนา หนั ก เหมื อ นภู เ ขาต้ อ ง

ยากที่จะแก้ไข นี่ คือที่มาของโจทย์การปฏิรูปที่ว่าเราจะปฏิรูปเชิงโครงสร้าง

ประกอบด้ว ยส่ ว นส าคัญ สามประการที่ จ ะเป็ นแรงเพื่ อ เขยื้อ นหรื อ โยก

ซึ่งคนไทยจะฟังแล้วไม่คุน้

สาหรั บที่ผ่านๆ มา ส่ ว นตัว เราก็ไ ม่ ไ ด้ชานาญอะไรแต่ เห็ น ปั ญหา
ต่างๆ แล้วรู ้ สึกว่ามันหนักหนามาก ก็เกิ ดความคิดอยากจะปฏิรู ปเรื่ อ ยมา
ล้มเหลวมาก็มาก เมื่อก่อนหนุ่ มๆ เคยคิดปฏิรูปโรงเรี ยนแพทย์เพราะเห็นว่า
น่ าจะดีและทาประโยชน์ให้สังคมได้มากกว่านี้ คิดกัน 3 คน แล้วเริ่ มจากไป
เสนอคณะรัฐมนตรี ซ่ ึ งก็เห็นชอบด้วย แต่เขาไม่มีน้ ายาจะทาอะไรต่อ เราจึง
เรี ยนรู ้วา่ จริ งๆ แล้วคณะรัฐมนตรี ไม่มีอานาจ จะเปลี่ยนแปลงอะไรคงยาก
ช่วงหนึ่ งก่ อน 14 ตุลาฯ พวกเราก็จดั ประชุ มกันทุกวันเสาร์เพื่อคิด
เรื่ อ งระบบสาธารณสุ ข เห็ น กัน ว่า โรงเรี ย นแพทย์ไ ม่ ไ ด้ช่ ว ยสนองการ

ทาคอมมูน เมดิ คอลสคูล (commune medical school) ซึ่ งตอนนั้นกระแส
ต่อต้านคอมมิวนิสต์ก็แรงมาก
ขนาดรั ฐ มนตรี ส่ ง ผมไปสรุ ปให้นายกรั ฐ มนตรี ฟั ง คุ ย กัน สองคน
นายกฯ เลี้ยงข้าวกลางวันผม ก็ยงั ไม่สาเร็ จ ขณะนี้ ตะวันตกและระดับโลกก็
กาลังเสนอแนะว่าต้องปรับการพัฒนาบุคคลากรใหม่ ซึ่ งตรงกับที่เราคิดแล้ว
ล้มเหลวเมื่อ 40 ปี ก่อน
ที่เล่ าให้ ฟังเพื่อให้ เห็นถึงความยากที่จะทาอะไรดีๆ

แก้ปัญหาของคนยากจนเลย ควรมี โรงเรี ยนแพทย์แบบใหม่ที่เป็ นโรงเรี ยน

ต่อมาก็ช่วง พ.ศ.2537 หลังเกิดเหตุการณ์คุณสุ จินดา คราประยูร ทา

แพทย์ชุมชน คนจะเข้าเรี ยนต้องผ่านการทางานในชุมชนก่อนแล้วให้ชุมชน

รัฐประหาร ช่วงก่อนหน้านั้นผมพยายามเสนอว่าเราต้องปฏิรูปหลายเรื่ อง ทั้ง

คัดเลือกเข้ามาเรี ยน เรี ยนแล้วก็กลับไปสนองตอบปั ญหาของชุมชน พอดีเกิด

สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และอื่นๆ เพราะมองว่าปั ญหาต่างๆ เชื่อมโยงกัน ที

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ขึ้น มีการจัดตั้งรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ ซึ่ งมี

นี้ หลัง เหตุ ก ารณ์ พ ฤษภาทมิ ฬ คุ ณ ฉลาด วรฉัต ร ไปอดข้า วประท้ว งหน้ า

รัฐมนตรี สาธารณสุ ข 2 คน คืออาจารย์อุดม โปษะกฤษณะ และอาจารย์เสม

รัฐสภา ประกาศว่าจะอดจนตาย ผมจึงเขียนบทความลงหนังสื อพิมพ์มติชน

พริ้ งพวงแก้ว ท่ านทั้งสองสนับ สนุ น แนวคิดกลุ่ มเรา จึง จัดประชุ ม กัน ที่

เข้าใจว่าลงวันที่ 1 หรื อ 2 มิถุนายน พ.ศ.2537 ว่าความตายของคุณฉลาดน่ าจะ

กระทรวงสาธารณสุขทุกวันพุธเพือ่ ทาหลักสูตรโรงเรี ยนแพทย์ชุมชน พอข่าว

นาไปสู่การปฏิรูปการเมือง ตอนนั้นเลือกใช้คาว่า ‘ความตาย’ เพราะกาลังคิด

นี้ ก ระจายไปพวกโรงเรี ย นแพทย์ก็ค ัด ค้าน แล้ว ก็ มีค นไปเขี ย นโจมตี ล ง

เรื่ องการปฏิรูปการเมืองซึ่ งเป็ นเรื่ องอานาจสู งสุ ดซึ่ งถ้าไม่ถูกต้องบ้านเมืองก็

หนังสื อ พิมพ์ คือโรงเรี ยนแพทย์ใหม่ เราเรี ยกกันว่าคอมมูนิต้ ี เมดิคอลสคู ล

รวนไปหมด จึงเลือกใช้คาที่แรงเพื่อให้คนสนใจ แล้วพอดีช่วงนั้นก็ได้อ่าน

(community medical school) เขาก็ไปตัดคาว่า ‘ตี้’ ออก แล้วก็วา่ ไอ้พวกนั้นจะ

บทความของอาจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ ที่เขียนลงในหนังสื อพิมพ์ผจู ้ ดั การ

เป็ นบทความยาวต่อ เนื่ อ งทุกสัปดาห์ ในนั้นมีคาว่าปฏิรูปการเมืองผ่านการ
เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ท้งั ฉบับ เรื่ องนี้กอ็ ยูใ่ นใจผม
วันรุ่ งขึ้นวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2537 คุณมีชยั ฤชุพนั ธ์ เขียนบทความ

นี่ คือเรื่ องปฏิรูปการเมืองเมื่อช่วงปี พ.ศ.2540 แต่ก็ยงั ถือว่าไม่ได้ผล
เพราะบ้านเมืองยังวุน่ เรื่ อยมา พอดีหลังจากนั้นมีคุณทักษิณ ชินวัตรขึ้นมา เขา
มีอานาจมากเพราะมีเงินเยอะและเก่ง สามารถก้าวข้ามรัฐธรรมนูญได้

ลงหนังสื อพิมพ์มติชนว่าถ้าจะปฏิรูปการเมืองต้องแก้มาตรา 211 คนก็สนใจ

รบกวนคุณหมอขยายความแนวคิดเรื่องสามเหลีย่ มเขยือ้ นภูเขาให้ ฟังได้ ไหม

กันมาก หมอเหวงก็ยกพวกมาเชียร์ การปฏิรูปการเมืองก็เกิดขึ้น ทีน้ ี คุณมารุ ต

ครับ?

บุนนาค ซึ่ งเป็ นประธานรัฐสภาพยายามจะทาให้คุณฉลาดหยุดอดข้าว จึง
ประกาศตั้งคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย เข้าใจว่าเป็ นวันที่ 9 มิถุนายน

“ผมเรี ยกว่าสามเหลี่ยมเขยือ้ นภูเขา ภาษาอังกฤษเรี ยกว่า ‘triangle that

พ.ศ.2537 แล้วก็ต้ งั หมอประเวศเป็ นประธานโดยไม่ได้บอกผม ประกาศไป
แล้วค่อยโทรมาบอก หวังว่าจะยุติการอดข้าวประท้วงของคุณฉลาดแต่แกก็ไม่
หยุด
เมื่อตั้งคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย เราก็เสนอว่าน่ าจะเขียน
รัฐธรรมนูญขึ้นใหม่เพื่อปฏิรูปการเมือง จึงทาข้อเสนอว่าต้องแก้รัฐธรรมนู ญ
มาตรา 211 แล้วตั้งคณะกรรมการ ตั้งสมัชชายกร่ างรัฐธรรมนูญขึ้น นี่ คือความ
เป็ นมาของรัฐธรรมนู ญ พ.ศ.2540 ตอนนั้นเป็ นเรื่ อ งยากนะ เพราะปกติจะ
เขียนรัฐธรรมนู ญใหม่ ท้ งั ฉบับต่อ เมื่ อประเทศแพ้สงครามหรื อ มี การปฏิวตั ิ
อยูๆ่ จะมาเขียนเป็ นไปได้ยาก เราจึงเคลื่อนไหวมากในช่วงนั้น ซึ่ งก็นามาซึ่ ง
การค้นพบสิ่งที่เรี ยกว่า ‘สามเหลี่ยมเขยือ้ นภูเขา’ ตอนหลังได้นาไปใช้ในเรื่ อง
ต่างๆ มาก เพราะมันตอบคาถามว่าจะทาเรื่ องยากๆ ให้สาเร็จได้อย่างไร

moves the mountain’ เรื่ องยากๆ ประดุจเขยื้อนภูเขาถ้าใช้สามเหลี่ยมนี้ ไ ป
เขยือ้ นมันก็จะเขยิบ สามเหลี่ยมมุมแรกคือต้องมีความรู ้ ถ้าไม่มีก็ทาอะไรไม่
สาเร็ จ อย่างในการเคลื่ อนไหวเพื่อเขียนรัฐธรรมนู ญใหม่ อาจารย์บวรศักดิ์
อุวรรณโณ ซึ่ งเป็ นเลขานุ การ คณะกรรมการพัฒนาประชาธิ ปไตย ก็ไ ปหา

นักวิจยั 10 คน มาวิจยั 10 เรื่ อง เพื่อประกอบการเขียน มุ มต่อ มาคือต้อ ง

สังคมก็คือชุมชน อานาจรัฐคือองค์กรปกครองท้องถิ่น ถ้าทางานร่ วมกันจะทา

เคลื่อนไหวทางสังคมหรื อ ‘social mobilization’ ซึ่ งตอนร่ างรัฐธรรมนู ญเราก็

เรื่ องยากๆ ได้

ได้ทางานกับรัฐเพื่อสื่ อสารให้สังคมเข้ามามีส่วนร่ วม อีกมุมคือมุมการเมือง
หรื ออานาจรัฐ
หากเราใช้ไม่ครบทุกมุมของสามเหลี่ยมจะไม่ได้ผล เช่น บิล คลินตัน
ต้องการปฏิรูประบบบริ การสุ ขภาพของประเทศอเมริ กา เขาใช้แค่ความรู ้กบั
อ านาจการเมื อ งจึ ง ไม่ ส าเร็ จ ในฟิ ลิ ป ปิ นส์ เมื่ อ สัง คมโค่ น เฟอร์ ดิ น านด์

สามเหลีย่ มเขยือ้ นภูเขากับ 5 ส. 5 ช.
จุดเริ่ มต้นที่เกิดยุทธวิธีที่นามาใช้ในการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจร
มาจากแนวความคิดของ Safe Community เมืองต้นแบบ ที่เครื อข่ายชุมชนคน
ในพื้นที่ช่วยกันแก้ปัญหาการบาดเจ็บจน “หมอตกงาน”

มาร์ กอส แล้วคอราซอน อากี โนขึ้นมามีอานาจ เขาเชื่อ มระหว่างสังคมกับ

คุ ณหมออนุ ชา เศรษฐเสถี ยร เลขาธิ การสถาบัน การแพทย์ฉุก เฉิ น

การเมือง แต่ไ ม่สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานของประเทศคือ ความยากจนและ

กล่ าวไว้เ มื่ อ ได้ไ ปศึ กษาดู ง านที่ ศูน ย์ความร่ ว มมื อ องค์การอนามัยโลก ที่

ความอยุติธรรม พอผมไปพูดเรื่ องสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา คนฟิ ลิปปิ นส์บอก

สถาบัน Karolinska ประเทศสวีเดน หลัง จากที่พบว่าโรงพยาบาลที่สวีเดน

เขาเห็นแล้วว่าที่ไม่สาเร็จเพราะเขาใช้แค่สองมุมแต่ขาดความรู ้

หมอพยาบาลต้องดูแลผูบ้ าดเจ็บจากท้องถนนน้อยมาก ด้วยการที่มีการทางาน

สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขานี่ ตอนหลังเอาไปใช้ในเรื่ องต่างๆ หลายเรื่ อง
เช่ นหมอสงวน นิ ต ยารัมภ์พงศ์ นาไปใช้ในการผลักดันระบบหลักประกัน

ด้านการป้ องกันที่ดีเลิศ คุณหมอได้เก็บตกแกนความรู ้สาคัญว่าการที่จะทาให้
ชุมชนมีความปลอดภัยได้ อาศัยหลักการสาคัญ 5 ข้อคือ

สุ ขภาพ ในต่างประเทศเช่นองค์การอนามัยโลกก็มีคนสนใจเรื่ อ งนี้ มีการ

1. Information System ใช้ขอ้ มูล ข่าวสาร

นาไปลงบทบรรณาธิ ก ารวารสารการแพทย์แลนเซต (Lancet) ที่ ประเทศ

2. Multidisciplinary ทางานแบบสหสาขาวิชาชีพ

อังกฤษ ช่วงหลังเอาไปใช้ในระดับพื้นที่ก็พบว่าดี ใช้ได้หลายระดับ เวลา

3. Community participation ความมีส่วนร่ วมของชุมชนในพืน้ ที่

นาไปใช้เราจะดูว่าสามเหลี่ยมในระบบนั้นๆ ประกอบด้วยอะไรบ้าง เช่น ใน

4. Focus on priority problem ยกปั ญหาความเสี่ยงที่สาคัญมาแก้ไขก่อน

ระบบสุ ขภาพชุ มชม ความรู ้ก็มาจากสถานี อ นามัยหรื อ โรงพยาบาลชุ มชน

5. Comprehensive, practical and cost effective ทางานอย่างครอบคลุม
มีความรู ้ เหมาะสมและคุม้ ทุน
คุณหมออนุชาจึงได้สงั เคราะห์ใหม่เพือ่ ให้จดจาได้ง่ายขึ้นเป็ นคาว่า 5
ส. คือ
สารสนเทศ สหสาขา ส่ วนร่ วม สุ ดเสี่ยงและสุ ดคุ้ม
จะเห็นได้วา่ สารสนเทศ สุดเสี่ ยงและสุ ดคุม้ นี้ คือมุมการสร้างความรู ้
สาหรับสหสาขาและส่วนร่ วมมองได้สองมุมคือเป็ นระดับเครื อข่ายคนทางาน
หรื อ ส่ วนร่ วมในภาคนโยบายการเมื อ งและการเคลื่ อ นไหวทางสังคมด้ว ย
ปั ญหาอุ บตั ิเหตุทางถนนของไทยยังเห็ นข้อจากัดของ 2 มุมคือ ภาคนโยบาย
และภาคการเมืองและภาควิชาการ การกาหนดกลวิธีในการทาให้สามเหลี่ยม
เขยื้อ นภูเขาและ 5 ส. ขยับได้ในทางปฏิบตั ิคุณหมออนุ ชา เศรษฐเสถี ยรจึง
รวบรวม “ช” 5 คา กลายเป็ น “5 ช” ได้แก่ ชวน/เชื่อม เชียร์/ชม ช้อน เช็ค และ
ชง
ชวน/เชื่อม เชียร์ /ชม
เป็ นวิธีการทางานเพื่อขยายการเคลื่ อนไหวภาคสังคม สร้างความมี
ส่วนร่ วมจากสหสาขาวิชาชีพ สิ่ งเหล่านี้ ก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคม เครื อข่าย

ต่างๆทั้งในระดับท้องถิ่น อาเภอ จังหวัด จนถึงระดับประเทศล้วนแต่เชื่อมร้อย
กันด้วย ชวน/เชื่อม เชียร์/ชม
ช้ อ น เช็ ค คือ การใช้ค วามรู ้ แ ละสารสนเทศในการท างาน ซึ่ งการ
ท างานป้ องกัน การบาดเจ็ บ ทางถนนต้อ งอาศัย ข้อ มู ล ที่ ดี แ ละวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วช่วงต้นของหนังสือ
ชง คือการนาเสนอผูม้ ีอานาจกาหนดนโยบายซึ่งมีได้ต้งั แต่ระดับ
พื้นที่ ท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ
ยุ ท ธวิ ธี แ ละกลวิ ธี 5 ส. 5 ช. ถู ก น ามาใช้ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ท าให้
สามเหลี่ ย มเขยื้อ นภูเขาเข้าใจง่าย ปฏิ บตั ิไ ด้สาหรับ การเคลื่ อ นงานลดการ
บาดเจ็บทางถนน
การสร้ างความรู้ สารสนเทศ สุ ดเสี่ ย ง สุ ดคุ้ม เกิ ดจากการเช็คข้อ มู ลต่างๆที่

เกี่ ย วข้อ งกับ อุ บ ัติ เ หตุ จ ราจร ไม่ ว่า จะเป็ น คน รถ ถนน เช็ ค สถานการณ์

“จิตใต้ สานึกเราถูกกระตุ้นผ่ านอารมณ์ ไม่ ใช่ ผ่านเหตุผล” ลีโอนาโด ดิคาปริ

อุบตั ิการณ์ความรุ นแรง เช็คเพือ่ ประเมินผลการทางาน ช้อนคว้าความรู ้ที่มีมา

โอ

สร้างเป็ นความรู ้ เพือ่ ให้แก้ไขปั ญหาสุดเสี่ยงได้โดยวิธีการที่สุดคุม้
อานาจทางการเมือง การเคลือ่ นไหวทางสั งคม ส่ วนร่ วม สหสาขา

94
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30
2557

การชง คือการเตรี ยมข้อมูลให้ดี เข้าใจง่าย มองเห็นภาพ เพือ่ สร้าง
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ความมีส่วนร่ วมของสังคมและ ด้วยการชวน/เชื่อม ชม/เชียร์ท้งั ภาคประชาชน
ภาคราชการและภาคนโยบายทุกระดับ
“ถ้ าคุณไม่ สามารถอธิบายสิ่ งใดให้ ผู้อนื่ เข้ าใจได้ โดยง่ าย นั่นหมายความว่ าตัว
คุณเองยังไม่ เข้ าใจมันดีพอ” อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
สื่ อกระแทกใจ
โรงพยาบาลบ้านไผ่นาสื่อหลากหลายชนิดมาชวน เชื่อม ชง เพือ่ สร้าง

ตัวอย่างเรื่ องเล่า ในภาคผนวก ก
สารสนเทศ พลังแห่ งปัญญา

การเคลื่อนไหวทางสังคมและชักชวนนายอาเภอและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วม

แสงสว่ า งอื่ น เสมอด้ว ยปั ญญาไม่ มี งานสารสนเทศจึ ง ถื อ เป็ น

ในการแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุในพื้นที่ การเก็บข้อมูลว่าสนรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมาคน

ยุทธศาสตร์หวั ใจที่จะทาให้ยทุ ธศาสตร์อื่นๆ เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง หาก

บ้านไผ่ที่เป็ นคนที่รัก คนที่รู้จกั เป็ นพ่อ แม่ ลูกหลานของคนบ้านไผ่เกือบร้อย

ไม่มีขอ้ มูล องค์ความรู ้วชิ าการที่ถูกต้อง การทางานจะผิดทิศผิดทาง สอจร.ให้

รายต้องสู ญเสี ยไป เป็ นการ ชงข้อ มู ลที่มีพลัง เพราะข้อมู ลนี้ สื่ อ ลงถึงระดับ

ความสาคัญกับเรื่ องนี้ เป็ นก้าวแรกหรื อบันไดขั้นที่หนึ่ งของการทางาน การ

อารมณ์ สร้างความรู ้สึก และทาให้คิดถึงผูส้ ูญเสียที่เป็ นคนรู ้จกั

ทางานลดการบาดเจ็บทางถนนทัว่ โลกก็อาศัยข้อมูล องค์ความรู ้วิชาการ ใน
การแก้ไขปั ญหา

สารสนเทศ( Information)
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ต สถานแปลว่า “การแสดงหรื อ ชี้ แ จง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ” ภาษาอังกฤษ Information เป็ นคานาม มาจากรากภาษา

ข้อมูล เป็ นเพียงสัญญาณบ่งบอกอะไรที่ผิดปกติบางอย่าง หากเอาไป

ละติน เป็ นคากริ ยา informare แปลว่า "to give form to the mind" รากศัพท์น้ ี

สังเคราะห์เป็ นสารสนเทศ จะทาให้เกิดความรู ้และปั ญญาแก้ปัญหาได้ในที่สุด

น่ าสนใจนะครับ ถ้าแปลตรงตัวคือการส่ งภาพหรื อรู ปแบบให้ถึงจิตใจของ
ผูร้ ับ31
พวกเราคงคุน้ เคยกับความเชื่อมโยงของ Data Information
Knowledge and wisdom

แร้ งวัดสระเกศ
ระหว่างปี 2 พ.ศ. 2372- 2394 ตรงกับสมัยรัชการที่ 3 เกิดการระบาด
ของอหิ ว าตกโรคครั้ งใหญ่ ท ั่ว โลก โดยแพร่ จ ากอิ น เดี ย ไปในทวีป ยุโ รป
โดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศส มีผเู ้ สี ยชีวิตหลายหมื่นคน การระบาดเข้าไทย
ผ่านภาคใต้และทางเรื อ เข้าสมุ ทรปราการ ต่อ มาแพร่ ไ ปยังหลายเมื อ งจนมี
ผูเ้ สียชีวติ ถึง 40,000 คน มีศพที่เผาไม่ทนั ถูกกองสุ มกันอยูต่ ามวัด โดยเฉพาะ
วัดสระเกศมีศพมากที่สุด ทาให้ฝูงแร้งแห่ ไปลงกินซากศพ จนเกิดคาว่า “แร้ง
วัดสระเกศ” จารึ กจนทุกวันนี้

ใ น ส มั ย

การบีบตัวแรงเกิ นไปของท้องจนเกิ ดการ

นั้ นยัง ไม่ มี ก ล้ อ ง

สร้างเข็มขัดกันโรคอหิ วาตกโรค เข็มขัดนี้

จุ ล ทรรศน์ ผู ้ ค น

กลายเป็ นอุปกรณ์มาตรฐานประจาตัวของ

ทัว่ ไปในยุโรปเรี ยก

ทหารยุโ รปและมี จ าหน่ า ยให้ป ระชาชน

อ หิ ว า ต ก โร ค ว่ า

ทัว่ ไปแถมโฆษณาว่า สภากาชาดแนะนา

Black Death โดย

ให้ ผ ลิ ต เข็ ม ขัด นี้ ออกมามากๆเพื่ อ ช่ ว ย

เ ชื่ อ ว่ า เ กิ ด จ า ก

ป้ องกันโรค32

อากาศเสี ยโดยเฉพาะอย่างยิง่ กลิ่นเน่ าเหม็นจากแม่น้ าและคูระบายน้ าซึ่ งการ
สุขาภิบาลสมัยนั้นยังไม่
ดี ด้ ว ย ค ว า ม ไ ม่ รู ้
ประชาชนจึ ง ป้ องกั น
ตนเองด้ ว ยความเชื่ อ
ต่างๆกัน บ้างก็ปิดประตู
หน้า ต่ า งเวลากลางคื น
เพราะเชื้อว่า อากาศเสี ย
กลางคืนเป็ นตัวแพร่ เชื้อ
บ า ง บ้ า น ถึ ง กั บ อุ ด
ช่องว่างของประตูด้วยผ้าและราดน้ ายาตามแต่จะหามาได้ บ้างคิดว่าเกิดจาก

จุดตั้งต้ นของระบาดวิทยา
ปี 2397 เกิ ด การระบาดในกรุ ง
ลอนดอน ย่านโซโห ภายในสามวันหลัง
การพบผูป้ ่ วยคนแรก มีผเู ้ สี ยชีวิต 127 ราย
12 วันถัดมายอดการเสียชีวติ เพิม่ เป็ น 500 ราย พระเอกขี่มา้ ขาวที่มาช่วยระงับ
โรคครั้งนั้นคือวิสัญญีแพทย์(หมอดมยาสลบ)ชื่อว่า John Snow ที่ไม่เชื่อว่า
โรคนี้ เกิ ดจากอากาศเสี ย จึงลงมือ สอบสวนโรคด้วยการหมายจุดบนแผนที่
บ้านที่มีคนป่ วยตายลงบนแผนที่เมือง สิ่งที่พบคือโรคระบาดเกิดขึ้นรอบๆปั้ ม
น้ า A (สมัยนั้นยังไม่มีประปา ยังต้องใช้น้ าจากปั้ มมือโยก และหิ้ วมาใช้ตาม
บ้าน) สาหรับพื้นที่รอบปั้ ม B C และปั้ มอื่นเกิดการระบาดของโรคน้อย การ
วิเคราะห์ผปู ้ ่ วยและเสียชีวติ กับปั้ มน้ าที่ใช้ สัมพันธ์กนั อย่างชัดเจน33 ถึงแม้การ

เอาตัวอย่างน้ าจากปั้ ม A มาวิเคราะห์ทางเคมี และวิธีอื่ นๆ จะไม่ พบความ
ผิดปกติเพราะเครื่ องมือยุคนั้นยังตรวจอะไรไม่ได้มาก
คนโรงงานเบียร์ ไม่ ป่วยเลย
นอกเหนื อจากนั้น John Snow ยังค้นพบว่าคนที่ทางานในโรงเบียร์
ป่ วยไม่มีใครป่ วยด้วยอหิวาตกโรคเลย การวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าคนงานจะได้
เบี ย ร์ ก ลับ บ้า นทุ ก วัน เป็ นแรงจู ง ใจในการท างาน ไม่ มี ใ ครดื่ ม น้ าจากบ่ อ
ใกล้เคียงเลย แถมน้ าที่ใช้หมักเบียร์ตอ้ งผ่านการต้มก่อน ข้อค้นพบนี้ ภายหลัง
จึงอธิบายได้วา่ เชื้อโรคตายหมดจากน้ าต้มสุก
แม้วา่ สมัยนั้นจะยังไม่รู้จกั เชื้ออหิ วาตกโรคและกลไกการติดเชื้อ แต่
John Snow ก็พบความสัมพันธ์อย่างชัดเจนของการดื่มน้ าจากบ่อ A การการ
เจ็บป่ วย จึงเสนอให้ปิดปั้ ม การปิ ดปั้ มก็ทาง่ายๆด้วยการเอาคันโยกออก เมื่ อ
ใช้น้ าจากบ่อ A ไม่ได้ ต่อมาโรคก็ค่อยๆสงบลงอย่างรวดเร็ว
ปั จจุบนั มี การสร้างอนุ สรณ์ เป็ นปั้ มน้ าบนจุดเดิ ม นั้น อยูห่ น้า John
Snow ผับ ที่ใช้ชื่อเพื่อ เป็ นเกียรติแก่นายแพทย์ John Snow บิดาแห่ งระบาด
วิทยายุคใหม่

จากตัวอย่างนี้ อหิ วาตกโรค Black Death ในยุคนั้น จึงได้ถูกเปลี่ยน
โฉมวิธีการควบคุมโรค ที่อาศัยความเชื่อมาเป็ นการอาศัยความรู ้ การระบาด
ของโรคในระยะต่อมาจึงหมดความร้ายแรงลง ในประเทศไทยเอง ยังคงพบ
อหิวาตกโรคประปราย แต่ก็ระบาดในวงเล็กๆ เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขสามารถ
ควบคุมโรคให้หมดไปได้ในเวลาไม่นาน
โรคห่ า อุบัติเหตุจราจรยังแพร่ ระบาดในประเทศไทย
หากเปรี ยบเทียบการระบาดของอหิ วาตกโรค ปั ญหาการบาดเจ็บจาก
อุบตั ิเหตุจราจรของประเทศไทย ยังเปรี ยบเสมือ นโรค “ห่ า” ที่ยงั ระบาดใน
สังคมไทย แร้งวัดสระเกศ ในอดีต ยังตามหลอกหลอนสังคมไทย เพราะขาด
พลังยิง่ ใหญ่ที่จะส่ องสว่าง เพื่อหาทางออกและปิ ดปั้ ม A ที่มีอยูบ่ นท้องถนน
เกือบทุกแห่งในประเทศไทย การลดอุบตั ิเหตุให้ได้ผลเหมือนที่ประเทศต่างๆ
ทาได้ ต้องอาศัยสารสนเทศและองค์ความรู ้ดา้ นวิชาการ
ตัวอย่างของคุณหมอ จอน สโนว์ ที่เก็บเอาข้อมูลการเจ็บ-ตาย(Data)
มาวางจุดเข้ากับแผนที่ เพื่อ แปลงเป็ นสารสนเทศ จนมองเห็นความเกี่ ยวโยง
ของคนเจ็บ-ตายที่กินและใช้น้ าจากปั้ ม A เป็ นตัวอย่างสุ ดวิเศษของ Data to
Information หลังจากนั้นเมื่อนักคิดวิทยาศาสตร์คน้ พบจุลชีพ ทาให้เกิดความรู ้

เรื่ อ ง คน สิ่ ง แวดล้อ มและเชื้ อ โรค จนเป็ นวิ ช าระบาดวิ ท ยาซึ่ ง สามารถ

The Public Health Model

ประยุกต์ใช้ (Wisdom) กับโรคอื่นๆมากมายในปั จจุบนั
จากการควบคุมอหิวาตกโรคเติบโตเป็ น Public Health Model
เราสามารถใช้แนวคิดการควบคุ มโรคมาแก้ไ ขปั ญหาการบาดเจ็บ
ทางถนนได้ คาว่า Public Health Model นี้ เป็ นที่รู้กันอย่างกว้างขวางหมู่ ผู ้
ทางานด้านสาธารณสุขเพือ่ ป้ องกันควบคุมโรคทุกชนิดที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และ
สัตว์ Public แปลว่า สาธารณะ Health คือสุ ขภาพ จึงแปลตรงว่าโมเดลเพื่อ
สร้างสุ ขภาพแก่ สาธารณชน และเป็ นวิธีการที่สาธารณสุ ขใช้ในการแก้ไ ข

โมเดลนี้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ

ปั ญหาซึ่ งต้อ งการการทางานที่เกี่ ยวข้อ งกับปั จจัยหลายด้านและหน่ วยงาน

 ขั้นตอนที่ 1 การระบุปัญหา

หลายหน่วย
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 ขั้นตอนที่ 2 การระบุปัจจัยเสี่ยงและการหาปั จจัยช่วยป้ องกันความเสี่ยง
 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองแก้ไขปั ญหา
 ขั้นตอนที่ 4 การขยายการนาไปใช้เพือ่ แก้ไขปั ญหา
ขั้นตอนที่ 1 การระบุปัญหา
ขั้นตอนนี้ ทาเพื่อให้เข้าใจว่า ใคร เกิดอะไรขึ้น ที่ไหน เมื่อไหร่ และ
อย่างไร ปั ญหามีขนาดและจานวนเท่าใด เรื่ องนี้ เหมือนกับกรณี อหิ วาตกโรค

ในอัง กฤษ ที่ มี ก ารจดบัน ทึ ก จ านวนผูเ้ สี ย ชี วิต และเจ็บ ป่ วยอย่า งละเอี ย ด

ตัวเลขออกมาเป็ น 23,601 ราย ซึ่ งใกล้เคียงกับการประมาณการขององค์การ

เกิดขึ้นบ้านหลังไหน เมื่อไหร่

อนามัยโลก (ตารางที่ 1)

การระบุปัญ หาที่ เ ป็ นขั้น ตอนแรกของการทางานด้านป้ องกันการ
บาดเจ็บ ทางถนนของไทย เป็ นปั ญ หาเรื้ อ รังมาหลายปี เพราะการรายงาน
ตัวเลขที่เป็ นทางการจากหน่ วยต่างๆมี ความแตกต่างกันมากอย่างไม่น่าเชื่ อ
อย่างไรก็ตามด้วยการผลักดันนโยบายอย่างต่อเนื่ องขณะนี้ เรื่ องระบบข้อมู ล
เริ่ ม เห็ น แสงสว่า งที่ ปลายอุ โ มงค์ด้วยข้อ มู ล หลายแหล่ ง เช่ น ข้อ มู ล 3 ฐาน
ฐานข้อ มูลจากศูนย์ขอ้ มูลอุบตั ิเหตุ บริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
ระบบฐานข้อมูลอุบตั ิเหตุทางถนน ของสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็ นต้น
ข้ อมูล 3 ฐาน
ด้ว ยความที่ ต ัว เลขการเสี ย ชี วิ ต จริ ง ๆของประเทศไทยไม่ เ ป็ นที่
กระจ่างชัด จากการริ เริ่ มของศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนและ

ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบจานวนการเสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุทางถนน
จากข้อมูล 3 ฐาน
ปี
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
จานวนการ
มรณะบัตรและ บริ ษทั กลางฯ
ตารวจ
เสียชีวติ จาก
หนังสือรับรอง
ข้อมูล 3 ฐาน
การตาย
2553
13,766
6,089
10,742
2554
14,033
8,364
10,172
2555
14,059
9,409
9,719
23,601
2556
14,789
8,512
8,631
2557
15,045
9,245
6,985
21,429

ศู น ย์ค วามร่ ว มมื อ องค์ ก ารอนามั ย โลก โรงพยาบาลขอนแก่ น ร่ วมกั บ

เป็ นที่น่ายินดีที่ปัจจุบนั กระทรวงสาธารณสุ ขได้ประกาศนโยบายให้

นักวิชาการจากหลายสถาบันเริ่ มโครงการรวบรวมจานวนการเสี ยชี วิตจาก

สานัก งานสาธารณสุ ข ทุก จัง หวัด จัด ท าข้อ มู ล 3 ฐานเพื่อ ให้ไ ด้ต ัว เลขการ

แหล่งข้อมูล 3 แหล่ง(3 ฐาน) ในปี 2555 ได้แก่ ข้อมูลจากใบมรณะบัตร ระบบ

เสียชีวิตที่แน่ นอนสาหรับใช้ในการวางแผนประเมินติดตามในระดับจังหวัด

ข้อ มู ลคดี ของสานักงานตารวจแห่ งชาติและระบบข้อ มู ล การเรี ยกสิ นไหม

แล้ว

ทดแทนของบริ ษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัย โดยเปรี ยบเทียบการซ้ าซ้อ น
และการนับ จานวนคนด้วยตัว เลขบัตรประชาชน 13 หลักผลปรากฏว่าได้

ฐานข้ อมูลจากศูนย์ ข้อมูลอุบัติเหตุ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
บริ ษ ัท กลางคุ ้ม ครองผูป้ ระสบภัย จากรถ ได้รั บ รายงานการเกิ ด
อุ บ ัติ เ หตุ จ ากระบบประกัน ภัย อุ บ ัติ เ หตุ โ ดยเจ้า หน้า ที่ ข องบริ ษ ัท จะเก็ บ
รวบรวมข้อมูลทั้งจากการออกพื้นที่หรื อจากฐานการรายงานของตารวจกรณี มี
การเรี ย กร้ อ งสิ นไหมทดแทน บริ ษ ัทกลางคุ ม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถได้
พัฒ นาระบบฐานข้อ มู ล จากศู น ย์ข ้อ มู ล อุ บ ัติ เ หตุ ซึ่ ง สามารถเปิ ดดู ไ ด้จ าก
อินเตอร์เน็ต ระบบนี้ ถูกออกแบบให้เกิดความสะดวกต่อผูใ้ ช้งานโดยสามารถ
ดู ข ้อ มู ล การรั บ แจ้ง เหตุ แผนที่ จุ ด เกิ ด เหตุ โดยสามารถเลื อ กปี ที่ ต ้อ งการ

ทางถนน เหมือนการแสดงปั้ ม A โดยการคลิกจากปลายนิ้ ว สาหรับผูส้ นใจ
สามารถเข้าเว็ปไซด์ได้ที่ http://www.thairsc.com/
ระบบฐานข้ อมูลอุบัติเหตุทางถนน ของสานักงานตารวจแห่ งชาติ
ระบบฐานข้อมูลอุบตั ิเหตุทางถนนของสานักงานตารวจแห่ งชาติเป็ น
ระบบข้อมูลที่บนั ทึกจากการสอบสวนอุบตั ิเหตุในพื้นที่ ซึ่ งสามารถแสดงผล
ทั้ง ในรู ป แบบการรายงาน แผนที่ จุ ด เกิ ด เหตุ ภาพถ่ า ยที่ เ กิ ด เหตุ แ ละแบบ
แผนการเกิดอุบตั ิเหตุ การเข้าถึงระบบข้อมูลนี้ สามารถให้ตารวจผูร้ ับผิดชอบ
ประจาจังหวัดเป็ นผูว้ เิ คราะห์และรายงานเนื่ องจากต้องใช้รหัสผ่าน ข้อมูลชุด
นี้นอกเหนือจากสามารถเห็นจุดเกิดเหตุได้บนแผนที่แล้ว ยังสามารถนาแบบ
แผนการชนมาวิเคราะห์เพือ่ วางมาตรการป้ องกันต่อไปอีกด้วย สาหรับผูส้ นใจ
สามารถเข้าเว็ปไซด์ได้ที่
http://www.rstpolice.com/RoadAccidentForm/GIS/GIS_Min.aspx

แสดงผล จุดเกิดเหตุ และรัศมีวงรอบของพื้นที่เกิดเหตุ ภาพถ่ายแสดงพื้นที่จุด
เกิดเหตุ ซึ่งเป็ นประโยชน์มากกับการวางแผนป้ องกันแก้ไขปั ญหาการบาดเจ็บ

ขั้นตอนที่ 2 การระบุปัจจัยเสี่ ยงและการหาปัจจัยช่ วยป้ องกันความเสี่ ยง
การระบุปัญหาเพียงอย่างเดียว ว่าใคร เกิดอะไรขึ้น ที่ไหน เมื่ อไหร่

ตารางที่ 2 Haddon matrix
ระยะ
 ผู ้ใช ้ถนน

และอย่างไร ไม่พอในการวางแผนแก้ไขปั ญหา ความเข้าใจว่าปั จจัยอะไรที่ทา
ให้ผคู ้ นเกิ ดความเสี่ ยงที่จะบาดเจ็บหรื อช่วยป้ องกันการบาดเจ็บได้ ซึ่ งจะทา

ปัจจ ัย
 สิง่ แวดล ้อม

ก่อน
อุบัตเิ หตุ

การบังคับใช ้
กฎหมาย/การให ้
ความรู ้/การ
ประชาสัมพันธ์
 ความเร็ว
 สุราและ
สิง่ เสพ
ติด
 คนขับขี่
รุน
่ เยาว์
 การออก
ใบอนุญ
าตขับขี่

การตรวจสภาพรถ
 ระบบไฟ,
ระบบเบรก
,ยาง
 หน่วยงาน
ตรวจรับรอง
การจัดทามาตรฐาน
รถ
 รถ
สาธารณะ,
รถ
โรงเรียน
 รถบรรทุก
การทาให ้เห็น
ชัดเจน
 ป้ าย
สะท ้อน
แสง
 ไฟหน ้า
เวลา
กลางวัน

วิศวกรรมโยธา
 Road safety
audits
 Black spot
treatment
Traffic Management
System(Traffic
calming)
 Accident Data
base System
 Traffic control
devices
 Motorcycle
lanes
 Zero
pothole(หลุม)
ความมีสว่ นร่วมของ
ชุมชน
 Public
Participation
 Bottom Up
Approach

ขณะเกิด
อุบัตเิ หตุ

ประสิทธิภาพการ
บังคับใช ้กฎหมาย
 การใช ้
หมวก/เข็ม
ขัดนิรภัย/ที่
นั่ งเด็ก

ความปลอดภัยของ
รถและอุปกรณ์
ปกป้ องผู ้โดยสาร
 เข็มขัด
 Airbags
 Crash
protection
Crash

การลดอันตรายจากวัตถุ
ข ้างทาง
 Forgiving
Road
Furniture
 Collapsible
Facilities
 Crash Barrier

ให้เราวางแผนจัดการป้ องกันอันตรายต่อประชาชน
Haddon matrix สุ ดยอดตารางความสั มพันธ์ ของอุบัติเหตุ
ปั จจัยเสี่ ยงคือ สิ่ งที่ทาให้โอกาสการบาดเจ็บเสี ยชีวิตจากการจราจร
เพิ่ม ขึ้น เช่ น สภาพร่ างกายและสมรรถนะของผูข้ บั -ขี่ การดื่ มแอลกอฮอล์
ความง่วง การใช้โทรศัพท์มือถือ สายตา ฯ การใช้ความเร็ ว จุดเสี่ ยงต่างๆ และ
สภาพรถยนต์เป็ นต้น คุณหมอ Haddon ได้ทาตาราง Haddon matrix ที่มี
ชื่อเสียงมากและเป็ นที่นิยมใช้ทวั่ โลกจนถึงปั จจุบนั เพือ่ วิเคราะห์หาปั จจัยเสี่ ยง
ต่างๆที่ก่อให้เกิ ดการบาดเจ็บทางถนน โดยตารางมีล ักษณะเป็ นตาราง สาม
คูณสาม ได้แก่การวิเคราะห์ปัจจัยตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลัง
เกิดเหตุดงั ตารางที่ 2

 รถและ
อุปกรณ์

ระยะ
 ผู ้ใช ้ถนน

การดูแล
หลังเกิด
เหตุ

หากเกิดจากรถเช่น ระบบเบรก ไฟท้ายชารุ ดเสี ยหาย ยางสภาพเก่ า

ปัจจ ัย

การปฐม
พยาบาล
หลังการเกิด
เหตุ
 ความ
ครอบคลุม/
คุณภาพกู ้
ชีพ
 แผนการ
ดูแล ณ.จุด
เกิดเหตุ



 รถและ
อุปกรณ์

 สิง่ แวดล ้อม

Compatibility
 Under run
bars(Truck)
 Bull Bar(Pick
up truck)

 Crush
Cushion

 ความ
ครอบคลุม
/คุณภาพ
กู ้ภัย
 การ
ป้ องกัน
เพลิงไหม ้
 อุปกรณ์
เครือ
่ งมือ

สภาพรถ เป็ นต้น มาตรการและการป้ องกัน /แก้ไ ขจะเป็ น การตรวจสอบ
ระบบเบรก ระบบไฟท้าย ยาง ฯ การตรวจสอบการดัดแปลงรถ การประเมิน
มาตรฐานของหน่วยงานตรวจสอบ เป็ นต้น

 Trauma
management
 การปฏิบัตงิ าน
ของกู ้ภัย/กู ้ชีพ
 การจราจร
 การดูแลฟื้ นฟู

การวิเคราะห์สาเหตุของอุ บตั ิเหตุโ ดยใช้ Haddon matrix จะทาให้
เข้าใจปั ญหาของการเกิดอุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง ทาให้นาไปแก้ไขป้ องกันได้ เช่น
หากเป็ นปั จจัยก่อนเกิดอุบตั ิเหตุจากคน เช่น การดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด
การใช้ความเร็ วเกินกาหนด การบกพร่ องของสมรรถภาพในการขับขี่ ผูข้ บั ขี่
วัย รุ่ น น้ า หนัก บรรทุ ก ที่ เ กิ น กับ ความสามารถในการหยุด หรื อ ชะลอรถ
มาตรการแก้ไขคือการบังคับใช้กฎหมาย การให้การศึกษา การออกแบบทาง
วิศวกรรมจราจร(เพือ่ ลดความเร็ว) เป็ นต้น

ช่วงล่างที่ไม่สมบูรณ์ การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน การดัดแปลง

“หากขาดการใช้ ข้อมูลสารสนเทศ เราก็จะกระโดดไปสรุปแบบแย่ ที่สุด”
(Myra Kassim)
ประเทศไทยเราไม่ค่อยให้ความสนใจกับการสอบสวนอุบตั ิเหตุ เรา
จึงเห็นการสรุ ปผลการสอบสวนส่วนใหญ่จึงเขียนว่า ” เกิดจากความประมาท
ของผูข้ บั ขี่ ” การวิเคราะห์หาปั จจัยเสี่ ยงจะทาให้สามารถวางแผนป้ องกัน
ปั ญหาในอนาคตได้ เราสามารถดูรายงานการบาดเจ็บและจาแนกปั จจัยเสี่ ยง
ได้ดว้ ยโปรแกรมสารสนเทศที่พฒั นาขึ้นมาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลของ
จังหวัดที่มีระบบรายงาน Injury Surveillance

Injury Surveillance การเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลขนาดใหญ่หลาย
แห่งถูกกาหนดให้เก็บข้อมูลผูบ้ าดเจ็บและผูเ้ สียชีวติ อย่างละเอียด ระบบข้อมูล
นี้จะมีตวั แปรมากมายที่จะบ่งชี้ได้ว่าผูบ้ าดเจ็บเสี ยชีวิต เป็ นใคร เกิดอะไรขึ้น
ที่ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร และด้วยความทุ่มเทของดร.นพ.วรสิ ทธ์ ศรศรี
วิชยั และคณะ ได้พฒั นาระบบข้อมูลสารสนเทศที่ชื่อว่า ระบบสารสนเทศเฝ้ า
ระวังการบาดเจ็บ เพือ่ ให้พ้นื ที่จงั หวัดที่ทาระบบ Injury Surveillance สามารถ
วิเคราะห์หาปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องได้ทาง Internet โดยสามารถออกรายงานได้
ทั้งรู ปแบบรายงาน ตาราง แผนภูมิและแผนที่ภูมิศาสตร์ 35

สาหรับผูส้ นใจที่จะใช้ประโยชน์ จากระบบข้อมูลนี้สามารถเข้าไป
ในเว็ปไซด์ http://k4ds.psu.ac.th/~isis/
การสอบสวนอุบัติเหตุเป็ นนโยบายกระทรวงสาธารณสุ ข
การสอบสวนอุ บตั ิ เหตุเฉพาะรายก็ทาให้ทราบปั จ จัยเสี่ ยงต่างๆได้
ชัดเจนขึ้นโดยปั จจุบนั เป็ นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุ ขที่จะให้มี การ
สอบสวนอุบตั ิเหตุในรายสาคัญและอุบตั ิเหตุรถพยาบาลทุกคัน ตัวอย่างจาก
การสอบสวนกรณี รถกูช้ ีพองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแกชนต้นไม้ริมทาง
เป็ นตัวอย่างของการสอบสวนที่ดี ที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้
ตัวอย่ างรายงานการสอบสวนฯ (ในภาคผนวก ข)

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองแก้ ไขปัญหา
“หากรู้ ปัญหา เท่ ากับพบหนทางการแก้ ไขแล้ ว” สตีฟ จ็อป
ขั้นตอนนี้คือการแก้ไขความเสี่ยง ตัวอย่างง่ายๆคือการทดลองปิ ดปั้ ม
A นั้นเอง มีตวั อย่างการทางานลักษณะนี้ เกิดขึ้นมากมายในหลายพื้นที่ การ
แก้ไขปั ญหาการบาดเจ็บจากการจราจรไม่ตอ้ งลองผิดลองถูกอีกแล้ว เพราะ
ความรู ้ที่เรี ยกว่า Evidence Base คือความรู ้ที่ผ่านการทดสอบยืนยันมาแล้วมี
อยูม่ ากมาย เพียงแต่เรารู ้จกั หยิบเอามาประยุกต์ใช้งานเพื่อพิสูจน์ว่าได้ผลใน

ขั้นตอนที่ 4 การขยายการนาไปใช้ เพือ่ แก้ ไขปัญหา
เมื่ อ เรารู ้ส าเหตุ รู ้วิธีแก้ไ ข การขยายพื้นที่โดยใช้วิธีการที่ผ่า นการ
พิสูจน์มาแล้ว ในประเทศที่พฒั นาแล้ว วิธีการแก้ปัญหาที่ผา่ นการพิสูจน์จะถูก
ขยายผลเพื่อ นาไปใช้ทวั่ ประเทศ โดยอาจตราเป็ นกฎหมาย เป็ นมาตรฐาน
แนวทางปฏิบตั ิของหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อ ง มี ระบบการดู แล ประเมิ น กากับ
ติ ด ตาม จนท าให้เ กิ ด ผลการแก้ไ ขปั ญ หาการบาดเจ็บ ทางถนนอย่า งเป็ น
รู ปธรรม

พื้นที่ ผมขอยกตัวอย่าง Evidence Base ที่ทวั่ โลกใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไข

ทั้งหมดไม่ใช่เรื่ องยาก แม้ว่าการแก้ไขระดับชาติจะยังทาได้ไม่ดี จน

ปั ญหาเพือ่ ให้ผอู ้ ่านหยิบยกและไม่ตอ้ ง “Reinvent a wheel นะครับ (คาพังเพย

ถูกองค์การอนามัยโลกประณามว่าสอบตก การทางานในพื้นที่เล็กๆ ในหลาย

ภาษาอังกฤษ ว่าล้อใช้หมุนได้ดีอยูแ่ ล้ว อย่าเสี ยเวลาเปลืองพลังงานในการคิด

จังหวัดพิสูจน์วา่ Public Health Model ใช้ได้ผลเสมอ

ประดิษฐ์ลอ้ ใหม่) รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่ องนี้ จะขยายไว้ในตอน สุ ดเสี่ ยง สุ ด
คุม้ เพือ่ ให้เป็ นประโยชน์แก้ผอู ้ ่านในการหยิบยกไปใช้ในพื้นที่ได้เลย โดยไม่
ต้องเสียเวลาค้นคว้าเพิม่ เติมอีก

หากคุณคิดว่ า คุณสามารถทาได้ คุณก็จะทาได้ และถ้ าคุณคิดว่ าคุณไม่ สามารถ
ทาได้ คุณก็คดิ ถูก (เฮนรี่ ฟอร์ด)
ตัวอย่ างการใช่ บันได 4 ขั้นลดอุบัติเหตุที่ภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต เมือ งแห่ งไข่มุกแห่ งอันดามัน มี นักท่อ งเที่ยวมาเยือ น
กว่าปี ละ 10 ล้านคน การท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจภาพรวม
ของประเทศ ขณะเดี ยวกันก่ อปั ญหาด้านสังคม หลายชีวิตของนักท่อ งเที่ยว

และคนในพื้นที่จบลงก่อนวัยอันสมควรด้วยปั ญหาการบาดเจ็บทางถนน โดย

จินวงษ์ ผูจ้ ดั การ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ให้โจทย์

ก่อ นปี 2551 มี ผูเ้ สี ยชี วิตกว่าปี ละสองร้อ ยราย จนเมื่ อ ปี 2551 ภาคีในพื้นที่

แก่พ้นื ที่ทดลองใช้สารสนเทศในการแก้ไขปั ญหาโดยไม่มีใครรู ้ในพื้นที่รู้ว่า

ได้รับงบสนับสนุนจาก สสส.ในโครงการสอจร. จึงทาให้การลดการเสี ยชีวิต

สารสนเทศคืออะไร

ลงได้ประมาณครึ่ งหนึ่งในรอบ 8 ปี ที่ผา่ นมา (ภาพที่ 1)

บันไดขั้นที่หนึ่ง ปิ ดปั้ม A
การทางานของภาคีเริ่ มต้นด้วยการก่อตัวตั้งวง เชิญเครื อข่ายต่างๆที่มี
ส่วนร่ วมรับผิดชอบมาประชุมหารื อกัน(ชวน เชื่อม) เมื่อเอาข้อมูลมาดูพบว่า
ในเดือนหนึ่งๆในจังหวัดมีการเสียชีวติ กว่า 20 ราย เกิดคาถามว่าจะทาอย่างไร
กันดีกบั จานวนผูเ้ สียชีวติ ที่มีมากมายแต่ละเดือน คงจะทาหมดไม่ไหว จนเกิด
ความคิดในที่ประชุมว่า ลองทดลองให้ตารวจจราจรซึ่ งคุน้ เคยอยูใ่ นพื้นที่อ ยู่
แล้ว ทราบปั ญหาดี คัดเลือกกรณี การเสี ยชี วิตเดือ นละ 1 รายต่ออาเภอจาก 3
อาเภอ ให้ตารวจลองวิเคราะห์เบื้องต้นว่าสาเหตุเกิดจากอะไรมานาเสนอในที่
ประชุมเพือ่ ช่วยกันหาทางแก้ไขหลังจากนั้นหากข้อมูลยังไม่เป็ นที่แน่ชดั ก็นัด
หมายผูเ้ กี่ยวข้องได้แก่ จราจรในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงออก

ภาพที่ 1 จานวนผูเ้ สี ยชีวติ จากอุบตั ิจราจรจังหวัดภูเก็ต ปี 2540-2557
การพัฒนาด้ วยรู ปแบบบันได 4 ขั้น
ก่อนปี 2551จังหวัดภูเก็ตมองปั ญหาอุบตั ิเหตุเหมือนพื้นที่อื่นๆคือ ที่
ไม่ รู้ จ ะเริ่ ม ต้น ที่ ใ ด และอย่า งไร จุ ด หัก เหเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ คุ ณ หมอ ธนะพงศ์

สารวจหน้างานและได้รับข้อ เสนอแนะจากเจ้าหน้าที่วิศวกรของแขวงทาง
หลวงในการแก้ไขปั ญหา(สารสนเทศ/เช็ค) หลังจากลองทาด้วยวิธีน้ ี เพียง 3
เดือนพบว่าการเสียชีวติ ณ.จุดนั้นลดลงหรื อไม่เกิดขึ้นอีก ตลอดทั้งปี 2551 ได้
ดาเนินการแก้ไขลักษณะนี้ไป 14 จุด เมื่อประเมินติดตามในปี ถัดไปพบว่าการ
เสี ยชีวิตลดลงถึง 61 รายต่อปี ต่อมาการขยายผลให้ทอ้ งถิ่นต่างต่างๆเข้ามามี

ส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาจุดเสี่ ยงโดยมีการทางานร่ วมกับตารวจและภาคี
อื่นๆ(ชวน เชื่ อม ชง เชียร์) ทาให้เกิ ดการแก้ไ ขจุดเสี่ ยงต่างๆตั้งแต่ปี 2551 2559 กว่า 200 จุดทัว่ จังหวัด

หากจับอย่างเดี ยว จะไม่ไ ด้ผลต้อ งทาควบคู่กบั การประชาสัมพันธ์และการ

สานักงานสาธารณสุ ขนาข้อมูลจาก Injury Surveillance มาวิเคราะห์
หาปั จจัยเสี่ยง พบว่าอุบตั ิเหตุส่วนใหญ่เกิดในผูข้ บั ขี่มอเตอร์ไซด์ โดยเป็ นผล
จากการไม่สวมหมวกนิรภัยที่ต่า การดื่มแล้วขับ การเกิดอุบตั ิเหตุลม้ เอง และ
ความเร็วเป็ นปั จจัยสาคัญของการเกิดการบาดเจ็บ-เสียชีวติ ตามภาพที่ 2
ภาพที่ 2 ร้ อยละของผู้บาดเจ็บ
จาแนกตามปัจจัยเสี่ ยง
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อย่ างไร : รถจักรยานยนต์
ล้ มควา่ ชนจักรยานยนต์

26.87

สร้างความมีส่วนร่ วม
หมวกนิรภัย
เมื่อทราบปั ญหาและสาเหตุ พ.ต.อ. วันไชย เอกพรพิชญ์ ภาคีในพื้นที่
ขณะดารงตาแหน่งผูก้ ากับการ สภ. เมืองภูเก็ตในขณะนั้น (ปั จจุบนั พลตารวจ
ตรี ผกก. จ.นครศรี ธรรมราช)ได้ดาเนินการโดยการประชาสัมพันธ์เข้มข้นสาม
เดื อ นก่ อ นบัง คับใช้ก ฎหมายร่ วมกับ การสร้ า งความมี ส่ วนร่ วมของผูข้ ับ ขี่
จักรยานยนต์รับจ้าง เมื่ อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นทาให้อตั ราการสวม
หมวกนิรภัยในเขตเทศบาลเพิม่ ขึ้นในปี ที่ดาเนินการจาก 54.1 เป็ น 64.9
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หลังจากได้ทราบปั จจัยเสี่ ยงของพื้นที่ การเดิ นหน้าแก้ปัญหาอย่าง
เป็ นระบบจึงเริ่ มขึ้น การแก้ไขปั ญหาเรื่ องการไม่สวมหมวกนิ รภัยมีขอ้ มูลว่า

บันไดขั้นที่สอง หาปัจจัยเสี่ยงเพิ่มเติม
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ข้อ มู ลปั ญหาการบาดเจ็บและอัตราการเสี ยชี วิตที่มี แอลกอฮอล์ใน
เลือดที่สมั พันธ์กนั อย่างชัดเจนโดยพบว่าในปี 2552 - 2557 ผูเ้ สี ยชีวิตจากการ
บาดเจ็บทางถนนที่มาโรงพยาบาลและตรวจพบแอลกอฮอล์ในเลือดเฉลี่ยสู ง

ถึงร้อยละ 26.2 ปั ญหาคือตารวจไม่มีเครื่ องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ

หมวกนิ รภัยแบบอัตโนมัติ การวางมาตรการองค์กรและการประชาสัมพันธ์

เมื่ อ โอกาสมาถึ ง ปลายปี 2558 ภาคีภู เก็ ตได้ขอการสนับสนุ น งบประมาณ

การสร้างความมีส่วนร่ วมจากหน่วยงานหลักและท้องถิ่นทุกแห่ง

จัดซื้ อเครื่ องตรวจวัดแอลกอฮอล์จากมูลนิ ธิ Safer Road Foundation จานวน
39 เครื่ อง การดาเนินการตรวจแอลกอฮอล์ร่วมกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ทาให้ อัตราในปลายปี 2559 การบาดเจ็บการดื่มแล้วขับลดลงร้อยละ 3.4 การ

สุ ดเสี่ ยง สุ ดคุ้ม
Focus on priority problem ยกปัญหาความเสี่ ยงที่สาคัญมาแก้ ไขก่ อน

เสียชีวติ ลดลงถึงร้อยละ 8.8
บันไดขั้นที่สี่ เดินหน้ าขยายผล
จากการเตรี ยมข้อมูลและประสบการณ์การทางานร่ วมกันของภาคีทา
ให้เกิดแนวคิดที่จะผลักดันให้การแก้ไขปั ญหาครอบคลุมทุกมิติและทุกพื้นที่
ในจังหวัด ในต้นปี 2559 ภาคีได้เดินหน้าผลักดันนโยบาย(ชง)และได้รับการ
ประกาศจากผูว้ า่ ราชการจังหวัดนายจาเริ ญ ทิพยพงศ์ธาดาที่จะลดการเสี ยชีวิต
จากอุ บตั ิ เ หตุใ ห้เ หลื อ ไม่ เกิ น 50 รายต่ อ ปี ภายในปี 2563 เมื่ อ ผูว้ ่า ราชการ
จังหวัดภูเก็ตท่านใหม่มารับตาแหน่ งคือ นายโชคชัย นายโชคชัย เดชอมรธัญ
ในเดื อ นตุลาคม 2559 ภาคีไ ด้ผลักดันนโยบายต่อ เนื่ อ ง(ชง) ท่านอยากเห็ น
ความส าเร็ จ จึงปรับ เป้ าหมายเดิ นหน้า ให้เร็ วขึ้นเป็ นภายในปี 2561 การหา
ปั จจัยเสี่ยงและเดินหน้าแก้ไขปั ญหาทั้งระบบ ทั้งการแก้ไขจุดเสี่ยงในทุกพื้นที่
การปรั บ ปรุ ง ความปลอดภัย ทางถนนตามมาตรฐานของ iRAP การใช้
เทคโนโลยีเช่นการติดตั้งกล้องตรวจจับการฝ่ าไฟแดง การบันทึกการไม่สวม

ปั ญหาความเสี่ ยงมีท้ งั คน รถ ถนน ทุกเรื่ องมีความสาคัญ แต่เราไม่
สามารถลงมื อ แก้ไ ขได้ทีเดี ยวทั้งหมดพร้อ มกัน AusRAP ได้รายงานในปี
2005 ไว้วา่ หากเราไม่สามารถทาทุกเรื่ องได้พร้อมกัน การปรับปรุ งแก้ไขถนน

ให้มีความเสี่ ยงน้อ ยลง จะช่ วยลดการเกิดการบาดเจ็บทางถนนได้มากที่สุด

จัดการเหล่านี้ ยงั ไม่เกิด สิ่ งที่เราเห็นจากการดาเนิ นการแก้ไขในจังหวัดต่างๆ

รองลงมาคือการทาให้ยานพาหนะปลอดภัย สาหรับการปรับพฤติกรรมและ

คือ การรณรงค์ประชาสัม พันธ์ซ่ ึ งเป็ นปรากฏการณ์ เหมือ นไฟไหม้ฟาง ไม่

การใช้เ ทคโนโลยีต่ า งๆได้ผ ลเป็ นอัน ดับ ถัด ไป เรื่ อ งนี้ อธิ บ ายได้ไ ม่ ย าก

ได้ผลอะไรเป็ นชิ้ นเป็ นอันในการลดอุ บตั ิ เหตุ แม้ใ นปั จจุบนั ที่ รัฐบาลไทย

เนื่ อ งจากการแก้ไ ขที่ถ นน จะมี ผลกระทบต่อ ทุกคนที่ผ่านและใช้เส้นทาง

รณรงค์หนักในช่วง 7 วันอันตราย ปี ใหม่และสงกรานต์ แถมกิจกรรมหลักคือ

ดังกล่าว ขณะที่การแก้ไข 3 ข้อหลัง เป็ นระดับบุคคลซึ่ งการดาเนิ นการแก้ไข

ตั้งด่ าน การออกรณรงค์ประชาสัม พันธ์ ตั้ง War room รายงานกันอย่างอด

ต้องใช้ท้งั ระยะเวลาและทรัพยากรจานวนมาก

หลับอดนอน แต่ที่ทากันครอบคลุมเวลาเพียง 2 สัปดาห์ใน 1 ปี สิ่งเหล่านี้ ตอบ

เวลาทาข้อสอบให้ ทาข้ อง่ายก่อน
เป็ นหลักการที่ถูกสอนมาตั้งแต่วยั เด็ก หลายคนที่ไม่ เข้าใจวิธีการนี้
เริ่ มต้นด้วยการทางานยากๆ ที่ใช้เวลาและทรัพยากรจานวนมาก โอกาสที่จะ
ประสบความสาเร็ จน้อย เช่น บอกว่าปั ญหาอุบตั ิเหตุเกิดจากวินัยการขับขี่ซ่ ึ ง
ถูกต้อง แต่การทาให้ทุกคนมีพฤติกรรมในการขับขี่ดีเป็ นเรื่ อ งยากมาก เมื่อ
เพิ่งเริ่ มต้ น จงทาให้ “เล็ก เรี ยบง่ าย และ สนุก” “small is beautiful”
Comprehensive, practical and cost effective ทางานอย่ างครอบคลุม มี
ความรู้ เหมาะสมและคุ้มทุน

โจทย์ Comprehensive, practical and cost effective อย่างไรลองคิดดูนะ
ครับ
ปั จจุบนั ความรู ้เรื่ องความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขความเสี่ยง มีการวิจยั
ถอดบทเรี ยนมาแล้วทัว่ โลก หากเราทาความเข้าใจและนาไปปรับใช้ในระดับ
พื้นที่จะเกิดสิ่ งที่เรี ยกว่า ทางานอย่ างครอบคลุม มีความรู้ เหมาะสมและคุ้ม
ทุน ได้ครับ
เรื่องของสุ ดเสี่ ยงและสุ ดคุ้ม


ความเร็ว36

การท างานลดอุ บ ั ติ เ หตุ ต ้ อ งท างานแบบ Comprehensive แปลว่ า

 ความเร็วรถที่เพิม่ ทุกๆ 1 ก.ม./ช.ม. จะเพิม่ ความเสี่ ยงการเกิด

ครอบคลุ มกว้างขวาง มีความรู ้ เลือ กสิ่ งที่จะทาให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่

อุ บ ัติ เ หตุ 3% เพิ่ม โอกาสเสี ย ชี วิต 5 % (อย่า ลื ม สมการ

จากัด ช่ ว งเริ่ ม ต้น สอจร.ใหม่ ๆเมื่ อ 10 ปี ที่แ ล้ว ความรู ้ ที่เ หมาะสมกับการ

พลังงานจลน์ ½ มวลคูณความเร็วยกกาลังสอง)

 ระยะเบรกของรถจะเพิ่ม จาก 8.5 เมตรเป็ น 13 เมตร หาก
ความเร็วเพิม่ จาก 40 เป็ น 50 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
 คนโดยสารในรถที่ขบั 80 ก.ม./ช.ม. มีความเสี่ ยงมากกว่าใน
รถความเร็ว 30 ก.ม./ช.ม. 20 เท่า
 คนเดิ นถนนที่ ถูก ชนด้ว ยความเร็ ว ต่ า กว่า 30 ก.ม./ช.ม.มี
โอกาสรอดตาย 90 % แต่หากความเร็ ว 45 ก.ม./ช.ม. โอกาส
รอดเหลื อ ครึ่ งหนึ่ ง และโอกาสเสี ยชี วิตเพิ่ม ขึ้น 8 เท่ าจาก
ความเร็ว 30 เป็ น 50 ก.ม./ช.ม.
 แนวทางการจัดการความเร็ว
 แบ่ งแยกประเภทถนนกับการใช้ ความเร็ว
แนวคิดการแบ่งแยกถนนตามการใช้งานและปริ มาณรถ เชื่อมต่อกับ
พื้นที่อยูอ่ าศัย เพือ่ ให้การเดินทางสะดวกและปลอดภัย มีวิธีการแบ่งได้หลาย
ประเภทเช่นในอเมริ กาแบ่งเป็ น Freeways, arterials, collectors, and local
roads โดยหลักการทัว่ ไปที่ประเทศส่วนใหญ่ใช้คือ

 ถนนเพื่อการเดินทางระยะไกลระหว่างเมือง
o จุดตัดน้อยที่สุด แยกเลน ใช้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 100120 กม./ชม.
 ถนนเข้ าหาตัวเมือง
o ใช้ความเร็ วในเขตใกล้ตวั เมืองไม่เกิน 50 กม./ชม. หาก
ห่างเมืองออกไปใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม.
 ถนนย่ านอยู่อาศัย
o ใช้ความเร็ วในเขตชุมชนไม่เกิน 30 กม./ชม. ในย่าน
ชุมชนกระจัดกระจายใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กม./ชม.
 การจัดการความเร็วมีได้หลายวิธีต้งั แต่การใช้เครื่ องมือตรวจจับ
ความเร็ว การออกแบบถนนให้ใช้ความเร็วได้ต่า Traffic
Calming ในย่านชุมชนเป็ นต้น
 การใช้ Traffic Calming ในย่านชุมชน

การทาทางให้ คดเคีย้ วในชุมชน (CHICANE)
 ลดอุบตั ิเหตุลง54%

เนินหลังเต่ า SPEED HUMP
 ลดอุบตั ิเหตุ 13%

วงเวียน
 ลดการเกิดอุบตั ิเหตุ 32 - 69.9 %

โค้งขยาย A CURB EXTENSION
 ลดอุบตั ิเหตุลง 30%

เกาะกลางคนเดินข้ าม PEDESTRIAN REFUGE
 ลดอุบตั ิเหตุ คนเดินถนน 36- 50%

 การวางผังเมืองและออกแบบเส้ นทางถนน

การก่อสร้างถนนที่ผา่ นกลางย่านชุมชน โรงเรี ยน ขาดการวางระบบแยก
ทางเดินกับ
รถ ไม่มี
เกาะกลาง
ไม่มีร้ วั กัน
คนเดินริ ม
ทาง ทาให้

เส้ นลูกระนาด RUMBLE STRIPS :
 shoulder rumble strips ลดอุบตั ิเหตุ 30%
 centre line rumble strips ลดอุบตั ิเหตุ 10%

เกิดความ
เสี่ยง การวางผังที่ดีควรควรคานึงถึงประโยชน์ใช้สอยของชุมชนและผูส้ ญ
ั จร
หน้าที่ของถนนว่าเป็ นการเชื่อมระหว่างเมืองหรื อย่านชุมชนและควรผังเมือง
ให้สอดคล้องกัน
หากเราเดิ นทางน้อ ยลง ความเสี่ ยงที่จะได้รับจากการบาดเจ็บทางถนน
ย่อมลดลง โดยพบว่าทุก 1 กิโลเมตรที่ลดลง ลดโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุลงร้อยละ
1.4-1.8 ใช้แนวทางการออกแบบผังเมืองเพื่อ ลดความจาเป็ นในการเดินทาง
ของประชาชน หาเส้นทางที่ส้ นั ที่สุดเพื่อลดความสิ้ นเปลือง การเพิ่มสัดส่ วน
การเดิ น ทางโดยรถสาธารณะ เพิ่มการเดิ น ทางโดยการเดิ น ขี่จ ักรยาน ลด
แรงจูงใจในการใช้รถยนต์เช่น การจูงใจให้จอดรถและใช้ทางเลือกอื่นในการ

เดินทางต่อเนื่องเช่นรถบัสหรื อจักรยาน การเก็บค่าผ่านทาง กาหนดเวลาผ่าน
ทาง การกาหนดจุดห้ามจอด การเก็บค่าที่จอดรถในที่สาธารณะให้มีราคาสู ง
ให้ สิ ท ธิ์ แก่ ร ถบัส โดยจัด ช่ อ งจราจรเพื่ อ อ านวยความสะดวก จัด ให้มี ร ถ
โรงเรี ยน ผลการศึกษาในประเทศที่พฒั นาแล้วพบว่าแนวทางข้างต้นสามารถ
ลดการใช้รถยนต์ลงได้ร้อยละ 20-40 ซึ่ งคุม้ ค่าต่อการดาเนิ นการมาก ปั จจุบนั
แนวคิดการเติบโตแบบฉลาด “Smart Growth” มาแทนที่การเติบโตแบบไร้
ทิศทาง ผมเชียร์ทอ้ งถิ่นต่างๆมาร่ วมกันทานะครับ
การจัดการที่ถนนอาศัยความรู ้ดา้ นวิศวกรรมจราจร และบริ บทของ
การใช้ชีวิตเดินทางของคน การจัดการที่ถนนทาได้หลายรู ปแบบ ข้อสาคัญ
ประการแรกของผูอ้ อกแบบคือ “ต้ องมีแนวคิดในการออกแบบถนนเพื่อความ
ปลอดภัย”
การออกแบบจัดการถนนที่ปลอดภัยสามารถลดอุบตั ิเหตุลงได้ร้อยละ
25 – 4037 ,38

1. เส้ นทาง
-ไม่ควรผ่าเมือง ควรออกแบบถนนเล็กจากชุมชนเชื่อมกับถนนสายหลัก
2. ผังเมือง
-ควรวางผังเมืองให้เป็ นรู ปก้นถุง ไม่ผา่ ชุมชน
3. แนวถนน
-แนวถนนที่โค้งไปมาเล็กน้อย ดีกว่าเส้นตรงและโค้งแบบงูเลื้อย

4. พืน้ ที่ร้านค้ าและโรงงาน

5. ทางเดินริมไหล่ทาง

-ไม่ควรให้เข้า-ออกเชื่อมกับถนนใหญ่ ควรสร้างเส้นทางเข้าออกทาง

-ปูพ้นื ที่ผวิ ทางเดินให้ดีและแบ่งแยกช่องจากถนนชัดเจน

ถนนซอย

-บริ เวณคอสะพาน ต้องมีร้ วั กั้นแยกคนเดินออกจากถนน
6. ทางแยก
- หลีกเลี่ยงจุดตัด
- ทางเชื่อมถนนสายหลักรู ปตัว V จะปลอดภัยมากที่สุด
- การขยายผิวถนนบริ เวณทางแยกได้ผลคุม้ ค่าต่อการลงทุน
- วงเวียนสร้างความปลอดภัยมาก(อังกฤษ)
7. การจัดการจราจรในเขตเมือง
-แบ่งแยกผูใ้ ช้ทางแต่ละประเภท แบ่งพื้นที่และช่องทางของ คนเดิน
จักรยาน จักรยานยนต์และรถยนต์ ออกจากกันให้ชดั เจน
-การจัดให้เป็ นถนนวันเวย์เพิม่ ความปลอดภัย
-ในประเทศที่ขบั รถชิดซ้าย การเลี้ยวขวาที่ทางแยกอันตรายมากที่สุด
 ทางจักรยาน
การทาเลนจักรยานจะลดการเกิดอุบตั ิเหตุลงร้อยละ 50 ยิง่ หากแยก
พื้นที่ผวิ จราจรออกจากรถจะลดการเกิดอุบตั ิเหตุได้ถึงร้อยละ 9039

 ทางเดินคนข้ าม Pedestrian refuge island40
ลดการเกิดอุบตั ิเหตุชนคนข้ามถนนได้ร้อยละ 40

ชนิดสายเคเบิลลดการเสี ยชีวิตลงได้ร้อยละ 45-51การจัดทา เบาะรองรับแรง
กระแทก Crash Cushion ลดการเสียชีวติ จากการชนลงได้ร้อยละ 75 ความแรง
ของการปะทะที่ค วามเร็ ว 95 ก.ม./ช.ม. เหลื อ เท่ ากับการปะทะของแข็ง ที่

 Road Safety Audit
ขั้นตอนของการทา Road Safety Audit เริ่ มตั้งแต่การศึกษาความ
เหมาะสมของการสร้างทาง การออกแบบ ก่อนการเปิ ดใช้ถนน และประเมิน

ความเร็ว 52 ก.ม./ช.ม.41
 การปรับปรุงความ
ปลอดภัยในจุดเสี่ ยง 42

หลังการใช้ถนน การทา Road Safety Audit แบบภาคบังคับ ใช้ในหลาย
ประเทศเช่น ออสเตรเลีย นิ วซี แลนด์ อังกฤษ เดนมาร์ก ซึ่ งพบว่าคุม้ มากกับ
การลงทุน เพราะมี ผลตอบแทนเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายจากการสู ญเสี ยถึง 20 เท่า
และ สามารถคุม้ ทุนได้ภายใน 1 ปี

จุ ด เสี่ ยงที่ ไ ม่ ได้ รั บกา ร
แก้ ไ ขย่ อ มจะเกิ ด อุ บ ัติ เ หตุ ซ้ าได้
ค่ อ นข้า งบ่ อ ย จึ ง ควรมี น โยบาย
แนวทางปฏิ บ ัติ มี ก ารเตรี ย มจั ด

 Crash Protection Roadside
วิธีการมีต้งั แต่การออกแบบ Forgiveness design ถนนที่ให้อภัยความ
ผิด พลาดโดยการท าข้า ง
ทางให้ลดโอกาสชน การ

งบประมาณเพือ่ แก้ไขจุดเสี่ ยงและมี
วิ ธี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ติ ด ต า ม
โดยเฉพาะ

ติ ด ตั้ ง รั้ ว ที่ ล ด แ ร ง
ก ร ะ แ ท ก ซึ่ ง ล ด ก า ร
บาดเจ็บ ลงได้ร้ อ ยละ 30
การใช้ร้ ั วกั้น กลางถนน






วิธีการแก้ ไข
ทางลอดหรื อสะพานคนเดิน
เปลี่ยน 3 แยกเป็ นวงเวียน
เปลี่ยน 4 แยกเป็ นวงเวียน
เอาสิ่งที่บงั สายตาข้างทางออก

ผลประโยชน์ เทียบกับการ
ลงทุ2.5
น(เท่ า)
1.6
2.2
19.3







วิธีการแก้ ไข
รั้วกันริ มทาง
รั้วกันกลางถนน
ป้ ายเตือนทางโค้ง
ไฟส้องสว่าง
ปรับปรุ งทางม้าลายให้มีมาตรฐาน

ผลประโยชน์ เทียบกับการ
ลงทุ10.4
น(เท่ า)
10.3
3.5
10.7
14

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะต้องการป้ องกันอุบตั ิเหตุ
 สิ่ งก่ อสร้ างข้ างทาง
ข้อ มู ล จากยุโรปและออสเตรเลี ย สิ่ งก่ อ สร้างและวัต ถุ ขา้ งทางเป็ น
สาเหตุของการชนแล้วเสียชีวติ ร้อยละ 18-42
ตัวถังรถไม่สามารถปกป้ องผูโ้ ดยสารตอนหน้าจากการชนตรงหน้า

 สภาพผิวถนน

สภาพผิวถนนที่ไ ม่ ดี ก่ อ ให้เกิ ดอันตรายได้บ่อ ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กับของแข็งเช่นเสา ต้นไม้ หากความเร็วของรถเกิน 60-70 กิโลเมตร/ชัว่ โมง

จักรยานยนต์ ในบางประเทศ การวางนโยบาย Zero pithole คือซ่ อมบารุ งและ
แก้ไ ขก่ อนหน้าที่ถนนจะชารุ ด และหากมีปัญหาการชารุ ดการซ่ อ มบารุ งจะ

o

การบังคับใช้ กฎหมายความเร็ว
o การออกแบบสิ่งแวดล้อมทางถนน ร่ วมกับการบังคับใช้กฎหมาย
จะลดการฝ่ าฝื นความเร็วได้
o การใช้ ร ถตรวจการณ์ พ ร้ อ มกั บ เรดาร์ ว ัด ความเร็ ว การใช้
เครื่ องตรวจวัดความเร็ วแบบถาวร สามารถลดความเร็ วรถลง 514 กม./ชม. ลดการเสี ยชีวิตในจุดติดตั้งดังกล่ าวได้ร้อยละ 6-21
โดยมีผลตอบแทนต่อการลงทุน 2.7 – 3 เท่า

o การติดตั้งเครื่ องบังคับความเร็ วสู งสุ ดในรถบัสและรถบรรทุกมี

ได้ในมาตรฐานเดี ยวกัน การเสี ยชี วิตและความพิการจะลดลง

ใช้ในหลายประเทศ พบว่าลดการเกิดอุบตั ิเหตุได้ประมาณร้อยละ

ครึ่ งหนึ่ง

2


รถและอุปกรณ์

ยางรถยนต์
o การวิจยั ในอเมริ กาพบว่า ร้อยละ 10 ของรถบนถนนรองดอก



จักรยานยานยนต์

ยางเสื่อมสภาพสึกเกินมาตรฐาน 1.6 ม.ม.

 ร้อยละ 80 ของการบาดเจ็บและเสี ยชีวิตในประเทศไทยมีสาเหตุจาก

o การสารวจพบว่าเติมลมยางต่ามาตรฐานร้อยละ 75 ลมยางต่า

อุบตั ิเหตุรถจักรยานยนต์ การเสียชีวติ ส่วนใหญ่เกิดจากการบาดเจ็บที่

กว่ามาตรฐานเป็ นสาเหตุของอุบตั ิเหตุจากยางร้อยละ 3-4

ศีรษะ ตามมาด้วยการบาดเจ็บที่ขา การถูกทับซ้ าจากรถ


o รถที่ขบั ด้วยความเร็วสู งมีโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุจากดอกยางสึก
มากขึ้น 6 เท่า

สภาพยานพาหนะ

o ในสภาพถนนเปี ยก ร่ องดอกยางต่ากว่า 1.5 ม.ม. เพิ่มความ

 สภาพเบรกของรถบรรทุกและรถบัสเป็ นความเสี่ ยงของการเกิด

เสี่ยง 3 เท่า หากต่ากว่า 0.5ม.ม. ความเสี่ยงจะเพิม่ เป็ น 7 เท่า

อุบตั ิเหตุ จึงควรมีการตรวจสภาพการบารุ งรักษารถเป็ นประจา
และควรเช็คน้ าหนักรถบรรทุกเพือ่ ลดความเสี่ยง
 การจัดทามาตรฐานรถในประเทศกาลังพัฒนายังไม่ดี มักพบว่า
ไม่อุปกรณ์สาหรับความปลอดภัยแม้จะเป็ นรุ่ นเดียวกันกับที่ขาย
ในประเทศพัฒนาแล้ว European Commission แถลงว่าหากรถทา



การจัดให้ มีระบบขนส่ งมวลชนที่ปลอดภัย
o ระบบขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยลดการเกิดอุบตั ิเหตุลงได้ร้อย
ละ 40-50



รถโรงเรียน

ความเสี่ ยงและแนวทางการป้ องกันแก้ ไขต่ างๆ
ความเสี่ ยง

o ในอเมริ กา นักเรี ยนเดินทางด้วยรถโรงเรี ยน 23.5 ล้านคนคิด
เป็ นร้อยละ 25 โดยใช้รถโรงเรี ยน 457,000 คัน รถโรงเรี ยน
ค่อ นข้า งปลอดภัย เมื่ อ เที ย บกับ การเดิ นทางอื่ น โดยเป็ น
สาเหตุทาให้เกิ ดบาดเจ็บเพียงร้อ ยละ 4 เสี ยชี วิตร้อ ยละ 2
จากอุบตั ิเหตุของเด็กนักเรี ยนทั้งประเทศ43



หมวกนิรภัย

หมวกนิรภัยรถจักรยานยนต์
 หมวกนิรภัยสามารถ

แนวทางป้ องกันแก้ ไข


หลักการทั่วไปของการบังคับ
ใช้ กฎหมาย

 ต้องมีความเข้มข้นในช่วงเวลาหนึ่ง

ป้ องกันการบาดเจ็บ

จนผูข้ บั ขี่รู้สึกว่าความเสี่ยงที่มี

โรงเรี ยนโดยบังคับให้ ต้อ งมีเข็ม ขัดนิ รภัยในทุกที่นั่ง ต้อ ง

รุ นแรงและการเสียชีวติ

โอกาสถูกจับกุม

ติดตั้งระบบสื่ อสารในกรณี ฉุกเฉิ น มี อุปกรณ์ ปฐมพยาบาล

ได้ร้อยละ 69 และ 42

ประจารถ มีเครื่ องดับเพลิง มีอุปกรณ์ตดั เข็มขัดนิ รภัย ต้องมี

ตามลาดับ

o รั ฐ บาลออกกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัย ของรถ

อุปกรณ์ติดตามรถ คนขับต้องได้ใบอนุ ญาตขับขี่สาธารณะ
และต้องผ่านการสอบประวัติอาชญากรรม ผูอ้ านวยการต้อง
ปฐมนิเทศผูป้ กครองและนักเรี ยนเรื่ องความปลอดภัยของรถ
นั ก เรี ย น The National Highway Traffic Safety
Administration (NHTSA) จัดการอบรมเทคนิ ควิธีการและ
ทาแนวทางปฏิบตั ิเรื่ องรถโรงเรี ยนแจกจ่ายโรงเรี ยนต่างๆ

 เด็กที่สวมหมวกนิรภัย
ผูใ้ หญ่ จะไม่ช่วยปกป้ อง
การบาดเจ็บที่ศีรษะ
 การศึกษาเรื่ องหมวก
นิรภัยที่ไม่ได้มาตรฐาน
ในแคลิฟอร์เนียพบว่า
ป้ องกันการบาดเจ็บที่

 เมื่อผูฝ้ ่ าฝื นกฎหมายลงโทษ การ
ลงโทษต้องรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
 การสนับสนุนจากสาธารณชนมี
ความสาคัญ นอกจากประชาชนจะ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายแล้ว ยังเกิด
กระแสต่อต้านผูฝ้ ่ าฝื นกฎหมายด้วย
o ให้เห็นถึงความปลอดภัย

ความเสี่ ยง
ศีรษะไม่ได้
หมวกนิรภัยจักรยาน
 สามารถลดการบาดเจ็บที่
ศีรษะและสมองได้ร้อย
ละ 63 - 88


เข็มขัดนิรภัย

 ลดการเสียชีวติ ลงได้ร้อยละ
40-65

แนวทางป้ องกันแก้ ไข
มากกว่ากลัวการถูกจับกุม
o เพิม่ ความเสี่ยงของโอกาส

ขณะขับขี่
o เพิม่ ความเสี่ยง 4 เท่า

ความดี เช่น ยกย่องชมเชย
o สื่อสารให้สาธารณะชน
ทราบว่ามีการปฏิบตั ิตาม

ประชาสัมพันธ์และการ

กฎหมายเพิม่ ขึ้น “ใครๆก็

เห็นการตรวจตราของ

ทาทั้งนั้น” จนกลายเป็ น

เจ้าหน้าที่

วัฒนธรรม

o การประชาสัมพันธ์มี

o การใช้มาตรการต่างๆ

หลักการ 3 ข้อคือ 1. ต้อง

ควบคู่กนั ได้ผลดีกว่า

ให้รู้สึกว่ามีความเสี่ยงที่จะ

มาตรการเดี่ยว
o สร้างความมีส่วนร่ วมของ

ลงโทษ 2.ทาให้พฤติกรรม

อังกฤษที่เพิม่ จากร้อยละ 37

กระทาผิดไม่เป็ นที่ยอมรับ

เป็ น 95 ลดการบาดเจ็บรุ นแรง

ของสังคม 3. เพิม่ การ

ลงร้อยละ 35

ยอมรับของการสุ่มตรวจ
ของตารวจ

การใช้ โทรศัพท์

แนวทางป้ องกันแก้ ไข

ที่จะถูกตรวจจับ ผ่านการ

ถูกตรวจ จับกุมและ

 อัตราการคาดเข็มขัดนิรภัยใน



ความเสี่ ยง

o ให้รางวัลจูงใจแก่คนทา

องค์กร ชุมชน เพิม่
มาตรการองค์กร


การดื่มแล้ วขับ

 การมีระดับแอลกอฮอล์

การบังคับใช้ กฎหมายดื่มแล้ วขับ
o กฎหมายระดับแอลกอฮอล์ในเลือด

ความเสี่ ยง

แนวทางป้ องกันแก้ ไข

ความเสี่ ยง

แนวทางป้ องกันแก้ ไข

ในเลือดมากกว่า 50

ของประเทศต่างๆมีต้งั แต่

โอกาสถูกตรวจบ่อย ระดับที่

มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เพิม่

0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์(ญี่ปุ่น)

ยอมรับได้คือ 1 ใน 10 ของผูข้ บั ขี่

ความเสี่ยง 2.5 เท่าของ

20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์(สวีเดน)

ทุกคนต่อปี ในนิวเซาท์เวลการ

คนไม่ดื่ม หากเพิม่ เป็ น 80

50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์(ส่วนใหญ่

เสียชีวติ ลดลงร้อยละ 36 (ถูกตรวจ

มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ของยุโรป) 80 และ 100 มิลลิกรัม

1 ใน 3) ในทาสมาเนียและ

ความเสี่ยงจะกลายเป็ น 5

เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบจากระดับ 50

วิคตอเรี ยการเสี ยชีวติ ลดลงร้อยละ

เท่า และที่ 100 มิลลิกรัม

เป็ น 80 และ 100 มิลลิกรัม

42 และ 40 (ถูกตรวจ 3 ใน 4 และ 1

เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงจะ

เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของอุบตั ิเหตุ

ใน 2)

กลายเป็ น 7.5 เท่า

จะเพิม่ เป็ น 2 และ 3 เท่าตามลาดับ

 หากผูข้ บั ขี่รู้สึกว่าโอกาส o ในผูม้ ีอายุต่ากว่า 21 ปี หากบังคับ
ให้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ในการถูกสุ่มตรวจไม่
มาก แม้บทลงโทษจะ

จะลดความเสี่ยงการเกิดอุบตั ิเหตุลง

หนักมากเพียงใดก็ไม่

ได้ร้อยละ 4-24 และความคุม้ ค่าต่อ

ได้ผลในการลดอัตราการ

การลงทุน 11 เท่า

ดื่มแล้วขับ

o อัตราการถูกสุ่มตรวจแอลกอฮอล์
จากลมหายใจต้องสูง ผูข้ บั ขี่มี

o หลักการสุ่มตรวจให้ได้ผลต้องไม่
ซ้ าที่และเวลา ผลตอบแทนต่อการ
ลงทุนอยูร่ ะหว่าง 19-56 เท่า
o การลงโทษควรมีหลากหลาย
ทางเลือก เช่น ปรับ จาคุก คุม
ประพฤติ บาเพ็ญประโยชน์ ส่งเข้า
อบรม ส่งบาบัดโดยเฉพาะกลุ่มที่มี
ระดับสูงกว่า 150 มิลลิกรัม

ความเสี่ ยง

แนวทางป้ องกันแก้ ไข
เปอร์เซ็นต์ เพราะเป็ นกลุ่มที่มี
โอกาสกระทาผิดซ้ าบ่อย



ความง่ วง ความ

o การพักผ่อนพอเพียง หลีกเลี่ยงการ

อ่ อนเพลียและการขับรถ

ขับรถช่วงเหนื่อย และง่วง ลด

กลางคืน

โอกาสเกิดอุบตั ิเหตุลง 19 %

 การขับรถในเวลาดึกที่มี
สภาวะง่วงเพิม่ ความเสี่ ยงกว่า
เวลากลางวัน 3- 4 เท่า
 อุบตั ิเหตุรถบรรทุกในอเมริ กา
ที่ชนโดยไม่มีคู่กรณี 52 %
เกิดจากความง่วง และเป็ น
สาเหตุหลักของการเกิด
อุบตั ิเหตุในรถบรรทุก

ความเสี่ ยง


จานวนชั่วโมง

แนวทางป้ องกันแก้ ไข
ระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการขับขี่รถ

การขับรถของรถ

สาธารณะของ EU44

สาธารณะและรถขนส่ ง

o ห้ามขับรถเกิน 9 ชัว่ โมงต่อวัน

 การเกิดอุบตั ิเหตุในคนขับรถ
ขนส่งทางไกลในยุโรปสาเหตุ
เกิดจากความอ่อนเพลียของ
ร้อยละ 20-30
 การศึกษาในออสเตรเลีย
พบว่าร้อยละ 10-50 ของ
คนขับรถขนส่งยังขับรถต่อ
แม้จะรู ้สึกอ่อนเพลีย
 หากขับติดต่อเกิน 11 ชัว่ โมง
โอกาสเกิดอุบตั ิเหตุเพิม่ ขึ้น 2
เท่า
 การขับขี่ในเวลากลางคืน

ยกเว้นอาจเพิม่ เป็ น 10 ชัว่ โมงได้ไม่
เกิน 2 ครั้งต่อสัปดาห์
o ในหนึ่งสัปดาห์ขบั รถได้รวมไม่
เกิน 56 ชัว่ โมง และไม่เกิน 90
ชัว่ โมงในสองสัปดาห์หากขับเวลา
กลางคืน
o ต้องพักผ่อนอย่างน้อย 11 ชัว่ โมง
สามารถลดเหลือไม่ต่ากว่า 9
ชัว่ โมงได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อสัปดาห์
สามารถแยกเวลาพักเป็ น 3 ชัว่ โมง
รวมกับ 9 ชัว่ โมงเพือ่ ให้ได้เป็ น 12
ชัว่ โมง

ความเสี่ ยง

แนวทางป้ องกันแก้ ไข

ความเสี่ ยง

ร่ วมกับความอ่อนเพลียเพิม่

o จัดวันพักให้สปั ดาห์ละครั้ง โดยได้

สว่างของรถบรรทุกและการ

ความเสี่ยงอุบตั ิเหตุ 10 เท่า

พัก 45 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ อาจลด

มองไม่เห็นการเลี้ยว การจอด

เหลือ 24 ชัว่ โมงได้สปั ดาห์เว้น

หรื อรถที่อยูข่ า้ งหน้า

แนวทางป้ องกันแก้ ไข
การเกิดอุบตั ิเหตุลง 29 %


กลางวัน

สัปดาห์
o หยุดพักอย่างน้อย 45 นาทีหลังขับ
มาแล้ว สี่ชวั่ โมงครึ่ ง
วิสัยทัศน์ ของรถ



และผู้ขับขี่
 การเกิดการชนระหว่างรถ



อุบตั ิเหตุได้ร้อยละ 8-15 ลดการชน

ของคนเดินถนนและจักรยาน

ร้อยละ 15 และ 10 ตามลาดับ ลด

o การเพิม่ การมองเห็นชัด เช่น การ

ตอเรี ยเกิดจากทัศนวิสัยไม่ดี

หรื อถุงช็อปปิ้ งสีเหลืองหรื อส้ม

65 %

การติดไฟรถจักรยาน ช่วยลด

รถบรรทุกเกิดจากการส่อง

รถยนต์และจักรยานยนต์ลดการเกิด
คนเดินถนนและจักรยานยนต์ได้

สวมเสื้อสะท้อนแสง กระเป๋ าเป้

% ของอุบตั ิเหตุรถยนต์ชน

o การเปิ ดไฟหน้ารถเวลากลางวันทั้ง

การเพิ่มการมองเห็นชัด

และจักรยานยนต์ในรัฐวิ

 การศึกษาในเยอรมันพบว่า 5

การเปิ ดไฟหน้ ารถเวลา

อุบตั ิเหตุได้ดี
o เรื่ องง่ายๆอย่างการบังคับเปิ ดไฟ
หน้ารถจักรยานยนต์ในมาเลเชียลด

การบาดเจ็บและเสียชีวติ ได้ร้อยละ
20 และ 25ตามลาดับ


การติดไฟเบรกให้ สูงใน
ระดับสายตา

o ลดการเกิดอุบตั ิเหตุได้ร้อยละ 15 –

50

ความเสี่ ยง


การชนหน้ าตรง

 ตัวถังรถไม่สามารถปกป้ อง
ผูโ้ ดยสารตอนหน้าจากการ
ชนตรงหน้ากับของแข็ง เช่น
เสา ต้นไม้ หากความเร็วของ
รถเกิน 60-70 กิโลเมตร/
ชัว่ โมง

แนวทางป้ องกันแก้ ไข


การออกแบบรถที่
ปลอดภัย

o ตั้งแต่มีการการออกแบบรถที่มี
อุปกรณ์ปกป้ องผูโ้ ดยสารให้

ความเสี่ ยง
 อุบัติเหตุในเด็ก
 เข็มขัดนิรภัยในผูใ้ หญ่ไม่
สามารถใช้กบั เด็กเล็กได้
 หากเกิดการชนของรถที่

แนวทางป้ องกันแก้ ไข


เก้ าอีน้ ิรภัยสาหรับเด็ก

o เมื่อมีการออกกฎหมายบังคับเก้าอี้
นิรภัยสาหรับเด็กในอเมริ กาพบการ
เสียชีวติ ของเด็กลดลงร้อยละ 35

ปลอดภัยมากขึ้นสามารถลดการ

ความเร็ว 48 กิโลเมตรต่อ

สูญเสียชีวติ ในยุโรปลงได้ร้อยละ

แม้จะเพิม่ อัตราการใช้เพียงร้อยละ

ชัว่ โมงแรงกระแทกจากการ

13

20 และหากรถทุกคันได้รับการ
ติดตั้งอุปกรณ์ปกป้ องผูโ้ ดยสารให้
ปลอดภัยจะสามารถลดการบาดเจ็บ
รุ นแรงและการสูญเสียชีวติ ได้ถึง
ร้อยละ 50 - 61


ถุงลมนิรภัย

o ลดการเสียชีวติ ลงได้ร้อยละ 22-29

อุม้ เด็กเล็กจะเท่ากับน้ าหนัก
341 กิโลกรัม45
 ร้อยละ 44 ของเด็กอายุต่ากว่า

o หากเป็ นเก้าอี้นิรภัยชนิดหันหน้า
ออกลดการบาดเจ็บรุ นแรงได้ร้อย
ละ 60 ชนิดหันหลังออกลดการ

12 ปี เสียชีวติ ในรถพร้อมกับ

บาดเจ็บรุ นแรงได้ดีกว่าคือร้อยละ

การไม่คาดเข็มขัดนิรภัยหรื อ

92

นัง่ เก้าอี้นิรภัย46
 จากสถิติของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ อุบตั ิเหตุจราจรในปี
2558 มีผไู ้ ด้รับแจ้งข้อ



การออกใบอนุญาตขับขี่
และการให้ ความรู้48

 การอบรมให้ความรู ้และทักษะเพือ่

ความเสี่ ยง

แนวทางป้ องกันแก้ ไข

ความเสี่ ยง

แนวทางป้ องกันแก้ ไข

กล่าวหาว่าขับรถไม่ชานาญ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่เมื่อ

ลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุ

หรื อขับขี่ไม่เป็ นร้อยละ 4.2

เวลาผ่านไปสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆ

ได้ 5-60 %

หรื อปี ละ 2,918 ราย47

ลดลง จึงต้องทาซ้ าบ่อยๆ
o ระบบ Graduated driver

การศึกษาในเวียตนามพบว่ าร้ อย



ละ 44 ของประชาชนคิดว่ า

licensing systems คือ

บางครั้งมีเหตุผลและความจาเป็ น

ระบบใบขับขี่ที่อนุญาตให้

ที่ต้องฝ่ าไฟแดงบ้ าง49

ระบบถ่ ายภาพขณะฝ่ า
ฝื นสั ญญาณไฟ

o ลดโอกาสการเกิดอุบตั ิเหตุลงร้อย

ขับขี่ได้จากัดและค่อยๆ

ละ 7-29 ลดโอกาสเกิดการชน

เพิม่ ให้เมื่อทักษะและ

ด้านข้างลงร้อยละ 32-68 ความ

ประสบการณ์มากขึ้นเช่น

คุม้ ค่าต่อการลงทุนเป็ น 12 เท่าใน 5

ให้สามารถขับขี่ได้เฉพาะ

ปี

ในเวลากลางวัน หรื อต้อง
มีผมู ้ ีประสบการณ์นงั่ ไป

การแพทย์ ฉุกเฉินหลังเกิดเหตุ

ด้วย ในระยะแรก ภายหลัง

o การศึกษาในยุโรปพบว่าร้อยละ 50 ของผูป้ ระสบเหตุเสี ยชีวิตภายในไม่กี่

จึงค่อยอนุญาตให้ขบั ขี่ได้

นาทีหลังเกิดเหตุ ร้อยละ 15 เสี ยชีวิตระหว่าง 1-3 ชัว่ โมงและร้อ ยละ 35

อิสระเมื่อมีความชานาญ

หลัง 4 ชัว่ โมง

และประสบการณ์ พบว่า

o ในประเทศที่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินยังไม่ดี จะพบการเสี ยชีวิต ณ.จุดเกิด
เหตุสูงกว่าประเทศที่พฒั นาแล้ว เพราะขาดแคลนรถฉุกเฉิน

มื อ ก็ ใช่ ว่าจะบัง คับใช้ไ ด้ ในระยะหลัง ๆจากการเรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์ ก าร
ทางาน จึงเห็นหลายจังหวัดที่แกนนาสอจร. รวมหน่ วยงานหลายๆหน่ วยเช่น

การแสดงตัวอย่างของปั จจัยเสี่ ยงต่ างๆและข้อ มู ล วิช าการหากเรา

ประชาสัมพันธ์จงั หวัด บริ ษทั กลาง สาธารณสุ ข ภาคเอกชน ออกรณรงค์ช้ ีแจง

สามารถนาไปปรับใช้ในพื้นที่ได้ผลประโยชน์จะตกกับประชาชน และการ

ประชาชน จนข้อมูลข่าวสารแพร่ กระจายไปถึงความจาเป็ นที่ตอ้ งดาเนิ นการ

แก้ไขปั ญหาอุ บตั ิเหตุ

บังคับใช้กฎหมาย

จะเกิดขึ้นทันที
เพีย งแต่ มีค วามรู้ น้ั น
ไ ม่ พ อ เ ร า ต้ อ ง
ประยุกต์ ใช้ เป็ น เพียง
ตั้ ง ใจไม่ พ อ เราต้ อ ง
ลงมื อ ท า

(Johann

Wolfgang

von

Goethe)

“ต้ องใช้ หินถึงสองก้ อนถึงจะเกิดไฟได้ ” (Liuosa May Alcott) เมื่อหิน
สองก้อนกระทบกันจึงก่อ ให้เกิดประกายไฟ ยิง่ หากมีวสั ดุอื่นเช่ น เชื้อเพลิ ง
น้ ามัน ฯ การเกิดไฟยิง่ ง่ายดายขึ้น การร่ วมกันทางานระหว่างหน่ วยงานไม่ได้
เพิ่มขีดความสามารถเป็ นจานวนบวก ภาษาอังกฤษใช้คาว่า Synergy แปลว่า
การผนึ ก พลัง เป็ นปรากฏการณ์ ที่พ ลังหรื อ ของสองอย่า งหรื อ มากกว่า มี
ปฏิสมั พันธ์กนั ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึง และมากกว่าผลที่เกิดจากแต่ละ
อย่างที่แยกกันเกิ ดขึ้นแล้วนามารวมกัน นอกเหนื อ จากการเพิ่มพลังแล้วการ
ทางานร่ วมกันจะเปิ ดให้เห็นภารกิจของหน่ วยงานอื่น ทาให้มองเห็นภาพรวม

ส่ วนร่ วม สหสาขา และ ชวน/เชื่อม ชม/เชียร์ ชง
การทางานลดอุบตั ิเหตุ ไม่มีหน่วยใดหน่วยเดียวทางานตามลาพังแล้ว
จะประสบความสาเร็จ เคยมีตวั อย่างหลายจังหวัดที่ตารวจตรวจจับและตั้งด่าน
ตามนโยบายบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็ง ผลปรากฏว่าประชาชนไม่พอใจ
ถึงขั้นเตรี ยมเผาโรงพัก การทางานด้วยหน่ วยงานเดียวแม้จะมีกฎหมายอยูใ่ น

ของการลดอุบตั ิเหตุ ในพื้นที่ มองเห็นศักยภาพและทรัพยากรของหน่ วยงาน
อื่นๆ ดังภาพก์ตูนที่หน่ วยงานแยกหน่ วยเหมือนต่อจิ๊กซอว์แบบแยกส่ วน ไม่
สามารถต่อได้สาเร็จ นอกจากเอาเขตกั้นออกแล้วนาทรพัยกรมารวมกันจึงจะ
ทางานได้สาเร็จ

ทุนทางสังคม (Social Capital) something of a cure-all50
ต้ นทุนทางสั งคม คือ เครื อข่ายการรวมกลุ่มของคนในรู ปแบบต่างๆ
ก่อให้เกิดพลังยิง่ ใหญ่ สามารถแก้ปัญหาที่แก้ได้ยากในสังคม ถึงขนาดให้การ
ยกย่องว่าเหมือนยาวิเศษแก้ได้ทุกโรค
สังคมไทยมีตน้ ทุนเรื่ อ งนี้ สูงมาแต่เดิม จะเห็นได้จากความสัมพันธ์
ของรากฐานในชุมชนสังคมดั้งเดิมที่ผคู ้ นเติบโตมาด้วยกัน ทากิจกรรมต่างๆ
ตามวิถีวฒั นธรรมร่ วมกัน เป็ นเจ้าของและห่ วงถิ่นฐานบ้านเกิด สิ่ งเหล่านี้ ทา
ให้ชุมชนในวิถีด้ งั เดิมสงบสุข เหตุอาชญากรรมน้อย มักมีการดูแลซึ่ งกันและ
กันในยามเจ็บป่ วยหรื อ ลาบากเกิดขึ้น เป็ นชุ มชนที่พ่ ึงต้นเอง ปั ญหาเกิดกับ

โบสถ์ และการรวมกลุ่ ม รู ปแบบต่า งๆ พื้น ที่เ หล่ านั้น มี ก ารพัฒ นาที่ดี ก ว่า

สังคมที่มีการพัฒนาจนซับซ้อนและการจัดการไหลไปรวมศูนย์ โครงสร้าง

อาชญากรรมต่ากว่า มีความเข้มแข็ง มี ส่วนร่ วมและเกิดเป็ นประชาสังคม51

ระบบราชการมีตน้ ทุนทางสังคมตามทฤษฎีต่า

การที่ผคู ้ นมีความสัมพันธ์ในแนวราบ เกื้อกูลและไว้วางใจซึ่ งกันและกันถู ก

สั งคมหลับใหล อาชญากรรมสู ง คุณภาพชีวิตแย่

เรี ยกว่า Social Capital หรื อ ทุนทางสังคม สาหรับสังคมอิ ตาลี ตอนใต้ถู ก
เรี ยกชื่อว่าสังคมแห่งการหลับใหล (The sleeping social capital) การพัฒนาทั้ง

การศึ ก ษาทุ น ทางสัง คมในอิ ต าลี ใ นภาคเหนื อ และภาคใต้ แม้จ ะ

ด้านเศรษฐกิจ สังคมต่ากว่าภาคเหนื อ อาชญากรรมสู งกว่า สุ ขภาพประชาชน

ประเทศเดี ย วกัน รั ฐ บาลเดี ย วกัน การบริ ห ารจัด การรู ป แบบเดี ย วกัน แต่

แย่กว่า52 การศึก ษาในอเมริ กาให้ผ ลสอดคล้อ งกันโดยพบว่า รัฐที่มี ทุนทาง

ความสัม พันธ์ของชุ ม ชนแตกต่างกันเนื่ องจากประวัติศาสตร์การพัฒนา ใน

สังคมสู ง อาชญากรรมต่ากว่า ฆาตกรรมต่ากว่าการศึกษาของนักเรี ยนดีกว่า

สังคมภาคเหนือของประเทศ ประชาชนมีความเกื้อกูล ไว้วางใจและอยูร่ ่ วมกัน

สุขภาพโดยรวมดีกว่า53

เป็ นเครื อ ข่ายชุ ม ชนในแบบต่างๆอาทิ ชมรมจักรยาน การเป็ นสมาชิ กของ

เอาคนมารวมกัน เอาความรู้ และความดีมารวมกัน
ศจ.นพ.ประเวศ วะสี นักวิชาการ ราษฎร์อาวุโส เจ้าของรางวัลแม็ก
ไซไซ ปี 1981 มองว่า ทุนทางสังคมเป็ นพลังทางสังคมในการแก้ปัญหาวิกฤต
ของสังคมได้ โดยให้ความหมายทุนทางสังคมว่า “การที่คนมารวมกัน เอา
ความดีมารวมกัน เอาความรู ้มารวมกัน เพื่อแก้ปัญหาของสังคม”54 และท่าน
เป็ นผูส้ ร้างทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยือ้ นภูเขา เพือ่ ใช้แก้ปัญหายากๆในสังคม
ความสั มพันธ์ เชื่อมโยงกันเป็ นเครือข่ าย INN: Individual Node Network
อจ.ประเวศ วะสี แนะน าว่ า การแก้ปั ญ หาที่ ย ากๆในสั ง คมไม่ มี
หน่ ว ยงานไหนสามารถกระท าได้เ พีย งล าพัง ต้อ งมี ก ารรวมตัว กัน ของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น ตารวจ คมนาคม มหาดไทย ตามเครื่ องมือของรัฐ
มีลกั ษณะเป็ นแท่งและใช้อานาจมากกว่าปั ญญา จึงไม่มีพลังในการออกจาก

ทั้งนี้ INN เป็ นโครงสร้างที่คนไทยทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกองค์กร ทุกสถาบัน จะ
ร่ วมปฏิรูปประเทศไทย ทั้งที่แยกกันทาและเชื่อมโยงกันทาให้เต็มประเทศก็
จะสามารถทาเรื่ องยากๆ ได้ จาก INN เพือ่ เขยือ้ นภูเขา
เครื อ ข่ า ย สอจร. คือ ทุ นทางสั ง คมที่ เราสามารถใช้ใ นการแก้ไ ข
ปั ญหาการบาดเจ็บจากการจราจรในประเทศไทยได้
ชวน/เชื่อม ชม/เชียร์ ชง เพือ่ สร้ างทุนทางสั งคม
ทุนทางสั งคม เกิดขึ้นเมื่อผูค้ นในสังคมมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
เป็ นเครื อข่าย ไว้วางใจกัน ทางานเพือ่ ส่วนรวมมีเป้ าหมายและคุณค่าร่ วมกัน มี
ความหลากหลายทั้งวิชาชีพและความสนใจ มีความรู ้สึกเป็ นเจ้าของชุมชน
ไว้ วางใจกัน

โครงสร้างที่ซบั ซ้อน จึงเสนอโครงสร้างการทางานใหม่คือ INN โดย I มาจาก

ผมชอบคาคมภาษาอังกฤษนี้มาก เพราะอธิบายความไว้วางใจกันได้ดี

คาว่า Individual หรื อปั จเจกบุคคลที่มีจิตสานึกในศักดิ์ศรี และคุณค่าความเป็ น

มาก “ Whether it’s a relationship or friendship, all bonds are built on trust.

คน N มาจากคาว่า Nodes หรื อการรวมกลุ่มที่มีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน รวมตัว

Without it you have nothing. ไม่วา่ จะเป็ นสัมพันธภาพหรื อมิตรภาพ ล้วนแต่

กันทาเรื่ อ งดี ๆ และ N มาจากคาว่า Networks หรื อ เครื อ ข่ายเชื่ อ มโยงกัน

เชื่อมกันด้วยความไว้วางใจ ปราศจากความไว้วางใจ เราจะไม่เหลืออะไรเลย

ระหว่างบุคคลและเครื อข่าย การประสานงานเครื อข่ายที่ตอ้ งทาทั้งแนวราบ
และแนวดิ่ง (Matrix) คือจากภาคีคนทางานและโครงสร้างราชการตามระบบ

o ถ้าเจอคนที่ไม่อยากช่วย และไร้ความสามารถ นับเป็ นโชคร้าย

ทางานเพื่อส่ วนรวมมีเป้ าหมายและคุณค่าร่ วมกัน

เจอคนประเภทนี้รีบถอยห่างเลยครับ

การทางานเพือ่ ลดคนเจ็บ คนตายเป็ นงานใหญ่ การช่วยชีวิตคน กุศล
แรงกว่าการสร้างเจดียเ์ จ็ดชั้น เป็ นคากล่าวที่ภาคีสอจร.จดจากันขึ้นใจ การเกิด

มีความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของชุมชน

มาชีวติ หนึ่งแล้วทาประโยชน์เพื่อสังคมส่ วนรวมได้ ทาให้สังคมปลอดภัยขึ้น
เป็ นคุณค่าของชีวติ
มีความหลากหลายทั้งวิชาชีพและความสนใจ
งานป้ องกันอุ บตั ิเหตุจราจรเป็ นงานสหสาขาวิชาชีพและเป็ นปั ญหา
ของทุกคน ดังนั้นการชวนเชื่อ มสาขาวิชาชี พต่างๆมาร่ วมกันทางานจึงเป็ น
หัวใจสาคัญ ผมมีหลักการชวนเชื่อมที่ใช้ในการทางานมาให้พวกเราลองใช้
นะครับ
o ถ้าเจอคนอยากช่วย และมีความสามารถ ถือเป็ นโชคดี

อะไรที่เรารู ้สึกว่าเราเป็ นเจ้าของ เราจะหวงแหน เอาใจใส่ การอาศัย
ในชุมชนทาได้สองแบบครับ แบบที่หนึ่ ง คือ ทาตัวเป็ นผูอ้ ยูอ่ าศัยเหมือนเรา
เช่าบ้าน เวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ก็เรี ยกร้องเจ้าของบ้านมาซ่ อมแซม ทาให้
ไม่ดีก็โวยวาย เอะอะ อีกแบบหนึ่ งคือการเป็ นเจ้าของบ้านเอง เมื่ออะไรไม่ ดี
เสียหายก็ดูแล ซ่อมแซมแก้ไข การอยูใ่ นสังคมไม่แตกต่างกันนะครับ หากเรา
รู ้สึกตัวว่าเป็ นเจ้าของชุมชน เราจะหวงแหน เราจะดูแลแก้ไขให้สังคมนั้นๆดี
ขึ้น มาเป็ นเจ้าของชุมชนแก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุจราจรในชุมชนของเรานะครับ
คนกลุ่มเล็กๆ ผู้เปลีย่ นโลก

ให้รีบๆ ชวนเขามาเป็ นแนวร่ วม
o ถ้าเจอคนอยากช่วย แต่ไร้ความสามารถ ยังนับว่าเป็ นโชคดี
ต้องเร่ งพัฒนาเขาให้มีความสามารถ
o ถ้าเจอคนไม่อยากช่วย แต่มีความสามารถ ก็ยงั นับว่าเป็ นโชคดี
ต้องชวนบ่อยๆ และให้ความสาคัญกับเขา

“Never doubt that a small group of thoughtful committed citizens
can change the world; indeed, it's the only thing that ever has.” Margaret
Mead
“ไม่น่าแปลกใจเลยที่การเปลี่ยนแปลงในโลกนี้เกิดจากคนกลุ่มเล็กๆ
ที่ตดั สินใจมัน่ ด้วยใจแน่วแน่ มันเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นเสมอในโลกนี้” มากาเร็ต
มีท

กลุ่มคนแม้จะเป็ นกลุ่มเล็กๆ ก็สามารถเปลี่ยนโลกได้ การทางานอยู่

ตัวแทนมาร่ วมประชุ ม บางครั้งเป็ นเจ้า หน้าที่ ระดับปฏิบตั ิ ตัดสิ นใจอะไร

คนเดี ย ว หน่ ว ยงานเดี ยว ไม่ สามารถเปลี่ ยนแปลงสัง คม หรื อ แก้ไ ขปั ญหา

ไม่ ไ ด้ วิธี การที่ใ ช้ไ ด้ผล คื อ การเดิ นลงไปหาที่ห น่ วยงานตรงๆ ไปคุ ยกับ

ใหญ่ๆ ในสังคมได้ ฉะนั้นก่ อ นที่เราจะเริ่ มต้นแก้ปัญหาอุ บตั ิเหตุจราจรใน

ผูบ้ ริ หารของหน่ วยงานของท้องถิ่น ทาอย่างนี้ คือ การให้เกียรติเจ้าของพื้นที่

พื้นที่ของเรา เราจะต้องเปลี่ยนแนวคิดจากการทางานหน่วยเดียวซึ่งล้มง่ายและ

ครับ เราเข้าไปหาด้วยพลังแห่ง 4 H

ขาดพลัง มาเป็ นการทางานแบบมีส่วนร่ วมของหลายหน่ วยงาน ซึ่ งก่อให้เกิด
ความยัง่ ยืน และมีพลังในการแก้ไขปั ญหาใหญ่ๆ ได้
จัดสัมพันธภาพในกลุ่มให้ดี รัก นับถือ ให้เกียรติซ่ ึงกันและกันเป็ น
หัวใจของการทางานร่ วมกันครับ
มีเรื่ องที่อยากจะฝากไว้เป็ นเคล็ดลับสาหรับคนทางานดังนี้ครับ
เข้ าใจ เข้ าถึง พัฒนา พระราชดารัสในหลวงราชการที่ 9

พลังแห่ ง 4 H
Heart Help Hand Hope คือ
หลั ก ใน เวลา ที่ เ ราเข้ า ไ ปพบไปหา
หน่ วยงานและประชาชนในพื้นที่ Heart
คือ เราให้หัวใจที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยความ
ปรารถนาดี ความตั้งใจดี ที่จะเข้าไปช่วย
(Help) โดยการเสนอแนวคิด เสนอความ

การทางานลดอุบตั ิเหตุ นอกเหนือจากการศึกษาข้อมูลสารสนเทศให้

ร่ ว มมื อ กัน ท างานในรู ป แบบต่ า งๆ

เข้าใจปั ญหาและหาทางแก้ไขได้แล้ว เข้าถึงในความหมายพระราชดารัสตาม

(Hand) และเราให้เห็ นภาพว่า อะไรคือ

ความเข้า ใจส่ วนหนึ่ งของผม คือ ต้อ งลงไปดู พ้ืนที่จริ ง ต้อ งลงไปทาความ

สิ่ ง ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ข้ ึ น

เข้าใจกับผูค้ นที่เกี่ ยวข้อ ง หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อ ง นี่ เป็ นวิธีการที่ผมใช้ทางาน
แก้ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุโดยเฉพาะอย่างยิง่ เวลาทางานกับหน่ วยงานกับท้องถิ่น
ต่างๆ รู ปแบบนี้ จะแตกต่างจากการทางานที่เราคุน้ เคยคือ การ “เชิ ญประชุม ”
ทัว่ ๆไป ลองสังเกตมั้ยครับว่าเวลาเชิญ ท้องถิ่น หน่ วยงานเกี่ยวข้อง มักจะได้

หลังจากพวกเราช่วยกันทางาน (Hope)

พลังกลุ่ม
Advocacy groups คือการที่เราเข้าไปนาเสนอนโยบายต่างๆแบบเป็ น
กลุ่ม ยิง่ มีสหสาขา ตารวจ แขวง สาธารณสุ ข ปภ. ฯ เข้าไปเป็ นทีม พร้อมกับ
ข้อ มู ล พร้ อ มกั บ ข้อ เสนอแนะ ผู ้บ ริ หารที่ รั บ ฟั ง จะเกิ ด ความรู ้ สึ กถึ ง
ความสาคัญของปั ญหา เห็ นความมุ่งมัน่ ของภาคี วิธีการนี้ จะทาให้การเสนอ
นโยบายต่างๆมีโอกาสสาเร็จมากขึ้น
รู้ จักวิธีการสื่ อสาร
บรรยากาศ พวกเราสังเกตหรื อไม่ครับเวลาที่เราตัดสิ นใจซื้ อหรื อไม่
ซื้ ออะไร อารมณ์ ม าก่ อนเหตุ ผ ลเสมอ เวล าเข้ า ไปในร้ า นอาหา ร
ห้า งสรรพสิ น ค้า แม้จ ะไม่ ต้ ัง ใจจะซื้ อ ของแต่ ก ารจัด สิ่ ง แวดล้อ มจะเป็ น
บรรยากาศที่ทาให้เราอยากซื้ อ เช่นเดียวกันครับ เวลานาเสนอพูดคุยหรื อการ
ประชุม บรรยากาศสาคัญมากกว่าเนื้ อหาหรื อเหตุผลของการที่จะทาให้”ซื้ อ”

จากการประชุม เมื่อท่านให้เวลาพบเราหรื อร่ วมประชุมกับเรา นักจิตวิทยามือ
อาชีพจะไม่นาเสนอสิ่งที่เตรี ยมมางานลงไปทันที แต่จะอ่านอารมณ์ทางภาษา
ท่าทางและเปิ ดการสนทนาด้วยอารมณ์ระดับเดี ยวกันเช่ น “ท่านผูว้ ่าเหนื่ อ ย
มากนะครับ น่ าเห็นใจ งานมากตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ ” เป็ นต้น การเริ่ ม
ต้นแบบนี้ใช้ได้ในการสื่อสารทุกกรณี ครับ มีตวั อย่างของนายตารวจท่านหนึ่ ง
ที่ถู กมอบหมายให้ไ ปควบคุ ม ฝูงชนที่กาลังโกรธและประท้วงทางการเรื่ อ ง
ผลผลิตเกษตรที่ราคาตกต่า ท่านเข้าไปในกลุ่มชน พร้อมกับพูดว่า “ผมเข้าใจ
ความรู ้สึกของพี่น้องประชาชนดี เรื่ อ งราคาผลผลติตกต่า รายได้ไม่ พอเลี้ยง
ปากท้อ งคนในครอบครัวของเรา ถ้าผมเป็ นเกษตรกร ท่านจะเห็นผมเป็ นผู ้
หนึ่งที่ร่วมประท้วงกับท่านในวันนี้ ” พอพูดจบท่านได้รับเสี ยงปรบมือพอใจ
อย่างอื้ออึ ง การแก้ไขปั ญหาด้วยการพูดคุยระดับสองคือ Leading จึงเริ่ มขึ้น
ผลปรากฏว่าทุกคนพอใจ แยกย้ายกันกลับบ้านในที่สุด การ Leading คือการ
นาเสนอให้เห็นด้วยกับสิ่งที่เราอยากให้เป็ นครับ

นะครับ บรรยากาศที่ดีตอ้ งรู ้สึกผ่อนคลาย สบายๆ ไม่ตึงเครี ยด การทาให้ทุก

บรรยากาศกรประชุมที่มีความตึงเครี ยดการหยอดอารมณ์ขนั ช่วยได้

คนมองไปในทิศทางเดี ย วกัน มี เทคนิ คหนึ่ งที่นักจิ ตวิทยาทราบดี เรี ยกการ

มาก “การกินข้ าวเล่ าเรื่อง” เรื่ องเป็ นตัวอย่างหนึ่งของการจัดบรรยากาศเพื่อให้

Pacing and Leading

เกิดผลสาเร็จของงานครับ

Pacing แปลว่า ฝี เท้า การเคลื่อนไหว คือ การตามอารมณ์และเข้าใจคู่

พลังแห่ งคาถาม เคยได้ยนิ คานี้ ม้ ยั ครับ “Questions wake people up.

สนทนาในขณะนั้นให้ทนั เช่ น เวลาพบกับท่านผวจ. ซึ่ งมักจะเหน็ ดเหนื่ อ ย

They prompt new ideas. They show people new places, new way of doing

things.” Michael marquedt การตั้งคาถามที่ดีจะทาให้ผูถ้ ูกถามเป็ นต้อ งคิด
วิเ คราะห์ หาค าตอบ ผมยกตัว อย่า งค าถามนะครั บ สมมุ ติ ว่า ภาคี เ สนอให้

ต่างๆที่เป็ นคุ ณความดี ต่อหน้าและต่อหน้าที่ประชุ มจะเป็ นแรงบวกที่สร้าง

ท้องถิ่นแก้ไขจุดเสี่ยง มีหลายวิธีในการสื่อสารครับ ลองดูว่าแต่ละวิธีจะทาให้

ท่านภาคภูมิใจ หากเราหยิบยกเป็ นหัวข้นต้นๆในการสนทนา บรรยากาศการ

ผูฟ้ ังรวมทั้งตัวเราเองคิดอย่างไรบ้าง

พูดคุยจะเป็ นไปด้วยดีมาก การยกย่องชมเชยภาคีคนทางานก็เป็ นเรื่ องสาคัญ

ทางเลือกที่ 1
“ผมเสนอให้ท่านติดตั้งไฟแดงนะจุดนี้ “ (? ทาได้ม้ ยั งบแพงมั้ย ฯ)”
ทางเลือกที่ 2
“ผมเรี ยนเรี ยนปรึ กษาท่านนายกว่าเราจะแก้ปัญหาการเสี ยชีวิตจุดนี้
กันอย่างไรดีครับ “ (? นั้นสิ ทาไงดีนะ บอกมาเลย ฯ)

แรงใจต่อการทางาน ยกตัวอย่างเช่น เวลาพบกับนายกท้องถิ่น จะมีผลงานที่

การแจ้งเรื่ องดีๆให้ที่ประชุมทราบและปรบมือให้เกียรติผทู ้ าความดีต่อหน้าที่
ประชุม จะทาให้ทีมเกิดกาลังใจในการทาความดีต่อไป
อปริหานิยธรรม ธรรมะแห่ งความเจริญ
คือข้อปฏิบตั ิหรื อธรรมอันเป็ นเหตุไม่ให้เกิดความเสื่ อมมี 7 ข้อ เป็ น
หลักธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสัง่ สอนเหล่ากษัตริ ยล์ ิจฉวี เมืองเวสาลี

เป็ นผู้ รับฟั งที่ดี เดล คาร์ เนกี้ นักพูดเรื่ องนาม เสนอไว้ว่านักพูดที่ดี
ที่สุดต้องนักฟั งที่ดีที่สุดครับ ในการประชุ มหรื อ การสื่ อ สารที่ดี การรับฟั งคู่
สนทนาจะทาให้คู่สนทนา รู ้สึกว่าเราให้ความสนใจ เราอาจเพิ่มการซักถาม
พร้อมกับการพยักหน้า หรื อแสดงภาษากายว่าเข้าใจและติดตามรับฟั งอยู่ อ๋ อ
ครับ อึ่ม พยักหน้า การสบตา พวกนี้เป็ นเป็ นหลักสาคัญในการเป็ นผูร้ ับฟั งที่ดี
ครับ
ยกย่ อง ชมเชย “จงประหยัดคาติ แต่อย่าตระหนี่ คาชม” เป็ นภาษิตที่
เป็ นความจริ งเสมอ ในการประชุม หรื อ พบปะกับภาคี การยกย่องชมเชยสิ่ ง

แคว้นวัชชีเป็ นแคว้นเล็กๆแต่มีความเข้ม แข็ง มี ความเจริ ญและสงบสุ ข แม้

เมืองอื่นที่มีกาลังกว่าแข็งโจมตี ก็ไม่สาเร็จเพราะมีธรรมะสาคัญมี 7 ข้อ แต่ขอ้

จังหวัด ผูบ้ งั คับการตารวจภูธรจังหวัดและหัวหน้า ตารวจจราจรทุกโรงพัก

สาคัญ 4 ข้อแรกที่ภาคี สอจร.นามาใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิคือ

ท้องถิ่นทุกแห่ ง มีสมาชิกเต็มวงเท่าที่อ นุ ญาตคือ 500 คน วงสื่ อ สารเช่นนี้ จะ

๑. หมัน่ ประชุมกันเนือง ๆ
๒. ประชุมหรื อเลิกประชุม และทากิจของส่วนรวมอย่างพร้อมเพรี ยงกัน

คอยแจ้งข่าวรายงานเหตุการณ์จราจรและการฝ่ าฝื นกฎหมาย พบว่าทาให้การ
บังคับใช้กฏหมายในจังหวัดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

๓. ไม่บญั ญัติสิ่งที่มิได้บญั ญัติ ไม่ถอนสิ่งที่ได้บญั ญัติไว้แล้วยึดถือปฏิบตั ิตาม

Coordination คือ การประสานการทางานด้วยกัน ไปในทิศทางเดียวกัน ใช้

หลักธรรมที่บญั ญัติไว้

กับงานที่หน่วยงานเดียวไม่สามารถดาเนินการได้ดว้ ยตนเอง เป็ นการแบ่งงาน

๔. เคารพนับถือเชื่อฟังและให้เกียรติแก่ผเู ้ ป็ นประธาน ผูบ้ ริ หารหมู่คณะ และ

กันทาตามหน้าที่ เช่น การเปิ ดทางให้รถกูช้ ีพเดินทางส่ งต่อผูป้ ่ วยได้รวดเร็ ว

ปฏิบตั ิตามหลักธรรมที่บญั ญัติไว้

ขึ้นโดยตารวจจราจรเป็ นต้น

โดยเฉพาะหมัน่ ประชุมกันเนือง ๆ กลับไปทางานที่ได้รับมอบหมาย

Cooperation เป็ นกระบวนการทางานที่มุ่งผลลัพธ์เดี ยวกัน มีกระบวนการ

และเคารพกฎระเบียบที่วางไว้ ยกย่อ งให้เกี ยรติประธานในที่ประชุ ม หลัก

ทางานร่ วมกัน เช่นการทางานเพือ่ ก่อสร้างทาง จาเป็ นต้องมีการทางานร่ วมกัน

ปฏิบตั ิน้ ีใช้ได้ผลในทุกพืน้ ที่ครับ

ของวิศวกรสร้างทาง สาธารณูปโภคสองข้างทางเช่น ไฟฟ้ า โทรศัพท์ การจัด

กระบวนการสร้ างภาคี
ความสัมพันธ์ของภาคีมีหลายระดับ เพือ่ ให้เข้าใจง่าย ขอใช้ 4 C ใน
การอธิบายดังนี้
Communication คือสัมพันธภาพระดับแรกของภาคี การได้พูดคุยสื่ อสารให้
มีความเข้าใจตรงกันมีความสาคัญต่อการทางาน ตัวอย่างของเครื อข่ายระดับนี้
เช่น การใช้ไลน์แจ้งข่าวสารการจราจรในภูเก็ต ในวงไลน์น้ ี มีท้ งั ผูว้ ่าราชการ

การจราจรเป็ นต้น
Collaboration เป็ นกระบวนการที่การทางานร่ วมกันของบุคคลหน่ วยงาน
ร่ วมกันโดยมีการกาหนดเป้ าหมาย และกระบวนงานร่ วมกัน มีการรวบรวม
สัง เคราะห์ ค วามคิ ด ด้ว ยกัน มี แ นวความเห็ น และเป้ าหมายไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน และการทางานอยูใ่ นแนวระนาบ ไม่มียศและระดับชั้น ความร่ วมมือ

กันระหว่างหน่ วยจะมี มากเพราะทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม ผลลัพทธ์ในการทางาน

“โอกาสไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมองเห็น เพราะถ้าทุกคนมองเห็น สิ่งนั้นไม่เรี ยกว่า

ลักษณะนี้ อาจได้หลากหลาย ทั้งคาดถึงและคาดไม่ถึง

โอกาส” NESTOR URCHING…

เชื่อ

"มาด้วยกันคือจุดเริ่ มต้น รักษาความสัมพันธ์กนั ได้คือความก้าวหน้า ลงมือทา
ในบรรดา 5 ช. เชื่อเป็ น ช. ที่เพิม่ เติมขึ้นมาทีหลักจากประสบการณ์

ในการทางานของภาคี
“ความเชื่อจะทาให้เกิดการลงมือทา การกระทาทาให้เกิดผลลัพธ์ สิ่งเริ่ มแรกที่
ต้องมีก่อนคือ ความเชื่อ” Mark Victor Hansen
ข้ อคิดเตือนใจสาหรับคนทางานท้ ายบท
“ไม่เริ่ มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางสาเร็จในวันพรุ่ ง” โยฮันน์ วูลฟ์ กัง ฟอน เกอเต้
“เมื่อฉันต้องการ ที่จะคิด... ฉันนัง่ เมื่อฉันต้องการ ที่จะเปลี่ยน ... ฉันลงมือ
ทา” ภาษิตญี่ปุ่น
“คนเราแก้ไขอดีตไม่ได้ แต่เปลี่ยนอนาคตได้” วินทร์ เลียววาริ ณ…
“ความกล้าทาให้ตวั เรายิง่ ใหญ่กว่าอุปสรรค” ภาษิตตะวันตก…
“คิดดีเป็ นเรื่ องหนึ่ง แต่กระทาดีเป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง” มหาตมะคานธี

ด้วยกันคือความสาเร็จ” Henry Ford
“ตัวเราคนเดียวเหมือนน้ าหยดหนึ่ง แต่หากรวมกันจะกลายเป็ นมหาสมุทร”
Rynnosuke Sataro

หายใจช่วย ใส่ สายระโยงระยางเต็มไปหมด แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตแม่หนูได้ แม่ได้จาก
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พวกหนูไปจริ งๆ หนูกบั พี่ตอ้ งเป็ นเด็กกาพร้าที่ขาดทั้งพ่อและแม่

ทาไมต้ องเอาแม่ หนูไป ...เรื่องเล่าของนุ๊ก
จิรวรรณ กิจเลิศพรไพโรจน์
ศูนย์ประกันสุ ขภาพ โรงพยาบาลบ้านไผ่

แต่ต่อจากนี้ไปหนูจะไม่มีแม่แล้ว “ทาไมต้องเอาชีวิตแม่หนูไปด้วย ” หนูจะไม่มี
โอกาสได้กินบะหมี่เกี๊ยวน้ า ข้าวหมูแดง ที่เป็ นอาหารมื้อเย็นของพวกหนูทุกวัน พี่ชายหนู
จบม.6 ก็ไม่มีโอกาสเรี ยนต่อ หนูกาลังเรี ยนอยู่ ชั้น ม. 1 โรงเรี ยนโนนศิลาวิทยาคม หนูไม่

หนูก็อยู่กบั แม่ปัชนี ย ์ และพี่ชาย

รู้ว่าเมื่อไม่มีแม่แล้วหนูจะได้เรี ยนถึงชั้นไหน ขณะที่แม่ยงั อยู่หนูกบั แม่คุยกันว่าแม่อยาก

พี่วุธ (ศราวุธ ) แม่ปัชนี ย ์ ต้อ งรั บจ้างส่ งนมตามร้านค้า ตาบล อ าเภอต่ างๆ ในจังหวัด

ให้หนูเรี ยนจบปริ ญญาตรี ซึ่งหนูก็หวังเช่นนั้น แต่เมื่อแม่จากหนูไปแล้ว อนาคตข้างหน้า

ขอนแก่น และต้องทางานหนักมากขึ้ นทุกวันแม่จ ะออกจากบ้านตั้งแต่ ก่อน 7 โมงเช้า

ของหนูจะเป็ นอย่างไร หนูยงั มองไม่เห็น มันโหดร้ายกับชีวิตหนูและพี่ชายหนูเหลือเกิน

...........เมื่อพ่อหนูจากหนูไปด้วยโรคไตวาย เมื่อปี
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กลับถึงบ้านจะประมาณ 1 ทุ่มหรื อ 2 ทุ่มทุกวัน หากวันไหนพนักงานส่ งนมไม่มาแม่ก็จะ
ไปทางานนอกเวลาแทนเสมอเพื่อจะได้เงินมาให้หนูได้เรี ยนหนังสื อ แม่ทาอย่างนี้ ทุกวัน
ไม่เคยหยุด และทุกวันหนูก็จะทาการบ้าน งานบ้านคอยแม่ เมื่อแม่กลับมาหนูกบั พี่วุธ จะ
ได้กินบะหมี่เกี๊ยวน้ าและข้าวหมูแดงที่อร่ อยทุกวัน

ปัจจุบนั นายศราวุธ (วุธ)

อึ่งวงษ์ อายุ 18 ปี จบ ม.6 ขณะพ่อมีชีวิตอยู่กาลัง

จะเข้าเรี ยน ปวช.ปี 1 แต่เมื่อพ่อเสี ยชีวิตต้องลาออกมาหางานทาช่วยแม่เพื่อให้น้องสาว
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ (นุ๊ก) อึ่งวงษ์ อายุ 13 ปี ได้เรี ยนต่อซึ่งขณะนี้กาลังเรี ยนอยูช่ ้ นั ม.1 เมื่อ
นางปัชนีย ์ อึ่งวงษ์ อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 172 หมู่ 4 บ้านขอนสัก ตาบลโนนศิลา อาเภอโนน

วันที่ 16 สิ งหาคม พ.ศ. 2551 เวลา 23.35 น. หนูยงั คอยแม่กลับมาบ้าน แม่บอกว่า

ศิล า จังหวัดขอนแก่ น ผูเ้ ป็ นแม่หลังจากที่สามีเสี ยชี วิตไปนางปั ชนี ย ์ ได้มารับจ้างเป็ น

วันนี้แม่ตอ้ งไปส่ งนมแทนพนักงานคนอื่นที่เค้าไม่มาทางาน หนูก็คอยและยังไม่หลับ ก็

พนัก งานรับส่ งนมเปี้ ยว นมสดตามบ้าน ตามร้านค้าในหมู่บา้ น ตามอ าเภอ ก็จ ะขับรถ

ได้ยนิ คุณลุงที่ไปส่ งนมด้วยกัน มาตามพี่ชายหนูกบั หนูที่บา้ น บอกว่าแม่ขบั รถมอเตอร์

มอเตอร์ไซด์ เมื่อวันเกิดเหตุก็ขบั รถมอเตอร์ ไซด์เ พื่อจะกลับบ้านที่อาเภอโนนศิลา ตาม

ไซด์ส่งนม ชนท้ายรถพ่วง 18 ล้อบริ เวณปั๊มปตท. ถนนมิตรภาพ บริ เวณบ้านนาโน อาเภอ

ถนนมิตรภาพจากอาเภอบ้านไผ่ บริ เวณที่เกิดเหตุมืดมาก มีรถพ่วง 18 ล้อ จอดรอเพื่อที่จะ

บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อาการหนักมากไม่รู้สึกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านไผ่ ให้รีบไป

เข้าเติ มแก็ส ที่ปั๊มปตท. ไม่มีสัญญาณอะไรให้เห็ นว่ามีรถจอดอยู่และล้ าเข้ามากินเลน

เดี๋ยวนี้ ขณะนั้นขาหนูสั่น มือสั่น ใจสั่น แม่อย่าจากพวกหนูไปนะ พี่ชายหนูวิ่งไปตาม

ถนนมิตรภาพบางส่ วน ทาให้คุณปั ชนี ย ์ ขับชนท้ายรถพ่วง 18 ล้อที่จอดอยู่ รถกูช้ ีพของ

คุณลุง คุณอา ที่อ ยู่บา้ นใกล้ๆ พาไปโรงพยาบาล คุณหมอปั๊ มหัวใจช่ วยชีวิตและใส่ ท่อ

โรงพยาบาลบ้านไผ่ ออกไปรับคุณปั ชนี ย ์ ได้งดั ร่ างคุณปั ชนี ยท์ ี่ติดอยู่กบั ท้ายรถพ่วง ส่ ง
มาที่โรงพยาบาลบ้านไผ่และได้ช่วยชีวิต คุณปัชนียห์ ยุดหายใจตั้งแต่อยู่ที่เกิดเหตุ กระดูก

ซี่ โครงยุบหักทิ่มปอด อวัยวะภายในช่องท้องได้รับความรุ นแรงอย่างมาก คุณหมอไม่
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สามารถช่วยชีวิตคุณปัชนียไ์ ว้ได้ คุณปัชนียเ์ สี ยชีวิตในเวลาต่อมา ภาพที่เจ้าหน้าที่เห็ นใน
เวลาต่อมาที่แสนโหดร้ายคือเด็กผูช้ ายที่กาลังอยูใ่ นวัยรุ่ นและน้องสาวที่ยืนร้องไห้ขา้ งศพ
ของแม่ มีเพียงคาเอยแค่ ว่า “ทาไมต้อ งเอาแม่หนู แม่ผม ไปด้ว ย ” เราไม่รู้ว่าจะเห็ นภาพ
แบบนี้ ไปนานสัก เท่าใด เราไม่รู้ว่าชี วิตของเด็ก สองคนนี้ จ ะอยู่อ ย่างไร จะเดิ นไปใน
ทิศทางใด “สังคมช่ วยหาคาตอบให้ ที ใครผิด ใครถูก ใครต้องรับผิดชอบ”

ณ วันนี้ ที่พบเด็กสองคนกาลังไปรับจ้างปลูกมันสาปะหลัง ได้ค่าจ้างวันละ
100 บาท คดีความต้องรอศาลตัดสิ นยังไม่สิ้นสุ ด ศราวุธเล่าให้ฟังว่าถ้าหมดงานรับจ้าง

ปลูกมันสาปะหลัง ผมก็จะไปสมัครงานที่กรุ งเทพฯ ผมจะฝากน้องไว้กบั ย่า ถ้าแม่ยงั
มีชีวิตอยู่ ผมกับน้องก็คงไม่ลาบากเช่นนี้
............ เหตุการณ์ชนท้ายรถพ่ วง 18 ล้อ บริเวณปั๊มนา้ มันถนนมิตรภาพ จุดนี้
สังเวยชีวติ เป็ นศพที่ 4 ภายในเดือนเดียว..................

รายงานการสอบสวนกรณีรถกู้ชีพองค์การบริหารส่ วนตาบลห้ วยแกอ.ชนบท
ชนต้ นไม้ ริมทาง
บริเวณถนนหมายเลข๒๑๙๙หลักกม. ๕หน้ าโรงงานสุ กญ
ั ญาผ้าไทย
ต.ชนบทอ.ชนบทจ.ขอนแก่ น
เมื่อ ๒๐พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๕๕๙
-------------------------------------ความเป็ นมา
รถกู้ชีพ (FR) ของหน่ วยกูช้ ี พองค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยแกอ.
ชนบทได้รั บ แจ้ง จากศู น ย์สั่ง การให้ไ ปรั บ ผูป้ ่ วยหญิ ง ที่ มี อ าการปวดท้อ ง
เฉียบพลันที่บา้ นทุ่มห้วยห่างจากหน่วยกูช้ ีพ 4 กิโลเมตรโดยมีพนักงานขับรถ
และทีมกูช้ ีพรวม 3 คนผูป้ ่ วยหญิงและญาติชายรวมทั้งสิ้ น 5 คนออกจากฐาน
เวลาประมาณ 02.15 น.ใช้สัญญาณไฟวับวาบมาถึงที่เกิดเหตุเวลา 02.38 น.
หน้าโรงงานสุกญั ญาผ้าไทยห่างจากฐาน 6 กิโลเมตรถนน 2 เลนรถวิ่งสวนกัน
เส้นจราจรชัดเจนมีไฟส่ องสว่างรถได้พุ่งข้ามเลนตรงข้ามตกถนนชนต้นไม้
ขนาดใหญ่จานวน 3 ต้นจนกระทัง่ รถจอดสนิ ทไม่ พบรอยเบรกระยะทาง
100.6 เมตรเป็ นเหตุให้มีผบู ้ าดเจ็บสาหัส 4 รายบาดเจ็บปานกลาง 1 รายได้รับ
การช่วยเหลื อจากทีมกูช้ ี พอบต.กุดเพียขอมรพ.ชนบทและมู ลนิ ธิพุทธญาณ
สมาคมบ้านไผ่ (สาขาชนบท) ซึ่ งต่อมาส่ งต่อโรงพยาบาลขอนแก่นจานวน 4
รายพนักงานกูช้ ีพได้เสี ยชีวิตที่โรงพยาบาลขอนแก่นหลัง admitted ๘วันทีม

สอบสวนเชิงลึกจังหวัดขอนแก่นดาเนิ นการสอบสวนวันที่29 พ.ย.2559 เวลา
08.30-15.30 น.
ข้ อมูลทั่วไป
หน่ วยกูช้ ี พอบต.ห้วยแกเริ่ มเปิ ดดาเนิ นการปี 2549 รับผิดชอบ 9
หมู่บา้ นมีที่ทาการกูช้ ีพเฉพาะปั จจุบนั มีเจ้าหน้าที่กชู้ ีพรวม 7 คน (เดิมมี 10 คน
เสี ยชีวิตและลาออก) ขึ้นเวร 2 ผลัดผลัดละ 12 ชัว่ โมง/3 คนมีรถกูช้ ีพ 1 คัน
พนักงานขับรถ 3 คนเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข็งขัน Rally ระดับโซน
เมื่อปี ๒๕๕๗ประสบการณ์การทางานของทีม 10 ปี
ผลการสอบสวน
เมื่อเวลา 02.13 น. ของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ทีมกูช้ ีพองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลห้วยแกได้รับคาสั่งจากศูนย์สั่งการให้ไปรับผูป้ ่ วยหญิงที่มี
อาการปวดท้องเฉียบพลันที่บา้ นทุ่มห้วยซึ่งห่างจากหน่วยกูช้ ีพ4 กิโลเมตรเพื่อ
นาส่ งโรงพยาบาลชนบททีมกูช้ ีพรวม 3 คนซึ่ งประกอบด้วย FR1 FR2 และ
FR3 ออกจากฐานเมื่อเวลาประมาณ 02.15 น. โดยมี FR1 เป็ นพนักงานขับรถ
เมื่ อ รั บ ผูป้ ่ วยเสร็ จเรี ยบร้ อ ยแล้ว ขณะน าส่ ง โรงพยาบาลได้ใช้สัญ ญาณไฟ
วับวาบเมื่อเดิ นทางถึงหลักกิโลเมตรที่ 5 ก่อ นจะถึงตัวอาเภอชนบท (เวลา
02.38 น.)รถกูช้ ีพคันดังกล่าวเกิดเสี ยหลักข้ามเลนลงข้างทางฝั่งขวาตกถนน
เฉี่ ยวชนต้นไม้ตน้ ที่ 1 (ต้นมะขามเทศ) แล้วชนต้นไม้ตน้ ที่ 2 (ต้นราชพฤกษ์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ ว) และหยุดที่ ต้นไม้ตน้ ที่ 3 (ต้นยูคา
ลิปตัสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 25 นิ้ว) ท้ายรถสะบัดไปตามแรงเหวี่ยง
ก่อนรถจะหยุดนิ่งโดยไม่พลิกคว่า

มีผไู ้ ด้รับการบาดเจ็บที่มากับรถกูช้ ีพจานวน 5 รายคือ
1. ผู้ขับรถชายไทยอายุ 61 ปี FR1 ขับรถกูช้ ีพ TOYOTA VIGO 3000
D4D ทะเบียนกร๓๕๑๖ ขอนแก่นสี ขาวไม่ได้รัดเข็มขัดนิ รภัยได้รับบาดเจ็บ
เล็กน้อย (สีเหลือง)
2. ผู้โดยสารคนที่ 1 ชายไทยอายุ 48 ปี FR2 อยูด่ า้ นหลังรถกับผูป้ ่ วย
และญาตินงั่ เบาะท้ายหันหน้าไปหาคนไข้ไม่ได้รัดเข็มขัดนิ รภัยได้รับบาดเจ็บ
รุ นแรง (สีแดง)
3. ผู้โดยสารคนที่ 2 ชายไทยอายุ 28 ปี FR3 อยูด่ า้ นหลังรถกับผูป้ ่ วย
และญาติ นั่ ง หัน หลัง พิ ง ผนัง กั้น คนขับ หั น หน้ า ไปทางด้า นท้า ยรถไม่ ไ ด้
รัดเข็มขัดนิรภัยได้รับบาดเจ็บรุ นแรง (สีแดง)
4. ผู้โดยสารคนที่๓ (ผู้ป่วย) หญิงไทยอายุ๕๓ปี อาชีพเกษตรกรรมอยู่
ด้านหลังรถนอนอยูบ่ นเตียงด้านหลังรถไม่ได้รัดเข็มขัดนิ รภัยได้รับบาดเจ็บ
รุ นแรง (สีแดง)
5. ผู้ โ ดยสารคนที่ ๔ (ญาติ ผู้ ป่ วย) ชายไทยอายุ๕ ๘ปี อาชี พ
เกษตรกรรมอยูด่ า้ นหลังรถนัง่ ติดกับFR2 ไม่ได้รัดเข็มขัดนิ รภัยได้รับบาดเจ็บ
รุ นแรง (สีแดง)

วิเคราะห์ ปัจจัยเสี่ ยงจากการสอบสวน (Haddon Matrix) ในครั้งนี้
ปัจจัยด้ านบุคคล
บุคคล
ก่อนชน

ระหว่างชน

พนักงาน
ขับ

- ชายอายุ61 ปี
สถานภาพสมรส

(FR1)

- มีประสบการณ์การ รถเสียหลักตกถนน
ทางาน 10 ปี
ด้านขวา

หลังชน

-มีอาการอ่อนเพลียเผลอ -นาส่งรพ.
หลับ
ชนบทโดยรถมูลนิธิ
พุทธญาณ
แพทย์วนิ ิจฉัย

เป็ นกูช้ ีพรุ่ นแรกของ -กระเด็นถูกด้านหน้ารถ Nose inj. c Lw
จังหวัดขอนแก่น
at nose
-เปิ ดประตูรถด้านซ้าย
มีผลงานดีเด่นระดับ ออกจากตัวรถ
จังหวัด
ลักษณะมึนงงมี
- ไม่ดื่มสุราสารเสพ เลือดออกทางจมูก
ติด
รู ้สึกตัวดีเดินไปมา
- ไม่มีโรคประจาตัว บริ เวณหน้ารถ
ไม่เจ็บป่ วย
- ถูกปลุกให้ตื่นเพือ่
มาขับรถรับผูป้ ่ วยส่ง

บุคคล

ก่อนชน

ระหว่างชน

หลังชน

บุคคล

รพ.
ชนบท
-ขณะขับรถใช้
ความเร็ว 80-90 กม/
ชม.
กูช้ ีพ
(FR3)

-ภาระงานหนัก
-ชายอายุ 48 ปี
สถานภาพสมรส

-หลุดจากที่นงั่ ศีรษะและ นาส่งโดยรถกู้
ลาตัว
ชีพ ALS รพ.

-ไม่ดื่มสุราสารเสพ
ติดไม่มีโรค
ประจาตัว

กระแทกกับตัวรถ

-ตื่นรับแจ้งเหตุจาก
ผูป้ ่ วย
-นัง่ เบาะข้างบริ เวณ

ระหว่างชน

ด้านท้ายสุดติดกับ
ประตู

-รู ้สึกตัวดีมีเลือดออกที่
หูเจ็บชาย

รถหันหน้าไปทาง
ผูป้ ่ วย

โครงด้านซ้ายปวดมาก
เวลาขยับ

หลังชน
ขอนแก่น
DX. R/O fx
base of skull

-ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย

-ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
สวมรองเท้าแตะ

กูช้ ีพ
(FR2)

ก่อนชน

- นัง่ ฟุบใส่กระเป๋ า
เครื่ องมือแพทย์

ชนบท DX.
Mild HI R/O
base of skull
fx.

ของรถบริ เวณท้ายรถติด
กับไหล่ทาง
ส่งต่อไปที่รพ.

-ชายอายุ 28 ปี

- ศีรษะกระแทกกับผนัง - CPR โดยทีมกู้
กั้นระหว่าง
ชีพรพ.ชนบท

-รับยาแก้ไข้หวัดที่
คลินิกเมื่อ 3 วันก่อน ห้องพยาบาลและห้อง
คนขับและ
-ไม่ดื่มเหล้าสิ่งเสพ
ติด
กระเด็นชนของแข็ง
ภายในห้อง
-ถูกปลุกให้ตื่นเพือ่
ออกเหตุ
พยาบาลและวัสดุ
กระเด็นใส่
-นัง่ เบาะบริ เวณห้อง
โดยสารกับห้อง
-หลุดออกมาจากตัวรถ
คนขับ
ทางประตู

ติดกับประตูทางออก หลังหมดสติไม่รู้สึกตัว

DX.Cardiac
arrest c severe
HI
ส่งรักษาต่อที่
รพ.ขอนแก่น
โดย ALS รพ.
ชนบทต่อมา
เสียชีวติ (เมื่อ

บุคคล

ก่อนชน
ด้านข้างหันหน้าไป
ทาง

ระหว่างชน

หลังชน

หัวใจหยุด

วันที่28 พย.59)

เต้น

DX. Brain
expose on ETT

ด้านหลัง
-ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ผูป้ ่ วยหญิง -หญิง 53 ปี
สถานภาพสมรส

- เลื่อนตกเตียงไปทาง
ด้านหน้า

-ป่ วยด้วยอาการปวด ศีรษะกระแทกแผงกั้น
ท้องเฉียบพลัน
ระหว่างห้อง
-ถูกส่งตัวเข้ารพ.
ชนบทโดยรถกูช้ ีพ
อบต.ห้วย

คนขับกับห้องพยาบาล
-ตกลงพืน้ กระเด็น
กระแทกผนัง

แกรู ้สึกตัวดีไม่มีโรค
ห้องพยาบาลและวัสดุ
ประจาตัว
กระเด็นใส่
-นอนบนเตียงผูป้ ่ วย
-กลับขึ้นไปนอนบน
ไม่คาดสายรัดตัว
เตียงผูป้ ่ วยเอง

นาส่งโดย
รถพยาบาล
ALS
รพ.ชนบท DX.
HI c Lw at
foreheadส่งต่อ
ที่รพ.
ขอนแก่น
DX. Severe
TBI with blunt
abd on ETT

บุคคล

ก่อนชน

ระหว่างชน

หลังชน

รู ้สึกตัวแต่มึนงง
ญาติผปู ้ ่ วย -ชายอายุ 58 ปี
สถานภาพสมรส
ชาย
-เรี ยกรถกูช้ ีพให้ไป
รับผูป้ ่ วย
-นัง่ บริ เวณเบาะ
ด้านข้างติดกับFR2
หันหน้าไป

-หลุดจากที่นงั่ กระแทก
กับผนัง
ห้องพยาบาลและวัสดุ
กระเด็นใส่มี
แผลฉีกขาดที่หนังตา
ล่างซ้ายและ
เข่าขวา

ทางผูป้ ่ วย

-รู ้สึกตัวดีออกมานอก
-ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย รถนัง่ นอน
-ไม่มีโรคประจาตัว

บริ เวณท้ายรถถัดจาก
FR2

นาส่งโดย
รถพยาบาล
ALS รพ.
ชนบท DX. Fx.
LT.Femur c
Lw at Lt knee c
Lw at
eye area c Lw
at the
scalp ส่งรักษา
ต่อที่รพ.ศูนย์
ขอนแก่น
DX. Fx left
Femur

ก่อนชน

ปัจจัยด้ านยานพาหนะ
ก่อนชน
ระหว่างชน

หลังชน

-รถโตโยต้าhiluxvigo
3000 cc.ใช้

- หลังคาแต่งลู่ลมกระบะ
หลุดและมุมขวา

-จอดสนิทใช้การไม่ได้
หันหน้าไป

เชื้อเพลิงดีเซล
ดัดแปลงเป็ นรถกูช้ ีพ

เสียหายเล็กน้อยไฟ
วับวาบด้านบนขวาแตก

ทางตรงข้ามกับถนน

มาตรฐานตามแบบ
ABL-M-EX

จากการชนต้นไม้ตน้ ที่ 1

-ประตูด้านหลังเปิ ดเอง
- รถใหม่ข้ นึ ทะเบียนปี จากการชนครั้งที่ 2
๒๕54 ทะเบียน
บริ เวณส่วนหน้ายุบถึง
กร๓๕๑๖ขอนแก่นสี เครื่ องยนต์หม้อน้ าแตก
ขาวสภาพยาง
แบตเตอรี่ เสี ยหาย
ใหม่เบรกใช้งานได้ดี
-ห้องคนขับยุบแถบขวา
สัญญาณไฟใช้ได้ดี
ยุบทั้งแถบประตูซา้ ย
- มีเข็มขัดนิรภัยทุกจุด
เปิ ดได้
อุปกรณ์ส่วนควบ
-เรื อนหน้าปั ดความเร็ว
ครบ

-ประตูด้านหลัง
ลูกกลอนชารุดปิ ด

-การยึดติดอุปกรณ์
การแพทย์การจัด
วางเครื่องมือไม่ ดีบาง
ชิ้นไม่ มีการยึด
ติด

ไม่ ได้

- เปิ ดสัญญาณไฟ
วับวาบ

-มีรอยเลือดที่พนื้ ข้ าง
ผนังและที่

- ต่อทะเบียนประจาปี
แต่ ไม่ ต่อพรบ.

แขนน้าเกลือ
-ภายในห้ องพยาบาล
วัสดุกระจาย
ทั้งห้ องเตียงผู้ป่วยหลุด
- สภาพโครงสร้างห้อง
พยาบาล

ระหว่างชน
ค้างที่ 83 กม./ชมที่
รอบ 2000 รอบ/นาที
- ชนครั้งที่ 3 รถเหวี่ยง
ท้ายมาทางถนนและ
จอดสนิทใช้การไม่ได้

หลังชน
เสียหายเล็กน้อยไม่เสีย
รู ปทรง

ปัจจัยถนน สิ่ งแวดล้ อม
ก่อนชน
ระหว่างชน
-ถนนหลวงสาย 2199
ช่วงระหว่างชนบท อ.แวงใหญ่
-ถนนลาดยางผิว
จราจรเรี ยบ 2 ช่อง
จราจรรถสวนกัน

- ทัศนวิสยั ดี

หลังชน
-ไม่ พบรอยเบรก

-รถน้อยการจราจร -พบรอยบริ เวณที่รถตกถนน
ไม่ติดขัด
เหยียบหญ้าข้างทางเป็ นระยะ
53.6 เมตร

-เส้นแบ่งเลนชัดเจน

-พบกิ่งมะขามเทศหักจากการ
ชนครั้งที่ 1 และมีเศษหลังคารถ
ติด

-มีไฟส่องสว่างตอน
กลางคืนใช้การทุกดวง

-พบต้ นคูณถูกชนถอนทั้งต้ น
จากการชนครั้งที่ 2

-มีตน้ ไม้ข้ นึ บริ เวณ
ด้านข้างห่างจากไหล่
ทาง 5 เมตร

ต้นยูคาขนาดใหญ่พบรอยชน

-บริ เวณที่เกิดเหตุเป็ น
เนินขึ้น (แอ่งท้องช้าง)
มีป้ายเตือน

สรุปผลการสอบสวน
1. ปัจจัยด้ านคน
1.1 ผูบ้ ริ หารตระหนักและให้ความสาคัญกับนโยบายการให้บริ การการแพทย์
ฉุกเฉินและให้การส่งเสริ มกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องมีเครื อข่ายที่มนั่ คงและให้
การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
1.2 ภาระงานของพนักงานกูช้ ีพหนักพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะอัตรากาลังไม่
เพียงพอ (เดิมมี 10 คน ปั จจุบนั เหลือ 7 คน)
1.3 พนักงานตลอดทั้งผูโ้ ดยสารประมาทไม่คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งที่อุปกรณ์มี
พร้อม
1.4 อายุพนักงานกูช้ ีพมากอาจส่งผลต่อสภาพร่ างกายสายตาและการตัดสินใจ
1.5 พนักงานขับรถเร็วเกินกาหนด (เข็มไมล์คา้ งที่ความเร็ว 83 กม/ชม.เมื่อรถ
หยุดฉุกเฉินแสดงว่า ความเร็วก่อนหน้านี้น่าจะประมาณ๑๐๐-๑๑๕กม/ชม.
ประกอบกับจากการคานวณความเร็วจากกล้อง CCTV ที่ได้จากโรงงานสุ
กัญญาผ้าไทย)
1.6 มีระบบการประกันชีวติ หมู่กรณี เสียชีวติ จากการปฏิบตั ิงานของกูช้ ีพทุก

-ทีมตารวจออกร่ วมให้ความ
ช่วยเหลือ

คน

-มีการปิ ดกั้นถนนขณะ
ช่วยเหลือทาโดยกูช้ ีพ

หลักของครอบครัวที่ตอ้ งดูแลย่าชราอายุ 98 ปี 1 คน, พ่อและแม่ของตนเอง

1.7 หลังเกิดเหตุเกิดผลกระทบต่อครอบครัวผูเ้ สียชีวติ (FR3) เนื่องจากเป็ นเสา
ภรรยาบุตร 2 คน (อายุ 6 และ 3 ปี ) รวม 6 ชีวติ

2. ปัจจัยด้ านยานพาหนะ
2.1 เป็ นรถรุ่ นใหม่ ม าตรฐานของรถดี มี เ ข็ม ขัด นิ ร ภัย โครงสร้ า ง
แข็งแรงโดยเฉพาะถังที่เป็ นส่วนบรรทุกผูโ้ ดยสาร
2.2 มี ระบบการตรวจสอบบารุ งรักษารถก่ อนใช้งานประจาวันตาม
หลัก B-WAGON พร้อมมีการบันทึกการตรวจสอบอย่างถูกต้องเหมาะสม
2.3 ต่อทะเบียนประจาปี แต่ไม่ทาพรบ.ภาคบังคับและไม่มีประกันชั้น
1 (ผูร้ ับผิดชอบแจ้งว่าไม่มีการสัง่ การ/ระเบียบรองรับ)
2.4 ไม่มีกล้อง CCTV
2.5 ไม่มี GPS
3. ปัจจัยด้ านถนน/สิ่ งแวดล้ อม
3.1 ถนนเป็ นเนินสูงๆต่าๆ
3.2 มีป้ายเตือนเป็ นระยะแสงสว่างเพียงพอ
3.3 ไหล่ถนนไม่สูงมากนักเป็ นเนินลาดเอียงไม่ชนั
3.4 ขอบถนนมีหญ้าไม่สูงและต้นไม้ขนาดใหญ่ห่างจากขอบถนน
ประมาณ 5 เมตร
4. ปัจจัยทางด้ านสั งคมวัฒนธรรม
4.1 ระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพือ่ ช่วยเหลือชุมชนของอบต.เป็ นภารกิจ
ที่ได้รับการยอมรับและประชาชนชื่นชมในภาระการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่
ประชาชนอบต.ห้วยแกได้ดาเนิ นการสนองนโยบายนี้ มานานกว่า 10 ปี ใช้รถ
คันนี้ เป็ นคันที่ 2 ซึ่ งจัดซื้ อรถกูช้ ีพที่มีมาตรฐานตามที่ทางจังหวัดแนะนาเกิด
อุบตั ิเหตุ

ครั้งนี้เป็ นครั้งแรก
4.2 มีการทบทวนซักซ้อมการออกเหตุและการช่วยเหลือปี ละครั้งแต่
มักพบว่าเมื่อเกิดเหตุจะไม่เป็ นไปตามที่ซกั ซ้อม
4.3 การสื่อสารขอความช่วยเหลือให้มีหลากหลายรู ปแบบแต่เมื่อเกิด
เหตุเป็ นช่วงเวลากลางคืนและดึกมากจึงติดต่อขอความช่วยเหลือค่อนข้างยาก
และช้า (แม่ข่ายรพ.ชนบทเรี ยกรพ.แวงใหญ่ด้วยวิทยุสื่อสาร 8 ครั้งไม่ ไ ด้
ติดต่อศูนย์สั่งการ 3 ครั้งแต่ไม่ติด/ติดแต่หลุดติดต่อพุทธญาณ 1 ครั้งมาช่วย
เป็ นคันสุ ดท้ายเนื่ องจากอยูไ่ กลขณะที่ในรพ. ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ลงมาช่วยที่
ER ไม่ได้เพราะโทรศัพท์บา้ นพักเสียติดต่อทางมือถือก็ไม่ได้)
4.4 การช่วยเหลือ ณ. จุดเกิดเหตุให้มีความปลอดภัยต่อผูป้ ฏิบตั ิงานมี
การปิ ดกั้นการจราจรตามมาตรฐาน
4.5 มีมาตรการองค์กรที่กาหนดโดยท้องถิ่นและติดประกาศแต่ไม่
ปฏิบตั ิตาม
4.6 อุบตั ิเหตุครั้งนี้เกิดผลกระทบต่ออบต.ห้วยแกอย่างมากเนื่องจาก
รถไม่มีพรบ.ภาคบังคับและภาคสมัครใจค่าใช้จ่ายในการดูแลผูบ้ าดเจ็บที่รพ.
ชนบทและรพ.ขอนแก่นต้องรับผิดชอบในฐานะเจ้าของรถนอกจากค่าใช้จ่าย
เรื่ องค่ารักษาแล้วยังมีค่าใช้จ่ายที่เป็ นการดูแลขวัญกาลังใจผูบ้ าดเจ็บตลอดจน
ความสูญเสียเรื่ องรถซึ่งไม่สามารถซ่อมแซมได้
4.7 ส่วนผูเ้ สี ยชีวติ ได้รับจากการประกันชีวติ หมู่ประมาณ 200,000
บาทแต่ทางอบต.ต้องดูแลครอบครัวผูเ้ สียต่อเนื่อง

ข้ อเสนอแนะ
ด้ านบุคคล
1. อัตรากาลังควรเพิม่ อัตรากาลังให้เหมาะสมโดยผ่านการคัดเลือก
คุณสมบัติอายุตามเกณฑ์และต้องผ่านอบรมตามมาตรฐานทุกคน
2. ควรมีการอบรมฟื้ นฟูเพือ่ เพิม่ พูนและพัฒนาทักษะและมีการ
ทบทวนซักซ้อมอย่างสม่าเสมอทั้งในระดับหน่วยงานองค์กรและในภาคี
เครื อข่าย
3. การจัดสวัสดิการให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน อาทิ ที่พกั ค่าตอบแทนการให้
ขวัญกาลังใจแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานดีเด่น เป็ นต้น
4. การตรวจสุขภาพประจาปี ของผูป้ ฏิบตั ิงานควรทาทั้งก่อนเข้า
ปฏิบตั ิงานระหว่างการปฏิบตั ิงานปี ละ1 ครั้งอย่างสม่าเสมอและมีการดูแลผัก
ผ่อนเมื่อมีการเจ็บป่ วย
5. การตรวจปั สสาวะหรื อเลือดเพือ่ หาสารเสพติดพนักงานขับรถหา
พบปั จจัยเสี่ยง
ด้ านรถ
1. ควรติดตั้งกล้อง CCTV และ GPS รถกูช้ ีพทุกคันตามมาตรการ
องค์กร
2. จัดทาพรบ.ภาคบังคับและภาคสมัครใจ (ประกันชั้น 1) รถกูช้ ีพให้
ครอบคลุมผูโ้ ดยสารทุกคน

3. ให้มีการใช้อุปกรณ์ Safety ประจาในรถกูช้ ีพตามมาตรฐานอย่าง
ครบถ้วน
4. ควบคุ มกากับให้มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานความปลอดภัยของ
ผูโ้ ดยสารทุกขั้นตอนอย่างจริ งจังและสม่าเสมอ
5. การตรวจสอบการเกาะการยึดติดอุปกรณ์ประจารถต่างๆต้องมีการ
ตรวจสอบตลอดจนการตรวจสอบการพร้ อ มใช้ข องรถตามมาตรฐาน
BEWAGON และมีการบันทึกอย่างสม่าเสมอ
ด้ านสิ่ งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมทัว่ ไปเหมาะสมทั้งเส้นสีและป้ ายเตือนตลอดสาย
ด้ านการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมทัว่ ไปเหมาะสมทั้งเส้นสีและป้ ายเตือนตลอดสาย
ด้ านการบริหารจัดการระบบ
1. การปฏิบตั ิการขณะให้ความช่วยเหลือมีการปิ ดกั้นการจราจรตาม
มาตรฐานป้ องกันอุบตั ิเหตุซ้ าซ้อนเพือ่ ความปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงาน
2. ควรมีการซักซ้อมทบทวนแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้การประสานงาน
การสื่ อสารและการช่วยเหลือของภาคีเครื อข่ายเป็ นไปอย่างมีระบบและเกิ ด
ความรวดเร็วทันเวลา
3. ส่ งเสริ ม และควบคุ มกากับให้มีและปฏิบตั ิตามมาตรการองค์กร
อย่างเคร่ งครัดพร้อมมีมาตรการลงโทษถ้าทาผิดและให้ขวัญกาลังใจถ้าทาดี

4. กรณี การเยียวยานอกจากมี พรบ.ภาคบังคับและภาคสมัครใจแล้ว
ควรมี แ นวทางเยีย วยาผูท้ ี่ ได้รับ ผลกระทบจากการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ให้บริ การ
ผูป้ ่ วยตามพรบ.หลักประกันฯของสปสช. มาตรา 41 หรื อ หลักเกณฑ์การ
จ่า ยเงิ นช่ ว ยเหลื อ เพื่อ ชดเชยกรณี ผูใ้ ห้บ ริ ก ารได้รั บความเสี ย หายจากการ
ให้บริ การสาธารณสุ ขมาตรา 18 (4) เพื่อเยียวยาความเดื อดร้อ นแก่ คนใน
ครอบครัวที่อยูเ่ บื้องหลัง
5. ควรมีการจัดตั้ง“กองทุนช่วยเหลือกูช้ ีพท้องถิ่น”เพื่อช่วยเหลือเยีย่ ว
ยาในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถเบิ ก จ่ า ยได้ต ามระเบี ย บหรื อ พัฒ นาศัก ยภาพกู้ชี พ
ท้องถิ่นได้โดยกองทุนดังกล่าวเป็ นการจัดสรรงบจากสปสช. กับอปท. นั้นๆ
หรื อจัดเป็ นในภาพรวมของจังหวัด
แนวทางการดาเนินงานต่ อเนื่อง
1. นัดหมายคืนข้อมูลให้ศปถ.อ.ชนบทประมาณกลางเดือนธันวาคม 2559
2. สรุ ปประเด็นเสนอศปถ.จ. เพือ่ ผลักดันมาตรการองค์กรของกูช้ ีพอปท. และ
แนวทางการเยียวยา
3. เตรี ยมการนาเสนอเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในการประชุมวิชาการสพฉ.
ประมาณเดือนมีนาคม 2560
รายนามทีม AI สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉิน
นายศิริชยั นิ่มมา
นายธีระ ศิริสมุด
นายธวัชชัย ใจมัน่
นายธนิษฐ์ สิริสา

รายนามทีม AI ขอนแก่ น
นายวิไล ทานาลาด
นายธวัชชัย คาป้ อง
นายชูชาติ กางกันยา
นายพินิจ สิมมาลี
นายศิริชยั จันพุม่
นางเทวารักษ์ ภูครองนาค
นายวัฒนา นิลบรรพต
นางพัชราวดี พิรุณสุนทร
ขอขอบคุณ
สานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
สานักงานสาธารณสุขอาเภอชนบท
โรงพยาบาลชนบท
โรงพยาบาลขอนแก่น
สถานีตารวจภูธรชนบท
ที่ทาการปกครองอาเภอชนบท
องค์การบริ หารส่วนตาบลห้วยแก
องค์การบริ หารส่วนตาบลกุดเพียขอม
กูภ้ ยั พุทธญาณ
โรงงานสุกญั ญาผ้าไทย
และทุกหน่วยงาน/องค์กรที่ให้ความร่ วมมือ
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