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บทคัดย่อ
		
“วิกฤติโควิด” สร้ างความตื่นตัวในการระมัดระวังตนเองของผู้คนเป็ นอย่างมาก ต่างจาก “ภัยเงียบ” ที่เกิดจากอุบตั เิ หตุ
ทางถนน ที่ผ้ ูคนยังคงไม่ให้ ความสนใจเท่าที่ควร แม้ ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบตั เิ หตุทางถนนในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมาของไทย ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2554–2563 สูงถึงเฉลี่ยปี ละ 2 หมื่นราย โดยเฉพาะช่วงอายุ 15-19 ปี และสาเหตุการเสียชีวติ มาจากการใช้ รถจักรยานยนต์
เป็ นหลัก จากการที่ภาครัฐได้ กำ� หนดค่าเป้ าหมายการเสียชีวิตที่ท้าทายจากปั จจุ บัน 27.2 ต่อแสนประชากร ให้ เหลืออัตราตาย
ไม่เกิน 12 ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ. 2570 เพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายจึงจ�ำเป็ นที่ต้องมีท้งั มาตรการเร่งด่วนระยะสั้นเพื่อลดความ
เสี่ยงส�ำคัญในกลุ่มผู้ใช้ รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็ นกลุ่มเสี่ยงหลักที่เกิดเหตุและเสียชีวิต โดยเฉพาะพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยให้
ได้ 100% ควบคู่ไปกับการมีมาตรการระยะกลางและระยะยาว ส�ำหรับแก้ ไขสาเหตุเชิงโครงสร้ างต่างๆ ทั้งการพัฒนาโครงสร้ าง
การเดินทาง โครงสร้ างพื้นฐานด้ านกายภาพ ผังเมือง และการส่งเสริมให้ ท้องถิ่นมีความเข้ มแข็งกับการจัดการปัญหาในพื้นที่ โดย
บทเรียนส�ำคัญจากประเทศที่ประสบความส�ำเร็จล้ วนแล้ วแต่ม่งุ เน้ นการจัดการเชิงระบบและโครงสร้ างส�ำคัญ เสริมไปกับการจัดการ
กลุ่มเสี่ยงหลัก
ค�ำส�ำคัญ: อุบตั ิเหตุทางถนน; ความปลอดภัยทางถนน; ค่าเป้าหมายการเสียชีวิต

บทน�ำ

ภายใต้ สถานการณ์ “วิกฤตภัยโควิด” ที่ส่งผลกระทบ
รุนแรง ทั้งทางสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ ดูจะไม่สงบ
ในเร็ววัน เห็นได้ จากตัวเลขผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยหนักที่ใช้
เครื่องช่วยหายใจและจ�ำนวนเสียชีวิต 20-30 รายต่อวัน
รวมไปถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมในวงกว้ าง ขณะ
เดียวกันประเทศไทยยังประสบกับ “ภัยเงียบ” อย่ าง
อุบัติเหตุทางถนนที่สร้ างความสูญเสียและผลกระทบต่อ

เหยื่อ ครอบครัวและสังคม รวมทั้งระบบบริการสุขภาพ
มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนอาจจะกลายเป็ นความคุ้นชิน
และมองข้ ามปั ญหาเหล่ านี้ท้ังๆ ที่มีขนาดปั ญหาและมี
แนวโน้ มที่จะสร้ างผลกระทบด้ านสุขภาพ เศรษฐกิจสังคม
ได้ เช่นเดียวกัน
สถานการณ์อบุ ตั เิ หตุทางถนนในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
(พ.ศ.2554-2563) มีจำ� นวนผู้เสียชีวติ สะสมถึง 206,589
ราย(1) (เฉลี่ยเสียชีวิต 20,659 คน/ปี หรือ 58 คน/วัน)
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(ภาพที่ 1) นอกจากนี้ยังมีผ้ ูบาดเจ็บรุนแรงที่ต้องดูแล
รักษาในโรงพยาบาลถึง 150,000 – 200,000 ราย/ปี
โดยร้ อยละ 4.6 พบว่ามีความพิการร่างกายอย่างใดอย่าง
หนึ่ง(2) เท่ากับว่ามีผ้ ูพิการรายใหม่ 7,000 – 13,000
รายต่อ/ปี (3) คิดเป็ นผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศที่การศึกษาของ TDRI คาดประมาณไว้ สงู ถึง
545,435 ล้ านบาท/ปี (4) อย่างกรณีสงกรานต์ปี 2564 ที่
ผ่านมา แม้ จะเป็ นช่วงที่เริ่มมีการระบาดโควิดระลอกที่ 3
แต่ในช่วง 7 วันอันตราย (10-16 เมษายน 2564) ข้ อมูล
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งติดตามจนครบ 30 วันหลัง
เหตุการณ์ พบมีผ้ เู สียชีวติ ถึง 341 ราย (เฉลี่ยวันละ 48.7
ราย) มีผ้ ูบาดเจ็บรวม 19,256 ราย ใช้ บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน EMS-1669 จ�ำนวน 8,297 ราย และมีผ้ ูบาดเจ็บรุนแรงที่ต้องรักษาในโรงพยาบาล 3,684 ราย
หรือวันละ 526 ราย โดยผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวติ ส่วนใหญ่
เป็ นผู้ใช้ รถจักรยานยนต์ (ร้ อยละ 79.3) และพบผู้ไม่
สวมหมวกนิรภัยถึงร้ อยละ 82.6(5)
สาเหตุเบื้องต้ นที่ทำ� ให้ เกิดอุบัติเหตุทางถนนยังคง
เป็ นปัจจัยร่วมระหว่างปัจจัยด้ าน “คน รถ ถนน และสิ่งแวดล้ อม” โดยปัจจัยบุคคลมีสดั ส่วนที่สงู สุด ซึ่งผลการ

ศึกษาต่ างๆ ทั้งในไทยและต่ างประเทศที่มีสัดส่วนรถ
จักรยานยนต์ใกล้ เคียงกับไทยพบใกล้ เคียงกันคือ ร้ อยละ
95.6 รองลงมาเป็ นปัจจัยด้ านยานพาหนะ ร้ อยละ 27.54
และปัจจัยด้ านกายภาพ (ถนน) และสภาพแวดล้ อมร้ อย
ละ 21.6 และถ้ าวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเหตุเฉพาะรถ
จักรยานยนต์ ซึ่งเป็ นกลุ่มที่มีสดั ส่วนการเสียชีวิตสูงสุด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี(6) ก็พบว่า ปั จจัยบุคคลยังเป็ นสาเหตุสำ� คัญ คือ
ร้ อยละ 94.2 (เฉพาะบุคคลอย่างเดียว ร้ อยละ 49.3)
ที่น่าสนใจคือ ถ้ าเป็ นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มีปัจจัย
ด้ านยานพาหนะถึงร้ อยละ 34.0 และมีปัจจัยด้ านถนน
และสิ่งแวดล้ อม ร้ อยละ 25.2 นอกจากนี้ การศึกษาโดย
ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่ งประเทศไทยที่เจาะลึกกรณีผ้ ูใช้
รถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุจำ� นวน 1,000 กรณีศึกษา(7) พบว่าร้ อยละ 94.0 ของปัจจัยบุคคลส่วนใหญ่
(ร้ อยละ 53.0) มาจากผู้ขบั ขี่รถจักรยานยนต์ แต่กม็ ถี งึ
ร้ อยละ 41.0 ที่เกิดจากรถคันอื่น เช่น รถส่วนบุคคล (เก๋ง
หรือกระบะ) รถบรรทุก และเป็ นความผิดพลาดของ
บุคคล (human error) ของผู้ขบั ขี่รถจักรยานยนต์ ส่วน
ใหญ่ (ร้ อยละ 49.0) เป็ นเรื่องขาดการรับรู้ความเสี่ยง

ภาพที่ 1 จ� ำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนในประเทศไทย พ.ศ. 2554-2563

จ� ำนวนผูเ้ สียชีวิตจากการจราจรทางถนน
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รวบรวมโดย กองป้องกันการบาดเจ็ บ กรม คร. สธ.
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(perception failure) รองลงมาเป็ นการตัดสินใจผิดพลาด
(decision failure) ร้ อยละ 32.0 การควบคุมรถผิดพลาด
(reaction failure) ร้ อยละ 13.0 และพบอีกว่า สัดส่วน
ความผิดพลาดเนื่องจากการไม่หลบหรือหลีกเลี่ยงการชน
พบสูงในกลุ่มอายุ 15-24 ปี นอกจากนี้ยังพบว่า สาเหตุ
ดังกล่ าวกระจายอยู่ ในทุกกลุ่มอายุ และไม่ แตกต่ างกัน
อย่างชัดเจนในกลุ่มที่มหี รือไม่มใี บขับขี่ ดังนั้นการพัฒนา
ทักษะด้ านการรับรู้ ตัดสินใจและควบคุมรถ นอกจากเน้ น
กลุ่มเยาวชนก็ควรด�ำเนินการในทุกช่วงวัยและถ้ าเพิ่มใน
การอบรมกรณีสอบใบขับขี่ ก็ควรมีการอบรมเพิ่มเติม
ภายหลังด้ วย นอกจากนี้ ยังพบว่ากลุ่มที่เสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บที่ศีรษะ ส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 66.0) ไม่ได้ สวม
หมวกนิรภัย
ข้ อมูลจากระบบข้ อมูลผู้เสียชีวติ 3 ฐาน (ใบมรณบัตร
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่ งชาติ และบริ ษัทกลางคุ้มครองผู้
ประสบภัยจากรถ) ระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ (injury
surveillance) และข้ อมูลระบบแฟ้ มสุขภาพ (43 แฟ้ ม)
ของกระทรวงสาธารณสุขที่รวบรวมจากผู้เข้ ารับการรักษา
ก็พบตรงกันว่ากลุ่มอายุระหว่าง 15-19 ปี เป็ นกลุ่มที่มี
สัดส่วนการตายสูงสุด โดยในช่ วง 9 ปี ที่ผ่านมา พ.ศ.
2554-2562 พบกลุ่มนี้มกี ารตายสะสมถึง 19,259 ราย
หรือคิดเป็ นร้ อยละ 12.0 ของทุกกลุ่มวัย) (ภาพที่ 2)

นอกจากนี้ยงั พบแนวโน้ มอัตราตายที่เพิ่มสูงขึ้น (ข้ อมูลปี
พ.ศ. 2562 มีอตั ราตายสูงถึง 55.33 ต่อแสนประชากร)(8)
จากสถานการณ์ดังกล่ าว ศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ซึ่งเป็ นกลไกหลักในการ
จัดการปัญหานี้ ได้ พยายามลดปัญหาและผลกระทบ โดย
เริ่มจากมติคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ.2547 และยกระดับ
เป็ นระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2554 พร้ อมทั้ง
จัดท�ำแผนแม่บทและแผนทศวรรษความปลอดภัยทาง
ถนน (พ.ศ.2554-2563) ที่นำ� แนวคิดการจัดการ 5 เสา
หลัก (5 pillars)(9) มาเป็ นเครื่องมือขับเคลื่อนการท�ำงาน
จนถึงปัจจุบนั แผนแม่บทฉบับที่ 4(10) สิ้นสุดลงในเดือน
กันยายน 2563 โดยภาพรวมพบว่าตัวเลขผู้เสียชีวติ ลดลง
ช้ าๆ แต่ยังคงมีขนาดความสูญเสียที่สงู อยู่ แม้ ในปี พ.ศ.
2563 ที่มวี ิกฤติภัยโควิด-19 ผู้เสียชีวิตจะลดลง ร้ อยละ
10.4 เมื่อเทียบกับปี 2562 แต่จำ� นวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบตั เิ หตุทางถนนก็ยงั สูงถึง 17,831 คน (เฉลี่ย 49 คน/
วัน)
ความท้ าทายที่ ส � ำ คั ญ เพื่ อจั ด การปั ญ หาความ
ปลอดภัยทางถนน เมื่อศูนย์อำ� นวยการความปลอดภัย
ทางถนนและภาคีต่างๆ ได้ กำ� หนดค่าเป้ าหมายการเสียชีวติ จากปัจจุบนั 27.2 ต่อแสนประชากร ให้ เหลืออัตราตายไม่เกิน 12 ต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ.2570(11) ซึ่ง

ภาพที่ 2 จ� ำนวนผูเ้ สียฃีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนน พ.ศ. 2554-2562 จ� ำแนกตามกลุ่มอายุ
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แหล่งข้ อมูล: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(12)

วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. สถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบตั เิ หตุทางถนนของประเทศไทย
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สอดคล้ อ งกับ เป้ าหมายในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และ
สัง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 13 (พ.ศ.2566-70) และ
สอดคล้ องกับเป้ าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน SDG
2030 (sustainable development goal:2030) ทีอ่ งค์การสหประชาชาติและประเทศภาคีร่วมกันก�ำหนด เพื่อมุ่ง
หวังลดการเสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ.
2030) อย่างไรก็ตาม การบรรลุเป้ าหมายที่ท้าทายภายใน
ปี 2570 นี้จำ� เป็ นที่ต้องมีท้งั มาตรการเร่งด่วนระยะสั้น
เพื่อลดความเสี่ยงส�ำคัญในกลุ่มผู้ใช้ รถจักรยานยนต์ ซึ่ง
เป็ นกลุ่มเสี่ยงหลักทีเ่ กิดเหตุและเสียชีวติ ควบคู่ไปกับการ
มีมาตรการระยะกลางและระยะยาว ส�ำหรับแก้ ไขสาเหตุ
เชิงโครงสร้ างต่ างๆ โดยบทเรียนส�ำคัญจากประเทศที่
ประสบความส�ำเร็จล้ วนแล้ วแต่มุ่งเน้ นการจัดการเชิงระบบและโครงสร้ างส�ำคัญ เสริมไปกับการจัดการกลุ่มเสี่ยงหลัก โดยเบื้องต้ นสรุปเป็ นโจทย์ความท้าทายได้ ดงั นี้
1. มาตรการเร่งด่วน
มาตรการเร่ งด่ วนหรือระยะสั้นที่สำ� คัญคือ การลด
ความเสี่ยงในกลุ่มผู้ใช้ รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็ นกลุ่มหลัก
ที่เสียชีวิต ได้ แก่
1.1 มาตรการ “หมวกนิรภัย 100%” (เพราะข้ อมูล
เชิงระบาดวิทยาระบุว่าถ้ าท�ำให้ ผ้ ูใช้ รถจักรยานยนต์สวม
หมวกนิรภัยได้ 100% จะลดการตายได้ ถงึ ร้ อยละ 51.1
ในคนที่ไม่สวมหมวกและร้ อยละ 47.6 ในผู้บาดเจ็บจาก
อุบตั เิ หตุ หรือสรุปเป็ นจ�ำนวนได้ 7,793 ราย/ปี )
1.2 เร่งการพัฒนาระบบการออกใบขับขี่สำ� หรับกลุ่ม
ที่มอี ายุ 15 ปี ขึ้นไป และผู้ขบั ขี่หน้ าใหม่ให้ มีการเสริมสร้ างทักษะในการรั บรู้ความเสี่ยง การตัดสินใจ และ
ควบคุมความเสี่ยงจากการขับขี่
1.3 พัฒนาระบบ “กลไกการจัดการ ศปถ.” ทุกระดับ
ให้ มคี วามเข้ มแข็ง ตามแนวคิดการสร้ างระบบที่ปลอดภัย
(safe system approach) โดยการปรับปรุงโครงสร้ างการ
จัดการให้ เอื้อต่อการบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน การยก
ระดับการจัดการข้ อมูลและระบบก�ำกับติดตามนโยบาย
และการพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ให้ มี
ความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทีม่ คี วามซับ74

ซ้ อน โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
1.4 เสริมประสิทธิภาพการบังคับใช้ กฎหมาย ทั้งด้ าน
การส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยี (เช่น ระบบใบสั่งอัตโนมัติ
CCTV) มาช่ วยในการบังคับใช้ กฎหมาย การส่งเสริม
ทักษะและขั้นตอนบังคับใช้ ท่จี ะลดแรงต้ านจากผู้ใช้ รถใช้
ถนน เช่น มีการบังคับใช้ เชิงบวกมากขึ้น
1.5 สนับสนุนให้ ท้องถิ่นมีส่วนร่วมหรือเป็ น “เจ้ าภาพ” ในการจัดการด้ านความปลอดภัยทางถนนมากขึ้น
โดยเฉพาะในท้ องถิ่นที่มีความพร้ อม เช่น เทศบาลที่มี
ระบบ Smart City ก็ใช้ อำ� นาจตาม พ.ร.บ. กระจายอ�ำนาจ
ระเบียบส�ำนักนายกฯ ที่ให้ ท้องถิ่นเป็ นประธาน ศปถ.
อปท. มาด�ำเนินการโดยใช้ ศกั ยภาพและความพร้ อมของ
ท้ องถิ่นจัดการปัญหาและความเสี่ยงต่างๆ
2. มาตรการระยะกลางถึงระยะยาว
มาตรการที่ต้องเริ่มด�ำเนินการควบคู่กนั ไป ได้ แก่
2.1 การพัฒนาโครงสร้ างการเดินทาง ที่มุ่งเน้ นลด
สัดส่วนการเดินทางด้ วยรถจักรยานยนต์ ไปสูก่ ารเดินทาง
ที่ปลอดภัยมากขึ้น เช่น เพิ่มระบบขนส่งสาธารณะที่เข้ า
ถึง ได้ โดยเฉพาะในพื้ นที่ต่ า งจั ง หวั ด ที่ยั ง ต้ อ งพึ่ ง พา
รถจักรยานยนต์ในการเดินทางเป็ นหลัก
2.2 แม้ จะมีระบบขนส่งสาธารณะทีค่ รอบคลุมมากขึ้น
แต่ยังมีความจ�ำเป็ นในการอื่นๆ ที่ต้องใช้ รถส่วนบุคคล
หรือรถจักรยานยนต์ ดังนั้น ต้ องมีการจัดการโครงสร้ าง
พื้นฐานด้ านกายภาพ ผังเมือง ฯลฯ ควบคู่กนั ให้ รองรับ
การเดินทางด้ วยรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย เช่น มี
เส้ นทางที่ปลอดภัย มีทางข้ ามทางกลับรถที่ไม่ตดั กระแส
เดินทางรถที่ใช้ ความเร็วสูง ฯลฯ
2.3 ส่งเสริมท้ องถิ่น-ชุมชนและหน่ วยงานองค์กร
ต่างๆ มีความเข้ มแข็งในการจัดการกับปั ญหาในพื้นที่
โดยสนับสนุนทั้งด้ านกฎหมาย งบประมาณ ความรู้ ฯลฯ
เพราะถ้ าท้องถิ่นชุมชนน�ำเรื่องความปลอดภัยทางถนนมา
เป็ นวาระในการจัดการปัญหา ก็จะสร้ างการเปลี่ยนแปลง
ทั้งด้ านกายภาพ ด้ านสังคมในระดับพื้นที่ท่ีใกล้ ชิดกับ
ประชาชน น�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในที่สดุ
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อุบตั ิเหตุทางถนน “ภัยเงียบ” ทีย่ งั อันตรายและท้าทายการจัดการ

สรุป
อัตราการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนในประเทศไทยยังคงสูงและมีแนวโน้ มที่ไม่ลดลง โดยกลุ่มช่วงอายุท่ี
มีอตั ราการเสียชีวิตมากที่สดุ เกิดในช่วงอายุ 15 – 19 ปี
โดยเฉพาะในกลุ่มรถจักรยานยนต์ซ่ึงถือเป็ นรูปแบบการ
เดินทางหลักของประชาชนไทย ถึงแม้ ว่าสถานการณ์ โรคคิดเชื้อโควิค-19 จะส่งผลให้ สถิติการเกิดอุบัติเหตุและ
การเสียชีวิตลดลง แต่ยังนับว่าเป็ นสถิติท่สี ูงกว่าค่าเป้ า
หมายในการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
หากพิจารณาแล้ วจะพบว่า การลดอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบตั เิ หตุทางถนนในประเทศไทยอยู่ท่ปี ระมาณปี ละ 0.7
ต่อประชากรแสนคนเท่านั้น และอัตราการเสียชีวิตไม่ลด
ลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ในบางปี ยังพบอัตราผู้เสียชีวิตเพิ่ม
ขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยได้ ต้ังค่ าเป้ าหมายในการลด
อัตราการเสียชีวติ อุบตั เิ หตุทางถนนไว้ ท่ี 12 ต่อประชากร
แสนคนภายในปี พ.ศ. 2570 ซึ่ ง หมายความว่ า
ประเทศไทยต้ องลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบตั เิ หตุทางถนนให้ ได้ ปีละ 1.2 ต่อประชากรแสนคนอย่างต่อเนื่อง
จากสถานการณ์ท่กี ล่าวมาข้ างต้ นจึงเป็ นความท้ าทาย
ส�ำคัญของประเทศไทยในการลดอัตราการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนให้ ได้ ตามเป้ าหมายที่ได้ ถูกก�ำหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ และแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน โดยน�ำไปสู่
การยกระดับการพัฒนาระบบป้ องกันไปจนกระทัง่ ถึงการ
แก้ ปัญหาอุบตั เิ หตุทางถนนในประเทศไทยซึ่งเป็ นปัญหา
สุขภาพเร่ งด่ ว นปั ญ หาหนึ่ ง ของระบบสาธารณสุข ของ
ประเทศ
ดังนั้น เพื่อให้ บรรลุตามเป้ าหมายในการลดอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่กำ� หนดไว้ จึงควรมีการ
ก�ำหนดมาตรการที่ชัดเจนทั้งระยะสั้นไปจนกระทั่งถึง
ระยะยาว โดยมาตรการเร่ งด่ วนระยะสั้นควรให้ ความ
ส� ำ คั ญ ในการลดความเสี่ ย งส� ำ คั ญ ในกลุ่ ม ผู้ ใช้ รถ
จักรยานยนต์ ซึ่งเป็ นกลุ่มเสี่ยงหลักที่เกิดเหตุและเสียชีวติ
และส�ำหรั บมาตรการระยะกลางและระยะยาวควรให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนากลไกการบริหารจัดการเพื่อ
วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 2564 ปี ที ่ 1 ฉบับที ่ 1

สนับสนุ นการแก้ ไขปั ญหาความเสี่ยงต่ างๆ เช่ น การ
ปรับปรุงโครงสร้ างการบริหารจัดการความปลอดภัยทาง
ถนนตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประเทศถึง ระดั บ ท้ อ งถิ่น ให้ มี ผ้ ู รั บ ผิดชอบที่ชัดเจน ทั้งการก�ำหนดความเป็ นเจ้ าของของ
ประเด็น ปั ญ หา (ownership) และความรั บ ผิด ชอบ
(accountability) การจัดสรรงบประมาณ รวมถึงการเสริม
ศักยภาพกลไกการหนุนเสริมให้ เกิดการแก้ ไขสาเหตุของ
ปัญหาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการส่งเสริมและ
ยกระดับการเดินทางทางเลือก (alternative transportation) ที่หลากหลาย ปลอดภัย และประชาชนทุกคน
เข้ าถึงได้
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Road Accidents, the “Silent Threat” That is Challenging to Deal with
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The coronavirus 2019 crisis has created a lot of awareness of people’s self-protection, despite the “silent
threat” caused by road accidents that people still do not pay as much attention as they should. Although the number of
road accident deaths in the past 10 years in Thailand from 2011 to 2020 has reached an average of 20,000 per year;
and high mortality has been observed among young people aged 15-19 years old with the cause of death mainly from
motorcycle use. The government has set a challenging target of mortality reduction from the current 27.2 per 100,000
population down to less than 12 per 100,000 population by the year 2027. To achieve this goal, it is necessary to have
both urgent measures in the short-term to reduce significant risks among motorcyclist which is the main risk group at the
accident and death, especially the need to achieve universal helmet use (100% coverage). In addition, there is a need
to have medium- and long-term measures for addressing various structural causes including the development of safe
transportation structures, physical infrastructure, urban planning, and strengthening the locality in managing problems
in the area. The key lessons from successful countries are to focus on systematic and structural management in addition
to the measures targeting the main risk groups.
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