
เทศกาลสงกรานต์ถือวา่เป็นอกีหนึง่เทศกาลท่ีมีสถิติการเกิดอบุตัเิหตบุนท้องถนนสงู เป็นสาเหตท่ีุทําให้มีผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตจํานวนมาก แม้วา่จะมีหนว่ยงานออกมารณรงค์ปอ้งกนัการเกิดอบุตัเิหตเุป็นประจําทกุปี แตก็่ยงัคงมีสถิติการ
เสยีชีวิตในชว่ง 7 วนัอนัตรายอยู ่ซึง่สาเหตหุลกัยงัคงมาจากการด่ืมแล้วขบั และความเร็ว  

อยา่งลา่สดุเม่ือเทศกาลสงกรานต์ท่ีผา่นมา มีการเฝา้ระวงั 7 วนัอนัตรายตัง้แตว่นัท่ี 11-17 เมษายน 2562 ซึง่มีการ

เก็บข้อมลูอบุตัเิหตใุนชว่งสงกรานต์โดยศนูย์อาํนวยการความปลอดภยัทางถนน (ศปถ.) พบวา่ มีจํานวนอบุตัเิหตเุกิดขึน้

ทัง้หมด 3,338 ครัง้ มีผู้ เสียชีวิต 386 คน บาดเจ็บ 3,442 คน โดยจะพบวา่จํานวนอบุตัิเหตใุนช่วงสงกรานต์ปี 2562 ลดน้อยลง

กวา่ปี 2561 ท่ีเกิดอบุติัเหต ุ3,724 ครัง้ มีผู้ เสียชีวิต 418 คน บาดเจ็บ 3,897 คน ขณะท่ีศนูย์วิชาการเพื่อความปลอดภยัทาง

ถนน (ศวปถ.) ได้วิเคราะห์ตอ่ไปวา่ แม้ตวัเลขความสญูเสยีช่วงสงกรานต์ 2561 จะลดลง แตด่ชันีความรุนแรงกลบัเพิม่ขึน้ 

11.56 เปอร์เซ็นต์ จากปีก่อนอยูท่ี่ 11.22 เปอร์เซ็นต์ 

 

 

จากข้อมูลในส่วนนีท้าํให้เกดิข้อสงสัยว่าเหตุใดดชันีความรุนแรงถงึเพ ิ่มมากข ึน้ท ัง้ท ี่แนวโน้มอุบัตเิหตุลดลง  

เร่ืองนี ้นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จดัการศนูย์วิชาการเพ่ือความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) ได้เผยวา่ ก่อนอื่นต้อง
อธิบายก่อนว่า ศนูย์วิชาการเพ่ือความปลอดภยัทางถนน หรือ ศวปถ. เป็นสว่นงานภายใต้มลูนิธินโยบายถนนปลอดภยัท่ีได้รับ
งบประมาณสนบัสนนุจากสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) เพ่ือขบัเคลื่อนให้เกิด “องค์ความรู้” ทัง้



โครงการวิจยั และโครงการพฒันา เพ่ือการจดัการความปลอดภยัทางถนนในประเทศไทย ร่วมกบัหนว่ยงานภาคีเครือข่าย ทัง้
ภาครัฐ เอกชน และประชาสงัคม ในระดบัสว่นกลางและระดบัพืน้ท่ี  

อีกด้านหนึง่ก็คือเป็นหนว่ยงานท่ีร่วมผลกัดนัให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยการใช้ข้อมลูและความรู้ ซึง่ในทกุๆ ปี 
ศวปถ. จะทํางานร่วมกบัมลูนิธิไทยโรดส์ให้มีการทํา “สถานการณ์ความปลอดภยัทางถนน” วา่สถานการณ์อบุตัเิหตทุางถนน
ของประเทศไทยเป็นอยา่งไร  

 

 

 

อะไรคือปัจจยัหลักท ี่ทาํให้เกดิอ ุบัตเิหตุ?  

จากข้อมลูท่ี ศปถ. ได้วิเคราะห์ จากฐานข้อมลูของทางตํารวจ สาธารณสขุ ประกนัภยั จะพบตรงกนัวา่ "คน" ยงัคง
เป็นสาเหตหุลกัของการเกิดอบุติัเหต ุประมาณ 94-95 เปอร์เซ็นต์ แตเ่น่ืองจาก การเกิดอบุติัเหตแุตล่ะครัง้นัน้มีปัจจยัร่วมหลาย
ปัจจยัไม่ใช่ปัจจยัเด่ียว ซึง่ปัจจยัสําคญัท่ีเกิดควบคูก่นัก็เป็นเร่ืองของตวัถนนและสิง่แวดล้อม 28 เปอร์เซ็นต์ สว่นปัจจยัทางด้าน
ของตวัยานยนต์เก่ียวข้อง 21 เปอร์เซ็นต์ จะเห็นได้วา่การเกิดอบุติัเหตคุรัง้หนึง่ไม่ได้เป็นเร่ืองของคนเพียงอยา่งเดียว นพ.ธนะ
พงศ์ กลา่ว  

 
 



เม่ือถามวา่ทําไมเทศกาลสงกรานต์ ถงึมีสถิตกิารเกิดอบุติัเหตบุนท้องถนนสงู นพ.ธนะพงศ์ ได้ให้ข้อมลูวา่ เราตา่งรับรู้
วา่เทศกาลสงกรานต์มีช่วงของการเฉลมิฉลอง ซึง่การตายในชว่ง 7 วนัอนัตราย สงูสดุจริงๆ อยู่ในช่วงวนัฉลอง สว่นช่วงเดินทาง
คา่เฉลี่ยของการเสียชีวติขาไปและขากลบัเท่ากบัช่วงเวลาปกติท่ีไมใ่ช่ชว่งเทศกาล แม้วา่รถจะมากขึน้ 4-5 เทา่ แต่ชว่งท่ี
อบุตัเิหตสุงูขึน้มา 2-3 เทา่เลย คือช่วงท่ีฉลอง อธิบายงา่ยๆ คือ สงกรานต์ปีนีค้นเร่ิมฉลองเร็วขึน้ จากท่ีจะเร่ิมฉลองวนัท่ี 13 
เมษายน คนก็เร่ิมฉลองตัง้แตว่นัท่ี 12 เมษายน เพราะฉะนัน้ในวนัท่ี 12 อตัราการเสยีชีวิตก็จะไต่สงูขึน้ แตจ่ดุหลกัๆ ก็จะยงัอยู่
ในชว่งวนัท่ี 13 เมษายน และจากข้อมลูสถิติท่ี ศปถ. เก็บ และ ศวปถ. นํามาวเิคราะห์จะพบวา่มีผู้ เสยีชีวิตกลางคืนมากกวา่
กลางวนั และมีแอลกอฮอล์มาเป็นปัจจยัร่วมในการตาย 60-70 เปอร์เซ็นต์ ซึง่สงัคมยงัมองวา่ “สงกรานต์กบัเร่ืองการด่ืมคนไทย
...เป็นเร่ืองคูก่นั”  

นพ.ธนะพงศ์ เผยวา่ โจทย์สาํคญัท่ีต้องเร่งแก้ไขคือ "ด่ืมไม่ขบั" เราอาจจะต้องหยิบยกกรณีท่ีเคยเกิดขึน้มาทบทวนข้อ

กฎหมายทํายงัไงให้เวลาสง่เร่ืองฟอ้งคดีไม่เป็นเร่ืองของความประมาท ซึง่ในประเทศท่ีมีการจดัการเร่ืองนีแ้ล้วได้ผลเขาจะหยิบ

ยกเอาโทษของการด่ืมขบัชนคนตายแยกออกมา เป็นกลุม่ขบัรถท่ีอนัตราย แล้วบทลงโทษจะแรงเทียบเทา่กบัเร่ืองของเจตนา ซึง่

นา่จะทําให้คนเร่ิมตระหนกัและต่ืนตวัในเร่ืองดื่มไม่ขบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาเหตุของอ ุบัต ิเหตุจาก "ความเร็ว"  

ในชว่ง 7 วนัอนัตรายท่ีรณรงค์และเก็บสถิติ ถ้าดใูนเชิงภาพรวมก็คือดวูา่ในแต่ละปีอบุตัิหตท่ีุเกิดขึน้มีการตายเทา่ไหร่ 
ซึง่ข้อมลูตรงนีพ้บวา่ดชันีความรุนแรง ในช่วง 5-6 ปีท่ีผา่นมา ข้อมลูตวัเลขพบวา่คอ่ยๆ ไตข่ึน้ เม่ือถามวา่ดชันีความรุนแรง
สะท้อนอะไร จากการเก็บตวัเลขทาง ศปถ. 7 วนัอนัตราย พบวา่ “ความเร็ว” เป็นสาเหตหุลกัของการตาย รองลงมาคือ ดื่ม
แล้วข ับ ตดัหน้ากระชัน้ชิด หลบัใน สว่นปัจจยัเสริม คือ เม่ือเกิดเหตแุล้วรุนแรง ก็คือการไม่ใช้อปุกรณ์นิรภยั เช่น ข่ีมอเตอร์ไซค์
ไม่สวมหมวกกนัน็อก ขบัรถไมค่าดเขม็ขดันิรภยั โดยเฉพาะท่ีนัง่ตอนหลงั ซึง่จะพบการตายจากรถสว่นบคุคลเยอะ สรุปคือ ถ้า
ข้อมลูบง่ชีว้า่ดชันีความรุนแรงขึน้ก็เป็นโจทย์สาํคญัท่ีเราต้องเร่งทบทวนวา่อะไรทําให้ความรุนแรงมากขึน้เร่ือยๆ โดยเฉพาะเร่ือง
ของความเร็ว อาจจะต้องหามาตรการจดัการ หรือเพิ่มมาตรการในเร่ืองของการใช้อปุกรณ์นิรภยั 

เทศกาลแหง่การ "ด่ืมขบั" ในสว่นนี ้ศวปถ. พบวา่ จะพบเยอะในช่วงเทศกาล ซึง่มีข้อมลูจาก ศนูย์วจิยัปัญหาสรุา (ศวส.) เคย
ศกึษาไว้ การด่ืมในเทศกาลจะมากกว่าช่วงปกติ 2-3 เทา่ ทัง้ในแงป่ริมาณการด่ืม ปริมาณการตรวจวดัแอลกอฮอล์ แล้วช่วง
สงกรานต์ 2562 ก็เป็นชว่งท่ีมีการด่ืมแอลกอฮอล์ยาวตัง้แต ่12 - 15 เมษายน กลายเป็นพฤตกิรรมการด่ืมท่ีต่อเน่ือง ซึง่ตวัเลขท่ี 
ศปถ. มีการรายงาน 7 วนั ต้องบวกขึน้มาอีกประมาณ 15-17 เปอร์เซ็นต์ของการตาย เพราะหลงัจาก 7 วนัก็จะมีการเฝา้ดตูอ่ไป
อีก 30 วนั เน่ืองจากในระหวา่งนัน้อาจมีผู้ ท่ีบาดเจ็บจากอบุตัเิหตรุะหวา่งช่วง 7 วนั จะมีการเสียชีวิตเพิ่ม 



 

7 วันอนัตรายเพยีงพอกับการแก้ไขอุบัตเิหตุ?  

ในเร่ืองนี ้นพ.ธนะพงศ์ มองวา่ ในเร่ืองความปลอดภยัจะต้องทําตอ่เน่ือง รณรงค์กวดขนัทุม่กบั 7 วนั มนัไม่พอ ตรงนี ้
เป็นอีกหนึง่ประเด็นท่ีต้องแก้ไขว่าจะทาํยังไง..จะขยายมาตรการการทาํงานออกไปให้มากกว่า 7 วัน  กล่าวคือ  ให้หนัมา
ให้ความสาํคญักับนอกเทศกาลควบคู่ไปกบัเทศกาลด้วย  

เม่ือพดูถงึ ศวปถ. แล้ว จะไม่พดูถงึสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ หรือ สสส. ก็คงไมไ่ด้ เพราะ 
ศวปถ. เป็นสว่นงานภายใต้มลูนิธินโยบายถนนปลอดภยัท่ีได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้าง
เสริมสขุภาพ อยา่งท่ีได้กลา่วไปแล้วเบือ้งต้น มาถงึตรงนีเ้ราก็มาทําความรู้จกักบั สสส. กนัดีกวา่ว่า สสส. มี หน้าท่ีอะไร และมี
ความเช่ือมโยงกบั ศวปถ. อยา่งไร ทําไมสถิติข้อมลูอบุตัเิหตใุนช่วงสงกรานต์ท่ีทาง ศวปถ. วิเคราะห์ไว้ จะต้องรายงานผลมายงั 
สสส.  

โดย น.ส.รุ่งอรุณ ลิม้ฬหะภณั ผู้ อํานวยการสํานกัสนบัสนนุการควบคมุปัจจยัเสีย่งทางสงัคม สํานกังานกองทนุ
สนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ เผยวา่ บทบาทหน้าท่ีของ สสส. คือดแูลสขุภาวะของคนไทย โดยเฉพาะเร่ืองอบุตัเิหตทุางถนน 
ซึง่เป็นเร่ืองท่ีทําให้คนไทยเสียชีวิตอนัดบัต้นๆ และอบุตัิเหตบุ้านเรายงัติดอนัดบัโลก ซึง่ตอนนีเ้ราอยู่ท่ี อนัดบัท่ี 9 สสส. จงึ
เลง็เห็นวา่เรา มองข้ามเร่ืองนีไ้ม่ได้เพราะทําให้อายขุยัรวมของคนไทยสัน้ลง ทําให้สญูเสียโอกาสในการสร้างรายได้ และโอกาส
อ่ืนๆ ในชีวิต ฉะนัน้ สสส. จงึตัง้ศนูย์วชิาการเพ่ือความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) ขึน้มา เพ่ือดแูล วิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือหา



ต้นเหตขุองการเกิดอบุตัิเหต ุซึง่ ศวปถ. มีหน้าท่ีสาํคญัในการเอาข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ มาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และทําวิจยั
สรุปผลขึน้มา  

 

สถิติข้อมลูอบุตัเิหตใุนชว่งสงกรานต์ท่ีทาง ศวปถ. ได้วิเคราะห์มานัน้ ทาง สสส. ก็จะมาดขู้อมลูและวิเคราะห์ออกมา
วา่สาเหตสุาํคญัของการเกิดอบุติัเหตเุกิดจากอะไรบ้าง มีสถิตเิพิ่มขึน้หรือลดลง แล้วก็มาสรุปวา่ปีนีย้งัเป็นเร่ืองของความเร็ว กบั
เร่ืองด่ืมอยู่ แล้วก็ชีเ้ป็นข้อเสนอแนะวา่ควรจะต้องมีมาตรการหรือมีการดแูลอะไรเป็นพเิศษ แล้วก็ชกัชวนหนว่ยงานตา่งๆ เข้ามา
ช่วยร่วมกนัแก้ไข โดยรถมอเตอร์ไซค์เป็นประเภทรถท่ีเกิดอบุตัเิหตสุงูสดุ 80 เปอร์เซ็นต์ โดยทาง สสส. ก็พยายามท่ีจะดแูล
สง่เสริมอตัราการสวมหมวกนิรภยั สสส. ก็มีการเก็บข้อมลู การสํารวจซึง่ผลยืนยนัวา่ คนไทยสวมหมวกกนัน็อกน้อย ลา่สดุ ปี 
2561 ท่ีสํารวจสวมหมวกแค ่46 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ตรงนีก็้เป็นสว่นสําคญัท่ี สสส. ได้ออกแบบการทํางานร่วมกบัภาคีเครือข่ายใน
ระดบัพืน้ท่ี โดยได้สนบัสนนุให้มีนกัวิชาการ/ผู้ประสานในระดบัจงัหวดัและพืน้ท่ี เรียกวา่ คณะทํางานสนบัสนนุการปอ้งกนั
อบุตัเิหตจุราจรในระดบัจงัหวดั หรือ “สอจร.” ซึง่ได้พฒันาเครือข่ายบคุลากร/นกัวชิาการขึน้ ท่ีเรียกวา่ "พ่ีเลีย้ง สอจร." ทําหน้าท่ี
เป็นพ่ีเลีย้งสนบัสนนุให้เกิดการขบัเคลื่อนงานถนนปลอดภยั สนบัสนนุการเพิ่มมาตรการสาํคญัท่ีชว่ยปอ้งกนัอบุตัิเหต ุพฒันา
องค์กรซึง่ทําให้สถานประกอบการ สถานศกึษา มีกฎกติกาท่ีเป็นสว่นร่วมเพ่ือดแูลบคุคลากร ซึง่ทาง สอจร. จะเข้าไปซพัพอร์ต
การดําเนินการด้วยวา่ถ้าพบจดุเส่ียง จดุเสี่ยงนัน้เป็นของพืน้ท่ีไหน และการแก้ไขเบือ้งต้นควรจะทําอยา่งไร  

สว่นรถยนต์มีความเสี่ยงหลกัๆ มาอยูท่ี่พฤติกรรมการขบั เร่ืองการด่ืมแล้วขบั เป็นประเด็นสําคญัท่ีเราต้องดแูลให้มาก
ขึน้วา่จะทํายงัไงให้เร่ืองการดื่มลดลง ด่ืมแล้วไม่ขบั ซึง่เราก็มีแคมเปญออกมารณรงค์ร่วมกนักบัมลูนิธิเมาไมข่บั และภาคี



เครือขา่ยอ่ืนๆซึง่พยายามท่ีจะสร้างความร่วมมือกบัหนว่ยงานภาคเอกชนตา่งๆ อาทิ บริษัทประกนัภยับางบริษัท ถ้าหาก
อบุตัเิหตมีุเร่ืองแอลกอฮอล์เข้ามาเก่ียวข้อง บริษัทจะไม่รับผดิชอบตอ่ความเสียหายท่ีเกิดขึน้  

ทัง้นี ้ศวปถ. มีนโยบายชดัเจนวา่กลไกการดแูลต้องมีตัง้แตก่ารประชมุศนูย์ถนนสว่นกลาง แล้วก็มาถงึประชมุศนูย์
ถนนระดบัจงัหวดั แล้วก็มาถงึระดบัอําเภอท่ีจะต้องมี รวมไปถงึองค์กรการปกครองสว่นท้องถ่ินด้วย ซึง่ สอจร. และ ศวปถ. 
พยายามทําคือ พยายามทําให้หนว่ยปฏิบตัิการเหลา่นีส้ามารถทํางานได้อยา่งเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้  

สสส. กบัการรณรงค์ลดอุบัตเิหตุทางท้องถนน   

พฤติกรรมท่ีเป็นปัญหามากสดุ 95 เปอร์เซ็นต์มาจากพฤตกิรรมการขบัข่ี การขบัรถเร็ว ด่ืมแล้วขบั ไม่สวมหมวกนิรภยั 
เป็นเร่ืองท่ียากและหลายหนว่ยงานก็มีความพยายามในการแก้ปัญหา ซึง่สิง่ท่ี สสส. ทํามาโดยตลอดและคนจะเห็นเยอะท่ีสดุ
เลยคือช่วงเทศกาล สสส. จะออกมารณรงค์แคมเปญด่ืมไมข่บั ตัง้สติก่อนสตาร์ท กลบับ้านปลอดภยั หรือแม้กระทัง่คําวา่ “7 
วนัอนัตราย” ก็เกิดขึน้จาก สสส. ท่ีคอยยํา้เตือนให้ทกุคนหนัมาดแูลตวัเองในช่วงเวลาท่ีมีการใช้รถใช้ถนนเพิม่ขึน้มากเป็นพเิศษ 
ซ ึ่งอนัท ี่จริงแล้ว สสส. รณรงค์ลดอุบัตเิหตุตลอดทัง้ปี ไม่ใช่แค่ช่วงเทศกาล แต่ช่วงเทศกาลมีความเสี่ยงมากกว่า
ปกต  ิการกระตุ้นเตอืนสังคมจงึต้องเข้มข้นมากเป็นพเิศษ  

นอกจากนี ้สสส. ยงัเข้าไปกระตุ้นผา่นกระแสสงัคมในการส่ือสารตา่งๆ แตว่า่วิธีการรณรงค์เราไมไ่ด้ออกแคมเปญ
เพียงอยา่ง แตมี่การสนบัสนนุข้อมลูวิชาการ การปฏิบตัิในระดบัพืน้ท่ี และยงัพยายามชวนส่ือมวลชนชว่ยรายงานขา่วของ
อบุตัเิหตทุางถนนเป็นลกัษณะการสืบค้นสาเหต ุเชน่ อบุตัเิหตคุรัง้นีเ้กิดจากปัจจยัใด คน รถ ถนน หรือสิง่แวดล้อม เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความตระหนกัรับรู้ถงึรากท่ีแท้จริงของปัญหา และนํามาสูค่วามระมดัระวงัมากขึน้ น.ส.รุ่งอรุณ กลา่ว  

สถติขิองการเกดิอ ุบัตเิหตุในช่วงเทศกาล vs วันธรรมดา  

น.ส.รุ่งอรุณ เผยวา่ ปกติแล้วชว่งเทศกาลจะมีคนใช้รถใช้ถนนเยอะ อบุตัเิหตจุงึเกิดขึน้เยอะกวา่ปกต ิอาจจะ 2-3 เทา่
ตามจํานวนคนเดินทาง แต่ขณะนีต้วัเลขการเกิดอบุตัเิหตกุลบัใกล้เคียงกบัชว่งเวลาปกติ แสดงว่าหนว่ยงานภาครัฐเข้ามาดแูล
มากจริงจงัมากขึน้ ซึง่จากข้อมลูสถิตขิองอบุตัเิหตท่ีุเกิดในแต่ละปี ทาง สสส. ก็พยายามท่ีจะทําให้การแก้ไขอบุตัเิหตทุางถนน
ลงไปถงึระดบัพืน้ท่ีให้มากย่ิงขึน้ โดยมีทีมพ่ีเลีย้ง สอจร. มาซพัพอร์ต โดยเฉพาะจากข้อมลูลา่สดุท่ีพบวา่ประเทศไทยมีพืน้ท่ี
เสีย่งตอ่การเกิดอบุตัเิหต ุ283 อําเภอ ซึง่ สอจร. ก็จะเข้าไปร่วมเจาะหาสาเหตอุบุติัเหตแุล้วร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหา รวมถงึ
หาวิธีปอ้งกนั  



 

หลายคนเข้าใจผิดว่า สสส. รณรงค์อ ุบัตเิหตุแค่ 7 วันอนัตราย  

ในเร่ืองนี ้น.ส.รุ่งอรุณ เผยวา่ ต้องยอมรับก่อนวา่ การรณรงค์ชว่ยแคก่ระตุ้นจิตสํานกึของแตล่ะคน แตใ่นการทํางาน
ปอ้งกนัอบุตัเิหตทุางถนนมีมิติของการทํางานมากกวา่แคก่ารรณรงค์ เช่น ข้อมลูความรู้เราก็ต้องทําทกุวนั เครือข่ายเราต้อง
พยายามพฒันาให้มีคนท่ีรู้เร่ืองนีม้ากยิง่ขึน้เร่ือยๆ ทีมพ่ีเลีย้ง สอจร. ต้องมีองค์ความรู้ชีไ้ด้วา่สาเหตขุองอบุตัเิหตใุนพืน้ท่ี สาเหตุ
สาํคญัคืออะไร และวิธีการแก้ไขวา่ต้องแนะนําให้แก้ไขอะไรก่อนหลงั ฉะนัน้จะขอยํา้วา่ สสส. เองมิได้ทําเฉพาะงานรณรงค์ เรา
ทําเร่ืองนีต้ลอดทัง้ปีในมิติของการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ การสนบัสนนุและขยายภาคีเครือข่ายรณรงค์สร้างกระแสสร้าง
ความตระหนกั การสนบัสนนุให้โครงการสร้างในระดบัพืน้ท่ีสามารถทํางานได้อยา่งมีประสิทธิภาพและทําเกิดการบรูณาการ
ร่วมกนัระหวา่งหนว่ยงานในพืน้ท่ี รวมไปถงึการสนบัสนนุผลกัดนัให้นโยบายท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่การลดอบุตัิเหตไุด้เกิดขึน้และ
ดําเนินการไปอยา่งตอ่เน่ือง  

"สสส. อยากจะทําส่ือสารรณรงค์ลดอบุตัิเหตอุอกสื่อทกุวนั แตเ่ราพจิารณาแล้วว่าหากต้องเสยีค่าแอร์ไทม์ 365 วนั 
เราจะไมเ่หลืองบประมาณในการทํางานสร้างเสริมสขุภาพในมิตอ่ืินๆ เลย การพฒันาองค์ความรู้ หรือการพฒันาผู้ปฏิบตัิงาน
ในพืน้ท่ีอาจทําได้ไมเ่ตม็ท่ี ดงันัน้ การรณรงค์ในช่วงเทศกาลวนัสําคญั จงึเป็นการถือโอกาสรณรงค์สื่อสารในชว่งท่ีคนสนใจ
มากกวา่ช่วงเวลาปกต ิเพราะถ้าเราทุม่รณรงค์ในชว่งเวลาท่ีคนไม่ได้อยากรับสาร เขาไมส่นใจเร่ืองนี ้ตอ่ให้เราพดูไปยงัไง คนก็
ไม่สนใจ ก่อนหน้านีคํ้าวา่ 7 วนัอนัตราย ไมเ่คยปรากฏมาก่อน จนกระทัง่ สสส. และภาคีเครือข่าย เป็นผู้ ริเร่ิมทําให้เกิดคํานี ้ดงั
จะเห็นวา่ในปัจจบุนัหลายหนว่ยงานตา่งใช้ชว่งเวลาสาํคญันี ้ร่วมมือกนัทําให้ความสญูเสียของคนไทยลดลง" น.ส.รุ่งอรุณ 
กลา่ว  



 


