แผนงานความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและองคการอนามัยโลก
ดานความปลอดภัยทางถนน

เอกสารขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

Random breath-testing: RBT
มาตรการตั้งจ�ดตรวจลมหายใจ
วัดระดับแอลกอฮอล

แบบสุม

ปองปรามพฤติกรรมดื่มแลวขับ
ลดเจ็บตายจากอุบัติเหตุจราจร
เพ�่อถนนปลอดภัย
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ข้อเท็จจริง สถานการณ์ดื่มแล้วขับ การบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
และรายงานคดีเมาแล้วขับของประเทศไทย

คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 32.7 รายต่อประชากรหนึ่งแสนคน (หรือโดยเฉลี่ย 60 คน
ต่อวัน) ซึง่ สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และเป็นอันดับหนึง่ ของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ กว่าร้อยละ 17
เคยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่เกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ และสัดส่วนสูงขึ้นประมาณ 2 เท่า
(ร้อยละ 35-40) ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ นอกจากนี้ ร้อยละ 40.6 ของนักดื่มทั้งหมด (ประมาณ
6.5 ล้านคน) เคยมีพฤติกรรมดื่มแล้วขับ โดยมีเพียงร้อยละ 6.9 เท่านั้น ที่เคยถูกตรวจแอลกอฮอล์
พฤติกรรมดื่มแล้วขับ
นักดื่มแอลกอฮอล์ (% ของประชากรไทย) 1
นักดื่มที่เคยดื่มแล้วขับ (% ของนักดื่มทั้งหมด) 1
นักดื่มที่เคยถูกตรวจแอลกอฮอล์ (% ของนักดื่มทั้งหมด) 1
ผลกระทบต่อสุขภาพ (การบาดเจ็บและการเสียชีวิต)
สัดส่วนบาดเจ็บอุบัติเหตุจราจรที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม
แอลกอฮอล์ (%)2
สัดส่วนบาดเจ็บอุบัติเหตุจราจรที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม
แอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ (%)3
จ�ำนวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
(ข้อมูล 3 ฐานการเสียชีวิต)4
สัดส่วนการสูญเสียปีสุขภาวะจากอุบัติเหตุจราจร
(% ของ DALYs ทั้งหมด)
การด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
คดีเมาแล้วขับ (คดีต่อปี)5 (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ)
คดีเมาแล้วขับ (จ�ำนวนคดีต่อปี) (กรมคุมประพฤติ)
ความสูญเสียทางด้านเศรษฐศาสตร์
ต้นทุนการสูญเสียประสิทธิภาพการผลิตจากการเสียชีวิต
ด้วยอุบัติเหตุทางถนน
ต้นทุนการสูญเสียประสิทธิภาพการผลิตจากการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนน
มูลค่าความเสียหายต่อทรัพย์สินจากอุบัติเหตุจราจรทางบก
จากการเมาแล้วขับ
1
2
3
4
5

ข้อมูล
แนวโน้ม
28.4% (หรือ 15.9 ล้านคน (ปี 2560) ลดลงจาก 31.4%
ปี 2554
40.6% (หรือ 6.5 ล้านคน) (ปี 2560) เพิ่มขึ้นจาก 34.5%
ปี 2554
6.9% (ปี 2560)
n/a
17% (608,462 ราย) (ปี 2562)

สัดส่วนอยูร่ ะหว่าง 16-18%
(ปี 2558-2562)

40% (ค่าเฉลี่ยระหว่าง
ปี 2559-2562)
19,904 รายต่อปี (ปี 2562)
10.1% (ข้อมูลของเพศชาย ปี 2557) เพิม่ ขึน้ จาก 8.4%
ปี 2554
ข้อมูล
1,010 (ปี 2562)
46,814 (เฉลี่ยในรอบ 10 ปีย้อนหลัง ปี 2551-2560)
2,812,347 บาทต่อราย (ปี 2554)
19,120 บาทต่อราย (ปี 2554)
30,524,196 บาท (ปี 2560)

สาวิตรี อัษณางค์กรชัย (บรรณาธิการ). การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมไทย ประจำ�ปี พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ: สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992); 2562.
ศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. https://hdcservice.moph.go.th/ (ข้อมูลยังไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
รวบรวมข้อมูลจากศูนย์อำ�นวยการความปลอดภัยทางถนน
ข้อมูล 3 ฐานการเสียชีวิต ปี พ.ศ. 2554-2563. https://public.tableau.com/profile/datacenter#!/vizhome/RTDDC1_ServerWorkshopEP1/DB_
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ. http://pitc.police.go.th/2014/
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มาตรการตั้ ง ด่ า นและจุ ด ตรวจ

Random breath-testing: RBT
ลมหายใจวั ด ระดั บ แอลกอฮอล์
มาตรการตั้งจุดตรวจลมหายใจวัดแอลกอฮอล์ แบบสุ่ม ในเลือดของผูข้ ับขี่
 มาตรการนี้เป็นปฏิบัติการตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ทางลม
หายใจของผู้ขับขี่ โดยจุดตรวจไม่ใช่ด่านตายตัว จุดตรวจ
สามารถตัง้ ขึน้ ทีใ่ ดก็ได้และช่วงเวลาใดก็ได้ ไม่จำ� กัดเฉพาะช่วง
เวลากลางคืนหรือเช้ามืด และช่วงสุดสัปดาห์ที่เป็นช่วงเวลาที่มี
โอกาสพบผู้ดื่มแล้วขับมากที่สุด
 โดยอาจเป็นจุดตรวจชั่วคราว จุดตรวจแบบเคลื่อนที่ หรือจุด
สกัดที่เจ้าหน้าที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบการกระท�ำผิดกฎหมาย
จราจรอื่น ๆ ของผู้ขับขี่ (Secondary enforcement) ตั้งอยู่ใน
ที่ที่ประชาชนและผู้ขับขี่มองเห็นได้ชัดเจน โดยมีกลยุทธ์ในการ
ตั้งจุดปฏิบัติการที่การกระจายครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณกว้าง
ทั้งถนนสายหลักและรอง และมีระยะเวลาและความถี่ในการ
ตั้งจุดตรวจที่เพียงพอให้เกิดผลป้องปราม
 ทีจ่ ดุ ตรวจ RBT เจ้าหน้าทีจ่ ะท�ำการตรวจผูข้ บั ขีท่ กุ รายแม้วา่ คน
ขับขี่ไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ (ในขณะที่จุดตรวจ SBT ส่วนใหญ่
เจ้าหน้าที่มักสุ่มตรวจเฉพาะผู้สงสัยว่าดื่มหรือเมาสุราขณะขับขี่
ซึ่งเป็นมุ่งเน้นเพื่อจับกุมผู้กระท�ำผิดให้ได้)
 จุดมุ่งหมายของ RBT คือ ท�ำให้ผู้ขับขี่ทั่วไปรู้สึกว่าตนอาจถูก
เรียกตรวจวัดแอลกอฮอล์ได้ในทุกสถานทีแ่ ละทุกช่วงเวลาหาก
ขับรถอยูบ่ นท้องถนน ผ่านกลไกการป้องปรามพฤติกรรมดืม่ แล้ว
ขับ (Deterrence effect) ทั้งจากประสบการณ์ตรงของผู้ขับขี่
การพบเห็นจุดตรวจ และจากการบอกเล่าของผู้อื่น
 ประเทศทีม่ กี ารด�ำเนินการมาตรการ RBT แล้ว ได้แก่ ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ สวีเดน ฟินแลนด์ เป็นต้น บางประเทศมีรถบัสตรวจ
แอลกอฮอล์และยาเสพติดเคลือ่ นที่ (Booze bus) หรือรถต�ำรวจ
ทุกคันสามารถเป็นจุดตรวจเคลื่อนที่ได้ (Mobile drug testing;
MDT)
 ในหลายประเทศจะบูรณาการตรวจแอลกอฮอล์จากลมหายใจ
พร้อมการตรวจสารเสพติดของผู้ขับขี่จากน�้ำลายของผู้ขับขี่

เป็ น มาตรการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ในการลดพฤติ ก รรมดื่ ม แล้ ว ขั บ ของ
ผู้ขับขี่ และลดจ�ำนวนอุบัติเหตุจราจร
ที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์ น�ำ
มาซึ่งการลดการบาดเจ็บและการเสีย
ชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรที่เกี่ยวข้องกับ
แอลกอฮอล์ ทั้งยังเป็นมาตรการส�ำคัญ
ตามแผนทศวรรษความปลอดภั ย ทาง
ถนนโลก (Global Plan for Decade of
Action for Road Safety 2011-2020)
การตัง้ ด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์
โดยทั่ ว ไปมี ส องลั ก ษณะหลั ก ได้ แ ก่
(1) การตั้ ง ด่ า นแบบเฉพาะเจาะจง
(Selective-breath-testing: SBT) ณ
สถานทีท่ ที่ ำ� การทีม่ กี ารก�ำหนดไว้ชดั เจน
หรือเป็นด่านตรวจประจ�ำ (Sobriety
checkpoints) หรือจุดสกัดทีต่ รวจเฉพาะ
ผู ้ ส งสั ย ว่ า ดื่ ม หรื อ เมาสุ ร าขณะขั บ ขี่
ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นเพื่อจับกุมผู้ดื่มแล้ว
ขั บ ขี่ ที่ มี ร ะดั บ แอลกอฮอล์ ใ นเลื อ ดสู ง
มาก และ (2) การตั้งจุดตรวจอย่างสุ่ม
(Random breath-testing: RBT)
ในหลายประเทศ ผู้ขับขี่ที่ตรวจ
พบว่ า มี ร ะดั บ แอลกอฮอล์ เ กิ น กว่ า ที่
กฎหมายก� ำ หนดจะถู ก ด� ำ เนิ น คดี ด ้ ว ย
ข้อหา “ขับขี่ยานพาหนะภายใต้ฤทธิ์
แอลกอฮอล์ (Driving under the
influence of alcohol; DUI)” และ
อ�ำนาจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ขึ้นกับระบบยุติธรรมของประเทศนั้น ๆ
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มาตรการ RBT

หนึ่งในมาตรการส�ำคัญในกรอบมาตรการ
ลดปัญหาจากการดื่มแล้วขับ ตามค�ำแนะน�ำขององค์การอนามัยโลก
มาตรการลดปัญหาจากการเมาแล้วขับ เป็นมาตรการส�ำคัญตามแผนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนโลก
(Global Plan for Decade of Action for Road Safety 2011-2020) โดยมี “การลดจ�ำนวนการบาดเจ็บ
และเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนเนือ่ งจากผูข้ บั ขีด่ มื่ แอลกอฮอล์” เป็นเป้าหมายที่ 9 ของเป้าหมายโลกว่าด้วย
การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน และยังเป็น 1 ใน 5 มาตรการที่มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิผล
ในการลดผลกระทบจากแอลกอฮอล์ ตามข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ สร้างสังคมทีป่ ลอดภัยจากปัญหาผลกระทบ
การบริโภคแอลกอฮอล์ขององค์การอนามัยโลก (WHO SAFER)
มาตรการลดปัญหาจากการดืม่ แล้วขับทีอ่ งค์การอนามัยโลกแนะน�ำ ประกอบด้วยมาตรการและกิจกรรม
ที่มีเป้าหมายกลไกในการป้องกัน รวมถึงลดผลกระทบแตกต่างกันออกไป ทั้งการลดจ�ำนวนและความรุนแรง
ของปัญหา ทั้งเพื่อป้องกันพฤติกรรมการดื่มแล้วขับ และการควบคุมสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม
ในระหว่างการเดินทางและการใช้รถใช้ถนน ดังต่อไปนี้
การก�ำหนดระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดส�ำหรับผู้ขับขี่ (Blood alcohol concentration: BAC)
และก�ำหนดระดับ BAC ส�ำหรับผู้ขับขี่กลุ่มเสี่ยงให้ต�่ำกว่าผู้ขับขี่ทั่วไป (เช่น ผู้ขับขี่รถสาธารณะ
ผู้ขับขี่อายุน้อย และผู้ขับขี่ที่ ได้รับใบอนุญาตครั้งแรก โดยส่วนใหญ่แนะน�ำ ≤ 20 mg%)
การตั้งด่าน/จุดตรวจระดับแอลกอฮอล์ ในเลือดของผู้ขับขี่ทางลมหายใจแบบสุ่ม
(Random breath-testing; RBT)
บทลงโทษการพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่ (Administrative suspension/revocation of
driving license; ALS/ALR)
การออกใบอนุญาตขับขีอ่ ย่างเป็นล�ำดับขัน้ (Graduated Driver Licensing (GDL) programs)
การอบรมภาคบังคับส�ำหรับผู้ขับขี่และการบ�ำบัดรักษาผู้ขับขี่ที่ติดสุรา
การติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ล็อคสตาร์ทเครื่องยนต์ (Ignition interlock)
(ในกรณีหรือบริบทที่เหมาะสม)
การให้บริการระบบขนส่งทางเลือก รวมถึงระบบขนส่งสาธารณะในช่วงเวลา
หลังสถานประกอบการปิดบริการ
การรณรงค์สาธารณะเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่มผล
การป้องปรามการกระท�ำผิด
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มาตรการตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลในการป้องปรามการกระท�ำผิด

(Deterrence effect) ทั้งผลต่อผู้ขับขี่ทั่วไปและผลแบบเจาะจงต่อผู้ขับขี่ที่เคยถูกจับกุม
โดยท�ำงานผ่านกลไกหลัก 3 มิติ ได้แก่ การรับรู้ความเสี่ยงของการถูกจับกุม การรับรู้
ระดับของบทลงโทษหากถูกจับกุมและทัศนคติของสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมดื่มแล้วขับ
นอกจากนี้ ยังขึน้ อยูก่ บั ระดับการบังคับใช้กฎหมายและระดับความรุนแรงของโทษ อันได้แก่ ระบบการค้นหา
ผูข้ บั ขีห่ ลังดืม่ (Detection-based enforcement) ทีม่ คี วามน่าจะเป็นในการตรวจพบ ความแน่นอนและความต่อ
เนือ่ งสม�ำ่ เสมอของระบบ ตลอดจนความรวดเร็วของกระบวนการการจัดการและการด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องด้วย ระบบกฎหมายและยุตธิ รรมของประเทศมีความส�ำคัญมากโดยเฉพาะการให้อำ� นาจเจ้าหน้าทีใ่ นการ
ปฏิบตั งิ าน
ภาพแสดง กลไกการลดผลกระทบจากการขับขีย่ านพาหนะภายใต้ฤทธิแ์ อลกอฮอล์ จากการด�ำเนินการ
ตรวจลมหายใจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่และมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ระดับ BAC ตามที่
กฎหมายก�ำหนด

การตั้งจุดตรวจลมหายใจผู้ขับขี่
• รู ป แบบการตรวจลมหายใจแบบสุ ่ ม RBT

ผลในการป้องปรามการกระท�ำผิด (Deterrence effect)

การรณรงค์ผ่านสื่อเกี่ยวกับกฎหมาย
และการบังคับใช้กฎหมาย

(ปฏิบัติการตั้งด่าน/จุดตรวจและบทลงโทษ)

ผลป้องปราม
(Deterrence effect)
ทัศนคติของสังคม
เกี่ยวกับพฤติกรรม
ดื่มแล้วขับ

(เวลา/ท�ำเลจุดที่ตั้งด่าน/การมองเห็นด่านตรวจ
ได้ชัดเจน)
• ระดับการบังคับใช้เพื่อให้เกิด Deterrence
effect (ความแน่นอนในการถูกตรวจและด�ำเนิน
คดี, ความต่อเนื่องและความรวดเร็วในการ
ถูกด�ำเนินคดี)

ผู้ขับขี่ทั่วไป
การรับรู้ความเสี่ยงของการถูกจับกุมของผู้ขับขี่
การรับรู้ระดับของบทลงโทษหากถูกจับกุม
การปรับพฤติกรรมการดื่มและการขับขี่

บทลงโทษ

• ความรุนแรงของโทษ
• ความรวดเร็วของการได้รับโทษ
(เช่น การยึดใบขับขี่)

การขับขี่ยานพาหนะภายใต้ฤทธิ์แอลกอฮอล์
อุบตั เิ หตุจราจรทีเ่ กีย่ วข้องกับการดืม่ แอลกอฮอล์
การบาดเจ็บและการเสียชีวิต ความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์
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มาตรการ RBT

มีประสิทธิผลและยั่งยืนในการลดปัญหาดื่มแล้วขับ

มาตรการการตัง้ ด่านหรือจุดตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผูข้ บั ขีท่ งั้ แบบเฉพาะ
เจาะจง (SBT) และแบบสุ่ม (RBT) เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในการลด
พฤติกรรมดื่มแล้วขับและลดจ�ำนวนอุบัติเหตุจราจรที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์
ได้ น�ำมาซึ่งการลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรที่เกี่ยวข้องกับ
แอลกอฮอล์ โดยประสิทธิผลจะขึ้นกับปัจจัยระดับการบังคับใช้กฎหมายด้วย

ผลต่อการลดการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
●

●

จากงานวิจัยการวิเคราะห์อภิมานจาก 40 งานวิจัย พบว่า มาตรการ RBT มีผลต่อการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ประมาณร้อยละ 17 เป็นอย่างน้อย และ
ลดอุบัติเหตุทั้งหมดทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ ประมาณร้อยละ 10-15
ข้อมูลจากรัฐนิวเซาท์เวลส์วิเคราะห์แบบจ�ำลองพบว่า หากตั้งจุดตรวจ RBT อย่างเข้มข้น
เพิ่มร้อยละ 10 สามารถลดอุบัติเหตุได้ร้อยละ 3.5

ความคุ้มค่าและผลของมาตรการ RBT ต่อการลดความสูญเสียเศรษฐศาสตร์
●

ในประเทศออสเตรเลีย ได้ประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายการด�ำเนินการตรวจระดับแอลกอฮอล์
ในลมหายใจต่อครัง้ คิดเป็น 16.75 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อครัง้ โดยต้นทุนการด�ำเนินการนีจ้ ะลดลง
เรื่อย ๆ หากมีการด�ำเนินการต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป ในขณะที่ต้นทุนทางสังคมจากอุบัติเหตุจราจร
ที่มีผู้ขับขี่ที่มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกินกว่าร้อยละ 0.05 เสียชีวิต มีค่าประมาณ 7.381 ล้าน
ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อราย

●

ในประเทศนิวซีแลนด์ ได้ประเมินโครงการการบังคับตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจในปี
2540 พบว่า สามารถช่วยลดความสูญเสียของสังคมได้ถงึ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ และลดค่าใช้จา่ ย
จากภาครัฐสูงถึง 79 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งรัฐจ่ายเพียง 34 พันล้านเหรียญสหรัฐในการด�ำเนิน
มาตรการ

●

ในรัฐนิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย การวิเคราะห์อตั ราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนหน่วยสุดท้าย
(marginal Benefit-to-Cost Ratio: BCR) ซึง่ ค�ำนวณจากต้นทุนทางสังคมทีล่ ดลงจากจ�ำนวนการ
เสียชีวติ ของผูข้ บั ขีท่ ลี่ ดลงต่อปี หารด้วยค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ในลงทุนการด�ำเนินมาตรการมากขึน้ (วัดจาก
อัตราการตรวจลมหายใจเบือ้ งต้นต่อผูข้ บั ขีท่ มี่ ใี บขับขี)่ เสนอว่าควรลงทุนตรวจลมหายใจในเบือ้ งต้น
ให้ได้มากถึง 1.5 ครัง้ ต่อผูข้ บั ขีท่ มี่ ใี บขับขีห่ นึง่ คนต่อปี ซึง่ มีอตั ราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนหน่วย
สุดท้ายประมาณ 2 เท่า ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ว่าเป็นการลงทุนการตรวจลมหายใจในเบื้องต้น
ที่มีความคุ้มค่า นอกจากนี้ มีการค�ำนวณต้นทุนและผลประโยชน์ต่อปีในการด�ำเนินการ RBT
ทั่วทั้งรัฐ พบว่ามีต้นทุนประมาณ 4 ล้านดอลลาร์ในขณะที่ได้รับผลประโยชน์คืนประมาณ
224 ล้านดอลลาร์
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การศึกษาในประเทศไทย พบว่า หากรัฐบาล
ด�ำเนินการทั้งมาตรการการตั้งด่านแบบเฉพาะเจาะจง
(SBT) และแบบสุม่ (RBT) พร้อมการรณรงค์สาธารณะ
เกีย่ วการบังคับใช้กฎหมาย จะสามารถลดภาระโรคจาก
อุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ถึง ร้อยละ 24
จากการประเมินผล “โครงการเมาแล้วขับถูกจับแน่” ซึ่ง
ด�ำเนินการในจังหวัดภูเก็ต มีการกวดขันจับกุมพฤติกรรมดืม่ แล้ว
ขับอย่างเข้มข้นระหว่าง 1 ต.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2559 ทัว่ จังหวัด
พร้อมก�ำหนดเป้าการตรวจจับผู้กระท�ำความผิดเมาแล้วขับ
แก่สถานีต�ำรวจภูธรในพื้นที่ พบว่า มีความส�ำเร็จจากความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายการตัง้ จุดตรวจ
แอลกอฮอล์อย่างประสิทธิผล และลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ
ดื่มแล้วขับ
โดยในรอบ 1 ปี ข องการด� ำ เนิ น งาน ผู ้ เ สี ย ชี วิ ต จาก
อุบัติเหตุจราจรจากสาเหตุดื่มแล้วขับลดลงเฉลี่ยร้อยละ 8.8  
(จากร้อยละ 34.5 เหลือร้อยละ 25.7) และบาดเจ็บลดลงเฉลี่ย
ร้อยละ 3.5 (จากร้อยละ 12.6 เหลือร้อยละ 9.1) ตามล�ำดับ
7
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8 ข้อพิจารณา

เพื่อแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและยั่งยืน
ในการด�ำเนินมาตราการตั้งจุดตรวจลมหายใจแบบสุ่ม (RBT)

1

กรอบด้านกฎหมาย
และการก�ำกับดูแล
ที่ครอบคลุม

-

ระดับเพดานระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (BAC) ตามกฎหมาย
ค�ำนิยามที่เกี่ยวข้องกับมาตรการตั้งจุดตรวจลมหายใจแบบสุ่ม
ขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารตัง้ จุดตรวจแบบสุม่ ทีค่ ล่องตัวและเหมาะสม
อ�ำนาจของพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการหยุดรถและตรวจลมหายใจผูข้ บั ขี่
ความรุ น แรงของบทลงโทษ ความแน่ น อนและความรวดเร็ ว
ของการจัดการบทลงโทษ

2

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์
ในลมหายใจ (Breathalyzer)
ที่มีคุณภาพ ความพอเพียง
มีมาตรฐาน และมีระบบ
บ�ำรุงรักษาที่ดี

ความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ใน
ลมหายใจมีความส�ำคัญต่อการบังคับใช้มาตรการให้มีประสิทธิผล
เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน
เนื่องจากต้องน�ำผลไปประกอบส�ำนวนส่งฟ้องผู้กระท�ำผิดในชั้นศาล
นอกจากนี้ เครื่องตรวจยังต้องง่ายต่อการใช้งาน เหมาะสมกับงบ
ประมาณ โดยต้องค�ำนึงค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาเครื่องตรวจและ
ค่าวัสดุใช้สอยต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติการมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

3

การวางแผนก�ำลังคน
การพัฒนาศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่ และระบบ
สนับสนุนการท�ำงาน
ของเจ้าหน้าที่

การเตรี ย มและจั ด สรรก� ำ ลั ง คนให้ เหมาะสมกั บภาระงาน ตลอด
จนระบบสนับสนุนการท�ำงานของเจ้าหน้าที่ การอบรมและพัฒนา
ศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับความรูเ้ รือ่ งกฎหมาย การใช้เครือ่ ง
ตรวจและอุปกรณ์ มาตรฐานการปฏิบัติงานของต�ำรวจ เทคนิคในการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ (เช่น ทักษะการจับกุม การใช้อาวุธ เทคนิคการ
บังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น) ควรมีการจัดท�ำเป็นคู่มือและปรับปรุงให้
มีความทันสมัยอยู่เสมอ

4

การก�ำหนดหลักการ
และตั้งเป้าหมายในการ
ปฏิบัติการเพื่อหวัง
ประสิทธิผลในการป้อง
ปรามการกระท�ำผิด

เป้าหมายหลักของมาตรการ RBT คือ การท�ำให้ผู้ขับขี่รับรู้ว่าตัวเองมี
โอกาสถูกตรวจแอลกอฮอล์สงู มาก ในออสเตรเลียทีม่ กี ารใช้มาตรการ
RBT แล้วได้ผลดี พบว่า ร้อยละ 82 ของผู้ขับขี่รายงานว่าตนเคยถูก
ตรวจลมหายใจวัดแอลกอฮอล์ และในรัฐควีนส์แลนด์มีการก�ำหนด
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์คอื การถูกสุม่ ตรวจวัดระดับลมหายใจไว้ 1 ครัง้
ต่อผู้ขับขี่ 1 คนในเวลา 1 ปี และผลการด�ำเนินการพบว่า ร้อยละ 75
ของผู้ขับขี่ได้พบเห็นการสุ่มตรวจ และร้อยละ 41 ถูกตรวจลมหายใจ
ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

การก�ำหนดหลักการและเป้าหมายการปฏิบัติการในภาพรวมในรายครั้งจะช่วยให้การด�ำเนินการมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ เช่น จ�ำนวนชั่วโมงขั้นต�่ำในการตั้งจุดตรวจต่อขนาดพื้นที่ ความถี่ในการตั้งจุดตรวจในพื้นที่เดิม โดยค�ำนึงถึงผลที่เหลือ
อยู่ของการตั้งจุดตรวจครั้งล่าสุดตามสถานที่ต่าง ๆ (Residual effect) และแผนการตั้งจุดตรวจในภาพรวมรายเดือนและ
รายปี ทัง้ นีผ้ ลการปฏิบตั กิ ารของการตัง้ ด่านแบบเฉพาะเจาะจง (SBT) ทีม่ งุ่ จับกุมผูข้ บั ขีท่ ม่ี รี ะดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงมาก
ไม่ควรน�ำมานับรวมกับเป้าหมายการด�ำเนินงาน RBT
จากการวิจัยในรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย การตั้งจุดตรวจในเขตเมืองควรด�ำเนินการอย่างน้อย 20 ชั่วโมง
ต่อพื้นที่ 100 ตารางกิโลเมตรต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นระดับต�่ำสุดที่จะส่งผลในการลดการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ทั้งนี้ในพื้นที่
เขตเมือง อาจไม่มีความจ�ำเป็นต้องตั้ง จุดตรวจซ�้ำในพื้นที่เดิมภายหลังการตั้งจุดตรวจก่อนหน้า 2 สัปดาห์ เนื่องจากจะมีผล
ที่เหลืออยู่ของการตั้งจุดตรวจครั้งก่อนหน้า
8
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5

ยุทธศาสตร์ ในการ
ตั้งจุดตรวจ

ความครอบคลุมพื้นที่
ของสถานที่ตั้งจุดตรวจ

การเพิ่มประสิทธิผลของมาตรการนี้ต้องอาศัยข้อมูลเพื่อการออกแบบ
การตัง้ จุดตรวจทีเ่ หมาะสมกับบริบทของพืน้ ที่ เช่น ต�ำแหน่ง ช่วงเวลา
และลักษณะเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องที่มีโอกาสในการตรวจพบพฤติกรรม
การดื่ ม แล้ ว ขั บ ในระดั บ ที่ เ หมาะสมต่ อ เงื่ อ นไขของทรั พ ยากร
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ต้องค�ำนึงถึงร่วมด้วย ได้แก่ การสร้างปัญหา
การจราจร ความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ผู้ขับขี่และเจ้าหน้าที่ (รวมถึง
การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี) ดังนี้

ความครอบคลุมของสถานที่ตั้งจุดตรวจพิจารณาจากขนาดพื้นที่ ระบบถนนในเขตเมืองและการ
กระจายของจุดตรวจพื้นที่ตามเส้นทางสายหลัก สายรอง และสายย่อย โดยความครอบคลุมอาจ
เพิ่มขึ้นโดยการตั้งด่านแบบการปฏิบัติการเคลื่อนที่เสริมได้
การตั้งจุดตรวจอย่างเปิดเผยในสถานที่ที่ผู้ขับขี่ที่ผ่านไปมาเห็นได้ชัดเจนและอยู่ในบริเวณใกล้กับ
สถานที่ดื่ม (เช่น ผับบาร์ ไนต์คลับ โรงแรม) จะเพิ่มการรับรู้ความเสี่ยงของการถูกตรวจสอบ

ต�ำแหน่ง (location)
และการเปิดเผย/ การ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน
ของสถานที่ตั้งจุดตรวจ
(highly visibility)

การท�ำให้จุดตรวจสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกลจากทั้งสองทิศทางการจราจร ซึ่งสามารถ
ท�ำได้โดยการใช้ไฟกระพริบและป้ายเตือนจุดตรวจที่มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะเห็นได้ในระยะไกล
และตั้งในระยะที่เหมาะสมก่อนถึงจุดตรวจ (เช่น ระยะห่าง 8 เท่าของอัตราความเร็วที่ก�ำหนด
บนถนนนั้น ๆ) (ซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่โดยการชะลอความเร็วก่อนถึงจุดตรวจด้วย)
การเพิ่มจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ จ�ำนวนรถต�ำรวจ หรือ การใช้ยานพาหนะขนาดใหญ่ส�ำหรับการ
ปฏิบัติการการตั้งจุดตรวจเคลื่อนที่ (เช่น Booze bus) เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม หากมีการตั้งจุดตรวจแบบซ่อนเร้นเสริมในเส้นทางนอกเมืองจะสามารถเพิ่มการรับ
รู้ของผู้ขับขี่ต่อความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายได้ ซึ่งการเลือกต�ำแหน่งจุดตรวจต้องพิจารณา
จัดบริเวณหรือพื้นที่ส�ำหรับใช้ในการสอบสวน (Secondary inspection) และด�ำเนินคดีในขั้นตอน
ต่อไปได้กรณีพบผู้ต้องสงสัย

การตั้งจุดตรวจแบบ
การปฏิบัติการเคลื่อนที่
(Mobile operation)

หากมีการตั้งจุดตรวจแบบการปฏิบัติการเคลื่อนที่เสริมการตั้งจุดตรวจแบบคงที่ (เช่น โดยรถยนต์
หรือรถบัส) จะสามารถเพิ่มการรับรู้ของผู้ขับขี่ต่อความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายได้ ส่วนหนึ่ง
จากความครอบคลุมของจุดตรวจที่เพิ่มขึ้น การตั้งจุดตรวจแบบเคลื่อนที่โดยรถยนต์แนะน�ำส�ำหรับ
พื้นที่เมืองพร้อมการตั้งจุดตรวจเคลื่อนที่โดยรถบัส โดยเฉพาะบนถนนสายรอง (Sub-arterial road)
หรือถนนในบริเวณเขตที่พักอาศัย การตั้งจุดตรวจเคลื่อนที่โดยรถยนต์ยังแนะน�ำส�ำหรับพื้นที่ในเขต
นอกเมือง อย่างไรก็ตาม ไม่แนะน�ำให้มกี ารตัง้ จุดตรวจแบบการปฏิบตั กิ ารเคลือ่ นทีเ่ พียงรูปแบบเดียว

โอกาสในการเลี่ยงจุด
ตรวจของผู้ขับขี่

สถานที่ตั้งจุดตรวจต้องพิจารณาโอกาสในการเลี่ยงจุดตรวจของผู้ขับขี่ร่วมด้วย กล่าวคือ ผู้ขับขี่
สามารถเลี่ยงจุดตรวจที่ตั้งอยู่บนถนนสายหลักไปใช้ถนนเส้นรองหรือเส้นทางอื่นได้หรือไม่

ช่วงเวลาที่เหมาะสมใน
การตั้งจุดตรวจ

ช่วงหัวค�่ำ (เช่น เวลา 22.00 - 18.00 น.) เป็นช่วงเริ่มต้นที่นักดื่มและนักขับขี่เดินทางไปสถานที่
ดื่ม การตั้งจุดตรวจลมหายใจในช่วงนี้ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มของผู้ขับขี่ หรือ
เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมดื่มแล้วขับ
ช่วงดึก (เช่น เวลา 02.00 - 0.00 น.) เป็นช่วงที่ส่วนใหญ่พบพฤติกรรมขับขี่หลังดื่ม การตั้งจุดตรวจ
ลมหายใจในช่วงนี้จะส่งผลต่อป้องปรามมิให้กระท�ำผิดและไม่มีการกระท�ำผิดซ�้ำ
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Traffic flow

6

7
8

เทคนิคการปฏิบัติการ
ณ จุดตรวจ

การใช้มาตรการเสริม
ควบคู่

การใช้เทคโนโลยี
ในการด�ำเนินงาน

- การวางแผนการสุ่มรถทีผ่ า่ นจุดตรวจ หากไม่สามารถสุ่มตรวจรถ
ทุกคันที่ผ่านจุดตรวจได้ ต้องมีการแผนการสุ่มรถที่ผ่านจุดตรวจ
ให้ชัดเจน (fiFixed procedure) (ตัวอย่างเช่น การเรียกตรวจรถ
มอเตอร์ไซด์ทุก ๆ 3 คัน รถยนตร์ส่วนบุคคลทุก ๆ 6 คัน และรถ
โดยสารสาธารณะและรถบรรทุกทุกคันที่ผ่านจุดตรวจ เป็นต้น)
เพื่อลดแรงต้านในข้อกังวลเรื่องการเลือกปฏิบัติและความไม่เป็น
ธรรม โดยการสุ่มตรวจต้องพิจารณาตามข้อมูลบริบทของสถานที่
ที่ตั้งจุดตรวจด้วย เช่น การเคลื่อนไหวของจราจร (Traffic flow)
ระยะเวลาที่ใช้โดยเฉลี่ยในการหยุดรถและตรวจลมหายใจต่อครั้ง
และสมรรถนะของจุดตรวจ
- การเผชิญหน้าระหว่างต�ำรวจและผู้ขับขี่ แนวทางปฏิบัติและ
มาตรการการด�ำเนินการต่าง ๆ เช่น เมื่อผู้ขับขี่ปฏิเสธไม่ยอม
ให้ตรวจลมหายใจ การลดการเจรจาต่อรองของผู้ขับขี่ แนวทาง
การปฏิบัติกรณีคนขับขี่แหกด่านเพื่อหลบหนี โดยค�ำนึงถึงความ
ปลอดภัยของทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ขับขี่เป็นส�ำคัญ
- กระบวนการกรณีผู้ขับขี่มีระดับแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมาย
ก�ำหนด ได้แก่ การจัดให้มีรถขับส่งผู้ขับขี่ที่ถูกจับกุม สถานที่
เก็บรถที่ถูกยึดของผู้ขับขี่ที่ถูกจับกุม
- การใช้ ม าตรการการลดการบริ โ ภคแอลกอฮอล์ ใ นประชากร
โดยรวม เช่น การก�ำหนดพื้นที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในช่วงเทศกาล
- รณรงค์สาธารณะอย่างมีประสิทธิผลเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้
กฎหมาย การลดแรงต้านจากประชาชน และเพิ่มผลของกลไก
การป้องปราม
การใช้เทคโนโลยีในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางกลยุทธ์
การตั้งจุดตรวจ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย

มาตรการตัง้ จุดตรวจ และการสุม่ ตรวจระดับแอลกอฮอล์
ในลมหายใจจะมีประสิทธิผลสูงสุดเมื่อ
 สังคมทราบว่ามีมาตรการดังกล่าว
 มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
 มีการท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
 มีการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง
ซึ่ ง ทุ ก ประการจะช่ ว ยท� ำ ให้ ผู ้ ขั บ ขี่ จ ะรั บ รู ้ ว ่ า ตนมี
โอกาสสูงที่จะถูกขอให้หยุดรถเพื่อท�ำการตรวจระดับ
แอลกอฮอล์
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ข้อแสนอแนะเชิงนโยบาย

และแนวทางการด�ำเนินมาตรการตรวจลมหายใจวัดแอลกอฮอล์แบบสุม่
(RBT) ในบริบทของประเทศไทย

การพัฒนาฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้ของการด�ำเนินมาตรการตั้งจุดตรวจ
แอลกอฮอล์แบบสุ่มในบริบทประเทศไทย

o การพัฒนาฐานข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อท�ำความเข้าใจกับลักษณะปัญหาดื่มแล้วขับและการกระจายตัวของปัญหา
ส�ำหรับใช้ในการวางแผนเพือ่ ผลักดันและด�ำเนินนโยบาย รวมถึงการใช้ตดิ ตามผลของนโยบายต่อไปหากมีการบังคับ
ใช้ทั่วประเทศ
o การทดลองด�ำเนินการในพื้นที่จังหวัดน�ำร่องก่อนขยายผลไปทั่วไปประเทศ โดยพิจารณาจากพื้นที่ท่ีมีปัญหาจาก
พฤติกรรมดื่มแล้วขับสูง
o การวิเคราะห์ต้นทุนการด�ำเนินการ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ และการระดมทุนในการด�ำเนินการ
ในช่วงน�ำร่อง


การทบทวนและพัฒนากรอบด้านกฎหมายและการก�ำกับดูแล (Legislative and regulatory framework)
ประเทศไทยควรมีการพัฒนากฎหมายให้มีเนื้อหากฎหมายครอบคลุมไปจนถึงการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ ค�ำนิยามเฉพาะ
ส�ำหรับจุดตรวจแอลกอฮอล์ ก�ำหนดหลักฐานทางกฎหมายทีใ่ ช้ระบุระดับแอลกอฮอล์ของผูข้ บั ขีเ่ พือ่ ด�ำเนินคดีในชัน้ ศาล ข้อ
ก�ำหนดของผู้ขับขี่เมื่อเจอด่านตรวจ อ�ำนาจหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการหยุดรถและตรวจลมหายใจ บทลงโทษซึ่งควร
อยู่ในระดับที่สูงและรุนแรงพอที่จะส่งผลต่อการป้องปรามการกระท�ำผิด แต่ไม่เพิ่มภาระในกระบวนการในระบบยุติธรรม
ทีม่ ากเกินไปหรือก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อการถูกกีดกันทางสังคม (Social exclusion) โดยควรมีทงั้ บทลงโทษทางอาญาและ
ทางปกครอง เพื่อเพิ่มความรวดเร็วของการได้รับโทษของผู้ขับขี่ที่กระท�ำผิด ทั้งนี้ความพร้อมของระบบตลอดกระบวนการ
การด�ำเนินนโยบาย (implementation process) ตัง้ แต่การบังคับใช้กฎหมายจนถึงการด�ำเนินคดี และกระบวนการยุตธิ รรม
ที่เกี่ยวข้องจ�ำเป็นต้องมีการพิจารณาร่วมด้วยให้สอดคล้องกันทั้งระบบ โดยนโยบายควรมีการก�ำหนดบทบาทหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายอย่างชัดเจน


การพัฒนากลไกและระบบบริหารจัดการที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของมาตรการ
o การก�ำหนดเป้าหมาย (Target) และตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ์ เช่น พฤติกรรมดื่มแล้วขับของผู้ขับขี่ยานพาหนะ, จ�ำนวนผู้ขับขี่ที่ถูกหยุดรถและถูก
ตรวจลมหายใจ (เช่น 1 ครั้งต่อผู้ขับขี่ 1 คนต่อปี), จ�ำนวนพื้นที่ที่มีการน�ำมาตรการไปปฏิบัติใช้, จ�ำนวน
คดีที่มีบทลงโทษ เป็นต้น
ตัวชี้วัดเชิงปฏิบัติ/กระบวนการ เช่น จ�ำนวนชั่วโมงขั้นต�่ำในการตั้งจุดตรวจต่อขนาดพื้นที่ ความถี่ในการ
ตั้งจุดตรวจในพื้นที่เดิม
o การพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการมาตรการการตั้งจุดตรวจ โดยมุ่งหวังให้เกิดกลไกการป้องปราม
พฤติกรรมดื่มแล้วขับให้เกิดขึ้น เน้น visibility ของด่าน/จุดตรวจ สุ่มพื้นที่ สุ่มเวลา ตรวจทุกราย เพื่อท�ำให้คน
ขับขี่รับรู้ว่าตนมีโอกาสถูกตรวจทุกที่ทุกเวลาและเป็นมาตรการเสริมกับมาตรการลดปัญหาดื่มแล้วขับหลักอื่น ๆ
o การใช้ข้อมูลสถิติประกอบในการวางแผนอย่างเป็นระบบ
o การวางแผนและเตรียมความพร้อมก�ำลังคน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพและการอบรมเจ้าหน้าที่
o ระบบสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่
o ระบบก�ำกับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติการ
o ระบบข้อมูล ระบบรายงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในระดับประเทศ
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การระดมงบประมาณและทรัพยากรในการด�ำเนินมาตรการ
การประเมิน การใช้ทรัพยากรและงบประมาณในการด�ำเนินงานในระดับประเทศและระดับพื้นที่เพื่ อ วางแผนการ
ด�ำเนินงานและการระดมทุนต่อไป ต้นทุนหลักของมาตรการนี้ ได้แก่
o เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ (แบบพกพาและแบบประจ�ำที่) ที่ใช้วัดเบื้องต้นและวัดค่ายืนยันผล
o วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หลอดเป่า กระดาษปริ้นผลการตรวจสอบ
o การบ�ำรุงรักษาและการสอบเทียบเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ (Calibration)
o ป้ายเตือน ป้ายไฟหยุดตรวจ ป้ายแสดงว่าเป็นจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณและแหล่งก�ำเนิดไฟ
กรวยจราจร ที่กั้นถนน ชุดเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์สะท้อนแสงต่าง ๆ เป็นต้น
o ก�ำลังคนทั้งหมดต่อการตั้งจุดตรวจ
o ยานพาหนะส�ำหรับการปฏิบัติการตั้งด่านตรวจเคลื่อนที่ (เช่น Booze bus)
การจัดสรรงบประมาณหลักประจ�ำปีและกลไกการระดมงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม เช่น การจัดสรรงบประมาณจาก
แหล่งทุนต่าง ๆ (เช่น เงินค่าปรับ ภาษีน�้ำมันเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียมอนุญาตขับขี่ การให้ทุนอุปถัมภ์จากภาคเอกชนโดย
ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน และองค์กรเพื่อการพัฒนา เป็นต้น) และการจัดตั้งกลไกรองรับ เช่น การจัดตั้งกองทุน


มาตรการเสริมที่ใช้ควบคู่กับมาตรการตั้งจุดตรวจลมหายใจแบบสุ่ม
o มาตรการรณรงค์สาธารณะอย่างมีประสิทธิผลเพือ่ สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและเพิม่ ผลของกลไก  
การป้องปรามของมาตรการตั้งจุดตรวจลมหายใจแบบสุ่ม
การรณรงค์สาธารณะผ่านสือ่ มวลชน สือ่ ออนไลน์ตา่ ง ๆ รวมถึงการรณรงค์ในระดับชุมชน เพือ่ สนับสนุน
การบังคับใช้กฎหมาย โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่มผลการป้องปรามการกระท�ำผิด โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสาร
ตลาดสังคม (Social marketing techniques) ประกอบกัน และการรณรงค์อย่างเข้มข้นในช่วงเวลา
หรือเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสูง (เช่น เทศกาลวันหยุดต่างๆ )
นอกจากนี้ การรณรงค์สาธารณะเกี่ยวกับเป้าหมายของมาตรการในการสร้างความปลอดภัยทางถนน
ยังช่วยการการลดแรงต้านจากประชาชนและชุมชนในการตัง้ จุดตรวจ โดยประเด็นทีม่ กั ท�ำให้ประชาชน
ไม่เห็นด้วยกับการตั้งจุดตรวจ ได้แก่ ความล่าช้าและความไม่สะดวก การจราจรติดขัด การจ�ำกัดสิทธิ
บางประการของประชาชนทั่วไป การเลือกปฏิบัติหรือความไม่เป็นธรรมถูกตรวจสอบ
การก�ำหนดหน่วยงานหรือสถาบันในการด�ำเนินการรณรงค์สาธารณะนี้
การจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูลข่าวสาร เช่น กรณีการปล่อยข่าวเชิงลบจากการตั้งจุดตรวจ

o การใช้มาตรการการลดการบริโภคแอลกอฮอล์ในประชากรโดยรวม
มาตรการจ�ำกัดการเข้าถึงทางกายภาพ (การเข้าถึงจุดจ�ำหน่าย) และการจ�ำกัดการเข้าถึงทางราคา
(การขึน้ ภาษีสรุ า) มีผลในการลดการดืม่ ของประชากรในประเทศทีม่ ปี ระชากรมีรปู แบบการดืม่ อย่างหนัก
การใช้มาตรการลดการดื่มในประชากรเหล่านี้ร่วมกับมาตรการการลดปัญหาจากการดื่มแล้วขับ รวมถึง
มาตรการตรวจลมหายใจจะสามารถส่งเสริมให้ประสิทธิผลในการลดจ�ำนวนอุบัติเหตุจราจรได้มากขึ้น
และยังลดความเสี่ยงและผลกระทบอื่น ๆ เช่น การทะเลาะวิวาท ได้อีกด้วย

o มาตรการการป้องกันการกระท�ำผิดซ�้ำ
รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล โดย
ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก รายงานทบทวนข้อมูลวิชาการ “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการป้องกันและ
จัดการปัญหาดื่มแล้วขับ: มาตรการตั้งจุดตรวจลมหายใจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่แแบบสุ่ม
(Random breath testing: RBT)” (พฤศจิกายน 2563)
ที่ http://www.ihppthaigov.net และ http://www.roadsafetythai.org
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