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ผู้สูงอายุกับการทบทวนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตลอดชีพ
นางอาริยา สุขโต วิทยากรชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 สานักวิชาการ
กันยายน 2563

ปัจจุบันคนไทยรับรู้และตระหนักว่าประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงวัยแล้วตั้งแต่ปี 2548 จากสัดส่วน
ของประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่มีจานวนสูงถึงร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด และจะเข้าสู่สังคม
ผู้ สู งวัย โดยสมบู ร ณ์เมื่อจ านวนสู งถึงร้ อยละ 20 ในปี 2564 ผู้ สู งอายุบางส่ ว นที่มีสุ ขภาพร่างกายแข็งแรง
ยังสามารถดาเนินกิจวัตรประจาวัน พบปะสังสรรค์ พบแพทย์ตามนัดหมาย หรือการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง
ดังนั้น การเดินทางของผู้สูงอายุจะมีทั้งการใช้บริการขนส่งสาธารณะและการขับรถยนต์ส่วนตัว
การขับรถยนต์เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งของความเป็นอิสระ การพึ่งพาตนเองได้ ผู้สูงอายุไทย
จานวนไม่น้อยที่ยังขับรถเอง การเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถของผู้สูงอายุมักเกิดจากความเสื่ อมสภาพของร่างกาย
ความว่องไวในการตอบสนองต่อเหตุการณ์คับขันที่ช้าลง การทางานระหว่างอวัยวะต่าง ๆ ที่มีการประสานงาน
ได้ไม่ดีนักและสมาธิที่ล ดลง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่เคยขับรถเองเมื่อครั้งยังหนุ่มสาว จึงเชื่อมั่นว่าตนเองยั งมี
ความสามารถจะขับได้อยู่ โดยความเสื่อมของร่างกายจะส่งสัญญาณทีละน้อยจนอาจไม่ทันสังเกต ซึ่งพบว่าปัจจุบัน
ข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับขี่ยานพาหนะเป็นผู้สูงอายุนั้นมีไม่น้อย ซึ่งมีเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันออกไป
แต่หนึ่งในปัจจัยเหล่านั้น ที่หลายฝ่ายเริ่มทบทวนและตั้งคาถามว่าผู้สูงอายุควรมีการกาหนดให้มีการทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกายในการขับขี่หรือไม่แม้จะมีใบขับขี่ตลอดชีพก็ตาม
ในประเทศไทยมีการกล่าวถึงมาตรการกาหนดการขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ แม้จะยังไม่มี
การกาหนดอายุของผู้ ขับขี่ แต่ในต่างประเทศมีการกาหนดให้ผู้ที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป จะต้องได้รับการทดสอบ
ร่ า งกายเพิ่ ม เติ ม ทุ ก ๆ 3 ปี โดยประเทศไทยในปั จ จุ บั น มี ผู้ มี ใ บขั บ ขี่ ต ลอดชี พ 12 ล้ า นใบโดยประมาณ
แม้จะมีการยกเลิ กไม่ออกใบอนุ ญาตขับ ขี่แบบตลอดชีพตั้งแต่ปี 2546 แต่ปัจจุบันมีผู้สู งอายุ ที่ขับขี่ร ถยนต์
บนท้องถนนและมีใบอนุ ญาตขับ ขี่แบบตลอดชีพ ดังนั้น กรมการขนส่ งทางบกจึงเริ่มศึกษาและมี แ นวคิ ด
การเรีย กให้ผู ้ส ูง อายุที ่ม ีใ บขับ ขี ่แ บบตลอดชีพ จะต้อ งทดสอบสมรรถภาพความพร้อ มของร่า งกาย
ในการขับ รถใหม่อีก ครั้ง เนื่อ งจากผู้สูง อายุแ ม้จ ะได้ใ บอนุญ าตขับ ขี่แ บบตลอดชีพ แต่เ มื่อ อายุม ากขึ้น
สภาพร่างกาย เช่น การมองเห็นและการได้ยินอาจไม่สมบูรณ์เพียงพอในการขับขี่ ที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
ซึ่งผู้ขับขี่สูงวัยบางส่วนยอมรับว่ามีโรคประจาตัวและเตรียมที่จะเลิกขับรถยนต์ บางส่วนเสนอให้ผู้ที่อายุมากขึ้น
ควรมีการต่อใบขับ ขี่และรายงานการตรวจโรคทุกปี เหมือนนักบิน และเห็ นความจาเป็นที่จ ะต้องทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกายใหม่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนน

-๒แม้ว่า จากข้อ มูล พบว่า โดยส่ว นใหญ่แ ล้ว ผู้สูง อายุมีโ อกาสเกิด อุบัติเ หตุจ ากการขับ รถน้อ ยกว่ า
คนในวัยหนุ่มสาว เนื่องด้วยผู้สูงอายุมักจะขับรถช้ากว่า ประสบการณ์การขับรถก็ยาวนานกว่าและมีความระมัดระวัง
ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถ แต่ถ้าผู้สูงอายุคนใดที่มีพฤติกรรมการขับรถที่ใช้ความเร็วสูงโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ
ยิ่งเพิ่มมากขึ้นกว่าคนหนุ่มสาว โดยส่วนใหญ่ถ้าอายุเกิน 70 ปี โอกาสเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้นและยิ่งเพิ่ มขึ้น
อย่างมากถ้าอายุเกิน 80 ปี ดังนั้น เมื่อใดหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม ที่จะเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง
อีกทั้งได้รับอันตรายมากกว่าและโอกาสถึงแก่ชีวิตสูงกว่าคนหนุ่มสาวถึง 9 เท่า
อนึ่ง การทบทวนใบขับขี่รถยนต์ตลอดชีพสาหรับผู้สูงอายุนั้น ปัจจุบันยังคงเป็นแนวคิดและอยู่ระหว่าง
ศึกษาข้อกฎหมาย อีกทั้ง แนวทางการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของผู้ ที่มีอายุมากขึ้น โดยจะศึกษา
หลักเกณฑ์ของต่างประเทศเพื่อนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย ว่าจะดาเนินการอย่างไรในการคัดกรอง
ผู้ที่ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ หรือมีสภาวะโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่อย่างปลอดภัย
เช่น โรคทางสมอง โรคปัญหาการมองเห็นที่รักษาไม่หาย เป็นต้น ซึ่งการศึกษาดังกล่าวต้องหารือกับกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุ ข และแพทยสภา อี ก ทั้ ง ต้ อ งพิ จ ารณาข้ อ กฎหมายประกอบเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ก ระทบสิ ท ธิ
ผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ ดังนั้น จึงต้องติดตามว่ากรมการขนส่งทางบกจะมีแนวทางเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
อย่างไรในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
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