อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนส่ วนใหญ่มาจากผูข้ บั ขี่
ประมาท เมาแล้วขับและง่วงแล้วขับในสัดส่ วนที่เท่าๆกัน ใน
แต่ ล ะปี มี ผู ้เสี ยชี วิ ต จากอุ บ ั ติ เหตุ ปี ละ 14,000 คน ใน
จานวนนี้ เป็ นผูเ้ สี ยชีวิตจากการง่วงแล้วขับและหลับในมากถึ ง
2,800 คน หรื อประมาณร้อยละ 20 ของอุบตั ิเหตุที่เกิ ดขึ้น
มูลค่าความเสี ยหายมากถึ งปี ละ 20,000 ล้านบาท อุบตั ิเหตุที่เกิดจากการหลับในค่อนข้างรุ นแรง
มาก เพราะคนหลับในไม่มีสติ ไม่รู้ตวั จึงไม่มีการหักหลบหรื อเหยียบเบรกแต่อย่างใด คนที่อดนอน
ทุกวัน วันละ 1 ชัว่ โมง ติดต่อกัน 1 สัปดาห์ จะมีอาการเหมื อนคนที่มีแอลกอฮอล์ในร่ างกาย 100
มิลลิกรัม แอลกอฮอล์หรื อความเมามีเครื่ องมือที่วดั กันได้ แต่ความง่วงหรื อความอ่อนเพลียจนกระทัง่
ถึงขั้นหลับในนั้นไม่มีกฎหมายควบคุมและไม่มีเครื่ องมือที่สามารถวัดได้ เพราะเป็ นเรื่ องเฉพาะตัวเอง
ที่จะรู ้ดีที่สุด
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเข้าสู่ ข้นั หลับในนั้นก็พอจะมีอาการให้ผขู ้ บั รถเองหรื อผูโ้ ดยสารที่นงั่
ไปด้วยได้สงั เกตอาการของคนง่วง ซึ่งมักจะมีอาการดังนี้
 ขับรถช้ าลงๆทั้งๆที่มีโอกาสจะขับเร็ วได้ เหตุผลอธิบายก็คือ เมื่อมีอาการง่วง น้ าหนักกด
ที่ปลายเท้าขวาซึ่งจะเหยียบคันเร่ งน้ ามันก็จะเบาลง เมื่อน้ าหนักเท้าเบา ความเร็วรถก็จะช้าลง
 ขับรถกระตุก เป็ นผลสื บเนื่ องมาจากอาการข้างต้น กล่าวคือ คนขับรถที่ง่วงจะพยายาม
ฝื น เมื่ อตอนง่วงจัดเกื อ บหลับ เท้าเหยียบคันเร่ งจะแผ่ว พอรู ้สึกตัวจากภวังค์ จะรี บกดปลายเท้าขวา
คันเร่ งน้ ามันถูกเหยียบ รถจะพุง่ ไปข้างหน้าทันที ทาให้รถถูกกระชากด้วยความเร็ ว ถ้ าท่ านนั่งรถแล้ ว
รู้ สึกอย่ างนี้ต้องระวังให้ ดี
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 ห้ามถามคนขับรถว่า “ง่ วงหรื อเปล่ า” เพราะคนขับร้อยทั้งร้อยจะบอกว่า “ไม่ ง่วง” ต่อ
ให้ง่วงจะตายก็จะปากแข็ง ให้ชวนคนขับจอดรถข้างทาง หรื อแวะเข้าปั๊ ม โดยท่านอ้างว่าจะเข้าห้องน้ า
แล้วชวนคนขับลงไปด้วย ให้ผขู ้ บั ได้เปลี่ยนอิริยาบถ หาผ้าเย็นเช็ดหน้า โดยท่านเช็ดหน้าท่านนา
ก่อน
 สั งเกตดูตาผู้ขับ ชาเลืองมองจากกระจกมองหลัง จะเห็นว่าหนังตาบนจะค่อยๆตกลงมา
และเจ้าตัวพยายามเบิกหนังตาบนขึ้น
 กะพริ บตาบ่ อยๆ หรื อพยายามสะบัดหัวไปมา
 พูดน้ อยลง หรื อไม่ยอมพูดจา ถ้าพูดก็จะพูดช้า นานๆคา
 ขับขี่รถไม่ ค่อยตรงทาง เริ่ มเฉออกด้านข้างนิดหน่อยแล้วดึงรถกลับทางเดิม ถ้าผูข้ บั รถที่
ท่านนั่งไปอยูใ่ นลักษณะนี้ พึงเข้าใจว่า คนขับรถของท่านร่ างกายอ่อนเพลีย เริ่ มหย่อนความสามารถ
ในอันที่จะขับแล้ว รี บหาทางแก้ มิฉะนั้นอาจไปไม่ถึงปลายทาง แต่ได้แวะไปโรงพยาบาลก่อนเพราะ
เกิดอุบตั ิเหตุ
วิธีแก้ปัญหาคนขับรถง่วงนอน
 ชวน พู ดคุ ย ก่ อน ใช้
หลักจิตวิทยา เพื่อจะหาข้อ มู ลให้ไ ด้
ก่อ นว่า ผูข้ บั รถของท่านพักผ่อ นมา
เพี ย งพอไหม ถ้า ถามตรงๆรั บ รอง
ไม่ได้ความจริ ง ต้องถามว่า เมื่อคืนที่
แล้วไปเที่ยวที่ไหน สนุกไหม นอนที่
ไหน หลับสบายดีไหม (ท่านลองตั้ง
คาถามเอาเอง เป็ นการชวนคุย อย่าให้
รู ้ตวั ว่า เขาถู กคนอื่นสงสัยว่า อาจจะ

ขับรถไม่ ไหว) ถ้าได้ขอ้ มูลว่า เมื่อ คืนที่ผ่าน
มาเขาอดหลับอดนอนทั้งคืน ขอให้เลื่อนการ
เดินทางไปก่อนจะดีกว่า
 ก่ อ น เดิ น ท างอ ย่ าให้ ผู้ ขั บ
รั บประทานมาก ถ้าหนังท้องตึงเมื่อไรหนังตา
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ก็จะหย่อน เขาจึงเลือกเวลาเดินทางก่อนอาหาร เมื่อพักรับประทานอาหารระหว่างทาง ให้เลือกทาน
อาหารจานเดียว แล้วอย่าสัง่ ซ้ าจานที่สอง
 ควรชั กชวนให้ ดื่มกาแฟสั ก ๑ ถ้ วย เล่นเอสเปรสโซ่เข้าไปเลย ฤทธิ์มนั พอๆกับแอมเฟตา
มีน(ยาขยัน)ครึ่ งเม็ดทีเดียว
 ชวนคนขับรถพูดคุยบ้ างแล้ วสังเกตอาการตอบรั บ
 ผู้โดยสารพยายามอย่ าได้ ไปนั่งหลับให้ เป็ นตัวอย่ าง เสียงกรนของท่านจะทาให้ผขู ้ บั เกิด
อาการง่วงตามได้
นอกจากนี้ แล้วจะดูยงั ไงว่า คนไหนติดยาบ้าหรื อสารเสพติด สาหรับผูท้ ี่พบเห็นในระยะสั้นๆ
ดูที่อาการภายนอกก็จะพอเห็นบ้าง กล่าวคือ คนเสพยาบ้ าหรื อ สารเสพติด ร่ างกายจะหลุกหลิก ไม่ นิ่ง
จับโน่ นฉวยนี่ หยิบแล้ ววาง วางแล้ วหยิบ มีอาการขบกรามอยู่ตลอด หมายถึ งตอนนั้นยากาลังออก
ฤทธิ์ จะขยันทาโน่ นทานี่ อย่างไม่เหน็ดเหนื่ อย ถ้าขับรถก็จะขับอย่างสนุ ก ขับเร็ ว เพราะยิง่ ขับยิง่ มัน
แต่พอยาใกล้หมดฤทธิ์ เม็ดหนึ่ งจะอยู่ได้ประมาณ ๕-๖ ชั่วโมง จะเริ่ มซึ ม ง่วง แล้วหลับ เวลาหลับ
อย่าได้ไปปลุกทีเดียว ปลุกเท่าไรไม่ยอมตื่น เพราะร่ างกายเสียพละกาลังต้องการพักผ่อน
ส่ วนการเลือกคนขับรถก็มีความสาคัญ คนหนุ่ มสาว ถ้าเป็ นคนปกติร่างกายจะแข็งแรง จะมี
ความอึด ไม่ง่วง ขับรถทน ถ้ าเป็ นผู้สูงอายุ อย่ าได้ ประมาท บางคนแสดงความมัน่ ใจว่าขับรถเก่งไม่
ง่วง อย่าไปเชื่อ เพราะเป็ นเรื่ องธรรมดาของธรรมชาติ ผูส้ ูงอายุร่างกายต้องการพักผ่อนมาก คนอ้ วนมี
โอกาสง่ วงมากกว่ าคนผอม เพราะหัวใจต้อง สู บฉี ดเลือ ดไปเลี้ ยงร่ างกายส่ วนที่เป็ นกล้ามเนื้ อ และ
ไขมัน เลยทาให้เลือดส่วนที่ไปสู่สมองน้อยลงและเกิดอาการง่วงได้ง่าย
ข้อมูลจาก www.Teenee.com
งานห้ องสมุด โรงพยาบาลเลิดสิน
เรี ยบเรี ยงโดย ชริ นทร์ พร ธนศุภานุเวช
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