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บทคดัย่อ 

องค์การอนามัยโลกได้จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้เสยีชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากเป็นอันดับที่ 9 ของโลก 

และเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย และอันดับที่ 1 ของอาเซียน ส่วนใหญ่ของผู้บาดเจบ็และเสยีชีวิตเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซ่ึง

สร้างความสญูเสยีทางเศรษฐกจิมหาศาลให้กบัประเทศ จากการประเมนิสถานะประเทศไทยในกรอบ 12 เป้าหมายด้านความ

ปลอดภัยทางถนนขององค์การอนามยัโลก พบว่าปัจจัยส�าคัญประการหน่ึงคือ แม้ว่าเราจะมศีนูย์อ�านวยการความปลอดภัยทาง

ถนนรับผดิชอบเป็นองค์กรน�าด้านการป้องกนัอบุตัเิหตทุางถนนของประเทศ แต่ยังขาดความเข้มแขง็ในบทบาทหน้าที่การเป็น 

ผู้ประสานการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองสม�่าเสมอและการก�ากับติดตามระหว่างหน่วยงานในแผนแม่บทด้านความปลอดภัย 

ทางถนนฉบบัที่ 5 พ.ศ. 2565-2570 มีเป้าหมายหลักคือ ลดจ�านวนผู้เสยีชีวิตจากอบุตัเิหตทุางถนนเมื่อสิ้นสดุแผนในปี พ.ศ. 

2570 จาก 16,494 รายในปี พ.ศ. 2564 ให้เหลือ 8,474 ราย หรือ 12 รายต่อแสนประชากร เมื่อสิ้นสดุแผนในปี พ.ศ. 2570 

โดยมุ่งเน้นอบุตัเิหตทุี่เกดิกบัรถจักรยานยนต ์วัยรุ่น การจัดการความเรว็ และการก�ากบัตดิตาม 

ค�าส�าคญั: อุบติัเหตุทางถนน; แผนแม่บทดา้นความปลอดภยัทางถนน; เป้าหมายหลกัแห่งชาติ

วารสารการแพทยฉุ์กเฉินแห่งประเทศไทย
ปีที่ 2 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2565
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ประเทศที่มอีตัราการสญูเสยีสงูสดุ 10 อนัดบัแรกอยู่ใน

ทวีปแอฟริกา และอเมริกาใต้ ซ่ึงจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่

มรีายได้น้อย (low middle income) (ไลบเีรีย - 35.9 

เซนต์ลูเซีย - 35.4 บูรุนดี - 34.7 ซิมบับเว-34.7 

โดมนิิกนั - 34.6 เวเนซเูอลา - 33.7 คองโก - 33.7 

แอฟริกากลาง - 33.6 ไทย - 32.7 กนีีบซิ ู- 31.1) ใน

ขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศเดยีวที่อยู่ในกลุ่มประเทศ

รายได้ปานกลางระดบัสงู (upper middle income) 

อตัราการเสยีชีวิตของประเทศไทยมากกว่าประเทศที่

บทน�า
จากรายงานโลกด้านสถานการณ์ความปลอดภัยทาง

ถนน ฉบบัที่ 4 ปี 2018 (Global Status Report on Road 

Safety: 2018) (1) พบว่าในปี 2016 ประเทศไทยได้รับ

การจัดอนัดบัประเทศที่มผู้ีเสยีชีวิตจากอบุตัเิหตทุางถนน

มากที่สดุเป็นอนัดับที่ 9 ของโลก อนัดับ 1 ของเอเชีย 

และอนัดบั 1 ของอาเซียน คือประมาณการว่ามผู้ีเสยีชีวิต

จากอบุตัิเหตุทางถนนสงูถงึ 22,491 คน คิดเป็นอตัรา

การเสียชีวิต สูงถึง 32.7 ต่อประชากรแสนคน โดย
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มอีตัราการเสยีชีวิตต�่าที่สดุประมาณ 10 เทา่ ซ่ึงทั้งหมด

เป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สงู (สวิสเซอร์แลนด์ - 2.7 

นอรเวย์ - 2.7 สวีเดน - 2.8 สงิคโปร์ - 2.8 สหราช

อาณาจักร - 3.1 เนเธอร์แลนด ์- 3.8 เดนมาร์ก - 4.0 

ญ่ีปุ่น - 4.1 เยอรมนี - 4.1 ไอร์แลนด ์- 4.1) ดงัภาพ

ที่ 1(2)

ภาพที ่1 สถานการณค์วามปลอดภยัทางถนนของไทยในเวทีโลก(2)

ทางถนนทั้งหมด ซ่ึงมากเป็นอนัดบัหน่ึงของโลก(1) โดยที่

ประเทศไทย ซ่ึงเป็นประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลาง 

(middle income country) มสีดัส่วนของรถจักรยานยนต์

มากถงึ 54.7% ของยานพาหนะทั้งหมด ในขณะที่กลุ่ม

ประเทศที่มรีายได้สงู มสีดัส่วนของรถจักรยานยนตเ์พียง 

ร้อยละ 3-10 เทา่น้ัน เป็นการยืนยันว่ากลุ่มประชากรทีม่ี

รายได้ไม่มากจ�าเป็นต้องใช้รถจักรยานยนต ์ซ่ึงเป็นยาน-

พาหนะที่แม้ราคาถูกกว่าแต่มีความเสี่ยงต่อการเกิด

อบุตัเิหตทุางถนนมากกว่า

ความสญูเสยีจากอบุตัเิหตทุางถนน ไม่ได้มแีค่การเสยี

ชีวิต แต่รวมไปถงึการบาดเจบ็ปีละประมาณ 1 ล้านราย 

ดงัภาพที่ 3(4) ผู้บาดเจบ็พิการปีละหลายหมื่นราย และ

เกดิความสญูเสยีทางเศรษฐกจิโดยที่สถาบนัวิจัยเพ่ือการ

พัฒนาประเทศ (TDRI) ได้ประเมินไว้ปีละมากกว่า 6 

แสนล้านบาท ดงัภาพที่ 4(5)

หากเปรียบเทียบให้เห็นภาพที่ชัดเจนย่ิงขึ้ น คือ 

ประเทศในเครือสหภาพยุโรป (EU) ทั้งหมด 27 ประเทศ 

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีระดับฐานะทางเศรษฐกจิสงู 

(high income countries) มปีระชากรมากถงึ 514 ล้าน

คน แต่เสยีชีวิตจากอบุตัเิหตทุางถนนในปีเดยีวกนัน้ี เพียง 

9,500 คน ในขณะที่ประเทศไทยมปีระชากร 69 ล้านคน 

แต่เสยีชีวิตจากอบุตัเิหตทุางถนนมากถงึ 22,491 คน ซ่ึง

แสดงถึงว่า ระดับเศรษฐานะของประเทศมีส่วนส�าคัญ 

และการมอบหมายสั่งการให้มรีะบบการจัดการ คือมกีาร

จัดตั้งองค์กรน�า (lead agency) เพ่ือการด�าเนินการ

ป้องกนัอุบัติเหตุทางถนน สามารถลดความสญูเสยีจาก

อบุตัเิหตทุางถนนได้ ดงัภาพที่ 2(3)

ในรายงานโลกด้านความปลอดภยัทางถนน ฉบบัที่ 4 

น้ี ได้แสดงถึงว่า อัตราการเสียชีวิตที่มีสาเหตุจากรถ

จักรยานยนตข์องประเทศไทยสงูถงึ 74% จากอบุตัเิหตุ
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ภาพที ่2 ความสูญเสียจากอุบติัเหตุทางถนนของกลุ่มประเทศใน European Union(3)

ภาพที ่3 จ�านวนผูบ้าดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนทีเ่ขา้รกัษาตวัในโรงพยาบาล(4)
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ปริมาณและความรนุแรงของปัญหาอบุตัเิหตทุางถนน

ของประเทศไทยทีม่คีวามเสี่ยงสงูจนอยู่ในขั้นวิกฤตน้ี เป็น

เร่ืองที่รับรู้กันอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ มีการ

รายงานจากหลายแหล่งข่าว เช่น หนังสอืพิมพ์ New York 

Times ได้พาดหัวข้อข่าวว่า “ถนนในเมอืงไทยเป็นถนนที่

อนัตราย โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าคุณเป็นคนจน” (Thai-

land’s Road are deadly, especially if you are poor) (6) 

หรือส�านักข่าวซีเอน็เอน็ (CNN) ได้กล่าวถงึประเดน็ใน

เร่ือง “ท�าไมผู้คนถงึเสยีชีวิตบนถนนในเมอืงไทย ถนนที่

อันตรายมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Why 

people keep dying on Thailand roads, the most lethal 

in South East Asia) (7) 

นอกจากน้ีความเสี่ยงและอนัตรายที่จะเกดิอบุัติเหตุ

ทางถนนในเมืองไทยมมีากจน Kenney Wong นักเขยีน

และศลิปิน ชาวฮ่องกงที่อาศยัอยู่เมอืงไทย ได้เขยีนเป็น

หนังสอืเตือนชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาประเทศไทยว่า 

“ท�าอย่างไรจึงจะมชีีวิตรอดบนท้องถนนเมอืงไทย (Traf-

fic rules in Thailand and how to avoid traffic acci-

dents)”(8) ดงัน้ี

1. ต้องสามารถมองให้เหน็รอบตวั 360 องศา อย่า

คาดหวังว่าคนขบัรถคันอื่นเขาจะระวังตวัของเขา 

หรือปฏบิตัติามกฎจราจร 

2. การเปล่ียนเลนหรือเล้ียว อย่าเล้ียวกะทนัหัน ควร

ค่อยๆ เล้ียว มองกระจกส่องหลัง ส่องข้าง เปิด

ไฟเล้ียวให้เหน็ชัดเจนล่วงหน้าก่อนทุกคร้ัง

3. ห้ามหยุดรถกะทนัหัน

4. อย่าเช่ือมั่นกฎจราจรเตม็ร้อย แต่ต้องระแวด

ระวังและสังเกตตามสถานการณ์ควบคู่ไปด้วย 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงไฟสญัญาณตรงทางแยก แม้ว่า

เป็นไฟแดงกต้็องระวังเพราะอาจมคีนขบัฝ่า 

5. อย่าเช่ือมั่นถนนจนเกนิไป แม้ว่าถนนเมืองไทย

จะมคุีณภาพค่อนข้างด ีแต่อาจมกีารขดุเจาะถนน

โดยไม่มสีญัญาณเตอืน

6. ควรขบัรถให้ช้าลง

7. เอยีงรถจักรยานยนต์เมื่อเข้าโค้ง อาจจะล่ืนเมื่อ

ฝนตก หรือมนี�า้ยางหกใส่ ทางทีด่ต้ีองขบัให้ช้าลง

8. ควรใส่หมวกกนันอ็กที่มคุีณภาพ รองเท้าหุ้มส้น 

รวมทั้งใส่เสื้อที่หนา

9. ควรท�าประกนัภัย ประกนัชีวิต พระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มใีบขบัขี่

10. อย่าเช่ือมั่นตวัเองจนเกนิไปว่ามคีวามสามารถเอา

ตวัรอดได้ ไม่เกดิอบุตัเิหตแุน่นอน 

11. อย่าคาดหวังว่าคนอื่นจะต้องปฏบิตัติามกฎจราจร

12. การปฏบิตัติามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดตามหลัก

ภาพที ่4 มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศจากอุบติัเหตุทางถนน(5)
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สากล บางคร้ังอาจจะเป็นความเสี่ยงย่ิงกว่า

13. การรับรู้ วัฒนธรรมการขบัรถของคนไทยจะท�าให้

ชีวิตมคีวามปลอดภัยขึ้น

มคี�าถามว่าเมื่อมคีวามสญูเสยีมากมายมหาศาลขนาด

น้ีแล้วประเทศไทยมีการจัดการกบัการป้องกนัอุบัติเหตุ

ทางถนนอย่างไร องค์การอนามยัโลกประจ�าประเทศไทย 

ร่วมกับแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ

องค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

และ Monash University Accident Research Center ได้

ท�าการศกึษาสถานะของประเทศไทยตามกรอบ 12 เป้าหมาย

เพ่ือความปลอดภัยทางถนนขององค์การอนามัยโลก 

(WHO 12 Global Targets for Road Safety)(9) สรปุดงั

ภาพที่ 5 มผีลการศกึษาคือ 

Target ที ่1 Lead agency 

ถอืเป็นเร่ืองที่มีความส�าคัญที่สดุ แม้ว่าประเทศไทย

จะมศีนูย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน รับผดิชอบ

เป็นองค์กรน�าด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของ

ประเทศ แต่ยังขาดความเข้มแขง็ในบทบาทหน้าทีก่ารเป็น

ผู้ประสานการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองสม�่าเสมอและการ

ก�ากบัตดิตามระหว่างหน่วยงาน รวมถงึการประเมนิสภาพ

รถ ถนน และการสอบสวนสาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหตุ

Target ที ่2 Law and enforcement

ประเทศไทยมีกฎหมายเกอืบทุกอย่างที่ได้มาตรฐาน

ตามกรอบที่องค์การอนามัยโลกก�าหนด ประเดน็ส�าคัญ 

คือการบงัคับใช้ที่ยังขาดความเข้มแขง็

Target ที ่3-4 Safe road

ยังไม่ทราบสถานะ ยังไม่มกีารตั้งเป้าหมายระดบัถนน

ตามมาตรฐานถนนที่องค์การอนามยัโลกก�าหนด และยัง

ไม่มีการติดตามประเมินผล ควรจะก�าหนดให้ชัดเจนว่า

จะต้องมีมาตรการอะไรจึงจะเพ่ิมดาวให้กบัถนน ต้องมี

หน่วยงานที่เป็นองค์กรกลางที่เป็นอสิระในการประเมิน

ถนน

Target ที ่5 Safe motorcycles

รัฐบาลจะต้องก�าหนดมาตรฐานรถจักรยานยนต์

ปลอดภัย เช่น เบรก ABS ของรถจักรยานยนต์ ขนาด

วงล้อ ควรพิจารณาขนาดของรถกบัประเภทของถนน รวม

ถงึควรพิจารณาขนาดของรถกบัอายุของผู้ขบัขี่ 

ภาพที ่5 ผลการทบทวนสถานะของประเทศไทยตามกรอบ 12 เป้าหมายเพือ่ความปลอดภยัทางถนนขององคก์ารอนามยัโลก(9)
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Target 6-10 Safe behavior

เป้าหมายน่าจะสัมฤทธิ์ผลเมื่อระบบตัดแต้มมีผล

บงัคับใช้ในปลายปีน้ี โดยจะต้องน�าเทคโนโลยีมาใช้มาก

ขึ้น แต่ต้องจัดระบบการจัดการให้รัดกุม ต้องหาทางแก้ไข 

การตดิตั้งแผ่นป้ายทะเบยีนของรถจักรยานยนต์

หน่วยงานควรมีมาตรการองค์กรเพ่ือช่วยต�ารวจใน

การบงัคับใช้หมวกกนันอ็กกบัประชาชน บริษัทประกนัภยั

ต้องมีส่วนช่วยการป้องกันและคืนก�าไรสู่สังคม และใน

เร่ืองของ Car seat ควรจะลดภาษีและการเช่าซ้ือ

Target 11 Safety of public drivers

 ควรจะมีมาตรการการตรวจสขุภาพผู้ขอใบอนุญาต

ขบัขี่ในผู้ประกอบการ

Target 12 Post crash care

ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของไทยน่าจะเป็นระบบที่ด ี

พบว่าคนไข้อบุตัเิหตทุางถนน (RTI) มากถงึ 50% มา

ด้วยรถพยาบาล

ทิศทางอนาคต
องค์การอนามัยโลกได้ประกาศ Global Plan for  

2nd Decade of Action for Road Safety 2021-2030 

เมื่อตลุาคม 2021 โดยมสีาระส�าคัญดงัภาพที่ 6(10)

โดยองค์การอนามยัโลกเรียกร้องให้ทุกประเทศ และ

ทุกภาคีเครือข่ายยึดหลักวิถแีห่งระบบที่ปลอดภัย (safe 

system approach) ในการด�าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ 

เป้าหมายลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ 

อย่างน้อย 50% ภายในปี 2030

ยทุธศาสตรส์�าคญั ในทศวรรษนี้ คือ 

1. Multimodal transport and land use planning  

ข้อแนะน�าเพ่ือการวางแผนและด�าเนินการเพ่ือความ

ปลอดภัย “ด้านการเดนิทางหลายรปูแบบ (multimodal 

transport) และการวางแผนการใช้ที่ดนิ (land use plan-

ning)”

• ก�าหนดนโยบายให้ด�าเนินการออกแบบชุมชน

เมอืงให้กระชับ (compact urban design)

ภาพที ่6 แผนโลกดา้นความปลอดภยัทางถนน 2021-2030(10)
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• มุ่งเป้าในการติดดาวให้กับถนนแต่ละสายโดย

พิจารณาตามระดบัของความปลอดภัยทางถนน

• ปรับปรงุโครงสร้างของถนน ให้รับได้กบัความเรว็

ที่ก�าหนด ( เช่น 30 กม./ชม. ส�าหรับถนนใน

ชุมชนเมอืง =<80 กม./ชม. ส�าหรับถนนในชนบท

ที่ไม่มีการแบ่งแยกเลน 100 กม./ชม. ส�าหรับ

ทางด่วน)

• ด�าเนินการตรวจสอบความปลอดภัย(road safety 

audit) ของถนนทุกสาย ตั้งแต่ก่อนการก่อสร้าง 

และหลังการก่อสร้าง โดยผู้เช่ียวชาญอสิระ โดยให้

ผ่านมาตรฐานอย่างน้อยระดบั 3 ดาว

• ด�าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง (จากข้อมูลการเกิด

อบุตัเิหต)ุ ให้เหมาะสมกบัการใช้รถใช้ถนน

• ควรจะต้องก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินการด้าน

ความปลอดภัยส�าหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภท 

3. Vehicle safety – ยานพาหนะปลอดภยั

ข้อแนะน�าเพ่ือการวางแผนและด�าเนินการเพ่ือความ

ปลอดภัย “ด้านรถ” ในทศวรรษหน้า

ก. ต้องส่งเสริมให้ติดตั้งและใช้เขม็ขดันิรภัย ที่น่ัง-

นิรภัยในเดก็ และหมวกกนันอ็กส�าหรับรถจักรยานยนต ์

นอกจากน้ี จะต้องเพ่ิมอุปกรณ์ความปลอดภัยในรถทุก

รุ่นไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่คือ

*  อปุกรณป้์องกนัแรงกระแทกจากการชนด้านหน้า

และด้านข้าง

*  เข็มขัดนิรภัยและการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยที่ได้

มาตรฐานในทุกที่น่ังในรถยนต์

*  การยึดตรึงทีน่ั่งนิรภยัในเดก็ทีถู่กต้องได้มาตรฐาน

*  Electronic stability control (ESC) เพ่ือป้องกนั

การล่ืนไถลออกนอกเส้นทาง

*  Advance emergency braking (ADB) เพ่ือ

ป้องกนัการชนด้านหน้า

*  Pedestrian protection standard เพ่ือลดแรงชนผู้

เดนิถนน

*  หมวกกนันอ็ก ที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานสากล

*  Anti-lock braking system (ABS) และเปิดไฟ

• ก�าหนดนโยบายให้ด�าเนินการจ�ากดัความเรว็ โดย

มุ่งเน้นความปลอดภัยส�าหรับ คนเดนิถนน คนขี่

จักรยาน คนขี่จักรยานยนต ์คนทีใ่ช้ขนส่งสาธารณะ

• ส่งเสริมให้มีการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบสถานีขนส่ง

มวลชน (transit-oriented development) ในการ

พัฒนาเมือง และชุมชนเมือง ควบคู่ไปกับการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม

• ก�าหนดยุทธศาสตร์การสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัย

ของประชาชนให้สะดวกต่อการเข้าถึงการบริการ

ขนส่งมวลชน

• ไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ยานพาหนะส่วนตัวใน

พ้ืนที่เขตเมืองที่มีประชากรหนาแน่นโดยก�าหนด

ระเบียบที่จ�ากัดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ในขณะ

เดียวกันกจั็ดหาขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงได้ง่าย 

ประหยัด ปลอดภยั รวมถงึการส่งเสริมให้เดนิ และ

ขี่จักรยาน

• ออกแบบระบบการเดนิทางเพ่ือเช่ือมต่อ (inter-

modal connectivity) จากชุมชน มายังสถานีรถ

โดยสารสาธารณะ โดยส่งเสริมให้เดิน หรือใช้

จักรยาน ที่ทั้งสะดวกและลดเวลาในการเดนิทาง

• สร้างโครงข่ายการเดินทางทั้งระบบทั้งที่ไม่ใช้

เคร่ืองยนต์ และระบบเคร่ืองยนต์ ให้มีความ

ปลอดภัย ส�าหรับประชาชนทุกกลุ่มอายุ รวมถึง 

ผู้พิการ

• ส่งเสริมการใช้บริการขนส่งสาธารณะด้วยกลวิธี

ต่างๆ เช่น รัฐร่วมจ่ายค่าโดยสารส�าหรับประชาชน

2. Safe road infrastructure – โครงข่ายถนนปลอดภยั

ข้อแนะน�าเพ่ือการวางแผนและด�าเนินการเพ่ือความ

ปลอดภัย “ด้านถนน”

• จะต้องมกีารจัดล�าดบัช้ันของถนน และมาตรฐาน

ด้านความปลอดภัยในแต่ละล�าดับ ตามสภาพ

ภมูิประเทศและลักษณะของการใช้รถใช้ถนน

• ทบทวนกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัมาตรฐานของถนน

แต่ละล�าดับช้ัน ให้เหมาะกบัสภาพพ้ืนที่และผู้ใช้

งาน
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*  จัดหาและให้การศึกษาในเร่ืองกฎจราจรแก่

ประชาชน 

*  ก�าหนดอายุขั้นต�่าและหลักเกณฑด้์านการมองเหน็ 

ส�าหรับผู้ขบัขี่ 

*  ด�าเนินการมาตรการทดสอบความสามารถของ 

ผู้ขอรับใบอนุญาตขับขี่  (competency based  

testing) รวมถงึมาตรการการขอใบอนุญาตขับขี่

ด้วยระบบใบอนุญาตขบัรถแบบล�าดับช้ัน (gra- 

duated driver licensing) ของผู้ขบัรถรายใหม่ 

*  ก�าหนดจ�านวนช่ัวโมงมากที่สุดที่ขับรถได้ และ

จ�านวนช่ัวโมงน้อยที่สดุที่จะต้องพักก่อนขบัรถต่อ 

*  รถทุกคันจะต้องท�า พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ 

ค. สร้างความมั่นใจว่า โครงสร้างพ้ืนฐานของถนน 

สามารถรองรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภท รวมทั้งออก-

แบบที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมด้านความปลอดภัย 

ได้แก่

*  ป้ายและเคร่ืองหมายจราจรที่มองเห็นได้อย่าง

ชัดเจน ถูกต้อง เข้าใจง่าย

*  ส่งเสริมการสร้างวงเวียน รวมถงึมาตรการ “สยบ

การจราจร” (traffic calming) เช่น เนิน ชะลอ

ความเรว็ (speed hump) 

*  สร้างเลนแยกเฉพาะส�าหรับคนขี่จักรยาน จักร-

ยานยนต ์ รวมถงึจัดให้มพ้ืีนทีท่ีม่โีซนเฉพาะส�าหรับ 

คนเดนิถนน

ง. ออกแบบยานพาหนะปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยี

ใหม่ๆ เข้ามาเสริมสร้างพฤตกิรรมความปลอดภัย

*  เขม็ขดันิรภัยอตัโนมตั ิ และสญัญาณเตอืนการไม่

คาดเขม็ขดันิรภัย

*  ระบบเทคโนโลยีการปรับความเร็วอัจฉริยะ  

(intelligence speed assistance)

* เทคโนโลยีที่ช่วยเหลือผู้ที่ไม่เข้าใจข้อความหรือผู้

ที่เหม่อลอย ไม่มสีมาธขิณะขบัรถ

5. Post crash response – การดูแลหลงัการชน

ข้อแนะน�าเพ่ือการวางแผนและด�าเนินการเพ่ือความ

หน้ารถ ส�าหรับรถจักรยานยนต ์

*  Intelligent speed assistance system เพ่ือควบคุม

ความเรว็อตัโนมตัใิห้เป็นไปตาม speed limits

*  eCall หรือ Accident Emergency Call Systems 

(AECS) เพ่ือแจ้งเหตอุตัโนมัตเิมื่อเกดิเหตดุ้วย

ระบบเซนเซอร์ที่ตดิในรถ

ข. สร้างความมั่นใจว่า รถทุกคันยังคงมมีาตรฐานด้าน

ความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน

*  จะต้องมีระบบการตรวจสภาพประจ�าปี และการ

ต่อภาษีรถยนตท์ี่มปีระสทิธภิาพ

*  มีระบบการตรวจสอบการน�าเข้าและการส่งออก

รถมือสองด้านความปลอดภัย

*  ส่งเสริมให้จัดระบบการตรวจสอบมาตรฐานของ

รถ (NCAP)

4. Safe road user - ผูใ้ชถ้นนปลอดภยั 

ข้อแนะน�าเพ่ือการวางแผนและด�าเนินการเพ่ือความ

ปลอดภัย “ด้านผู้ใช้รถ ใช้ถนน” (safe road use)”

ก. บญัญัตกิฎหมาย และบงัคับใช้กฎหมาย

*  ก�าหนดระดับความเร็วสูงสุดในถนน แต่ละ

ประเภท และแต่ละล�าดบัช้ัน

*  ก�าหนดขดีจ�ากดัของปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด

ขณะขบัขี่เพ่ือป้องกนัความบกพร่องของสมรรถนะ

ในการะขับขี่โดยจะต้องมีการก�าหนดเป็นพิเศษ

ส�าหรับผู้ขบัขี่รายใหม่ และพนักงานขบัรถ

*  มกีฎหมายบงัคับใช้อปุกรณค์วามปลอดภยั (เขม็-

ขดันิรภัย ที่น่ังนิรภัยส�าหรับเดก็ หมวกกนันอ็ก)

*  ห้ามใช้โทรศพัทม์อืถอืขณะขบัขี่

*  ก�าหนดให้มีหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายอย่าง

เข้มงวดจริงจัง มกีารฝึกอบรมบุคลากร และจัดหา 

 อปุกรณเ์พ่ือการบงัคับใช้กฎหมายอย่างพอเพียง

และมปีระสทิธภิาพ

ข. จัดท�ากฎจราจรและหลักเกณฑก์ารได้ใบอนุญาต

ขบัขี่

*  เดินหน้าทบทวนกฎจราจร และวินัยจราจร เป็น 

ระยะๆ ให้เหมาสะสมกบัสถานการณ์
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ปลอดภัย “ด้านการดูแลหลังเกดิเหต”ุ

ก. จะต้องมรีะบบการแจ้งเหตเุมื่อเกดิเหตุ

*  มีหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินที่สามารถ

ใช้ได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ

*  มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน (ดบัเพลิง กู้ชีพ ต�ารวจ)

ข. ยกระดับขีดความสามารถของอาสาสมัคร (first 

responder-FR)

*  จัดหลักสูตรฝึกอบรม FR ให้อาสาสมัครต่างๆ 

รวมถึงพนักงานขับรถ ผู้ขับรถแทก็ซ่ี ต�ารวจ  

พนักงานดบัเพลิง

*  ออกกฎหมายคุ้มครองการปฏบิตังิานให้กบั FR

ค. เพ่ิมความเข้มแขง็ของบุคลากรอาชีพ

*  พัฒนา trauma registry ในโรงพยาบาลให้เป็น

ระบบข้อมูลเพ่ือการก�ากับติดตามกระบวนการ

รักษาพยาบาล 

*  เพ่ิมสมรรถนะให้กบับุคลากรทั้งการบริการก่อน

ถึงโรงพยาบาล ในโรงพยาบาล และการฟ้ืนฟู

สภาพ รวมถึงการก�าหนดบทบาทหน้าที่ในการ

ดูแลผู้ป่วยอบุตัเิหตใุนโรงพยาบาลทุกระดบั

*  จัดระบบบริการผู้ป่วยอบุตัเิหตใุห้สามารถบริการ

ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ให้ผู้ป่วยทุกรายโดยไม่จ�ากดั

ว่ามีหลักประกนัอะไร

*  จัดระบบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เพ่ือป้องกนัการ

พิการถาวร

ง. พัฒนาระบบการสอบสวนการเกิดเหตุโดยสห-

สาขาวิชาชีพ

* ก�าหนดให้มหีลักเกณฑใ์นการออกสอบสวนอบุตั-ิ

เหตุในกรณีที่มีผู้เสยีชีวิตเพ่ือสร้างมาตรการการ

ป้องกันตลอดถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการ

พิจารณาคด ีเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้เสยีหาย

*  พัฒนากลไกการประสานงานการสอบสวน

อบุตัเิหตแุละการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

* พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้ประสบภัย เช่น พ.ร.บ. 

คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

จ. จัดระบบการดูแลผู้ประสบภยั ไม่ว่าจะเป็นประเดน็

ทางสงัคม ด้านกฎหมาย การสงเคราะห์ด้านการเงนิ อย่าง

เหมาะสมส�าหรับผู้ประสบภัย

ที่ส�าคัญ ทุกประเทศจะต้องมีปัจจัยที่สนับสนุนการ

ด�าเนินงานคือ

1. Financing 

2. Legal frameworks 

3. Speed management 

4. Capacity development 

5. Ensuring gender perspective in transport planning 

6. Adaptive technologies to the safe system 

7. Shared responsibility for road safety 

8. Monitor and evaluation

เป็นที่น่าสงัเกตว่า การจัดการความเรว็ถูกยกขึ้นมา

เป็นปัจจัยส�าคัญทีรั่ฐบาลจะต้องพิจารณาในการสนับสนุน

การด�าเนินงาน เป้าประสงค์ตาม Global Plan น้ี จะเกดิ

เป็นจริงได้ องค์กรน�าด้านความปลอดภัยทางถนนของ

ประเทศจะต้อง

• จัดท�าแผนหลักโดยยึดหลักการ safe system ที่ระบุ

ไว้ใน Global Plan

• ผลักดนัให้มกีารจัดท�ามาตรฐานด้านต่างๆ ของรถ 

ถนน กฎหมาย การบงัคับใช้กฎหมาย

• เป็นศนูย์กลางในการมอบหมาย สั่งการ ประสาน

ความร่วมมอืกบัภาคี ภาครัฐ เอกชน ประชาสงัคม 

ภาควิชาการ ภาคีนานาชาติ และแหล่งทุนต่างๆ 

อย่างใกล้ชิด

• จะต้องวางแผนพัฒนาทมีงานให้มีความรู้  ความ

เข้าใจในการด�าเนินงานด้วยวิทยาการสมัยใหม่ที่

ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์

• จะต้องวางแผนในการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ด�าเนินงาน โดยน�าเทคโนโลยีมาเสริมการปฏบิตังิาน

• จะต้องพัฒนาระบบข้อมูลและมกีระบวนการก�ากบั

ตดิตามอย่างมปีระสทิธภิาพ

ส�าหรับประเทศไทย ศนูย์อ�านวยการความปลอดภัย

ทางถนน ได้จัดท�าแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทาง
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เดนิทางระบบขนส่งสาธารณะ การเดนิ การใช้รถ-

จักรยาน

4. พัฒนารากฐานโครงสร้างการท�างานด้านความ

ปลอดภัยทางถนน โดยการปรับปรงุกฎหมายให้

มีประสิทธิภาพมากขึ้ น การเสริมสร้างความ

แข็งแกร่งของระบบบริหารจัดการ การเพ่ิม

ประสทิธภิาพของกระบวนการตดิตามประเมนิผล

ทั้งระบบ และการยกระดบักระบวนการมส่ีวนร่วม

และการกระจายอ�านาจสู้ท้องถิ่น

เงื่อนไขส�าคัญที่จะท�าให้แผนฉบบัน้ีบรรลุเป้าหมายที่

ตั้งไว้ คือ ประสทิธภิาพในการเปล่ียนแผนสู่การปฏบิัติ

จริง การมอบหมายหน้าที่ที่ต้องด�าเนินงานให้หน่วยงาน

ต้องรับผดิชอบ การก�ากบัตดิตามอย่างจริงจังว่าภาระงาน

ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานน้ันมกีารน�าไปปฏบิตัหิรือไม่ 

ได้ผลตามเป้าประสงค์หรือไม่

ถนน ฉบบัที่ 5: 2565-2570(11) โดยมเีป้าหมายหลักคือ 

ลดจ�านวนผู้เสยีชีวิตจากอบุตัเิหตทุางถนนเมื่อสิ้นสดุแผน

ในปี พ.ศ. 2570 จาก 16,494 รายในปี 2564 ให้เหลือ 

8,474 ราย หรือ 12 รายต่อแสนประชากร เมื่อสิ้นสดุ

แผนในปี พ.ศ. 2570 (ภาพที ่7) โดยมยุีทธศาสตร์ส�าคัญ 

4 ข้อ ได้แก่

1. มุ่งเป้าลดการเสยีชีวิตและบาดเจบ็สาหัสของผู้ใช้

รถใช้ถนน เน้นพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่รถ

จักรยานยนตแ์ละเยาวชน

2. ยกระดบัมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยาน-

พาหนะโดยเน้นมาตรฐานด้านความปลอดภยัของ

รถจักรยานยนต์

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมทีป่ลอดภยัและการเดนิทาง

ที่ ย่ังยืนโดยเน้นการลดความเร็วและถนนที่

ปลอดภัย และสนับสนุนการเปล่ียนรูปแบบการ

เดินทางจากการใช้พาหนะส่วนบุคคลไปสู่การ 

ภาพที ่7 เป้าหมายการลดอตัราผูเ้สียชีวิต ตามแผนแม่บทดา้นความปลอดภยัทางถนน 2565-2570(11)
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Abstract

Situation of Road Traffic Injury and Road Safety Management in Thailand 

Witaya Chadbunchachai

WHO Collaborating Center for Injury Prevention and Safety Promotion, Thailand

Journal of Emergency Medicial Services of Thailand 2022;2(2):187-98.

 Thailand has the 9th highest mortality from road traffic injury in the world, the 1st place in Asia, the 1st place 

in ASEAN, ranked by World Health Organization. Majority of the victims are motorcycle riders injured from road crashed. 

These cause enormous economic loss to the country. According to the review of Thailand ’s status against voluntary global 

targets for road safety risk factors and service delivery mechanism, it is found one important factor that even though Thailand 

has Road Safety Administration Center as a lead agency to prevent road traffic injury, it still lacks continuity in coordination 

and monitoring among the related stakeholders. The next 5th national master plan for road safety 2022-2027 is aimed to 

reduce the road dead toll in the year 2021 from 16,494 deaths to 8,474 deaths or 12 deaths per 100,000 population by 

the end of the plan in 2027 focusing on motorcycle injury, young people, speed control and monitoring.

Keywords: road traffic injury; master plan on road safety; national target

Corresponding author: Witaya Chadbunchachai, email: dr.bunchachai@gmail.com


