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การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

             ความปลอดภัยทางถนนเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส�าคัญ 
             ในประเทศไทย

โครงการบลูมเบิร์กเพื่อความปลอดภัยทางถนน

                       ความปลอดภัยทางถนนถายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง        
                       รัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลก

สื่อและสิ่งพิมพ์

                        กฎหมายความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย

 การประเมินความปลอดภัยทางถนนในเชิงกฎหมายและ 
 เชิงสถาบันในประเทศไทย

คณะท�างานเพื่อทบทวนกฎหมายความปลอดภัยทางถนน



การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

แม้ว่าจ�านวนประชากรของโลก การสัญจรโดยพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ และค่าประมาณการอัตราการเสียชีวิต
จะเพ่ิมมากขึ้นจ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนได้เริ่มคงท่ีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมียอดผู้เสียชีวิต
ต่อปีที่ประมาณ 1.25 ล้านคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของการด�าเนินการป้องกันการสูญเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน

ในขณะท่ีจ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกเป็นผู้ใช้ถนนท่ีมีความเสี่ยงถึงร้อยละ 49 จ�านวน 
ดังกล่าวในประเทศกลับสูงถึงร้อยละ 83 ของจ�านวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากอุบัติเหตุทางถนน



ความปลอดภัยทางถนนเป็น
ปัญหาด้านสาธารณสุขที่
ส�าคัญในประเทศไทย

รายงานสถานการณ์โลกด้านความปลอดภยั

ทางถนนระบุว่าอตัราผูเ้สยีชวิีตจากอบุตัเิหตุ

ทางถนนในประเทศไทย (ค่าประมาณการ

ขององค์การอนามัยโลกอยู่ที่ 36.2 คนต่อ

แสนประชากร) จัดอยู่ในล�าดับท่ีสองของ

โลกรองจากประเทศลเิบยี ซึง่คดิเป็นมลูค่า

ความเสียหายทางเศรษฐกิจเท่ากับร้อยละ 

3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 

ความปลอดภัยทางถนนได้
รับการบรรจุให้เป็นหนึง่ใน
เป้าหมายเพือ่การพัฒนา
อย่างยัง่ยืน

เป้าหมายข้อที ่3.6  
ลดจ�านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนนลงครึ่งหนึ่งภายใน 

ปี 2563

ในการประชมุสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ผู้น�าจาก

ประเทศต่างๆ ได้รับรองเป้าหมายเพื่อการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน โดยหน่ึงในเป้าหมาย

ใหม่นัน้ได้แก่ การลดจ�านวนผูบ้าดเจบ็และ

เสียชวิีตจากอบุตัทิางถนนลงคร่ึงหน่ึงภายใน

ปี พ.ศ. 2563 และ “ท�าให้เมืองและการตั้ง

ถ่ินฐานปลอดภยัและย่ังยืนส�าหรบัประชากร

ทกุคน” เป้าหมายข้อที ่11.2 ระบวุ่า “ภายใน

ปี พ.ศ. 2573 ทุกคนจะต้องเข้าถึงระบบการ

คมนาคมขนส่งท่ีปลอดภยั ราคาสมเหตุสม

ผล และย่ังยืน โดยการขยายระบบขนส่ง

มวลชนท่ีเอื้อต่อความต้องการสัญจรของ

ผู้คนในสถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยง เช่น ผู้

หญิง เด็ก ผู้พิการ และผู้สูงวัย” เป้าหมาย

ดังกล่าวนับเป็นความก้าวหน้าด้านความ

ปลอดภัยทางถนนที่ส�าคัญยิ่ง

โครงการบลูมเบิร์กเพือ่ความปลอดภัยทางถนน

โครงการพัฒนาสือ่

การรายงานข่าวความปลอดภยัทางถนนนับเป็นกลไกส�าคญัในการสร้างความตระหนัก

ในสังคมเพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย โครงการ Journalism Fellowship 

Program ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมและให้ทุนในระยะยาว ช่วยให้ผู้สื่อข่าวมีความรู้

ความเข้าใจเชงิลกึเก่ียวกับปัญหาด้านความปลอดภยัทางถนนและแนวทางการแก้ไข 

ผูส้ือ่ข่าวท่ีได้รบัคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการจะได้เรยีนรูเ้ทคนคิการรายงานข่าวเชงิสบืสวน

และการน�าเสนอที่น่าสนใจ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สื่อข่าวและผู้ฝึกสอน

จากนานาประเทศ

โครงการพัฒนาผู้เชีย่วชาญด้านกฎหมายความปลอดภัย
ทางถนน 

โครงการพัฒนาผูเ้ชีย่วชาญด้านกฎหมายความปลอดภัยทางถนนภายใต้โครงการบลมู

เบิร์กเพ่ือความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทยให้การสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายและข้อบงัคับท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางถนน โดยการสร้างศักยภาพ 

ความรู ้และทักษะ ให้กับนักกฎหมาย ตวัแทนจากภาคประชาสงัคม และผูส้ือ่ข่าว ให้

สามารถรณรงค์เพ่ือปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายบนพ้ืนฐานของข้อมลูท่ีน่าเชือ่ถือ และเพ่ือ

สร้างให้เกิดเครือข่ายนักกฎหมายความปลอดภัยทางถนนในประเทศ



โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุบัติเหตุ

ทางถนนแบบบูรณาการ

องค์การอนามยัโลกให้การสนบัสนุนการพัฒนาระบบ

ซอฟท์แวร์บริหารจัดการข้อมูลความปลอดภัยทาง

ถนนแห่งชาต ิซึง่ช่วยให้บรูณาการข้อมลูการบาดเจบ็

และเสยีชวิีตจากฐานข้อมลูของกระทรวงสาธารณสขุ 

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิและระบบอเีคลมของบรษิทั

กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ ข้อมลูบรูณาการได้

ผ่านการทดสอบการประมวลผล โดยในขัน้ตอนต่อไป

จะมกีารลงนามความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทัง้สาม

และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกลางปี 

พ.ศ. 2559

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบ

การสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน

องค์การอนามยัโลก โดยความร่วมมอืกับส�านกัโรคไม่

ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนโครงการ

เสรมิสร้างศกัยภาพให้กับทีมสบืสวนอุบตัเิหตใุนระดบั

ภูมิภาคและจังหวัด โดยจัดการฝึกอบรมใน 20 ท้อง

ทีท่ั่วประเทศไทย ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมฝึกอบรมจากสหสาขา

วิชาชีพ การฝึกอบรมดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนา

คูม่อืสอบสวนอบุตัเิหต ุซึง่ได้แจกจ่ายไปยังหน่วยงาน

ต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องทัว่ประเทศ อกีทัง้ ข้อเสนอแนะส�าหรบั

มาตรการชุมชนและจุดตรวจอีกด้วย

โครงการน�าร่องเพื่อส่งเสริมการใช้เบาะนิรภัย

ส�าหรับเด็ก

องค์การอนามัยโลกให้การสนับสนุนโครงการน�าร่อง

เพ่ือส่งเสริมการใช้เบาะนิรภัยส�าหรับเด็กในโรง

พยาบาลประจ�าจงัหวดั 4 แห่งทัว่ประเทศไทย โดยโรง

พยาบาลแต่ละแห่งได้จัดกิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ในกลุ่มผู้ปกครองในการใช้เบาะนิรภัย

ส�าหรับเด็ก ข้อเสนอแนะจากโครงการดังกล่าวได้แก่ 

การสร้างความรู้ความเข้าใจกับสาธารณชนเก่ียวกับ

เบาะนิรภัยส�าหรับเด็ก การสนับสนนุด้านราคาจาก

ภาครฐั และการบรรจเุบาะนิรภัยส�าหรบัเดก็เป็นส่วน

หน่ึงของการสอบใบขับข่ีของกรมการขนส่งทางบก 

เป็นต้น

ความปลอดภยัทางถนนถายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างรฐับาลไทยและองค์การอนามัยโลก



สือ่และสิง่พิมพ์

เพ่ือสนบัสนุนการด�าเนนิงานด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย องค์การอนามยัโลกจึงได้ผลติสือ่และสิง่พิมพ์เพ่ือการสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับสื่อและกฎหมายโดยเฉพาะให้กับเครือข่ายและภาคีต่างๆ  ในประเทศไทยใช้ประกอบในการประชุมและการฝึก

อบรมต่างๆ ตลอดจนเพื่ออ้างอิงในกระบวนการทบทวนกฎหมายความปลอดภัยทางถนนในระดับประเทศ
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กฎหมายความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย 

รายงานระดับโลกด้านความปลอดภัยทางถนนฉบับที่สาม ซึ่งตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2558 ระบุถึงช่องว่างทางกฎหมายหลายประการท่ี

เกี่ยวเนื่องกับปัจจัยเสี่ยงทั้งห้าประการ ดังนี้
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การประเมนิความปลอดภัยทางถนนในเชงิกฎหมายและเชงิสถาบนัในประเทศไทย  

องค์การอนามยัโลกประจ�าประเทศไทย โดยการสนับสนุนของโครงการบลมูเบร์ิกเพ่ือความปลอดภยัทางถนนได้ท�าการศกึษาประเมนิ

ความปลอดภัยทางถนนในเชิงกฎหมายและเชิงสถาบันในประเทศไทย ซึ่งจากการประเมินดังกล่าว มีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

แก้ไขกฎหมาย ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยง ข้อเสนอแนะ

ความเร็ว 1. จ�ากัดความเร็วในเขตเมืองให้เหลือ 50 กม/ชม หรือต�่ากว่า
2. ก�าหนดให้กฎหมายความเร็วแต่ละฉบับมีความสอดคล้องกัน                                                        
3. ปรับปรุงการจัดประเภทของถนน

เมาแล้วขับ 1. จ�ากัดปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอลในเลือดที่ 0.02 ก/ดซ หรือต�่ากว่า ส�าหรับผู้ขับขี่รายใหม่หรือ
อายุน้อย                              

2. ก�าหนดให้ตรวจวัดแอลกอฮอลส�าหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการชน                                        
3. ก�าหนดความรุนแรงของโทษตามระดับแอลกอฮอลที่เกินจากขีดจ�ากัด            
4. ให้อ�านาจเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้เครื่องล็อคการสตาร์ตเครื่องยนต์หากตรวจพบแอลกอฮอล

การบังคับใช้ 1. เพิ่มค่าปรับและปรับปรุงกลไกการจ่ายค่าปรับที่มีประสิทธิภาพ             
2. ปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้องระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย                               
3. ก�าหนดโทษและค่าปรับที่มีมาตรฐานเดียวกัน

หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย 
และ เบาะนิรภัยส�าหรับ
เด็ก

1. ก�าหนดให้มีมาตรฐานหมวกนิรภัยส�าหรับเด็ก
2. บังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยฉบับปัจจุบัน
3. ก�าหนดให้ผู้โดยสารตอนหลังคาดเข็มขัดนิรภัย
4. บังคับใช้กฎหมายเข็มขัดนิรภัยฉบับปัจจุบัน
5. ก�าหนดให้มีกฎหมายเบาะนิรภัยส�าหรับเด็ก

นอกจากช่องว่างทางกฎหมายแล้ว การบังคับกฎหมายใช้นับ

เป็นปัญหาส�าคัญอีกประการหนึ่งในประเทศไทย

(ที่อยู่ตามหน้าหลังสุด)



คณะท�างานเพือ่ทบทวนกฎหมายความปลอดภัยทางถนน

ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน โดยค�าสั่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะท�างานเพื่อทบทวนกฎหมาย

ความปลอดภัยทางถนนขึ้นเมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีแผนจะยกระดับให้เป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการศูนย์

อ�านวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติในอนาคต คณะท�างานนีม้หีน้าท่ีผลกัดนัและประสานงานการปรบัปรงุกฎหมายระหว่าง

กระทรวงต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ประชุมกันครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

กิจกรรมในปี พ.ศ. 2559 – 2560 

• แต่งต้ังคณะท�างานเพ่ือทบทวนกฎหมายความปลอดภัยทางถนนเป็นคณะอนกุรรมการภายใต้คณะกรรมการศนูย์อ�านวยการ

ความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ

• จัดท�าข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายความปลอดภัยทางถนนเพื่อเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีอนุมัติ

• จัดการฝึกอบรมให้กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการรายงานข่าวความปลอดภัยทางถนนในเชิงสืบสวน

• ปรับปรุงการประสานงานระหว่างองค์กรที่ท�างานด้านความปลอดภัยทางถนนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

• เสริมสร้างศักยภาพให้กับสมาชิกโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายความปลอดภัยทางถนน ให้สามารถขับเคล่ือนการ

ปรับปรุงกฎหมายได้



องค์การอนามัยโลกประจ�าประเทศไทย

อาคาร 3 ชั้น 4 ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์: +662 547 0100  โทรสาร: +662 591 8199

อีเมล์: setharegistry@who.int


