
  บาดเจ็บนอนโรงพยาบาล

 104,725 ราย 
(113,048 ราย ในปี 2552 และ 113,862 ราย ปี 2553)

ชาย 75,697 ราย 
หญิง 29,028 ราย

10 เหตุผลสำคัญของการไม่สวมหมวกนิรภัย

 1.  เดินทางระยะใกล้  64%  
 2. ไม่ได้ขับขี่รถออกถนนใหญ่  37%  
 3.  เร่งรีบ  29%  
 4.  ร้อน อึดอัด สวมใส่แล้วไม่สบาย สกปรก  21% 
 5. กลัวผมเสียทรง  13%    
 6. ไม่มีที่เก็บ  พกพาลำบาก  กลัวหาย  10% 
 7. ตำรวจไม่จับ  8%
 8. ไม่มีหมวกนิรภัย  7%
 9. คิดว่าโอกาสเกิดอุบัติเหตุมีน้อย  6%
 10. บุคคลที่นั่งมาด้วยกันก็ไม่ได้สวม  4%

- จากการสำรวจพฤตกิรรมเสีย่ง (BRFSS) ป ี2553 โดยการสมัภาษณ ์ 
 อายุ 15-74 ปี พบว่า
 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง 
 เมื่อขับขี่ 52.6%
 ผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง 
 เมื่อโดยสาร 30.5%

เข็มขัดนิรภัย 

- อัตราการคาดเข็มขัดนิรภัย 61% (มูลนิธิไทยโรดส์ ปี 2553)
 ของผู้ขับขี่ 
- อัตราการคาดเข็มขัดนิรภัย 42% (มูลนิธิไทยโรดส์ ปี 2553)
 ของผู้โดยสารตอนหน้า
- จากการสำรวจพฤตกิรรมเสีย่ง (BRFSS) ป ี2553 โดยการสมัภาษณ ์ 
 อายุ 15-74 ปี พบว่า
 ผู้ขับรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้งเมื่อขับรถยนต์   
 66.8%
 ผู้โดยสารรถยนต์ตอนหน้าคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งหรือเกือบทุกครั้ง 
 เมื่อโดยสาร 48.5%

รถจกัรยานยนต ์จากขอ้มลู Injury Surveillance System (IS)  
ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค   

  ปี 2554 ปี 2553
- อัตราการสวมหมวกนิรภัยในภาพรวม 13.80%      12.40%  
- อัตราการบาดเจ็บที่ศีรษะในภาพรวม 41.67%    43.33%
- ผู้เสียชีวิตมีการดื่มแอลกอฮอล์ 19.95%   39.2% 
- ผู้บาดเจ็บที่มีการดื่มแอลกอฮอล์ 32.79%    39.5% 

- อายุน้อยที่สุดที่ขับขี่รถจักรยานยนต์และมีการดื่มแอลกอฮอล์ คือ  
 อายุุ 10 ปี และอายุ 20 ปี มีสัดส่วนดื่มแอลกอฮอล์สูงที่สุด 
- กลุ่มผู้บาดเจ็บกลุ่มที่ดื่มแอลกอฮอล์มีสัดส่วนการบาดเจ็บที่ศีรษะ 
 ในระดับรุนแรงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ 2.2 เท่า

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ : 02-590-3967-8 โทรสาร : 02-590-3968
www.thaincd.com

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนข้อมูล
คุณอรพิน ทรัพย์ล้น และ คุณรุ่งจิตร เติมต่อ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสุข 
พญ.พิมพ์ภา เตชะกมลสุข และ ดร.อรัฐา รังผึ้ง สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

โดย คณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
สำนักโรคไม่ติดต่อ
สิงหาคม 2555

แหล่งข้อมูล : 
สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ

แหล่งข้อมูล : ปี 2543-2551 ข้อมูลจากมรณบัตร สำนักนโยบาย
  และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
 : ปี 2552-2554 ข้อมูลจากมรณบัตรร่วมกับหนังสือ
  รับรองการตาย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
  กระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บ
สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ปี 2554
THAILAND STATUS OF 
 ROAD SAFETY

THAILAND STATUS OF ROAD SAFETY

แนวโน้มผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนย้อนหลัง ปี 2543-2554
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แนวโน้มผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนย้อนหลัง ปี 2543-2554
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9,910 ราย
 (จากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

เสียชีวิต
14,033 ราย 

(จากข้อมูลใบมรณบัตรและหนังสือรับรอง
การตายของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กระทรวงสาธารณสุข)

มูลค่าความสูญเสีย 
ปี 2553

254,935 ล้านบาท 

คิดเป็น 2.36% ของ GDP
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	ประชากรกลางปี 2554  :  64,181,051 คน
	จากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2554 พบว่า
 	คนไทยมีสวัสดิการรักษาพยาบาล ร้อยละ 98.0 เป็นบัตรประกันสุขภาพ ร้อยละ 79.2 บัตรประกันสังคม/กองทุน 
  เงินทดแทนร้อยละ 11.6 และประเภทข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 8.8 
 	พบว่าครัวเรือนทั่วประเทศ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 23,236 บาท

 หน่วยงานหลัก ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)
 มีคณะอนุกรรมการภายใต้ ศปถ. 6 คณะ คือ
 1. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน
  ประธาน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
  เลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัยและความปลอดภัย
  ทางถนน   
 2. คณะอนุกรรมการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย
  ประธาน รองปลัดกระทรวงคมนาคม
  เลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย
 3. คณะอนุกรรมการด้านยานพาหนะปลอดภัย
  ประธาน รองปลัดกระทรวงคมนาคม
  เลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์
 4. คณะอนุกรรมการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
  ประธาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือเทียบเท่า
  เลขานุการ ผู้บังคับการกองแผนงานกิจการพิเศษ
 5. คณะอนุกรรมการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ
  ประธาน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านพัฒนาการแพทย์
  เลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข
 6. คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการข้อมูลและการติดตามประเมินผล
  ประธาน นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
  เลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ

การตั้งเป้าหมาย อัตราการเสียชีวิตไม่เกิน 10 ต่อประชากร 100,000 คน ในปี 2563

ขนาดของปัญหา ปี 2554

เสียชีวิต 14,033 ราย (จากข้อมูลใบมรณบัตรและหนังสือรับรองการตายของสำนักนโยบาย 
 และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข)
 9,910 ราย (จากข้อมูลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

บาดเจ็บนอนโรงพยาบาล 104,725 ราย (113,048 ราย ในปี 2552 และ 113,862 ราย ปี 2553)
(Admitted) ชาย 75,697 ราย
 หญิง 29,028 ราย
 (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข) 

มูลค่าความสูญเสีย ปี 2553 254,935 ล้านบาท คิดเป็น 2.36% ของ GDP

จากการสำรวจประชากรอายุ 18 ปีขึ้นไป ของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2553 พบว่า มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 50.3 ล้านคน มีผู้ที่เคย 
ประสบอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 1.6 ล้านคน โดยเฉลี่ยแล้วจะมีประชาชนประสบอุบัติเหตุทางถนนและได้รับบาดเจ็บ วันละ 4,384 คน

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน
ในประเทศไทย ปี 2554 

*ฐานข้อมูลหลักประกันสุขภาพและ
สิทธิข้าราชการขาดข้อมูลประกันสังคม

จำนวนรถจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2554 
(กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม) 

จำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั้งหมด 30,194,937 คัน

จำนวนรถ 4 ล้อ (รถเก๋ง รถปิคอัพ - 10,651,817 คัน

รถตู้ ไมโครบัส) 

รถจักรยานยนต์ 18,152,469 คัน

รถสามล้อเครื่อง 22,453 คัน

รถบรรทุก 852,923 คัน

รถบัส 137,503 คัน

ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ
ขับรถเร็ว (ความเร็วตามกฎหมาย) 

- ในเมือง 80 กม./ชม.

- นอกเมือง 90 กม./ชม.

- Motorway 120 กม./ชม.

- จากสถิติข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวง พบว่า สาเหตุของการเกิด 

 อบุตัเิหต ุคอื การขบัขีร่ถดว้ยความเรว็เกนิกวา่อตัราทีก่ฎหมายกำหนด  

 60.69% ของอุบัติเหตุทั้งหมด รองลงมาคือ หลับใน 6.55% และ 

 การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 2.76%

เมาไม่ขับ 

- ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของประชาชนทั่วไปไม่เกิน 50 มิลลิกรัม 

 เปอร์เซ็น

- ระดับแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่รถสาธารณะ 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็น

- ผู้เสียชีวิตที่ดื่มแอลกอฮอล์

- ผู้บาดเจ็บที่ดื่มแอลกอฮอล์  25.82% (Injury Surveillance System) 

   30.47% (Injury Surveillance System) 

- อาชพีทหารและตำรวจ มสีดัสว่นการดืม่แอลกอฮอลส์งูทีส่ดุ รอ้ยละ  

 51.2 รองลงมา คือ ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 45.4

- จากการสำรวจพฤตกิรรมเสีย่ง (BRFSS) ป ี2553 โดยการสมัภาษณ ์ 

 อายุ 15-74 ปี พบว่า

 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายใน 1 ชั่วโมง  

 ก่อนการขับขี่ (ยกเว้นช่วงเทศกาล)  19.8% 

 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายใน 1 ชั่วโมง 

 ก่อนการขับขี่ (ในช่วงเทศกาล)  16.4% 

 ผูข้บัรถยนตด์ืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลภ์ายใน 1 ชัว่โมงกอ่นการขบัขี ่  

 (ยกเว้นช่วงเทศกาล)  12.1% 

 ผูข้บัรถยนตด์ืม่เครือ่งดืม่ทีม่แีอลกอฮอลภ์ายใน 1 ชัว่โมงกอ่นการขบัขี ่  

 (ในช่วงเทศกาล)  9.8% 

หมวกนิรภัย  

- มาตรฐานหมวกนิรภัย มอก. 369-2539

- อัตราการสวมหมวกในภาพรวม 47% ปี 2554, 44% ปี 2553 

  (มูลนิธิไทยโรดส์)

- อัตราการสวมหมวกของผู้ขับขี ่ 55% ปี 2554, 53% ปี 2553

  (มูลนิธิไทยโรดส์) 

- อัตราการสวมหมวกของผู้โดยสาร 25% ปี 2554, 19% ปี 2553

  (มูลนิธิไทยโรดส์)

- อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีสัดส่วนของการไม่สวมหมวกนิรภัย 

 มากที่สุด 91.1%  (IS ปี 2553)

- กลุ่มผู้บาดเจ็บที่ไม่สวมหมวกนิรภัย มีสัดส่วนการบาดเจ็บที่ศีรษะ 

 ในระดับรุนแรงมากกว่ากลุ่มที่สวมหมวกนิรภัย 3 เท่า  (IS ปี 2553) 

- จากการสำรวจโดยการสัมภาษณ์ของมูลนิธิไทยโรดส์ (Road  

 Safety Watch) ปี 2553 พบว่า 

 55% ไม่ทราบว่าการนั่งซ้อนท้ายและไม่สวมหมวกนิรภัยมีโทษปรับ 

 ทั้งคนขี่และคนซ้อน

 13% เขา้ใจวา่การนัง่ซอ้นทา้ยและไมส่วมหมวกนริภยัไมผ่ดิกฎหมาย 
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