
Suchada/อัตราการสวมหมวกนิรภัยบนทองถนน_9/28/2010  

อัตราการสวมหมวกนิรภัยบนทองถนน 
       

สุชาดา  เกิดมงคลการ    
กลุมปองกันการบาดเจ็บ สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค  

โทร. 0 2951 0402 
 

ขอสังเกต  การนําเสนอขอมูลอัตราการสวมหมวกนิรภัยดังตารางขางลางนี้ไมสามารถนําขอมูลที่แสดงมาใชเปรียบเทียบเพื่อดูแนวโนมอัตราการสวมหมวก
นิรภัย ไดเนื่องจากมีความแตกตางในเรื่องระเบียบวิธกีารศึกษา 

 

ชวงเวลาที่สาํรวจ อัตราการสวมหมวกนิรภัย ระเบียบวิธีการ หนวยงานทีด่ําเนินการ 
 ผูขับขี่ ผูโดยสาร   

2540 
 

38.12  10.43 - การสังเกตการสวมหมวกนิรภัยบนทองถนน 
- ดําเนินการ 21 จังหวัด (รวมกทม.) 
- สํารวจ 3 วนั และ 4 ชวงเวลา 
   วันที่สํารวจ  จันทร  อังคาร และอาทติย 
   เวลา  08.00-09.00 น.  10.00-11.00 น. 
           14.00-15.00 น.  16.00-17.00 น. 
   ระยะเวลาที่สํารวจ 1 เม.ย.-31 ก.ค. 40  
- กทม. (สุม 3 เขต  เขตละไมต่ํากวา 3 จุด)          
   อยางนอย 200 คัน/ชวงเวลา 
   ตางจังหวดั เลือกอําเภอเมืองและอําเภออื่นที่มี   
   การจราจรหนาแนนอีก 1 อําเภอ (อําเภอละ 3 จุด) 
   อยางนอย 50 คัน/ชวงเวลา 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
สถาบันการแพทยดานอุบัตเิหตุและ 
สาธารณภัย 
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ชวงเวลาที่สาํรวจ อัตราการสวมหมวกนิรภัย ระเบียบวิธีการ หนวยงานทีด่ําเนินการ 
 ผูขับขี่ ผูโดยสาร   

2545  57.18 16.72 - การสังเกตการสวมหมวกนิรภัยบนทองถนน 
- ดําเนินการ 25 จังหวัด (รวมกทม.) 
- สํารวจ 3 วนั และ 4 ชวงเวลา 
   วันที่สํารวจ  จันทร  อังคาร และอาทติย 
   เวลา  08.00-09.00 น.  10.00-11.00 น. 
           14.00-15.00 น.  16.00-17.00 น. 
   ระยะเวลาที่สํารวจ 17-19 ก.พ. 45  
- กทม. (สุม 3 เขต  เขตละไมต่ํากวา 2 จุด) 
   อยางนอย 200 คัน/ชวงเวลา 
   ตางจังหวดั เลือกอําเภอเมืองและอําเภออื่นที่มี   
   การจราจรหนาแนนอีก 1 อําเภอ (อําเภอละ 2 จุด) 
   อยางนอย 50 คัน/ชวงเวลา 
  

สถาบันการแพทยดานอุบัตเิหตุและ 
สาธารณภัย 

 4-5 เมษายน 2546 
(กอนเทศกาลสงกรานต) 

52.3  16.4 - การสังเกตการสวมหมวกนิรภัยบนทองถนน 
- ดําเนินการ 23 จังหวัด (รวมกทม.) 
- สํารวจ 2 วนั และ 3 ชวงเวลา 
   เวลา  08.00-09.00 น.  10.00-11.00 น. 
           16.00-17.00 น. 
- กทม. (สุม 3 เขต  เขตละไมต่ํากวา 3 จุด)  
   ตางจังหวัดเลือกอําเภอเมืองและอําเภออื่นที่มี   
   การจราจรหนาแนนอีก 2 อําเภอ (อําเภอละ 3 จุด) 

สํานักระบาดวทิยาและสํานกัโรค 
ไมติดตอ กรมควบคุมโรค 
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Suchada/อัตราการสวมหมวกนิรภัยบนทองถนน_9/28/2010  

ชวงเวลาที่สาํรวจ อัตราการสวมหมวกนิรภัย ระเบียบวิธีการ หนวยงานทีด่ําเนินการ 
 ผูขับขี่ ผูโดยสาร   

12-14 เมษายน 2546 
(ชวงเทศกาลสงกรานต) 

 

44.2    13.4

2546  13.9
(ไมแยกระหวางผูขับขี่และผูโดยสาร) 

- การสํารวจอนามัยและสวสัดิการพ.ศ. 2546 
- การสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนหรือสมาชิกใน 
   ครัวเรือน 
- ดําเนินการ 76 จังหวัด 
 

สํานักงานสถิติแหงชาต ิ

2547  49.55
 
 

* ประมาณการ
ประชากรใน
ระดับประเทศ  
76 จังหวัด = 51.67 

24.67 
 
 

* ประมาณการ
ประชากรใน
ระดับประเทศ  
76 จังหวัด = 25.10  

 

- สํารวจขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและ 
  การบาดเจ็บในประชากรอายุ 15 ป ขึ้นไป ป พ.ศ.  
  2547  
- การสัมภาษณบุคคลตัวอยางที่อยูภายใตกลุม 
   ประชากรเปาหมาย   
- ดําเนินการ 41 จังหวัด (ไมมีกทม.) 
* สวมทุกครั้งและเกือบทุกครั้ง 
 

สํานักโรคไมตดิตอ  กรมควบคุมโรค 

2548  52.44 27.32 - สํารวจขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและ 
  การบาดเจ็บในประชากรอายุ 15-74 ป ป พ.ศ.  
  2548 
-การสัมภาษณบุคคลตัวอยางที่อยูภายใตกลุม 
  ประชากรเปาหมาย   
- ดําเนินการ 76 จังหวัด (รวมกทม.) 
 * สวมทุกครั้งและเกือบทุกครั้ง 

สํานักโรคไมตดิตอ  กรมควบคุมโรค 
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Suchada/อัตราการสวมหมวกนิรภัยบนทองถนน_9/28/2010  

ชวงเวลาที่สาํรวจ อัตราการสวมหมวกนิรภัย ระเบียบวิธีการ หนวยงานทีด่ําเนินการ 
 ผูขับขี่ ผูโดยสาร   

2550  54.0 30.9 - สํารวจขอมูลเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและ 
  การบาดเจ็บในประชากรอายุ 15-74 ป ป พ.ศ.  
  2550 
- ดําเนินการ 38 จังหวัด (รวมกทม.) 
 * สวมทุกครั้งและเกือบทุกครั้ง 
 

สํานักโรคไมตดิตอ  กรมควบคุมโรค 
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