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กิตติกรรมประกาศ 
 
ในการทํางานวิจัยใดๆ ส่ิงสําคัญซึ่งเปนหัวใจของงาน คือ ขอมูลที่จะนํามาใชในการวิเคราะหวิจัย นอกไปจากนี้
การไดรับการสนับสนุนงานไมวาจะเปนดานวิชาการ งบประมาณ ก็เปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหงานวิจัยสําเร็จและมี
คุณคาบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 
การศึกษานี้คงจะไมสําเร็จและไมปรากฎเปนรูปเลมอยูในขณะนี้ ถาปราศจากการสนับสนุนและความชวยเหลอื
จากบุคคล คณะบุคคล และหนวยงานตางๆ ดังตอไปนี้ ซึ่งผูวิจัยขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

• ศ.นพ. ไพบูลย  สุริยะวงศไพศาล ผูที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของงานวิจัยนี้พรอมทั้งใหการสนับสนุน
ดานงบประมาณ และคุณณัชชา ไตรโกมล เจาหนาที่ของ ศ.นพ.ไพบูลย ที่กรุณาอํานวยความสะดวก
ดานการประสานงานตางๆ ทําใหการศึกษานี้สามารถสําเร็จไดโดยปราศจากอุปสรรคใดๆ 

• หนวยงานตางๆ ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และใหความรวมมือสนับสนุนดานขอมูล 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรงพยาบาลศูนยขอนแกน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและโรงพยาบาล
ตางๆ ในสังกัด โรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี กรมการขนสงทางบก กองตํารวจทางหลวง 
และสถานีตํารวจอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

• ทีมงานของผูวิจัยซึ่งประกอบดวย คุณศาสตราวุฒิ พลบูรณ คุณปรเมศวร เหลือเทพ คุณวิชุดา    
โควธนพานิช คุณชัชวาล สิมะสกุล คุณณัฐพงศ บุญตอบ คุณสุพัตรา คชาทอง และอีกหลายๆ ทานที่
ไมสามารถเอยนามไดทั้งหมด ซึ่งไดทุมเทกําลังกาย ความรูและเสียสละเวลาสวนตัวมารวมมือกัน
ผลักดันใหการศึกษานี้สําเร็จไดตามเปาหมายและในเวลาที่กําหนด 
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ยุทธศาสตรการแกไขปญหาและเสนอแนะตอการพัฒนาระบบขอมูล โดยรายงานฉบับนี้ไดเสนอผลการ
วิเคราะหการศึกษาคุณภาพของขอมูลอุบัติเหตุทางถนน และสถานการณอุบัติเหตุจราจรทางถนนใน
ประเทศไทย 
 
รายงานฉบับนี้เร่ิมตนดวยการนําเสนอแหลงขอมูลอุบัติเหตุ ซึ่งไดครอบคลุมหนวยงานหลักที่รับผิดชอบขอมูล
อุบัติเหตุทางถนน 5 แหง ไดแก สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข กรมทางหลวง กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และการทางพิเศษแหงประเทศไทย นอกจากนี้ยังไดเสนอถึงคุณลักษณะของขอมูลและ
การเผยแพรขอมูลอุบัติเหตุของหนวยงานเหลานี้ หลังจากนั้นไดนําเสนอขอมูลบางสวนที่ไดจากหนวยงาน
เหลานี้รวมกับขอมูลจากหนวยงานอื่นๆ เชน สํานักงานสถิติแหงชาติ กรมการขนสงทางบก กระทรวงพลังงาน 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มาทําการวิเคราะหและสรุปสถานการณ
อุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาคุณภาพขอมูลอุบัติเหตุทางถนนและสถานการณอุบัติเหตุ
ทางถนนในประเทศไทยสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังตอไปนี้ 
 
• ขอมูลที่มีประโยชนสูงสุดในการวิเคราะหอุบัติเหตุในรายละเอียด คือ ขอมูลดิบ ถึงแมหนวยงานหลักสวน

ใหญจะมีการเก็บบันทึกขอมูลดิบ ทั้งในรูปแบบของรายงานและสื่ออิเล็คทรอนิกส แตยังไมมีหนวยงานใดที่
เผยแพรขอมูลดิบ ส่ิงที่เผยแพรเปนเพียงขอมูลเชิงสถิติ และ/หรือ ขอมูลที่ผานการวิเคราะหแลว ทําใหไม
สามารถนําไปพัฒนาใชในรายละเอียดอื่นๆ หรือการวิเคราะหในเชิงลึกได นอกจากนี้การเขาถึงขอมูลดิบ
ของบางหนวยงานยังพบอุปสรรคดวยระเบียบและขั้นตอนตางๆ ของหนวยงาน ในอนาคตควรมีการ
พิจารณาถึงความเปนไปไดที่จะเผยแพรขอมูลดิบบนสื่ออิเล็คทรอนิกสที่สามารถเขาถึงไดอยางสะดวก เชน 
ในเว็บไซต ดังที่ไดปฏิบัติกันในตางประเทศ  นอกจากนี้ควรมีการพิจารณาที่จะพัฒนาระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร  ที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลกลางซึ่งสามารถนํามาใชรวมกันได  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ขอมูล การเขาถึง และการเผยแพรขอมูล  
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• จากการที่ดัชนีที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุที่ใชอยูในปจจุบัน ซึ่งไดแก จํานวนประชากรและจํานวนรถจด
ทะเบียนนั้น ไมสอดคลองกับจํานวนผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้นการศึกษานี้จึงได
เสนอดัชนีเพิ่มเติม คือ การใชน้ํามันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) มาเปน
ทางเลือกในการวิเคราะหอุบัติเหตุทางถนน อยางไรก็ดี จํานวนประชากรและจํานวนรถจดทะเบียนเปน
ขอมูลที่สืบคนไดงาย และมีความเปนสากล นิยมใชกันทั่วโลก ดังนั้นรายงานฉบับนี้ไดเสนอการประยุกตใช
ดัชนีรถจดทะเบียนตอประชากร ซึ่งเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการวิเคราะหสถานการณอุบัติเหตุของประเทศ 

• จากการวิเคราะหความรุนแรงของอุบัติเหตุโดยใชดัชนีการเสียชีวิต (Fatality Index) แสดงใหเห็นวา ในรอบ 
10 ปที่ผานมา แมวาจํานวนผูบาดเจ็บตออุบัติเหตุจะมีแนวโนมที่สูงขึ้นแตความเสี่ยงในการเสียชีวิตของ   
ผูประสบอุบัติเหตุไดลดลงอยางตอเนื่อง ปจจัยหนึ่งอาจเปนผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการ
ใหบริการทางการแพทยฉุกเฉิน 

• เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางจํานวนผูเสียชีวิตและการถือครองใบอนุญาตขับข่ี ผลการวิเคราะห
ยืนยันไดวาเพศชายมีอัตราความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกวาเพศหญิงเกือบสองเทา 

• แมวาบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงและมีแนวโนมจะลดลงเมื่อ
พื้นที่อยูหางจากกรุงเทพฯ ออกไป แตในทางตรงกันขาม อัตราการเสียชีวิตในกรุงเทพฯ และปริมณฑลกลับ
มีอัตรานอยที่สุดและมีแนวโนมที่จะเพิ่มข้ึนเมื่อพื้นที่อยูหางกรุงเทพฯ ออกไป 

• การศึกษานี้ไดเนนความแตกตางระหวางอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในชวงเทศกาลและชวงเวลาปกติ โดยวิเคราะห
ปจจัยหลัก 4 ประการ คือ ที่อยูปจจุบัน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ประเภทการเดินทาง และการใชเข็ม
ขัดนิรภัยและหมวกนิรภัย 

• นอกจากนี้ ยังวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางการเรียกตรวจยานพาหนะของเจาหนาที่ตํารวจ กับ
สถานการณอุบัติเหตุในชวงเทศกาล ซึ่งแสดงใหเห็นวา การกําหนดยุทธศาสตรและ/หรือมาตรการการตั้ง
ดานตรวจหรือจํานวนการเรียกตรวจของเจาหนาที่ ควรพิจารณาถึงความรุนแรงของอุบัติเหตุดวย 


