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กิตติกรรมประกาศ 
 
ในการทํางานวิจัยใดๆ ส่ิงสําคัญซึ่งเปนหัวใจของงาน คือ ขอมูลที่จะนํามาใชในการวิเคราะหวิจัย นอกไปจากนี้
การไดรับการสนับสนุนงานไมวาจะเปนดานวิชาการ งบประมาณ ก็เปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหงานวิจัยสําเร็จและมี
คุณคาบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 
การศึกษานี้คงจะไมสําเร็จและไมปรากฎเปนรูปเลมดังที่เห็นอยู ถาปราศจากการสนับสนุนและความชวยเหลือ
จากบุคคล คณะบุคคล ตางๆ ดังตอไปนี้  ซึ่งผูวิจัยขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้   
 

• ศ.นพ. ไพบูลย  สุริยะวงศไพศาล ผูที่เล็งเห็นถึงความสําคัญของงานวิจัยนี้พรอมทั้งใหการสนับสนุน
ดานงบประมาณ ตลอดจนจัดหาขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บ (IS) ของ 28 โรงพยาบาลทั่วประเทศ  
และคุณณัชชา ไตรโกมล เจาหนาที่ของศ.นพ.ไพบูลย ที่กรุณาอํานวยความสะดวกดานการ
ประสานงานตางๆ ทําใหการศึกษานี้สามารถสําเร็จไดโดยปราศจากอุปสรรคใดๆ 

• ทีมงานของผูวิจัยซึ่งประกอบไปดวย คุณศาสตราวุฒิ พลบูรณ คุณปรเมศวร เหลือเทพ คุณวิชุดา 
โควธนพานิช คุณชัชวาล สิมะสกุล คุณณัฐพงศ บุญตอบ คุณสุพัตรา คชาทอง และอีกหลายๆ ทานที่
ไมสามารถเอยนามไดทั้งหมด ซึ่งไดทุมเทกําลังกาย ความรูและเสียสละเวลาสวนตัวมารวมมือกัน
ผลักดันใหการศึกษานี้สําเร็จไดตามเปาหมายและในเวลาที่กําหนด 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการศึกษาวิเคราะหคุณภาพขอมูลอุบัติเหตุจราจรและศึกษาสถานการณ
อุบัติเหตุจราจร และความสัมพันธกับแนวโนมการกระจายของปจจัยเสี่ยงจากแหลงขอมูลตางๆ ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความสมบูรณ คุณภาพของขอมูล และ เพื่อรวบรวม วิเคราะห สถานการณอุบัติเหตุ
จราจร และความสัมพันธกับแนวโนมและการกระจายของปจจัยเสี่ยงจากแหลงขอมูลที่มี เพื่อการวาง
ยุทธศาสตรการแกไขปญหาและเสนอแนะตอการพัฒนาระบบขอมูล โดยรายงานฉบับนี้ไดเสนอผลการ
วิเคราะหแนวโนมอุบัติเหตุทางถนนและความสัมพันธกับปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุทางถนน 
 

ในการวิเคราะหนั้น การศึกษานี้ใชขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ หรือขอมูล IS จากโรงพยาบาลนํารอง 28 
โรงพยาบาลทั่วประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2542 – 2546 เพื่อวิเคราะหแนวโนมอุบัติเหตุและปจจัยเสี่ยงตางๆ โดย
ทําการวิเคราะหขอมูล IS ที่ไดมาในระหวางชวงเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2546 ประกอบดวยขอมูลผูประสบอุบัติเหตุทั้งหมด จํานวน 301,375 ราย แยกเปนผูเสียชีวิต 22,735 ราย 
และผูบาดเจ็บ 278,640 ราย ซึ่งผลการวิเคราะหแนวโนมอุบัติเหตุทางถนนและความสัมพันธกับปจจัยเสี่ยงที่
เกี่ยวของกับอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยไดขอสรุปสําคัญดังตอไปนี้ 
 

• แมวาจํานวนผูประสบอุบัติเหตุในชวงเวลากลางคืนจะมีจํานวนใกลเคียงกับชวงเวลากลางวัน แตจํานวน
ผูเสียชีวิตในชวงเวลากลางคืนมีมากกวา (56.2% ในเวลากลางคืนเทียบกับ 43.8% ในชวงเวลากลางวัน) 
ซึ่งโดยทั่วไปปริมาณการจราจรในเวลากลางคืนจะเบาบางกวาในเวลากลางวัน ทําใหผูขับข่ีสามารถขับข่ี
ยานพาหนะดวยความเร็วมากขึ้นและเปนสาเหตุใหอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนมีความรุนแรง
มากกวา ดังนั้นควรมีการเพิ่มมาตรการความเขมงวดในการรักษากฎหมายเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงตางๆ 
เชน เมาแลวขับ การไมใชอุปกรณนิรภัย ตลอดจนควรใหความสําคัญตอปญหาไฟฟาแสงสวาง การ
พิจารณาเพิ่มอุปกรณเพื่อชวยการมองเห็น เชน อุปกรณสะทอนแสง เปนตน 

• ปญหาเรื่องดื่มแลวขับข่ียังเปนปญหาใหญสําหรับสังคมไทย ผลการศึกษาบงชี้วาอุบัติเหตุที่เปนผลจากการ
ที่ผูขับข่ีด่ืมแอลกอฮอลนั้นเกิดขึ้นสูงสุดในชวงเวลา 00:00 – 04:00 น. และยังลวงเลยไปถึงชวงกอน   
06:00 น. ชี้ใหเห็นวามาตรการการหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลหลังเวลาที่ทางการกําหนดนั้น ยังไมไดรับ
การปฏิบัติอยางจริงจัง นอกจากนั้น การจัดหาระบบการเดินทาง (กลับบาน) ใหกับผูที่ ด่ืมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเหลานี้ แทนการปลอยใหเสี่ยงขับข่ีรถกลับเองก็เปนสิ่งที่ควรพิจารณาเปนอยางยิ่ง อยางไรก็
ตาม ถึงแมจะพบวามีผูขับข่ีด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเวลากลางคืนมากกวาในเวลากลางวัน (58.9% 
เทียบกับ 23.5% ในเวลากลางวัน) แตจากการที่มีผูขับข่ีด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอลมากถึง 23.5% ในชวง
เวลากลางวัน นาจะเปนสิ่งสะทอนถึงปญหาเรื่องดื่มแลวขับข่ีที่ควรจะไดรับการแกไขอยางตอเนื่องและ
จริงจังตอไป ไมเวนแมแตชวงเวลากลางวัน  
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• เปนที่นาวิตกวาผูประสบอุบัติเหตุที่เปนคนเดินเทานั้น เปนเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 10 ป มากถึง 28.3% หรือ
ทุกๆ หนึ่งในสี่ของผูเดินเทาที่ประสบอุบัติเหตุนั้นเปนเด็กเล็ก สะทอนใหเห็นวาสังคมไทยยังขาดการให
ความสําคัญตอความปลอดภัยแกเด็กและเยาวชน อีกทั้งงานวิจัยดานอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเด็กยังคงมีไม
เพียงพอที่จะผลักดันใหผูมีอํานาจและ/หรือผูที่เกี่ยวของหันมาใหความสนใจตอปญหานี้อยางจริงจัง 
ถึงแมวากลุมคนเดินเทาที่ประสบอุบัติเหตุสูงสุดจะอยูระหวาง 26 - 60 ป โดยปจจัยหลักที่ทําใหเกิด
อุบัติเหตุแกคนเดินเทากลุมนี้ คือ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งมีมากถึง 72.1% 

• รถจักรยานยนตยังเปนยานพาหนะที่เปนสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งพบวามีผูประสบอุบัติเหตุจาก
รถจักรยานยนตมากถึง 76.2% นอกจากนั้น ผูเสียชีวิตที่เกิดจากรถจักรยานยนตยังสูงถึง 72.4% ของ
ยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุทั้งหมด หรือประมาณไดวามีผูเสียชีวิตจากรถจักรยานยนตมากถึง 3 ใน 4 
ของผูเสียชีวิตทั้งหมด ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของนาจะพิจารณาศึกษามาตรการที่เปนที่ยอมรับของทุกฝาย 
โดยในขณะที่ยังไมสามารถควบคุมปริมาณรถจักรยานยนตหรือจัดสรรยานพาหนะประเภทอื่นทดแทนได 
ควรพิจารณามาตรการที่จะทําใหผูขับข่ีสามารถใชรถจักรยานยนตไดอยางปลอดภัยมากที่สุดเทาที่จะ
เปนไปได 

• อุบัติเหตุที่เกิดกับรถจักรยานยนตเปนอุบัติเหตุที่ไมมีคูกรณี หรือ Single Vehicle Crash มีมากถึง 43.3% 
อยางไรก็ตาม มากกวาครึ่งของผูขับข่ีกลุมนี้ (58.5%) เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

• ผลการวิเคราะหพบวากลุมผูขับข่ีรถจักรยานยนตที่ประสบอุบัติเหตสูงสุดอยูในกลุมอายุ 15 – 20 ป และ
อุบัติเหตุมีแนวโนมที่จะลดลงเมื่อผูขับข่ีมีอายุมากขึ้น อยางไรก็ตาม มีผูขับข่ีที่มีอายุตํ่ากวา 15 ปประสบ
อุบัติเหตุมากถึง 8,250 รายหรือ 4.6% ของผูประสบอุบัติเหตุทั้งหมด ทั้งที่เด็กๆ เหลานี้ยังไมไดรับ
ใบอนุญาตขับข่ี 

• ปจจัยสําคัญที่พบจากผูใชรถจักรยานยนตที่ประสบอุบัติเหตุกับหมวกนิรภัย ไดแก 
- ผูขับข่ีมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยมากกวาผูซอนทายเกือบสามเทา (10.7% สําหรับผูขับข่ี และ 

3.4% สําหรับผูโดยสาร) 
- ผูขับข่ีที่เปนเพศหญิงมีอัตราการสวมหมวกนิรภัยสูงกวาเพศชาย (13.9% สําหรับเพศหญิง และ 

10.1% สําหรับเพศชาย) 
- อัตราการสวมหมวกนิรภัยในเวลากลางวันมีเพียง 14.2% และจะลดลงเหลือเพียง 7.8% ในเวลา

กลางคืน 
- อัตราการใชหมวกนิรภัยจะเพิ่มข้ึนตามอายุของผูใช (นอยที่สุด 3.1% ในกลุมผูขับข่ีอายุตํ่ากวา 15 

ป) 
- การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลใหผูขับข่ีสวมหมวกนิรภัยนอยลง (ลดลงจาก 13.8% สําหรับผูที่

ไมด่ืม เหลือเพียง 7.0% สําหรับผูที่ด่ืม) 
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• จากการวิเคราะหพบวา หมวกนิรภัยสามารถลดอัตราการเสียชีวิตไดถึง 52.0% หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ 
หากผูขับข่ีรถจักรยานยนตขับข่ีโดยไมสวมหมวกนิรภัยจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มากกวา
ผูที่สวมหมวกนิรภัย 2.07 เทา 

• ผูประสบอุบัติเหตุที่เสียชีวิตสวนใหญมีสาเหตุจากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นที่ศีรษะและคอ คิดเปนสัดสวน
ประมาณ 81.0% ซึ่งสันนิษฐานในเบื้องตนไดวา การที่ผูประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ
และคอเปนสวนใหญนั้น  อาจมีสาเหตุจากการขับข่ีและ /หรือซอนทายรถจักรยานยนต โดยผูใช
รถจักรยานยนตเหลานี้อาจมิไดสวมหมวกนิรภัยเพื่อปองกันศีรษะของตนเอง อยางไรก็ตาม มีขอควรสังเกต
ประการหนึ่ง คือ จากจํานวนผูเสียชีวิตที่สวมหมวกนิรภัย มีผูที่ไดรับบาดเจ็บที่ศีรษะและคอมากถึง 72.8% 
ของผูเสียชีวิตที่สวมหมวกนิรภัยทั้งหมด ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผูเสียชีวิตเหลานี้อาจสวมหมวกนิรภัยที่ไมได
มาตรฐาน หรือ ขับข่ีรถจักรยานยนตดวยความเร็วสูง เมื่อประสบอุบัติเหตุจึงทําใหมีการกระแทกที่รุนแรง 
หรืออาจมาจากสาเหตุอ่ืนๆ 

• สวนเข็มขัดนิรภัยสามารถลดอัตราการเสียชีวิตไดถึง 40.0% หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ หากผูขับข่ีรถยนต
สวนบุคคล รถกระบะ/รถตูโดยไมคาดเข็มขัดนิรภัย จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกวาผูที่
คาดถึง 1.7 เทา 

• ปจจัยสําคัญที่พบจากผูใชรถยนต รถกระบะ/รถตูที่ประสบอุบัติเหตุกับเข็มขัดนิรภัย ไดแก 
- ผูขับข่ีมีอัตราการใชเข็มขัดนิรภัยมากกวาผูโดยสารถึงหาเทา (19.1% สําหรับผูขับข่ี และ 3.6% 

สําหรับผูโดยสาร) 
- ผูขับข่ีเพศหญิงมีอัตราการใชเข็มขัดนิรภัยมากกวาเพศชาย (21.0% สําหรับเพศหญิง และ 18.9% 

สําหรับเพศชาย) 
- การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีผลใหผูขับข่ีใชเข็มขัดนิรภัยลดลง (ลดลงจาก 22.5% สําหรับผูที่ไม

ด่ืม เหลือเพียง 14.8% สําหรับผูที่ด่ืม) 


