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4. ดัชนชีี้วัดที่เสนอแนะ 
 
4.1  ดัชนชีี้วัดสถานการณ 
 
จากผลการทบทวนดัชนีช้ีวดัอุบัติเหตุจราจรในตางประเทศและในประเทศไทย และเมื่อพิจารณาถึงจํานวน
รถจักรยานยนตที่มีอยูในสัดสวนที่สูงมาก  เมื่อเปรียบเทยีบกับรถประเภทอื่นๆ (รถจกัรยานยนตมอียูจํานวน  
18,210,454  คัน  จากรถที่จดทะเบียนทั้งหมด  26,378,862  คัน  ในป  2546  ดูตารางที่ 4.1  หรือคิดเปน  
69.03%)  รวมถึงความแตกตางระหวางกรุงเทพ-มหานคร และจังหวดัอื่น ๆ ในภูมภิาค  ผูวิจยัขอเสนอแนะ
ดัชนีช้ีวดัอุบัติเหตุที่ใชสําหรบัติดตามและประเมินความกาวหนาของผลปฏิบัติการปองกันแกไขปญหา
อุบัติเหตุจราจร  เปรียบเทียบสถานการณระหวางกรงุเทพมหานครกับภูมภิาคและระหวางจังหวัด และ
ระหวางประเทศไทยกับนานาประเทศทัว่โลก เพื่อดําเนนิการเปนระยะ โดยระยะที่ 1 สามารถดําเนินการได
ทันที สวนระยะที่ 2 ดําเนนิการเมื่อสามารถกําหนดนิยามขอบเขต กทม. และประชากรไดแนนอน ดงันี้ 
 
ระยะท่ี 1 
 
1. จํานวนอุบัติเหตุจราจรที่รวบรวมโดยสํานกังานตํารวจแหงชาติ 
2. จํานวนผูเสียชีวิตที่รวบรวมโดยกระทรวงสาธารณสุข 
3. จํานวนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ที่รวบรวมโดยกระทรวงสาธารณสุข 
4. จํานวนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 
5. จํานวนผูเสียชีวิตตอ  100,000  ประชากร 
6. จํานวนผูเสียชีวิตตอ  10,000  คันรถ 
7. จํานวนผูขบัขี่จักรยานยนตทีบ่าดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตตอ  10,000  คันรถจักรยานยนต 
8. ผูเสียชีวิตบนทางหลวง ตอ 100 ลานกิโลเมตรเดินทางของยานพาหนะ 
 
ระยะท่ี 2 
 
9. จํานวนผูเสียชีวิตใน กรุงเทพมหานคร ตอ 100,000 ประชากรในกรุงเทพมหานคร 
10. จํานวนผูเสียชีวิตในกรุงเทพมหานคร ตอ  10,000  คันรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร 
11. จํานวนผูขับขี่จักรยานยนตทีบ่าดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตในกรุงเทพมหานคร ตอ 10,000 คัน

จักรยานยนตทีจ่ดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร 
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12. จํานวนผูขับขี่จักรยานยนตทีบ่าดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตในภูมภิาค ตอ 10,000  คันจักรยานยนตที่จด
ทะเบียนในภูมภิาค 

 
4.1.1  จํานวนอุบัติเหตุจราจรที่รวบรวมโดยสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
 
คําจํากัดความ  :  จํานวนอุบัตเิหตุจราจรที่รายงานเปนประจําป โดยสํานกังานตํารวจแหงชาต ิ
มาตรฐานของแหลงขอมูล  :  มีมาตรฐานทีถื่อปฏิบัติโดยสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
การใชประโยชน  :   ใชเปรียบเทยีบจํานวนอุบัติเหตุจราจรที่เกดิขึ้นในแตละป และใชแสดงแนวโนมใน

ระยะยาว 
 
4.1.2 จํานวนผูเสียชวีิตท่ีรวบรวมโดยกระทรวงสาธารณสุข 
 
คําจํากัดความ  :  ผูเสียชีวิตภายใน 30 วนั นับจากวนัที่ประสบเหตุ ตามนยิมการเสียชีวติของ WHO 
มาตรฐานของแหลงขอมูล  :  มีมาตรฐานตามที่ถือปฏิบัติในวงการแพทย 
การใชประโยชน  :   ใชแสดงความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจร และแสดงแนวโนมของความรนุแรงไดด ี
 
4.1.3 จํานวนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ท่ีรวบรวมโดยกระทรวงสาธารณสุข 
 
คําจํากัดความ  : ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที่

กระทรวงสาธารณสุขรวบรวมขอมูลเปนประจํา 
มาตรฐานของแหลงขอมูล  :  มีมาตรฐานตามที่ถือปฏิบัติในหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข 
การใชประโยชน  : ใชแสดงความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจร และแนวโนมของความรนุแรงไดด ี
 
 
4.1.4 จํานวนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาลกระทรวง สาธารณสุข 
 
คําจํากัดความ  : ผูบาดเจ็บที่เปน In-patient  
มาตรฐานของแหลงขอมูล  :  จะตองรวบรวมจากทุกโรงพยาบาล 
การใชประโยชน  : ใชแสดงความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจร และแนวโนมของความรนุแรงไดด ี
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4.1.5 จํานวนผูเสียชวิีตตอ  100,000  ประชากร 
 
คําจํากัดความ  : จํานวนผูเสียชีวิตในขอ 4.1.2  ตอจํานวนประชากร  100,000  คน 
 วิธีคํานวณ  :  
  D = จํานวนผูตาย  ในหนึ่งป 
  P = จํานวนประชากร 
  DR = อัตราการตายตอประชากร  100,000  
   =  D x 100,000 
     P  
 
 ตัวอยาง  
 ในป  2547 D = 13,766 
   P = 62,000,000 
   DR  = 13,766 x 100,000 

62,000,000      
    = 22.2 
 
มาตรฐานของแหลงขอมูล  :  มีขอมูลจํานวนผูตายที่เก็บรวบรวมโดยกระทรวงสาธารณสุขและขอมลู

ประชากรจากกรมการปกครองสวนทองถ่ิน 
การตีความ  : ตัวเลขอตัราการตายตอประชากรแสนคน แสดงถึงระดับความปลอดภยัของประชากรกลุม

นั้น  ถากลุมประชากรเปนประชากรของประเทศ ดังตวัอยางขางตน DR ก็แสดงถึงระดับ
ความปลอดภยัของประชากรไทยในป 2547 ตัวเลข ที่สูงแสดงถึงระดบัความปลอดภัยที่ต่ํา 

การใชประโยชน  :  ใชวัดระดับความปลอดภัยของประชากรในพื้นที่ โดยเปรียบเทียบกับพื้นที่อ่ืน ๆ 
โดยพื้นที่อาจเปนประเทศ หรือจังหวดั หรือกลุมจังหวดั 

 
4.1.6 จํานวนผูเสียชวิีตตอ  10,000  คันรถ 
 
คําจํากัดความ  : จํานวนผูเสียชีวิตในขอ 4.1.2  ตอจํานวนรถ  10,000  คัน 
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 วิธีคํานวณ  :  
  D = จํานวนผูตาย  ในหนึ่งป 
  V = จํานวนยานพาหนะทีจ่ดทะเบียนในปนั้น 
  DV =  D x 100,000 
     V  
 ตัวอยาง  
 ในป  2546 D = 13,209 ราย 
   V = 26,378,862 คัน 
    DV = 13,209 x 100,000 

26,378,862      
    = 5.0 ราย/10,000 คัน 
 
มาตรฐานของแหลงขอมูล  :   มีขอมูลจํานวนผูตายจากกระทรวงสาธารณสุข และขอมูลยานพาหนะจาก

กรมการขนสงทางบก 
การตีความ  : คาอัตราการตายตอยานพาหนะ 10,000 คัน แสดงถึงความปลอดภัยในการใชยานพาหนะ  

ถาอัตรามีคาสูง  ยอมหมายถึง มีโอกาสสูงที่จะมีการเสยีชีวิต 
การใชประโยชน  : ใชเปนตัวแทนในการวดัระดับความปลอดภัยของการใชยานพาหนะ ยกตัวอยางของ

ประเทศไทย การใชพาหนะ 10,000 คัน มีโอกาสที่จะมีผูเสียชีวิต 5 ราย ใน
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงคาดังกลาวเทากับ 1.848  แสดงถึงความปลอดภัยในการใชรถ
มากกวาประเทศไทยประมาณ 3 เทา 

 
4.1.7 จํานวนผูขับขีจั่กรยานยนตท่ีบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตตอ  10,000  คนัรถจักรยานยนต 
 
คําจํากัดความ  : จํานวนผูขบัขี่รถจักรยานยนตที่บาดเจ็บและเขารับการรักษาในโรงพยาบาลและ/หรือ

เสียชีวิต ตอจาํนวนรถจกัรยานยนต 10,000 คัน 
 
 วิธีคํานวณ  :  
  MC = จํานวนผูขับขี่จักรยานยนตทีบ่าดเจ็บ/ตาย รายป (Motorcycle Casualties) 
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  RMC = จํานวนรถจักรยานยนตที่จดทะเบียน ในหนึ่งป 
  MCR =  MC x 10,000 
     RMC 

 ตัวอยาง  
  MC = 100,000 ราย 
  RMC = 18,210,454 คัน 
  MCR  = 54.9 ราย/10,000 คันจักรยานยนต 
 
มาตรฐานของแหลงขอมูล  :   ขอมูลผูขับขี่จักรยานยนตที่ไดรับบาดเจ็บเขาโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต หา

ไดจากฐานขอมูลตํารวจและกระทรวงสาธารณสุข สวนจาํนวน
รถจักรยานยนต หาไดจากกรมการขนสงทางบก 

การตีความ  : อัตราการบาดเจ็บของผูขับขี่จักรยานยนตเปนคาที่แสดงถึงความปลอดภัยในการใช
จักรยานยนต  คาที่สูงแสดงถึงความปลอดภยันอย 

การใชประโยชน   :  อัตราดังกลาวใชสําหรับจัดสถานการณความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกดิขึ้นกับผูขับขี่
จักรยานยนต และใชเปรยีบเทียบแนวโนมในแตละป ซ่ึงสะทอนความสําเร็จของผล
การดําเนนิการปองกันแกไขที่เกี่ยวของกับจักรยานยนต 

 
 
 
 
4.1.8 ผูเสียชีวิตบนทางหลวง ตอ 100 ลานกิโลเมตรเดินทางของยานพาหนะ 
 
คําจํากัดความ  : จํานวนผูเสียชีวิตบนทางหลวงที่รวบรวมโดยกรมทางหลวง ตอ  100 ลานกโิลเมตร

เดินทางของยานพาหนะบนทางหลวงทั่วประเทศ 
 
 วิธีคํานวณ  :  
  DH = จํานวนผูตายบนถนนของกรมทางหลวง 
  VKMT = จํานวนกิโลเมตรเดินทางของยานพาหนะบนทางหลวงทั่วประเทศ 
  DHR =  DH x 100,000,000 
     VKMT 

 ตัวอยาง  ( ขอมูลป 2547)  = 2,324 x 100,000,000 
156,358,628,271 
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   = 1.486 
 
มาตรฐานของแหลงขอมูล  :  จํานวนผูตายบนทางหลวง หาไดจากสํานกัความปลอดภยั,  

กรมทางหลวง ปริมาณการเดนิทางก็เชนกัน 
การตีความ  :  อัตราการเสียชีวิตตอ 100 ลานกิโลเมตรการเดินทาง เปนตัววดัที่แสดงถึงโอกาสในการเกิด

อุบัติเหตุอันเนือ่งจากการเดินทางโดยแทจริง  การที่ใชจํานวนยานพาหนะเปนตัววัดโอกาส
ในการเกิดอุบตัิเหตุนัน้  เนื่องจากเปนขอมลูที่หา 
ไดงาย  หลายหนวยงานยังไมสามารถจัดหาขอมูลการเดินทางไดในปจจุบัน 

การใชประโยชน   :  เปนตัวช้ีวัดความปลอดภัยในการเดินทางที่นําโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุเขามา
คํานวณ  เปนประโยชนในการเปรียบเทยีบสถานการณของอุบัติเหตุในแตละป  
ในชวงเทศกาล  เชน  สงกรานต  ปใหม  ที่มีการเดินทางสูง และระหวางภูมภิาค 
หรือจังหวัด ตัวเลข DHR ดังกลาว เปนตวัเลขตลอดทั้งป 2547  เมื่อเปรียบเทียบกับ
ตัวเลขเดยีวกันของสหรัฐอเมริกา (ป 2003) ซ่ึงเทากับ 0.925  แสดงใหเหน็วา ความ
ปลอดภัยในการเดินทางบนถนนในสหรัฐอเมริกาสูงกวาบนถนนของกรมทางหลวง
ประมาณ 60% 

 
4.1.9 จํานวนผูเสียชวีิตใน กรุงเทพมหานคร ตอ 100,000 ประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 
คําจํากัดความ  : จํานวนผูเสียชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตอ ประชากรที่จดทะเบียนใน

กรุงเทพมหานคร 
วิธีการคํานวณ  : วิธีเดียวกับหัวขอ 4.1.5  แตใชตัวเลขผูตายและจํานวนประชากรใน กทม. 
มาตรฐานของแหลงขอมูล  :  จํานวนผูตายจากอุบัติเหตจุราจร หาไดจากกระทรวงสาธารณสุข สวน

จํานวนประชากรไดจากกรุงเทพมหานคร 
การตีความ  :  อัตราดังกลาวเปนตัวช้ีวัดความรุนแรงของอุบัติเหตุในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีลักษณะที่

แตกตางจากภมูิภาคอื่น ๆ ของประเทศ  โดยเฉพาะในเรือ่งความเร็วในการเดินทาง 
การใชประโยชน   :  ใชเปรียบเทยีบความรุนแรงของอุบัติเหตุระหวางกรุงเทพมหานครกับภูมิภาคของ

ประเทศ และเปนตัวช้ีวัดความปลอดภัยในชีวิตของชาวกรุงเทพมหานคร 
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4.1.10 จํานวนผูเสียชวีิตในกรุงเทพมหานคร ตอ  10,000  คันรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร 
 
คําจํากัดความ  : จํานวนผูเสียชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตอ จํานวนรถทุกประเภทที่จดทะเบยีนใน

กรุงเทพมหานคร 
วิธีการคํานวณ  : วิธีเดียวกับหัวขอ 4.1.6  แตใชตัวเลขผูตายและจํานวนประชากรในกรุงเทพมหานคร 

และจํานวนรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร 
มาตรฐานของแหลงขอมูล  :  จํานวนผูตายจากอุบัติเหตจุราจร หาไดจากกระทรวงสาธารณสุข สวน

จํานวนรถ หาไดจากสถิติของกรมการขนสงทางบก 
การตีความ  :  เชนเดยีวกับหวัขอ 4.1.6  แตเปนพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 
การใชประโยชน   :  เชนเดยีวกับหวัขอ 4.1.9  
 
 
 
4.1.11 จํานวนผูขับขีจั่กรยานยนตท่ีบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตในกรุงเทพมหานคร ตอ 10,000 คัน

จักรยานยนตท่ีจดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร 
 
คําจํากัดความ  : จํานวนผูขับขี่จักรยานยนตทีบ่าดเจ็บสาหัสหรือตายในกรงุเทพมหานครตอจาํนวน

จักรยานยนต  10,000 คัน  ในกรุงเทพมหานคร 
วิธีการคํานวณ  : วิธีเดียวกับหัวขอ 4.1.7  แตใชตัวเลขในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
มาตรฐานของแหลงขอมูล  :  จํานวนผูตายจากอุบัติเหตจุราจร หาไดจากกระทรวงสาธารณสุข จํานวน

รถจักรยานยนต หาไดจากกรมการขนสงทางบก 
การตีความ  :  เชนเดยีวกับหวัขอ 4.1.7  แตเปนพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 
การใชประโยชน   :  เปนตัวช้ีวัดความปลอดภัยในการใชรถจักรยานยนตในกรุงเทพมหานคร, แนวโนม

และวดัผลการดําเนินการแกไขปองกันในภาพรวม และใชเปรียบเทยีบกับความ
ปลอดภัยในภมูิภาค 
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4.1.12 จํานวนผูขับขีจั่กรยานยนตท่ีบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตในภูมิภาค ตอ 10,000  คันจักรยานยนตท่ี

จดทะเบียนในภูมิภาค 
 
คําจํากัดความ  : จํานวนผูขับขี่จักรยานยนตทีบ่าดเจ็บสาหัสหรือตายในภูมภิาคทั่วประเทศตอจํานวน

จักรยานยนต  10,000  คัน ที่จดทะเบียนในภูมิภาค 
วิธีการคํานวณ  : วิธีเดียวกับหัวขอ 4.1.7  แตใชตัวเลขในภูมภิาค 
มาตรฐานของแหลงขอมูล  :  จํานวนผูบาดเจ็ดหรือตายจากอุบัติเหตจุราจร หาไดจากกระทรวง

สาธารณสุข จํานวนรถจกัรยานยนต หาไดจากกรมการขนสงทางบก 
การตีความ  :  เชนเดยีวกับหวัขอ 4.1.7  แตเปนอัตราสําหรับภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ ยกเวน 

กรุงเทพมหานคร 
การใชประโยชน   :  เปนตัวช้ีวัดสถานการณความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผูขับขี่จักรยานยนตใน

เมืองภูมิภาค และวัดผลสัมฤทธิ์ของมาตรการตาง ๆ นอกจากนั้นยังใชเปรียบเทียบ
กับสถานการณในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4.2 ดัชนชีี้วัดผลงานดานความปลอดภัยทางถนน 
 
ผูวิจัยขอเสนอแนะใหใชตัวช้ีวัดที่ European Union เสนอแนะ เปนแนวทางพัฒนาดัชนีช้ีวดัผลงานของการ
ปฏิบัติงานในการลดและปองกันการเกิดและบาดเจ็บจากอุบัติเหตจุราจร  ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 :  ดัชนีช้ีวดัดานความปลอดภยัตามแนวทางของ European Union 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


