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ตารางดัชนีชี้วัดที่เสนอแนะ(ครอบคลุมตลอดป ซึ่งจะอํานวยใหวิเคราะหเปนชวงเทศกาลก็ได)   
ดัชนีชี้วัด ความหมาย องคกร

นานาชาติ 
วิธีคํานวณ (ขอมูลที่ตองมี) การใช

ประโยชน 
ผูใช ความถี่ของ

การใช 
ระดับของ
ขอมูลที่ใช 

ความสําคัญ แหลงขอมูลที่ม ี
(ระบบขอมูล) 

outcomes 
จํานวน
ผูเสียชีวติ 

ผูเสียชีวิต
ภายใน 30 วนั 
นับจากวันที่
ประสบเหตุ 
ตามนิยมการ
เสียชีวิตของ 
WHO 

WHO 
ADB 
WB 

 ใชแสดงความ
รุนแรงของ
อุบัติเหตุ
จราจร และ
แสดง
แนวโนมของ
ความรุนแรง
ไดดี  

ปองกัน 
รักษา 
วิจัย 

เดือน ประเทศ 
ภาค 
จังหวัด 

 +++ กระทรวง
สาธารณสุข 

จํานวน
ผูบาดเจ็บ   

ผูบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ
จราจร ที่เขา
รับการรักษา
ใน
โรงพยาบาล 

WHO 
ADB 
WB 
 

 ใชแสดงขนาด
ของปญหาที่
ตองการบริการ
สุขภาพแนๆ 

ปองกัน 
รักษา 
วิจัย 

เดือน ประเทศ 
ภาค 
จังหวัด 

+++ กระทรวง
สาธารณสุข 
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ดัชนีชี้วัด ความหมาย องคกร
นานาชาติ 

วิธีคํานวณ (ขอมูลที่ตองมี) การใช
ประโยชน 

ผูใช ความถี่ของ
การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 

ความสําคัญ แหลงขอมูลที่ม ี
(ระบบขอมูล) 

outcomes 
จํานวน
ผูเสียชีวติตอ  
100,000  
ประชากร 

แสดงถึงระดับ
ความ
ปลอดภัยของ
ประชากรกลุม
นั้น  ถากลุม
ประชากรเปน
ประชากรของ
ประเทศ 

WHO 
ADB 
WB 

จํานวนผูเสียชีวิตตอป คูณ 
100000 / จํานวนประชากร
กลางป  

เปรียบเทียบ
แนวโนมการ
ตายขามป และ
ระหวางประเทศ 

กระทรวง
สาธารณสุ
ข 
รัฐบาล 
องคกร
ระหวาง
ประเทศ 

ป ประเทศ  ++ กระทรวงสาธารณสุข 

จํานวน
ผูบาดเจ็บ/
ผูเสียชีวติตอ  
10,000  คัน
รถ 

แสดงถึงความ
ปลอดภัยใน
การใช
ยานพาหนะ   

ADB 
WB 

จํานวนผูเสียชีวิตตอป คูณ 
10000 / จํานวนรถยนตจด
ทะเบียนตอป  

เปรียบเทียบ
แนวโนมการ
ตายขามป และ
ระหวางประเทศ 

กรมการ
ขนสงทาง
บก 
รัฐบาล 
ธุรกิจ
ประกันภัย 
ธุรกิจยาน
ยนต 

ป ประเทศ  ++ กระทรวงสาธารณสุข 
กรมการขนสงทางบก 
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ดัชนีชี้วัด ความหมาย องคกร

นานาชาติ 
วิธีคํานวณ (ขอมูลที่ตอง
มี) 

การใช
ประโยชน 

ผูใช ความถี่ของ
การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 

ความสําคัญ แหลงขอมูลที่ม ี
(ระบบขอมูล) 

outcomes 
จํานวนผูขับ
ขี่
จักรยานยนต
ที่บาดเจ็บ
สาหัสหรือ
เสียชีวิตตอ  
10,000  คัน
รถจักรยานย
นต 

แสดงถึงความ
ปลอดภัยใน
การใช
จักรยานยนต   

ADB 
WB 

จํานวนผูใชจักรยานยนต
เสียชีวิตตอป คูณ 10000 / 
จํานวนรถยนตจดทะเบียนตอ
ป  

เปรียบเทียบ
แนวโนมการ
ตายขามป และ
ระหวางประเทศ 

กรมการ
ขนสงทาง
บก 
รัฐบาล 
ธุรกิจ
ประกันภัย 
ธุรกิจ
จักรยานยน
ต 

ป ประเทศ  +++ กระทรวงสาธารณสุข 
กรมการขนสงทางบก 

ผูเสียชีวติบน
ถนน ตอ 100 
ลานกิโลเมตร
เดินทางของ
ยานพาหนะ 

 แสดงถึง
โอกาสในการ
เกิดอุบัติเหตุ
อันเนื่องจาก
การเดินทาง
โดยแทจริง   

ADB 
EU 
WHO 
GRSP 

จํานวนผูเสียชีวิตตอป คูณ 
100ลาน / ปริมาณการ
เดินทางบนถนนในหนวยคัน
กิโลเมตร 
 

เปรียบเทียบ
แนวโนมความ
เสี่ยงตอการ
เสียชีวิตขามป 
และระหวาง
ประเทศ 

กรมทาง
หลวง 
รัฐบาล 

ป ประเทศ  + กรมทางหลวง 
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ดัชนีชี้วัด ความหมาย องคกร

นานาชาติ 
วิธีคํานวณ (ขอมูลที่ตองมี) การใช

ประโยชน 
ผูใช ความถี่ของ

การใช 
ระดับของ
ขอมูลที่ใช 

ความสําคัญ แหลงขอมูลที่ม ี
(ระบบขอมูล) 

outcomes 
ดัชนีการ
เสียชีวิต 

รอยละของ
จํานวน
ผูเสียชีวิตตอผู
ประสบอุบัติเหตุ
ทั้งหมด 

ADB จํานวนผูเสียชีวิต หารดวย 
จํานวนผูประสบอุบัติเหตุ
ทั้งหมด 

การเปรียบเทียบ
ความรุนแรง
อุบัติเหตุราย
เดือนหรือรายป 

หนวยงาน
กลาง 
หนวยงาน
นโยบาย 

รายเดือน 
รายป 

ระดับภูมิภาค 
ระดับมหภาค 

สามารถ
เปนดัชนีชี้
วัด
ความสําเร็จ
ในการลด
ความ
รุนแรงจาก
การเกิด
อุบัติเหตุใน
ภาพรวม 

จํานวนประสบอุบัติเหตุ 
จํานวนผูเสียชีวิต 
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ดัชนีชี้วัด ความหมาย องคกร

นานาชาติ 
วิธีคํานวณ (ขอมูลที่ตองมี) การใช

ประโยชน 
ผูใช ความถี่ของ

การใช 
ระดับของ
ขอมูลที่ใช 

ความสําคัญ แหลงขอมูลที่ม ี
(ระบบขอมูล) 

outcomes 
อัตราการ
บาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตตอ 
ผลิตภณัฑ
มวลรวม 
(GDP) 

แสดง 
ความสัมพันธ
ระหวาง
อุบัติเหตุกับ
สภาวะเศรษฐกิจ 

(ไมมี) ตัวเลขอุบัติเหตุ (ไดจาก
หนวยงานดานอุบัติเหตุ เชน 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ) 
หารดวยตัวเลข GDP (ไดจาก
สํานักงานสถิติแหงชาติ) 

การเปรียบเทียบ
สถิติอุบัติเหตุ
รายเดือนหรือ
รายป 

หนวยงาน
กลาง 
หนวยงาน
นโยบาย 

รายเดือน 
รายป 

ระดับมหภาค สามารถ
เปนดัชนีชี้
วัด
ความสําเร็จ
ของ
มาตรการ
แกไข
ปญหา
อุบัติเหตุ
ทางถนน 

สถิติอุบัติเหตุ ผูเสียชีวิต 
ผูบาดเจ็บ ผลิตภัณฑ
มวลรวม 

อัตราการ
บาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตตอ 
ปริมาณการ
ใชน้ํามนั
เชื้อเพลิง 

ความสัมพันธ
ระหวาง
อุบัติเหตุกับการ
เดินทาง 

(ไมมี) ตัวเลขอุบัติเหตุ (ไดจาก
หนวยงานดานอุบัติเหตุ เชน 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ) 
หารดวยตัวเลขปริมาณการใช
น้ํามันเชื้อเพลิงของการชนสง
ทางถนน (ไดจากกระทรวง
พลังงาน) 

การเปรียบเทียบ
สถิติอุบัติเหตุ
รายเดือนหรือ
รายป 

หนวยงาน
กลาง 
หนวยงาน
นโยบาย 

รายเดือน 
รายป 

ระดับมหภาค สามารถ
เปนดัชนีชี้
วัด
ความสําเร็จ
ของ
มาตรการ
แกไข
ปญหา
อุบัติเหตุ
ทางถนน 

สถิติอุบัติเหตุ ผูเสียชีวิต 
ผูบาดเจ็บ ปริมาณการ
ใชน้ํามันเชื้อเพลิงของ
การชนสงทางถนน 
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ดัชนีชี้วัด ความหมาย องคกร

นานาชาติ 
วิธีคํานวณ (ขอมูลที่ตองมี) การใช

ประโยชน 
ผูใช ความถี่ของ

การใช 
ระดับของ
ขอมูลที่ใช 

ความสําคัญ แหลงขอมูลที่ม ี
(ระบบขอมูล) 

risk factors : behaviors, vehicles, road 
จํานวนจุด
อันตรายบน
ถนนตอ
ระยะทางของ
โครงขายถนน
ในความ
รับผิดชอบของ
หนวยงาน 

แสดงระดับ
ความเสี่ยง
ของ
กายภาพ
ถนน 

NHTSA จํานวนจุดอันตรายบน
ถนนหารดวยระยะทาง
(กม.)ของโครงขายถนน
ในความรับผิดชอบของ
หนวยงาน 

- ติดตาม
ความกาวหนา
ของการ
บํารุงรักษาถนน
ใหปลอดภัย
เสมอ 
- ผลักดันการ
สรางระบบเฝา
ระวังจุดอันตราย
สําหรับ
หนวยงานที่ยัง
ไมมี 

กรมทาง
หลวง 
กรมทาง
หลวง
ชนบท 
อปท. 
กรม
ปองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
ศูนย
อํานวยการ
ความ
ปลอดภัย
ทางถนน 

ทุกป พื้นที่ 
สวนกลาง 

เปน
เปาหมาย
ระดับ
นโยบาย
ตามยุทธสา
สตรการ
ยกระดับ
ความ
ปลอดภัย
ทางถนน
ของรัฐบาล 

ระบบเฝาระวังจดุ
อันตรายบนถนน 

 
 
 
 
 
 



F:\ผลผลิตและรายงาน\4f.ขอมูลอุบัติเหตุ\1.ทบทวนดัชนีอุบัติเหตุ\ตารางดัชนี-final.doc  2/17/2007     7 

 
ดัชนีชี้วัด ความหมาย องคกร

นานาชาติ 
วิธีคํานวณ (ขอมูลที่ตองมี) การใช

ประโยชน 
ผูใช ความถี่ของ

การใช 
ระดับของ
ขอมูลที่ใช 

ความสําคัญ แหลงขอมูลที่ม ี
(ระบบขอมูล) 

risk factors : behaviors, vehicles, road 
อัตราการ
บาดเจ็บ/
เสียชีวิตจําแนก
ตามประเภท 
รุน ปผลิตของ
ยานยนต 

สะทอน
ระดับความ
เสี่ยงของ
ยานยนตแต
ละประเภท 
แตละรุน 
แตละปที่
ผลิต 

NHTSA • จํานวนผูบาดเจ็บ/
เสียชีวิตที่เกี่ยวของ
กับรถแตละ
ประเภท-รุน-ปผลิต
หารดวยจํานวนรถ
ประเภทนั้นๆ รุน
นั้นๆ ปผลิตนั้นๆ
ทั้งหมด 

บงชี้ความเสี่ยง
ของรถแตละ
ประเภท-รุน-ป
ผลิต 

กรมการ
ขนสงทาง
บก 
ผูประกอบ
การ 
กรม
ปองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
ศูนย
อํานวยการ
ความ
ปลอดภัย
ทางถนน 

ปละครั้ง นโยบาย
สวนกลาง 
นโยบาย
ผูประกอบกา
ร 

เปนดัชนี
บงชี้ความ
เสี่ยงของ
ยานยนตที่
จะนําไปสู
การสืบคน
เพื่อวินิจฉัย
ใหแนชัด 
ซึ่งจะชวย
การกําหนด
กฎระเบียบ 
กฎหมาย  
นโยบาย
เกี่ยวกับ
ความ
ปลอดภัย
ของยาน
ยนต 

รพ. 
กรมการขนสงทางบก 
กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท 
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ดัชนีชี้วัด ความหมาย องคกร
นานาชาติ 

วิธีคํานวณ (ขอมูลที่ตองมี) การใช
ประโยชน 

ผูใช ความถี่ของ
การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 

ความสําคัญ แหลงขอมูลที่ม ี
(ระบบขอมูล) 

risk factors : behaviors, vehicles, road 
อัตราการสวม
หมวกนิรภัยใน
ผูใช
จักรยานยนต 

แสดง
สัมฤทธิผล
ของการ
บังคับใช
กฎหมาย 

ไมมี • จํานวนผูขับขี่
จักรยานยนตที่สวม
หมวกนิรภัย หาร
ดวยจํานวนผูขับขี่
จยย.ทั้งหมด 

• จํานวนผูโดยสาร
จักรยานยนตที่สวม
หมวกนิรภัย หาร
ดวยจํานวนผู โดย
สารจยย.ทั้งหมด 

ติดตาม
ความกาวหนา
ของมาตรการ
บังคับใช
กฎหมายและ
การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ 

สํานักงาน
ตํารวจ
แหงชาติ 
กรม
ปองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
ศูนย
อํานวยการ
ความ
ปลอดภัย
ทางถนน 

ราย
ไตรมาส 

พื้นที่ 
สวนกลาง 

เปน
เปาหมาย
ระดับ
นโยบาย
ตามยุทธสา
สตรการ
ยกระดับ
ความ
ปลอดภัย
ทางถนน
ของรัฐบาล 

สํารวจภาคตัดขวางทุก
ไตรมาส 
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ดัชนีชี้วัด ความหมาย องคกร

นานาชาติ 
วิธีคํานวณ (ขอมูลที่ตองมี) การใช

ประโยชน 
ผูใช ความถี่ของ

การใช 
ระดับของ
ขอมูลที่ใช 

ความสําคัญ แหลงขอมูลที่ม ี
(ระบบขอมูล) 

risk factors : behaviors, vehicles, road 
อัตราการคาด
เข็มขัดนิรภยัใน
ผูใชรถ 

แสดง
สัมฤทธิผล
ของการ
บังคับใช
กฎหมาย 

NHTSA • จํานวนผูขับขี่
รถยนตที่คาดเข็ม
ขัดนิรภัย หารดวย
จํานวนผูขับขี่
รถยนตทั้งหมด 

• จํานวนผูโดยสาร
จักรยานยนตที่ คาด
เข็มขัดนิรภัย หาร
ดวยจํานวนผู 
โดยสารตอนหนา
ทั้งหมด 

ติดตาม
ความกาวหนา
ของมาตรการ
บังคับใช
กฎหมายและ
การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ 

สํานักงาน
ตํารวจ
แหงชาติ 
กรม
ปองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
ศูนย
อํานวยการ
ความ
ปลอดภัย
ทางถนน 

ราย
ไตรมาส 

พื้นที่ 
สวนกลาง 

เปน
เปาหมาย
ระดับ
นโยบาย
ตามยุทธสา
สตรการ
ยกระดับ
ความ
ปลอดภัย
ทางถนน
ของรัฐบาล 

สํารวจภาคตัดขวางทุก
ไตรมาส 
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ดัชนีชี้วัด ความหมาย องคกร

นานาชาติ 
วิธีคํานวณ (ขอมูลที่ตองมี) การใช

ประโยชน 
ผูใช ความถี่ของ

การใช 
ระดับของ
ขอมูลที่ใช 

ความสําคัญ แหลงขอมูลที่ม ี
(ระบบขอมูล) 

risk factors : behaviors, vehicles, road 
ความเร็วเฉลี่ย
บนถนนแตละ
ประเภท 

แสดง
สัมฤทธิผล
ของการ
บังคับใช
กฎหมาย
และการ
สื่อสาร
ประชาสัม
พันธ 

NHTSA ผลรวมของความเร็วของรถ
แตละคันบนถนนชวงที่ทํา
การวัดหารดวยจํานวนรถ
ทั้งหมดที่ถูกวัดในชวงถนนที่
สังเกต 

ติดตาม
ความกาวหนา
ของมาตรการ
บังคับใช
กฎหมายและ
การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ 

สํานักงาน
ตํารวจ
แหงชาติ 
กรม
ปองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
ศูนย
อํานวยการ
ความ
ปลอดภัย
ทางถนน 
อปท. 

ราย
ไตรมาส 

พื้นที่ 
สวนกลาง 

เปน
เปาหมาย
ระดับ
นโยบาย
ตามยุทธสา
สตรการ
ยกระดับ
ความ
ปลอดภัย
ทางถนน
ของรัฐบาล 

สํารวจภาคตัดขวางทุก
ไตรมาส 
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ดัชนีชี้วัด ความหมาย องคกร

นานาชาติ 
วิธีคํานวณ (ขอมูลที่ตองมี) การใช

ประโยชน 
ผูใช ความถี่ของ

การใช 
ระดับของ
ขอมูลที่ใช 

ความสําคัญ แหลงขอมูลที่ม ี
(ระบบขอมูล) 

risk factors : behaviors, vehicles, road 
รอยละของ
ผูบาดเจ็บ/
เสียชีวิตที่มี
ระดับแอลกอ
ฮอลเกินกวา 50 
มกตอดล. 

แสดง
สัมฤทธิผล
ของการ
บังคับใช
กฎหมาย
และการ
สื่อสาร
ประชาสัม
พันธ 

NHTSA จํานวนผูบาดเจ็บ/เสียชีวิตที่มี
ระดับแอลกอฮอลเกินกวา 50 
มกตอดล.หารดวยจํานวน
ผูบาดเจ็บ/เสียชีวิตที่ถูกตรวจ
ทั้งหมด 

ติดตาม
ความกาวหนา
ของมาตรการ
บังคับใช
กฎหมายและ
การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ 

สํานักงาน
ตํารวจ
แหงชาติ 
กรม
ปองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
ศูนย
อํานวยการ
ความ
ปลอดภัย
ทางถนน 
อปท. 

ราย
ไตรมาส 

พื้นที่ 
สวนกลาง 

เปน
เปาหมาย
ระดับ
นโยบาย
ตามยุทธสา
สตรการ
ยกระดับ
ความ
ปลอดภัย
ทางถนน
ของรัฐบาล 

สํารวจภาคตัดขวางทุก
ไตรมาส 
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ดัชนีชี้วัด ความหมาย องคกร

นานาชาติ 
วิธีคํานวณ (ขอมูลที่ตองมี) การใช

ประโยชน 
ผูใช ความถี่ของ

การใช 
ระดับของ
ขอมูลที่ใช 

ความสําคัญ แหลงขอมูลที่ม ี
(ระบบขอมูล) 

risk factors : behaviors, vehicles, road 
รอยละของ
จักรยานยนตที่
เปดไฟหนา
ตลอดเวลา 

แสดง
สัมฤทธิผล
ของการ
บังคับใช
กฎหมาย 

NHTSA จํานวนจักรยานยนตที่เปดไฟ
หนาตลอดเวลาหารดวย
จํานวนจยย.ทั้งหมดที่ถูก
ตรวจในเวลาเดียวกัน 

 

ติดตาม
ความกาวหนา
ของมาตรการ
บังคับใช
กฎหมายและ
การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ 

สํานักงาน
ตํารวจ
แหงชาติ 
กรม
ปองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
ศูนย
อํานวยการ
ความ
ปลอดภัย
ทางถนน 

ราย
ไตรมาส 

พื้นที่ 
สวนกลาง 

เปน
เปาหมาย
ระดับ
นโยบาย
ตามยุทธสา
สตรการ
ยกระดับ
ความ
ปลอดภัย
ทางถนน
ของรัฐบาล 

สํารวจภาคตัดขวางทุก
ไตรมาส 
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ดัชนีชี้วัด ความหมาย องคกร

นานาชาติ 
วิธีคํานวณ (ขอมูลที่ตองมี) การใช

ประโยชน 
ผูใช ความถี่ของ

การใช 
ระดับของ
ขอมูลที่ใช 

ความสําคัญ แหลงขอมูลที่ม ี
(ระบบขอมูล) 

supportive system factors 
ความเชื่อมโยง
แหลงขอมูล
ตางๆ 

การมีตัว
แปรรวม
ระหวาง
แหลงขอมู
ลตางๆ
เพื่อให
สามารถ
เชื่อมโยง
ใหเปน
เอกภาพ 

 ไมเกี่ยวของ เอื้อตอการ 
-สะสางขอมูล
เพื่อลดความ
ซ้ําซอน  ตก
หลน  ขัดแยง
ของสถิติ
อุบัติเหตุจราจร  
-วิเคราะหขอมูล
ไดลึกซึ้งแยบ
คายมากขึ้น 

นักวิชาการ 
หนวยงาน
ที่ดูแล
แหลงขอมู
ล 

ตลอดเวลา ปฎิบัติ -ทําให
ขอมูลสถิติ
อุบัติเหตุ
จราจรเปน
เอกภาพ
มากขึ้น  
-ไดภาพที่
ชวยให
เขาใจ
สถานการ
ณลึกซึ้ง
มากขึ้น 

ทุกแหลง 
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ดัชนีชี้วัด ความหมาย องคกร

นานาชาติ 
วิธีคํานวณ (ขอมูลที่ตองมี) การใช

ประโยชน 
ผูใช ความถี่ของ

การใช 
ระดับของ
ขอมูลที่ใช 

ความสําคัญ แหลงขอมูลที่ม ี
(ระบบขอมูล) 

supportive system factors 
มาตรฐานการ
ตรวจสภาพ 
ยานยนต 

มาตรฐาน
กระบวนกา
รและ
ผลผลิตของ
การตรวจ
สภาพ ยาน
ยนตที่เอื้อ
ตอความ
ปลอดภัย
ของยาน
ยนต 

 รอยละของสถานบริการ
ตรวจสภาพยานยนตที่ผาน
เกณฑมาตรฐาน 

ผูบริโภคมีขอมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจใช
บริการ   
กรมการขนสง
ทางบกใช
ตัดสินใจตออายุ
สถานบริการ 

ผูบริโภค
ยานยนต 
กรมการ
ขนสงทาง
บก 

รายวัน ปฎิบัติ 
นโยบาย 

ขอมูลที่ได
ชวย
empower 
ผูบริโภค
และเปน
เงื่อนไขจูง
ใจผู
ใหบริการ
พัฒนา
คุณภาพ
บริการของ
ตอเนื่อง 

ยังไมมี 
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ดัชนีชี้วัด ความหมาย องคกร
นานาชาติ 

วิธีคํานวณ (ขอมูลที่ตองมี) การใช
ประโยชน 

ผูใช ความถี่ของ
การใช 

ระดับของ
ขอมูลที่ใช 

ความสําคัญ แหลงขอมูลที่ม ี
(ระบบขอมูล) 

supportive system factors 
มาตรฐานการ
กระจายกําลัง
ตํารวจ 

มาตรฐาน
การ
วางแผน
กําลัง
ตํารวจ
ระดับ
สถานีและ
ภาคเพื่อให
การบังคับ
ใชกฎหมาย
เปนไป
อยางมี
ประสิทธิภ
าพ 

 รอยละของสถานีตํารวจที่
ผานเกณฑมาตรฐาน 

เผยแพรผานสื่อ
ตางๆโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง สื่อ
ทองถิ่นเพื่อให
ประชาชน
รับทราบ
มาตรฐานการ
ทํางานดาน
บังคับใชกฎ
จราจรของ
ตํารวจ 
 

ประชาชน 
ผูกํากับ
สถานี
ตํารวจ 
สํานักงาน
ตํารวจ
แหงชาติ 
ศูนย
อํานวยการ
ความ
ปลอดภัย
ทางถนน 

ราย
ไตรมาส 

ปฎิบัติ 
นโยบาย 

เปน
เงื่อนไขจูง
ใจสถานี
ตํารวจให
พัฒนา
คุณภาพ
ของ การ
วางแผน
กําลังคน
อยาง
ตอเนื่อง 

ยังไมมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



F:\ผลผลิตและรายงาน\4f.ขอมูลอุบัติเหตุ\1.ทบทวนดัชนีอุบัติเหตุ\ตารางดัชนี-final.doc  2/17/2007     16 

 
 
 
ดัชนีชี้วัด ความหมาย องคกร

นานาชาติ 
วิธีคํานวณ (ขอมูลที่ตองมี) การใช

ประโยชน 
ผูใช ความถี่ของ

การใช 
ระดับของ
ขอมูลที่ใช 

ความสําคัญ แหลงขอมูลที่ม ี
(ระบบขอมูล) 

supportive system factors 
มาตรฐานการ
จัดสรร
งบประมาณ
บํารุงรักษา
ถนน 

มาตรฐาน
การ
วางแผน
งบประมา
ณ
สนับสนุน
การแกไข
จุดอันตราย
บนถนน 
และการ
ตรวจสอบ
ความ
ปลอดภัย
ทางถนน
(road 
safety 
audit) 

 รอยละของหนวยงานสวน
ภูมิภาคและอปท.ที่ผาน
เกณฑมาตรฐาน 

เผยแพรผานสื่อ
ตางๆโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง สื่อ
ทองถิ่นเพื่อให
ประชาชน
รับทราบ
มาตรฐานการ
จัดสรร
งบประมาณฯ 

ประชาชน 
ผูนําอปท. 
หัวหนา
สวน
ราชการ 
ศูนย
อํานวยการ
ความ
ปลอดภัย
ทางถนน 

 รายป ปฎิบัติ 
นโยบาย 

เปน
เงื่อนไขจูง
ใจให
หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
จัดสรร
งบประมา
ณฯอยาง
เหมาะสม
มากขึ้น 

ยังไมมีในบางสวน
โดยเฉพาะอปท.   
สวนที่มีคือ กรมทาง
หลวง 
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ดัชนีชี้วัด ความหมาย องคกร

นานาชาติ 
วิธีคํานวณ (ขอมูลที่ตองมี) การใช

ประโยชน 
ผูใช ความถี่ของ

การใช 
ระดับของ
ขอมูลที่ใช 

ความสําคัญ แหลงขอมูลที่ม ี
(ระบบขอมูล) 

supportive system factors 
มาตรฐาน
บริการรถ
โดยสาร
สาธารณะ 

มาตรฐาน
การ
วางแผน
งบประมา
ณ
สนับสนุน
การแกไข
จุดอันตราย
บนถนน 
และการ
ตรวจสอบ
ความ
ปลอดภัย
ทางถนน
(road 
safety 
audit) 

 รอยละของหนวยงานสวน
ภูมิภาคและอปท.ที่ผาน
เกณฑมาตรฐาน 

เผยแพรผานสื่อ
ตางๆโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง สื่อ
ทองถิ่นเพื่อให
ประชาชน
รับทราบ
มาตรฐานการ
จัดสรร
งบประมาณฯ 

ประชาชน 
ผูนําอปท. 
หัวหนา
สวน
ราชการ 
ศูนย
อํานวยการ
ความ
ปลอดภัย
ทางถนน 

 รายป ปฎิบัติ 
นโยบาย 

เปน
เงื่อนไขจูง
ใจให
หนวยงาน
ที่
รับผิดชอบ
จัดสรร
งบประมา
ณฯอยาง
เหมาะสม
มากขึ้น 

ยังไมมีในบางสวน
โดยเฉพาะอปท.   
สวนที่มีคือ กรมทาง
หลวง 
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ตารางแหลงขอมูลที่มีอยู 
ระบบขอมูล เนื้อหา วิธีการจัดเก็บ กลุมเปาหมาย ความเปนตัวแทน

(ระดับ) 
ปที่มีขอมูล ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ หนวยงานผู

จัดเก็บ 
ขอจํากัดของระบบ 

รายงานอุบัติเหตุ
บนทางหลวง 

แสดงจุดเสี่ยง
อันตรายบนทาง
หลวง  
ชนิดของอุบัติเหตุ 
จํานวนคนเจ็บ/ตาย 
ความเสียหาย
ทรัพยสิน 
กายภาพถนน 
ปจจัยเสี่ยงดานบุคคล 

รวบรวมจากสถานี
ตํารวจและหมวดการ
ทางโดยใชแบบฟอรม
มาตรฐาน 

ไมจํากัดอายุ 
จํากัดเฉพาะ
ถนนของกรม
ทางหลวง 
จํากัดเฉพาะ
อุบัติเหตุที่
ตํารวจลงบันทึก
ประจําวัน 

ประเทศ  
ภาค 

2519-ปจจุบัน จํานวนตาย 
จํานวนบาดเจ็บ 
อัตราตายตอ
ปริมาณการ
เดินทาง 
จุดเสี่ยงอันตราย 

กรมทาง
หลวง 

จํานวนเจ็บ/ตายต่ํา
กวาความจริง 
ไมทันสมัย 
กระบวนการ
ควบคุมคุณภาพไม
ชัดเจน 
เขาถึงขอมูลดิบ
ยากมาก 

รายงานอุบัติเหตุ
บนทางหลวง
ชนบท 

ชนิดของอุบัติเหตุ 
จํานวนคนเจ็บ/ตาย 
ความเสียหาย
ทรัพยสิน 
กายภาพถนน 
ปจจัยเสี่ยงดานบุคคล 

รวบรวมจากสถานี
ตํารวจและหมวดการ
ทางโดยใชแบบฟอรม
มาตรฐาน 

ไมจํากัดอายุ 
จํากัดเฉพาะ
ถนนของกรม
ทางหลวงชนบท 
จํากัดเฉพาะ
อุบัติเหตุที่
ตํารวจลงบันทึก
ประจําวัน 

75 จังหวัด 2546-ปจจุบัน จํานวนตาย 
จํานวนบาดเจ็บ 
 

กรมทาง
หลวง
ชนบท 

จํานวนเจ็บ/ตายต่ํา
กวาความจริง 
ไมทันสมัย 
กระบวนการ
ควบคุมคุณภาพไม
ชัดเจน 
เขาถึงขอมูลดิบ
ยากมาก 
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ระบบขอมูล เนื้อหา วิธีการจัดเก็บ กลุมเปาหมาย ความเปนตัวแทน

(ระดับ) 
ปที่มีขอมูล ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ หนวยงานผู

จัดเก็บ 
ขอจํากัดของระบบ 

ระบบสถิติคดี
อุบัติเหตุจราจร
ทางบก 

จํานวนคนเจ็บ/ตาย 
ความเสียหาย
ทรัพยสิน 
ปจจัยเสี่ยงดานบุคคล 

รวบรวมจากสถานี
ตํารวจในรูปตารางสรุป
(aggregated data) 

ไมจํากัดอายุ 
ถนนทั่วประเทศ 
จํากัดเฉพาะ
อุบัติเหตุที่
ตํารวจลงบันทึก
ประจําวัน 

76 จังหวัด 2518-ปจจุบัน จํานวนตาย 
จํานวนบาดเจ็บ 
 

สํานักงาน
ตํารวจ
แหงชาติ 

จํานวนเจ็บ/ตายต่ํา
กวาความจริง 
ไมทันสมัย 
กระบวนการ
ควบคุมคุณภาพไม
ชัดเจน 
เขาถึงขอมูลดิบ
ยากมาก 

รายงานการเฝา
ระวังการบาดเจ็บ 

จํานวนคนเจ็บ/ตาย 
อวัยวะที่บาดเจ็บ 
ปจจัยเสี่ยงดานบุคคล 
ชนิดของยานพาหนะ
หรือการเดินทาง 

รวบรวมจากรพ.ทั่วไป
หรือรพ.ศูนย 28 แหงใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ไมจํากัดอายุ 
จํากัดเฉพาะ
ผูบาดเจ็บ/
เสียชีวิตที่ไปถึง
รพ. 28 แหงนั้น 

28 จังหวัด 2528 – 
ปจจุบัน 

จํานวนตาย 
จํานวนบาดเจ็บ 
อัตราตาย/เจ็บตอ
แสนประชากร 

สํานัก
ระบาด
วิทยา 
กระทรวง
สาธารณสุ
ข 

จํานวนเจ็บ/ตายต่ํา
กวาความจริง 
ไมทันสมัย 
กระบวนการ
ควบคุมคุณภาพไม
ชัดเจน 
เขาถึงขอมูลดิบ
ยากมาก 
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ระบบขอมูล เนื้อหา วิธีการจัดเก็บ กลุมเปาหมาย ความเปนตัวแทน
(ระดับ) 

ปที่มีขอมูล ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ หนวยงานผู
จัดเก็บ 

ขอจํากัดของระบบ 

รายงาน
ผูบาดเจ็บ+
เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจร
ในชวงเทศกาล 

จํานวนคนเจ็บ/ตาย 
อวัยวะที่บาดเจ็บ 
ปจจัยเสี่ยงดานบุคคล 
ชนิดของยานพาหนะ
หรือการเดินทาง 
 

รวบรวมจากรพ.ใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ไมจํากัดอายุ 
จํากัดเฉพาะ
ผูบาดเจ็บ/
เสียชีวิตที่ไปถึง
รพ.ในชวง
เทศกาลปใหม
และสงกรานต 

76 จังหวัด 25 จํานวนตาย 
จํานวนบาดเจ็บ 
 

ศูนย
นเรนทร 
กระทรวง
สาธารณสุ
ข 

จํานวนเจ็บ/ตายต่ํา
กวาความจริง 
ไมทันสมัย 
กระบวนการ
ควบคุมคุณภาพไม
ชัดเจน 
เขาถึงขอมูลดิบ
ยากมาก 
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ระบบขอมูล เนื้อหา วิธีการจัดเก็บ กลุมเปาหมาย ความเปนตัวแทน

(ระดับ) 
ปที่มีขอมูล ตัวชี้วัดที่เกี่ยวของ หนวยงานผู

จัดเก็บ 
ขอจํากัดของระบบ 

รายงาน
ผูบาดเจ็บ+
เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจร
ในชวงเทศกาล 

จํานวนคนเจ็บ/ตาย 
อวัยวะที่บาดเจ็บ 
ปจจัยเสี่ยงดานบุคคล 
ชนิดของยานพาหนะ
หรือการเดินทาง 
 

รวบรวมจากรพ.ใน
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และ
กลั่นกรองโดย
คณะกรรมการศูนย
อํานวยการความ
ปลอดภัยระดับจังหวัด 
ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัด
เปนประธาน
คณะกรรมการและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
เปนคณะกรรมการซึ่ง 
ไดแก  ตํารวจภูธร
จังหวัด/สาธารณสุข
จังหวัด/แขวงการทาง
และทางหลวงชนบท
จังหวัด เปนตน เปนผู
รวมกลั่นกรอง 

ไมจํากัดอายุ 
จํากัดเฉพาะ
ผูบาดเจ็บ/
เสียชีวิตที่ไปถึง
รพ.ในชวง
เทศกาลปใหม
และสงกรานต 

76 จังหวัด 2547 – 
ปจจุบัน 

จํานวนตาย 
จํานวนบาดเจ็บ 
 

กรม
ปองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
กระทรวงม
หาดไทย 

- จํานวนเจ็บ/ตาย
ต่ํากวาความจริง 
เนื่องจากนิยามตาง
จากสาธารณสุข        
- กระบวนการ
ควบคุมคุณภาพไม
ทั่วถึง เนื่องจาก
ตองรายงาน
เรงดวนตอ
ผูบังคับบัญชาและ
สาธารณชนตาม
เวลาที่กําหนดทุก
วัน 
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ตารางวิเคราะหสวนขาดของระบบขอมูล 
ขอมูลที่ตองการ ความสําคัญ แหลงขอมูลที่เกี่ยวของ ขาดแหลงขอมูล 

(รายการขอมูล) 
ขาดความครอบคลุม ขาดคุณภาพ ขาดการวิเคราะห 

outcomes 
ผูเสียชีวติบนถนน ตอ 
100 ลานกิโลเมตร
เดินทางของ
ยานพาหนะ 

เปนดัชนีแสดงปริมาณ
การบาดเจ็บ/เสียชีวิตที่
สะทอนexposureที่
ตรงไปตรงมาที่สุด 

กรมทางหลวง 
 

นอกจากกรมทางหลวง
หนวยงานอื่นเกี่ยวกับ
งานทางยังไมมีขอมูล
โดยเฉพาะตัวหาร 

ใช ใช ใช 

ดัชนีการเสียชวีิต บงชี้ระดับความรุนแรง
ของอุบัติเหตุจราจร  
เปนประโยชนตอการ
จัดลําดับความสําคัญ
ของกลุมเปาหมาย   
ชวยติดตามผลการ
ปรับปรุงมาตรการ
แกไขปจจัยเสี่ยง 

รพ. ไมใช ใช ใช ใช 

อัตราการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตตอ 
ผลิตภณัฑมวลรวม 
(GDP) 

ชวยอธิบายความ
แปรปรวนของปริมาณ
การบาดเจ็บ/ตายใน
ภาวะที่นโยบายหรือ
มาตรการไมไดผลหรือ
ไมไดดําเนินการ 

รพ. 
สภาพัฒน 
 

ไมใช ใช ใช ใช 
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ตารางวิเคราะหสวนขาดของระบบขอมูล 
ขอมูลที่ตองการ ความสําคัญ แหลงขอมูลที่เกี่ยวของ ขาดแหลงขอมูล 

(รายการขอมูล) 
ขาดความครอบคลุม ขาดคุณภาพ ขาดการวิเคราะห 

outcomes 
อัตราการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตตอ 
ปริมาณการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิง 

ชวยอธิบายความ
แปรปรวนของปริมาณ
การบาดเจ็บ/ตายใน
ภาวะที่นโยบายหรือ
มาตรการไมไดผลหรือ
ไมไดดําเนินการ 

รพ. 
กระทรวงพลังงานฯ 

ไมใช ใช ใช ใช 

risk factors : behaviors, vehicles, road 
ความเร็วเฉลี่ยบนถนนแต
ละประเภท 

ความเร็วเปนสาเหตุ
สําคัญและเปนเปาหมาย
ทางนโยบาย 

ตํารวจ ความเร็ว  กระจายตาม
เวลา  ถนน 

ขาดระบบและวิธีการ
จัดเก็บ 

 ขอมูลของตํารวจใน
ปจจุบันไดจากการ
สัมภาษณ 

การวิเคราะหระดับ
ความเร็วกับปริมาณการ
ชนบนถนนสายตางๆ 

ปริมาณแอลกอฮอลใน
รางกายผูบาดเจ็บสาหัส/
เสียชีวิต 

แอลกอฮอลขณะขับขี่
เปนสาเหตุสําคัญและ
เปนเปาหมายทาง
นโยบาย 

โรงพยาบาล ระดับแอลกอฮอลใน
ผูบาดเจ็บ/เสียชีวิต 

วิธีการเก็บขอมูล
ปจจุบันยังไมเปนภว
วิสัย(objective) และไม
ครอบคลุม
กลุมเปาหมาย 

ขอมูลปจจุบันไดจาก
การดมหรือวิธีการอื่นที่
เปนอัตวิสัย(subjective) 

การวิเคราะหปริมาณแอ
ลกอฮอลในผูบาดเจ็บ/
เสียชีวิตยังไมได
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 
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ตารางวิเคราะหสวนขาดของระบบขอมูล 
ขอมูลที่ตองการ ความสําคัญ แหลงขอมูลที่เกี่ยวของ ขาดแหลงขอมูล 

(รายการขอมูล) 
ขาดความครอบคลุม ขาดคุณภาพ ขาดการวิเคราะห 

risk factors : behaviors, vehicles, road 
การสวมหมวกนิรภัย 
การคาดเข็มขัดนิรภัย 

เปนพฤติกรรมพึง
ประสงคตามนโยบาย 

สํารวจภาคสนาม กลไกสํารวจชุมชนดวย
การสังเกตอยางเปน
กิจจะลักษณะและ
ตอเนื่อง 

ประเมินไมได ขอมูลสํานักงานสถิติ
แหงชาติปจจุบันไดจาก
การสัมภาษณ 

เทาที่มีการสํารวจ ก็ไดมี
การวิเคราะหอยางตรง
ประเด็นวาอัตราการใช
อุปกรณทั้งสองชนิดเปน
อยางไร 

อัตราการบาดเจ็บ/
เสียชีวิตจําแนกตาม
ประเภท รุน ปผลิต
ของยานยนต 

แสดงความเสี่ยงของ
ยานยนต  นําไปสูการ
ผลักดันนโยบาย 
กฎหมาย และ
กระบวนการผลิตเพื่อ
สงเสริมความปลอดภัย
ของยานยนตใหมากขึ้น 

รพ. 
ตํารวจ 
กรมการขนสงทางบก 
ประกันภัย 

ขาดตัวแปรเชื่อมโยง
ขอมูลของรพ.กับอีก 3 
แหลง 

ใช ใช ใช 

รอยละของ
จักรยานยนตที่เปดไฟ
หนาตลอดเวลา 

ทําใหทราบวานโยบาย
สงเสริมเปดไฟหนา
จยย.ไดผลเพียงใด 

ไมมี ใช ไมใช ใช ไมใช 
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ตารางวิเคราะหสวนขาดของระบบขอมูล 
ขอมูลที่ตองการ ความสําคัญ แหลงขอมูลที่เกี่ยวของ ขาดแหลงขอมูล 

(รายการขอมูล) 
ขาดความครอบคลุม ขาดคุณภาพ ขาดการวิเคราะห 

risk factors : behaviors, vehicles, road 
จุดเสี่ยงอันตรายบน
ถนนตอระยะทางของ
โครงขายถนนใน
ความรับผดิชอบของ
หนวยงาน 

บริเวณบนถนนที่เกิด
การชนกันจนมี
ผูบาดเจ็บสาหัส/
เสียชีวิตบอยๆ 

กรมทางหลวงชนบท 
เทศบาล 

ไมปรากฏรายงานตอ
สาธารณะ 

ประเมินไมได การระบุตําแหนงที่เกิด
เหตุยังหยาบ 

ขาดการวิเคราะหเชื่อมโยง
ตําแหนงที่เกิดเหตุกับ
จํานวนคนเจ็บ/ตาย 

supportive system factors 
ความเชื่อมโยง
แหลงขอมูลตางๆ 

เปนเงื่อนไขสําคัญของ
การตรวจสอบ  
ปรับปรุง  วิเคราะห 
ขอมูลจากแหลงตางๆ
ใหเปนเอกภาพและ
เชื่อมโยงความสัมพันธ
ของตัวแปรที่มีในบาง
แหลงแตขาดในบาง
แหลง 

ทุกแหลง ตัวแปรรวมระหวาง
แหลงขอมูล 
 

ใช ใช ใช 
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ตารางวิเคราะหสวนขาดของระบบขอมูล 
ขอมูลที่ตองการ ความสําคัญ แหลงขอมูลที่เกี่ยวของ ขาดแหลงขอมูล 

(รายการขอมูล) 
ขาดความครอบคลุม ขาดคุณภาพ ขาดการวิเคราะห 

supportive system factors 
กระบวนการผลิต 
- มาตรฐานการตรวจ
สภาพ ยานยนต 
- มาตรฐานการ
กระจายกําลังตํารวจ 
-  มาตรฐานการ
จัดสรรงบประมาณบํา
รุงรักษาถนน 
-  มาตรฐานบริการรถ
โดยสารสาธารณะ 
 

 
- ความรูเกี่ยวกับ
มาตรฐานจะชวยการ
กํากับติดตามการทํางาน
ของหนวยงานและ
ธุรกิจที่เกี่ยวของได
ใกลชิด  นําไปสูการ
ปรับตัวเพื่อปองกัน
ความเสียหายตอชีวิต 

 
- ตํารวจ 
- กรมการขนสงทางบก 
- องคปกครองสวน
ทองถิ่น 
- ธุรกิจรถโดยสาร
สาธารณะ 

 
- กรอบมาตรฐานใน
แตละเรื่อง 
- กลไกเชิงสถาบันที่
จะดําเนินการอยาง
ตอเนื่องโดยเปนที่
ยอมรับของภาคี 

 
ประเมินไมได  

 
ประเมินไมได 

 
ประเมินไมได 
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ตารางแผนการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล 
หัวขอวิเคราะห 
สังเคราะหขอมูล 

ขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะห 

ฐานขอมูลที่เกี่ยวของ ผูวิเคราะห การใชประโยชน ผูใช ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 

ผลลัพธ 
- เจ็บ/ตาย/พิการ 
- พฤติกรรมเสี่ยง 

 
ปริมาณรายป และ
แนวโนม 
- คนเจ็บ/ตาย/พิการ 
- พฤติกรรมเสี่ยง 
การกระจายตามพื้นที่ 
และลักษณะการ
เดินทาง 
 

 
 

 
กระทรวงสาธารณสุข 
การสํารวจพฤติกรรม/
ภาวะพิการ 
กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท 
เทศบาล 
 
 

 
สถาบันเอไอที 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
ม.สงขลานครินทร 
หนวยงานแหลงขอมูล 

 
ติดตาม ประเมิน
นโยบายปองกัน 
ชี้นําการวางแผน
ระดับประเทศและ
จังหวัด  

 
รัฐมนตรี 
อธิบดี 
ผูวาราชการ
จังหวัด 
นักวิชาการ 
ธุรกิจประกันภัย 
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ตารางแผนการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล 
หัวขอวิเคราะห 
สังเคราะหขอมูล 

ขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะห 

ฐานขอมูลที่เกี่ยวของ ผูวิเคราะห การใชประโยชน ผูใช ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 

ผลผลิต 
- บริเวณเสี่ยงอันตราย
บนถนน 
- ประเภทยานพาหนะ/
ยี่หอ/รุน/ปผลิต 
- การกระจายกําลัง
ตํารวจ 
- สัดสวนของสื่อโฆษณา
ที่ใชพฤติกรรมเสี่ยงเปน
จุดขาย 
 
 
 
 

 
- แผนที่แสดงบริเวณ
เสี่ยงอันตรายบนถนน
ทุกโครงขาย 
- ลักษณะของยาน
ยนตที่เสี่ยงภัย 
- - ความสอดคลอง
ของการกระจายกําลัง
ตํารวจกับการกระจาย
ของพฤติกรรมเสี่ยง  
และของปริมาณคน
เจ็บ/ตายทั้งมิติพื้นที่
และเวลา 

 
กระทรวงสาธารณสุข 
การสํารวจพฤติกรรม 
กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท 
เทศบาล 
ตํารวจ 
 
 

 
สถาบันเอไอที 
คณะวิศวกรรมศาสตร 
ม.สงขลานครินทร 
หนวยงานแหลงขอมูล 
 

 
ติดตาม ประเมิน
นโยบายปองกัน 
ชี้นําการวางแผน
ระดับประเทศและ
จังหวัด  

 
ผูกํากับจราจร 
อธิบดี 
นายกเทศมนตรี 
ผูวาราชการ
จังหวัด 
รัฐมนตรี 
ธุรกิจยานยนต 
ธุรกิจประกันภัย 
นักวิชาการ 
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ตารางแผนการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล 
หัวขอวิเคราะห 
สังเคราะหขอมูล 

ขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะห 

ฐานขอมูลที่เกี่ยวของ ผูวิเคราะห การใชประโยชน ผูใช ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 

กระบวนการผลิต 
- มาตรฐานการตรวจ
สภาพยานยนต 
- มาตรฐานการ
กระจายกําลังตํารวจ 
- มาตรฐานการจัดสรร
งบประมาณบํารุงรักษา
ถนน 
- มาตรฐานบริการรถ
โดยสารสาธารณะ 
 

 
- สมรรถนะของ
หนวยงานหรือ
ผูประกอบการที่
เกี่ยวของกับ
กระบวนการแตละ
สวนโดยอิงกรอบ
มาตรฐาน 

 

 
- กรมการขนสงทาง
บก 
- ตํารวจ 
- การสํารวจที่
จะตองพัฒนาขึ้น
โดยเฉพาะ 
 

 
นักวิชาการที่สํารวจ 

 
เผยแพรสูสาธารณะ 

 
ผูบริโภค 

     

ความครอบคลุมในการ
รายงานขอมูลอุบัติเหตุ
ทางถนน 

สัดสวนความแตกตาง
ในการรายงานจํานวน
ผูประสบอุบัติเหตุ 

หนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด 

หนวยงานกลาง  
สถาบันการศึกษาฯ 

เพื่อทราบถึง
คุณลักษณะของ
อุบัติเหตุที่ขาดการ
บันทึก และนํามาซึ่ง
การปองกันแกไข 

หนวยงาน
เจาของขอมูล 

 -     
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ตารางแผนการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล 
หัวขอวิเคราะห 
สังเคราะหขอมูล 

ขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะห 
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- อุบัติเหตุบนทาง
หลวง 

- ดัชนีความรุนแรง       - กรมทางหลวง - กรมทางหลวง 
- สถาบันการศึกษาฯ 

- เพื่อทราบถึงความ
รุนแรงของอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ (จังหวัดหรือ
แขวง)  

- กรมทาง
หลวง แขวงการ
ทาง กองตํารวจ
ทางหลวง 

- อุบัติเหตุทางถนน
ในชวงเทศกาล 

- คุณลักษณะของ
อุบัติเหตุ เปรียบเทียบ
ระหวางชวงเทศกาล
และชวงเวลาปกติ 

- ขอมูลการเฝาระวัง
การบาดเจ็บ 

- กระทรวง
สาธารณสุข 
สถาบันการศึกษาฯ 

- เพื่อทราบถึง
คุณลักษณะของ
อุบัติเหตุในชวง
เทศกาล และนํามาซึ่ง
การปองกันแกไข 

- หนวยงานที่
เกี่ยวของ
ทั้งหมด 

     

- ความสัมพันธ
ระหวางอุบัติเหตุกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ตํารวจในชวง
เทศกาล 

- ความสัมพันธ
ระหวางจํานวน
ผูเสียชีวิต ผูบาดเจ็บ 
กับการเรียกตรวจ
ยานพาหนะของ
เจาหนาที่ตํารวจ 

- สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (จัดเก็บ
ขอมูล) 
- กรมปองกันฯ  
- (เผยแพรขอมูล) 

- สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ 
สถาบันการศึกษาฯ 

- เพื่อจัดสรรกําลัง
เจาหนาที่ตํารวจให
เหมาะสมกับจํานวน
และความรุนแรงของ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

- สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 

     

- แนวโนมอุบัติเหตุ
ทางถนนและ
ความสัมพันธกับปจจัย
เสี่ยงในประเทศไทย 

- ปจจัยที่มีผลตอ
การเกิดอุบัติเหตุและ
ความรุนแรงของ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

- ขอมูลการเฝาระวัง
การบาดเจ็บ 

- กระทรวง
สาธารณสุข 
สถาบันการศึกษาฯ 

- เพื่อทราบถึงปจจัย
ที่มีผลตอการเกิด
อุบัติเหตุและความ
รุนแรงของอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้น 

- หนวยงานที่
เกี่ยวของ
ทั้งหมด 
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ตารางแผนการศึกษาและพัฒนาระบบขอมูล 
การศึกษาและพัฒนา
ระบบขอมูล 

วัตถุประสงค ระบบขอมูลที่
เกี่ยวของ 

วิธีการศึกษาและ
พัฒนาระบบ 

ผูศึกษาและพัฒนา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 

ภาพรวม       1. เชื่อมโยงทุก
แหลงดวยตัวแปรรวม
(เชน accident 
number/citizen id) 
2. เพิ่มระดับ
การเขาถึงขอมูลดิบจน
เขาสูมาตรฐานเดียวกับ 
FARS 
3. พัฒนา
ศักยภาพในการทํา data 
mining 

ทั้งหมดที่กลาวมา - สนับสนุนการ
วิจัยหาทางเลือกใน
การเชื่อมโยงขอมูล
จากแหลงตางๆ 
- ประสานภาคีเพื่อ
สนับสนุนแผนการ
วิจัย 

สถาบันการศึกษา 
ทุกหนวยที่ดูแล
ฐานขอมูล 

- ไดทางเลือก
ที่เหมาะสมที่สุด
ในการลดความ
ซ้ําซอน/ขัดแยง/
ตกหลนในการ
รายงานจํานวน
คนเจ็บ/ตาย 
- วิเคราะห
เชื่อมโยง
ผลลัพธและ
ผลผลิตได
ชัดเจน 
- พัฒนา
ชุมชนผูใชและ
พัฒนาระบบ
ขอมูลที่ยั่งยืน
และหลากหลาย 
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ตารางแผนการศึกษาและพัฒนาระบบขอมูล 
การศึกษาและพัฒนา
ระบบขอมูล 

วัตถุประสงค ระบบขอมูลที่
เกี่ยวของ 

วิธีการศึกษาและ
พัฒนาระบบ 

ผูศึกษาและพัฒนา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 

โรงพยาบาลและสถานี
ตํารวจ 

พัฒนามาตรฐาน
กระบวนการตรวจวัด
แอลกอฮอลในรางกาย
ผูบาดเจ็บ/เสียชีวิต/ผู
ขับขี่ที่พัวพันกับ
อุบัติเหตุจราจร 

การเฝาระวังการ
บาดเจ็บในรพ.สังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข 
สถานีตํารวจ 

- ประมวลองค
ความรูเกี่ยวกับคุณคา
และมาตรฐานของ
การตรวจวัดแอ
ลกอฮฮล    การนํา
ขอมูลไปใช
ประโยชน 
- ประชุมหารือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
สื่อมวลชน และภาคี 
- ตั้งตนจากการ
ตรวจลมหายใจในคน
บาดเจ็บทุกรายใน
รพ.และสถานีตํารวจ
ที่สมัครใจโดยมี
มาตรฐานการปฎิบัติ
กํากับ 
- ทํารายงานตอ
สาธารณะอยาง
สม่ําเสมอทุก 6 เดือน 

      - กรณีศึกษา
เพื่อนําไปสูการ
ขยายผลอยาง
นอยใหไดระบบ
ติดตาม
สถานการณดื่ม
แลวขับอยาง
ตอเนื่อง เพื่อ
ปรับนโยบาย
และแผนงาน
ตอไป 
- ถาเปนไปได
อาจขยายผลเปน
ระบบปองปราม
คนขับขี่โดยการ
ตรวจแอลกอ
ฮอลเปนกิจวัตร
เมื่อประสบ
อุบัติเหตุ 
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ตารางแผนการศึกษาและพัฒนาระบบขอมูล 
การศึกษาและพัฒนา
ระบบขอมูล 

วัตถุประสงค ระบบขอมูลที่
เกี่ยวของ 

วิธีการศึกษาและ
พัฒนาระบบ 

ผูศึกษาและพัฒนา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 

สถานีตํารวจ       1. พัฒนาทักษะ
และความรูในการ
วินิจฉัยอุบัติเหตุ
เบื้องตน เพื่อเพิ่มระดับ
ความนาเชื่อถือของ
ขอมูล 
2. พัฒนา
กระบวนการควบคุม
คุณภาพขอมูล 

สถานีตํารวจ - สรางคูมือการ
วินิจฉัย 
- ประชุมเชิงปฎิบัติ
การเพื่อถายทอด
วิธีการวินิจฉัยฯ 
- นิเทศติดตามการ
ปฎิบัติ 
- ประเมินผลเพื่อ
ปอนกลับ 
- ใหคําปรึกษาใน
การจัดทําแผน
งบประมาณรองรับ
กิจกรรมการวินิจฉัย 

สตช 
เอไอที 
สํานักงบประมาณ 

- แผน
งบประมาณ
ปกติรองรับการ
วินิจฉัย 
- Critical 
mass ในสตช.
เพื่อผลักดัน
ตอนเนื่องใน
ระยะยาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



F:\ผลผลิตและรายงาน\4f.ขอมูลอุบัติเหตุ\1.ทบทวนดัชนีอุบัติเหตุ\ตารางดัชนี-final.doc  2/17/2007     34 

ตารางแผนการศึกษาและพัฒนาระบบขอมูล 
การศึกษาและพัฒนา
ระบบขอมูล 

วัตถุประสงค ระบบขอมูลที่
เกี่ยวของ 

วิธีการศึกษาและ
พัฒนาระบบ 

ผูศึกษาและพัฒนา ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

ป 49 ป 50 ป 51 ป 52 ป 53 

จุดเสี่ยงอันตรายบนถนน      - รายงานจุดเสี่ยง
อันตรายบนถนนปละ
ครั้ง ครอบคลุมถนน
ทุกสายทั่วประเทศ 

- เทศบาล 
- กรมทางหลวง 
- กรมทางหลวง
ชนบท 

- พัฒนาทักษะ 
ความรูและ
ซอฟทแวรในการ
บันทึกจุดเกิดการชน
บนถนน 
- ฝกอบรม
บุคลากรที่เกี่ยวของ 
- นิเทศติดตามการ
ปฎิบัติ 
- ประเมินผลเพื่อ
ปอนกลับ 
- ใหคําปรึกษาใน
การจัดทําแผน
งบประมาณรองรับ 

- เทศบาล 
- กรมทางหลวง 
- กรมทางหลวง
ชนบท 
- เครือขาย
วิศวกรขนสง 

- สังคม, 
รัฐบาล, 
ผูบริหารอปท. 
ไดรับรายงาน
การกระจายจุด
เสี่ยงฯ 
สม่ําเสมอ 
- แผน
งบประมาณ
ปรับปรุงจุดเสี่ยง
ฯ 
- จุดเสี่ยงฯ
ลดลงโดยลําดับ 

มาตรฐานกระบวนการ
ผลิตบริการที่เกี่ยวของกับ
ถนนและยานยนต 

- มาตรฐานการตรวจ
สภาพ ยานยนต 
- มาตรฐานการ
กระจายกําลังตํารวจ 
- มาตรฐานการ
จัดสรรงบประมาณ  
บํารุงรักษาถนน 

ยังไมมี      - หารือหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อรวมกัน
สรางระบบสุมตรวจ
มาตรฐาน 
- พัฒนาเครื่องมือ
และกระบวนการ
ตรวจมาตรฐาน 

- ดร.พิชัย 
ธานีรณานนท 
- เอไอที 
- ดร.วรเวศม
เศรษฐศาสตรจุฬา
ฯ 
 

- หนวยงาน
เฉพาะและเปน
อิสระในการ
ตรวจสอบ 
มาตรฐาน 
เผยแพรสู
สาธารณะอยาง
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- มาตรฐานบริการ
รถโดยสารสาธารณะ 
 

- สุมตรวจแลว
เผยแพรสูสาธารณะ
อยางสม่ําเสมอ 
- ใหคําปรึกษาใน
การจัดทําแผน
งบประมาณรองรับ 

ตอเนื่อง 
- การพัฒนา
มาตรฐานนั้นๆ
อยางตอเนื่อง 

 


