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ทำ�ไมอุบัติเหตุท�งถนนจึงเป็นประเด็น
ด้�นส�ธ�รณสุข?
อุบัติเหตุและการเสียชีวิตบนท้องถนนส่งผลกระทบ
รุนแรงต่อบุคคล ชุมชน และประเทศ เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ในการรักษาผู้บาดเจ็บจำานวนมากนั้นสร้างภาระหนักต่อ
ระบบสุขภาพ ทำาให้ต้องใช้เตียงที่มีอยู่อย่างจำากัดของ
โรงพยาบาล ใช้ทรัพยากรต่างๆ และส่งผลให้สูญเสีย
กำาลังการผลิตและเป็นอุปสรรคต่อความเจริญของ
ประเทศ ทำาให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อสังคมและ
เศรษฐกิจ จำานวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่งชี้ว่า นี่คือวิกฤติ
ด้านสาธารณสุขและการพัฒนาที่คาดว่าจะรุนแรงกว่า
เดิมหากไม่ได้รับการแก้ไข

ข้อมูลเพิ่มเติม: การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

คว�มปลอดภัยท�งถนน: 
ข้อเท็จจริงเบื้องต้น

 
1.25 ล้�นคนต่อปี
มีผู้เสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุท�งถนน

#1 ส�เหตุอันดับ 1 ของก�รเสียชีวิต 
ในกลุ่มอ�ยุ 15-29 ปี

คว�มปลอดภัยท�งถนนและก�รร�ยง�นของสื่อ 

อุบัติเหตุทางถนนมักปรากฏเป็นข่าวในสื่อในลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงไม่ถูกมองว่าเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและ
ทรัพยากรบุคคล สุขภาพ และเศรษฐกิจ ดังนั้น หากความปลอดภัยทางถนนเป็นประเด็นเชิงสาธารณสุขและการพัฒนา 
ประกอบกับการให้ข้อมูลเชิงลึก ก็จะทำาให้ผู้สื่อข่าวสามารถนำาเสนอข่าวที่ช่วยปรับพฤติกรรมและทัศนคติของสาธารณชน 
ส่งผลต่อระดับนโยบาย ตลอดจนช่วยรักษาชีวิตผู้คนเอาไว้ได้

ตัวเลขก�รเสียชีวิตทั่วโลกนำ�ม�สู่วิกฤติด้�นส�ธ�รณสุขโดยเฉพ�ะ 
ในกลุ่มผู้ที่มีอ�ยุน้อย
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ก�รแปลคว�มหม�ยของตัวเลขเหล่�นี้
• อย่างไรก็ตาม การนับจำานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมด 

มีประโยชน์ในการสื่อสารขนาดของปัญหา เพื่อให้เกิด
มาตรการป้องกัน และประมาณความจำาเป็นในการ 
ใช้ทรัพยากรสุขภาพ

• ในการเปรียบเทียบระหว่างภูมิภาคหรือประเทศ  
(หรือภายในประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ) การใช้
อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร 100,000 คน จะมี
ความแม่นยำามากกว่าในการสะท้อนให้เห็นถึงขนาด
ของปัญหาดีกว่าการใช้จำานวนที่แท้จริง การใช้จำานวน
ผู้เสียชีวิตทั้งหมดเพียงอย่างเดียวอาจทำาให้เข้าใจผิด
ได้เนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบในกลุ่มที่มีจำานวน
ประชากรไม่เท่ากัน 

ขน�ดของปัญห�
• แต่ละปีมีประชากรประมาณ 1.25 ล้านคนทั่วโลก 

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน หรือกว่า 3,400 คน
ต่อวัน

• เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่เสียชีวิตบนท้องถนนดังกล่าว
เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เช่น คนเดิน
ถนน นักปั่นจักรยาน และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

• การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุหลักของ
การเสียชีวิตท่ัวโลกในกลุ่มประชากรอายุ 15-29 ปี

• จากสถิติทั่วโลก เพศชายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนมากกว่าเพศหญิงเกือบ 3 เท่า

• ปัจจัยเส่ียงหลัก 5 ประการของการเสียชีวิตและการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ เมาแล้วขับ การ
ขับรถเร็วเกินกำาหนด การไม่ใช้หมวกกันน็อคเม่ือขับข่ี
รถจักรยานยนต์ การไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย และการไม่ใช้
เบาะนิรภัยในรถสำาหรับเด็ก

• มากกว่า 90% ของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
เกิดข้ึนในประเทศท่ีมีรายได้ต่ำาและปานกลางถึงแม้ว่า
ประเทศเหล่าน้ีจะมีจำานวนยานพาหนะเพียงคร่ึงหน่ึง
ของยานพาหนะท่ัวโลกก็ตาม

• หากไม่มีการดำาเนินการใดๆ จำานวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรในแต่ละปีคาดว่าจะกลายเป็นเป็น
สาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 7 ภายในปี ค.ศ. 2030 

ใน3 4
ของผู้เสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุท�งถนน 
คือเพศช�ย

โอก�สก�ร 
เสียชีวิต 
จ�กอุบัติเหตุ 
ท�งถนน 
ขึ้นอยู่กับประเทศ 
ที่คุณอ�ศัยอยู่

การเสียชีวิตเน่ือง 
มาจากโรคเอดส์

วัณโรคอุบัติเหตุทางถนน มาลาเรีย

เพื่อให้เห็นภ�พมุมกว้�งขึ้นของมิติก�รเสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุท�งถนน  
ภ�พกร�ฟฟิกนี้แสดงก�รเปรียบเทียบส�เหตุก�รเสียชีวิตที่สำ�คัญทั่วโลก

จำ�นวนผู้เสียชีวิต  
ปี 2012 (2555) (ล้�นคน)

ที่มา: GHE 2014

อัตร�ก�รเสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุท�งถนนต่อประช�กร 100,000 คน
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คว�มสูญเสียด้�นเศรษฐกิจ
อุบัติเหตุทางถนนไม่เพียงแต่ทำาให้เกิดความเศร้าโศกและ
ทุกข์ทรมานเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจของผู้เคราะห์ร้าย ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติในภาพรวมด้วย โดยทำาให้ประเทศสูญเสีย
เฉลี่ยแต่ละปีเท่ากับ 3% ของ GPD โดยความสูญเสียดัง
กล่าวอาจสูงถึง 5% ในประเทศที่มีรายได้ต่ำาถึงปาน
กลาง นอกจากนี้ ควรรวมมูลค่าความสูญเสียทางอ้อม 
เช่น การสูญเสียกำาลังการผลิต  ความเสียหายต่อยาน
พาหนะและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตที่ตกต่ำา และปัจจัย
อื่นๆ เข้าไปในมูลค่าความสูญเสียที่แท้จริงต่อสังคมด้วย

หม�ยเหตุ: หลายมาตรการถูกนำามาใช้เพื่อศึกษามูลค่า
ความเสียหายในระดับประเทศ ซึ่งอาจไม่จำาเป็นต้องใช้
ค่าการเปรียบเทียบระดับโลก อย่างไรก็ตาม ในระดับ
ประเทศนั้น ควรจะเน้นให้เห็นถึงผลกระทบของอุบัติเหตุ
ทางถนนต่อภาคส่วนต่างๆ ซึ่งจะช่วยโน้มน้าวให้ผู้
กำาหนดนโยบายยอมลงทุนเพื่อให้เกิดมาตรการการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 

ประมาณทุกๆ 2 ปี องค์การอนามัยโลกได้จัดทำา
รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกโดย
รายงานประจำาปี 2013 ได้รายงานเกี่ยวกับ

• นำาเสนอข้อมูลของ 180 ประเทศ ซ่ึงรวมถึงภาคผนวก
ท่ีเป็นข้อมูลและสถิติของแต่ละประเทศ

• ใช้วิธีการมาตรฐานเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบได้
ระหว่างประเทศ และเปรียบเทียบในประเทศเดียวกันใน
ช่วงเวลาต่างๆ

• วิเคราะห์ประสิทธิภาพของมาตรการความปลอดภัย
ทางถนนของแต่ละประเทศ และวิเคราะห์ว่าแต่ละ
ประเทศมีกลยุทธ์ระดับประเทศโดยมีเป้าหมายเพ่ือลด
การเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรอย่างไร

• วิเคราะห์กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยเส่ียงหลักท้ัง 5 
ประการกับเกณฑ์เฉพาะสำาหรับหลักปฏิบัติท่ีดี และ

• ข้อสรุปท่ีว่าการเปล่ียนแปลงด้านกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายเป็นส่ิงสำาคัญในการลดการเสียชีวิต 
ดังน้ัน ต้องเร่งให้มีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย และเน้น
ถึง 17 ประเทศท่ีได้เปล่ียนแปลงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับปัจจัยเส่ียงอย่างน้อยหน่ึงข้อใน 5 ประการให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศต้ังแต่ปี ค.ศ. 2011

ร�ยง�นฉบับเต็ม: รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนท่ัวโลกปี 2015
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_sta-
tus/2015/en/
ข่าวสำาหรับหนังสือพิมพ์ http://www.who.int/mediacentre/news/re-
leases/2015/road-safety-report/en/

ก�รเปลี่ยนแปลงส�ม�รถเกิดขึ้นได้
องค์การอนามัยโลกได้แนะนำาให้ประเทศต่างๆ แก้ไขเรื่อง
ความปลอดภัยทางถนนในระยะยาว โดยให้เน้นที่ “การ
ดำาเนินการในภาพรวม” ซึ่งเป็นการดำาเนินที่ครอบคลุม
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ ผู้ใช้ท้อง
ถนน และสภาพท้องถนน อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น 
สามารถบรรลุผลบางประการได้ด้วยมาตรการป้องกัน
ที่มีประสิทธิผล เช่น การผ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยเสี่ยง การบังคับใช้กฎหมาย และสนับสนุนการจัด
กิจกรรมรณรงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักต่อสาธารณะ

ทศวรรษแห่งก�รดำ�เนินก�ร 
ด้�นคว�มปลอดภัยท�งถนน 
ระหว่�งปี 2011-2020 
(2554-2563)
แผนระดับโลกมีเป้าหมายที่ประเทศสมาชิก โดยมีจุด
มุ่งหมายเพื่อลดจำานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุททาง
ถนน โดยได้กำาหนด “5 เสาหลัก” หรือประเด็นเพื่อการ
ป้องกันไว้ดังนี้
1. การจัดการความปลอดภัยทางถนน
2. ถนนและการคมนาคมที่ปลอดภัยมากขึ้น
3. ยานพาหนะที่ปลอดภัยมากขึ้น
4. ผู้ใช้ถนนที่ปลอดภัยมากขึ้น
5. การตอบสนองหลังการชน

ทศวรรษแห่งการดำาเนินการด้านความปลอดภัยทางถนน
ระหว่างปี 2011-2020
ความร่วมมือเพ่ือความปลอดภัยทางถนนของสหประชาชาติ

องค์การอนามัยโลกให้การรับรองการจัดการในองค์
รวมเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่เรียกว่า การจัดการ
ความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ โดยตระหนักว่าเนื่องจาก
ร่างกายมนุษย์นั้นได้รับการบาดเจ็บได้ง่าย และมนุษย์
ทำาความผิดพลาดเสมอ ดังนั้น จึงต้องปรับปรุงความ
ปลอดภัยของทุกส่วนในระบบ (เช่น ผู้ใช้ถนน ยาน
พาหนะ และถนน) เพื่อช่วยลดผลกระทบของความผิด
พลาดดังกล่าว วัตถุประสงค์ของการจัดการความ
ปลอดภัยอย่างเป็นระบบคือการสร้างระบบคมนาคม
ขนส่งที่รองรับความผิดพลาดของมนุษย์ และพิจารณา
ความเปราะบางของร่างกายมนุษย์แทนที่จะเน้นที่ความ
ผิดพลาดของมนุษย์เพียงอย่างเดียว ประเทศที่มีความ
ก้าวหน้าด้านความปลอดภัยทางถนนได้นำาแนวคิดนี้ไป
ใช้งาน ดังตัวอย่างเช่น การจัดทำาแผนระดับโลกที่มีเสา
หลัก 5 เสา ได้รับการออกแบบมาเพื่อชดเชยความผิด
พลาดของมนุษย์ด้วยการแก้ไขความปลอดภัยทางถนน
ที่เผชิญหน้าอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้

ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดการความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา:
เป้าหมายเป็นศูนย์: เป้าหมายท่ีท้าทายเก่ียวกับความปลอดภัยทางถนน
และการจัดการความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ

ร�ยง�นสถ�นก�รณ์อุบัติเหตุท�งถนนท่ัวโลก
“การประเมินข้อมูลจำาเพาะและข้อมูลเปรียบเทียบในรายงาน
สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนท่ัวโลก ได้ยืนยันให้เห็นว่า 
ความปลอดภัยทางถนนเป็นหน่ึงในความท้าทายของสังคม
ในปัจจุบัน”

ดร. มากาเรต็ ชาน ผูอ้ำานวยการองค์การอนามยัโลก ป ี2015
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ผู้ใช้รถใช้ถนนที่เสี่ยงต่อก�รบ�ดเจ็บ
• การลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรน้ันจำาเป็นท่ีจะ

ต้องให้ความสำาคัญต่อความต้องการของคนเดินถนน 
คนใช้จักรยาน และจักรยานยนต์ ท่ีมักจะถูกละเลยอย่าง
มากในการวางแผน และนโยบายการคมนาคมขนส่ง

• การเพ่ิมมาตรการความปลอดภัยของการเดินและ การ
ป่ันจักรยานน้ัน ทำาให้ รัฐบาลสามารถลดมลพิษทาง
อากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ ความหนาแน่น
ของการจราจร และ ยังทำาให้สุขภาพของประชาชนดี
ข้ึนเน่ืองจากมีกิจกรรมมากข้ึนอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม 
องค์การอนามัยโลก: เดินอย่างปลอดภัย
องค์การอนามัยโลกและพันธมิตร: ความปลอดภัยของ
คนเดินถนน คู่มือความปลอดภัยทางทางถนนสำาหรับผู้
ที่มีอำานาจตัดสินใจและผู้ปฏิบัติ
องค์การอนามัยโลก: ความปลอดภัยสำาหรับเยาวชนและ
ท้องถนน
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา: 
การปั่นจักรยาน สุขภาพและความปลอดภัย
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา: 
คณะทำางานเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้เดินเท้า

เรื่องร�วคว�มสำ�เร็จเกี่ยวกับคว�ม
ปลอดภัยท�งถนน
“เจตจำานงทางการเมืองในระดับสูงท่ีสุดของรัฐบาล
น้ันจำาเป็นอย่างย่ิงเพ่ือนำาไปสู่กฎหมายเก่ียวกับความ
ปลอดภัยทางถนนท่ีเหมาะสม และการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวดท่ีทุกคนต้องปฏิบัติตาม ไม่เช่นน้ัน 
ครอบครัวและชุมชนก็จะยังคงต้องเผชิญกับความเศร้า
โศก และระบบสุขภาพจะต้องแบกรับภาระของการบาด
เจ็บและพิการเน่ืองจากอุบัติเหตุทางถนนต่อไป”

ดร. มากาเร็ต ชาน ผู้อำานวยการองค์การอนามัยโลก ปี 2013

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน:
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
องค์การอนามัยโลก: รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทาง
ทางถนนทั่วโลกปี 2013
องค์การอนามัยโลก/ธนาคารโลก: รายงานระดับโลก
เกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทาง
ถนน
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา: 
ฐานข้อมูลการจราจรและอุบัติเหตุระหว่างประเทศ
สภาเศรษฐกิจยุโรปสหประชาชาติ: ฐานข้อมูลสถิติ

องค์การอนามัยโลกขอขอบคุณการสนับสนุนด้านการเงินจาก 
มูลนิธิบลูมเบิร์กในการผลิตสื่อนี้

กรณีศึกษ�: ประเทศเนเธอร์แลนด์
เป็นระยะเวลาหลายทศวรรษมาแล้ว ที่ประเทศ
เนเธอร์แลนด์สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้
เดินเท้าและการบาดเจ็บบนท้องถนนในประเทศลง 
มาตรการการออกแบบถนน เช่น ก่อสร้างโซนการ
ขับขี่ด้วยความเร็ว 30 กม./ชม. และยกระดับทาง
ข้ามทำาให้สามารถมองเห็นได้ง่ายและเป็นแบบ
เดียวกัน มาตรการด้านพาหนะ เช่น ด้านหน้า
รถยนต์ที่เป็นมิตรต่อคนเดินถนน และมาตรการ
ด้านข้อมูลและการศึกษาด้านพฤติกรรม เช่น 
บุคคลที่เมาแล้วขับ และขับรถเร็วเกินกำาหนด จะส่ง
ผลดีมากขึ้นต่อความปลอดภัยของคนเดินถนน 
นอกจากนี้ การให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความ
ต้องการเฉพาะของเด็กและคนชรา ยังส่งผลทำาให้
ลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บของคนเดินถนนได้ 
ประชากรของประเทศเนเธอร์แลนดืได้ยอมรับและ
สนับสนุนประเทศเพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความ
ปลอดภัย และความก้าวหน้าในการคุ้มครองชีวิต
ของคนเดินถนนดังจะเห็นได้จากการมุ่งเน้นที่ความ
ปลอดภัยทั่วทั้งชุมชน

 

ของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
ทั้งหมดคือกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ 
คนเดินถนน และผู้ใช้จักรยาน
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