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การดำาเนินการขององค์การอนามัยโลก
เพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน
องค์การอนามัยโลกให้คำาแนะนำากับประเทศต่างๆ  
ในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน โดยเน้น
ที่ปัจจัยเสี่ยง 5 ประการ และปัญหาที่สำาคัญ 2 ด้าน 
ได้แก่ การเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนน สำาหรับการปรับปรุงในระยะยาว องค์การอนามัย
โลกแนะนำาให้มีการจัดการแบบครอบคลุมที่เกี่ยวข้อง
กับหลายภาคส่วน โดยให้พิจารณาทั้งยานพาหนะ ผู้ใช้
ถนน และสภาพถนน ส่วนในระยะสั้นการเปลี่ยนแปลง
บางประการสามารถดำาเนินการให้สำาเร็จได้ด้วยวิธีการ
ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน เช่น การออกกฎหมายความ
ปลอดภัยทางถนนที่ครอบคลุม  การบังคับใช้กฎหมาย 
และการรณรงค์เพื่อเพิ่มความตระหนัก 

ปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญ
ความเร็ว: ภาพรวมระดับโลก

ความเร็ว: ข้อเท็จจริง 

• ความเร็วส่งผลต่อ 30% ของการเสียชีวิตจากท้อง
ถนน ในประเทศท่ีมีรายได้สูง ในขณะท่ีในประเทศท่ีมี
รายได้ต่ำาและปานกลางความเร็วเป็นปัจจัยหลักท่ีส่ง
ผลต่อประมาณคร่ึงหน่ึงของการเสียชีวิตบนท้องถนน

• ระยะห่างท่ีปลอดภัยในการเบรกแปรผันไปตาม
ความเร็ว ยกตัวอย่างเช่น รถท่ีขับด้วยความเร็ว 50 
กม./ชม. จะใช้ระยะทาง 28 เมตรเพ่ือหยุดรถ ในขณะท่ี
รถท่ีขับด้วยความเร็ว 70 กม./ชม. ใช้ระยะทาง 70 
เมตร เพ่ือหยุดรถ

• คนเดินถนนมีโอกาสเสียชีวิตน้อยกว่า 20% หาก 
ถูกชนท่ีความเร็วน้อยกว่า 50 กม./ชม. แต่โอกาส 
ดังกล่าวจะสูงถึงเกือบ 60% หากถูกชนท่ีความเร็ว  
80 กม./ชม.

อินโฟกราฟฟิกเก่ียวกับความเร็ว
องค์การอนามัยโลกและภาคีต่างๆ: การจัดการความเร็ว: คู่มือความ
ปลอดภัยทางถนนสำาหรับผู้ท่ีมีอำานาจตัดสินใจและผู้ปฏิบัติการ
องค์การอนามัยโลก: ข้อมูลเก่ียวกับความเร็ว
องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา/สมาคมด้าน

การขนส่งสหภาพยุโรป: รายงานการจัดการความเร็ว

ความปลอดภัยทางถนน: 
ปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญ 
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จำากัดความเร็วในเมือง
เท่ากับ 50 กม./ชม. 
หรือน้อยกว่า

และให้อำานาจส่วนท้องถิ่น
ในการลดการจำากัด
ความเร็วดังกล่าว

30

กฎหมาย

การบังคับใช้กฎหมาย

การตลาด 
เชิงสังคม
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เมาแล้วขับ: 
ภาพรวมระดับโลก

เมาแล้วขับ:
ข้อเท็จจริง
• เมาแล้วขับโดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือมีความเข้มข้นของ

แอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า 0.05 กรัม/เดซิลิตร จะเพ่ิม
ความเส่ียงต่อการชนและความน่าจะเป็นท่ีจะส่งผลให้
เสียชีวิตหรือบาดเจ็บข้ึนมาก

• ผู้ท่ีอายุน้อยมีความเส่ียงจากการเกิดอุบัติรถชนท่ี
เก่ียวข้องกับแอลกอฮอล์มากกว่า จำานวนรถชนท่ี
เก่ียวข้องกับผู้ท่ีอายุน้อยสามารถลดลงได้ถึง 24% 
หากมีการใช้กฎหมายท่ีกำาหนดค่าความเข้มข้นของ     
แอลกอฮอล์ในเลือดต่ำากว่า (ประมาณ 0.02 กรัม/
เดซิลิตร) สำาหรับผู้ขับข่ีมือใหม่หรือท่ีมีอายุน้อย

• การบังคับใช้กฎหมายด้วยการสุ่มตรวจลมหายใจเป็น
วิธีท่ีมีความคุ้มค่าสูง และสามารถลดการชนท่ีมีสาเหตุ
จากการด่ืมแอลกอฮอล์ได้ประมาณ 20%

อินโฟกราฟฟิกเก่ียวกับการเมาแล้วขับ
องค์การอนามัยโลก: 2014 สถานการณ์ท่ัวโลกเก่ียวกับแอลกอฮอล์
และสุขภาพ
องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา/สมาคมด้าน
การขนส่งสหภาพยุโรป: ผู้ขับข่ีท่ีอายุน้อย: ความปลอดภัยทางถนน
องค์การอนามัยโลกและภาคีต่างๆ: เมาแล้วขับ: คู่มือความปลอดภัย
ทางถนนสำาหรับผู้ท่ีมีอำานาจตัดสินใจและผู้ปฏิบัติการ
องค์การอนามัยโลก: ข้อมูลสรุปย่อเร่ืองเมาแล้วขับ

หมวกกันน็อคสำาหรับรถจักรยานยนต์: 
ภาพรวมระดับโลก

หมวกกันน็อคสำาหรับรถจักรยานยนต์:  
ข้อเท็จจริง
• การสวมหมวกกันน็อคสำาหรับรถจักรยานยนต์ท่ีได้

มาตรฐานอย่างถูกต้องสามารถลดความเส่ียงจาก
การเสียชีวิตได้ประมาณ 40% และความเส่ียงต่อการ
บาดเจ็บรุนแรงมากกว่า 70%

• เม่ือบังคับใช้กฎหมายสวมหมวกกันน็อคสำาหรับรถ
จักรยานยนต์ อัตราการสวมหมวกกันน็อคจะเพ่ิมข้ึน
สูงกว่า 90%

• การมีหมวกกันน็อคท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน มีสภาพดี 
และสวมใส่อย่างเหมาะสม เช่น ไม่แตกร้าวและคาดสาย
รัดได้แน่น จะช่วยลดการบาดเจ็บท่ีศีรษะได้อย่างมาก

อินโฟกราฟฟิกเก่ียวกับหมวกกันน็อค
องค์การอนามัยโลกและภาคีต่างๆ: หมวกกันน็อค: คู่มือความ
ปลอดภัยทางถนนสำาหรับผู้ท่ีมีอำานาจตัดสินใจและผู้ปฏิบัติการ
องค์การอนามัยโลก: ข้อมูลสรุปย่อเร่ืองหมวกกันน็อค

ในปัจจุบัน

ประเทศทั่วโลกมีกฎหมายเมาแล้วขับที่สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

34

ความเส่ียงต่อการขับรถชน

0.05 0.1

ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือด
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• ผู้ใช้ถนนทุกคน
• ถนนและเครื่องยนต์ทุกประเภท
• บังคับให้รัดสายคาดหมวกกันน็อค
• มีการบังคับใช้มาตรฐานหมวกกันน็อค
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เข็มขัดนิรภัย: ภาพรวมระดับโลก

เข็มขัดนิรภัย: ข้อเท็จจริง
• การคาดเข็มขัดนิรภัยสามารถลดการเสียชีวิตในผู้

โดยสารแถวหน้าได้ถึง 50% และผู้โดยสายแถวหลังได้
ถึง 75%

• การรณรงค์เพ่ิมความตระหนักของสาธารณชน 
กฎหมายบังคับให้คาดเข็มขัดนิรภัยและการบังคับใช้ 
เป็นมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการเพ่ิมอัตราการ
คาดเข็มขัดนิรภัย

อินโฟกราฟฟิกเก่ียวกับเข็มขัดนิรภัย
องค์การอนามัยโลกและพันธมิตร: เข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัย
สำาหรับ: คู่มือความปลอดภัยทางถนนสำาหรับผู้ท่ีมีอำานาจตัดสินใจ
และผู้ปฏิบัติ
องค์การอนามัยโลก: ข้อมูลเก่ียวกับเบาะนิรภัยสำาหรับเด็ก

เบาะนิรภัยสำาหรับเด็ก: ภาพรวมระดับโลก

เบาะนิรภัยสำาหรับเด็ก: ข้อเท็จจริง
• ระบบการยึดเด็กไว้กับเบาะ เช่น เบาะยึดสำาหรับเด็ก

ทารก และเบาะเสริมสำาหรับเด็กท่ีอายุมากข้ึน ลดความ
เส่ียงต่อการเสียชีวิตเม่ือเกิดรถชนได้ประมาณ 70% 
สำาหรับเด็กทารก และสูงถึง 80% สำาหรับเด็กเล็ก

• กฎหมายและการบังคับใช้เบาะนิรภัยสำาหรับเด็กเป็น
มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการเพ่ิมการใช้เบาะนิรภัย
สำาหรับเด็กให้สูงข้ึน

• การใช้เบาะนิรภัยสำาหรับเด็กให้มีประสิทธิภาพจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน เหมาะสมกับอายุและขนาดตัว
ของเด็ก อีกท้ังต้องติดต้ังอย่างถูกต้อง

อินโฟกราฟฟิกเก่ียวกับเบาะนิรภัยสำาหรับเด็ก

องค์การอนามัยโลก: ข้อมูลสรุปย่อเก่ียวกับเบาะนิรภัยสำาหรับเด็ก

 

การสวมหมวกกันน็อคในประเทศเวียตนาม
อัตราการสวมหมวกกันน็อคสำาหรับรถจักรยานยนต์ยังคงสูง
มากกว่า 90% นับต้ังแต่เวียตนามประกาศกฎหมายการสวมหมวก
กันน็อคสำาหรับรถจักรยานยนต์ในปี 2007 อย่างไรก็ตาม เม่ือ
เดือนพฤษภาคม 2012 พบว่า 8% ของผู้ขับรถจักรยานยนต์ยังไม่
สวมหมวกกันน็อคอย่างถูกต้อง และ 24% สวมหมวกกันน็อคท่ีไม่
ได้มาตรฐาน ซ่ึงหมวกกันน็อคท่ีไม่ได้มาตรฐานป้องกันการบาด
เจ็บของศีรษะได้น้อยกว่าเม่ือเปรียบเทียบกับหมวกกันน็อคท่ีไม่ได้
มาตรฐานในกรณีเกิดรถชน และบางคร้ังอาจแตกร้าวได้จากแรง
ของมือเพียงเท่าน้ัน

กฎหมายบังคับให้คาดเข็มขัดนิรภัยควร
ครอบคลุมทั้งผู้โดยสารรถเบาะหน้าและ 
เบาะหลัง
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มีกฎหมายให้คาดเข็มขัด
นิรภัยที่ดีครอบคลุม 
ผู้โดยสารรถยนต์ทุกคน

53 ประเทศมีกฎหมายบังคับใช้เบาะนิรภัย
สำาหรับเด็กซึ่ง

• ระบุอายุ น้ำาหนัก และส่วนสูง
• ห้ามไม่ให้เด็กนั่งเบาะหน้า

การขับขี่ที่ถูกรบกวนสมาธิ
• การขับข่ีท่ีถูกรบกวนสมาธิกำาลังทำาให้เกิดปัญหาเพ่ิม

ข้ึนเน่ืองจากมีการใช้อุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีและ
เทคโนโลยีในยานพาหนะเพ่ิมมากข้ึน

• โดยท่ัวไป ผู้ขับรถท่ีใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีมีการตอบ
สนองต่อสัญญาณจราจรและการเบรกลดลง มี
ปัญหาขับรถให้อยู่ในเลนและรักษาระยะห่างจากคัน
หน้าให้เหมาะสม

• ผู้ขับรถท่ีใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเกิด
อุบัติเหตุจากการชนมากข้ึนถึง 4 เท่า

• การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรีมี
อันตรายเช่นเดียวกับการใช้มือถือโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
การใช้โทรศัพท์ระหว่างการขับข่ีจะเบ่ียงเบนความ
สนใจของสายตาและสมาธิของผู้ขับไปจากถนนและ
ส่ิงแวดล้อมรอบข้าง ทำาให้เกิดการเบ่ียงเบนความ
สนใจของกระบวนการรับรู้

• เน่ืองจากการขับข่ีท่ีถูกรบกวนสมาธิเป็นประเด็นใหม่ 
ดังน้ัน เม่ือมีการทำาวิจัยเพ่ิมข้ึนก็จะมีหลักฐานใหม่ๆ 
เกิดข้ึน สำาหรับในปัจจุบัน มาตรการเพ่ือลดความ
เส่ียงท่ีเกิดการขับข่ีท่ีถูกรบกวนสมาธิอาจได้แก่ การ
ประกาศใช้และบังคับใช้กฎหมาย การรณรงค์เพ่ือเพ่ิม
ความตระหนักของสาธารณะ และการเทคโนโลยีใหม่ๆ 
เช่น แอพพลิเคช่ันในรถยนต์ท่ีสามารถปฏิเสธสาย
เรียกเข้าขณะท่ีรถยนต์กำาลังเคล่ือนท่ี

• การส่งข้อความท่ีส่งผลต่อสมาธิการรับรู้ ใช้มือ และ
การมองเห็น ทำาให้โอกาสในการชนเพ่ิมข้ึนอย่างมาก

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขับขี่ที่ถูกรบกวนสมาธิ:
องค์การอนามัยโลก: การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่: ปัญหาที่
เพิ่มขึ้นของการขับขี่โดยถูกดึงดูดความสนใจ
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การขับขี่ขณะเสพยาเสพติด
• การขับข่ีขณะเสพยาเสพติดเป็นประเด็นใหม่เก่ียวกับ

ความปลอดภัยทางถนน

• เม่ือเปรียบเทียบกับการเมาแล้วขับ ปัจจุบันยังมีข้อมูล
น้อยมากเก่ียวกับการขับข่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการ
เสพสารเสพติดท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทและ
ประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันท่ีเก่ียวข้อง

• สารเสพติดท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทท่ีสามารถส่ง
ผลต่อพฤติกรรมการขับข่ีมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด

• การแก้ไขปัญหาการขับข่ีขณะเสพยาเสพติดเป็นเร่ือง
ยากเน่ืองจาก

1. คำาว่า “ยา” มีความหมายครอบคลุมสารหลายชนิด

2. การตรวจหาและวัดปริมาณสารเสพติดมีข้ันตอนท่ี
ซับซ้อน

3. ระยะเวลาท่ีสารแต่ละชนิดอยู่ในกระแสเลือดน้ัน 
ไม่เท่ากัน ส่งผลต่อการระบุถึงความเช่ือมโยง 
ของสารน้ันๆ ต่อการชน

4. การกำาหนดระดับของสารแต่ละชนิดไม่สามารถ
ทำาได้โดยง่ายเน่ืองจากยังขาดหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์เก่ียวกับความเช่ือมโยงของระดับ 
สารเสพติดหลายชนิดท่ีมีผลต่อความสามารถ 
ในการขับข่ีและความเส่ียงในการชน

สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัจจัยความเส่ียงหลักท่ีสำาคัญ
อินโฟกราฟฟิกเก่ียวกับปัจจัยเส่ียง
องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา: การประชุม
การขนส่งนานาชาติ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศและพันธมิตร: คู่มือปัจจัยเส่ียง
องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา: การจราจร
ทางถนนและฐานข้อมูลอุบัติเหตุนานาชาติ (32 ประเทศ)
สภาเศรษฐกิจยุโรปสหประชาชาติ: ฐานข้อมูลสถิติสำาหรับข้อมูล
ปัจจัยเส่ียงในการขนส่ง

องค์การอนามัยโลกขอขอบคุณการสนับสนุนด้านการเงินจาก 
มูลนิธิบลูมเบิร์กในการผลิตสื่อนี้
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