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ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลความ
ปลอดภัยทางถนน
การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการจราจรบนท้องถนนใน
ประเทศส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูล รัฐบาลไม่เพียงแต่
ต้องการรู้ว่ามีใครบ้างที่เสียชีวิตบนท้องถนน ณ สถาน
ที่ใด และอย่างไร แต่ยังต้องการข้อมูลของการบาดเจ็บ
รุนแรงและข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง เช่น 
สัดส่วนของรถจักรยานยนต์ที่สวมหมวกกันน็อค และ
สัดส่วนของการชนที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ จะช่วยให้รัฐบาลกำาหนดเป้าหมายและ
ติดตามการดำาเนินงานได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลจะต้องมี
ความแม่นยำา ซึ่งหมายความว่าการเก็บข้อมูลจะต้องวิธี
การเก็บข้อมูลที่ดีที่สุด และมีความสอดคล้องกันในทุก
ภาคส่วน (เช่น ตำารวจ สาธารณสุข ฯลฯ)

ระบบการเก็บข้อมูลที่ดีช่วยสะท้อนถึงขนาดที่แท้จริงของ
ปัญหา และเป็นฐานข้อมูลสำาหรับกำาหนดนโยบายที่ดีขึ้น
ได้ นอกจากนี้ ข้อมูลที่ดียังทำาให้สามารถประเมิน
ประสิทธิภาพของนโยบายและโครงการได้ ปัญหาหลัก
คือการรายงานการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรที่ต่ำากว่า
ความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีรายได้ต่ำา
และปานกลาง องค์การอนามัยโลกจึงได้ทำางานร่วมกับ
ประเทศต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเก็บข้อมูลการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยตำารวจและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข และส่งเสริมและใช้นิยาม
มาตรฐานสำาหรับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
(ดูด้านล่าง)  

องค์การอนามัยโลกและพันธมิตร: ระบบข้อมูล:  
คู่มือความปลอดภัยบนท้องถนนสำาหรับผู้ที่มีอำานาจ
ตัดสินใจและผู้ปฏิบัติ

การกำากับดูแลและประเมินผล
แม้ว่าประเทศต่างๆ จะมองว่าความปลอดภัยทางถนนเป็น
ประเด็นท่ีสำาคัญในระดับต้นๆ และใช้นโยบายและมาตรฐาน
เพ่ือปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน แต่ก็จำาเป็นต้องมี
การกำากับดูแลและประเมินผลท่ีแม่นยำาเพ่ือจัดทำาข้อมูล
สำาหรับข้ันตอนถัดไป นอกเหนือจากการเก็บข้อมูลการเสีย
ชีวิตแล้ว องค์การอนามัยโลกยังเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลใน
ด้านอ่ืนๆ เก่ียวกับความปลอดภัยทางถนนอย่าง
สม่ำาเสมอ เช่น กรอบการทำางานของสถาบัน ถนนและการ
เคล่ือนย้ายท่ีปลอดภัย ยานพาหนะท่ีปลอดภัย ผู้ใช้งาน
ถนนท่ีปลอดภัย (โดยเน้นท่ีกฎหมาย) และการดูแลหลัง
จากรถชน การดำาเนินการน้ีทำาให้เกิดรายงานสถานการณ์
ท่ัวโลกเก่ียวกับความปลอดภัยทางถนน ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ
ในการกำากับและประเมินผลท่ีสำาคัญท่ัวโลกท่ีตีพิมพ์คร้ัง
แรกในปี 2009 และองค์การอนามัยโลกได้จัดทำารายดัง
กล่าวประมาณทุกๆ 2 ปี รายงานน้ีมีรายละเอียด
สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนอย่างละเอียดใน
เกือบทุกประเทศท่ัวโลก และเน่ืองจากมีการนำาวิธีการกำากับ
และประเมินผลดังกล่าวไปใช้ในแต่ละประเทศ จึงทำาให้
สามารถเปรียบเทียบข้อมูลในระดับโลกได้ โดยรายงาน
สถานการณ์ท่ัวโลกฉบับท่ี 3 คาดว่าจะทำาข้ึนในปี 2015

บรรจุเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนให้
เป็นวาระเสมอ
เพ่ือลดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง
ถนนท่ัวโลก ความปลอดภัยทางถนนควรเป็นวาระท่ีมี
ความสำาคัญลำาดับต้นๆ ของผู้กำาหนดนโยบายท่ัวโลก 

ความปลอดภัยทางถนน:
บทบาทขององค์การอนามัยโลก

“องค์การอนามัยโลก 
ให้ความสำาคัญกับปัญหา
ความปลอดภัยทางถนน”
ดร. มากาเร็ต ชาน ผู้อำานวยการองค์การอนามัยโลก ปี 2013

คำานิยามของการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน
ในบางประเทศ ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนมีเพียงข้อมูลการเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุเท่านั้น 
องค์การอนามัยโลกจึงได้สนับสนุนคำานิยามดังกล่าว
ครอบคลุมถึงผู้ที่เสียชีวิตภายใน 30 วันหลังจากเกิด
อุบัติเหตุด้วย ซึ่งเป็นวิธีการรายงานยอดผู้เสียชีวิต
อย่างเป็นทางการโดยตำารวจ ปัจจุบัน มี 92 ประเทศ 
ที่ใช้คำานิยามที่สนับสนุนโดยองค์การอนามัยโลก
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โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศท่ีมีรายได้ต่ำาและปานกลาง
ท่ีมีอัตราการเสียชีวิตสูงท่ีสุด เจตจำานงทางการเมืองและ
พันธะสัญญาคือส่ิงสำาคัญท่ีจะช่วยให้การตัดสินใจเก่ียว
กับความปลอดภัยทางถนนต้ังอยู่บนหลักฐานท่ีชัดเจน 
ยกตัวอย่างเช่น การบังคับให้สวมหมวกกันน็อคสำาหรับ
ผู้โดยสารทุกคน ลดความเร็วในเขตโรงเรียน และกำาหนด
ค่าต่ำาสุดของความเข้มข้นแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับข่ีท่ี
อายุน้อย เป็นการป้องกันท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของหลักฐานท่ี
ชัดเจน เพ่ือให้แน่ใจว่าความปลอดภัยทางถนนยังคงเป็น
วาระของรัฐบาล องค์การอนามัยโลกส่งเสริมและประสาน
งานโครงการริเร่ิม เช่น ทศวรรษแห่งการดำาเนินงานเพ่ือ
ความปลอดภัยทางถนน 2011-2020 และเชิญผู้เก่ียวข้อง
กับความปลอดภัยทางถนนในภาคส่วนต่างๆ เพ่ือแลก
เปล่ียนความรู้และข้อมูลด้านการป้องกันการบาดเจ็บ 
นอกจากน้ี องค์การอนามัยโลกยังเป็นผู้ประสานงานความ
ร่วมมือด้านความปลอดภัยบนท้องถนนของสหประชาชาติ 
ซ่ึงเป็นกลไกการให้คำาปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการท่ีช่วย
สนับสนุนความร่วมมือและการประสานงานระหว่างองค์กร
ของสหประชาชาติและพันธมิตรต่างประเทศเพ่ือให้มีการ
ดำาเนินการตามมติของสมัชชาสหประชาชาติ และข้อเสนอ
แนะจากรายงานขององค์การอนามัยโลก 

การดำาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน
โดยองค์การอนามัยโลกในประเทศต่างๆ
องค์การอนามัยโลกร่วมมือกับโครงการบลูมเบิร์กเพ่ือความ
ปลอดภัยทางถนน 2015-2019 เพ่ือลดการเสียชีวิตและ

การบาดเจ็บจากรถชนบนท้องถนนในประเทศรายได้ต่ำาและ
ปานกลาง ตลอดจนเมืองต่างๆ โดยการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านกฎหมายความปลอดภัยความถนนในระดับ
ประเทศ และดำาเนินกิจกรรมท่ีได้รับการพิสูจน์แล้วว่า
สามารถเพ่ิมความปลอดภัยบนท้องถนนได้ใน 4 ประเทศ 
ได้แก่ จีน ฟิลิปปินส์ ไทย และแทนซาเนีย ด้วยการสนับสนุน
ทางด้านวิชาการในเร่ืองกฎหมายและการอบรมส่ือ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

• กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยทางถนนท่ีเข้มแข็งและ
ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้ใช้ถนน 
โดยการสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ ประเมินกฎหมาย
หรือพระราชบัญญัติ ระบุช่องว่าง และกำาหนดลำาดับ
ความสำาคัญเพ่ือการดำาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ

• ผู้ใช้ถนนมีความตระหนักเก่ียวกับปัจจัยเส่ียงและ
พฤติกรรมท่ีไม่ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน: องค์การอนามัยโลก
ให้ความช่วยเหลือรัฐบาลในการรณรงค์ผ่านส่ือท่ีดึงดูด
ความสนใจ และสนับสนุนมาตรการเพ่ือเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมอ่ืนๆ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี 
องค์การอนามัยโลกยังทำางานโดยตรงกับผู้ส่ือข่าวใน
การผลิตข่าวและส่ือออกอากาศเพ่ือให้มีการรายงาน
อย่างเหมาะสมในข่าวท้องถ่ิน ข่าวในประเทศ และข่าว
ต่างประเทศเก่ียวกับขอบเขตของปัญหาการเสียชีวิต
และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน และผลกระทบ
ต่อสาธารณสุขและชีวิตของผู้คน
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กิจกรรมสำาคัญในประเทศต่างๆ
การรณรงค์ผ่านส่ือ การรณรงค์การตลาดเชิงสังคมโดย
อาศัยงานวิจัยและการทดลองอย่างครอบคลุมจะช่วยให้
เกิดการเปล่ียนแปลงมุมมองของผู้คนมากย่ิงข้ึน ซ่ึงงาน
วิจัยได้แสดงให้เห็นว่าการรณรงค์ท่ีสะเทือนความรู้สึกหรือ
นำาเสนอข้อเท็จจริงเก่ียวกับความปลอดภัยทางถนนมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเน่ืองจากผู้รับสารจะจดจำาได้ดีกว่า 
ด้วยการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก การรณรงค์
เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมในประเทศต่างๆ เช่น บราซิล 
กัมพูชา เคนยา และเมกซิโก จึงได้เปล่ียนจาก “การ
รณรงค์ท่ีทำาให้เกิดความรู้สึกท่ีดี” มาเป็นการโฆษณาท่ี
สะเทือนความรู้สึกโดยเน้นไปท่ีผลกระทบของพฤติกรรม
ท่ีไม่ถูกต้องและการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลัก

สหพันธรัฐรัสเซีย: เพราะการยกระดับการบังคับใช้
กฎหมายและการรณรงค์ผ่านสื่อ อัตราการคาดเข็มขัด
นิรภัยในเมือง Lipetsk Oblast จึงเพิ่มขึ้นระหว่างปี 
2010 ถึง 2013 จากประมาณ 50% เป็นเกือบ 80% 
และในเมือง Invanovo Oblast จากต่ำากว่า 50% เป็น

มากกว่า 90% นอกจากนี้ อัตราการใช้เบาะนิรภัย
สำาหรับเด็กเพิ่มขึ้นถึงสี่เท่าในทั้งสองเมือง ยกตัวอย่าง
เช่น ในอัตราดังกล่าวในเมือง Ivanovo Oblast เพิ่มจาก 
20% เป็นมากกว่า 80% เป็นต้น

เวียตนาม: นับตั้งแต่ปี 2007 ด้วยความช่วยเหลือด้าน
วิชาการจากองค์การอนามัยโลกและพันธมิตร รัฐบาล
ของประเทศเวียตนามได้ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับอย่างสม่ำาเสมอเพื่อส่งเสริมการสวมหมวกกัน
น็อคของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งนำาไปสู่ข้อบังคับให้
พ่อแม่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ลูกๆ สวมหมวกกันน็อคที่
เหมาะสมเมื่อโดยสารบนรถจักรยานยนต์ ค่าปรับที่เพิ่ม
ขึ้นอย่างมาก และกรอบระเบียบที่กำาหนดให้ผู้ขับรถ
จักรยานยนต์และผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อคที่ได้
มาตรฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้อัตราการ
สวมหมวกกันน็อคเพิ่มขึ้นจาก 40% ในปี 2007 เป็น
มากกว่า 95% ในปี 2008 และยังคงสูงกว่า 90% นับ
ตั้งแต่การประกาศใช้กฎหมายสวมหมวกกันน็อคในปี 
2007

องค์การอนามัยโลกได้จัดทำาห้องสมุดออนไลน์ที่สามารถเลือกสื่อโทรทัศน์และวิทยุเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน
จากทั่วโลก เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับประเทศต่างๆ ในการพัฒนากิจกรรมรณรงค์ใหม่ๆ
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การเข้าถึงผู้เช่ียวชาญ: องค์การอนามัยโลกได้ช่วยประสาน
งานโครงการริเร่ิมต่างๆเก่ียวกับความปลอดภัยทางถนนใน
องค์การสหประชาชาติ และสามารถช่วยให้ส่ือสามารถเข้า
ถึงผู้เช่ียวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนและผู้เช่ียวชาญ
ท่ีเก่ียวข้องในหลายประเทศ

ระดับประเทศ: องค์การอนามัยโลกสามารถช่วยให้เข้าถึงผู้
เช่ียวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนในมากกว่า 180 
ประเทศ และมีทีมผู้เช่ียวชาญด้านความปลอดภัยทางถนน
และด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในบราซิล กัมพูชา จีน อินเดีย 
เคนยา เม็กซิโก สหพันธรัฐรัสเซีย ตุรกี และเวียตนาม

ระดับนานาชาติ: องค์การอนามัยโลกมีผู้เช่ียวชาญ
นานาชาติท่ีสามารถให้มุมมองระดับโลกเก่ียวกับประเด็น
ต่างๆ เช่น กฎหมาย การเก็บข้อมูล และการกำากับดูแลและ

ประเมินผล โดยผู้เช่ียวชาญนานาชาติเหล่าน้ีมีความรู้เก่ียว
กับแนวปฏิบัติท่ีดี (เช่น แนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันผู้ใช้ถนนท่ีมี
ความเส่ียงต่ออุบัติเหตุจากท่ีต่างๆท่ัวโลก) และแหล่งข้อมูล
เพ่ิมเติม (เช่น รายงาน การวิเคราะห์พิเศษ และการเข้าถึงนัก
วิชาการ)

ในด้านท่ีเก่ียวข้อง: องค์การอนามัยโลกสามารถเช่ือมโยงส่ือ
กับผู้เช่ียวชาญและแหล่งข้อมูลในประเด็นส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวกับ
ความปลอดภัยทางถนน เช่น การขนส่ง การออกแบบ
ผังเมือง การบังคับใช้กฎหมาย สมาคมผู้ประสบอุบัติเหตุ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และมาตรฐานและกฎระเบียบ

หากต้องการเข้าถึงผู้เช่ียวชาญในด้านต่างๆ ข้างต้น กรุณา
ติดต่อ ลอร่า สมิงก้ี หรือโทรศัพท์สายตรงท่ี +41 22 791 
4547

องค์การอนามัยโลกขอขอบคุณการสนับสนุนด้านการเงินจากมูลนิธิบลูมเบิร์กในการผลิตสื่อนี้
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