


 
นยิามขอ้มลูอบุตัเิหตทุางถนน 



นยิาม 

มคีวามสาํคญัอยา่งไร? 
 สามารถวเิคราะหข์อ้มลูการเกดิอบุตัเิหตทุางถนนได ้
 เขา้ใจในการรายงาน และจดัเก็บขอ้มลูไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

ครบถว้น  
 สะดวกตอ่การทาํงานท ัง้สว่นกลาง และระดบัพืน้ที ่ 
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องคป์ระกอบหลกั 
ทีท่าํใหเ้กดิอบุตัเิหตทุางถนน? 

 
 
1. คน 
 
2. รถ 
 
3. ถนน/ สิง่แวดลอ้ม 
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อบุตัเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลปี 2562 
ในชว่งการควบคมุเขม้ขน้ 

ต ัง้แตว่นัที ่27 ธนัวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562  

 เร ิม่ต ัง้แตเ่วลา 00.01 น. ของการควบคมุเขม้ขน้วนัแรก 
 จนถงึเวลา 24.00 น. ของการควบคมุเขม้ขน้วนัสดุทา้ย 
 อบุตัเิหตจุากการจราจรทางถนนสง่ผลใหม้ผีูเ้สยีชวีติ 

และ/หรอืผูบ้าดเจ็บ (Admit) ทีต่อ้งนอนพกัรกัษาตวัใน
โรงพยาบาล ตามคาํวนิจิฉยัของแพทย ์ 5 

คาํจํากดัความ 



คาํจํากดัความ 

ผูเ้สยีชวีติ 
 ผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน 
ณ จดุเกดิเหต ุหรอืบาดเจ็บแลว้ตอ่มา
เสยีชวีติภายในชว่งการควบคมุเขม้ขน้
หรอืหลงัเกดิเหต ุไมเ่กนิ 30 วนั  

 ตอ้งเป็นอบุตัเิหตทุีเ่กดิขึน้ในเขต 
จงัหวดัเทา่น ัน้ 

 กรณีเกดิอบุตัเิหตทุางถนน แลว้
ผูป้ระสบเหตตุกลงไปในนํา้แลว้
เสยีชวีติเนือ่งจากจมนํา้ใหน้บัเป็น
ผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน
ดว้ย 
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 กรณีรถไฟเกดิอบุตัเิหตกุบัคน
เดนิถนน (บนทางลกัผา่น) แลว้
เสยีชวีติ ใหน้บัเป็นผูเ้สยีชวีติจาก
อบุตัเิหตทุางถนนเชน่กนั 

 



ตวัอยา่ง 
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ไมน่บั X 



ตวัอยา่ง 
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นบั  √ 



ผูบ้าดเจ็บ 

นบั  √ 

ไมน่บั X 

ไมน่บั X 

คาํจํากดัความ 
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คาํจาํกดัความ (ตอ่) 

 กรณีชาวตา่งชาตใิหน้บัเป็นผูป้ระสบอบุตัเิหต ุ
ทางถนน ไมว่า่จะไดร้บับาดเจ็บหรอืเสยีชวีติ  
ในทกุกรณี 

1 

2 

3 

กรณีชาวตา่งชาตทิีเ่ขา้เมอืงหรอืมถี ิน่ฐานในประเทศไทย 
โดยถกูตอ้งตามกฎหมาย 

กรณีชาวตา่งชาต ิหรอืแรงงานตา่งดา้วลกัลอบเขา้เมอืง 
โดยไมถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 

กรณีแรงงานตา่งดา้วทีไ่ดจ้ดทะเบยีนกบักระทรวงแรงงาน
ถกูตอ้งตามกฎหมาย 
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คาํจาํกดัความ (ตอ่) 

ประเภทรถ 
รถยนตน์ ัง่สว่นบคุคล 

รถมอเตอรไ์ซค ์

รถปิกอพั 

รถเกง๋ 

รถยนตน์ ัง่สว่นบคุคล
ต ัง้แต ่7 คนขึน้ไป 

รถตู ้



คาํจาํกดัความ (ตอ่) 
ประเภทรถ 

รถโดยสารสาธารณะ 

รถมอเตอรไ์ซค ์

รถแท็กซี ่ รถโดยสาร 3 ลอ้ 

รถตู ้ รถโดยสาร 4 ลอ้ 

รถโดยสาร 6 ลอ้ขึน้ไป 



คาํจาํกดัความ (ตอ่) 
ประเภทรถ 
รถบรรทกุ 

รถบรรทกุ 4 ลอ้ 

รถบรรทกุ 6 ลอ้ 

รถบรรทกุ 10 ลอ้ ขึน้ไป 



คาํจาํกดัความ (ตอ่) 

ประเภทรถ 

รถเพือ่การเกษตร หรอืทีใ่ชเ้ครือ่งยนตก์ารเกษตรมาดดัแปลง 

รถอแีตน๋ 



คาํจาํกดัความ (ตอ่) 

ประเภทรถ  อืน่ ๆ 

จกัรยาน มอเตอรไ์ซคพ์ว่งขา้ง 



คาํจาํกดัความ (ตอ่) 

ประเภทถนน  
ทีต่อ้งรายงานเมือ่เกดิอบุตัเิหตใุนชว่งควบคมุเขม้ขน้ 

1.ถนนกรมทางหลวง 
16 

ไมน่บั X 



คาํจาํกดัความ (ตอ่) 

ประเภทถนน  
ทีต่อ้งรายงานเมือ่เกดิอบุตัเิหตใุนชว่งควบคมุเขม้ขน้ 

2.ถนนกรมทางหลวงชนบท 
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ไมน่บั X 



คาํจาํกดัความ (ตอ่) 

ประเภทถนน  
ทีต่อ้งรายงานเมือ่เกดิอบุตัเิหตใุนชว่งควบคมุเขม้ขน้ 

3.ถนนในเมอืงเทศบาล 
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ไมน่บั X 



คาํจาํกดัความ (ตอ่) 

ประเภทถนน  
ทีต่อ้งรายงานเมือ่เกดิอบุตัเิหตใุนชว่งควบคมุเขม้ขน้ 

4.ถนนในอบต. /หมูบ่า้น 
19 

ไมน่บั X 



คาํจาํกดัความ (ตอ่) 

ประเภทถนน  
ทีต่อ้งรายงานเมือ่เกดิอบุตัเิหตใุนชว่งควบคมุเขม้ขน้ 

5.ถนนในอบจ. 
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ไมน่บั X 



คาํจาํกดัความ (ตอ่) 

6. อืน่ๆ ไดแ้ก ่ถนนกรมชลประทาน  
หรอืถนนในกรมอทุยาน เป็นตน้ 
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ไมน่บั X 

ประเภทถนน  
ทีต่อ้งรายงานเมือ่เกดิอบุตัเิหตใุนชว่งควบคมุเขม้ขน้ 



เกดิเหตจุงัหวดั A สง่ตวั 
โรงพยาบาล 

จงัหวดั B  ผูบ้าดเจ็บ
ตาย 

รายงานไปยังจังหวัด A 

จงัหวดั A รายงาน 
เป็นลายลกัษณ์อกัษรมายงัศนูยอ์ํานวยการ 

ความปลอดภยัทางถนนสว่นกลาง กรมป้องกนัฯ  

ประเด็นทีพ่บบอ่ยๆ 
ผูบ้าดเจ็บ 

22 

 กรณีอบุตัเิหตเุกดิบนถนนทางหลวงหมายเลข 7 และ 9 (ถนนมอเตอรเ์วย ์, 
ถนนกาญจนาภเิษก) ใหนั้บเป็นอบุตัเิหตทุางถนนในความรับผดิชอบของ 
กองกํากบัการ 8 กองบงัคบัการตํารวจทางหลวง 



การตดิตามกรณีผูบ้าดเจ็บแลว้เสยีชวีติ 
ท ัง้ในชว่งเทศกาล (ควบคมุเขม้ขน้) และหลงัเกดิเหต ุ30 วนั 

รายงาน  √ 

รายงาน  √ 

 

**การขอเปลีย่นแปลงขอ้มลูอบุตัเิหตแุละขอ้มลูผูป้ระสบเหต ุ 
กรณีบาดเจ็บเป็นเสยีชวีติ** 

 
 รายงานในแบบรายงาน 
 หนงัสอืรบัรองรายงาน     
 

ผวจ. /รองผวจ. เซ็นตร์บัรองเทา่น ัน้ 

เนน้ยํา้ 



การตดิตามกรณีผูบ้าดเจ็บแลว้เสยีชวีติ 
ท ัง้ในชว่งเทศกาล (ควบคมุเขม้ขน้) และ 30 วนั 

หลงัเกดิเหต ุ

อา้งองิจาก GLOBAL STATUS  REPORT ON ROAD SAFETY TIME FOR ACTION,       
                 WHO 2009. 

ชว่งควบคมุเขม้ขน้ 7 วนั (27 ธ.ค. 61  – 2 ม.ค. 62)  

เกดิเหต ุ
วนัที ่27 ธ.ค. 61  

(บาดเจ็บ)   

ตอ่มาเสยีชวีติ 
ระหวา่งวนัที ่27 ธนัวาคม 2561  

ถงึวนัที ่26 มกราคม 2562    
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การนบัจาํนวนผูเ้สยีชวีติ  
กรณีเปลีย่นแปลงบาดเจ็บเป็นเสยีชวีติ 

ชว่งเทศกาล 

วนัที ่27 
ธ.ค.   

วนัที ่27 
ธ.ค. 

วนัที ่27 
ธ.ค.  

วนัที ่27 
ธ.ค. วนัที ่1 ม.ค. 62 

บาดเจ็บ เสยีชวีติ บาดเจ็บ เสยีชวีติ แจง้เปลีย่นแปลง
ผูบ้าดเจ็บเป็นเสยีชวีติ 

ของวนัที ่27 ธ.ค.  
 จํานวน 1 ราย 2 2 1 3 
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ยกเวน้กรณี การขอเพิม่เคสผูบ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติทีย่งัไมร่ายงาน 
ลงระบบในชว่งเทศกาล ( 7 วนั)      สามารถรายงานไดท้นัทใีนวนั
ปจัจบุนัภายในชว่งเทศกาล (7 วนั)  
***โดยใหว้งเล็บหลงัชือ่วา่เสยีชวีติวนัไหน 



มลูคา่ความเสยีหาย 
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 มลูคา่ความเสยีหายจากอบุตัเิหต ุใหป้ระมาณมลูคา่ความเสยีหาย
เฉพาะยานพาหนะ (คูก่รณี+ตน้เหต)ุ และทรัพยส์นิภายนอกหรอื
ทรัพยส์นิของราชการเทา่นัน้ ไมน่บัรวมคา่เสยีหายสว่นบคุคล 



3. ผูบ้าดเจ็บ(Admit)+เสยีชวีติ  
    ต ัง้แต ่4 รายขึน้ไป 

  
1. ผูเ้สยีชวีติ ต ัง้แต ่2 รายขึน้ไป     

2.ผูบ้าดเจ็บ (Admit) ต ัง้แต ่4 คน 
ขึน้ไป 

อบุตัเิหตใุหญ ่

4. กรณีทีผู่บ้าดเจ็บหรอืเสยีชวีติ 
เป็นบคุคลสําคญับคุคลสาธารณะ 
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รายละเอยีดการรายงานขอ้มลูอบุตัเิหตใุหญ ่
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การรายงานขอ้มลูอบุตัเิหตใุหญ ่
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     กรณีเกดิอบุตัเิหตกุบัรถตูโ้ดยสาร   
หรอืรถทวัร ์แตไ่มเ่ขา้นยิาม
อบุตัเิหตใุหญ ่

อบุตัเิหตทุ ีน่า่สนใจ 

ใหจ้งัหวดัเตรยีมขอ้มลู  
เพือ่รายงานมายงัศนูยถ์นนดว้ย 
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แนวทางการรายงานขอ้มลูการต ัง้ดา่นชุมชน 

ชว่งเทศกาล 
 1. รายงานขอ้มลูการต ัง้ดา่นชุมชนใน 6 หวัขอ้ตอ่ไปนี ้

 (รวมกบัจํานวนดา่นชุมชนและเจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิาน) 
           

2. การรายงานขอ้มลูใหร้ายงานขอ้มลูการต ัง้ดา่นชุมชน (อําเภอ) ใหเ้สร็จสิน้    
    ภายในเวลา 24.00 น. และใหจ้งัหวดัยนืยนัขอ้มลูภายในเวลา 02.00 น.  
    ในวนัดงักลา่ว **(หากอําเภอ/จงัหวดั ตอ้งการแกไ้ขหรอืเพิม่เตมิขอ้มลู 
    ใหด้าํเนนิการรายงานในวนัถดัไป)** 
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          1.1 วา่กลา่วตกัเตอืน    
          1.2 ใหพ้กั/ไมใ่หข้บัตอ่ไป    
          1.3 ยดึกญุแจรถช ัว่คราว (คนในพืน้ที)่ ***    
          1.4 แจง้ผูป้กครอง/ญาตมิารบั 
          1.5 แจง้เตอืนการเลน่นํา้ทีไ่มเ่หมาะสม 
          1.6 ตกัเตอืนการน ัง่ทา้ยกระบะ 



 
MOBILE APPLICATION 

 
พฒันาประสทิธภิาพการรายงานขอ้มลู e-Report 
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ประชาชนท ัว่ไป + อาสาสมคัรกูภ้ยั มลูนธิฯิ เขา้ใชง้านผา่น  
เจา้หนา้ทีร่บัผดิชอบการรายงานขอ้มลูอบุตัเิหตทุางถนน  

คณุสมบตั ิ
 ถา่ยภาพพรอ้มท ัง้ระบพุกิดัจดุทีเ่กดิอบุตัเิหต ุ
 บนัทกึคลปิจดุทีเ่กดิอบุตัเิหต ุ 
 ใหร้ายละเอยีดประกอบการเกดิอบุตัเิหต ุ
 เชือ่มโยงการรายงานขอ้มลูจาก Mobile 

app. กบัระบบหลกั e-Report  
 แจง้เตอืนการรายงานอบุตัเิหตใุนกลุม่  



จบการ
นําเสนอ 
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