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Fit to drive ที่ควรจะเป็นตามกฎหมาย



22 ธันวาคม 2563

หัวข้อ

• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตขับรถ
• การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
• การออกใบรับรองแพทย์ส าหรับการขอและต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
• ขั้นตอนการขอใบอนุญาตขับรถส าหรับบุคคลท่ัวไป 
• ขั้นตอนการขอใบอนุญาตขับรถส าหรับผู้พิการ
• ประเด็นสุขภาพและการขับรถ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตขับรถ
พระราชบัญญัติ รถยนต์ 2552 มาตรา 43 ชนิดของใบอนุญาตขับรถ
ชนิด
(1) ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว (รถยนต์, รถยนต์สามล้อ, รถจักรยานยนต์) 2 ปี

(2) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี

(3) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล 5 ปี

(4) ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ (อายุไม่ต่ ากว่า 22 ปี) 3 ปี

(5) ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ (อายุไม่ต่ ากว่า 22 ปี) 3 ปี

(6) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 5 ปี

(6/1) ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (อายุไม่ต่ ากว่า 20 ป)ี 3 ปี

(7) ใบอนุญาตขับรถบดถนน (อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี) 5 ปี

(8) ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ (อายุไม่ต่ ากว่า 20 ป)ี 5 ปี

(9) ใบอนุญาตขับรถชนิดอ่ืนนอกเหนือจาก (1) ถึง (8) -
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตขับรถ
จ านวนรถ ธันวาคม 2562



22 ธันวาคม 2563
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1. ประเภท ส่วนบุคคล (บ.)
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภทส่วนบุคคล 

จะใช้ส าหรับรถในการขนส่งส่วนบุคคล รถท่ีมีแผ่น
ป้ายทะเบียนพื้นสีขาว ตัวเลข และตัวอักษรสีด า

2. ประเภท ทุกประเภท (ท.)
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท จะใช้
ส าหรับรถสาธารณะ รถท่ีมีแผ่นป้ายทะเบียนพื้นสี
เหลือง ซึ่งใบอนุญาตขับรถประเภททุกประเภทนั้น 
สามารถใช้ทดแทน ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภท
ส่วนบุคคล และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาธารณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตขับรถ
ประเภทใบอนุญาตขับรถขนส่งจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบไปด้วย
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตขับรถ
จ านวนรถ ธันวาคม 2562
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตขับรถ
พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก 2552 มาตรา 95 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ

1. ประเภท ส่วนบุคคล (บ.)

» ชนิดที่ 1 ส าหรับรถที่มีน้ าหนักรวม ≤ 3,500 
กิโลกรัม หรือ ขนส่งผู้โดยสารไม่เกิน 20 คน

» ชนิดที่ 2 ส าหรับรถที่มีน้ าหนักรวม > 3,500 
กิโลกรัม หรือขนส่งผู้โดยสารเกิน 20 คน

» ชนิดที่ 3 ส าหรับรถลากจูง (รถพ่วง)

» ชนิดที่ 4 ส าหรับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย

2. ประเภท ทุกประเภท (ท.)

» ชนิดที่ 1 ส าหรับรถที่มีน้ าหนักรวม ≤ 3,500 
กิโลกรัม หรือ ขนส่งผู้โดยสารไม่เกิน 20 คน

» ชนิดที่ 2 ส าหรับรถที่มีน้ าหนักรวม > 3500 
กิโลกรัม หรือขนส่งผู้โดยสารเกิน 20 คน

» ชนิดที่ 3 ส าหรับรถลากจูง (รถพ่วง)

» ชนิดที่ 4 ส าหรับรถที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตราย



22 ธันวาคม 2563

พระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ.2522

ระเบียบ ผู้ขอใบอนุญาตขับรถ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

✓ ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
✓ ไม่มีโรคประจ าตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
✓ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน
✓ ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ *
✓ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อน่ารังเกียจตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง *
✓ ไม่เป็นโรคลมชักที่ไม่สามารถควบคุมอาการชักได้ เว้นแต่แพทย์ผู้ให้การรักษารับรองว่า     

ผู้ป่วยไม่มีอาการชักเกินกว่า 2 ปี (ก าหนดเพิ่มเติม)

* ก าหนดเพิ่มเติม ใช้เฉพาะผู้ที่ขับรถสาธารณะเท่าน้ัน
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตขับรถ
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับข่ี

» มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ส าหรับ
รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสบูรวมกันไมเ่กิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 
15 ปีบริบูรณ์

» มีความรู้ความสามารถในการขับรถมีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติ รถยนต์ และ
ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

» ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
» ไม่มีโรคประจ าตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
» ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน
» ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
» ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

https://www.dlt.go.th/th/drivinglicense/view.php?_did=79

https://www.dlt.go.th/th/drivinglicense/view.php?_did=79


22 ธันวาคม 2563

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตขับรถ
กฎหมายและระเบียบใหม่

• กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 
พ.ศ. 2563  (ประกาศ 22 ต.ค. 2563 มีผลบังคับใช้ 19 ก.พ. 64)

• ประกาศกรมการขนส่งทางบกเร่ือง การขอรับหนังสือรับรองผ่านการอบรมการขับ
รถวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
(ประกาศ 16 ต.ค. 2563 มีผลบังคับใช้ 1 ก.พ. 64)
✓ต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบตามที่อธิบดีก าหนด โดยได้คะแนนร้อยละ 65 ขึ้นไป
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตขับรถ
กฎหมายและระเบียบใหม่

• กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 
พ.ศ. 2563 (ประกาศ 22 ต.ค. 2563 มีผลบังคับใช้ 19 ก.พ. 64)

 การขอและต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกรณีต้องใช้ใบรับรองแพทย์

 ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องผ่านการอบรมและทดสอบสมรรถภาพของร่างกายตามที่อธิบดี
ก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

 ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ Big Bike (35 กิโลวัตต์/ 400 ซีซี ขึ้นไป) ต้องผ่านการอบรมและ
ทดสอบขับรถตามที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

 ให้อ านาจนายทะเบียนในการพิจารณาสภาพร่างกายและจิตใจ ประวัติการขับรถ และความ
เหมาะสมของผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตขับรถ
กฎหมายและระเบียบใหม่

• กฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 
พ.ศ. 2563 (ประกาศ 22 ต.ค. 2563 มีผลบังคับใช้ 19 ก.พ. 64)

... 

ข้อ 3 (1) (ข) ใบรับรองแพทย์ซ่ึงแสดงว่าไม่มีโรคประจ าตัวหรือไม่มีสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามท่ีแพทยสภาก าหนด และไม่เป็นบุคคล
วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน โดยมีอายุใช้ได้ตามท่ีแพทย์ผู้รับรองก าหนด เว้นแต่ในกรณีที่
ใบรับรองแพทย์ไม่ได้ก าหนดอายุไว้ ให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ออกใบรับรองแพทย์

...
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25 มกราคม 2562

https://www.dlt.go.th/th/public-news/view.php?_did=2229
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การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ภาระงานของการขับขี่ 

»ความสนใจและสมาธิ
»ความจ า
»การรับรู้และเข้าใจ
»การประยุกต์
»ปฎิกริยาตอบสนอง
»การจัดการและการวางแผน
»ความสามารถในการประเมินตนเอง
»การตัดสินใจ

»ก าลังกล้ามเน้ือและการควบคุมร่างกาย
»การประสานงานของร่างกาย

»การมองเห็น
»การรับรู้ทางมิติสัมพันธ์
»การได้ยิน
»การรับสัมผัส
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การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
การทดสอบการมองเห็นสี

การทดสอบการมองเห็นสีที่จ าเป็นในการขับรถ ให้ผู้เข้า
รับการทดสอบดูสีเขียว สีแดง และสีเหลืองจากเคร่ือง
ทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบที่กรมการขนส่งทางบก
ก าหนดหรือ ให้ความเห็นชอบโดยอยู่ห่างจากเคร่ือง
ทดสอบหรือแผ่นภาพทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อย
กว่า 3 เมตร และให้อ่านสีตามที่เจ้าหน้าที่ก าหนดสลีะสาม
คร้ัง หากอ่านได้ถูกต้องสองในสามคร้ัง ให้ถือว่า ผ่านการ
ทดสอบ การทดสอบการมองเห็นสี

ที่จ าเป็นในการขับรถ

Link :https://www.youtube.com/watch?v=Qz-Ki42ThnE

https://www.youtube.com/watch?v=Qz-Ki42ThnE
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การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
การทดสอบสายตาทางลึก 

การทดสอบสายตาทางลึก ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 
2.5 เมตร ถึง 3.5 เมตร รวมสามคร้ัง หากผลการทดสอบ
ห่างจากจุดท่ีก าหนดไม่เกิน 1 นิ้ว สองในสามคร้ัง ให้ถือ
ว่า ผ่านการทดสอบ

การทดสอบสายตาทางลึก

Link :https://www.youtube.com/watch?v=Qz-Ki42ThnE

https://www.youtube.com/watch?v=Qz-Ki42ThnE
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การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
การทดสอบสายตาทางกว้าง

การทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบ
สามารถมองเห็นทั้ง ด้านซ้ายและด้านขวา เป็นมุมกว้าง
ข้างละต้ังแต่ 75 องศา สองในสามคร้ัง ให้ถือว่า
ผ่านการทดสอบ

การทดสอบสายตาทางกว้าง

Link :https://www.youtube.com/watch?v=Qz-Ki42ThnE

https://www.youtube.com/watch?v=Qz-Ki42ThnE
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การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
การทดสอบปฏิกิริยา

การทดสอบปฏิกิริยา ให้ทดสอบความสามารถในการเบรก
เท้า ๓ คร้ัง หากสามารถ ใช้เบรกได้ในระยะเวลาน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 0.75 วินาที สองในสามคร้ังให้ถือว่า ผ่านการ
ทดสอบ

การทดสอบปฏิกิริยา

Link :https://www.youtube.com/watch?v=Qz-Ki42ThnE

https://www.youtube.com/watch?v=Qz-Ki42ThnE
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การออกใบรับรองแพทย์ส าหรับ
การขอและต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

ใบรับรองแพทย์บุคคลทั่วไป ใบรับรองแพทย์ผู้พิการ

✓ ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไมส่ามารถขบัรถได้
✓ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
✓ ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อน่ารังเกียจตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง*
✓ ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรอืยาเสพติดให้โทษ*
✓ ไม่มีโรคประจ าตัวหรือไม่มีสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจ

เป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภาก าหนด (ห้ามผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักที่ไม่
สามารถควบคุมอาการชักได้ขับรถ เว้นแต่แพทย์ผู้ให้การรักษารับรองว่าผู้ป่วยไมม่ี
อาการชักเกินกว่า 2 ปี)

✓ ใช้ใบรับรองแพทย์ตามแพทยสภาก าหนด พ.ศ.2551

✓ ส าหรับคนหูหนวกหรือหูตึง
✓ คนตาพิการหรือตาบอดข้างหนึ่ง
✓ คนพิการที่แขน ขา หรือล าตัว

* ก าหนดเพิ่มเติม ใช้เฉพาะผู้ท่ีขับรถสาธารณะเท่านั้น



ใบรับรองแพทย์ที่ได้การรับรองจากมติคณะกรรมการแพทยสภา พ.ศ. 2551

ส่วนที่ 1 ของผู้ขอใบรับรอง
• ระบุตัวบุคคล และเลขบัตรประชาชน
• แถลงประวัติโรคประจ าตัว อุบัติเหตุและผ่าตัด การเข้ารับ

การรักษาในโรงพยาบาล และประวัติส าคัญอ่ืน ๆ
• ลงชื่อผู้ขอใบรับรอง และวันที่

ส่วนที่ 2 ของแพทย์
• ระบุตัวแพทย์ และเลขใบอนุญาตประกอบวิชาชพี
• การตรวจร่างกาย V/S
• การตรวจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตังิาน
• สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ
• ลงชื่อแพทย์ผู้ตรวจร่างกาย

หมายุเหต (2) ให้ใช้ได้ 1 เดือนนับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
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ขั้นตอนการขอใบอนุญาตขับรถส าหรับบุคคลทั่วไป 

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

บุคคลทั่วไป น าใบรับรองแพทย์มายื่น พร้อมเอกสารอ่ืน ๆ

อบรมและสอบข้อเขียน

ทดสอบสมรรถภาพของร่างกายด้านปฏกิิริยา
สายตาทางลึก

สายตาทางกว้าง
ตาบอดสี

สอบขับรถ

ผ่าน

ใบอนุญาตขับรถ
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ขั้นตอนการขอใบอนุญาตขับรถส าหรับบุคคลพิการ

สามารถสนทนา
กับเจ้าหน้าที่ได้

หรือไม่

ไม่ได้

ผู้ทดสอบยอมรับ
ว่าตนเองหูหนวก
หรือหูตึงหรือไม่

ยอมรับ

ไม่ยอมรับ

ได้
ผ่าน

ผู้เข้ารับการทดสอบท่ีมีหรือไม่มี
เคร่ืองช่วยฟังหรือไม่ก็ตาม

ไม่ใช้ใบอนุญาตขับรถคนพิการ
(ใช้ใบอนุญาตปกติ)

ทดสอบสมรรถภาพของร่างกายด้านปฏิกิริยา
สายตาทางลึก

สายตาทางกว้าง
ตาบอดสี

ขอใบรับรองแพทย์จากแพทย์เฉพาะทาง
(โสต ศอ นาสิกแพทย์)

ยืนยันว่ามิได้เป็นคนหูหนวกหรือหูตึง

อบรม สอบข้อเขียน

สอบขับรถ

ผ่าน

ผ่าน

ใบอนุญาตขับรถคนพิการระเบียบกรมขนส่งทางบก ว่าด้วยการด าเนินการเก่ียวกับ
ใบอนุญาตขับรถ การอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ส าหรับคนพิการ พ.ศ.2547
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ขั้นตอนการขอใบอนุญาตขับรถส าหรับบุคคลพิการ

ระเบียบกรมขนส่งทางบก ว่าด้วยการด าเนินการเก่ียวกับ
ใบอนุญาตขับรถ การอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ส าหรับคนพิการ พ.ศ.2547

ขอใบรับรองแพทย์จากจักษุแพทย์
ยืนยันว่า ตาข้างท่ีดี มีค่า 

VA ≥ 6/18 และ VF ≥ 120º แนวนอน 
และ VF ≥ 20º แนวตั้ง

ทดสอบสมรรถภาพของร่างกายด้านปฏิกิริยา
สายตาทางกว้างเฉพาะข้างท่ีไม่พิการหรือบอด

ตาบอดสี

อบรม สอบข้อเขียน

สอบขับรถ ใบอนุญาตขับรถคนพิการ

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

คนพิการหรือตาบอดข้างหนึ่ง

ไม่มีการทดสอบสายตาทางลึก



ใบรับรองแพทย์ส าหรับผู้ต้องตรวจวัดสายตา

ลงผลการตรวจลานสายตาแนวนอนและแนวตั้ง
VF ≥ 120º แนวนอน 

และ VF ≥ 20º แนวตั้ง
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ขั้นตอนการขอใบอนุญาตขับรถส าหรับบุคคลพิการ

ระเบียบกรมขนส่งทางบก ว่าด้วยการด าเนินการเก่ียวกับ
ใบอนุญาตขับรถ การอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ส าหรับคนพิการ พ.ศ.2547

ผู้ทดสอบที่พิการแขน ขา หรือล าตัว

นายทะเบียนพิจารณาร่างกายและทดสอบ
ความสามารถในการควบคุมรถ ว่าสามารถ

ขับได้ปลอดภัยหรือไม่

ทดสอบสมรรถภาพของร่างกายด้านปฏิกิริยา
สายตาทางลึก

สายตาทางกว้าง
ตาบอดสี

อบรม สอบข้อเขียน

สอบขับรถ

ใบอนุญาตขับรถคนพิการ

ใบรับรองแพทย์ ท่ีระบุผลการวินิจฉัยว่า 
ร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการขับรถ

บันทึกข้อความ ส่วนราชการ 
กรมการขนส่งทางบก 0318/ว.91

ผ่าน

ผ่าน
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ขั้นตอนการขอใบอนุญาตขับรถส าหรับบุคคลพิการ
ระเบียบกรมขนส่งทางบก ว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ การอบรมและ
ทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ส าหรับคนพิการ พ.ศ.2547

ข้อจ ากัดการใช้ใบอนุญาต

1. คนพิการทุกลักษณะซึ่งได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดส่วน
บุคคลต้องติดเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ส าหรับคนพิการที่
ตัวรถที่ขับด้วย

2. คนหูหนวกหรือหูตึง หรือ บุคคลตาพิการหรือตาบอดหนึ่ง
ข้างต้องขับรถคันที่มีกระจกมองข้างทั้งที่ด้านซ้ายและขวา
ของตัวรถ หรือรถคันที่มีระบบหรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการ
มองเห็น เพื่อช่วยในการมองสภาพการจราจรด้านท้ายและ
ข้าง นอกจากกระจกมองหลังภายในตัวรถด้วย

3. คนพิการหรือตาบอดหน่ึงข้างที่มีปัญหาการมองเห็นและ
จ าเป็นต้องใส่แว่นตาหรือเลนส์สัมผัสขณะเข้ารับการทดสอบการ
มองเห็นให้ก าหนดข้อจ ากัดการใช้ใบอนุญาตขับรถด้วยว่าต้องใส่
แว่นตาหรือเลนส์สัมผัสขณะขับรถ

4. ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถได้ดัดแปลงรถที่ใช้ให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเอง รถน้ันต้องเป็นรถที่ได้จด
ทะเบียนและผ่านการตรวจสภาพจากนายทะเบียบตามกฎหมาย 
และให้มีข้อจ ากัดการใช้ใบอนุญาต คือ ต้องขับเฉพาะรถคันที่
ดัดแปลงน้ัน หรือในกรณีที่นายทะเบียนเห็นว่าคนพิการน้ัน 
จ าเป็นต้องให้ขับรถเฉพาะรถบางลักษณะเท่าน้ัน
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ประเด็นสุขภาพและการขับรถ
จ านวนอุบัติเหตุจากการจราจรทางบก

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0386111214601229

ข้อมูลจากการทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ

17 ล้านคัน

21 ล้านคัน

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0386111214601229
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ประเด็นสุขภาพและการขับรถ
วิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุจาราจรทางบก

Causes of traffic accidents

Roadway and 
Environmental factors

Road conditions

Unfavorable 
weather

Human factors

Drivers

Pedestrians

Vehicular factors

Health issues ???
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ประเด็นสุขภาพและการขับรถ
วิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุจาราจรทางบก: กทม. 2561

มกราคม-มิถุนายน 2561
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ประเด็นสุขภาพและการขับรถ
สภาวะสุขภาพหรือโรคท่ีมีมีผลต่อการขับรถ

• Neurological disorder 

• Cardiovascular disorder 

• Diabetes mellitus 

• Psychiatric disorder

• Drug or alcohol misuse or dependence

• Visual disorder 

• Renal and respiratory disorder 

• Miscellaneous condition



22 ธันวาคม 2563

ประเด็นสุขภาพและการขับรถ
จ านวนใบอนุญาตขับรถ และจ านวนรถ ธันวาคม 2562

จ านวนใบอนุญาตขับรถขนส่ง (คนและของ)
บ.1-4 ประมาณ 6 แสนใบ  และ ท.1-4 ประมาณ 1.2 ล้านใบ
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ประเด็นสุขภาพและการขับรถ
แพทยสภา

• แพทยสภาให้ความส าคัญของการแถลงประวัติความเจ็บป่วย เนื่องจากความผิดปกติส่วนใหญ่ได้
จากประวัติมากกว่าตรวจพิเศษ

• แพทยสภายังไม่มีข้อห้ามโรคต้องห้ามในการรับรถ (นอกจากโรคลมชักท่ีไม่สามารถควบคุมอาการ
ได้) ในอนาคตอาจมีการก าหนดสภาวะโรคมากกว่าชื่อโรคที่อาจเป็นอันตรายขณะขับรถ โดยราช
วิทยาลัย วิทยาลัย สมาคม เสนอต่อแพทยสภาเพื่อพิจารณา

• ควรค านึงถึงความเป็นไปถึงปริมาณของผู้ร้องขอใบรับรองแพทย์ส าหรับการขอและต่ออายุ
ใบอนุญาตขับรถ และออกแบบควรให้แพทย์ทุกคนสามารถท าได้ และหากพบสภาวะโรคที่อาจ
เป็นอันตรายขณะขับรถ อาจส่งต่อไปยังศูนย์เชี่ยวชาญ



22 ธันวาคม 2563

ตัวอย่างแนวทางและข้อก าหนด
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ตัวอย่างแนวทางและข้อก าหนด

Epilepsy or unprovoked seizure*
ระเบียบ กรมขนส่งทางบก FMCSA DVLA NTC (Commercial)

▪ ห้ามผู้ป่วยที่เป็นโรค
ลมชักที่ไม่สามารถ
ควบคุมอาการชักได้ 
เว้นแต่แพทย์ผู้ให้การ
รักษารับรองว่าผู้ป่วย
ไม่มีอาการชักเกินกว่า 
2 ปี

Commercial
▪ 10 years off 

anticonvulsant 
medication

Car-motorcycle
▪ not drive 1 year

Bus-lorry
▪ Seizure free 10 

years

ประเมินปีละ 1 ครั้ง และ
ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า
ไม่มีการชักในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา ผล EEG ในช่วง 6 
เดือนที่ผ่านมา ไม่แสดงถึง 
epileptiform activity 
และ EEG ในช่วง 12เดือน
ที่ผ่านมา ไม่แสดงถึง
epileptiform activity
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ตัวอย่างแนวทางและข้อก าหนด
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ตัวอย่างแนวทางและข้อก าหนด

Acute coronary syndrome 
การศึกษา กรมขนส่งทางบก FMCSA DVLA NTC (Commercial)

ข้อแนะน า
อาการเจ็บหัวใจ ไม่ออกใบ
ให้ถ้ามีอาการเปลี่ยนแปลง
ภายใน 3 เดือน

Regulation
▪ No driving after ACS 

at least 2 month 
with no resting 
angina, no ischemic 
change on EKG

Car-motorcycle
Must not drive when 
symptoms
occur: at rest or with 
emotion or at the 
wheel.
Driving may resume 
after satisfactory 
symptom control

Bus-lorry
Refused or revoked if 
symptoms continue 
(treated or untreated) 

relicensed/licensed if                                       
no angina for at                         
least 6 weeks (PCI)
, 3 months (CABG)

▪ ไม่ควรขับรถเป็นเวลา
อย่างน้อย 4 สัปดาห์
หลังจาก PCI

▪ หลังผ่าตัด CABG ห้าม
ขับรถอย่างน้อย 3 
เดือน 
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ตัวอย่างแนวทางและข้อก าหนด

Hypertension
การศึกษา กรมขนส่งทางบก FMCSA DVLA NTC (Commercial)

ข้อเสนอแนะ
▪ 140 -159/90-99 
ออกให้ปีเดียวแล้วตรวจ
ใหม่
▪ 160 -179/100 -109
ออกให้ 3 เดือนแล้วตรวจ
ใหม่
▪ 180/110 ขึ้นไป
ไม่ออกให้ ไปรักษา 6 เดือน
แล้วมาตรวจใหม่

Commercial
▪ 140 -159/90-99
certificate 1 yr
▪ 160 – 179/100 -109
1 time Certify 3 
months
▪ ≥ 180/110
Should not be certify 
until ≤ 140/90 or 
recertify 6mo

Car-motorcycle
▪ Must not drive if 

BP ≥ 180/110

Bus-lorry
▪ Must not drive if 

BP ≥ 180/100

The cut-off points are 
based on expert 
opinion.
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ตัวอย่างแนวทางและข้อก าหนด

Diabetes Mellitus
การศึกษา กรมขนส่งทางบก FMCSA DVLA NTC (Commercial)

คนปกติ
▪ ไม่ระบุ

Commercial
No Medical Hx of 
clinical Dx of DM 
currently require 
insulin 

Car-motorcycle
ALL criteria be met for 
insulin use  1-3 years
▪ Adequate awareness 

of hypoglycemia
▪ No severe 

hypoglycemia in 12 
months

▪ Meet VA VF standard

Bus-lorry
ALL criteria be met for 
person with insulin 1 
years 
Additions:
▪ Use glucose meter 

sufficient 3 months
▪ No disqualify 

complications of DM 
such as VF defect

มีการประเมินทุก 1 ปีและ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่อมไร้ท่อ
ที่ให้การรักษา ให้ความเห็น 
ไม่มีประวัติ severe 
hypoglycemia
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 
และ ทราบถึงภาวะ 
hypoglycemia
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