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เอกสารหมายเลข 6 
 

สรุปสถานการณ์และการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เดือนพฤศจิกายน 2561   
สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ปีงบประมาณ 2561 เดือนตุลาคม 2560 – 

กันยายน 2561 ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจาดอุบัติเหตุการขนส่งทางบกจังหวัดล าพูน พบว่า
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เท่ากับ 36.70 ต่อแสนประชากร อ าเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด คือ
อ าเภอเมืองเท่ากับ 52.01 ต่อแสนประชากร รองลงมา ได้แก่ อ าเภอบ้านธิ เวียงหนองล่อง บา้นโฮ่ง ป่าซาง   แม่ทา ลี้ 
และทุ่งหัวช้าง อัตรา 45.20, 34.25, 32.33, 30.72, 23.01, 22.92 และ 19.82 ต่อแสนประชากรตามล าดับ 

 
การบูรณาการข้อมูล 3 ฐานของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร มีการบูรณาการและประชุมวิเคราะห์ในการ

ประชุมของ ศปถ.จ.ล าพูน 
 

หน่วยงาน ข้อมูลจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรายเดือน ปีงบประมาณ 2561 รวม ส่วนต่างกับ
ข้อมูลของ สธ. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย

. 
พค. มิย. กค. สค. กย. 
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ข้อมูลบูรณา
การ(ศปถ.จ) 
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น าข้อมูลวิเคราะห์และน าเสนอจุดเสี่ยงในระดับอ าเภอในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 
 

จุดเสี่ยง (ระบุชื่อ/ต าแหน่ง) การแก้ไขจุดเสี่ยง 
จุดที่ 1 อ าเภอเมือง  
1.1 ทางหลวง 106 จุด ถ.บ้านศรีย้อย  บ้านสันต้นธง 
- บ้านพันตาเกิน     สถิติบาดเจ็บ 24 คน เสียชีวิต
หน้า โรงน้ าแข็ง 1 ราย 
1.2 ทล.116 สายอ้อมเมืองล าพูน-ป่าซางตั้งแต่บ้าน
หนองท่าหน้า อบจ.ล าพูน-แยกลิ้มเม่งจั้วมิตซู 
1.3 ทล.114  ล าพูน-ดอยติ ตั้งแต่ แยกลิ้มเม่งจั้ว- 
หน้าศาล 
1.4 ทล 11 เชียงใหม่-ล าปาง รอยต่ออุโมงค์ถึงแม่ทา 
1.5 ถนนในเขตเมือง เจริญราษฎร์ 
1.6 ทช 1147 บ้านกลางถึงรอยต่อบ้านธิ 
 

- น าเสนอข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตในการประชุมระดับ
จังหวัด อ าเภอ จากสถิติพบว่าอุบัติการณ์จากพฤติกรรมการขับ
ขี่ท่ีไม่ปลอดภัย และสภาพการจราจรที่มีความเสี่ยง เช่น การขับ
รถเร็ว                                                                         
- ติดตั้ง ป้ายเตือน ป้ายระวัง                                                                       
-ใช้ DHS / DC ด้านอุบัติเหตุจราจรในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันอุบัติเหตุในพ้ืนที่  

จุดที่ 2 อ าเภอแม่ทา        ถนนในต าบลทากาศ 
บริเวณถนนทางแยกด้านหน้า 7-11  ตั้งแต่หน้า  
รร.ทาขุมเงินมาแยกธนาคารกรุงไทยจนถึงหน้าคลินิก 
เนื่องจากเป็นทางแยก สี่แยกมีรถสัญจรจ านวนมาก

-แจ้งในที่ประชุม คปสอ.รายงาน ศปถ.อ าเภอ   
-ให้พ้ืนที่ด าเนินการ ประชาสัมพันธ์แจ้ง ถนนดังกล่าวเป็นจุด
เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ  ติดป้ายเตือน ให้ความรู้แก่ผู้รับบริการที่
รพสต .รพ.สาขา ในพ้ืนที่อ าเภอ ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
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โดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่และเป็นถนนที่ช่อง
จราจรแคบ ในไตรมาสที่ 1 มีเสียชีวิต 1 ราย 
มอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มโดนรถบรรทุก 18 ล้อเบียด
ทับเสียชีวิตที่เกิดเหตุ   
 

ทางถนน การสวมหมวกกันน็อก 
- สภ.พ้ืนที่รับผิดชอบจัดท ามาตรการควบคุม ก ากับความเร็ว
ของรถบรรทุก กั้นกรวยจราจรแบ่งช่องทางจราจร มีเจ้าหน้าที่
จราจรดูแลในชั่วโมงเร่งด่วน 

จุดที่ 3 อ าเภอบ้านโฮ่ง  
3.1 ทางหลวง 106 ล าพูน - ลี้  
บ้านสันตับเต่า –หน้าที่ว่าการอ าเภอบ้านโฮ่ง-
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง ถึงสะพานข้ามแม่น้ าลี้บ้านลี้
หลวง  ต.บ้านโฮ่ง  อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน  
สถิติ เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 23 ราย 
ปัจจัยสนับสนุน  
-มีการสร้างถนน 4 เลน ทางโค้ง มีการซ่อมถนน ผิว
ถนนขรุขระ 
-มีการใช้ความเร็วสูงบริเวณทางโค้งและในเขต
โรงพยาบาล 
-ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่นจอดรถรอเลี้ยวผิด
ช่องจราจร เลี้ยวรถในจุดที่ห้ามเลี้ยว ไม่ใช้สัญญาณไฟ
ขณะขับข่ี และขับรถสวนทางในถนน 4 เลน 
3.2 ทางหลวงชนบท บ้านป่าป๋วย- หนองปลาสวาย 
-มีการใช้ความเร็วสูง  
-ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เช่นจอดรถรอเลี้ยวผิด
ช่องจราจร เลี้ยวรถในจุดที่ห้ามเลี้ยว ไม่ใช้สัญญาณไฟ
ขณะขับข่ี  
 
 
3.3 ถนนสี่แยกในหมู่บ้านห้วยแทง 
 
 
3.4 ทล.106 ถนนล าพูน-ลี้ รอยต่อเขต อ.ป่าซาง 
พ้ืนที่ต าบลเหล่ายาว ถึงเขตรอยต่ออ าเภอลี้ บ้านแม่
หาด ต าบลป่าพลู ปัจจัยสนับสนุน ไตรมาสที่ 2 ไม่มี
ผู้เสียชีวิต มีผู้บาดเจ็บ 13 ราย ,ถนนผ่านสถานที่
ราชการและโรงเรียนหลายแห่ง ,ผิวถนนช ารุด,ทาง
เลี้ยวกลับอยู่ใกล้ตลาด,พาหนะที่ใช้ เช่นรถมอเตอร์
ไซด์มีสภาพไม่สมบูรณ์ ไม่ใช้สัญญาณไฟ ,ผู้ขับขี่ฝ่าฝืน
กฎจราจร เช่นใช้ความเร็วเกินก าหนด ขับรถสวน
ทางเดินรถทางเดียว 
3.5.ทล.106 ถนนล าพูน-ลี้ หน้า ทต.บ้านโฮ่งและหน้า
ตลาดไชยวานิช ปัจจัยสนับสนุน ถนน 4 เลนเป็น

 
3.1.1.น าเสนอข้อมูลในระดับอ าเภอ ได้แก่การประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการประจ าอ าเภอ การประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
3.1.2.ประสานผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาและใช้เสียงตามสายแจ้งเตือนประชาชนในหมู่บ้าน 
3.1.3.ประสานงานทต.บ้านโฮ่งและส่งข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
เพ่ือพิจารณาการแก้ไขร่วมกันโดยใช้งบประมาณของ ทต.บ้าน
โฮ่ง 
3.1.4ประสานงานแขวงการทางศรีวิชัย กรมทางหลวง
ด าเนินการปรับปรุงทางเข้าออกโรงพยาบาล มีการปรับพ้ืนผิว
ถนนให้กว้างขึ้น ลดความลาดชันของถนน ติดป้ายเตือนเขต
โรงพยาบาล 
3.1.5.ประสานงาน สภ.บ้านโฮ่ง ประกาศและติดตั้งป้ายเตือน
เป็นเขตควบคุมวินัยจราจร 
3.2.1.สะท้อนข้อมูลกลับให้หัวหน้าส่วนราชการ อปท. ผู้น า
ท้องถิ่นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือน 
-ติดป้ายเตือนทางจ ากัดความเร็ว                               
-ติดป้ายเตือนจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ 
-ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานในเขต
รับผิดชอบอบต.เวียงกานต์ 
-มีการประชาสัมพันธ์การเกิดอุบัติเหตุให้ประชาชนรับทราบ  
3.3.1.ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ 
3.3.2.ติดตั้งไฟส่องทาง 
3.3.3.ติดป้ายเตือน 
3.4.1.ประสานกรมทางหลวงเขตอ าเภอบ้านโฮ่ง มีการติดตั้งไฟ
กระพริบสีเหลืองข้างทางก่อนถึงโรงพยาบาล 
3.4.2.ติดป้ายเตือนทางโค้งและจุดเสี่ยงอันตรายข้างถนนก่อนถึง
โรงพยาบาลทั้ง 2 ฝั่ง 
3.4.3.ปรับสิ่งแวดล้อมหน้าโรงพยาบาล ได้แก่ตัดหญ้า  ไม่ติด
ป้ายที่ท าให้ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลง 
3.4.4.ติดตามข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ 
 
3.5.1.สะท้อนข้อมูลกลับให้หัวหน้าส่วนราชการ อปท. ผู้น า
ท้องถิ่นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าเดือน 
-ติดป้ายเตือนทางจ ากัดความเร็ว                               
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ทางตรงแล้วโค้ง พ้ืนผิวถนนไม่เรียบ ใกล้จุดเกิดเหตุ
เป็นทางเลี้ยวกลับ มีคนพลุกพล่านใกล้ตลาด 

-ติดป้ายเตือนจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ 
 

จุดที่ 4 อ าเภอลี้   
4.1 ถนน  พหลโยธิน   กม ที่ 29-32 บ้านห้วยหญ้า
ไซ  เขตรอยต่อระหว่างอ าเภอลี้ กับอ าเภอเถิน ต าบล
ดงด า  อ.ลี้  จ.ล าพูน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 ต าบลลี้  อ.ลี้  จ.ล าพูน   ถนน  พหลโยธิน   กม 
ที่ ๖๖-๖๘  บ้านสันป่าสัก   ต.แม่ตืน  อ.ลี้ จ.ล าพูน    
(จุดเสี่ยงถนนไม่มีไฟข้างทาง มืดมาก )    
   

 
4.1.1-ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขร่วมเสนอ
ความคิดเห็นกับงาน อปท.      
4.1.2-น าข้อมูลเสนอ ศปถ.อ าเภอเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน                           
4.1.3-ได้มีการด าเนินการติดตั้งป้ายเตือน ลดความเร็ว  โค้ง
อันตราย   ป้ายเตือนทางแยก จากเทศบาลต าบลดงด า 
4.1.4-จัดวางกรวย และเครื่องกั้นข้างทางสะท้อนแสงบริเวณ
ทางโค้ง 
4.1.5-กรมทางหลวงได้มีอาการติดตั้งไฟส่องสว่างในจุดเสี่ยง  
ป้ายจ ากัดความเร็ว ไฟสัญญาณเตือน    ป้ายสะท้อนแสงทาง
โค้ง 
4.2.1 องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแก้วได้แจ้ง โรงงาน 2 จุด 
ที่มีจราจรพลุกพล่าน มีรถยนต์บรรทุกเข้าออก ให้ติดสัญญาณ
เตือน ไฟวาบๆ  สีแดง 2 แห่ง ได้แก่โรงรับซื้อล าไย  และ
โรงงานรับซื้อข้าวโพด 
ยังไม่ได้มีการประสานงานเรื่องไฟส่องสว่างข้างทางกับกรมทาง
หลวง 

จุดที่ 5 อ าเภอทุ่งหัวช้าง  ถ.ทางหลวงทุ่งหัวช้าง-แม่
อาว       บ้านทุ่งเป็ด หมู่ 1 ต าบลทุ่งหัวช้าง  
ปัจจัยสนับสนุน ถนนทางราบลักษณะโค้ง 

-น าข้อมูลเสนอ ศปถ.อ าเภอเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน                            
-ใช้ DHS / DC ด้านอุบัติเหตุจราจรในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันอุบัติเหตุในพ้ืนที่       
-จัดท าป้ายเตือนระวังการเกิดอุบัติเหตุ                                                        
-คืนข้อมูลจ านวนการเกิดอุบัติเหตุให้กับพ้ืนที่ ที่เกิดเหตุทุก 1 
เดือน                

จุดที่ 6 อ าเภอป่าซาง    
6.1 ทางหลวงหมายเลข 116 สะปุ๋ง – ป่าห้า บริเวณ
หน้าเทศบาลม่วงน้อยเป็นทางโค้งขับรถรถเร็ว และ
บริเวณถนนสี่เลนตรง หัวเกาะกลางถนน 
 
 
 
6.2 ถนนสันห้างเสือ – เวียงหนองล่อง แยกเข้า
หมู่บ้านหนองบัว บริเวณหมู่ 9 ต.ท่าตุ้ม (กาดอุ้ยออน) 
และแยกเข้าหมู่บ้านหนองเกิด ต.ท่าตุ้ม 

 
6.1.1-ท าการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ไฟส่องสว่าง  
6.1.2-ท าป้ายเตือน (ด าเนินการแล้ว)จัดท าป้ายเตือน 
6.1.3-ประสานกับแขวงทางหลวง และได้มาด าเนินการขีดเส้น
ทึบ และติดตัง้เม็ดทับทิมท่ีถนนเพื่อเตือนรถก่อนถึงเกาะกลาง
ถนน-น าข้อมูลเสนอ ศปถ.อ าเภอเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน  
6.2.1 เป็นทางแยก และมีตลาดนัดบริเวณปากซอย 
อบต.ท่าตุ้ม ได้ด าเนินการติดตั้งป้ายเตือน และสัญญาณไฟ
กระพริบบริเวณทางแยก (อยู่ในช่วงก าลังด าเนินการ)     
6.2.2 ติดตั้งป้ายเตือน และสัญญาณไฟกระพริบ (ด าเนินการ
แล้ว)                       

จุดที่ 7 อ าเภอบ้านธิ  ถนน.บ้านธิ-สันก าแพง โค้งทวี
ไม้เก่า ต.ห้วยยาบ 

-น าข้อมูลเสนอ ศปถ.อ าเภอเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน                            
-ใช้ DHS / DC ด้านอุบัติเหตุจราจรในการขับเคลื่อนการ
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สถิติ การบาดเจ็บและเสียชีวิต 
ก่อนเกิด 16 ครั้ง บาดเจ็บ 21 เสียชีวิตไม่มี หลังเกิด 
6 ครั้ง บาดเจ็บ 10 เสียชีวิต 1 

ป้องกันอุบัติเหตุในพ้ืนที่       -ปรับปรุงจุดเสี่ยงติดตั้งป้ายบอก
โค้งอันตราย มีไฟกระพริบเตือน กลางถนนมีปุ่มเหล็กสะท้อน
แสง และมีราวเหล็กกั้นขอบทาง 
 

จุดที่ 8 อ าเภอเวียงหนองล่อง    ถนนท่าลี่-ม่วงโตน
ผ่านแยกหอนาฬิกาหนองล่องบริเวณหน้าโกดังอ่ินปัง     
สถิติบาดเจ็บ 3 (Refer 1 D/C 2) เสียชีวิต 1 

น าปัญหานี้เข้าท่ีประชุมอ าเภอเพ่ือพิจารณาแนวทางแก้ไข
ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายเวียงหนองล่อง                                                                                    
-มีซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่                                                                         
-เตรียมน าเข้าที่ประชุม คปสอ. เพื่อน าเสนอจุดเสี่ยง                                        
-รณรงค์งดดื่มสุราในหมู่บ้านเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงเมาแล้วขับ                                                                                                     
-ใช้ DHS / DC ด้านอุบัติเหตุจราจรในการขับเคลื่อนการ
ป้องกันอุบัติเหตุในพ้ืนที่โดยมีการพัฒนาระบบสุขภาพตาม
ประเด็นสุขภาพตามนโยบายเรื่องอุบัติเหตุจราจร 

 
 

ในปีงบประมาณ 2562 เป้าหมายอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม่เกิน 23.2 ต่อ 
ประชากรแสนคน สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร เดือนตุลาคม 2561 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ 2562  จากรายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจาดอุบัติเหตุการขนส่งทางบกจังหวัดล าพูน พบว่าอัตรา
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เท่ากับ 3.44 ต่อแสนประชากร อ าเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด คือ อ าเภอ
บ้านธิ เท่ากับ 11.30 ต่อแสนประชากร รองลงมา ได้แก่ อ าเภอเมือง บ้านโฮ่ง ป่าซาง และลี้ อัตรา 6.16, 2.48 , 
1.80 และ 1.43 ต่อแสนประชากรตามล าดับ 

 
   ตาราง 1 จ านวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคนจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดล าพูนจ าแนกรายอ าเภอ  
       เดือนตุลาคม 2561  

อ าเภอ จ านวนประชากร 
จ านวนผู้เสียชีวิต

ตุลาคม 61 
อัตราต่อประชากร

แสนคน 

เมือง (รพ.ล าพูน,หริภุญชัย,ศิริเวช) 146,098 9 6.16 
แม่ทา 39,107 0 0 

บ้านโฮ่ง 40,199 1 2.48 
ลี้ 69,806 1 1.43 

ทุ่งหัวช้าง 20,173 0 0 
ป่าซาง 55,321 1 1.80 
บ้านธิ 17,698 2 11.30 

เวียงหนองล่อง 17,516 0 0 
รวม 405,918 14 3.44 
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ตาราง 2 จ านวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคนจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดล าพูนจ าแนกราย
อ าเภอเดือนตุลาคม เปรียบเทียบ ปี 2561  และ ปี 2562 

อ าเภอ 
ตุลาคม ปี งบฯ 61  ตุลาคม ปี งบฯ 62 

จ านวน อัตราตาย จ านวน อัตราตาย 

เมือง 
(รพ.ล าพูน,หริภุญชัย,ศิริเวช) 7 4.80 9 6.16 

แม่ทา 2 5.09 0 0 
บ้านโฮ่ง 2 4.94 1 2.48 

ลี้ 1 1.43 1 1.43 
ทุ่งหัวช้าง 0 0 0 0 
ป่าซาง 0 0 1 1.80 
บ้านธิ 0 0 2 11.30 

เวียงหนองล่อง 1 5.68 0 0 
รวม 13 3.20 14 3.44 

 
ตาราง 3 จ านวนร้อยละการตายจากอุบัติเหตุจราจร จ าแนกตามสถานที่ตาย เดือนตุลาคม 2560 

อ าเภอ เดือน ตุลาคม 2560  
จ านวน
ตาย 

ตายที่เกิดเหตุ ตายใน รพ. 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เมือง(รพ.ล าพูน,หริภุญชัย,ศิริเวช) 9 4 44.44 5 55.56 
แม่ทา 0 0 0 0 0 
บ้านโฮ่ง 1 0 0 1 100 
ลี้ 1 1 100 0 0 
ทุ่งหัวช้าง  0 0 0 0 0 
ป่าซาง 1 1 100 0 0 
บ้านธิ 2 1 50 1 50 
เวียงหนองล่อง 0 0 0 0 0 
รวม  14 7 50 7 50 

แหล่งที่มา :  รายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่งทางบกจังหวัดล าพูน 
 

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร เสียชีวิต ที่เกิดเหตุ และระหว่างน าส่งและในโรงพยาบาล ร้อยละ 50 แสดง
ถึงอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงส่งผลท าให้ผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในเวลาต่อมา พฤติกรรมเสี่ยงของผู้เสียชีวิตส่วน
ใหญ่ ดื่มสุรา ร้อยละ 28.57 ไม่ทราบ ร้อยละ 42.86 ไม่ดื่ม ร้อยละ 28.57 ผู้เสียชีวิตที่ขับขี่มอเตอร์ไซด์ร้อยละ 
71.42 ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 70 การน าส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรโดยระบบ EMS พบว่า Response Time 
ภายใน 10 นาทีเท่ากับ ร้อยละ 90.96 แสดงว่าเมื่อรับแจ้งเหตุมีการสั่งการจากศูนย์รับแจ้งเหตุฯไปยังชุดปฏิบัติการ
เพ่ือออกรับผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร มีความรวดเร็วในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และผู้ป่วยบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุจราจร ที่มีภาวะวิกฤตสีแดงมีความรวดเร็วในการออกปฏิบัติการของรถปฏิบัติการระดับสูง ภายใน 8 
นาที ร้อยละ 60.57 และการน าส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่แจ้งผ่านหมายเลข 1669 ร้อยละ 58.30 
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การบูรณาการข้อมูล 3 ฐานของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร มีการบูรณาการและประชุมวิเคราะห์ในการ
ประชุมของ ศปถ.จ.ล าพูน 

 
หน่วยงาน ข้อมูลจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรายเดือน ปีงบประมาณ 2560 รวม ส่วนต่างกับ

ข้อมูลของ สธ. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย
. 

พค. มิย. กค. สค. กย. 

สาธารณสุข 14              
ต ารวจ 6             8 
บ.กลาง ฯ 9             5 
ข้อมูลบูรณา
การ(ศปถ.จ) 

14              

 
แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนน 

1.มาตรการบริหารจัดการ : มีแผนบูรณาการร่วมกับ ศปถ.อ าเภอ/จังหวัด มีค าสั่งแต่งตั้งการด าเนินงาน  มีการ
จัดท าแผนจัดการภาวะฉุกเฉิน ประเมินความเสี่ยงและความพร้อมการจัดการภาวะฉุกเฉินของโรงพยาบาล 

2.มาตรการข้อมูล : บุคลากรข้อมูล 3 ฐาน ต่อเนื่อง การสอบสวนการบาดเจ็บ การน าเสนอข้อมูลความเสี่ยง เช่น 
จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง ยานพาหนะเสี่ยง ผ่าน ศปถ.จังหวัด/อ าเภอ ทุกอ าเภอควรเน้น กิจกรรมสร้างทีม RTI 
ต าบลและมาตรการชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม น าข้อมูลการสอบสวนการบาดเจ็บมาวิเคราะห์และก าหนดมาตรการ
แก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ด าเนินการขับเคลื่อน D RTI ภายใต้คณะกรรมการ  พชอ.พัฒนาระบบ
ข้อมูลรายงาน ข้อมูลการสอบสวนการบาดเจ็บเพื่อใช้ประโยชน์ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม 

3.มาตรการป้องกัน : มาตรการองค์กรมีการท าอย่างต่อเนื่อง มีข้อมูลการสวมหมวกนิรภัย และการคาดเข็มขัด
นิรภัย ก าหนดนโยบายในองค์กรให้ชัดเจน ความปลอดภัยของรถพยาบาล รถราชการ ด่านชุมชน 

4.มาตรการรักษา : ได้แก่การพัฒนา EMS ,ER คุณภาพ โรงพยาบาลมีการประเมินห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินตาม
แนวทางคู่มือ และมีการเสนอผู้บริหารรับทราบ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข พัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินท าการออกปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ และการพัฒนาศูนย์รับแจ้งและสั่งการในการรับแจ้งเหตุละสั่งชุด
ปฏิบัติการออกปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากรห้องฉุกเฉินทุกโรงพยาบาลในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง และศูนย์รับแจ้งเหตุ
และสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด 
 
แนวทางการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 

กระทรวงสาธารณสุข เป็นภาคีหนึ่งของคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ก าหนด
แนวทางการด าเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)ได้มีมติให้ก าหนดวันควบคุมเข้มข้นเป็นวันที่ 27 ธันวาคม 2561 –  
2 มกราคม 2562 โดยใช้ชื่อว่า“ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร” เพ่ือสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือน
จิตส านึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  โดยให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับประเด็นหลัก 
คือการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด การดื่มแล้วขับ และการไม่สวมหมวกนิรภัย 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562   
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับการด าเนินงานศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน ได้แจ้งแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
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1. ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2562 ของกระทรวงสาธารณสุข ในทุกพ้ืนที่และด าเนินการให้เข้มข้นใน 100 อ าเภอเสี่ยง  

2. การรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562โดย
เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562 ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  

2.1 บันทึกข้อมูลรายงานในระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต 
(PHER Accident) ไปยังกระทรวงสาธารณสุข  โดยใช้ USER  NAME  และ PASSWORD เดิม ลงรายงานให้เสร็จสิ้น
ภายในเวร  

2.2 ส่งรายงานข้อมูลตามแบบรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2562ทุกราย ( 00.01 – 24.00 น. ของทุกวัน ) ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ภายในเวลา06.00 น.
ของวันถัดไป ทางโทรสารหมายเลข 053-093734 หรือทาง email : emslamp@gmail.com 

2.3 รายงานข้อมูลของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดล าพูน ตามแบบรายงาน  

2.3.1 ตามแบบรายงาน ปภ.บอ. ๓-๔ กรณีผู้บาดเจ็บและรับไว้รักษาในโรงพยาบาล  
หรือส่งต่อเพ่ือรับการรักษา ณ  โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าหรือเหมาะสมกว่า  

   2.3.2 แบบเปลี่ยนแปลง ข้อมูล ปภ.บอ. 3–4 กรณีท่ีมีผู้บาดเจ็บ แล้วเปลี่ยนเป็นเสียชีวิต
ในวันถัดมา โดยรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บ ที่รับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน ผู้บาดเจ็บที่ส่งต่อ และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน ตั้งแต่ ๐๐.๐๑ – ๒๔.๐๐ น. ของทุกวัน ส่งให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ  
ภายในเวลา ๐๑.๐๐ น. ทุกวัน  

2.4 กรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรืออุบัติเหตุหมู่  อุบัติเหตุใหญ่ที่มีผู้เสียชีวิตและ/บาดเจ็บตั้งแต่ 
4 คนขึ้นไป หรือมีมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท ตามค านิยามอุบัติเหตุใหญ่ ให้รายงานนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดล าพูน  และผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ  เพ่ือรายงาน
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป 

2.5 กรณีเกิดอุบัติเหตุใหญ่หรือเสียชีวิต ให้โทรศัพท์แจ้ง นายเจริญ สิทธิโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด  หมายเลขโทรศัพท์ 089-7575117 เพ่ือรายงานนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดล าพูน  พร้อมกับส่งรายงานทางโทรสารหมายเลข 053-093734 

2.6 ข้อมูลอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ (admit/Refer ) ตามแบบ ปภ.บอ. 3-4 ให้ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ สถานีต ารวจและโรงพยาบาล ร่วมกันจัดเก็บและบูรณาการข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและ
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 

3.ก าหนดแนวทางการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่กระทรวงสาธารณสุขและ
เกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่  

 รายละเอียดแนวทางรอการแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข  
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