
78 
 

รายงานการตรวจราชการระดับกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 
 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ (PP & P Excellence) 
ประเด็นการตรวจราชการ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ 18  อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน 
 
1.สถานการณ์ 

การป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนนได้ก าหนดเป็นวาระของกระทรวงสาธารณสุข อุบัติเหตุจาก
การจราจรทางถนนเป็นปัญหาส าคัญของประเทศการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานทุกระดับ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการจากทีมสหสาขาและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ร่วมกันคิดหา
มาตรการแก้ไขร่วมกันอย่างจริงจัง ตั้งแต่การจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การสอบสวนการบาดเจ็บเพ่ือชี้เป้า
และจัดการแก้ไขจุดเสี่ยง การออกมาตรการ และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2561 
เป้าหมายอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน ลดลงจากค่ามัธยฐานของ
จ านวนการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2553-2555 จังหวัดล าพูนได้ไม่เกิน 82คน (ลดลง 21%  จาก 104 คน)   

ข้อมูลการตายจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดล าพูน อัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง  5 ปีย้อนหลัง (ปี 2556 – 2560) เพ่ิมขึ้น อัตรา 27.43 ต่อแสนประชากร 
(111 คน) อัตรา 34.05 ต่อแสนประชากร (138 คน) อัตรา 34.53 ต่อแสนประชากร (144 คน) อัตรา36.41 ต่อ
แสนประชากร (148 คน) ตามล าดับ และในปี 2560 จากข้อมูลการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากการขนส่งทางบก
จังหวัดล าพูนพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมข้ึน ) อัตรา 39.40 ต่อแสนประชากร (160 คน) 

สถานการณ์การบาดเจบ็และเสยีชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560ห้วง 
ระยะเวลา 3 เดือนของปีงบประมาณ 2561 จากรายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจาดอุบัติเหตุการขนส่งทางบก
จังหวัดล าพูน พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เท่ากับ 8.86 ต่อแสนประชากร อ าเภอที่มีอัตราการ
เสียชีวิตสูงสุด คือ อ าเภอบ้านธิเท่ากับ 17.01 ต่อแสนประชากร รองลงมา ได้แก่ อ าเภอเมือง เวียงหนองล่อง แม่ทา 
บ้านโฮ่ง ลี้ และป่าซางอัตรา 13.03 , 11.36 , 10.19 , 9.88  , 4.30 และ 1.79ต่อแสนประชากรตามล าดับ 
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ตาราง 1 จ านวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคนจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดล าพูนจ าแนกรายอ าเภอ  
 

อ าเภอ 
จ านวน

ประชากร 
จ านวนผู้เสียชีวิต 
สะสมตค.-ธค 60 

อัตราต่อประชากรแสนคน 
 

เมือง 
(รพ.ล าพูน,หริภุญชัย,ศิริเวช) 145,730 19 13.03 

แม่ทา 39,218 4 10.19 
บ้านโฮ่ง 40,454 4 9.88 

ลี้ 69,653 3 4.30 
ทุ่งหัวช้าง 20,141 0 0 
ป่าซาง 55,573 1 1.79 
บ้านธิ 17,635 3 17.01 

เวียงหนองล่อง 17,595 2 11.36 
รวม 405,999 36 8.86 

 
ตาราง 2 จ านวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคนจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดล าพูนจ าแนกราย
อ าเภอ ยอดสะสมเดือนตุลาคม – ธันวาคม เปรียบเทียบ ปี 2560  และ ปี 2561  
 

อ าเภอ 
ตุลาคม – ธันวาคม ปี งบฯ 60  ตุลาคม - ธันวาคม ปี งบฯ 61 

จ านวน อัตราตาย จ านวน อัตราตาย 

เมือง 
(รพ.ล าพูน,หริภุญชัย,ศิริเวช) 

 
22 15.12 19 13.03 

แม่ทา 1 2.54 4 10.19 
บ้านโฮ่ง 3 7.36 4 9.88 

ลี้ 2 2.87 3 4.30 
ทุ่งหัวช้าง 2 9.94 0 0 
ป่าซาง 4 7.16 1 1.79 
บ้านธิ 3 17.04 3 17.01 

เวียงหนองล่อง 0 0 2 11.36 
รวม 37 9.10 36 8.86 
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ตาราง 3 จ านวนร้อยละการตายจากอุบัติเหตุจราจร จ าแนกตามสถานที่ตาย  
อ าเภอ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2560  

จ านวนตาย ตายที่เกิดเหตุ ตายใน รพ. 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เมือง(รพ.ล าพูน,หริภุญชัย,ศิริเวช) 19 9 47.37 10 52.63 
แม่ทา 4 2 50 2 50 
บ้านโฮ่ง 4 2 50 2 50 
ลี้ 3 2 66.67 1 33.33 
ทุ่งหัวช้าง  0 0 0 0 0 
ป่าซาง 1 0 0 1 100 
บ้านธิ 3 1 33.33 2 66.67 
เวียงหนองล่อง 2 0 0 2 100 
รวม  36 16 44.44 20 55.56 

แหล่งที่มา :  รายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่งทางบกจังหวัดล าพูน 
 
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร เสียชีวิต ในโรงพยาบาล ร้อยละ 44.44 แสดงถึงอุบัติเหตุที่มีความรุนแรง

ส่งผลท าให้ผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในเวลาต่อมา ปัจจัยที่ส่งผลท าให้ผู้บาดเจ็บรุนแรงซึ่งถูกน าส่งโรงพยาบาล
และเสียชีวิตในเวลาต่อมามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ ไม่ทราบดื่มสุรา ร้อยละ 71.15 
ไม่ดื่มร้อยละ 20.52  ดื่มสุราร้อยละ 8.33 ผู้เสียชีวิตที่ขับขี่มอเตอร์ไซด์ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 93.33 การ
น าส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรโดยระบบ EMS พบว่า Response Time ภายใน 10 นาทีเท่ากับ ร้อย 92.50 แสดงว่า
เมื่อรับแจ้งเหตุมีการสั่งการจากศูนย์รับแจ้งเหตุฯไปยังชุดปฏิบัติการเพ่ือออกรับผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 
มีความรวดเร็วในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ที่มีภาวะวิกฤตสีแดงมี
ความรวดเร็วในการออกปฏิบัติการของรถปฏิบัติการระดับสูง ภายใน 8 นาที ร้อยละ 74.03 และการน าส่งผู้ป่วย
อุบัติเหตุฉุกเฉินที่แจ้งผ่านหมายเลข 1669 ร้อยละ 55.43 

การบูรณาการข้อมูล 3 ฐานของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร มีการบูรณาการและประชุมวิเคราะห์ในการ
ประชุมของ ศปถ.จ.ล าพูน 

หน่วยงาน ข้อมูลจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรายเดือน ปีงบประมาณ 2561 รวม ส่วนต่าง
กับข้อมูล
ของ สธ. 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย
. 

พค. มิย. กค. สค. กย. 

สาธารณสุข 13 11 12          36  
ต ารวจ 9 5 4          18 18 
บ.กลาง ฯ 8 9 10          27 9 
ข้อมูลบูรณา
การ(ศปถ.จ) 

13 11 12          36  
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2.เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/task) 

2.1 Structure-Function มาตรการการด าเนินงานการป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนน 
2.1.1.มาตรการบริหารจัดการ : มีมาตรการการด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญ (Essential  Task) 

.-พัฒนาระบบบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉิน  ( EMS) : บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากรสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ TEA Unit ,EOC-RTI 

- จังหวัดมีแผนปฏิบัติการ SAT/EOC- RTI ในจังหวัด โดยใช้โครงสร้างการปฏิบัติงาน SAT/EOC  มี
แผนปฏิบัติการ RTI และ EMS รองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC และจัดเตรียมทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
(SAT) ระดับจังหวัด 

   - จ านวนอ าเภอ (สสอ./รพช.) ที่เป็นเลขาร่วม/คณะกรรมการ/คณะท างานใน ศปถ.อ าเภอ/ 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
2.1.2 มาตรการข้อมูล : มาตรการการด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญ (Essential  Task) 

- จัดท าแผนบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เชื่อมประสานกับ ศปถ. จังหวัด  
- การบูรณาการข้อมูล 3 ฐานของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร มีการบูรณาการและประชุมวิเคราะห์ใน

การประชุมของ ศปถ.จ.ล าพูน ซึ่งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหากั บหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ยังต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
2.1.3 มาตรการป้องกัน : มาตรการการด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญ (Essential  Task) 

มาตรการองค์กรมีการท าอย่างต่อเนื่องมีข้อมูลการสวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัย ก าหนด
นโยบายในองค์กรให้ชัดเจน ความปลอดภัยของรถพยาบาล รถราชการ ด่านชุมชนร่วมก าหนด จุดเสี่ยงระดับ
อ าเภอ/ จังหวัด ทุกไตรมาส ก าหนดอ าเภอทีมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงด าเนินการผ่าน 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอและร่วมการประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและลดอัตรา
ตายจากการจราจรสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนโดย สหสาขา 
2.1.4 มาตรการรักษาพยาบาล ได้แก่การพัฒนา EMS ,ER คุณภาพ โรงพยาบาลมีการประเมินห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ตามแนวทางคู่มือ และมีการเสนอผู้บริหารรับทราบ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข พัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินท าการออกปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ และการพัฒนาศูนย์รับแจ้งและสั่งการในการรับแจ้งเหตุละสั่งชุด
ปฏิบัติการออกปฏิบัติงาน 
มีการก าหนดเป้าหมายระยะสั้น ตามมาตรการการรักษาพยาบาล 

1) ลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชม. 
2) ร้อยละของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่มาโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 
3) TEA unit มาตรฐาน 
4) ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ F2 ที่มี ECS คุณภาพ 
5) อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในที่มีค่า Ps มากกว่า 0.75 
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2.2. ช่องว่าง (Gap) ของการด าเนินงานที่ส าคัญ 
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามาตรการด้านการบริหารจัดการ ด้านข้อมูลและด้านการป้องกัน มี
ช่องว่างที่ส าคัญคือ 

2.2.1  การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหารวมทั้งวิเคราะห์จุดเสี่ยง
ยังท าได้ไม่ดีเท่าท่ีควร เนื่องจากการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรม IS WIN ไม่ทันเวลาและขาดความต่อเนื่องของการ
บันทึกข้อมูลผ่านเวปไซต์ของ สธฉ. ในช่วงปฏิบัติงานปกติ 

2.2.2 การขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการยังไม่เข้มข้น(มาตรการการบังคับใช้
กฎหมายและการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชน)   

2.2.3 อัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อระบบการจัดการด้านอุบัติเหตุ (ระบบบริการและระบบข้อมูล)    
 
2.3 ยุทธศาสตร์และเป้าหมายการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจร ปีงบประมาณ 2561 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการ
ด าเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย Baseline Data 

Prevention&Promotion 
Excellence 

อัตราการเสียชีวิตจากการ
บาดเจ็บทางถนน 

ประเทศ ไม่เกิน 
16 ต่อแสน
ประชากร 
จังหวัดล าพูนได้ 
ไม่เกิน 82คน 

ลดลง 21%  จาก 104 คน 

 
2.4 มาตรการการด าเนินงานและกิจกรรมส าคัญ (Essential  Task)  ปีงบประมาณ 2561 

Gap มาตรการ Essential  Task 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1.การใช้
ประโยชน์จาก
ข้อมูลเพ่ือใช้
ในการป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหา  
   

-พัฒนาระบบ
ข้อมูลการเฝ้า
ระวังการ
บาดเจ็บ(IS) 
เพ่ือน าข้อมูลมา
วิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหา
ร่วมกับภาคี
เครือข่ายระดับ
จังหวัดให้
ชัดเจนมากข้ึน 

มีการวิเคราะห์
ข้อมูล ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย
ทุกเดือน 

มีการใช้ข้อมูล 3 ฐาน 
และในการวิเคราะห์
ปัญหาและมีจุดเสี่ยง
ทุกพ้ืนที่เพ่ือใช้
วางแผนแก้ไขปัญหา
ร่วมกันกับภาคี
เครือข่าย(ศปถ. 
จังหวัด/ อ าเภอ) 

มีรายงาน
สอบสวนสาเหตุ
การเสียชีวิต
ตามเกณฑ์ 

มีการทบทวนผล
การด าเนินงาน / 
คืนข้อมูลให้
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้
ประโยชน์ 

2.การ
ขับเคลื่อน
มาตรการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา

พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ร่วมกับภาคี

มีการน าข้อมูล
วางแผนแก้ไข
ปัญหากับภาคี
เครือข่าย 

 มีการด าเนินงาน
ตามมาตรการองค์กร
แห่งความปลอดภัย
ทางถนน 

1.มีการติดตาม
ข้อมูลและ
มาตรการ
องค์กรความ

หน่วยงานมีการ
ด าเนินงานตาม
มาตรการฯ100 %  
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Gap มาตรการ Essential  Task 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

เชิงบูรณาการ
ยังไม่เข้มข้น  

เครือข่ายทุก
ระดับ 

ปลอดภัยทาง
ถนน 
2.หน่วยงานมี
การด าเนินงาน
ตามมาตรการฯ
80% 

3.อัตราก าลัง
ผู้ปฏิบัติงาน
ไม่เพียงพอต่อ
ระบบการ
จัดการด้าน
อุบัติเหตุ 

พัฒนาบุคลากร มีการส ารวจ
ข้อมูลบุคลากร 
มีแผนพัฒนา
บุคลากรด้าน
อุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 

บุคลากรได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อย 
ร้อยละ 50 

บุคลากรได้รับ
การพัฒนา 
อย่างน้อยร้อย
ละ 80 

มีการบริหาร
จัดการอัตราก าลัง
เพียงพอ  

 
3.ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

3.1 ด้านกระบวนการด าเนินงาน 
1) มีแผนงาน/โครงการระดับจังหวัดและอ าเภอรองรับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ

กระทรวงสาธารณสุขและจังหวัด 
2) มีการถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ระดับ

จังหวัดสู่พื้นที่ (อ าเภอและสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง)  
3) มีการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามข้อสั่งการคณะกรรมการนโยบายการป้องกัน

และ ลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ร่วมกับจังหวัดล าพูนแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทาง
ถนนจังหวัดล าพูนและคณะท างานขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดล าพูนตลอดทั้งปี โดยมี
การประชุมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง 

4) มีการประชุมพัฒนาศักยภาพขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและลดการตายจากการจราจรทางถนน
ในกลุ่มผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุจราจรทางถนน เพ่ือขับเคลื่อนงานผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ ร่วมกับส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560) 

5) มีการประชุมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับทีม สหสาขา 
และชี้แจงแนวทางการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 
และการด าเนินงานตลอดทั้งปีให้ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุจราจรทางถนน  (18 ธันวาคม 2560) 

6) มีการติดตามการด าเนินงานเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน (28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561) 

7) มีการส ารวจบุคลากรในการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และเตรียม
สนับสนุนการพัฒนา 
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3.2  ด้านผลลัพธ์ตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดการด าเนินงาน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนน 

ไม่เกิน 16 ต่อแสน
ประชากร 

36 ราย                                 
คิดเป็น 8.86 ต่อแสนประชากร 

แหล่งข้อมูล : บริษัทกลางฯ สาขาจังหวัดล าพูน, สาธารณสุขจังหวัดล าพูน, ต ารวจภูธรจังหวัดล าพูน 
 
สรุปการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 

กระทรวงสาธารณสุข เป็นภาคีหนึ่งของคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ก าหนด
แนวทางการด าเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)ได้มีมติให้ก าหนดวันควบคุมเข้มข้นเป็นวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 
มกราคม 2561 โดยใช้ชื่อว่า“ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร” เป้าหมายการด าเนินงาน (1) เพ่ือให้ประชาชน
เดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (2) สถิติการเกิดอุบัติเหตุ จ านวนผู้เสียชีวิต
และจ านวนผู้บาดเจ็บ(Admit) ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (3) ให้จังหวัดมี
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานเพ่ือลดจ านวนผู้ถูกด าเนินคดีดื่มสุราแล้วขับขี่รถเร็วเกินกฎหมายก าหนดและไม่
สวมหมวกนิรภัย (4)เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัยจราจร
อย่างเคร่งครัด จังหวัดล าพูนได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนนช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 5 จังหวัดล าพูนมีเป้าหมายดังนี้ (1) 
จ านวนอุบัติเหตุไม่เกิน 52 ครั้ง (2)จ านวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ไม่เกิน 54 คน (3) จ านวนผู้เสียชีวิตไม่เกิน 2 คน 
 

รายงานการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ดังนี้ 

 ข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ จังหวัดล าพูน รายงานจากศูนย์
ปฏิบัติการร่วมฯอ าเภอ และใช้เป็นข้อมูลรายงานการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2561 ของ
จังหวัดล าพูน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการด าเนินการตามมาตรการ
และแผนการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  

1. จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทั้งหมดที่มาโรงพยาบาล จ านวน 199 คน  
2. จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จ านวน  64 ครั้ง (เป้าหมาย 52 ครั้ง) เกินเป้าหมาย  12 ครั้ง  

 เพ่ิมขึ้นจากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง   16.36 % 
3. จ านวนผู้บาดเจ็บและรับไว้รักษาในโรงพยาบาล  จ านวน 70 คน (เป้าหมาย  54  คน) เกิน 

เป้าหมาย 16 คน เพ่ิมขึ้นจากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง   22.81 % 
 4. ผู้เสียชีวิต จ านวน  1 ราย ( เป้าหมาย  2  ราย ) ลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 66.67  % 
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ล าดับวัน ผู้บาดเจ็บทั้งหมด บาดเจ็บadmit/Refer เสียชีวิต EMS น าส่ง 

เ ป รี ย บ 
เทียบ 

2559 2560 2561 2559 
Ad. /
R 

2560 
Ad./R 

2561 
Ad./R 

2559
ช . /
ญ.        

2560 
ช . /
ญ.        

2561 
ช/ญ 

2559 2560 2561 

วันที่ 1 20 38 34 9/0 8/4 7/3 0/0 0/0 0 11 3 15 
วันที่ 2 36 44 38 7/0 11/1 6/4 1/0 1/0 0 20 19 22 
วันที่ 3 36 34 30 11/1 9/2 6/4 0/0 0/0 0 21 16 9 
วันที่ 4 52 51 13 11/6 9/7 4/2 0/0 0/0 0 22 19 9 
วันที่ 5 25 19 37 5 6/3 10/3 0/0 1/0 1/0 12 7 22 
วันที่ 6 26 21 18 7/1 7/1 6/5 1/0 0/0 0/0 17   9 7 
วันที่ 7 9 19 29 2/0 6/2 9/1 0/0 1/0 0/0 5 12 14 
รวม 204 226 199 52/8 56/20 52/18 2/0 3/0 1/0 108 85 98 
 
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล อุบัติเหตุจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 - 2561 จ านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
ทั้งหมดมีจ านวนลดลง ผู้บาดเจ็บที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรวมถึงส่งต่อไปยังโรงพยาบาล เพ่ิมขึ้น ส าหรับ
จ านวนผู้เสียชีวิตมีจ านวนลดลง  
  
ตารางที่สรุปจ านวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 
28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561จ าแนกรายโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล บาดเจ็บทั้งหมด เสียชีวิต บาดเจ็บ (admit) บาดเจ็บ Refer 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ล าพูน 27 22 49 0 0 0 7 10 17 1 0 1 
หริภุญชัยฯ 33 12 45 1 0 1 11 2 13 0 0 0 
ศิริเวช 2 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 1 
แม่ทา 10 7 17 0 0 0 2 0 2 3 2 5 
บ้านโฮ่ง 14 5 19 0 0 0 3 1 4 3 1 4 
ลี้ 18 7 25 0 0 0 3 2 5 3 0 3 
ทุ่งหัวช้าง 4 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
ป่าซาง 14 4 18 0 0 0 4 2 6 2 0 2 
บ้านธิ 9 3 12 0 0 0 2 1 3 1 1 2 
เวียงหนองล่อง 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 135 64 199 1 0 0 33 19 52 14 4 18 
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การด าเนินงาน 

1.ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดล าพูนตามนโยบายและแนวทางในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง และ
เฝ้าระวัง ก ากับ ป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพ้ืนที่ โดยฝ่ายปกครองระดับพ้ืนที่ ภาคเอกชน แกนน าชุมชน/
หมู่บ้าน ภาคประชาสังคม และอาสาสมัครต่างๆด าเนินการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และด่านชุมชน เน้นด าเนินการ
เข้มข้นใน 100 อ าเภอเสี่ยง ของล าพูนคืออ าเภอเมืองล าพูน สถานบริการสาธารณสุขจัดเจ้าหน้าที่ประจ าด่าน
ตรวจ/จุดตรวจบูรณาการ และโรงพยาบาลมีการเตรียมพร้อมรับในช่วงเทศกาลโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ล าพูนได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูลสารสนเทศ สหสาขา และการเตรียมพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ในวันที่ 
18 ธันวาคม 2560  

2.ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยกับหน่วยงานในพ้ืนที่ตามมาตรการหลัก และ 
มาตรการเน้นหนักที่ก าหนด ให้การสนับสนุน / ผลักดันให้พ้ืนที่ในชุมชนตั้งด่านชุมชน/จุดสกัดกั้นในช่วงเทศกาล และ 
สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เข้าร่วมตั้งจุดตรวจ/ด่านชุมชน เพื่อควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในพ้ืนที่
ตามนโยบายของแต่ละพ้ืนที่  

3.รวบรวมและส่งข้อมูลผู้บาดเจ็บ ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและผู้เสียชีวิตของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและ
เอกชน ประสานความร่วมมือ ปกครองอ าเภอ ต ารวจ และโรงพยาบาล ร่วมกันจัดเก็บและบูรณาการข้อมูล เพ่ือให้
ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้องตามข้อเท็จจริงในการรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอและจังหวัด 

4. สนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. โรงพยาบาล และ  หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ (หมายเลขโทรศัพท์ 1669 ) ระบบสารสนเทศ สามารถพร้อมรับผู้บาดเจ็บหากเกิด
อุบัติเหตุหมู่ อุบัติเหตุที่มีความรุนแรง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

6.หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขตรวจเตือนประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติควบคุม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องก าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 ประสานงานกับต ารวจในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับ
ขี่ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจราจรที่ต้องรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลและเสียชีวิต 
 
สรุปการประชุมถอดบทเรียนการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2561  

คณะท างานศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ได้จัดประชุมถอดบทเรียน 
ผลการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดล าพูน วันที่ 18 มกราคม 2561 
เพ่ือน าไปวางแผนและก าหนดมาตรการแนวทางในการเตรียมพร้อมรับการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2561  

วิเคราะห์ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พบว่า ประเภทยานพาหนะที่เกี่ยวข้องจาก
มอเตอร์ไซด์ ร้อยละ 84.85 โดย มีปัจจัยเสี่ยงหลัก คือ ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 35.42  เมาสุรา ร้อยละ 20.83  
ร่วมกับ ขับรถเร็วเกินก าหนด ร้อยละ 17.71 มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 6.25 และตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 
5.21  ส าหรับ ผู้เสียชีวิต 1 ราย เกิดจากตัดหน้ากระชั้นชิด รวมถึงสภาพรถเก่าและคนไม่พร้อมอายุมาก การไม่
สวมหมวกนิรภัย  
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มีการทบทวนและก าหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือเตรียมความพร้อมช่วง
สงกรานต์ ดังนี้ 

1.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน เน้นให้ต ารวจภูธรจังหวัดล าพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิด
อุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็ว ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัด
นิรภัย ตัดหน้ากระชั้นชิด มาตรการด้านสังคมและชุมชนเน้นกลไกสถาบันครอบครัว ผู้น าในพ้ืนที่ ด่านชุมชน และ
จัดตั้งจิตอาสาเพื่อสอดส่อง เฝ้าระวังผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง เมาแล้วขับและอ่ืนๆ 

2.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม เน้นถนนปลอดภัย แก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตราย  จุด
พักรถและจุดบริการต่างๆในการอ านวยความสะดวก เน้นจิตอาสาดูแลสภาพถนนในหมู่บ้าน 

3.มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ก าหนดมาตรการแนวทางเพ่ือก ากับควบคุมยานพาหนะ และ
คนขับรถ ตรวจความพร้อม สภาพรถ 

4.มาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว พิจารณาหามาตรการ หรือแนวทางในการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกัน 

5.มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ  
- เน้นให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ตรวจสอบข้อมูลผู้บาดเจ็บ (admit) และเสียชีวิต บูรณาการ

ข้อมูล 3 ฐาน ระหว่างส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดล าพูน และบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัดสาขาล าพูน เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน รายงานข้อมูล
อุบัติเหตุเป็นประจ าทุกเดือน และรายงานให้จังหวัดล าพูนทราบ โดยให้ลงรายละเอียดข้อมูลการเกิดเหตุเจ็บตาย
ให้มากขึ้น วันเวลา ถนนสถานที่เกิดเหตุ พฤติกรรมการขับขี่ให้ชัดเจน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และมอบหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง รวมถึง วิเคราะห์ว่าบาดเจ็บ / เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร หรือสาเหตุอ่ืนน า เช่น
มีโรคประจ าตัวเป็นต้น 

- การตรวจปริมาณอัลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ยานพาหนะและเกิดอุบัติเหตุ ท าให้ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ต้อง
นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือเสียชีวิต ในเทศกาลสงกรานต์ 2561 ขอความร่วมมือโรงพยาบาลเจาะส่ง
ตรวจโดยต ารวจจะส่งใบร้องขอ ให้มีการตรวจต่อไป 

-การจัดเตรียมความพร้อม โรงพยาบาล ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ หน่วยกู้ชีพกู้ภัย และระบบการ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ การน าส่งโดยรถ EMS  
 
 4. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

4.1 การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน โดยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ต้องอาศัยความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีค าจ ากัดความของรายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจนเพ่ือความไม่ซ้ าซ้อนและน ามา
วิเคราะห์ในภาพรวมเพ่ือหาแนวทางมาตรการในการจัดการกับปัญหาได้ตรงจุด และมีเจ้าภาพชัดเจน ในการแก้ไข
ปัญหา 

4.2 การขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ต้องสร้างความ
ร่วมมือและมีการพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีการประเมินผลทุกตัวชี้วัด มีการบูรณาการร่วมกับ สหสาขา  มี
คณะท างานเพ่ือความปลอดภัยทางถนนทุกระดับในพ้ืนที่ ในการก าหนดมาตรการชุมชน/หมู่บ้ านและองค์กรเพ่ือ
เป็นแนวทางในการป้องกันอย่างต่อเนื่อง ในการแก้ไขปัญหาป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงการแก้ไขจุด
เสี่ยงมีการด าเนินงานควบคู่กัน 
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           4.3 ให้มีการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึก และอบรมปลูกฝังโดยเน้นในเด็กและเยาวชนซึ่งเป็น
อนาคตของชาติ และผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการต่างๆ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน 
           4.4 การบังคับใช้กฎหมายต้องเข้มงวด เพ่ิมมาตรการและต้องด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
 
แนวทางการพัฒนาในระยะต่อไป 
 พัฒนาศักยภาพ/เสริมสร้างขวัญและก าลังใจผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุจราจรทางถนน เพ่ือขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานระหว่างเครือข่ายดังนี้  
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการบันทึกข้อมูล/ความส าคัญของการเขียนรายงานสอบสวนสาเหตุการ
เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
 2. ประชุมน าเสนอผลการด าเนินงานสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนและติดตาม
การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Injury Surveillance (IS)  จนพัฒนา IS Online ในอนาคต 

3. ประสานทีมงานจากส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ในการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล 
การตายจากการจราจรทางถนน (ข้อมูล 3 ฐาน) เพื่อน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีจังหวัดล าพูน 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร  
           1. ให้มีการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึก และอบรมปลูกฝังโดยเน้นในเด็กและเยาวชนซึ่งเป็น
อนาคตของชาติ และผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการต่างๆ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน 
           2. พัฒนาโปรแกรมข้อมูลและระบบรายงานทุกหน่วยงานเพื่อตรงกับบทบาทภารกิจ  

 3. สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานด่านชุมชน และด าเนินงานอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง  
 4. มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และมีทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย 

            5.ก าหนดหน่วยงานหลักในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่ กระทรวงคมนาคมที่มีโครงข่าย
ถนนในความรับผิดชอบ และส านักงานต ารวจแห่งชาติที่มีการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีกระทรวงมหาดไทย และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ให้สนับสนุนการด าเนินงานในระดับพื้นที่ 
            6.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือด าเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนโดย
ก าหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ชุมชนเป็นตัวชี้วัด 
 
7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................................................. ...................
.............. 

     
ผู้รายงาน นางวันเพ็ญ  โพธิยอด  
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
วันเดือนปี   มกราคม  2561 
โทร.053 093725-6 ต่อ125 

 


