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สรุปสถานการณ์และการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเดือนมีนาคม 2561 

สถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร เดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 ห้วง 
ระยะเวลา 5 เดือน ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจาดอุบัติเหตุการขนส่งทางบกจังหวัดล าพูน พบว่า
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เท่ากับ 15.76 ต่อแสนประชากร อ าเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด คือ 
อ าเภอเมือง เท่ากับ 24.01 ต่อแสนประชากร รองลงมา ได้แก่ อ าเภอเวียงหนองล่อง บ้านธิ แม่ทา บ้านโฮ่ง  
ป่าซาง ลี้และทุ่งหัวช้าง อัตรา 22.73, 17.01, 12.75, 12.36 ,10.79 ,7.17 และ 4.96 ต่อแสนประชากรตามล าดับ 
   ตาราง 1 จ านวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคนจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดล าพูนจ าแนกรายอ าเภอ  
       เดือนธันวาคม 2560 และยอดสะสมเดือนตุลาคม 2560– กุมภาพันธ์ 2561 

อ าเภอ 
จ านวน

ประชากร 

จ านวน จ านวนผู้เสียชีวิต 
สะสมตุลาคม 2560 -
กุมภาพันธ์ 61 

อัตราต่อ
ประชากรแสนคน 

 
เมือง 

(รพ.ล าพูน,หริภุญชัย,ศิริเวช) 145,730 11 35 24.01 
แม่ทา 39,218 0 5 12.75 

บ้านโฮ่ง 40,454 1 5 12.36 
ลี้ 69,653 2 5 7.17 

ทุ่งหัวช้าง 20,141 0 1 4.96 
ป่าซาง 55,573 5 6 10.79 
บ้านธิ 17,635 0 3 17.01 

เวียงหนองล่อง 17,595 0 4 22.73 
รวม 405,999 19 64 15.76 

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

อ าเภอ 
ตุลาคม – กุมภาพันธ์ ปี งบฯ 60  ตุลาคม – กุมภาพันธ์  ปี งบฯ 61 

จ านวน อัตราตาย จ านวน อัตราตาย 

เมือง 
(รพ.ล าพูน,หริภุญชัย,ศิริเวช) 

 
36 24.75 35 24.01 

แม่ทา 7 17.80 5 12.75 
บ้านโฮ่ง 3 7.36 5 12.36 

ลี้ 5 7.18 5 7.17 
ทุ่งหัวช้าง 2 9.94 1 4.96 
ป่าซาง 8 14.33 6 10.79 
บ้านธิ 5 28.40 3 17.01 

เวียงหนองล่อง 0 0 4 22.73 
รวม 66 16.24 64 15.76 

 
 

เอกสารหมายเลข 13 
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ตาราง 3  จ านวนร้อยละการตายจากอุบัติเหตุจราจร จ าแนกตามสถานที่ตาย รายอ าเภอรายเดือน 

และยอดสะสมเดือนตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 
อ าเภอ เดือน กุมภาพันธ์ 2561  ตุลาคม 60 – กุมภาพันธ์ 61 

จ านวน
ตาย 

ตายที่เกิดเหตุ ตายใน รพ. จ านวน
ตาย 

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

เมือง(รพ.ล าพูน
,หริภุญชัย,ศิริเวช) 11 

1 9.09 10 90.91 35 12 34.29 23 65.71 

แม่ทา 0 0 0 0 0 5 3 60 2 40 
บ้านโฮ่ง 1 1 100 0 0 5 3 60 2 40 
ลี้ 2 2 100 0 0 5 4 80 1 20 
ทุ่งหัวช้าง  0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 
ป่าซาง 5 3 60 2 40 6 3 50 3 50 
บ้านธิ 0 0 0 0 0 3 1 33.33 2 66.67 
เวียงหนองล่อง 0 0 0 0 0 4 1 25 3 75 
รวม  19 7 36.84 12 63.16 64 28 43.75 36 56.25 

แหล่งที่มา :  รายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่งทางบกจังหวัดล าพูน 
 
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร เสียชีวิตในโรงพยาบาลจากยอดสะสม ร้อยละ 56.25 แสดงถึงอุบัติเหตุที่มี

ความรุนแรงส่งผลท าให้ผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในเวลาต่อมา ปัจจัยที่ส่งผลท าให้ผู้บาดเจ็บรุนแรงเสียชีวิตทันที่ 
และถูกน าส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ ดื่ม
สุรา ร้อยละ 15.63 ไม่ทราบด่ืมสุรา ร้อยละ 62.5 ไม่ดื่ม ร้อยละ 21.87 ผู้เสียชีวิตที่ขับขี่มอเตอร์ไซด์ไม่สวมหมวก
นิรภัย ร้อยละ 67.27 ไม่ทราบร้อยละ 23.64  ผู้เสียชีวิตโดยรถยนต์ คาดเข็มขัดนิรภัยร้อยละ 80 การน าส่งผู้ป่วย
อุบัติเหตุจราจรโดยระบบ EMS พบว่า Response Time ภายใน 10 นาทีเท่ากับ ร้อย 92.07 แสดงว่าเมื่อรับแจ้ง
เหตุมีการสั่งการจากศูนย์รับแจ้งเหตุฯไปยังชุดปฏิบัติการเพ่ือออกรับผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร มีความ
รวดเร็วในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ที่มีภาวะวิกฤตสีแดงมีความ
รวดเร็วในการออกปฏิบัติการของรถปฏิบัติการ ภายใน 10 นาที ร้อยละ 76.51 และการน าส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่
แจ้งผ่านหมายเลข 1669 ร้อยละ 55.82  

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. 

สาธารณสุข 13 11 12 9 19        64  
ต ารวจ 9 5 4 7 12        37 27 
บ.กลาง ฯ 8 9 10 6 17        50 14 
ข้อมูลบูรณา
การ(ศปถ.จ) 

13 11 12 9 19        64  
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2.มาตรการข้อมูล : บูรณาการข้อมูล 3 ฐานต่อเนื่อง วิเคราะห์และสอบสวนอุบัติเหตุกรณีที่สนใจเน้นการ
น าข้อมูลวิเคราะห์น าเสนอในพื้นที่ และมีการน าเสนอกรณีเกิดเหตุอุบัติเหตุหมู่ 

3.มาตรการป้องกัน : มาตรการองค์กรมีการท าอย่างต่อเนื่อง มีข้อมูลการสวมหมวกนิรภัย และการคาด
เข็มขัดนิรภัย ก าหนดนโยบายในองค์กรให้ชัดเจนมีการท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติตามกฎจราจร เน้นความ
ปลอดภัยของรถพยาบาล รถราชการ และการให้ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนเพ่ือให้ประชาชนเกิด
ความตระหนักและด าเนินการตามแนวทางด่านชุมชน โดยการแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการองค์กรและแลกเปลี่ยน
ข้อมูล รวมถึงจุดเสี่ยงเพ่ือให้มีการพิจารณาร่วมกันในระดับจังหวัดในการประชุมดังนี้ 

- ประชุมถอดบทเรียนผลการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุโดย ศปถ.จว.ล าพูน  18 มกราคม 2561 
- ประชุมคณะกรรมการอ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดล าพูน 8 มีนาคม 2561 
- ร่วมรับการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ประเด็นการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน วันที่ 21 มีนาคม 2561 
4.มาตรการรักษา : ได้แก่การพัฒนา EMS ,ER คุณภาพ โรงพยาบาลมีการประเมินห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ตามแนวทางคู่มือ และมีการเสนอผู้บริหารรับทราบ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข พัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินท าการออกปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ และการพัฒนาศูนย์รับแจ้งและสั่งการในการรับแจ้งเหตุ เพ่ือสั่งชุด
ปฏิบัติการออกปฏิบัติงาน 

พัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับเบื้องต้น (EMR) วันที่  17 มีนาคม 2561 
พัฒนาด้านมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉิน วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 

 
การเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2561 

ศูนย์อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนกรมป้องกันสำธำรณภัย กระทรวงมหำดไทย ได้ก ำหนดวันควบคุม
เข้มข้นของเทศกำลสงกรำนต์ 2561 เป็นระหว่ำงวันที่ 11-17 เมษำยน 2561 ภำยใต้ชื่อกำรรณรงค์ “ขับรถมีน  ำใจ 
รักษำวินัยจรำจร” โดยมีเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนให้ลดกำรเกิดอุบัติเหตุ จังหวัดล าพูนได้ก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินการป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ลดลง 100% เมื่อเทียบกับสถิติในช่วง
เทศกาลปีสงกรานต์เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง  ดังนี้ (1) จ านวนอุบัติเหตุ 64 ครั้ง (2)จ านวนผู้บาดเจ็บ (Admit) 61  คน 
(3) จ านวนผู้เสียชีวิต 4 คน ลดลง 100 % สถิติเป้าหมายต้องเป็น 0 

โดยส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ให้หน่วยงำนด ำเนินกำรตำมกรอบแนวทำงแผนบูรณำกำรป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทำงถนนในช่วงเทศกำล 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยมีศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนน
อ ำเภอ เป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อน  ดังนี  

1. ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนช่วง
เทศกาล 2561 ของกระทรวงสาธารณสุข ในทุกพ้ืนที่และด าเนินการให้เข้มข้นใน 100 อ าเภอเสี่ยง  

2. การรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาล 2561โดยเก็บ
ข้อมูลระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  

2.1 บันทึกข้อมูลรายงานในระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต 
(PHER Accident) ไปยังกระทรวงสาธารณสุข  โดยใช้ USER  NAME  และ PASSWORD เดิม ลงรายงานให้เสร็จสิ้น
ภายในเวร  
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2.2 ส่งรายงานข้อมูลตามแบบรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วง
เทศกาล 2561 ทุกราย ( 00.01 – 24.00 น. ของทุกวัน ) ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ภายในเวลา06.00 น.ของ
วันถัดไป 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 กรณเีกิดอุบัติเหตุรุนแรง 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 (รอแนวทางจากกระทรวงสาธารณสุข) 

 4.ก าหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตาม
ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ  ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 ให้สามารถปรับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้น ไม่เกิน 2 เท่าของอัตราที่ก าหนด และ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พศ. 2552 ทั้งนี้ให้อยู่
ในดุลยพินิจของผู้บริหารหน่วยงาน (รอหนังสือแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข) 

5.รวบรวมและส่งข้อมูลผู้บาดเจ็บ ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและผู้เสียชีวิตของโรงพยาบาลทั้ง 
ภาครัฐและเอกชน ตามแบบรายงาน ช่วงเวลาและช่องทางที่ก าหนดและประสานความร่วมมือในการรายงานผล
การปฏิบัติงานให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอและจังหวัด 

6. สนับสนุนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.การเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล  หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ทั้งภาครัฐและ 

ภาคเอกชน ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ (หมายเลขโทรศัพท์ 1669 ) ระบบสารสนเทศ จัดให้มีทีมแพทย์ประจ า(staff) 
อยู่ประจ าห้องฉุกเฉินร่วมกับแพทย์ฝึกหัดหรือแพทย์เพ่ิมพูนทักษะ  พยาบาล เจ้าหน้าที่ รวมทั้งห้องฉุกเฉิน ห้อง
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ผ่าตัด ธนาคารเลือด หอผู้ป่วยหนัก ให้สามารถพร้อมรับผู้บาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุหมู่ อุบัติเหตุที่มีความรุนแรง 
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

8.มีการซักซ้อมพัฒนาทักษะการดูแล ณ จุดเกิดเหตุ เตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติทุกระดับ 
ซักซ้อมแผนประจ าปีเพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์สาธารณภัยทุกอ าเภอ 

9.ให้หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขตรวจเตือนประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติควบคุม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องก าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 

ทั้งนี้หากมีแนวทางการด าเนินงานช่วงเทศกาลสงกรานต์จากกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งไปยัง 
หน่วยงานเป็นหนังสือราชการต่อไป 


