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3.7 อุบัติเหตุจราจรทางถนน 

ประเด็น 
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน 18.52 ต่อแสนประชากร 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ ที่สร้างความสูญเสียและ

คุณภาพชีวิตของประชาชนไทยจากข้อมูลการบูรณาการ 3 ฐาน ปี 2554 – 2561 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนเฉลี่ย 22,000 คน/ปี คิดเป็น 32.6 ต่อประชากรแสนคน หรือวันละ 60 คน/วัน มีผู้บาดเจ็บเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล (OPD) มากกว่า 1 ล้านคน/ปี นอนรักษาในโรงพยาบาล (Admitted) มากกว่า 200,000 
คน/ปี พิการอีกปีละ 9,000 คน ซึ่งแนวโน้มของปัญหายังอยู่ในอัตราที่สูงมาก เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ซึ่งไม่เกิน 10 ต่อประชากรแสนคน 

จากรายงานและการรวบรวมข้อมูล 3 ฐาน (สาธารณสุข/ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก
รถ/ ตำรวจ) ปี 2561 มีผู้เสียชีวิตจำนวน 123 ราย คิดเป็น 23.48 ต่อแสนประชากร ปี 2562 มีผู้เสียชีวิต
จำนวน 161 คน คิดเป็นอัตรา 30.74 ต่อแสนประชากร ปี 2563 มีผู้เสียชีวิตจำนวน 138 ราย คิดเป็นอัตรา 
26.30 ต่อแสนประชากร สิ่งที่เป็นปัจจัยที่ทำให้จังหวัดพัทลุง มีสถิติผู้เสียชีวิตหรือมีการเกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก 
เพราะจังหวัดพัทลุงเป็นทางผ่านหลักที่จะมุ่งสู่ภาคใต้ตอนล่าง มีเส้นทางเดินรถจากฝั่งอันดามันผ่านอำเภอศรี
นครินทร์ เส้นทางหลักถนนเพชรเกษมทั้งฝั่งขาขึ้น ขาล่อง ผ่านอำเภอป่าพะยอม อำเภอควนขนุน อำเภอเมือง 
อำเภอเขาชัยสน และอำเภอป่าบอน ความยาวประมาณ 70 กิโลเมตร จากสถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจร จังหวัดพัทลุงมีอำเภอเสี่ยงทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลากำหนดไว้ คือ 
อำเภอเมืองพัทลุง และอำเภอควนขนุน 

ปีงบประมาณ 2563 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนสูงสุด 3 ลำดับแรก คือ 
อำเภอป่าพะยอม คิดเป็น 47.16 ต่อแสนประชากร อำเภอเมืองพัทลุง คิดเป็น 36.30 ต่อแสนประชากร และ
อำเภอศรีนครินทร์ คิดเป็น 33.58 ต่อแสนประชากร จากการวิเคราะห์ข้อมูล ก็ยังอำเภอดังกล่าวยังเป็นอำเภอ
ที่เป็นถนนทางหลวง เป็นถนนสายหลักในการเดินทางทั้งขาขึ้นและขาล่อง จากข้อมูลและสถิติดังกล่าว
คณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุง (ศปถ.จังหวัด) ซึ่งปกติจะมีการจัดประชุมทุก
เดือน เพื่อรับทราบข้อมูลและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ เช่น 
ปิดทางลักผ่าน เพิ่มป้ายเตือนจับความเร็ว เพิ่มป้ายเตือนจราจรต่างๆ เป็นต้น  แต่สาเหตุที่แก้ไขยาก และเป็น
สาเหตุที่ทำให้เกดิอุบัติเหตุ ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ความพิการ และการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนใหญ่เกิด
จากพฤติกรรมของผู้ขับขี่จากรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก เช่น เมาแล้วขับ ขับรถเร็วกว่า
กฎหมายกำหนด การไม่เคารพกฎจราจร ฝ่าสัญญาณไฟจราจร ตัดหน้ากระชั้นชิด ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาด
เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น  

การบริหารจัดการ/แผนการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนกลไกการ

ป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรจังหวัดพัทลุง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนการ
สร้างสุขภาพ (สสส.) เพ่ือการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรการที่กระทรวง
กำหนด ซึ่งจะทำให้การทำงานในพื้นที่เชื ่อมร้อยกันตั้งแต่ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ มีการ
ติดตาม ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง รวมทั้งเป็นพี่เลี้ยง coaching ในเรื่องการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 
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รวมทั้งการขับเคลื่อนงานป้องกันอุบัติเหตุระดับอำเภอ (D-RTI) เนื่องจากมีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19) ทำให้มีการขยายเวลาในการดำเนินโครงการดังกล่าวไปจนถึงเดือนเมษายน 2564  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน 18.52 ต่อแสนประชากร  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2563 

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2560 2561 2562 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน อัตราแสน ปชก. 

ระดับประเทศ 18.52 เมืองพัทลุง - 44 36.3 
- - - กงหรา - 2 5.48 

เขต 12 เขาชัยสน - 7 15.57 
- - - ตะโหมด - 1 3.19 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน - 25 29.64 
28.50 23.48 30.74 ปากพะยูน - 9 17.58 

 ศรีบรรพต - 5 27.82 
ป่าบอน - 14 29.24 
บางแก้ว - 5 18.83 
ป่าพะยอม - 17 47.16 
ศรีนครินทร์ - 9 33.58 

รวม - 138 26.30 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
1. การขับเคลื่อนงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ (ศปถ.อำเภอ) ยังมีน้อย 
2. คณะทำงานศปถ.จังหวัด และศปถ.อำเภอ มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อยจึงทำให้

การประสานงานและการดำเนินงานไม่มีความต่อเนื่อง และไม่มีทักษะในการดำเนินงาน  
3. ระบบการรายงานข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรยังไม่เป็นระบบ และยัง

ไม่มีวนฐานข้อมูล HDC  
 

ผู้รับผิดชอบงาน  นางเอกอร สว่างนิพันธ์ 
ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด  


