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ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพษิณุโลก

อุบัติเหตุทางถนน กับ การเปลี่ยนแปลง

กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่2 จังหวัดพิษณุโลก
เลขที 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ หมู่ 5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ และ โทรสาร. 0-214-615-7

จากรายงานขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO และข้อมูล 3 
ฐานของประเทศไทยระบุว่า อุบัติเหตุทางถนน คือสาเหตุการเสียชีวิต
ของคนไทยมากกว่า 20,000 คนต่อปี หรือประมาณ 60 คนต่อวัน  
โดยเฉพาะในกลุม่เพศชายอายุ 15-24 ปี และสถิติท่ีผ่านมาพบว่า 1 ใน 
3 ของผู้พิการหรือเสียชีวิตเป็น หัวหน้าครอบครัวความเสียหายทาง
เศรษฐกิจจึงมีมูลค่ามหาศาล โดยผลการศึกษาเรื่องมูลค่าการสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจจากอุบัติเหตุพบว่า มีความสูญเสียมากกว่า 5 แสนล้าน
บาทต่อปี กรณีเสียชีวิตความสูญเสียมีมูลค่าเฉลี่ย 5,300,000 บาท 
แต่หากพิการมูลค่าความสูญเสียจะสูงกว่าคือเฉลี่ยประมาณ 
6,200,000 บาทโดยเฉลี่ย เห็นได้ชัดว่าความสูญเสียจากอุบัติเหตุบน
ท้องถนนเป็นประเด็นใหญ่ของประเทศไทย

น.พ.ธนะพงศ ์จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัย
ทางถนน ระบุว่า ปัจจัยหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเกิดจาก
ปัจจัย 3 อย่างคือ คน พบสถิติมากถึง ร้อยละ 95.5 ยานพาหนะ ร้อย
ละ 21.5 และ ถนนหรอืสิ่งแวดล้อม รอ้ยละ 27.6 

ส าหรับปัจจัยท่ีท าให้ดัชนีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น คือ 
1.ความเร็ว  
2.การไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย  
3.หลับใน และดื่มแล้วขับ ถอืเป็นพฤตกิรรมเสี่ยงหลักท่ีท าให้เกิด
อุบัติเหตุรุนแรง และ 
4.สภาพถนนอันตรายข้างทาง 

สว่นอันดับหน่ึงในการเสยีชีวิตคือรถจักรยานยนต์ พบใน
คน 2 กลุม่ ช่วงอายุระหว่าง 15-19 ปี เฉลี่ยอยู่ท่ี 2,071 รายต่อ
ปี และ กลุ่มอายุ 10-14 ปี ซึ่งกลุ่มนีม้แีนวโน้มสูงขึน้
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สถานการณ์ผู้เสียจากอุบัติเหตุทางถนน
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2

1. ความร่วมมือ และ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ระหว่างหนว่ยงานหลักท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ต ารวจ ศูนย์อ านวยการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบรหิารสว่นท้องถิ่น รวมไปถึงหน่วยงานภาคเอกชน

2. มีการร่วมกันด าเนินการแก้ไขปัญหาในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การลงนามร่วมกันของ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการกระตุน้การสวมหมวกนริภัยในองค์กร การสร้างจิตส านึกในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กในศูนย์
เด็กเล็ก การแก้ไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายบนถนน เป็นต้น

3. มกีารเฝ้าระวัง ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์ การเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากการจราจร แต่ยังขาดฐานข้อมูลท่ีชัดเจน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จุดท่ีเกิดเหตุ รวมไปถึงการเก็บรวบรวมสาเหตุของการบาดเจ็บและเสียชีวิต ยังมีข้อมูลส าหรับน ามาวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาอย่างจ ากัด

1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับชุมชน ส ารวจและปรับปรุงจุดเสี่ยงทางอุบัติเหตุทางถนน ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาท่ีท าให้เกิด
จุดสี่ยงทางอุบัติเหตุทางถนน รวมไปถึงการสร้างมาตรการในพืน้ท่ี เช่น การสร้างดา่นชุมชน ในช่วงเทศกาล

2. หน่วยงานด้านสาธารณสุข เฝ้าระวังและติดตามสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากผู้รับบริการท้ังบาดเจ็บและเสียชีวิต วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปรมิาณและคุณภาพ 

3. เจ้าหน้าท่ีต ารวจเพิ่มความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย ในช่วงเวลาส าคัญท้ัง เช่น ช่วงเวลาเช้า-เย็น ที่มีการสัญจรหนาแน่น 
รวมถงึช่วงเวลาเทศกาลส าคัญ เช่น ปีใหม ่สงกรานต์ เป็นต้น

4. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานดา้นสาธารณสุข และเจา้หน้าท่ีต ารวจ วางแผนการท างานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน แบ่งปัน
ข้อมูล รับรูก้ระบวนการท างาน และเข้าใจถึงปัญหาในการด าเนินงาน เพื่อให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

จงัหวดั อ ำเภอ รอ้ยละ

อตุรดติถ์
( 121 ราย )

เมอืงอตุรดติถ ์
( 54 ราย )

44.63

ตาก
( 171 ราย )

เมอืงตากและแมส่อด
( 76 ราย )

44.44

สโุขทัย
( 187 ราย )

เมอืงสโุขทัย ศรสีัชนาลัย 
และสวรรคโลก ( 105 ราย )

56.15

พษิณุโลก
( 218 ราย )

เมอืงพษิณุโลก
( 83 ราย )

38.07

เพชรบรูณ์
( 392 ราย )

เมอืงเพชรบรูณ์ หลม่สัก
และวเิชยีรบรุ ี( 218 ราย )

55.61
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ที่มา: กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข สคร.2 พิษณุโลก

จากข้อมูลเห็นว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น
พื้นท่ีอ าเภอท่ีเป็นท่ีต้ังของเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง มากถึง 1 
ใน 3 ของการเสียชีวิตท่ีเกิดขึ้นของท้ังจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ประชากรอยู่อย่างหนาแน่น ประกอบกับมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งอย่างต่อเน่ืองการด าเนินงานท่ีผ่านมา

กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่2 จังหวัดพิษณุโลก
เลขที 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ หมู่ 5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ และ โทรสาร. 0-214-615-7
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แผนภาพแสดงจ านวนผูเ้สยีชีวิตแยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2562


