
 การวิเคราะห์เชิงพรรณนาข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน 
ทั้ง 5 มิติของการด าเนินงาน 

นางสาวรัชนี  นันทนุช 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

 
บทน า 

 ปัญหาอุบัติเหตุเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความส าคัญ และเป็นสาเหตุการตายที่ส าคัญของประชาชนใน

ประเทศไทย  องค์การสหประชาชาติ (The United Nations, UN) และองค์การอนามัยโลก (World Health 

Organization : WHO) ได้ร่วมมือกับประเทศสมาชิกทั้งหมด ประกาศให้ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษความ

ปลอดภัยทางถนน โดยก าหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศและทุกประเทศสมาชิกต้องก าหนดเป้าหมาย

การด าเนินงาน ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ได้ร่วมขับเคลื่อนวาระความปลอดภัยทางถนนของโลก โดย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ก าหนดให้ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษความปลอดภัยทาง

ถนน รัฐบาลได้ก าหนดเรื่องการยกระดับบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ข้อ 5.4 การป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจราจร ให้เป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญในการด าเนินงาน ท าให้เป้าหมายส าคัญของ

การป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บ เป็นแนวทางเน้นหนักการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 

2559 และตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนและทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ .ศ. 2554-2563 

ตั้งเป้าหมายการลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่ ากว่า 10 คน ต่อประชากรแสนคน เป้าหมายปี 

2563 ลดการตายครึ่งหนึ่ง จากปี 2554 เหลือต่ ากว่า 10 ต่อประชากรแสนคน เป้าหมายปี 2559 ลดการตาย

จากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน โดยกระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการส าคัญ 4 มาตรการ

ได้แก่ มาตรการจัดการข้อมูล มาตรการป้องกัน มาตรการรักษาพยาบาล มาตรการด้านการบริหาร  

 จากรายงาน Global status report 2015 พบว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึง 1.25 

ล้านคนต่อปี และอัตราผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจ านวน 20-50 ล้านคนในแต่ละปีขณะที่สถานการณ์การเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนนในภูมิภาคเอเชียใต้ และตะวันออกมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 17.0 ต่อประชากรแสนคนต่อปี 

 อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 15,045 ราย คิดเป็น 

23 คนต่อประชากรแสนคน ในขณะที่ผู้บาดเจ็บที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล(Admit) ทั้งหมดมีจ านวน

ถึงประมาณ 107,123 คน (ข้อมูล พ.ศ.2556) จากการวิเคราะห์อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนปี 2558 ของ

จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ สคร.7 ขอนแก่นจ านวน  4 จังหวัด (ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น) พบว่ามี

อัตราตายในภาพรวมของเขตในปี 2558 เท่ากับ 17.37 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งยังสูงกว่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ที่

ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน พบอัตราตายสูงสุดที่จังหวัดขอนแก่น เท่ากับ 23.91 ต่อประชากรแสนคน 



 ปัญหาอุบัติเหตุการจราจรทางถนน ก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มูลค่าความ
สูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทย ปี 2550 เท่ากับ 232,855  ล้านบาท ประมาณร้อยละ 2.18 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งประเทศ (GDP) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากการจราจร
ทางถนนทั้ง 5 มิติของการด าเนินงาน จะสามารถน าไปสู่การวางแผนการด าเนินงานป้องกัน และควบคุมการเกิด
อุบัติเหตุในพื้นที่ต่อไป 
  
แนวทางการวิเคราะห์ 
 น าข้อมูลเฝ้าระวังมาวิเคราะห์ตามบุคคล เวลา และสถานที่ และจ าแนกตามมิติต่างๆ  ได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยต้นเหตุ (Determinants)  ได้แก่ จ านวนรถที่จดทะเบียนใหม่และรถจดทะเบียนสะสม 
จ าแนกรายปีจากกรมขนส่งทางบก   

2. การป่วย การตาย (Morbidity/Mortality)  ได้แก่ จ านวนและอัตราการบาดตายแยกรายจังหวัดรายปี 
จากข้อมูลมรณบัตร ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ และจ านวนจุดเสี่ยงและด่านชุมชนในพ้ืนทีเ่ขตสุขภาพที่ 7  
 3. พฤติกรรมเสี่ยง (Behavior risks)  ได้แก่ พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย  การคาดเข็มขัดนิรภัย  การ 

การดื่มแอลกอฮอล์  การใช้ยาและสารเสพติด  จากข้อมูล43 แฟ้มมาตรฐาน ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรม

ควบคุมโรค ปี 2558   ข้อมูลอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 7 จากมูลนิธิ

ไทยโรดส์ 

4. การวิเคราะห์เหตุการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนน จากรายงานการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจร
ทางถนนในเขตสุขภาพที่ 7  ปี 2555-2559 

5. การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response)  ได้แก่  นโยบายและกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการวิเคราะห์ 
1. ปัจจัยต้นเหต ุ(Determinants) 

 ข้อมูลจ านวนรถที่จดทะเบียน จากกรมการขนส่งทางบก ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธุ์ 2559 พบว่ามี
จ านวนรถที่จดทะเบียนทั้งประเทศสะสมทั้งสิ้น 36,912,488 คัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ านวน 7,999,552 
คัน ข้อมูลจ าแนกรายจังหวัดในพ้ืนที่สุขภาพที่ 7 รายละเอียดดังนี้ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 818,442 คัน  จังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 286,288 คัน จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 322,580 คัน จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 387,180 คัน3 
2. การป่วย การตาย (Morbidity/Mortality)   
 จากการวิเคราะห์อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนปี 2552-2559 ของจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ สคร .7 

ขอนแก่นจ านวน  4 จังหวัด (ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ขอนแก่น) พบว่า มีอัตราตายในภาพรวมของเขตใน

ปี 2559 (ข้อมูล 9 เดือน) เท่ากับ 16.24 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งยังสูงกว่าเป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ที่ไม่เกิน 16 ต่อ

ประชากรแสนคน เมื่อพิจารณาแยกตามรายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีอัตราตาย เกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ 

จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดร้อยเอ็ด มีอัตราตายเท่ากับ 18.21 และ17.27 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ 

รองลงมา จังหวัดกาฬสินธุ์และมหาสารคาม อัตราตายเท่ากับ 15.32, 12.44 ตามล าดับ รายละเอียดดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 อัตราตายจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนต่อประชากรแสนคน จ าแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพท่ี 7  

 
ที่มา: ข้อมูลมรณบัตร ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์

 จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย ปี 

57-59 โดยเป้าหมายปี 2557 ผลการด าเนินงานลดลงร้อยละ 7 จากค่า median53-55 ปี 2558 ผลการ

ด าเนินงานลดลงร้อยละ 14 จากค่า median53-55 ปี 2559 ผลการด าเนินงานลดลงร้อยละ 21 จากค่า 
median53-55 จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานปี 2559 (ข้อมูล 9 เดือน)  พบว่าในภาพรวมเขตสุขภาพ

อตัราการตายจากอบุติัเหตทุางถนนไม่เกิน  
16 ต่อประชากรแสนคน 



ที่ 7 มีจ านวนคนตาย เท่ากับ 788 คน เป้าหมายไม่เกิน 681 คน จังหวัดกาฬสินธุ์จ านวนตายเท่ากับ 152 คน 

เป้าหมายไม่เกิน 76 คน จังหวัดขอนแก่น จ านวนตายเท่ากับ 327 คน เป้าหมายไม่เกิน 337 คน จังหวัด

มหาสารคาม จ านวนตายเท่ากับ 120 คน เป้าหมายไม่เกิน 92 คน และจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวนตายเท่ากับ 189 

คน เป้าหมายไม่เกิน 176 คน รายละเอียดดังภาพที่ 3 และ 4 

ภาพที่ 3 จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนปี 2557-2559 เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย พ้ืนทีเ่ขต

สุขภาพที่ 7 

 

ที่มา : ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

ภาพที่ 4 จ านวนผู้เสียชวีิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนปี 2557-2559 เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย จ าแนกราย

จังหวัด ในพื้นทีเ่ขตสุขภาพที่ 7 

 



 

ที่มา : ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

จ านวนจุดเสี่ยงและด่านชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 

ตารางท่ี 1 จ านวนจุดเสี่ยงและด่านชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี 7 

จังหวัด จ านวนจุดเสี่ยง จ านวนด่านชุมชน 

ขอนแก่น 491 798 
กาฬสินธุ์ 22 867 
มหาสารคาม 39 892 
ร้อยเอ็ด 47 194 
รวม 599 2,751 

ภาพที่ 5 จ านวนจุดเสี่ยงและด่านชุมชนในพื้นท่ีเขตสุขภาพที่ 7 

 



3. พฤติกรรมเสี่ยง (Behavior risks 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน ปี 2558  พบว่า
ปัจจัยเสี่ยงสูงสุดคือไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 58.44 รองลงมาคือไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
และใช้ยาและสารเสพติด ร้อยละ 38.07, 17.03 และ 0.66 ตามล าดับ (ตารางที่ 2)  
 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 62.60 รองลงมาคือรถจักรยานและสามล้อ
ถีบ ร้อยละ5.05 และรถปิกอัพ ร้อยละ3.31 และพบว่าเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือถนนสายรอง ร้อยละ 38.71 ถนนสาย
หลัก ร้อยละ 27.37  ตามล าดับ 
ตารางที่ 2  ร้อยละของปัจจัยที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและอุบัติเหตุทางถนน พ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 7 พ.ศ.2558 

ปัจจัยเสี่ยง จ านวน ร้อยละ 

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 7640 17.03 
การใช้ยาและสารเสพติด 296 0.66 
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 17086 38.07 
ไม่สวมหมวกนิรภัย 26215 58.44 

ที่มา: ข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

 
ภาพที่ 6  ร้อยละของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน พ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 7 พ.ศ.2558 

 
ทีท่ี่มา: ข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 



อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 

 ข้อมูลอัตราการสวมหมวกนิรภัย ที่มาจากมูลนิธิไทยโรดส์ พบว่า อัตราการสวมหมวกนิรภัย ในปี 2556 

เท่ากับ ร้อยละ 43 และในปี 2557 เท่ากับ ร้อยละ 42 และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการสวมหมวก

นิรภัย เท่ากับ ร้อยละ 35 ทั้งในปี 2556 และ 2557 ส าหรับในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 พบว่าจังหวัดที่มีอัตราการสวม

หมวกนิรภัยสูงสุด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น โดยมีอัตราการสวมหมวกนิรภัย เท่ากับ ร้อยละ 43 ทั้งในปี 2557 และ 

ปี 2556  รองลงมาคือจังหวัดมหาสารคาม รายละเอียดดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 3 อัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ (รวมผู้ขับข่ีและผู้โดยสาร) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 7  

จังหวัด อัตราการสวมหมวกนิรภัย (ร้อยละ) 
ปี 2556 ปี 2557 

ขอนแก่น 43 43 
มหาสารคาม 35 33 
ร้อยเอ็ด 21 26 
กาฬสินธุ์ 25 26 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35 35 
ประเทศ 43 42 

ที่มา: มูลนิธิไทยโรดส์ 

ภาพที่ 7   อัตราการสวมหมวกนิรภัยจ าแนกรายภาค ปี 2553-2557 

 



 ที่มา: มูลนิธิไทยโรดส์ 

ภาพท ึ่ 8 แนวโน้มอัตราการสวมหมวกนิรภัยจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม ปี 2553-2557 

จังหวัดขอนแก่น 

จังหวัดมหาสารคาม  

 

ที่มา: มูลนิธิไทยโรดส์ 



4. การวิเคราะห์เหตุการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนน จากรายงานการสอบสวนการบาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนนในเขตสุขภาพที่ 7  ปี 2555-2559 
 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดเสี่ยงจากรายงานสอบสวนการบาดเจ็บจากจราจรทางถนนปี 2555-2559 จ านวน 

22 เหตุการณ ์พบว่ามีจ านวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด 186 คน และเสียชีวิต 48 คน ประเภทรถท่ีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ 

รถทัวร์/รถโดยสาร ร้อยละ 23.53 รองลงมาคือ รถกระบะ และรถพ่วง/รถบรรทุก เท่ากัน คือร้อยละ 20.59 

รถพยาบาล ร้อยละ 11.77  รถเก๋งร้อยละ 8.82 ตามล าดับ ลักษณะถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ทางตรง ร้อยละ 

47.62 รองลงมาคือทางโค้ง ร้อยละ 28.57 ทางแยก ร้อยละ 14.29 และจุดกลับรถ ร้อยละ 9.52 ตามล าดับ 

ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือช่วงเวลา 01.00-05.59 ร้อยละ 42.86 รองลงมาช่วงเวลา 06.00-12.59 ร้อยละ 

23.81 เวลา 06.00-12.59 ร้อยละ 23.81  เวลา 13.00-16.59 ร้อยละ 14.29 เวลา 17.00-20.59 ร้อยละ 9.52 

และเวลา 21.00-24.59 ร้อยละ 9.52  เมื่อพิจารณาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุพบว่า โดยส่วนใหญ่เกิดจากความ

ประมาท ร้อยละ 41.66 รองลงมาเกิดจากสภาพถนนและสิ่งแวดล้อม และท สนวิสัยในการขับขี่ไม่ดี ร้อยละ 12.50 

ตามล าดับ รายละเอียดดังภาพที่ 9-12 

ภาพท ึ่ 9 ร้อยละของประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ จากการวิเคราะห์รายงานสอบสวนการบาดเจ็บจาก

จราจรทางถนน 

 
ที่มา:รายงานสอบสวนการบาดเจ็บจากจราจรทางถนนปี 2555-2559 ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 7 

 

 

 



ภาพท ึ่ 10 ร้อยละของประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ จากการวิเคราะห์รายงานสอบสวนการบาดเจ็บจาก

จราจรทางถนน 

 
ที่มา:รายงานสอบสวนการบาดเจ็บจากจราจรทางถนนปี 2555-2559 ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 7 

ภาพทึ่ 11 จ านวนเหตุการณ์อุบัติเหตุจราจรทางถนนจ าแนกตามช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ จากการวิเคราะห์รายงาน

สอบสวนการบาดเจ็บจากจราจรทางถนน 

 
ที่มา:รายงานสอบสวนการบาดเจ็บจากจราจรทางถนนปี 2555-2559 ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 7 

 

 

 

 

 



ภาพทึ่ 12 ร้อยละของสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน จากการวิเคราะห์รายงานสอบสวนการบาดเจ็บ

จากจราจรทางถนน 

 
ที่มา:รายงานสอบสวนการบาดเจ็บจากจราจรทางถนนปี 2555-2559 ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 7 

 

 

 

 



ตารางท่ี 4 สรุปการวิเคราะห์รายงานสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนของจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ สคร.7 ขอนแก่น ปึ 2555 – 2559 
ล าดับ

ที ่
เหตุการณ์ ถนน/จุดเกิดเหตุ ลักษณะ

ถนน 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด วันที่เกิด

เหตุ 
เวลาที่
เกิดเหตุ 

บาดเจ็บ เสียชีวิต สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 

1 การสอบสวนการบาดเจ็บรถพ่วง 18 
ล้อชนกับรถจักรยานยนต์และรถ
เกษตรกรรม 

ถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 
2065 สายเมืองเมืองพล – ชัยภูม ิ
หลักกิโลเมตรที่ 20-21  

ทางโค้ง
และมีความ
ลาดชัน
เล็กน้อย  

  แวงน้อย ขอนแก่น 15-ธ.ค.-56 07.00 
น.  

2 10 ความประมาทของผู้ขับ
ขี่รถจักรายานยนต ์

2 รถกระบะเสยีหลักข้ามเลนชนรถเก๋ง
และรถกระบะ 
บนถนนมะลิวลัย์ บริเวณทางเข้า
หมู่บ้านหนองหลุบ อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

ถนนมะลิวลัย์ บริเวณทางเข้าหมู่บา้น
หนองหลุบ  

ทางโค้ง
เล็กน้อย  

ในเมือง เมือง ขอนแก่น 11-เม.ย.-
57 

17.00 
น.  

3 3 ความประมาทของผู้ขับ
ขี่และลักษณะถนนเป็น
ทางโค้งเล็กน้อย ถ้า
คนขับไมส่ังเกตให้ดีจะ
ไม่ทราบว่าเป็นทางโค้ง
และประมาทในการขับ
รถ 

3 รถปิคอัพชนท้ายรถพ่วงบรรทุกอ้อย ถนนสายหนองเรือ-โคกโพธ์ิบริเวณ
หลักกิโลเมตรที่ 12 -13 

ทางโค้ง 
และลาด
เอียงข้ึน
เล็กน้อย 

ป่า
มะนาว 

บ้านฝาง ขอนแก่น 12-เม.ย.-
57 

00.20น. 1 2 ผู้ขับรถมองไม่เห็นรถ
พ่วงข้างหน้า และขับรถ
มาอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง
ถนนเป็นทางโค้งลาดขึ้น
และโค้งขวา ท้ังสองข้าง
ถนนเป็นป่า ไม่มไีฟฟ้า
ส่องสว่างถนนตอน
กลางคืน 



ล าดับ
ที ่

เหตุการณ์ ถนน/จุดเกิดเหตุ ลักษณะ
ถนน 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด วันที่เกิด
เหตุ 

เวลาที่
เกิดเหตุ 

บาดเจ็บ เสียชีวิต สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 

4 อุบัติเหตรุถพยาบาลชน
รถจักรยานยนต ์ 

บริเวณถนนมิตรภาพสี่แยกตัดกับ
ถนนบ้านกอกทางไปเทคโนโลย ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 2   

ทางแยก ในเมือง เมือง ขอนแก่น 3-ก.ค.-57 13.40  
น.  

1 0 ผู้ขับข่ียานพาหนะทั้ง
สองฝ่ายเร่งรีบ   ฝ่า
สัญญาณไฟจราจร 

5 อุบัติเหตรุถยนต์พลิกคว่ าชนเสา
ไฟฟ้า 

ระหว่างกิโลเมตรที ่ ๘ – ๙ ถนน
เมืองพล – แวงน้อย 

ทางโค้ง 
ถนนมี
ความเอียง
เล็กน้อย 

แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น 15-เม.ย.-
57 

02.15น. 4 1 สภาพรา่งกาย(การ
พักผ่อนน้อยหลับใน) มี
การดื่มสุรา ก่อนเกิด
อุบัติเหตุ กิจกรรมของผู้
ขับข่ีมีการเตรียมรับ
โทรศัพท ์ สภาพถนน
โค้ง  

6 เหตุรถตู้โดยสาร ตกร่องกลางถนน
มิตรภาพ ชนเสาไฟฟ้า  

ก่อนทางขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟ 
เทคโนโลยีพลพานิชการ 

ทางตรงจุด
กลับรถ 

  พล ขอนแก่น 18-เม.ย.-
58 

03.35 
น. 

3 1 ผู้ขับข่ีพักผ่อนไม่
เพียงพอ 

7 รถยนต์โดยสารชนท้ายรถยนต์
บรรทุกพ่วงช้ินส่วนเศษเหล็ก   

ถนนมิตรภาพ  จุดกลับรถเยื้องสถานี
บริการน้ ามัน SUSCO บ้านโนนเพก็  

ทางตรงจุด
กลับรถ 

หนอง
แวงโสก
พระ   

พล ขอนแก่น 19-ก.ค.-58 01.20 
น. 

12 0 ความประมาทของผู้ขับ
ขี ่
 
 
 
 
 



ล าดับ
ที ่

เหตุการณ์ ถนน/จุดเกิดเหตุ ลักษณะ
ถนน 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด วันที่เกิด
เหตุ 

เวลาที่
เกิดเหตุ 

บาดเจ็บ เสียชีวิต สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 

8 รถตู้โดยสาร ชนท้ายรถยนต์บรรทกุ
จอดเสยีข้างทาง  

ถนนมิตรภาพ หลักกิโลเมตรที่ 251-
252  

ทางตรง หนอง
แวงโสก
พระ   

พล ขอนแก่น 16-ก.ย.-58 04.30 
น. 

6 4 ผู้ขับข่ีมองไม่เห็น
สัญญาณไฟกระพริบ
เตือน  จากรถที่จอดเสีย
ข้างทางและกินพ้ืนท่ีเลน
ซ้าย  ประกอบกับ
รถยนต์ตูโ้ดยสารขับตีคู่
มากับรถยนตบ์รรทุก
ผู้โดยสาร  ท าให้ไม่
สามารถหลบได ้  

9 เหตุรถโดยสาร ตกถนนมิตรภาพ  
พลิกตะแคง ชนเสาไฟฟ้า  

ถนนมิตรภาพ  ฝั่งตรงข้ามรพ.สต 
หนองแวงนางเบ้า  

ทางตรง หนอง
แวงนาง
เบ้า  

พล ขอนแก่น 7-พ.ค.-58 01.49น. 12 0 คนขับหลับใน 

10 รถทัวร์ชนรถพ่วงบรรทุกน้ าอัดลม  ถนน สามแยกท่าพระ – โกสุมพสิยั สามแยก
ลาดต่ าตรง
กลางสาม
แยก 

ท่าพระ เมือง ขอนแก่น 2-มิ.ย.-57 1.00น. 22 0 ความประมาทของผู้ขับ
ขี่และไม่เคารพกฎ
จราจร  

11 อุบัติเหตรุถ refer  รพ.ร้อยเอ็ดพลิก
คว่ า อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 

ทางหลวงหมายเลข   12  กม. 587 
+ 200  ระหว่าง อ.ยางตลาด – อ.
เชียงยืน  

ทางตรง โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม 11 ก.พ. 
2557 

4.33 3 1 ความประมาทของผู้ขับ
ขี ่



ล าดับ
ที ่

เหตุการณ์ ถนน/จุดเกิดเหตุ ลักษณะ
ถนน 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด วันที่เกิด
เหตุ 

เวลาที่
เกิดเหตุ 

บาดเจ็บ เสียชีวิต สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 

12 อุบัติเหตรุถตู้รับส่งผู้ป่วยโรงพยาบาล
แห่งหนึ่ง 
ชนประสานงานกับรถเก๋งส่วนบุคคล 
จนเกิดไฟลุกไหม้รถท้ังสองคัน  
บนถนนสาย บ้านฮองฮี อ าเภอยาง
ตลาด - อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัด
กาฬสินธุ ์

ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 2110 
จาก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ มุ่งหนา้
ไป อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หลัก
กิโลเมตรที่ 64 - 65  

ทางโค้ง   ห้วยเม็ก  กาฬสินธุ ์ 7-มี.ค.-57 12.50 
น.  

7 2 ผู้ขับข่ีไมไ่ด้เลี้ยวตามโค้ง
ของถนน และข้ามช่อง
จราจรมาชน
ประสานงานกับรถท่ีวิ่ง
สวนทางมา  

13 อุบัติเหตรุถบรรทุกหกล้อของคณะ
กองยาวพลิกคว่ า 

บนถนนทางหลวงชนบท สายบ้าน
โคกกลาง-เต่างอย บริเวณกโิลเมตรที่ 
15 –17 

ทางโค้ง
เล็กน้อย  

นาค ู นาคู กาฬสินธุ ์ 7-เม.ย.-55 14.00 
น.  

22 2 ระบบเบรกไม่ท างาน
และสภาพถนนช ารุด   

14  รถพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น 
หมายเลข  กย. 1877 ขอนแก่น  ชน
กับรถปิคอัพ 

สะพานหวายหลึม  (สะพานข้ามหว้ย
ปาขาม)  ซ้ายมือของถนนแจ้งสนทิ ที่
จะเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธาน ี  

ทางตรง มะข้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 13-เม.ย.-
57 

10.30  
น.   

7   ความประมาทของผู้ขับ
ขี ่

15 รถทัวร โดยสารไม ประจ าทางพลกิ
คว่ า ชนรถกระบะ 

บริเวณทางหลวง สายสุวรรณภมูิ – 
ยโสธร บริเวณหลักกโิลเมตร ที่ 5 – 
6 

ทางตรง เมืองทุ่ง สุวรรณภมู ิ ร้อยเอ็ด 28-ธ.ค.-56 09.00 
น. 

24 0 ผู้ขับข่ีอาจจะไม่ช านาญ
เส้นทางและรถทัวร์มี
สภาพเก่า  

16 รถกระบะขับลงข้างทาง  ถนนหลักกิโลเมตรที ่73-74 ทางตรง หัวช้าง จตุรพักตร
พิมาน  

ร้อยเอ็ด 30-ธ.ค.-56 22.00 
น.  

13 0 ผู้ขับข่ีขาดความช านาญ
ในการขับขี ่



ล าดับ
ที ่

เหตุการณ์ ถนน/จุดเกิดเหตุ ลักษณะ
ถนน 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด วันที่เกิด
เหตุ 

เวลาที่
เกิดเหตุ 

บาดเจ็บ เสียชีวิต สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง 

17 รถทัศนศึกษาพลิกคว่ า อ.จตรุพักตร
พิมาน  จ.ร้อยเอ็ด 

      จตุรพักตร
พิมาน 

ร้อยเอ็ด     13     

18 รถเก๋งชนรถกระบะ ถนนสายร้อยเอ็ด-เมืองสรวง-สุวรรณ
ภูม ิ 

ทางตรง คูเมือง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 5-ก.พ.-55 14.34 
น.  

3 8   

19 รถตู้ชนรถกระบะ บริเวณสี่แยกบายพาส บ.บัว ถ.
ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ ์ 

สี่แยก
บายพาส 

เหนือง
เมือง 

เมือง ร้อยเอ็ด 5-ก.พ.-55 04.52 
น.   

2 9 เดินทางเป็นระยะ
ทางไกลทัศนวิสัยไมด่ ี   

20 รถพ่วง ๑๘ ล้อบรรทุกรถยนต์ 

พุ่งชนรถที่ติดสัญญาณไฟจราจร 

บริเวณสามแยกถนนมิตรภาพตัด
กับถนนกัลปพฤกษ์ 

ทางตรง ในเมือง เมือง ขอนแก่น 25 ธค.58 20.20น. 6  1 ความประมาทของผู้ขับ
รถพ่วง 

21 รถบัสโดยสารพลิกคว่ าถนน
มิตรภาพ 

ถนนมิตรภาพ ทางตรง โนนท่อน เมือง ขอนแก่น 31 ธค.58 11.10 10 1 โทรศัพท์มือถือของ
พนักงานขับรถหล่น 
ขณะหยิบโทรศัพท์ รถ
เสียหลักลงร่องระหว่าง
ช่องทางจราจร และ
เชี่ยวชนเสาไฟฟ้า 

22 รถบัสโดยสาร บ.นครชัยแอร์ (สาย 
กทม.- นครพนม) ชนกับรถกระบะ 

ถ.ถีนานนทน ์ ทางตรงขึ้น
เนิน
เล็กน้อย 

โคกพระ กันทรวิชัย  
มหาสารคาม 

7 มี.ค. 59 02.40น. 10 3 รถกระบะขับมาใน
ช่องทางเดินรถของรถ
บัส 
 

 



5. การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program response) 

1) เฝ้าระวังสถานการณ์โดยจัดตั้งศูนย์ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT : Situation Awareness Team) เพ่ือ
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 
จังหวัดขอนแก่น 

2) จัดตั้งทีมสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนโดยใช้เกณฑ์ในการออกสอบสวนของส านัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

3) ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์  มีการเฝ้าระวังตรวจเตือนตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ.2551  มีการจัดตั้งด่านชุมชน  ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 7  โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 มีจ านวน2,751 
ด่าน  
 4) ติดตามการด าเนินงานแก้ไขจุดเสี่ยง 5 จุด/ไตรมาส  มาตรการองค์กร และการด าเนินงานปอ้งกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน(ไตรมาสที่ 1และ2) ด าเนนิการแก้ไขไปแล้วละ 42จุด 

 5) สอบสวนอบุัติเหตุทางถนนรว่มกับ สสจ.ในพื้นที่ 3 เหตุการณ์ได้แก ่ 

  - สอบสวนการบาดเจ็บรถพ่วง 18 ล้อบรรทุกรถยนต์พุ่งชนรถทีต่ิดสัญญาณไฟจราจรบริเวณสามแยก

ถนนมิตรภาพตัดกบัถนนกัลปพฤกษ์ได้น าผลการสอบสวนน าเสนอในที่ประชุม ศปถ.จังหวัด เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหา

ต่อไป 

  - สอบสวนอบุัติเหตุกรณีรถบัสโดยสารพลิกคว่ า ถ.มิตรภาพ 

  - สอบสวนรถทัวรน์ครชัยแอร์ประสานงากับรถกระบะที่อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 7 

มีนาคม 2559 

 6) อบรมพี่เลี้ยง อสม.ครอบคลุม 77 อ าเภอ ในเร่ือง มาตรการด่านชุมชนในเวทีของการประชมุต าบลจัดการ

สุขภาพ 

 7) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีมสอบสวนการบาดเจบ็จากจราจรทางถนน การเสียชีวิตจาก

การตกน้ า จมน้ าและการด าเนนิมาตรการด่านชุมชนตามหลัก 3 ต.ณ โรงแรมกรีน โฮเทล อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 8) ประเมินการด าเนินงานด่านชุมชนตามหลัก 3 ต.คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการด่านชุมชน ส านักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินการลงพื้นที่เพื่อประเมินการด าเนินงานตามมาตรการด่านชุมชนตาม

หลัก 3ต. ของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด 16 อ าเภอ ได้แก จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยอ าเภอกระนวน อ าเภอ

พล อ าเภอชุมแพ อ าเภอแวงน้อย จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วยอ าเภอเมือง อ าเภอเชียงยืน อ าเภอโกสุมพิสัย 

อ าเภอบรบือ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย อ าเภอเมือง อ าเภอค าม่วง อ าเภอยางตลาด อ าเภอกมลาไสย และจังหวัด

ร้อยเอ็ด ประกอบด้วยอ าเภอจตุรพักตรพิมาน อ าเภอโพนทราย อ าเภอทุ่งเขาหลวง อ าเภอปทุมรัตน์ โดยด าเนินการ

ประเมินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 ที่มีการตั้งด่านเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนน ในวันที่ 11 และ 17 

เมษายน 2557 
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