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แก่งเสือเต้น อ่างแม่สอง 
สักทอง หัตถศิลป์ สืบสาน 

นางสิบสอง เพื่อนแพง แหล่งต านาน 
เมืองอุทยาน ลิลิตพระลอ

อ าเภอสอง     

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอสอง จังหวัดแพร่

สภาพภูมิประเทศ: ที่ราบสลับภูเขาสูง พ้ืนที่ ป่าไม้
ประมาณร้อยละ 60 เส้นทางคมนาคมที่อยู่ระหว่าง                      
การ ก่อสร้าง ไ ด้แก่ ถนนสายสอง - งาว และ                    
ถนนสายสอง - เชียงม่วน

สภาพสังคม และวัฒนธรรม: ประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมสุรา
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16,942 หลังคาเรือน8 ต าบล 86 หมู่บ้าน
ประชากร 51,120 คน  (เพศชาย 24,958 คน และเพศหญิง 26,162 คน)
2 เทศบาล 8 องค์การบริหาร 15 รพ.สต.1 รพช.
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อุบัติเหตุจราจรทางถนนในช่วงป ี2555 - 2559
ฐานข้อมูลสุขภาพอ าเภอสอง จังหวัดแพร่



อุบัติเหตุจราจรทางถนนจ าแนกรายต าบลในป ี2560
ฐานข้อมูลสุขภาพอ าเภอสอง จังหวัดแพร่
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อุบัติเหตุจราจรทางถนน

รถจักรยานยนต์

สวมหมวกนิรภัย 
32/994 (3.22%)

ใช้แอลกอฮอล์ 
367/994 (36.92%)

รถยนต์

คาดเข็มขัดนิรภัย
131/827 (15.84%)

ใช้แอลกอฮอล์ 
380/827 (45.95%)

ปัจจัยที่มีผลต่ออบุัตกิารณ์อุบตัิเหตจุราจรทางถนน
ฐานข้อมูลสุขภาพอ าเภอสอง จังหวัดแพร่



อุปกรณ์นิรภัย
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ห้องฉุกเฉินคุณภาพ

ระบบความปลอดภัยยานพาหนะ
ผลรวมความเร็วของยานพาหนะหรือวัตถุ

ความเรียบและสภาพเกาะถนน
ความโค้งและความชันของถนน

สัญญาณเตือนอันตรายทางการจราจร
การจ ากัดความเร็ว

สติสัมปชัญญะของผู้ใช้ถนน
ชนิดของยานพาหนะ

ระบาดวิทยาประยุกต์กับการป้องกันอบุัตเิหตจุราจรทางถนน



การด าเนินงาน

วัตถุประสงค์

ลดอัตราการเกิดอบุัตเิหตุจราจรทางถนน

ส่งเสริมการป้องกันและลดอบุัติเหตุทางถนนในชุมชนแบบมสี่วนร่วมโดย
ภาคเีครือข่ายและภาคประชาชน

ก าหนดมาตรการและโครงการในระดับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน  

สอบสวนสาเหตุและปัจจัยการได้รับบาดเจ็บจากอบุัติเหตุทางถนน

การควบคุมปัจจัยเสี่ยงทั้งกอ่นเกดิเหต ุขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ

ส ารวจและวิเคราะห์จุดเสี่ยงโดยอาศัยระบบการรายงานอุบัติเหตอุอนไลน์ 
(DDC1 accident online application)



DDC1 accident online



การป้องกันก่อนเกิดเหตุ



เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย



สร้างความตระหนักใส่ใจในกฎจราจร



สัญลักษณ์เตือนบนทางจราจร



มาตรการควบคุมความเร็ว



การจัดการสิ่งแวดล้อม



จัดตั้งด่านต ารวจ



จัดตั้งด่านชุมชน



การป้องกันขณะเกิดเหตุ



การสวมเคร่ืองป้องกัน



การป้องกันหลังเกิดเหตุ



ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน



การรายงานในระบบเฝ้าระวังและสอบสวนอุบัติเหตุจราจรทางถนน



การโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จ

ผู้บริหารให้ความส าคัญและมีความมุง่มั่นตั้งใจในการจัดการปัญหา 

การจัดการปัญหาแบบมีส่วนร่วมอย่างเต็มทีข่องภาคีเครือข่ายสุขภาพและ

ภาคประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ

การน าเทคโนโลยีด้านสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการส ารวจและวิเคราะห ์
จุดเสี่ยงเพื่อการเฝา้ระวังในระบบรายงานอุบัติเหตจุราจรทางถนน

การน าหลักการควบคุมโรคมาบูรณาการกบักจิกรรมในชุมชน

การพัฒนาเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉนิอย่างเป็นระบบ


