
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดุเกดิเหตุ ER ขณะ

Refer

1 23/10/2018 17.15 น นาง เยาวภา จันหลง 53 164 1 ต.บอ่กระดาน อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

2 13/11/2018 06.20 น. นาง เพ็ญศรี ศรไชย 68 153/3 2 ต.ปากทอ่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

3 13/11/2018 06.20 น. นาง บญุนอ้ม อนิทรักษ์ 60 118/1 3 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

4 22/11/2018 19.13 น. นาง ฉลอง ขาวส าอางค์ 40 235 2 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

5 25/11/2018 23.40 น. นาย อภสิทิธิ์ ปานเพชร 25 101 6 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุี

6 12/12/2018 07.50 น. นาย กอบชยั ขันทองดี 46 106 7 ต.หนองกระทุม่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

7 8/1/2019 10.30 น. นาย สรัุตน์ สผีอ่งใส 35 2 6 ต.หนองกระทุม่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

8 4/2/2019 18.13 น. นาย เขมทัต เปลีย่นสะอาด 29 29 7 ต.ยางหัก อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

9 6/2/2019 23.07 น. น.ส

.

เบญจมาภรณ์ แสงค า 23 75 4 ต.บา้นทาน อ.บา้นลาด จ.เพชรบรุี

10 7/2/2019 23.07 น. นาย มานพ แสงค า 54 75 4 ต.บา้นทาน อ.บา้นลาด จ.เพชรบรุี

11 7/2/2019 23.07 น. นาง สอิน้ แสงค า 59 75 4 ต.บา้นทาน อ.บา้นลาด จ.เพชรบรุี

12 15/2/2019 18.00 น. ด.ญ

.

รวณ์ีสดุา บรุีงาม 14 42/1 1 ต.บา้นสงิห ์อ.โพธาราม จ.ราชบรุี

13 20/2/2019 22.10 น. นาย สชุนิ นาคเจรญิ 72 88 - ต.บางซือ่ อ.เขตบางซือ่ กทม.

14 7/3/2019 06.00 น. นาย วรเมธ สงิหโ์ต 19 221 2 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

15 24/3/2562
17.00 น.

นาง ปัญญาพัชร์ ประสารธ ารงศริิ 52 1/9
1

ต.หว้ยโรงอ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุี

16
31/3/2562 08.00 น.

นาย ศภุชยั เอีย้วสขุสันต์

69 55 1 เขตบางนกแขวก แขวงบางนกแขวก กทม.

17

14/4/2562 12.45 น. นาย ศวิชั สมพงษ์ 29 183 183 เขตหนองแขม แขวงหนองแขม กทม.

18

10/5/2562 17.00น. นาย สนทิ   สมจันทร์ 80 83/3 6 ต.วงัมะนาว  อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี รพ.ราชบรุี หนา้บา้นเลขที ่83ม.6ต.วงัมะนาว

ถนนเพชรเกษมขาลอ่ง

เลยยูเทริ์นบญุสหะ 150 ม.

ถนนถ ้าทะล-ุทุง่หลวง หา่งจากวดั 

เขาถ ้า 200 ม.

เสยีชวีติทีอ่ยู่หมู่

คลองชลประทาน ม.2 ดอนทราย

สะพานขา้มทางรถไฟขาเขา้ 

กทม.ถนนพระราม 2

ม.6 บา้นวงัมะนาว

บรเิวณตรงขา้มรร.ไทยรัฐวทิยา 

64(บา้นหนองเกต)ุม.5หนอง

กระทุม่

ชือ่

สถานทีเ่กดิเหตุ

ยูเทริ์นหนองบัว ม.1 บอ่กระดาน

เวลาเกดิ

เหตุ

อายุนามสกุล

ถนนสายปากทอ่ – วดัเพลง  จดุ

เกดิเหตหุา่งจากหนา้วดัยางงาม 

ถนนเพชรเกษมขาเขา้ก่อนถงึวดั

ดอนทราย

สีแ่ยกปากทอ่

เสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจร ปี 2562

หนา้ศาลาเอนกประสงค ์ม.6 บา้น

เขาดนิ

ถนนสายปากทอ่-บา้นทา่ยาง 

สามแยกบายพาส

  ถนนแยกบา้นรางหวาย ม.4     

ต.ทุง่หลวง (เสน้พพุลับ-ไซโล)

วนัทีเ่กดิเหตุNO บา้น  

เลขที่



สถิติอุบัติเหตุจราจร อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ปี 2557 – 2562 (ข้อมูลปี 62 ตั้งแต่ 1ต.ค.61-30เม.ย.62) 
 

ปีงบประมาณ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต อัตราต่อแสน/ปชก 
2557 698 8 12.28 
2558 1283 27 40.71 
2559 1284 14 43.53 
2560 1375 28 41.77 
2561 1304 18 27.05 
2562 676 18 25.26 
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จุดเสี่ยงอ าเภอปากท่อ ปี 2562 จ านวน 7 แห่ง 

1. วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์ ต.ทุ่งหลวง 
2. แยกเนินทอง ต.ทุ่งหลวง 
3. แยกไพรสะเดา ต.ทุ่งหลวง 
4. แยกหนองโปร่ง ต.ทุ่งหลวง 
5. แยกไพรสะเดา ต.ดอนทราย 
6. ยูเทิรน์ ปั้มปตท. ต.ดอนทราย 
7. ยูเทิรน์หนองบัว ต.บ่อกระดาน 

 



สรุปผลการจัดประชุม 
เวทีสร้างความเข้าใจระดับอ าเภอ 

การขับเคลื่อน “จากจังหวัดสู่อ าเภอ ปลอดภัยทางถนน” จังหวัดราชบุรี 
โครงการรวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ าเภอเพ่ือความปลอดภัยทางถนนพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี 

วันที่  7 พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนสันติการามวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 

....................................... 
เวลา 08.30น.-09.00น. ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุม โดย นายยืนยง  คิดถูก ปลัดอ าเภอ (จพง.ปค.5) ประธานเปิด
การประชุม และมอบนโยบาย การขับเคลื่อน “อ าเภอปลอดภัยทางถนน” ภายใต้โครงการรวมพลังขับเคลื่อน
กลไกจังหวัดสู่อ าเภอเพ่ือความปลอดภัยทางถนนพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี     
                                     นางปราณี  อบเชย สาธารณสุขอ าเภอปากท่อ ผู้กล่าวรายงาน 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.   ชมวีดีทัศน์ มติ ครม. แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับ  นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยสรุปเนื้อหา 
วีดีทัศน์ ได้ดังนี้  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 ตามที่
คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (คณะกรรมการ นปถ.) เสนอ สาระส าคัญ
ของเรื่องคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของทุก
ภาคส่วนในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน  ประกอบด้วย  4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ - เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน  เช่น 
1. การเพ่ิมขีดความสามารถองค์กรการบริหารความปลอดภัยทางถนน 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล 
3. การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย 
4. เพ่ิมสัดส่วนงบประมาณ ทรัพยากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน เช่น 
1. สร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเยาวชน/ในสังคม 
2. ส่งเสริมให้เกิดผู้ขับข่ีคุณภาพ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการปัจจัยเสี่ยงหลักท่ีน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเทศไทยขนส่งทางถนนปลอดภัย 4.0 เช่น 
1. ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ 
2. ยกระดับถนนที่ปลอดภัย 
3. ส่งเสริมการเดินทางเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชารัฐเพ่ือถนนปลอดภัยส่งเสริมความมีส่วนร่วมเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนจากทุกภาคส่วน 
และได้ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2560 – 2564 จากอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรหนึ่งแสนคน 
เป็น 30, 27, 24, 21, 18 คน ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังได้มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในระยะเวลา 20 ปี 
(ปี 2561 – 2580) ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาวเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะเวลา 20 ปี เพื่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยทางถนน
อย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนและคณะกรรมการนโยบายการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทฯ พ.ศ. 2560 – 2563 โดยให้ปรับเป็นแผน
แม่บทฯ พ.ศ. 2561 – 2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
เวลา ๐๙.๔๕ – ๑๐.๓๐ น.         รายงานสถานการณ์ การเกิดอุบัติเหตุจราจรในภาพรวมของอ าเภอ 
                                          โดยทีม สาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลปากท่อ 
 
สถิติอุบัติเหตุจราจร อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ปี 2557 – 2562 (ข้อมูลปี 62 ตั้งแต่ 1ต.ค.61-30เม.ย.62) 

ปีงบประมาณ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต อัตราต่อแสน/ปชก 
2557 698 8 12.28 
2558 1283 27 40.71 
2559 1284 14 43.53 
2560 1375 28 41.77 
2561 1304 18 27.05 
2562 676 18 25.26 
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รายช่ือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ปี 2562 

 
จุดเสี่ยงอ าเภอปากท่อ ปี 2562 จ านวน 7 แห่ง 

1. วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์ ต.ทุ่งหลวง 
2. แยกเนินทอง ต.ทุ่งหลวง 
3. แยกไพรสะเดา ต.ทุ่งหลวง 
4. แยกหนองโปร่ง ต.ทุ่งหลวง 
5. แยกไพรสะเดา ต.ดอนทราย 
6. ยูเทิรน์ ปั้มปตท. ต.ดอนทราย 
7. ยูเทิรน์หนองบัว ต.บ่อกระดาน 

เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๑.๐๐ น. น าเสนอรายละเอียดโครงการรวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ าเภอเพ่ือความ
ปลอดภัยทางถนนพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี โดย  ตัวแทนคณะท างานระดับจังหวัด เนื้อหาดังนี้ 

จดุเกดิเหตุ ER ขณะ

Refer

1 23/10/2018 17.15 น นาง เยาวภา จันหลง 53 164 1 ต.บอ่กระดาน อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

2 13/11/2018 06.20 น. นาง เพ็ญศรี ศรไชย 68 153/3 2 ต.ปากทอ่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

3 13/11/2018 06.20 น. นาง บญุนอ้ม อนิทรักษ์ 60 118/1 3 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

4 22/11/2018 19.13 น. นาง ฉลอง ขาวส าอางค์ 40 235 2 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

5 25/11/2018 23.40 น. นาย อภสิทิธิ์ ปานเพชร 25 101 6 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุี

6 12/12/2018 07.50 น. นาย กอบชยั ขันทองดี 46 106 7 ต.หนองกระทุม่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

7 8/1/2019 10.30 น. นาย สรัุตน์ สผีอ่งใส 35 2 6 ต.หนองกระทุม่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

8 4/2/2019 18.13 น. นาย เขมทัต เปลีย่นสะอาด 29 29 7 ต.ยางหกั อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

9 6/2/2019 23.07 น. น.ส

.

เบญจมาภรณ์ แสงค า 23 75 4 ต.บา้นทาน อ.บา้นลาด จ.เพชรบรุี

10 7/2/2019 23.07 น. นาย มานพ แสงค า 54 75 4 ต.บา้นทาน อ.บา้นลาด จ.เพชรบรุี

11 7/2/2019 23.07 น. นาง สอิน้ แสงค า 59 75 4 ต.บา้นทาน อ.บา้นลาด จ.เพชรบรุี

12 15/2/2019 18.00 น. ด.ญ

.

รวณ์ีสดุา บรุีงาม 14 42/1 1 ต.บา้นสงิห ์อ.โพธาราม จ.ราชบรุี

13 20/2/2019 22.10 น. นาย สชุนิ นาคเจรญิ 72 88 - ต.บางซือ่ อ.เขตบางซือ่ กทม.

14 7/3/2019 06.00 น. นาย วรเมธ สงิหโ์ต 19 221 2 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

15 24/3/2562
17.00 น.

นาง ปัญญาพัชร์ ประสารธ ารงศริิ 52 1/9
1

ต.หว้ยโรงอ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุี

16
31/3/2562 08.00 น.

นาย ศภุชยั เอีย้วสขุสันต์

69 55 1 เขตบางนกแขวก แขวงบางนกแขวก กทม.

17

14/4/2562 12.45 น. นาย ศวิชั สมพงษ์ 29 183 183 เขตหนองแขม แขวงหนองแขม กทม.

ถนนสายปากทอ่ – วดัเพลง  จดุ

เกดิเหตหุา่งจากหนา้วดัยางงาม 

ถนนเพชรเกษมขาเขา้ก่อนถงึวดั

ดอนทราย

สีแ่ยกปากทอ่

เสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจร ปี 2562

หนา้ศาลาเอนกประสงค ์ม.6 บา้น

เขาดนิ

ถนนสายปากทอ่-บา้นทา่ยาง 

สามแยกบายพาส

  ถนนแยกบา้นรางหวาย ม.4     

ต.ทุง่หลวง (เสน้พพุลับ-ไซโล)

วนัทีเ่กดิเหตุNO บา้น  

เลขที่

ชือ่

สถานทีเ่กดิเหตุ

ยูเทริ์นหนองบัว ม.1 บอ่กระดาน

เวลาเกดิ

เหตุ

อายุนามสกุล

ถนนเพชรเกษมขาลอ่ง

เลยยูเทริ์นบญุสหะ 150 ม.

ถนนถ ้าทะล-ุทุง่หลวง หา่งจากวดั 

เขาถ ้า 200 ม.

เสยีชวีติทีอ่ยู่หมู่

คลองชลประทาน ม.2 ดอนทราย

สะพานขา้มทางรถไฟขาเขา้ 

กทม.ถนนพระราม 2

ม.6 บา้นวงัมะนาว

บรเิวณตรงขา้มรร.ไทยรัฐวทิยา 

64(บา้นหนองเกต)ุม.5หนอง

กระทุม่



 
 
 



 
                                                                                                                  



 
 



                                                                               
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.         แบ่งกลุ่มย่อย ก าหนดแนวทาง“การขับเคลื่อนนโยบาย อ าเภอปลอดภัย “ 
                                          โดยหัวหน้าส่วนระดับอ าเภอและตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
                                          แกนน าชุมชน 
เวลา ๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.          น าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย 
แบ่งกลุ่มระดมความคิดถอดบทเรียนในพื้นที่ต าบลทุ่งหลวง 
  
ที ่ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

1 ปัญหา: อุบัติเหตุในพื้นที่ต าบลทุกหลวงมีทุกวัน พบผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร  
   - ตั้งจุดตรวจทุกวัน 
   - เข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎจราจร 
  

1) สถานี
ต ารวจภูธร
ต าบลทุ่งหลวง 
 

 
 



ที ่ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2 ปัญหา: นักเรียน ขี่รถเร็ว ไม่สวมหมวก 
   - ต ารวจควรกวดขันอย่างจริงจัง 
   - ท าพ้ืนชะลอความเร็ว 
   - ออกมาตรการ รร.สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  
    

2) โรงเรียนวัด
สันติการาม
วิทยา 
 

3 ปัญหา: พฤติกรรมคนขับ ไม่สวมหมวก ไมค่าดเข็มขัดนิรภัย เกิดจุดเดิมๆ 
          - รณรงค์ขับรถและใช้ถนนอย่างปลอดภัย 
          - แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ตรวจจับความเร็ว บังคับใช้กฎหมาย 
          - ตั้งด่านชุมชน 

3) รพ.สต. 

4 ปัญหา: อุบัติเหตุเยอะ โดยเฉพาะรถจักรยายยนต์ไม่สวมหมวก จุดเสี่ยงไม่มีไฟทาง 
- ป้อมยาม อยากให้มีจุดตรวจ สายตรวจ 

 - จุดเสี่ยงเนินทอง อยากให้มีไฟทาง และป้ายเตือน 
 - แยกวิทยาลัยการอาชีพปากท่อ อยากให้มี ป้ายชะลอความเร็ว 

 

4) ประธาน  
อสม.ต าบลทุ่ง
หลวง 

5 ปัญหา: ประชาชนไม่ตระหนักเรื่องอุบัติเหตุ 
          - จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน บอกลูกบ้าน สื่อสาร ท าความเข้าใจ 
            รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 

5) ก านัน
ต าบลทุ่งหลวง 

คัดเลือกแกนน าต าบลต้นแบบ 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก  สอ.จร ในการด าเนินงานโครงการรวม
พลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อ าเภอเพ่ือความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจะจัดอบรม แกนน าต าบลต้นแบบ เพื่อ
ขับเคลื่อนต าบลน าร่อง 1 ต าบล 1 โรงเรียน  โดยอ าเภอปากท่อ ได้คัดเลือก ต าบลทุ่งหลวง โดยส่งตัวแทน 
จ านวน 5 คน  ได้แก่ 1.ตัวแทนโรงเรียนวัดสันติการามวิทยาฯ 2.ตัวแทนรพ.สต. 3.ตัวแทนต ารวจ 4.ตัวแทน
มูลนิธิ 5.ตัวแทนเทศบาล เข้ารับการอบรมที่ รีสอร์ท บ้านเรือนไทยบางกุ้ง จังหวัดสมุทรสงคราม ในระหว่าง
วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประชุมคณะท างานโครงการระดับอ าเภอร่วมกับ ทีม ศปถ.อ าเภอ  
                                          เพ่ือก าหนดแผนการท างานร่วมกัน  
 
 



 1.ขับเคลื่อนในประเด็นอุบัติเหตุ พชอ. บูรณาการข้อมูลเพื่อใช้ในการป้องกันและลดอุบัติทางถนน 
แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์  การตั้งด่านชุมชน จุดตรวจ    
เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนและรณรงค์สร้างการรับรู้และความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน 
เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของอ าเภอปากท่อ  
2.การก าหนดจุดเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในอ าเภอปากท่อ รวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จัดท ารายงาน จัด
ประชุมศปถ. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เก่ียวข้อง อาทิ แขวงทางหลวงชนบท แขวงทางหลวง ต ารวจ สาธารณสุข 
ท้องถิ่น โรงเรียน ผู้น าชุมชน ภาคส่วนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  เป็นต้น มีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน เพ่ือให้
จุดเสี่ยงได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว เพ่ือลดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิต เพ่ือร่วมกันก าหนดจุดเสี่ยงและ
แนวทางแก้ไขให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและมาตรฐานเดียวกัน เพื่อน าไปสู่การขับเคลื่อน ศปถ.อ าเภอ อย่าง
มีผลลัพธ์ และสัมฤทธิ์ผล โดยใช้เครื่องมือ 5 ชิ้น น าไปสู่ความส าเร็จ 
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. น าเสนอผลการประชุมกลุ่มและวางแผนการขับเคลื่อนงานกับคณะท างาน  
                                          ระดับจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนะน า Application ThaiEMS 1669 
ThaiEMS 1669 เป็นอีกหนึ่งแอพพลิเคชั่นดีๆ ที่ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนควรติดตั้งไว้ภายในเครื่องนะ เนื่องจากว่า
จะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตัวได้ถูก หากเกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุต่างๆ ขึ้น เพราะมีการให้ข้อมูล
รายละเอียดวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย นอกจากนี้ถ้ามีเหตุใดขึ้น ก็สามารถกดปุ่มเรียกรถพยาบาลได้เลย 
ทั้งนี้ตัวแอพฯ พัฒนาโดยหน่วยงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จึงท าให้มั่นใจได้ว่าความ
ช่วยเหลือมาถึงอย่างแน่นอน  
ส าหรับแอพฯ ThaiEMS 1669 สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีที่ Google Play Store และ App Store 
โดยใช้พื้นที่การติดตั้งประมาณ 4MB ซึ่งเมื่อเริ่มต้นการใช้งาน เราก็จะพบกับปุ่มแดงพร้อมข้อ ความว่า "เรียก



รถพยาบาล" ซึ่งตรงนี้ถ้าหากเราพบเห็นสถานการณ์อุบัติเหตุหรือเกิดเหตุด่วนเหตุร้าย ก็สามารถกดปุ่มดังกล่าว
ได้เลย เพื่อแจ้งให้หน่วยงานฉุกเฉินทราบ 
และข้างล่างปุ่มเรียกรถพยาบาลจะพบกับปุ่มบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยตรงนี้เองจะเป็นพื้นที่ส าหรับเรา ในการ
บันทึกข้อมูลส่วนตัวที่เก่ียวกับเรา อาทิ ชื่อ-สกุล, เลขประจ าตัวประชาชน, โรคประจ าตัว หรือการแพ้ยา เป็น
ต้น โดยเฉพาะในเรื่องของโรคประจ าตัวและแพ้ยา เราต้องกรอกให้ครบถ้วน เผื่อวันใดวันหนึ่งเกิดเหตุร้ายกับ
เราขึ้น หน่วยฉุกเฉินก็จะได้ทราบข้อมูลและประเมินรวมถึงเลือกวิธีปฏิบัติรักษาได้อย่างถูกต้อง 
 
 

 
 
เวลา ๑๖.๐๐ น.   ปิดการประชุม 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดุเกดิเหตุ ER ขณะ

Refer

1 23/10/2018 17.15 น นาง เยาวภา จันหลง 53 164 1 ต.บอ่กระดาน อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

2 13/11/2018 06.20 น. นาง เพ็ญศรี ศรไชย 68 153/3 2 ต.ปากทอ่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

3 13/11/2018 06.20 น. นาง บญุนอ้ม อนิทรักษ์ 60 118/1 3 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

4 22/11/2018 19.13 น. นาง ฉลอง ขาวส าอางค์ 40 235 2 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

5 25/11/2018 23.40 น. นาย อภสิทิธิ์ ปานเพชร 25 101 6 ต.เขายอ้ย อ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุี

6 12/12/2018 07.50 น. นาย กอบชยั ขันทองดี 46 106 7 ต.หนองกระทุม่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

7 8/1/2019 10.30 น. นาย สรัุตน์ สผีอ่งใส 35 2 6 ต.หนองกระทุม่ อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

8 4/2/2019 18.13 น. นาย เขมทัต เปลีย่นสะอาด 29 29 7 ต.ยางหัก อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

9 6/2/2019 23.07 น. น.ส

.

เบญจมาภรณ์ แสงค า 23 75 4 ต.บา้นทาน อ.บา้นลาด จ.เพชรบรุี

10 7/2/2019 23.07 น. นาย มานพ แสงค า 54 75 4 ต.บา้นทาน อ.บา้นลาด จ.เพชรบรุี

11 7/2/2019 23.07 น. นาง สอิน้ แสงค า 59 75 4 ต.บา้นทาน อ.บา้นลาด จ.เพชรบรุี

12 15/2/2019 18.00 น. ด.ญ

.

รวณ์ีสดุา บรุีงาม 14 42/1 1 ต.บา้นสงิห ์อ.โพธาราม จ.ราชบรุี

13 20/2/2019 22.10 น. นาย สชุนิ นาคเจรญิ 72 88 - ต.บางซือ่ อ.เขตบางซือ่ กทม.

14 7/3/2019 06.00 น. นาย วรเมธ สงิหโ์ต 19 221 2 ต.ดอนทราย อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี

15 24/3/2562
17.00 น.

นาง ปัญญาพัชร์ ประสารธ ารงศริิ 52 1/9
1

ต.หว้ยโรงอ.เขายอ้ย จ.เพชรบรุี

16
31/3/2562 08.00 น.

นาย ศภุชยั เอีย้วสขุสันต์

69 55 1 เขตบางนกแขวก แขวงบางนกแขวก กทม.

17

14/4/2562 12.45 น. นาย ศวิชั สมพงษ์ 29 183 183 เขตหนองแขม แขวงหนองแขม กทม.

18

10/5/2562 17.00น. นาย สนทิ   สมจันทร์ 80 83/3 6 ต.วงัมะนาว  อ.ปากทอ่ จ.ราชบรุี รพ.ราชบรุี หนา้บา้นเลขที ่83ม.6ต.วงัมะนาว

ถนนเพชรเกษมขาลอ่ง

เลยยูเทริ์นบญุสหะ 150 ม.

ถนนถ ้าทะล-ุทุง่หลวง หา่งจากวดั 

เขาถ ้า 200 ม.

เสยีชวีติทีอ่ยู่หมู่

คลองชลประทาน ม.2 ดอนทราย

สะพานขา้มทางรถไฟขาเขา้ 

กทม.ถนนพระราม 2

ม.6 บา้นวงัมะนาว

บรเิวณตรงขา้มรร.ไทยรัฐวทิยา 

64(บา้นหนองเกต)ุม.5หนอง

กระทุม่

ชือ่

สถานทีเ่กดิเหตุ

ยูเทริ์นหนองบัว ม.1 บอ่กระดาน

เวลาเกดิ

เหตุ

อายุนามสกุล

ถนนสายปากทอ่ – วดัเพลง  จดุ

เกดิเหตหุา่งจากหนา้วดัยางงาม 

ถนนเพชรเกษมขาเขา้ก่อนถงึวดั

ดอนทราย

สีแ่ยกปากทอ่

เสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจร ปี 2562

หนา้ศาลาเอนกประสงค ์ม.6 บา้น

เขาดนิ

ถนนสายปากทอ่-บา้นทา่ยาง 

สามแยกบายพาส

  ถนนแยกบา้นรางหวาย ม.4     

ต.ทุง่หลวง (เสน้พพุลับ-ไซโล)

วนัทีเ่กดิเหตุNO บา้น  

เลขที่



สถิติอุบัติเหตุจราจร อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ปี 2557 – 2562 (ข้อมูลปี 62 ตั้งแต่ 1ต.ค.61-30เม.ย.62) 
 

ปีงบประมาณ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต อัตราต่อแสน/ปชก 
2557 698 8 12.28 
2558 1283 27 40.71 
2559 1284 14 43.53 
2560 1375 28 41.77 
2561 1304 18 27.05 
2562 676 18 25.26 
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จุดเสี่ยงอ าเภอปากท่อ ปี 2562 จ านวน 7 แห่ง 

1. วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์ ต.ทุ่งหลวง 
2. แยกเนินทอง ต.ทุ่งหลวง 
3. แยกไพรสะเดา ต.ทุ่งหลวง 
4. แยกหนองโปร่ง ต.ทุ่งหลวง 
5. แยกไพรสะเดา ต.ดอนทราย 
6. ยูเทิรน์ ปั้มปตท. ต.ดอนทราย 
7. ยูเทิรน์หนองบัว ต.บ่อกระดาน 

 


