
 
 

รายงานสถานการณการเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน ป 2558  เขตสุขภาพที่ 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
 

 
รายงานสถานการณการเสียชีวิต 

จากการจราจรทางถนน ป 2558  

เขตสุขภาพท่ี 9 
 

 

งานปองกันเด็กจมนํ้าและการบาดเจ็บ 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่9 จังหวัดนครราชสีมา 



 
 

รายงานสถานการณการเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน ป 2558  เขตสุขภาพที่ 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
 

คํานํา 

อุบัติเหตุทางถนนเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตของคนไทยในอันดับตนๆของประเทศ ขอมูลจากองคการ

อนามัยโลก พบวาประเทศไทยมีประชากรเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศ

ลิเบีย จากขอมูลดังกลาวทําใหประเทศไทยไดตระหนักในปญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยไดตั้งเปาหมายทศวรรษแหง

ความปลอดภัยทางถนน (ป2554-2563) คือลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงรอยละ 50 โดยเริ่มตั้งแตป2554 

เปนตนไป ตองดําเนินการใหได เฉลี่ยรอยละ 7-8 ตอป จึงจะบรรลุเปาหมาย หรือคิดเปนลดลงปละ 2 ตอประชากร

แสนคน  

งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจ็บ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ไดตระหนักในปญหา

อุบัติเหตุทางถนนในระดับเขต จังหวัด และอําเภอ รวมถึงมีเปาหมายในการลดการตายจากปญหาอุบัติเหตุทางถนนใน

ระดับเขตสุขภาพท่ี 9 จึงไดจัดทํา “รายงานสถานการณการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ป2558 เขตสุขภาพที่ 9” 

เพื่อชี้เปาพื้นที่เสี่ยงในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ในเขตสุขภาพที่ 9 ทั้งนี้เพื่อสรางความตระหนักในปญหา

อุบัติเหตุจราจรในระดับพื้นที่ รวมไปถึง เพื่อการพลักดัน สนับสนุนใหพื้นที่มีบทบาทในการสรางทีมปองกันการ

บาดเจ็บทางถนน (RTI team) ในการดําเนินงานควบคุมและปองกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ตอไป 

 

พฤศจิกายน 2559 

คณะผูจัดทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานสถานการณการเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน ป 2558  เขตสุขภาพที่ 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่อนุเคราะหขอมูลที่เก็บ

รวบรวมจากใบมรณะบัตรการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ใหงานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจ็บ สํานักงานปองกัน

ควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ไดวิเคราะหขอมูลการตาย ในภาพเขต จังหวัด และอําเภอ ในดานจํานวนการตายและ

อัตราตายตอแสนประชากร เพื่อศึกษาแนวโนม ความรุนแรงของปญหาอุบัติเหตใุนระดับพ้ืนที ่ 

ขอขอบคุณ นายแพทยธีรวัฒน วลัยเสถียร ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ที่เห็น

ความสําคัญและใหการสนับสนุนดานงบประมาณในการดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง  

ขอขอบคุณ ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ หัวหนากลุมแผนงานและประเมินผล ที่เปนที่ปรึกษาในการจัดทํา

รายงานฉบับนี้ใหมีความถูกตอง สมบูรณยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณ นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ หัวหนาแผนงานโครงการโรคไมติดตอ ที่มีสวนสําคัญในการ

สนับสนุน ผลักดันใหคําปรึกษา ตลอดจนรวมเปนคณะผูจัดทํา ใหรายงานฉบับนี้ประสบผลสําเร็จ 

ขอขอบคุณ นายกฤศ เรียงไธสง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ผูขับเคลื่อนงานปองกันการบาดเจ็บ

ระดับเขตสุขภาพท่ี 9 ตลอดจนรวมเปนคณะผูจัดทํา ใหรายงานฉบับนี้ประสบผลสําเร็จ 

ขอขอบคุณ นายบารเมษฐ ผมคํา นักวิชาการสาธารณสุข ผูวิเคราะหขอมูลและออกแบบปก ใหรายงานฉบับ

นี้เกิดความสมบูรณและประสบผลสําเร็จขึ้นมาได 

ทั้งนี้ รายงานฉบับนี้จะถูกสงใหกับทุกจังหวัด เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการดําเนินงานของทีมปองกันการ

บาดเจ็บทางถนน (RTI team) เพื่อใหเกิดผลลัพธลดจํานวนการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่เปาหมายของการ

ดําเนินงานตอไป 

 

งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจ็บ 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

พฤศจิกายน 2559  

 

 



 

รายงานสถานการณการเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน ป 2558  เขตสุขภาพที่ 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
 

สารบัญ 

หนา 
ความเปนมา 1 
วัตถุประสงค, นิยามศัพทเฉพาะ 1 
สถานการณการบาดเจ็บและการตายจากการจราจรทางถนนเขตสุขภาพที่ 9 2 
สถานการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครราชสีมา 8 
สถานการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดชัยภูมิ 11 
สถานการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดบุรีรัมย 13 
สถานการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร 15 



1 
 

รายงานสถานการณการเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน ป 2558  เขตสุขภาพที่ 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
 

รายงานสถานการณการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนเขตสุขภาพที่ 9 

ความเปนมา 

ดวยอุบัติเหตุทางถนนเปนสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตของคนไทยในอันดับตนๆของประเทศ ขอมูล

จากองคการอนามัยโลก พบวาประเทศไทยมีประชากรเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเปนอันดับ 2 ของโลก 

รองจากประเทศลิเบีย และประเทศไทยไดตั้งเปาหมายทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน (ป2554-2563) 

คือลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงรอยละ 50 โดยเริ่มตั้งแตป2554 เปนตนไป งานปองกันเด็กจมน้ํา

และการบาดเจ็บ แผนงานโครงการโรคไมติดตอฯ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ไดรับความ

อนุเคราะหแหลงขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการ

วิเคราะหขอมูลการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนในภาพเขต จังหวัด และอําเภอ เปนแหงแรกของประเทศ 

จึงไดจัดทํา “รายงานสถานการณการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ป 2558 เขตสุขภาพที่ 9” ขึ้นมาเพื่อ   

ชี้เปาพื้นที่เสี่ยงในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ในเขตสุขภาพที่ 9 ทั้งนี้เพื่อสรางความตระหนักในปญหา

อุบัติเหตุจราจรในระดับพ้ืนที่ รวมไปถึง เพื่อการพลักดัน สนับสนุนใหพื้นที่มีบทบาทในการสรางทีมปองกันการ

บาดเจ็บทางถนน (RTI team) ในการดําเนินงานควบคุมและปองกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ของเขต

สุขภาพท่ี 9 ตอไป 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหเครือขายทราบสถานการณการเสียชีวิตในเขตสุขภาพท่ี 9 

2) เพื่อชี้เปาพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด อําเภอ ใหกับเครือขาย 

3) เพื่อใหเครือขายนําไปใชประกอบ อางอิง ในการพลักดันการสรางทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน 

(RTI team) ในระดับพ้ืนที่ 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 เขตสุขภาพที่ 9 หมายถึง เขตพื้นที่อันประกอบไปดวย 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย 

และสุรินทร 

 เครือขาย หมายถึง เครือขายคนทํางานปองกันอุบัติเหตุในระดับพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 9 

 ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) หมายถึง ทีมปองกันการบาดเจ็บทางถนนเขตสุขภาพที่ 

9 อันประกอบดวย 4 ระดับ ไดแก ระดับพื้นฐาน (basic), ระดับดี (good), ระดับดีมาก (excellent) และ

ระดับยอดเยี่ยม (Advanced) ที่ดําเนินการตามมาตรการตางๆผานเกณฑตามที่กําหนด 9 กิจกรรม 

 พื้นที่สีแดง หมายถึง พื้นที่เสี่ยงสูง(จากปญหาอุบัติเหตุทางถนน)  

 พื้นที่สีเหลือง หมายถึง พื้นที่เสี่ยงปานกลาง(จากปญหาอุบัติเหตุทางถนน) 

 พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่เสี่ยงนอย(จากปญหาอุบัติเหตุทางถนน) 

 

 



 

รายงานสถานการณการเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน
 

สถานการณการ

สถานการณการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน

จํานวนการเสียชีวิตมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน

จํานวนการเสียชีวิตลดลงและมีคาต่ํากวาคามัธยฐาน

กราฟท่ี 1 จํานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร เขตสุขภาพท่ี 

ยอนหลัง 

แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็ 
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ราย

การเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่

การเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนเขตสุขภาพที่ 

จากการจราจรทางถนน เขตสุขภาพท่ี 9 ขอมูลป พ.ศ. 2554

มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน และสูงกวาคามัธยฐาน(ในป พ.ศ.2555-2557) สาํหรับ

ต่ํากวาคามัธยฐาน พบเสียชีวิตจํานวน 1,443 ราย (ดังกราฟท่ี 

อุบัติเหตุจราจร เขตสุขภาพท่ี 9 ป พ.ศ.2554-2558 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

1,480

1,499

1,509

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

จํานวนตายจากอบุตัเิหตจุราจร เขต 9 

2 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  

จากการจราจรทางถนนเขตสุขภาพที่ 9 

2554-2558 พบวา

สาํหรับป พ.ศ.2558 มี

ดังกราฟท่ี 1) 

 เทียบมัธยฐาน 5 ป

 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค  

1,443

ปี 2558

Median=1480
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รายงานสถานการณการเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
 

พิจารณาอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรตอแสนประชากร พบวา ป พ.ศ.2554-2558 เทียบ

อัตราประเทศพบวา มีสูงกวาคาอัตราประเทศเฉพาะป 2555 และในป 2558 มีอัตราการเสียชีวิตเทากับ 

21.38 (ดังกราฟท่ี 2) 

กราฟท่ี 2 อัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรตอแสนประชากร ป พ.ศ.2554-2558 เทียบอัตราประเทศ 

 

 

แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค  

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็   สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

อัต
รา

อัตราตายจากอุบตัเิหตุจราจรเขต 9 

อตัรา เขต 9

อตัรา ประเทศ



 

รายงานสถานการณการเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน
 

และเม่ือพิจารณาเปนรายเขตสุขภาพ จากท้ัง 

สุขภาพท่ี 9 มีผูเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจราจรสูงเปนอันดับ 

เปนอัตรา 21.84 ตอแสนประชากร 

กราฟท่ี 3 จํานวนและอัตราการเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจราจร ผลรวม ป 

แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็ 

 

การเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่

และเม่ือพิจารณาเปนรายเขตสุขภาพ จากท้ัง 13 เขตสุขภาพท่ัวประเทศ ป2554

มีผูเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจราจรสูงเปนอันดับ 3 ของประเทศ มีจํานวนผูเสียชีวิต 

ตอแสนประชากร (ดังกราฟท่ี 3) 

จํานวนและอัตราการเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจราจร ผลรวม ป 2554-2557 จําแนกรายเขตสุขภาพ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็   สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

4 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  

2554-2557 พบวา เขต

ของประเทศ มีจํานวนผูเสียชีวิต 5,940 ราย คิด

จําแนกรายเขตสุขภาพ 

 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค  



5 
 

รายงานสถานการณการเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
 

พิจารณาจํานวนการเสียชีวิตในรายจังหวัดพบวา จังหวัดนครราชสีมามีจํานวนผูเสียชีวิตมากท่ีสุดของ

เขตในทุกป รองลงมาคือบุรีรัมย, สุรินทร และชัยภูมิตามลําดับ ในป 2558 จังหวัดนครราชสีมามีผูเสียชีวิต 

775 ราย, สุรินทร 324 ราย, บุรีรัมย 239 ราย และชัยภูมิ 105 ราย (ดังกราฟท่ี 4) 

กราฟท่ี 4 จํานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตจุราจร เขตสุขภาพท่ี 9 ป2554-2557 จําแนกรายจังหวัด 

 

แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค  

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็   สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
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รายงานสถานการณการเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
 

 พิจารณาอัตราการเสียชีวิตตอแสนประชากรรายจังหวัดเปรียบเทียบภาพรวมเขตและประเทศ พบวา 

จังหวัดนครราชสีมามีอัตราการเสียชีวิตสูงกวาระดับเขตและระดับประเทศทุกป สวนอัตราการเสียชีวิตของเขต

สุขภาพท่ี 9 มีคาใกลเคียงอัตราประเทศทุกป ยกเวนในป 2558 มีอัตราการตายลดลงและมีคาต่ํากวา อัตรา

ภาพรวมประเทศ (ดังกราฟท่ี 5) 

กราฟท่ี 5 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรตอประชากรแสนคนจําแนกรายจังหวัด  

 

แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค  

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็   สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
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อัตราตายจากอุบัตเิหตุรายจังหวัด เขต ประเทศ

นครราชสีมา

บรีุรัมย์

สริุนทร์

ชยัภมูิ

รวมเขต 9

ทั�วประเทศ



 

รายงานสถานการณการเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน
 

พิจารณาพ้ืนท่ีเสี่ยง โดยใชขอมูลอัตราการเสียชีวิตตอแสนประชากร 
22.30 ข้ึนไป), สีเหลือง(อัตราตาย16.00
ไทยโดยสวนใหญหลายจังหวัดเปนพ้ืนท่ีสีแดง
2 จังหวัดไดแก จังหวัดนครราชสีมา
ภาพท่ี 1)  ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีเสี่ยงอุบัติเหตุจราจร ป 

การเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่

พิจารณาพ้ืนท่ีเสี่ยง โดยใชขอมูลอัตราการเสียชีวิตตอแสนประชากร จําแนกพ้ืนท่ีสีแดง
16.00-22.29), และสีเขียว(อัตราตาย0-15.99) ซ่ึงในป 

ไทยโดยสวนใหญหลายจังหวัดเปนพ้ืนท่ีสีแดง และเม่ือพิจารณาเฉพาะรายเขตสุขภาพท่ี 
มาและสุรินทร พ้ืนท่ีสีเขียวมี 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดชัยภูมิ

พ้ืนท่ีเสี่ยงอุบัติเหตุจราจร ป 2558 

7 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  

จําแนกพ้ืนท่ีสีแดง(อัตราตาย 
ป 2558 พบวาประเทศ

และเม่ือพิจารณาเฉพาะรายเขตสุขภาพท่ี 9 พบวาพ้ืนท่ีสีแดงมี 
จังหวัด ไดแก จังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย (ดัง

 



 

รายงานสถานการณการเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน
 

สถานการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครราชสีมา

 จังหวัดนครราชสีมา เปนจังหวัดท่ีมีผูเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจราจรสูงท่ีสุดติดอันดับของประเทศ และสูง

เปนอันดับ 1 ของเขตทุกป เม่ือพิจาณาระดับความเสี่ยงในภาพ

จํานวนผูเสียชีวิตท้ังหมด 775 ราย 

แดง) และเม่ือพิจารณาในรายอําเภอ

ไดแก อําเภอเมืองนครราชสีมา, ปากชอง

ภาพท่ี 2 พ้ืนท่ีเสี่ยงอุบัติเหตุจราจร จังหวัดนครราชสีมา ป 

แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็ 

การเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่

สถานการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา เปนจังหวัดท่ีมีผูเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจราจรสูงท่ีสุดติดอันดับของประเทศ และสูง

อพิจาณาระดับความเสี่ยงในภาพอําเภอ ป 2558 พบวา 

ราย (คิดเปนอัตรา 29.55 ตอแสนประชากร) ซ่ึงจัดเปนจังหวัดพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง

และเม่ือพิจารณาในรายอําเภอจากท้ังหมด 32 อําเภอ พบวามีพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง(สีแดง

ปากชอง, สูงเนิน, สีค้ิว และปกธงชัย (ดังภาพท่ี 2, ตารางท่ี 

พ้ืนท่ีเสี่ยงอุบัติเหตุจราจร จังหวัดนครราชสีมา ป 2558 จําแนกรายอําเภอ 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็   สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

8 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  

สถานการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา เปนจังหวัดท่ีมีผูเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจราจรสูงท่ีสุดติดอันดับของประเทศ และสูง

 จังหวัดนครราชสีมา มี

ซ่ึงจัดเปนจังหวัดพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง(สี

สีแดง) จํานวน 5 อําเภอ 

ตารางท่ี 1)  

 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค  
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รายงานสถานการณการเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
 

ตารางท่ี 1 จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ป2558 จังหวัดนครราชสีมา จําแนกรายอําเภอ 

อําเภอ จังหวัดนครราชสีมา ประชากร จํานวนเสียชีวิต อัตราตอแสน ระดับ 

1 อําเภอเมืองนครราชสีมา 444,882 423 95.08 เสี่ยงสูง 

2 อําเภอปากชอง 192,080 71 36.96 เสี่ยงสูง 

3 อําเภอสูงเนิน 82,383 28 33.99 เสี่ยงสูง 

4 อําเภอสีค้ิว 125,071 37 29.58 เสี่ยงสูง 

5 อําเภอปกธงชัย 117,466 34 28.94 เสี่ยงสูง 

6 อําเภอครบุรี 102,865 22 21.39 เสี่ยงปานกลาง 

7 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 35,586 7 19.67 เสี่ยงปานกลาง 

8 อําเภอวังน้ําเขียว 43,891 8 18.23 เสี่ยงปานกลาง 

9 อําเภอหนองบุญมาก 60,401 11 18.21 เสี่ยงปานกลาง 

10 อําเภอประทาย 77,944 14 17.96 เสี่ยงปานกลาง 

11 อําเภอดานขุนทด 128,257 23 17.93 เสี่ยงปานกลาง 

12 อําเภอบัวใหญ 83,223 13 15.62 เสี่ยงนอย 

13 อําเภอโนนสูง 127,279 18 14.14 เสี่ยงนอย 

14 อําเภอพระทองคํา 42,655 6 14.07 เสี่ยงนอย 

15 อําเภอโชคชัย 81,221 11 13.54 เสี่ยงนอย 

16 อําเภอลําทะเมนชัย 32,579 4 12.28 เสี่ยงนอย 

17 อําเภอเสิงสาง 70,022 8 11.42 เสี่ยงนอย 

18 อําเภอหวยแถลง 75,674 6 7.93 เสี่ยงนอย 

19 อําเภอโนนแดง 25,653 2 7.80 เสี่ยงนอย 

20 อําเภอจักราช 70,993 5 7.04 เสี่ยงนอย 

21 อําเภอพิมาย 130,299 9 6.91 เสี่ยงนอย 

22 อําเภอโนนไทย 72,021 4 5.55 เสี่ยงนอย 

23 อําเภอคง 81,756 4 4.89 เสี่ยงนอย 

24 อําเภอสีดา 24,410 1 4.10 เสี่ยงนอย 

25 อําเภอบัวลาย 24,794 1 4.03 เสี่ยงนอย 

26 อําเภอเมืองยาง 28,126 1 3.56 เสี่ยงนอย 

27 อําเภอขามทะเลสอ 29,527 1 3.39 เสี่ยงนอย 

28 อําเภอชุมพวง 83,096 2 2.41 เสี่ยงนอย 
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รายงานสถานการณการเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
 

อําเภอ จังหวัดนครราชสีมา ประชากร จํานวนเสียชีวิต อัตราตอแสน ระดับ 

29 อําเภอขามสะแกแสง 43,403 1 2.30 เสี่ยงนอย 

30 อําเภอแกงสนามนาง 37,206 0 0.00 เสี่ยงนอย 

31 อําเภอเทพารักษ 24,655 0 0.00 เสี่ยงนอย 

32 อําเภอบานเหลื่อม 21,099 0 0.00 เสี่ยงนอย 

รวม จังหวัดนครราชสีมา 2,620,517 775 29.55 เสี่ยงสูง 
 
แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค  

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็   สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานสถานการณการเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน
 

สถานการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ เปนจังหวัดท่ีมีผูเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจราจรต่ําเม่ือเปรียบเทียบท้ังประเทศ

ของเขต เม่ือพิจาณาระดับความเสี่ยงในภาพอําเภอ ป 

105 ราย (คิดเปนอัตรา 9.23 ตอแสนประชากร

รายอําเภอจากท้ังหมด 16 อําเภอ พบวามีพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง

(ดังภาพท่ี 3, ตารางท่ี 2)  

ภาพท่ี 3 พ้ืนท่ีเสี่ยงอุบัติเหตุจราจร จังหวัดชัยภูมิ ป 

แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็ 

การเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่

สถานการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ เปนจังหวัดท่ีมีผูเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจราจรต่ําเม่ือเปรียบเทียบท้ังประเทศ

เม่ือพิจาณาระดับความเสี่ยงในภาพอําเภอ ป 2558 พบวา จังหวัดชัยภูมิ มีจํานวนผูเสียชีวิตท้ังหมด

ตอแสนประชากร) ซ่ึงจัดเปนจังหวัดพ้ืนท่ีเสี่ยงนอย(สีเขียว

อําเภอ พบวามีพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง(สีแดง) จํานวน 1 อําเภอ คือ  

พ้ืนท่ีเสี่ยงอุบัติเหตุจราจร จังหวัดชัยภูมิ ป 2558 จําแนกรายอําเภอ 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็   สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

11 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  

สถานการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดชัยภูม ิ

จังหวัดชัยภูมิ เปนจังหวัดท่ีมีผูเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุจราจรต่ําเม่ือเปรียบเทียบท้ังประเทศ และต่ําสุด

มีจํานวนผูเสียชีวิตท้ังหมด 

เขียว) และเม่ือพิจารณาใน

  อําเภอหนองบัวระเหว 

 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค  
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รายงานสถานการณการเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
 

ตารางท่ี 2 จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ป2558 จังหวัดชัยภูมิ จําแนกรายอําเภอ 

อําเภอ จังหวัดชัยภูมิ ประชากร จํานวนเสียชีวิต อัตราตอแสน ระดับ 

1 อําเภอหนองบัวระเหว 38,157 11 28.83 เสี่ยงสูง 

2 อําเภอบานแทน 45,715 9 19.69 เสี่ยงปานกลาง 

3 อําเภอหนองบัวแดง 101,035 15 14.85 เสี่ยงนอย 

4 อําเภอจัตุรัส 75,719 10 13.21 เสี่ยงนอย 

5 อําเภอคอนสาร 61,895 7 11.31 เสี่ยงนอย 

6 อําเภอคอนสวรรค 54,132 5 9.24 เสี่ยงนอย 

7 อําเภอเมืองชัยภูมิ 184,125 15 8.15 เสี่ยงนอย 

8 อําเภอเนินสงา 25,981 2 7.70 เสี่ยงนอย 

9 อําเภอแกงครอ 93,590 7 7.48 เสี่ยงนอย 

10 อําเภอภูเขียว 124,646 9 7.22 เสี่ยงนอย 

11 อําเภอเกษตรสมบูรณ 111,840 8 7.15 เสี่ยงนอย 

12 อําเภอซับใหญ 15,053 1 6.64 เสี่ยงนอย 

13 อําเภอภักดีชุมพล 30,845 2 6.48 เสี่ยงนอย 

14 อําเภอบําเหน็จณรงค 53,942 2 3.71 เสี่ยงนอย 

15 อําเภอบานเขวา 51,105 1 1.96 เสี่ยงนอย 

16 อําเภอเทพสถิต 69,390 1 1.44 เสี่ยงนอย 

รวม จังหวัดชัยภูมิ 1,137,170 105 9.23 เสี่ยงนอย 
 
แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค  

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็   สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

 

 

 

 



 

รายงานสถานการณการเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน
 

สถานการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดบุรีรัมย

จังหวัดบุรีรัมย เปนจังหวัดท่ีมีผูเสียชีวิตจาก

ยังสูงเปนอันดับ 3 ของเขต เม่ือพิจาณาระดับความเสี่ยงในภาพอําเภอ ป 

ผูเสียชีวิตท้ังหมด 239 ราย (คิดเปนอัตรา

และเม่ือพิจารณาในรายอําเภอจากท้ังหมด 

อําเภอเมืองบุรีรัมย, นางรอง และหนองก่ี

ภาพท่ี 4 พ้ืนท่ีเสี่ยงอุบัติเหตุจราจร จังหวัดบุรีรัมย ป 

แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็ 

การเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่

สถานการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดบุรีรัมย 

เปนจังหวัดท่ีมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรคอนขางต่ําเม่ือเปรียบเทียบท้ังประเทศ แต

ของเขต เม่ือพิจาณาระดับความเสี่ยงในภาพอําเภอ ป 2558 พบวา จังหวัดบุรีรัมย มีจํานวน

คิดเปนอัตรา 15.12 ตอแสนประชากร) ซ่ึงจัดเปนจังหวัดพ้ืนท่ีเสี่ยงนอย

และเม่ือพิจารณาในรายอําเภอจากท้ังหมด 23 อําเภอ พบวามีพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง(สีแดง) จํานวน 

นางรอง และหนองก่ี (ดังภาพท่ี 4, ตารางท่ี 3)  

พ้ืนท่ีเสี่ยงอุบัติเหตุจราจร จังหวัดบุรีรัมย ป 2558 จําแนกรายอําเภอ 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็   สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

13 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  

   

อุบัติเหตุจราจรคอนขางต่ําเม่ือเปรียบเทียบท้ังประเทศ แต

พบวา จังหวัดบุรีรัมย มีจํานวน

ซ่ึงจัดเปนจังหวัดพ้ืนท่ีเสี่ยงนอย(สีเขียว) 

จํานวน 3 อําเภอ คือ  

 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค  
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รายงานสถานการณการเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
 

ตารางท่ี 3 จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ป2558 จังหวัดบุรีรัมย จําแนกรายอําเภอ 

อําเภอ จังหวัดบุรีรัมย ประชากร จํานวนเสียชีวิต อัตราตอแสน ระดับ 

1 อําเภอเมืองบุรีรัมย 218,802 102 46.62 เสี่ยงสูง 

2 อําเภอนางรอง 113,005 36 31.86 เสี่ยงสูง 

3 อําเภอหนองก่ี 70,258 22 31.31 เสี่ยงสูง 

4 อําเภอโนนดินแดง 28,206 4 14.18 เสี่ยงนอย 

5 อําเภอปะคํา 45,580 6 13.16 เสี่ยงนอย 

6 อําเภอสตึก 112,258 10 8.91 เสี่ยงนอย 

7 อําเภอคูเมือง 67,633 6 8.87 เสี่ยงนอย 

8 อําเภอชํานิ 35,091 3 8.55 เสี่ยงนอย 

9 อําเภอประโคนชัย 136,232 11 8.07 เสี่ยงนอย 

10 อําเภอหวยราช 37,349 3 8.03 เสี่ยงนอย 

11 อําเภอบานใหมไชยพจน 27,090 2 7.38 เสี่ยงนอย 

12 อําเภอละหานทราย 73,339 5 6.82 เสี่ยงนอย 

13 อําเภอลําปลายมาศ 134,414 9 6.70 เสี่ยงนอย 

14 อําเภอบานกรวด 76,512 5 6.53 เสี่ยงนอย 

15 อําเภอบานดาน 31,053 2 6.44 เสี่ยงนอย 

16 อําเภอพุทไธสง 46,639 3 6.43 เสี่ยงนอย 

17 อําเภอแคนดง 33,009 2 6.06 เสี่ยงนอย 

18 อําเภอกระสัง 105,290 5 4.75 เสี่ยงนอย 

19 อําเภอโนนสุวรรณ 25,087 1 3.99 เสี่ยงนอย 

20 อําเภอนาโพธิ์ 33,027 1 3.03 เสี่ยงนอย 

21 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 40,272 1 2.48 เสี่ยงนอย 

22 อําเภอพลับพลาชัย 44,468 0 0.00 เสี่ยงนอย 

23 อําเภอหนองหงส 50,047 0 0.00 เสี่ยงนอย 

รวม จังหวัดบุรีรัมย 1,584,661 239 15.12 เสี่ยงนอย 
แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค  

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็   สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 



 

รายงานสถานการณการเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน
 

สถานการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร

จังหวัดสุรินทร เปนจังหวัดท่ีมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรคอนขาง

และยังสูงเปนอันดับ 2 ของเขต เม่ือพิจาณาระดับความเสี่ยงในภาพอําเภอ ป 

จํานวนผูเสียชีวิตท้ังหมด 324 ราย 

(สีแดง) และเม่ือพิจารณาในรายอําเภอจากท้ังหมด 

คือ  อําเภอเมืองสุรินทร, ปราสาท และ

 ภาพท่ี 5 พ้ืนท่ีเสี่ยงอุบัติเหตุจราจร จังหวัดสุรินทร ป 

แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็ 

การเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่

สถานการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร

เปนจังหวัดท่ีมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรคอนขางสูงเม่ือเปรียบเทียบท้ังประเทศ 

ของเขต เม่ือพิจาณาระดับความเสี่ยงในภาพอําเภอ ป 2558 พบวา จังหวัด

ราย (คิดเปนอัตรา 23.26 ตอแสนประชากร) ซ่ึงจัดเปนจังหวัดพ้ืนท่ีเสี่ยง

และเม่ือพิจารณาในรายอําเภอจากท้ังหมด 17 อําเภอ พบวามีพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง(สีแดง

และสําโรงทาบ (ดังภาพท่ี 5, ตารางท่ี 4)   

พ้ืนท่ีเสี่ยงอุบัติเหตุจราจร จังหวัดสุรินทร ป 2558 จําแนกรายอําเภอ 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค 

งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็   สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

15 

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  

สถานการณการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสุรินทร 

เม่ือเปรียบเทียบท้ังประเทศ 

พบวา จังหวัดสุรินทร มี

ซ่ึงจัดเปนจังหวัดพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง    

สีแดง) จํานวน 3 อําเภอ 

 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค  
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รายงานสถานการณการเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
 

ตารางท่ี 4 จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ป 2558 จังหวัดสุรินทร จําแนกรายอําเภอ 

อําเภอ จังหวัดสุรินทร ประชากร จํานวนเสียชีวิต อัตราตอแสน ระดับ 

1 อําเภอเมืองสุรินทร 261,611 193 73.77 เสี่ยงสูง 

2 อําเภอปราสาท 156,334 39 24.95 เสี่ยงสูง 

3 อําเภอสําโรงทาบ 52,969 13 24.54 เสี่ยงสูง 

4 อําเภอจอมพระ 60,284 10 16.59 เสี่ยงปานกลาง 

5 อําเภอสังขะ 129,993 21 16.15 เสี่ยงปานกลาง 

6 อําเภอชุมพลบุรี 71,774 8 11.15 เสี่ยงนอย 

7 อําเภอลําดวน 31,143 3 9.63 เสี่ยงนอย 

8 อําเภอเขวาสินรินทร 35,092 3 8.55 เสี่ยงนอย 

9 อําเภอโนนนารายณ 35,496 3 8.45 เสี่ยงนอย 

10 อําเภอทาตูม 96,721 8 8.27 เสี่ยงนอย 

11 อําเภอกาบเชิง 60,752 5 8.23 เสี่ยงนอย 

12 อําเภอพนมดงรัก 37,695 3 7.96 เสี่ยงนอย 

13 อําเภอศีขรภูมิ 135,971 10 7.35 เสี่ยงนอย 

14 อําเภอบัวเชด 40,497 2 4.94 เสี่ยงนอย 

15 อําเภอสนม 44,637 1 2.24 เสี่ยงนอย 

16 อําเภอรัตนบุรี 94,251 2 2.12 เสี่ยงนอย 

17 อําเภอศรีณรงค 46,416 0 0.00 เสี่ยงนอย 

รวม รวมท้ังสิ้น 1,391,636 324 23.26 เสี่ยงสูง 
 

แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานกัโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค  

วิเคราะหโดย : งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจบ็    สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แหลงขอมูล : สํานักนโยบายและยทุธศาสตร สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข และสํานักโรคไมตดิตอ กรมควบคุมโรค  

วิเคราะห โดย : นายบารเมษฐ ผมคํา  นักวิชาการสาธารณสุข 

ตรวจสอบ : นายกฤศ เรียงไธสง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

ตรวจทาน นางเปรมปรดีิ์ ชวนะนรเศรษฐ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา กม.7 ถ.ราชสีมา-โชคชัย  

ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นคราชสีมา 30000 โทร 044-212900 ตอ 146  fax : 044-218018          
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รายงานสถานการณการเสยีชีวิตจากการจราจรทางถนน ป 2558  เขตสุขภาพท่ี 9                     สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา  
 

 

รายงานสถานการณการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ป 2558 เขตสุขภาพท่ี 9 

 

ท่ีปรึกษา 
นายแพทยธีรวัฒน วลัยเสถียร  

ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
 

คณะผูจัดทํา 
นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

นายกฤศ เรียงไธสง  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

นายบารเมษฐ ผมคํา  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

 

บรรณาธิการ/ออกแบบปก 
นายบารเมษฐ ผมคํา สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

 

จัดทําโดย 
งานปองกันเด็กจมน้ําและการบาดเจ็บ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กม.7 

ถนนราชสีมา-โชคชัย ตําบลหนองบัวศาลา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  

โทรศัพท 044-212900 ตอ 146, โทรสาร 044-218018 

http://odpc9.ddc.moph.go.th 


