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บันได 5 ขั้น RTI Team
สําหรับปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน หมูบาน ตําบล

 การดําเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับชุมชน หมูบาน ตําบลเปน
การขับเคลื่อนทีมระดับตําบลหรือหนวยงาน ที่มีสมาชิกมาจากองคการบริหารสวนตําบล, เทศบาล, 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล, กํานัน, ผูใหญบาน อาสาสมัครของชุมชน เชน อาสาสมัคร 
กู ชีพตําบล อปพร., อสม., ชรบ., และกองรอยนํ้าหวาน เปนตน รวมกันเปนทีมระดับตําบล
ในการปองกันอุบัติเหตุทางถนน หรือเรียกวา RTI Team หรือดําเนินการภายใตศูนยปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ศปถ.อปท) เปนการดําเนินงานตามกรอบ 
PDCA (Plan-Do-Check-Act) มีกรอบกิจกรรมบันได 5 ขั้นดังนี้

กองปองกันการบาดเจ็บ  กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข  อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000
www.thaincd.com / www.facebook.com/Thaincd 

RTI Team

เครือ่งมือ 5 ชิ้น
ที่ทําใหกลไก ศปถ. ไปสูผลลัพธ

บันได 5 ขั้น RTI Team 
สําหรับปองกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน หมูบาน ตําบล

1. 
สามเหลี่ยม

ปจจัยกําหนด
สุขภาพ

2. 
แผนภูมิ
ตนไม
ปญหา 

3. 
บันได

ผลลัพธ 4. 
การวิเคราะห

แรงเสริม – แรงตาน

5. 
การรวบรวม

ขอมูลสะทอนผลลัพธปจเจก 
(บุคคล)

ปญหา
อุบัติเหตุ

ระบบ
ที่เกี่ยวของ

สภาวะ
แวดลอม

รากของปญหา

พฤติกรรมเสี่ยง

ผลกระทบ แรงเสริม

แรงตาน

กอตัว คณะทํางาน 
RTI-TEAM

     วิเคราะหขอมูล 
สํารวจจุดเสี่ยงในชุมชน

กําหนดประเด็น 
และเปาหมาย

      ดําเนินการเเบบ
มีสวนรวมของชุมชน

สรุป ประเมินผล



คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนทองถิน่ (ศปถ.อปท.)

 กลไกการขับเคล่ือนการปองกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน
ในระดบัอาํเภอ ซึง่เปนหนวยจัดการทีเ่หมาะสม มีประสทิธภิาพ และประเมนิผลไดดีทีส่ดุ 
โดยผานกลไกการทํางานที่เกี่ยวของในอําเภอ ดังนี้

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ (ศปถ.อําเภอ)

 ตามระเบยีบสาํนักนายกรฐัมนตร ีวาดวยการปองกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน พ.ศ. 2554 ใหมศีนูยปฏบิตักิาร

ความปลอดภัยทางถนนอําเภอ เรียกโดยยอวา “ศปถ.อําเภอ” โดยมีนายอําเภอเปนผูอํานวยการศูนยฯมีหนาที่ จัดทํา

แผนปฏบิตักิาร แผนงาน โครงการ และงบประมาณในการปองกันและลดอุบตัเิหตทุางถนนของอาํเภอและประสาน/สงเสริม

แผนปฏิบัติการ/แผนงาน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอใหสอดคลองกับปญหา เสนอความเห็นตอ

คณะกรรมการ ศปถ.จังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณากําหนดแนวทางหรือมาตรการเก่ียวกับการปองกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอและแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่

ตามที่เห็นสมควร

 ท อง ท่ีขององค กรปกครองส วนท องถิ่น ใดมีป ญหาเกี่ยวกับอุบัติ เหตุทางถนนอันสมควรให  มี

ศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขึ้น เพื่อปองกันและแกไขปญหา ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพิจารณา

จัดใหมีศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรียกโดยยอวา “ศปถ.อปท.” โดยมีผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูอํานวยการศูนยฯและมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น

 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ คือ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู

ใกลชดิกบัประชาชน เกดิการบรูณาการเปาหมายทศิทางและยุทธศาสตรรวมกันระหวางหนวยงานของ ภาครัฐ ภาคเอกชน

และภาคประชาชน เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน มีความเปนเจาของและภาวะการนํารวมกัน โดยบูรณาการและ

ประสานความรวมมือในการนําไปสูการสรางเสริมใหบุคคล ครอบครัว และชุมชนดวยการทํางานอยางมีสวนรวมของรัฐ 

ประชาสังคม และเอกชน ตามเเนวทางประชารัฐ ประเด็นสําคัญของ พชอ. คือ การจัดการขอมูลดานคุณภาพชีวิตเพื่อ

ใหสังคมตระหนักและเกิดการแกไขปญหาไดอยางเปนรูปธรรม

   D-RTIPLUS มีกรอบกิจกรรมที่เปนแนวทางการดําเนินงาน โดยประยุกตแนวคิดการปองกัน
อุบัติเหตุทางถนนขององคการอนามัยโลก (WHO) หรือเรียกวากลยุทธ 5 ส. รวมกับเครื่องมือ 5 ชิ้นของ
ศนูยวชิาการความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) จาํนวน 9 กจิกรรม โดยมเีกณฑการดาํเนนิงานทัง้เชงิผลผลติ
และเชิงคุณภาพ แบงเปน 2 ระดับ ดังนี้

1) ระดับดีมาก (EXCELLENT) 2) ดีเยี่ยม (ADVANCED)

ตารางที ่1 กรอบกิจกรรมการดําเนินงาน D-RTI PLUS (เครือ่งมือ 5 ชิ้น)

กรอบกิจกรรมการดําเนินงาน D-RTI PLUS

6

7

8

9

ระดับดีมาก
(EXCELLENT)

3 ทีม

ดีเยีย่ม
(ADVANCED)

≥ 5 ทีม หรือ
ทุกตําบลในอําเภอ

จัดตั้งทีมระดับทองถิ่น / ตําบล / หมูบาน (RTI-Team) หรือ 
ศปถ.อปท. พรอมกับสรางกระบวนการศึกษารากของปญหา
ของตําบล/ชุมชน (Problem tree)

ดํา เ นินมาตรการการป องกันการบาดเจ็บจากอุบั ติ เหตุ
ทางถนน โดยสอดคลองกับผลการวิเคราะหประเด็นปญหาของ
อําเภอ

การชี้เปาและแกไขจุดเสี่ยงหรือความเสี่ยง (Black Spot) 
หรือการจัดใหมีโซนถนนปลอดภัย (Safety Zone)

การสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลเปรียบเทียบขอมูล
การเสียชีวิต, การบาดเจบ็และจาํนวนครัง้การเกดิอบุตัเิหตวุเิคราะห
ปจจัยแหงความสําเร็จปญหาอุปสรรคและประเมินผลมาตรการ
เฉพาะบางมาตรการ (การรวบรวมขอมูลสะทอนผลลัพธ)

3 มาตรการ ≥ 5 มาตรการ

3 จุด/Zone ≥ 5 จุด/ Zone

1 ฉบับ
มีการประเมิน

ภาพรวม

1 ฉบับ
มีการประเมิน
ภาพรวมและ

มาตรการเฉพาะ

      D-RTI หมายถึง แนวทางการปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอําเภอ
ผานกลไกการทาํงานตางๆ ในอาํเภอ มกีรอบกิจกรรมท่ีเปนแนวทางการดําเนินงานในอาํเภอ

ตารางที ่1 กรอบกิจกรรมการดําเนินงาน D-RTI PLUS (เครือ่งมือ 5 ชิ้น)

กลไกการดําเนินงาน
การปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอําเภอ

กรอบการดําเนินงาน

D-RTIPLUS

5 กําหนดเปาหมายในการแกปญหาและสรางบันไดผลลัพธและ
วิเคราะห แรงเสริม - แรงตาน พรอมท้ังกําหนดแผนและกจิกรรม

3 เปาหมาย ≥ 5 เปาหมาย

กรอบกิจกรรมการดําเนินงาน D-RTI PLUS

2

3

4

ระดับดีมาก
(EXCELLENT)

3 ทีม

ดีเยีย่ม
(ADVANCED)

≥ 5 ทีม หรือ
ทุกตําบลในอําเภอ

การจัดการขอมูลเฝาระวัง และจัดทําแนวโนมสถานการณปญหา
การบาดเจ็บและเสียชีวิตตามหลักระบาดวิทยาการบาดเจ็บ คน 
รถ ถนน แยกรายตาํบลและกลุมอายแุละขอมูลปญหาเฉพาะพ้ืนที่
อําเภอและนําขอมูลมาวิเคราะหสามเหลี่ยมปจจัยกําหนดสุขภาพ
บุคคล,สภาวะแวดลอมและระบบที่เกี่ยวของ

มีการสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยใชตาราง 
Haddon’s Matrix

คดัเลอืกประเดน็ปญหาทีส่าํคญั และวเิคราะหประเดน็ปญหาดวย
แผนภูมิตนไม (Problem tree) เพื่อหารากของปญหา
หมายเหตุ : สามารถใชแนวคดิอืน่ในการวเิคราะหรากขอปญหาได

3 มาตรการ ≥ 5 มาตรการ

1 ฉบับ
มีการประเมิน

ภาพรวม

1 ฉบับ
มีการประเมิน
ภาพรวมและ

มาตรการเฉพาะ

1
มีการจัดตั้งคณะทํางาน Core Team และมีการประชุม 
การขับเคลื่อนวางแผนการดําเนินงานแกไขปญหา
แบบมีสวนรวมของทีมสหสาขา (พชอ./ศปถ.อําเภอ)

3 เปาหมาย ≥ 5 เปาหมาย

 ในกรณีที่มีการดําเนินงานนอกเหนือจาก 9 กิจกรรมนี้ที่เปนนวัตกรรมใหมและ
ดําเนินงานประสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับที่วัดผลผลิต หรือผลลัพธไดสามารถนําเสนอ
เพิ่มเติมไดโดยใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการประเมิน

หมายเหตุ


