
การขบัเคลือ่นระดบัจงัหวดัในการพฒันา 
การดาํเนนิงานป้องกนัการบาดเจ็บทางถนน 

(DHS-RTI)  จงัหวดับรุรีมัย ์

โดย นางศนัสนยี ์ ภทัรศรวีงษ์ชยั 
      นักวชิาการสาธารณสขุชาํนาญการพเิศษ 
      สํานักงานสาธารณสขุจังหวดับรุรัีมย ์



ปี  2560 
  - มทีมี RTI- team  
  - DHS  RTI 

ปี 2559  มกีารดําเนนิงานป้องกนัการ
บาดเจ็บทางถนนในรปูแบบการ
ขบัเคลือ่นในระดบัตาํบล RTI-TEAM  

กอ่นปี 2559  
 สพฉ. ดา้นการแพทยฉุ์กเฉนิ 
 สรา้งเครอืขา่ย    ศปถ.จงัหวดั อําเภอ 

 
การพฒันา RTI  จงัหวดับรุรีมัย ์

 



ความเขา้ใจ  มมุมอง
และทศันะ  ตอ่แนวคดิ 

RTI 
TEAM 



 
• การจดัการขอ้มลูเฝ้าระวงั จดัทาํสถานการณ์ 
• การสอบสวนสาเหตกุารบาดเจ็บ 

 
1.สารสนเทศ 

 
•การมสีว่นรว่มของทมีสหสาขา  หรอืศปถ.อําเภอ 
•มแีผนงานโครงการ 

 
2.สหสาขา แกนนํา 

• การชีเ้ป้าและจดัการจดุเสีย่ง 3.สดุเสีย่ง 
 

•มาตรการองคก์ร  ความปลอดภยัทางถนน 
•รณรงคใ์หค้วามรู ้ประชาสมัพนัธ ์
•ดาํเนนิงานมาตรการชุมชน และดา่นชุมชน 
•RTI ทมีตาํบล 

 

4. สว่นรว่ม 

•การสรปุผลการดาํเนนิงาน 5.สดุคุม้ 

กรอบ 
10 

กจิกรรม 



ปัจจัยแหง่
ความสําเร็จ

ในการ
ทํางาน 

บคุลากร 
ผูนํ้า/ทมี 

 

ภาค
เครอืขา่ย 

องคค์วามรู ้
สารสนเทศ 

การกํากบั
ตดิตาม 

ประเมนิผล 

ทบทวน 
ปจัจยัแหง่

ความสําเร็จ และ
ตน้ทนุในทกุระดบั 



กลุม่งานควบคมุโรค 
สํานักงานสาธารณสขุจังหวดับรุรัีมย ์

 
บคุลากร 
ผูนํ้า/ทมี 

 

 
 
1. มมุมองผูบ้รหิาร / นโยบาย 
2. กระบวนการทําแผนระดบั 
   จังหวดั 
 

 
 

 
1.มทีมี 
2.ผูรั้บผดิชอบโดยตรง 
3.ทัศนคตแิละความรับผดิชอบ 
4.ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์    
  และเขา้ใจในบรบิทแตล่ะพืน้ที ่
 
 



กลุม่งานควบคมุโรค 
สํานักงานสาธารณสขุจังหวดับรุรัีมย ์

โครงสรา้งการทํางาน 

นางเทยีนทอง  บญุยรางกรู 
นักวชิาการสาธารณสขุ ชํานาญการ 

นางปรชิญา  หลอ่ประโคน 
นกัวชิาการสาธารณสขุ 

นายสวุชิ  นนัโช 
นกัวชิาการสาธารณสขุ ชํานาญการ 

นางสาวฉัตรธดิา  ศรภีู่
นักวชิาการสาธารณสขุ 



ภาค
เครอืขา่ย 

1.ความเป็นเครอืขา่ย    
  และการมสีว่นรว่ม 
  ในอดตีทีผ่า่นมา     
  ภายใน-ภายนอก  
  องคก์ร 
2.มผีูป้ระสานงานทีม่ ี    
  ศกัยภาพ 
3.ผูบ้รหิารในพืน้ที ่  
  ใหก้ารสนับสนุน 

องคค์วามรู ้
สารสนเทศ 

1.การพัฒนา RTI    
  ศปถ.จังหวัด อําเภอ   
  ในอดตีทีผ่า่นมา 
2. RTI  ?  
    DHS – RTI ? 
3. องคค์วามรูใ้นพืน้ที ่

การกํากบั
ตดิตาม 

ประเมนิผล 

 
 
 

 
1.ผลการประเมนิ 
พืน้ทีผ่า่นมา 
2.ความยากงา่ยใน 
การประสานงานใน 
ระดบัตา่งๆ 
3. การสงัเกตแนวคดิ 
ทัศนะ/มมุมองในการ
ทํางาน 



กลุม่งานควบคมุโรค 
สํานักงานสาธารณสขุจังหวดับรุรัีมย ์

รปูแบบการ 

 
RTI  Team 
DHS – RTI 

 

Motivate 

Direct  
sales  

Show 
and 

Share 

กลุม่นีข้อดู
เพือ่นกอ่น   
เครอืขา่ย 
ทมี ยงัไม่

ชดัเจนหรอื
เขม้แข็ง 



กลุม่งานควบคมุโรค 
สํานักงานสาธารณสขุจังหวดับรุรัีมย ์

รปูแบบการ 

 
RTI  Team 
DHS – RTI 

 

Motivate 

Direct  
sales  

Show 
and 

Share 

นําเสนอ
ผลงาน 

ให้
ขอ้เสนอแนะ 

ประกวด 
ม ีKPI 

 



กลุม่งานควบคมุโรค 
สํานักงานสาธารณสขุจังหวดับรุรัีมย ์

ผลการดาํเนนิงาน 

พ.ศ. 
ตาํบล/

อาํเภอ 

RTI - TEAM DHS - RTI 
Basic Good EX. Adv. Total 

 
Good EXC. Adv. Total 

 

2559 189 43 21 7 3 74 - - - - 
2560 189/  

23 
30 67 13 5 115 7 3 8 17 



การดาํเนนิงานป้องกนัการบาดเจ็บทางถนน 
(DHS-RTI)  จงัหวดับรุรีมัย ์

• จังหวดับรุรัีมยม์กีารดําเนนิงานป้องกนัการบาดเจ็บทางถนน 
(DHS-RTI) ปี 2560 มจํีานวน ทัง้สิน้ 17 อําเภอ ดงันี ้
 อําเภอ ระดบั อําเภอ ระดบั 
บา้นดา่น Excellent เฉลมิพระเกยีรต ิ Good 
คเูมอืง Good นาโพธิ ์ Advanced 

พทุไธสง Advanced หว้ยราช Excellent 
ลําปลายมาศ Advanced แคนดง Good 
โนนดนิแดง Advanced ชาํน ิ Good 

นางรอง Advanced หนองกี ่ Good 
บา้นกรวด Advanced เมอืง Advanced 
หนองหงส ์ Good ปะคํา Advanced 

ละหานทราย Excellent 



ผลงานป้องกนัการบาดเจ็บทางถนนจงัหวดับรุรีมัย ์
ทีผ่า่นการประเมนิระดบัประเทศ ปี 2560        

อําเภอดาํเนนิงานป้องกนั
อบุตัเิหตทุางถนนผา่นระบบ
สขุภาพอําเภอ(DHS-RTI) 

ระดบั Advance  (ทอง)  
จาํนวน 6 อําเภอ ดงันี ้

1.อําเภอพทุไธสง 
2.อําเภอนางรอง 
3.อําเภอลําปลายมาศ 
4.อําเภอนาโพธิ ์
5.อําเภอบา้นกรวด 
6.อําเภอโนนดนิแดง 

อําเภอดาํเนนิงานป้องกนั
อบุตัเิหตทุางถนนผา่นระบบ
สขุภาพอําเภอ(DHS-RTI) 

ระดบั Advance (เงนิ)  

1.อําเภอเมอืงบรุรีมัย ์
2.อําเภอปะคาํ 



ผลงานป้องกนัการบาดเจ็บทางถนนจงัหวดับรุรีมัย ์
ทีผ่า่นการประเมนิระดบัประเทศ ปี 2560        

อําเภอดาํเนนิงานป้องกนั
อบุตัเิหตทุางถนนผา่นระบบ
สขุภาพอําเภอ(DHS-RTI) 

ระดบั ดขี ึน้ไป 

1.อําเภอแคนดง 
2.อําเภอคเูมอืง 
3.อําเภอชําน ิ
4.อําเภอบา้นใหมไ่ชยพจน ์
5.อําเภอละหานทราย 
6.อําเภอหนองกี ่
7.หว้ยราช 
8.อําเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ
9.อําเภอหนองหงส ์

ทมีป้องกนัอบุตัเิหตทุางถนนน
ระดบัตาํบล/หนว่ยงาน 

(RTI team) 

ตาํบลสะแกโพรง  
อาํเภอเมอืงบรุรีมัย ์



การจดัเวทนํีาเสนอผลงาน  
ณ สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดับรุรีมัย ์ปี 2560 



การดาํเนนิงานในพืน้ที ่



การลงพืน้ทีส่าํรวจจดุเสีย่ง 
 



 

การดาํเนนิงานการแกไ้ขปญัหาจดุเสีย่งในพืน้ที ่



 

การดาํเนนิงานในพืน้ที ่
• การประชาสมัพันธแ์ละการใชม้าตรการองคก์ร รวมถงึ

การบงัคบัใชก้ฎหมาย 



การดาํเนนิงานในพืน้ที ่

• การอบรมใหค้วามรูนั้กเรยีนและประชาชน 



กลยทุธก์ารดําเนนิงานในปี 2561 

กลยทุธ ์ 
นพ.สสจ. บรุรีมัย ์

1.การลม้แชมป์ จดุเสีย่ง 

3.มาตรการกฎหมาย 
(สวมหมวกนริภยั,ดืม่ไมข่บั) 

2.การขยายความ
ครอบคลมุ ดา่นครอบครัว 



แผนงานโครงการทีสํ่าคญั ปี 2561 

พัฒนาทมี RTI team / D-RTI 

สรา้งและพัฒนากลไก ศปถ. อําเภอ และตําบล  

ขยายความครอบคลมุดา่นครอบครัว ทกุหมูบ่า้น ทกุ
ครอบครัว 

พัฒนาระบบการแพทยฉุ์กเฉนิเพือ่รองรับ Sport City 

พัฒนามาตรฐาน ECS, ER. และ EMS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



จบการนําเสนอ 

โดย นางศนัสนีย ์ ภทัรศรีวงษช์ยั  นกัวชิาการสาธารณสุขชาํนาญการพิเศษ 

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย ์
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