
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน 
ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ 

ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2562  
ณ สนามกอล์ฟ อมตะสปริง คันทรีคลบั จังหวัดชลบุรี 

ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ  

กรมควบคุมโรค 
 



 

ระเบียบวธีิ/ความแม่นตรงและเชื่อถือได้และทันการณ์ 
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แหล่งข้อมูล : ข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน (สธ., ตร., บ.กลางฯ) ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

ป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ปี 2562 (กระทรวงสาธารณสุข) 

 เสียชีวิต ปีละ 21,000 คน  
      เฉลี่ยวันละ 60 คน 
 บาดเจ็บ Admit เฉลี่ยวันละ 600 คน 
 พิการ 9,000 คน/ป ี

แนวโน้มการลดลงยังคงทรงตัว 
 จ านวนยานพาหนะและการสัญจรเพิ่มขึ้น 
 การบังคับใช้ข้อกฎหมายยังมีข้อจ ากัด 
 อ าเภอเสี่ยงสูงมีการด าเนินงานน้อย 
 ระดับชุมชน/บุคคล ยังไม่ตระหนัก 



1. ชี้เป้าอ าเภอเสี่ยงสูง ร่วมกับ ศูนย์
อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 
(ศปถ.)  

1. จังหวัดบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน 
   ครบทุกจังหวัด 
2. ผู้ขับขี่ที่ดื่มแล้วขับในอุบัติเหตุทาง

ถนนที่มีผู้บาดเจ็บรุนแรงหรืผู้เสยีชีวิต
ลดลงร้อยละ 5 (เทศกาลปีใหม่) 

1. อ าเภอเสี่ยงสงูด าเนินการ D-RTI 70%  
     (ผ่านกลไก พชอ. หรือ ศปถ.อ าเภอ)  
2. ผู้ขับขี่ที่ดื่มแล้วขับเกิดอุบัติเหตุทางถนนที

เป็นผู้บาดเจ็บรุนแรงหรือผู้เสยีชีวิต  
     ลดลง 5% (เทศกาลสงกรานต์)  

1. มีอ าเภอเสี่ยงสูงผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 70% (D-RTI) 
2. ชี้เป้าจุดเสี่ยงผ่าน ศปถ.ทุกจังหวัด  
3. จ านวนคร้ังและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถพยาบาล 
    ลดลง 
4. รพ. A S M1 มีระบบรายงานการบาดเจ็บ (IS  
   online หรือ IS win หรือ PHER) อย่างน้อย 80%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการบริหารจัดการ 
1. SAT/EOC-RTI คุณภาพ 
2. TEA Unit คุณภาพ (รพ. A S M1) 
3. สสอ./รพช./คปสอ.    
    เป็นเลขาร่วมฯ ใน ศปถ.อ าเภอ 
4. อ าเภอเสี่ยงมีการบูรณการงาน RTI 
    ใน พชอ.หรือ ศปถ. 

มาตรการข้อมูล (4I) 
 1. Integration Data 3 ฐาน     
 2. IS online (รพ.A S M1) 
 3. Information Black Spot น าเสนอจุดเสี่ยง   
    ผ่าน ศปถ. อย่างน้อย 5 จุด/ไตรมาส 
 4. Investigation online 

มาตรการป้องกัน (D-CAR) 
 1. D-RTI (อ าเภอ) พชอ./ศปถ. 
 2. Community Road Safety     
    (ท้องถิ่น/ต าบล/หมู่บ้าน) 
 3. Ambulance Safety (รถพยาบาล) 
 4. RTI Officer เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย 
    .ทางถนน(จปถ.)   

 มาตรการรักษา(2EIR) 
 1. EMS คุณภาพ 
 2. ER คุณภาพ 
 3. In-hos คุณภาพ 
 4. Referral System 

*** มาตรการบังคับใช้กฎหมาย 
โครงการ “ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์” สธ.& ตร. ตรวจ alcohol ในผู้ขับขี่ที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ งบประมาณจาก กปถ.  

ป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ปี 2562 (กระทรวงสาธารณสุข) 
เป้าหมายประเทศ: อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 23.2 ต่อประชากรแสนคน 

ใช้ข้อมูลจากการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน (ตามร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 2561 -2565) 



การด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ปี 2562 (กระทรวงสาธารณสุข) 



 

1. ขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับอ าเภอ ผ่านกลไก พชอ. และ ศปถ.อ าเภอ  
   โดยใช้แนวทาง D-RTI (283 อ าเภอ) 

  ด าเนินการในอ าเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูง ร่วมกับ ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) 
 

2. โครงการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลอืดในผู้ขบัขี่ที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชวีิต 
    จากอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงปกติตลอดปี ร่วมกับ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก 

 กรมควบคมุโรค ได้รับสนับสนนุงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.) 
 

3. เร่งรัดการบูรณาการข้อมูล 3 ฐานในระดับจังหวัด และการใช้ระบบ IS Online  (A, S, M1) 
 กรมควบคมุโรคจัดอบรมในป ี62 ประมาณ 20 จังหวัด ที่ยังด าเนินการไม่ได้หรือไม่ต่อเนือ่ง 
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สรุปจุดเน้น การด าเนินงานส าคัญ ปี 2562 (RTI)  



เป้าหมายการด าเนินงาน D-RTI  
ในอ าเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูง (283 อ าเภอ)  

เขตสุขภาพ อ าเภอเสี่ยงสูงมาก  อ าเภอเสี่ยงสูง รวม 

(อ าเภอ) 
1 14 11 25 
2 9 8 17 
3 3 5 8 
4 19 11 30 
5 24 8 32 
6 25 16 41 
7 7 15 22 
8 8 12 20 
9 18 12 30 
10 9 6 15 
11 14 12 26 
12 9 8 17 

สปคม. - - - 

ผลรวมทั้งหมด 159 124 283 

หมายเหตุ:  
     1) แหล่งข้อมูล การเสียชีวิตจากมรณบัตรปี 2557-2559 ข้อมูลการบาดเจ็บจากระบบ

รายงานแฟ้มสุขภาพ (43 แฟ้ม) ปี 2558-2560 

     2) อ าเภอเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) หมายถึง กลุ่มอ าเภอที่มีจ านวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอยู่

ในกลุ่ม   ร้อยละ 25 อันดับแรกของอ าเภอทั้งหมด 

     3) อ าเภอเสี่ยงสูง (สีส้ม) หมายถึง กลุ่มอ าเภอที่มีจ านวนผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บ อย่างใด

อย่างหนึ่งอยู่ในกลุ่มร้อยละ 25 อันดับแรกของอ าเภอทั้งหมด 

     4) รวมจ านวนอ าเภอเสี่ยงทั้งหมด 283 อ าเภอ คิดเป็นร้อยละ 32 ของอ าเภอ

ทั้งหมด แต่ครอบคลุมการตายร้อยละ 81 และครอบคลุมการบาดเจ็บร้อยละ 65 



ศปถ.
อ าเภอ 

พชอ. 

ศปถ.
ท้องถิ่น 

การป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนผ่าน พชพ./พชอ. 
ระดับอ าเภอ ใช้ พชอ. ช่วยหนุนเสรมิกลไกการท างานของ  
ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ  
(ศปถ.อ าเภอ) และส่งเสริมการท างานในระดับท้องถิ่น/ชุมชน 
                   จัดท ากรอบแนวทางคุณภาพ D-RTI    
                    เน้นการวิเคราะห์ข้อมูล ชี้เป้า/รากของปัญหา 
                    แก้ไขจุดเสี่ยง/มาตรการที่หวังผลสัมฤทธิ์  
                    การติดตามประเมินผล  
 

      ระดับประเทศ  บูรณาการการท างานในระดับอ าเภอ    ผ่าน ศปถ.
ประเทศ / สสส.  ร่วมก าหนดอ าเภอเสี่ยง 283 อ าเภอ 



ผลการด าเนินงาน พชอ. การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน 

ปีที่ 1 

ปีที่ 4 

ปีที่ 2 

ปีที่ 3 

697 อ าเภอ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 136 อ าเภอ 
เป้าหมาย มากกว่า 50 อ าเภอ มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตลดลง (อยู่
ในช่วงประเมินผล) 

2561 พชอ. (D-RTI) 

 634 อ าเภอ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 54 อ าเภอ 
มี 32 อ าเภอที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตลดลง 

2560 DHS-RTI  

ก าหนดเป้าหมายอ าเภอเสี่ยง 283 อ าเภอ 
  ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ  > 140 อ าเภอ 
        มีอ าเภอที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
            ลดลง 100 อ าเภอ 
             (283 อ าเภอครอบคลุมการตาย 81%) 
 
 

เป้าหมาย 2562 พชอ. (D-RTI) 

มีอ าเภอด าเนินการ 
ผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ 678 อ าเภอ 

2559 DHS 



 
การขับเคลื่อนการด าเนินงาน  

“การตรวจระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับข่ีที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน 
 กรณีเหตุนั้นท าให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต”  

 โครงการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลอืดในผู้ขับขีท่ี่ท าให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสยีชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนน 
 โดยความร่วมมือของ กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.) กรมการขนส่งทางบก   

   69 ล้านบาท 

 ด าเนินการในช่วงปกติตลอดปี  เริ่ม พฤศจิกายน 2561 – ธันวาคม 2562 

 พนักงานสอบสวน(ต ารวจ) มีหนังสือถึงโรงพยาบาลในสังกัด สธ. ในพื้นที่ เพ่ือให้มีการตรวจระดับ 

Alcohol ในเลือดของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุ กรณีเหตุนั้นท าให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต และผู้ขับขี่ไม่

สามารถตรวจวัดโดยการเป่าทางลมหายใจได้ 

 

 



การด าเนินการบูรณาการข้อมูลเสียชีวิต 3 ฐาน 
      ตามมติ นปถ. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยหลักในการด าเนินการ 
บูรณาการข้อมูลทั้งในระดับประเทศและในระดับพื้นที่ 
1. ส ารวจ/สอบถามปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการบูรณาการข้อมูลเสียชีวิต 3 ฐาน  
     ในแต่ละจังหวัด 
2. จัด work shop พัฒนาต่อยอดการบูรณาการข้อมูล 3 ฐานในจังหวัดที่ด าเนินการได้ดี 
3. ติดตามผลการด าเนินการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน ทุกจังหวัด 
4. พัฒนาการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน Plus ในพื้นที่น าร่อง   
   (เพิ่มฐาน 43 แฟ้ม และฐาน ITEMS) 

 



แผนการด าเนินงาน IS Online 

 เป้าหมายการด าเนินงาน IS Online ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
 นโยบายอธิบดี 100 เปอร์เซ็นต์ 
 เป้าหมายด าเนินงาน 80 เปอร์เซ็นต์ 
 

 บทบาทของส านักงานป้องกันควบคุมโรค 
 ติดตามการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน IS Online 
 ประสานงานกับส่วนกลาง เพื่อหาแนวทางการแก้ไข 

 


