
 

 

ทิศทางและนโยบายการขบัเคล่ือนการดาํเนินงานป้องกนัการบาดเจบ็ 

จากอุบตัเิหตทุางถนนของกระทรวงสาธารณสุข Thailand 4.0 

 

 

 
นายแพทยดิ์เรก ขาํแป้น 

สาํนกัโรคไม่ตดิตอ่ กรมควบคมุโรค 

 

ดา้นการป้องกนั 



*** เป้าหมายรายจงัหวัด จาํนวนผูเ้สียชีวิตจากการจราจรทางถนนลดลงรอ้ยละ 21 สามารถคน้ขอ้มูลรายละเอียดไดท่ี้ www.thaincd.com 

มาตรการบริหารจดัการ 

 1.SAT/EOC-RTI คุณภาพ 

 2.TEA Unit คุณภาพ  

    (รพ. A S M1) 

 3. สสอ./รพช./คปสอ. เป็น 

     เลขารว่มใน ศปถ. อาํเภอ 

 4. อาํเภอมีการบูรณาการงาน  

     RTI ใน DHB 

 

มาตรการขอ้มูล (4I) 
 1. Integration Data 3 ฐาน     

 2. IS online (รพ. A S M1) 

 3. Investigation online 

 4. Information Black Spot 

     นาํเสนอขอ้มูลผ่าน ศปถ.  

     อยา่งนอ้ย 5 จุด/จงัหวดั/  

     ไตรมาส 

  

มาตรการป้องกนั  (D-CAR) 

 1. D-RTI ปี 2 (อาํเภอ) 

 2. Community Road Safety     

       (ชุมชน/ตาํบล/หมู่บา้น) 

 3. Ambulance Safety 

 4. RTI Officer เจา้หนา้ท่ีความ 

     ปลอดภยัทางถนน (จปถ.)      

     เนน้ รถพยาบาล รถยนตร์าชการ    

     (ฝ่ายบรหิารของหน่วยงาน)       

  
 

มาตรการรกัษา (2EIR) 

 1. EMS คุณภาพ  

 2. ER  คุณภาพ   

 3. In-hos คุณภาพ  

 4. Referral System 

         

 

การดาํเนินงานป้องกนัการบาดเจบ็จากการจราจรทางถนน ปี 2561 (กระทรวง) 

เป้าหมายประเทศ : อตัราการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนไม่เกิน 16 ตอ่ประชากรแสนคน 

       ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. เสนอขอ้มูลการตายที่ 

    เป็นทางการตอ่ ศปถ.ประเทศ  

2. การจดัอบรม IS online  

    (รพ. A S M1)  

    อยา่งนอ้ย 6 เขต 

1. มีการช้ีเป้าจุดเสี่ยงผ่าน ศปถ.  

    ทุกจงัหวดั (760 จุด) 

2. จงัหวดัรายงานการบูรณาการ 

     ขอ้มูลการตาย ครบทุกจงัหวดั  

      (76 จงัหวดั) 

 

1.อาํเภอที่ดาํเนินการ D-RTI   

   ตามเป้าหมาย (322 อาํเภอ) 

2. มีการรายงานผลการสอบสวนผ่าน

Investigation online  ตามเกณฑ ์

 

1.รพ. A S M1 มีระบบรายงาน IS online อยา่งนอ้ย 80%  

2.มีอาํเภอ D-RTI ผ่านเกณฑร์ะดบัดี 50% (161 อาํเภอ) 

3.มีการช้ีเป้าจุดเสี่ยงผ่าน ศปถ. ทุกจงัหวดั (1,520 จุด) 

4.จาํนวนครั้งและผูเ้สยีชีวิตจากอุบตัเิหตรุถพยาบาลลดลง 

5.ผูบ้าดเจบ็จากอุบตัเิหตุทางถนนทีมี่ค่า Ps>0.75 เสียชีวิตไม่เกิน 1%  

   ใน รพ. A S M1  

*** เป้าหมายรายจงัหวดั : ลดจาํนวนผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุทางถนนรอ้ยละ 21 จากค่ามธัยฐานปี 2553-2555 



รูปแบบการจดัการระบบสุขภาพระดบัพ้ืนท่ี 

โดยใชพ้ื้นท่ีเป็นฐาน ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง  

ดว้ยการทาํงานอยา่งมีสว่นรว่มของรฐั ประชาสงัคม และเอกชน 

ตามแนวทาง “ประชารฐั” 

เพ่ือสรา้งเสริมความเขม้แข็งแก่ระบบสุขภาพอาํเภอ 

District Health Board (DHB) 

คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอาํเภอ (พชอ.) 



คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอาํเภอ (พชอ.) 
 District Health Board (DHB)  

                          การทาํงานรว่มกนั 

 สาธารณสุข + อปท.+ อาํเภอ+ ภาครฐัอ่ืน + ประชาสงัคม 

“ประชารฐั” 



คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอาํเภอ(พชอ.) 

เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตรร์ว่มกนัระหว่าง

หน่วยงานของรฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชนอยา่งเป็นองคร์วม 

เนน้การมีสว่นรว่มของทุกภาคสว่น โดยมีพ้ืนท่ีเป็นฐานและตาม

สภาพของพ้ืนท่ี มีความเป็นเจา้ของและภาวะการนาํรว่มกนั  



 
 
 

ระเบียบสาํนกันายกรฐัมนตรี 

ว่าดว้ยคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอาํเภอ  

พ.ศ. .... 
 

คณะกรรมการ 

นโยบายพฒันา

คณุภาพชีวิต 

ระดบัอาํเภอ 
 

 

คณะกรรมการ

พฒันาคณุภาพ

ชีวิตระดบัอาํเภอ  

(พชอ.) 
 

 

คณะกรรมการ

พฒันาคณุภาพ

ชีวิตระดบัเขต  

(พชข.) 
 



ขยะ ส่ิงแวดลอ้ม 

ผูสู้งอายุ 

  อบุตัเิหต ุ

โรคไม่ตดิตอ่ เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง 

อาหารปลอดภยั 

ประเด็นการขบัเคล่ือน พชอ. 

D-RTI 



การขบัเคล่ือนการดาํเนินงานป้องกนัอุบตัเิหตทุางถนนผ่าน

คณะกรรมการการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอาํเภอ (พชอ.) 

และเช่ือมโยงกบั 

ศูนยป์ฏิบตักิารความปลอดภยัทางถนนอาํเภอ (ศปถ.อาํเภอ) 

ศูนยป์ฏิบตักิารความปลอดภยัทางถนนทอ้งถ่ิน (ศปถ.อปท.) 

 





Concept D-RTI  ปี 2 
 การดาํเนินงานป้องกนัการบาดเจบ็จากอบุตัเิหตทุางถนนในระดบัอาํเภอ  

    (District Road Traffic Injury : D-RTI)  
       หมายถึง: หน่วยงานในระดบัอาํเภอ ไดแ้ก่ สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอหรือโรงพยาบาลชุมชน หรือ  

       คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดบัอาํเภอ (คปสอ.) มีการดาํเนินงานป้องกนัและลดการตายจาก 

       อุบตัเิหตทุางถนนในระดบัอาํเภอ รว่มกบัภาคีเครือข่าย  

   1) คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอาํเภอ (District Health Board: DHB/พชอ.)   

   2) ศูนยป์ฏิบตักิารความปลอดภยัทาวงถนนระดบัอาํเภอ/ทอ้งถ่ิน (ศปถ.อาํเภอ/ศปถ.อปท.) 

            3) อาํเภอควบคมุโรคเขม้แข็งแบบยัง่ยืน  

   4) หรือระบบการทาํงานอ่ืนๆ ในอาํเภอ เช่น One Health 

      วตัถุประสงค ์  - เพ่ือใหเ้กิดการทาํงานตลอดทั้งปี และครอบคลุมทุกประเด็น 

      - สามารถวดัผลผลิตการทาํงาน และประเมินผลลพัธ ์

D-RTI เป็นการออกแบบการดาํเนินงานท่ีสามารถบูรณการงานกบัระบบงานอ่ืนๆ ไดใ้นอาํเภอ 

 
 

 



D-RTI + ศปถ.อาํเภอ 

ระดบัดี (Good) 6 กระบวนการ 

ระดบัดีมาก (Excellent) 7 กระบวนการ 

ระดบัดีเยีย่ม (Advanced) ≥ 8 กระบวนการ 

D-RTI + ศปถ.อาํเภอ หมายถึง อาํเภอมีการ

ขบัเคล่ือนการดาํเนินงานป้องกนัการบาดเจบ็ทางถนน

ผ่านคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอาํเภอ 

(DHB) และเช่ือมโยงกบัศูนยป์ฎิบตักิารความปลอดภยั

ทางถนนระดบัอาํเภอและทอ้งถ่ิน  

(ศปถ.อาํเภอ/ศปถ.ทอ้ถ่ิน) 

เป้าหมาย       ดาํเนินการอาํเภอเส่ียงอนัดบั 1  

                   และอีก 30 % ของอาํเภอในจงัหวดั 

                  (322 อาํเภอ)   
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