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บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร (One Page Summary) 
สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
ตัวชี้วัดที่ 18 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
เป้าหมาย : ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน  
               และ เป้าหมายรอบ 9 เดือน : ไม่เกิน 13.0 ต่อประชากรแสนคน (8,459 คน) 
ผลลัพธ์ :  

 ผลการด าเนนิการไตรมาสที่ 3 ปี 2561 :  อัตราการเสียชีวิตไมเ่กิน 14.7 ต่อประชากรแสนคน (9,558 คน) 

 เปรียบเทียบกับ 9 เดือน ปี 2560 (ปีที่ผา่นมา) : 14.9 ต่อประชากรแสนคน (9,746 คน) ลดลง 188 คน   
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพื้นที ่

  แผนภาพที่ 1 จ านวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 เมื่อเทียบกับค่าเปา้หมายรายไตรมาส 
    

    

 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข  
วิเคราะห์โดย : ส านักโรคไม่ติดต่อ 

การด าเนินงานตามกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ที่ท าให้เกิดผลลัพธ์และความย่ังยืน 
การรายงานผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 ผ่านทางระบบ Quick Win for Road Safety 

 จังหวัดที่รายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 52 จังหวัด คิดเป็น 68.4% 
 
 
 
 
 
 
 

  มาตรการบริหารจัดการ 
การรายงาน  จังหวัดที่รายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 52 จังหวัด คิดเป็น 68.4% 

  จ านวนโรงพยาบาลที่การรายงานทั้งหมด 118 แห่ง คิดเป็น 15.2%  
(เน้นเร่ืองรถพยาบาลปลอดภัย) ถือว่ามีการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบน้อยมาก 
ซึ่งมีหนังสือสั่งการให้รายงานจากกระทรวงแล้ว  
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 มาตรการด้านการจัดการข้อมลู 
มาตรการข้อมูล จ านวนจังหวัดที่มีการบูรณาการข้อมูล 3 ฐานทั้งหมด 51 จังหวัด คิดเป็น 67% 

 พัฒนาระบบการรายงาน การสอบสวนการบาดเจ็บ Investigation Online อยู่ในระยะ
ทดลองใช ้

 จ านวนการชี้เปา้จุดเสี่ยง ทั้งหมด 1,741 จุด (เป้าหมาย 1,140)  ได้รับการแก้ไข 1,560 
จุด  คิดเป็น 89.60% 

 การพัฒนาระบบเฝ้าระวงั IS Online ด าเนินการอบรมครบทุกเขตในไตรมาส 2  
ครอบคลุม รพ. A S และ M1 

 มาตรการป้องกัน 
- การด าเนินงาน D - RTI มีรายงานการด าเนินงานผ่านส านักงานป้องกันควบคุมโรค  

(สคร. 1-12) จ านวนอ าเภอที่มีการด าเนินการ D-RTI ทั้งหมด 639 อ าเภอ คิดเป็น 72.78% 
*เป้าหมาย 322 อ าเภอ **อยู่ในช่วงประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ ในไตรมาส 4  

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
1. ประยุกต์นโยบายจากสว่นกลางและมนีโยบายเฉพาะพืน้ที่เองตรงกับปัญหาของพื้นที่  
2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงถึงมาตรการการแก้ไขปัญหา  
3.  มีการด าเนินการต่อเนื่องตลอดปีไม่เฉพาะเทศกาล  
4. เครือข่ายทีมงานเหนียวแนน่ต่อเนื่อง  
5. มีทัศนคติเชิงบวกต่อการท างาน ไม่ติดกรอบข้อจ ากัดในบทบาท ระเบียบ ข้อกฎหมาย งบประมาณ  

      และปัญหาอุปสรรค 
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 

ประเด็น ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
ระบบข้อมูล 1. การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน บางจงัหวัดยังไม่ต่อเนื่อง 

2. ระบบ IS Online บางพื้นทีย่ังไม่สามารถด าเนนิการได้ หรือยังไม่สามารถน ามาใชไ้ด้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 

การด าเนินงาน 1. การขับเคลื่อน D-RTI ผ่าน ศปถ.อ าเภอบางบางพื้นที่ยงัไม่ต่อเนือ่ง 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ยังไม่ชัดเจน ไม่ครอบคลุมตามหลักระบาดวิทยา เชน่ กลุ่มอายุ เพศ ช่วงเวลา   
  เกิดเหตุ 
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
1. เร่งรัดการายงานผลการด าเนินงานของพื้นที่ ผ่านระบบ QuickWin ในไตรมาส 4 เพื่อรวบรวมผลงาน 

ในปีงบประมาณ 2561 
2. พัฒนามาตรการการตรวจระดับ Alcohol  ในเลือดในกลุ่มผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุแล้วบาดเจ็บ/เสียชีวิต  
     อย่างต่อเนื่องในช่วงปกติ  
3. พัฒนาศักยภาพจังหวัดที่ยังมีปัญหาในการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน และพัฒนาศักยภาพจังหวัดที่ยังบูรณาการข้อมูล   
     ไม่ได้หรือยังไม่ต่อเนื่อง 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดระบบ IS online และจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางทางถนนในระดับจังหวัด  
5. จัดท าแนวทางสนับสนุนการบูรณาการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน กับ พชอ. และ ศปถ.อ าเภอ และชี้เป้าอ าเภอ 
     เสี่ยงสูง และพัฒนาศักยภาพบุคคลกรในระดับอ าเภอในการท างาน พชอ., D-RTI และ ศปถ.อ าเภอ ร่วมกับภาคี  
     เครือข่าย และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนกลาง ได้แก ่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กรม 
     ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้มีนโยบายในทิศทางเดียวกัน 

 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง/Best Practice 

ตวัอยา่งมาตรการเฉพาะพืน้ทีน่ ามาใช้อยา่งไดผ้ล 

 มาตรการตปีีกแมงขีน้าก (กลุม่เด็กซิง่) ของจงัหวดัอุดรธานี 

 มาตรการมจีดหมายส่งไปถงึผู้ปกครอง หากเยาวชนมพีฤตกิรรมเส่ียง 
(อ.หนองววัซอ จ.อุดร) 

 มาตรการประชาคมหมูบ่า้น กรณมีคีนในหมูบ่า้นเสียชวีติทุกราย (จ.
อุดรธานี) 

 มาตรการเฉพาะรถโดยสารสาธารณะและรถทวัรน์ าเทีย่ว  (จงัหวดั
ภูเก็ต)  

 มาตรการดา่นชุมชน อ าเภอทา่ศาลา เน้นการใช้ขอ้มูลเพือ่ก าหนดจุด
ตัง้ดา่ (อ.ทา่ศาลา นครศรฯี) 

 

                                                                                                       (ที่มา : รายงาน ตก.2 เขตสุขภาพที่ 1-12) 

6. ผู้รับผิดชอบ/ผู้เขียนรายงานผล  
ล า
ดับ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ Email 

1 นายปัญณ์  จันทร์พาณชิย ์ นักวิชาการสาธารณสุข  
ช านาญการ 

 
 

ส านัก 
โรคไม่ติดต่อ 

กรมควบคุมโรค 

02-5903967 
064-2428855 

Khajohn_j@hotmail.com 

2 นายชาญยทุธ วิหกโต นักวิชาการสาธารณสุข  
ช านาญการ 

02-5903967 
094 484 4600 

chanyut677@gmail.com 

3 นางสาวกุลพิมล เจริญด ี นักวิชาการสาธารณสุข 
ช านาญการ 

02-5903970 
0846112729 

kulpimol@gmail.com 

4 นางสาวณัฐกฤตา บริบูรณ ์ นักวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติการ 

02-5903970 
0823841494 

rawi_jung898@hotmail.com 

 


