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รายงานสรุปผลการตรวจราชการ   ตัวช้ีวัดที่ 18 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน edit 4 ก.ย.61 

รายงานสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัดที่ 18 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
เป้าหมาย : ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน  
               และ เป้าหมายรอบ 9 เดือน: : ไม่เกิน 13.0 ต่อประชากรแสนคน (8,459 คน) 
 
ผลลัพธ์   :  

 ผลการด าเนินการไตรมาสที่ 3 ปี 2561 :  อัตราการเสียชีวิตไม่เกิน 14.7 ต่อประชากรแสนคน (9,558 คน) 

 เปรียบเทียบกับ 9 เดือน ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) : 14.9 ต่อประชากรแสนคน (9,746 คน) ลดลง 188 คน   
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
   กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ใน 4 มาตรการหลักแต่

จะมุ่งเน้นในประเด็นที่ส าคัญ 2 ส่วนที่สามารถวัดและติดตามผลการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่  
1) การขับเคลื่อนการจัดการข้อมูลให้มีความต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ IS Online และ 

การบูรณาการข้อมูล 3 ฐานในจังหวัด ซึ่งมีความก้าวหน้าไปมากในหลายจังหวัด 
2) ขยับการป้องกันแบบเข้มข้นในระดับอ าเภอและชุมชนมากขึ้น ได้แก่อ าเภอ (สสอ./รพช./คปสอ.) เป็น

เลขาฯ ร่วมใน ศปถ.อ าเภอบูรณาการการขับเคลื่อนภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
และมี ก ร ะบวนกา รท า ง าน ที่ เ น้ น เ ชิ ง ผ ลผลิ ต และ เ ชิ ง คุณภาพอย่ า ง เ ป็ น รู ป ธ ร รมภาย ใต้ โ ค ร งก า ร 
D-RTI (District-Road Traffic Injury) เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) 

แบ่งระดับการด าเนินงานในจังหวัด ดังนี้  
หน่วยงาน มาตรการ การตรวจติดตามที่มุ่งเน้น 

 
1.ระดับจังหวัด 

ส านักงาน 
สาธารณสุขจังหวัด 

1. Integration Data 3 ฐาน 
 2. Investigation online  
(ในแง่การบริกหารจัดการในจังหวัด) 
 3. Information Black Spot น าเสนอข้อมูล 
จุดผ่าน ศปถ.จังหวัด/อ าเภอ  
    อย่างน้อย 5 จุด/จังหวัด/ไตรมาส  
4. SAT/EOC-RTI วิเคราะห์ข้อมูลสู่มาตรการ 
ป้องกันสนับสนุน อ าเภอ/ท้องถิ่น 
 

1) การบูรณาการข้อมูลการตาย  
   ของจังหวัดจาก 3 หน่วยงาน 
   เป็นอย่างไร (สถานการณ์ปัญหา  
   ควรตารางแยกเป็นรายอ าเภอ  
   และรายเดือน) 
2) น าเสนอข้อมูลชี้เป้าจุดเสี่ยง 
จุดผ่าน ศปถ.จังหวัด/อ าเภอ  
 

 
โรงพยาบาล 

(รพ. A S M1) 
* ** โรงพยาบาลชุมชน  

1. IS online (รพ. A S M1) 
2. TEA Unit คุณภาพ (รพ. A S M1) 
3. Ambulance Safety 
4. RTI Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง 

1) จ านวนโรงพยาบาลที่    
ด าเนินการ IS online  
 (เฉพาะ A S M1 ในจังหวัด)  
2) มีการเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล 
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หน่วยงาน มาตรการ การตรวจติดตามที่มุ่งเน้น 
เน้นเฉพาะเรื่อง 

Ambulance safety 
และ RTI Officer 

    ถนน (จปถ.) เน้น รถพยาบาล รถยนต์ 
    ราชการ(ควรเป็นฝ่ายบริหาร/ยานพาหนะ 
    ของหน่วยงาน)   
5. การรักษาพยาบาล EMS/ER/In-hos/Refer 

 ในจังหวัดหรือไม่  
3) การรักษาพยาบาลจ านวน 
ผู้บาดเจ็บทางถนนที่มีค่าที่มี  
   Ps>0.75 เสียชีวิต ไม่เกิน 1% 

 
ระดับอ าเภอ 

สสอ. 
โรงพยาบาลชุมชน 

คปสอ. 
 

1. สสอ./รพช./คปสอ. เป็นเลขาร่วมใน ศปถ. อ าเภอ 
2. อ าเภอมีการบูรณาการงาน RTI ใน พชอ. 
3. Community Road Safety 
    (ชุมชน/ต าบล/หมู่บ้าน) 
4. D-RTI ปี 2 (อ าเภอ) 
   (District-Road Traffic Injury) 

1) D-RTIเป้าหมาย มีการด าเนิน 
   การอ าเภอเสี่ยงสูงสุด 1 อ าเภอ 
   ในจังหวัด และอีก 30% ของ 
   อ าเภอที่เหลือ   

 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
  จากการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2560 ถึงมิถุนายน 2561 พบว่า จ านวนผู้เสียชีวิตจากการอุบัติเหตุทางถนน ในไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 
2561 จ านวน 9,558 คนคิดเป็น 14.7 ต่อประชากรแสนคน เทียบกับเป้าหมายในไตรมาส 3 เพ่ิมขึ้น 1,099 คน (13.0 
ต่อประชากรแสนคน) และลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ในไตรมาสเดียวกัน จ านวน 188  คน เมื่อพิจารณารายเขต
สุขภาพพบว่า อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ส่วนใหญ่สูงเกินกว่าค่าเป้าหมายรอบ 9 เดือน มีเขตบริการ
สุขภาพที่ 3 11 และ 12 ที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย (รายละเอียดดังภาพที่ 1)  

 

ภาพที่ 1 จ านวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไตรมาสที่ 3 ปี พ.ศ. 2561 เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายรายไตรมาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข  

วิเคราะหโ์ดย : ส านักโรคไม่ติดต่อ  
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เป้าอัตรารอบ   เดือน 15.3 16.2 16.2 11.5 17.2 18.9 10.6 8.3 12.8 11.5 18.3 13.4 2.1 13.0

ผลการด าเนินงาน รอบ   เดือน 18.5 18.3 14.5 16.9 17.6 23.4 11.6 9.5 15.3 16.0 15.6 11.7 2.6 14.7
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3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

 

1. 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%  
(เน้นเรื่องรถพยาบาลปลอดภัย) ถือว่ามีการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ
น้อยมาก ซึ่งมีหนังสือสั่งการให้รายงานจากกระทรวงแล้ว  

 มาตรการด้านการจัดการข้อมูล 
มาตรการข้อมูล จ านวนจังหวัดที่มีการบูรณาการข้อมูล 3 ฐานทั้งหมด 51 จังหวัด คิดเป็น 67% 

 พัฒนาระบบการรายงาน การสอบสวนการบาดเจ็บ Investigation Online อยู่ใน
ระยะทดลองใช้ 

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

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

 มาตรการป้องกัน 
- การด าเนินงาน D - RTI มีรายงานการด าเนินงานผ่านส านักงานป้องกันควบคุมโรค  

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

 

4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์จาก
การตรวจติดตาม 

 การด าเนินงานในภาคส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนการด าเนินงานของประเทศและพ้ืนที่
อย่างเต็มที่ ทั้งในด้านการจัดการข้อมูล 3 ฐาน IS Online ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลลัพธ์ และ
ก็มีความจ าเป็นและส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งมีหลายจังหวัด
ด าเนินการได้ดี แต่ก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวม  

 ด้านการป้องกันกระทรวงสาธารณสุขได้บูรณการการท างานเข้มข้นในระดับอ าเภอภายใต้คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) โดยเน้นเชิงคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้โครงการ D-RTI 
(District-Road Traffic Injury) และเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ (ศปถ.
อ าเภอ) พบว่า มีอ าเภอสนใจด าเนินการจ านวนมาก 639 อ าเภอ คิดเป็น 72.78%เป้าหมาย 322 อ าเภอ 
ซึ่งอยู่ในช่วงประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ ในไตรมาส 4 โดยคาดหวังว่าจะมีอ าเภอด าเนินการได้คุณภาพ
และลดจ านวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ไม่น้อยกว่า 50 อ าเภอ ตามเป้าหมาย 
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5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ประเด็น ปัญหา/ข้อจ ากัด   ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง /ต่อผู้บริหาร 

ระบบข้อมูล 1.การบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน ยังไม่ต่อเนื่อง 
2.ระบบ IS Online บางพ้ืนที่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือยังไม่สามารถน ามาใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.พัฒนาศักยภาพจังหวัดที่ยังบูรณาการข้อมูลไม่ได้
หรือยังไม่ต่อเนื่อง 
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดระบบ IS online 
และจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางทางถนนในระดับจังหวัด  

การด าเนินงาน 1. การขับเคลื่อน D-RTI ผ่าน ศปถ.อ าเภอ
บางบางพ้ืนที่ยังไม่ต่อเนื่อง 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลในระดับจังหวัดและ
อ าเภอ ไม่ครอบคลุมตามหลักระบาดวิทยา 
เช่น กลุ่มอายุ เพศ ช่วงเวลาเกิดเหตุ 

1. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนกลาง 
ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้มีนโยบายใน     
ทิศทางเดียวกนั 
2. พัฒนาศักยภาพบุคคลกรในระดับอ าเภอในการ
ท างาน พชอ., D-RTI และ ศปถ.อ าเภอ ร่วมกับภาคี
เครือข่าย 

 
6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร 

1. เร่งรัดการายงานผลการด าเนินงานของพ้ืนที่ ผ่านระบบ QuickWin ในไตรมาส 4 เพ่ือรวบรวมผลงานใน
ปีงบประมาณ 2561 

2. พัฒนามาตรการการตรวจระดับ Alcohol ในเลือดในผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุแล้วบาดเจ็บ/เสียชีวิตให้
ต่อเนื่องในช่วงปกติ  

3. พัฒนาศักยภาพจังหวัดที่ยังมีปัญหาในการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน 
4. จัดท าแนวทางสนับสนุนการบูรณาการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนกับ พชอ. และ ศปถ. อ าเภอ และชี้

เป้าอ าเภอเสี่ยงสูง 
 

 

7. Best practices/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง การด าเนินงานในระดับจังหวัดและอ าเภอที่ประสบ
ความส าเร็จ จากการถอดบทเรียนสรุปเป็นองค์ประกอบได้ดังนี้  
  1. ประยุกต์นโยบายจากส่วนกลางและมีนโยบายเฉพาะพ้ืนที่เองตรงกับปัญหาของพื้นที่  

 2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อมโยงถึงมาตรการการแก้ไขปัญหา  
  3. มีการด าเนินการต่อเนื่องตลอดปีไม่เฉพาะเทศกาล  
 4. เครือข่ายทีมงานเหนียวแน่นต่อเนื่อง  
  5. มีทัศนคติเชิงบวกต่อการท างาน ไม่ติดกรอบข้อจ ากัดในบทบาท ระเบียบ ข้อกฎหมาย งบประมาณ  
     และปัญหาอุปสรรค 
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ตัวอย่างมาตรการเฉพาะพืน้ที่ 

 มาตรการตปีีกแมงขีน้าก (กลุม่เด็กซิ่ง) ของจงัหวดัอุดรธานี 

 มาตรการมจีดหมายส่งไปถงึผู้ปกครอง หากเยาวชนมพีฤตกิรรมเส่ียง 
(อ.หนองววัซอ จ.อุดร) 

 มาตรการประชาคมหมูบ่า้น กรณมีคีนในหมูบ่า้นเสียชวีติทุกราย (จ.
อุดรธานี) 

 มาตรการเฉพาะรถโดยสารสาธารณะและรถทวัรน์ าเทีย่ว  (จงัหวดั
ภเูก็ต)  

 มาตรการดา่นชุมชน อ าเภอทา่ศาลา เน้นการใช้ข้อมลูเพือ่ก าหนด
จุดตัง้ดา่ (อ.ทา่ศาลา นครศรฯี) 

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

    ผู้รายงาน. นายปัญณ์ จันทร์พาณิชย์ 
    ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    วันที่ 4 กันยายน 2561 
   โทร. 084 472 4678 E-mail. khajohn_j@hotmail.com 


