
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)
กับทิศทางการท างานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์

ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค



รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพระดบัพืน้ที่
โดยใช้พืน้ที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ด้วยการท างานอย่างมีส่วนร่วมของรัฐ ประชาสังคม และเอกชน
ตามแนวทาง “ประชารัฐ”

เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งแก่ระบบสุขภาพอ าเภอ

District Health Board (DHB)

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)



ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

พ.ศ. 2561
พชอ. ไม่เกิน 21 คน 

สสว. ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐  



เป้าหมาย

ประชาชนและชมุชนสามารถพ่ึงตนเองได้ และเชือ่มโยง

ระบบบริการกบัชมุชนและทอ้งถ่ิน โดยมเีป้าหมายในการท าให ้

“คนอ าเภอเดยีวกนัไมท่อดทิ้งกนั” และ “คนไทยใส่ใจดแูลกนั”

โดยใหท้กุภาคส่วนในพื้นที่มสี่วนร่วมในการพฒันาคณุภาพชวิีต 



ขยะ สิ่งแวดล้อม

ผู้สูงอายุ

อุบัติเหตุ

โรคไม่ติดต่อ 
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

อาหารปลอดภัย

ประเด็นการขับเคล่ือน พชอ.



ประเด็นปัญหาโรคและภยัสขุภาพ 10 อนัดบัแรกทีเ่ลอืกด าเนนิการ 

อนัดบั ประเด็นโรคและภยัสขุภาพ จ านวน (อ าเภอ) รอ้ยละ

1 DHF 545 88.91

2 NCD 425 69.33

3 TB 394 64.27

4 HFM 359 58.56

5 อบุตัเิหตทุางถนน 190 31.00

6 EPI 184 30.02

7 EID 131 21.37

8 การป้องกนัเด็กจมน ้า 123 20.07

9 หนอนพยาธิ 76 12.40

10 AIDS 62 10.11

ทีม่า : ระบบฐานขอ้มลูการประเมนิตนเองออนไลน์(Self-assessment)  สถาบนัวจิัย จัดการความรูแ้ละมาตรฐานการควบคมุโรค (สวคร.)  http://irem2.ddc.moph.go.th (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ตลุาคม 2560)

http://irem2.ddc.moph.go.th/
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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/ปี

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



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

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 าเภอท้ังหมด

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



เขตสุขภาพที่ 1
อ าเภอเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) 14 อ าเภอ  

▪ อ.เมืองเชียงราย  อ.แม่จัน อ.ฝาง อ.เมืองเชียงใหม่

อ.แม่ริม  อ.สันทราย  อ.สันป่าตอง อ.หางดง  

▪ อ.เมืองน่าน อ.เชียงค า  

▪ อ.เมืองพะเยา อ.เมืองแพร่ 

▪ อ.เมืองล าปาง อ.เมืองล าพูน

อ าเภอเสี่ยงสูง (สีส้ม) 11 อ าเภอ  

▪ อ.พาน อ.แมส่รวย อ.แม่สาย อ.เวียงป่าเป้า 

▪ อ.จอมทอง อ.ดอยสะเก็ด อ.สันก าแพง 

▪ อ.สารภี  อ.ลอง อ.ปาย

▪ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน



เขตสุขภาพที่ 4
อ าเภอเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) 19 อ าเภอ  

▪ อ.บ้านนา อ.เมืองนครนายก

▪ อ.บางบัวทอง อ.บางใหญ่ อ.ปากเกร็ด

▪ อ.เมืองปทุมธานี อ.เมืองนนทบุรี

▪ อ.บางปะอิน อ.พระนครศรีอยุธยา อ.เสนา

▪ อ.ชัยบาดาล อ.บ้านหมี่ อ.พัฒนานิคม อ.เมืองลพบุรี

▪อ.แก่งคอย อ.เมืองสระบุรี อ.หนองแค

▪อ.เมืองสิงห์บุรี อ.เมืองอ่างทอง
อ าเภอเสี่ยงสูง (สีส้ม) 11 อ าเภอ  

▪ อ.องครักษ์ อ.ไทรน้อย อ.คลองหลวง อ.ธัญบุรี อ.ลาดหลุมแก้ว 

▪ อ.ล าลูกกา อ.วังน้อย อ.โคกส าโรง

▪ อ.พระพุทธบาท อ.มวกเหล็ก อ.อินทร์บุรี



เขตสุขภาพที่ 2
อ าเภอเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) 9 อ าเภอ

▪อ.แม่สอด อ.เมืองตาก

▪อ.เมืองพิษณุโลก อ.วังทอง

▪อ.เมืองเพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี อ.หนองไผ่ อ.หล่มสัก

▪อ.เมืองอุตรดิตถ์

อ าเภอเสี่ยงสูง (สีส้ม) 8 อ าเภอ

▪อ.บางระก า อ.นครไทย อ.พรหมพิราม 

▪อ.บึงสามพัน อ.ศรีเทพ 

▪อ.เมืองสุโขทัย อ.ศรีส าโรง

▪อ.พิชัย



เขตสุขภาพที่ 5
อ าเภอเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) 24 อ าเภอ

▪ อ.ท่าม่วง อ.ท่ามะกา อ.เมืองกาญจนบุรี

▪ อ.ก าแพงแสน อ.นครชัยศรี อ.บางเลน 

▪ อ.เมืองนครปฐม อ.สามพราน อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 

▪ อ.หัวหิน อ.ชะอ า อ.ท่ายาง อ.เมืองเพชรบุรี อ.บ้านโป่ง 

▪ อ.ปากท่อ อ.โพธาราม อ.เมืองราชบุรี อ.เมืองสมุทรสงคราม

▪ อ.กระทุ่มแบน อ.บ้านแพ้ว อ.เมืองสมุทรสาคร

▪ อ.เมืองสุพรรณบุรี อ.สองพี่น้อง อ.อู่ทอง
อ าเภอเสี่ยงสูง (สีส้ม) 8 อ าเภอ

▪ อ.ไทรโยค อ.กุยบุรี อ.ทับสะแก อ.บางสะพาน 

▪ อ.ปราณบุรี อ.บางปลาม้า

▪ อ.เขาย้อย อ.ด าเนินสะดวก



เขตสุขภาพท่ี 6
อ าเภอเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) 25 อ าเภอ

▪อ.ท่าใหม่ อ.เมืองจันทบุรี

▪อ.แปลงยาว อ.เมืองฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต

▪อ.บางละมุง อ.บ้านบึง อ.พนัสนิคม อ.พานทอง อ.เมืองชลบุรี 

▪ อ.ศรีราชา อ.เมืองตราด อ.กบินทร์บุรี อ.นาดี อ.เมืองปราจีนบุรี

▪อ.แกลง อ.นิคมพัฒนา อ.ปลวกแดง อ.เมืองระยอง

▪อ.บางพลี อ.เมืองสมุทรปราการ

▪อ.เมืองสระแก้ว อ.วังน้ าเย็น อ.วัฒนานคร อ.อรัญประเทศ

อ าเภอเสี่ยงสูง (สีส้ม) 16 อ าเภอ

▪อ.ขลุง อ.นายายอาม อ.โป่งน้ าร้อน อ.มะขาม

▪อ.บางคล้า อ.บางน้ าเปรี้ยว อ.บางปะกง อ.พนมสารคาม

▪อ.บ่อทอง อ.สัตหีบ อ.ศรีมหาโพธิ อ.บ้านค่าย อ.บ้านฉาง

▪อ.บางบ่อ อ.พระประแดง อ.เขาฉกรรจ์



เขตสุขภาพที่ 3
อ าเภอเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) 3 อ าเภอ

▪อ.เมืองก าแพงเพชร

▪อ.เมืองนครสวรรค์

▪อ.เมืองพิจิตร

อ าเภอเสี่ยงสูง (สีส้ม) 5 อ าเภอ

▪อ.ขาณุวรลักษบุรี อ.คลองขลุง

▪อ.เมืองชัยนาท อ.บรรพตพิสัย

▪อ.เมืองอุทัยธานี



เขตสุขภาพท่ี 9
อ าเภอเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) 18 อ าเภอ

▪อ.ภูเขียว อ.เมืองชัยภูมิ อ.หนองบัวแดง

▪อ.ครบุรี อ.ด่านขุนทด อ.โนนสูง อ.ปักธงชัย อ.ปากช่อง

▪อ.เมืองนครราชสีมา อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน

▪อ.นางรอง อ.ประโคนชัย อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.หนองกี่

▪อ.ปราสาท อ.เมืองสุรินทร์ อ.สังขะ

อ าเภอเสี่ยงสูง (สีส้ม) 12 อ าเภอ

▪อ.แก้งคร้อ อ.จัตุรัส

▪อ.โชคชัย อ.บัวใหญ่ อ.พิมาย

▪อ.กระสัง อ.บ้านกรวด อ.ละหานทราย อ.ล าปลายมาศ

▪อ.สตึก

▪อ.ท่าตูม อ.ศีขรภูมิ



เขตสุขภาพที่ 7
อ าเภอเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) 7 อ าเภอ  

▪ อ.เมืองกาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด

▪ อ.ชุมแพ อ.เมืองขอนแก่น

▪ อ.บรบือ อ.เมืองมหาสารคาม

▪ อ.เมืองร้อยเอ็ด

อ าเภอเสี่ยงสูง (สีส้ม) 15 อ าเภอ  

▪ อ.กุฉนิารายณ์ อ.สมเด็จ

▪ อ.กระนวน อ.บ้านไผ่ อ.น้ าพอง อ.บ้านแฮด อ.พล 

▪ อ.หนองเรือ

▪ อ.เชียงยืน อ.พยัคฆภูมิพิสัย อ.วาปีปทุม

▪ อ.เกษตรวิสัย อ.โพนทอง อ.สุวรรณภูมิ อ.เสลภูมิ



เขตสุขภาพที่ 8
อ าเภอเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) 8 อ าเภอ

▪ อ.เมืองบึงกาฬ อ.เมืองเลย อ.วังสะพุง

▪ อ.เมืองสกลนคร อ.เมืองหนองคาย

▪ อ.เมืองหนองบัวล าภู อ.กุมภวาปี อ.เมืองอุดรธานี

อ าเภอเสี่ยงสูง (สีส้ม) 12 อ าเภอ

▪ อ.เมืองนครพนม

▪ อ.วานรนิวาส อ.สว่างแดนดิน อ.อากาศอ านวย

▪ อ.ท่าบ่อ

▪ อ.นากลาง อ.ศรีบุญเรือง

▪ อ.บ้านดุง อ.บ้านผือ อ.เพ็ญ อ.วังสามหมอ อ.หนองหาน



เขตสุขภาพที่ 10
อ าเภอเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) 9 อ าเภอ

▪อ.เมืองยโสธร

▪อ.กันทรลักษ์ อ.ขุขันธ์ อ.เมืองศรีสะเกษ อ.อุทุมพรพิสัย

▪อ.เมืองอ านาจเจริญ

▪อ.เดชอุดม อ.เมืองอุบลราชธานี อ.วารินช าราบ

อ าเภอเสี่ยงสูง (สีส้ม) 6 อ าเภอ

▪อ.เมืองมุกดาหาร

▪อ.เลิงนกทา

▪อ.กันทรารมย์

▪อ.ตระการพืชผล อ.พิบูลมังสาหาร อ.ม่วงสามสิบ



กรมควบคุมโรค

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานป่องกันควบคมุโรคฯ
ตามแนวทางการด าเนินงานควบคุมโรคฯ ป่ 2562 ภาคใต่

สัญญลักษณ์
เสี่ยงสูงมาก
เสี่ยงสูง

พื้นที่อ าเภอเสี่ยงภาคใต้

เสี่ยงสูงมาก : เมือง กาญจนดิษฐ์ เกาะสมุย พุนพิน
เสี่ยงสูง : เกาะพงัน ไชยา บ้านนาสาร เวียงสระ

เสี่ยงสูงมาก : เมือง หลังสวน
เสี่ยงสูงมาก : เมือง

เสี่ยงสูงมาก : เมือง ตะกั่วป่า

เสี่ยงสูงมาก : เมือง ถลาง
เสี่ยงสูง : กะทู้

เสี่ยงสูงมาก : เมือง, ท่าศาลา
เสี่ยงสูง : ทุ่งสง ทุ่งใหญ่ ร่อนพิบูลย์ สิชล

เสี่ยงสูงมาก : เมือง ควนขนุน
เสี่ยงสูงมาก : เมือง 
เสี่ยงสูง : คลองท่อม เหนือคลอง อ่าวลึก เสี่ยงสูงมาก เมือง รัตภูมิ หาดใหญ่

เสี่ยงสูง : จะนะ นาทวี สะเดา
เสี่ยงสูงมาก : เมือง 
เสี่ยงสูง : กันตัง ย่านตาขาว ห้วยยอด

เสี่ยงสูงมาก : เมือง เสี่ยงสูงมาก เมือง สุไหงโกลก

เสี่ยงสูงมาก : เมือง

เสี่ยงสูงมาก : เมือง





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)



1. ขับเคลื่อนการด าเนินงานในระดับอ าเภอ ผ่านกลไก พชอ. และ ศปถ.อ าเภอ 
โดยใช้แนวทาง D-RTI (283 อ าเภอ)
▪ ด าเนินการในอ าเภอเสี่ยงสูงมากและเสี่ยงสูง ร่วมกับ ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)
▪ ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน ติดตามประเมินผลร่วมกันภายใต้ ศปถ.
▪ สสส. สนับสนุนงบประมาณ 

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 22

สรุปจุดเน้น การด าเนินงานส าคัญ ปี 2562 (RTI) 



ศปถ.
อ าเภอ

พชอ.

ศปถ.
ท้องถิ่น

การป้องกนัการบาดเจบ็จากการจราจรทางถนนในพชพ.

ระดบัอ าเภอ : ใช้กลไกศนูยป์ฏิบติัการความปลอดภยัทาง
ถนนอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) ร่วมกบัการสนับสนุนของ พชอ. และ
ส่งเสริมการท างานในระดบัท้องถ่ิน/ชุมชน

พชอ.: วิเคราะหข้์อมลูประเดน็ปัญหา

ศปถ.อ าเภอ: อ านวยการ ขบัเคล่ือนแก้ไข

สนับสนุน : คู่มือแนวทางเชิงคณุภาพ : D-RTI

อ าเภอเส่ียงทัง้ปี 2562   : 283 อ าเภอ
อ าเภอเส่ียงปีใหม่ : 144 อ าเภอ



ปีท่ี 4

ปีท่ี 3

ปีที่ 2
ปีท่ี 1

ผลการด าเนินงาน พชอ. การบาดเจบ็จากการจราจรทางถนน

▪ มีอ าเภอด าเนินการผา่น
ระบบสขุภาพอ าเภอ
678 อ าเภอ

2559 DHS

▪ 54 อ าเภอ ผ่านเกณฑ์
การประเมนิคุณภาพ 

▪ 32 อ าเภอมีผูบ้าดเจบ็หรือ
เสียชีวิตลดลง

2560 DHS-RTI 

136 อ าเภอ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมนิคุณภาพ

▪ 75 อ าเภอ มีการบาดเจบ็ลดลง 
และ 52 อ าเภอ มีการตายลดลง 

▪ 136 อ าเภอ จ านวนครัง้การเกิด
อุบัตเิหตุลดลง 666 ครัง้
มีผู้บาดเจบ็ลดลง 1,255 คน 

ที่มา: บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภยัจากรถ จ ากัด 

2561 พชอ. (D-RTI)

ก าหนดเป้าหมายอ าเภอเส่ียง 283 อ าเภอ
ผา่นเกณฑป์ระเมินคณุภาพ > 140 อ าเภอ
มีอ าเภอท่ีมีผูบ้าดเจบ็หรือเสียชีวิต
ลดลง 100 อ าเภอ
(283 อ าเภอครอบคลุมการตาย 81% ของทัง้หมด)

เป้าหมาย 2562 พชอ. (D-RTI)



ประเด็นข้อค้นพบ พชอ. กับการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
• กลไกการจัดการปัญหาระดับอ าเภอ ได้รับการยอมรับว่าเป็นกลไกมีประสิทธิภาพในการ

เข้าถึงระดับชุมชนและท้องถิ่นได้ดี

• อ าเภอเสี่ยงไม่ได้ด าเนินการน้อย

• การจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพน้อย ส าหรับน าไปสู่การวิเคราะห์ถึงรากของปัญหา 
รวมทั้ง การชี้เป้าในระดับท้องถิ่น/ชุมชน และการเชื่อมโยงข้อมูลสู่การสร้างมาตรการที่หวังผล 
เป็นผลให้มาตรการแก้ปัญหาแบบเดิมๆ ไม่  Focus กลุ่มเป้าหมาย และเน้นรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ และส่วนใหญ่ไม่ประเมินผลมาตรการ 

• คณะกรรมการ พชอ. มีข้อจ ากัดการท างานหากไม่เชื่อมโยงกับ ศปถ .อ าเภอ ซึ่งมี
บทบาทหน้าที่โดยตรง และมีมุมมองว่าเป็นงานของฝ่ายสาธารณสุข บทบาทสับสนไม่ชัดเจน 
ควรมีการก าหนดบทบาทที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม



การขบัเคลื่อนการด าเนินงานป้องกนัอุบตัเิหตทุางถนนผ่าน

คณะกรรมการการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัอ าเภอ (พชอ.)

และเช่ือมโยงกบั

ศูนยป์ฏิบตักิารความปลอดภยัทางถนนอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ)

ศูนยป์ฏิบตักิารความปลอดภยัทางถนนทอ้งถิ่น (ศปถ.อปท.)



ศปถ.อ าเภอ

• อ านวยการ

• ขับเคลื่อนแก้ไข

พชอ.
• วิเคราะห์ข้อมูล

ประเด็นปัญหา

ศปถ.
ท้องถิ่น

• ขับเคลื่อนชุมชน 
เทศบาล/อบต.
ผู้น าชุมชน



เครื่องมือ 5 ชิ้น (ศวปถ.)

1. สามเหลี่ยมปัจจัยสุขภาพ  
(บุคคล, สภาวะแวดล้อม, ระบบที่เก่ียวข้อง)

2. สร้างแผนภูมิต้นไม้ปัญหา
3. สร้างบันไดผลลัพธ์
4. การวิเคราะห์แรงเสริมแรงต้าน
5. การรวมรวมข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์



กรอบกิจกรรมการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ (D-RTI) ปี 2562
(ร่าง) กรอบกิจกรรมการด าเนินงาน D-RTI +Plus ระดับดีมาก(Excellent)

ระดับดีเยี่ยม
(Advanced)

1) มีจัดตั้งคณะท างาน Core Team และมีการประชุมการประชุมขับเคลื่อน/วางแผนการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
แบบมีส่วนร่วมของทีมสหสาขา (พชอ./ศปถ.อ าเภอ)

3 ครั้ง/ปี ≥ 5 ครั้ง

2) การจัดการข้อมูลเฝ้าระวัง และจัดท าแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิต ตามหลักระบาด     
วิทยาการบาดเจ็บ คน รถ ถนน แยกรายต าบล และกลุ่มอายุ และข้อมูลปัญหาเฉพาะพื้นที่อ าเภอ (น าข้อมูลมา
วิเคราะห์สามเหลี่ยมปัจจัยก าหนดสุขภาพ บุคคล, สภาวะแวดล้อม, ระบบที่เกี่ยวข้อง) 

ย้อนหลัง 3 ปี ≥ 5 ปี

3) การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตฯ โดยใช้ Haddon Matrix 3 ครั้ง/ปี ≥ 5 ครั้ง/ปี

4) คัดเลือกประเด็นปัญหาที่ส าคัญ และวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้วยแผนภูมิตน้ไม้ (Problem tree)
เพื่อหารากของปัญหา 

3 ประเด็น ≥ 5 ประเด็น

5) ก าหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาและสร้างบันไดผลลัพธ์ ในการก าหนดแผนและกิจกรรม 3 เป้าหมาย ≥ 5 เป้าหมาย

6) ด าเนินมาตรการการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนโดยสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
ของอ าเภอ

3 มาตรการ ≥ 5 มาตรการ

7) การจัดตั้งทีมระดับท้องถิ่น/ต าบล/หมู่บ้าน (RTI-Team) และแสดงผลงานกิจกรรมที่ด าเนินการของ RTI-Team 
หรือ ศปถ.อปท.

3 ทีม ≥ 5 ทีม
หรือทุกต าบล      ในอ าเภอ

8) การชี้เป้าและแก้ไขจุดเสี่ยงหรือความเสี่ยง (Black Spot) หรือการจัดให้มีโซนถนนปลอดภัย (Safety Zone) 3 จุด ≥ 5 จุด

9) การสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลเปรียบเทียบขอ้มูลการเสียชีวิต, การบาดเจ็บ และจ านวนครั้งการเกิด
อุบัติเหตุวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรค (แรงเสริม-แรงต้าน) และประเมินผลมาตรการ
เฉพาะบางมาตรการ (การรวมรวมข้อมูลสะท้อนผลลัพธ์)

1 ฉบับ
มีการประเมินภาพรวม

1 ฉบับ
มีการประเมินภาพรวม และ

มาตรการเฉพาะ



D-RTI ก่อน ขณะ หลัง ปัญหาหลัก แนว
ทางแก้ไข

รถ รถ

คน คน

ถนน-สวล ถนน-สวล

Finding Haddon Matrix Risk Find out

Case
จุดเส่ียง

ข้อมลู
ด าเนินเองได้เลย

น าเข้าแผนฯ อ าเภอ/ท้องถิ่น

ขอรับการสนับสนุน

ข้อเสนอเชงินโยบาย

ศปถ.อปท

ศปถ.อ

ศปถ.จ

ศปถ.

ศปถ.อ ำเภอ ขอความช่วยเหลือ
ขอรับการสนบัสนุน

ก ากบัดูแล / ติดตาม
ประสานความช่วยเหลือ

ต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ส่วนกลาง/จังหวัด

บูรณำกำรหน่วยงำนพืน้ที ่
และศปถ.อปท

ก ำหนดนโยบำย 

ส านักงานปลัดกระทรวง สธ.
คร./ส านักโรคไม่ตดิต่อ/สคร.

สสจ
สสอ
รพ

รพ.สต

12/11/2018 D-RTI พรหมมินทร์ กณัธิยะ ส านกังานเครือข่ายลดอุบติัเหตุ

จุดเร่ิม 

กลไก พชอ. กับการเชื่อมโยง ศปถ.อ าเภอ



ทิศทางการท างานของอ าเภอในระดับประเทศ
▪ ทิศทางของ ศูนย์อ านวยฯ ประเทศ ปี 2562 การเน้นหนักใน 3 ประเด็น  

1) การท างานของอ าเภอ 2) มาตรการองค์กรหน่วยงานราชการ 3) ทีมสืบสวนสาเหตุจังหวัด

▪ การเข้มข้นในระดับอ าเภอ/ท้องถิ่นต าบลจะเพิม่มากขึ้นโดยเฉพาะอ าเภอเสี่ยง

▪ ปี 2562 มีการชี้เป้าอ าเภอเสี่ยง 283 อ าเภอ ผ่านศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน

▪ มีความร่วมมือกันหลายภาคส่วนในสว่นกลาง ได้แก่ ปภ., สธ., สสส., ตร.

▪ ผลักดันการแต่งตั้งคณะกรรมการขบัเคลื่อนและประเมินผลฯ ในระดับประเทศ

▪ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ อ าเภอที่ท างานเห็นผลเปน็รูปธรรม



ศูนย์ปฏิบัตกิำรควำมปลอดภัยทำงถนนอ ำเภอ (ศปถ. อ ำเภอ) 
และท้องถิ่น (ศปถ. ท้องถิ่น)ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 

วา่ดว้ยการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
โดยใหค้ณะกรรมการ ศปถ. อ าเภอ มีอ านาจหนา้ท่ีในเขตอ าเภอ ดงัต่อไปน้ี

(๑) จดัท ำแผนปฏิบัติกำร แผนงำน โครงกำร และงบประมำณในกำรป้องกนั และลด
อุบัติเหตุทำงถนนของอ ำเภอ และประสำนแผนปฏิบัติกำร แผนงำน และโครงกำรของ
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอ ำเภอ ให้สอดคล้องกับแผนกำรป้องกันและลด
อุบัตเิหตุทำงถนนของจงัหวดั 

(๒)  ด ำเนินกำรป้องกนัและลดอุบัตเิหตุทำงถนนในเขตอ ำเภอ 
ในหมวด ๔ ศูนย์ปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยทำงถนน ข้อ ๒๒ ในทอ้งท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดมี
ปัญหาเก่ียวกบัอุบติัเหตุทางถนน อนัสมควรใหมี้ศูนยป์ฏิบติัการความปลอดภยัทางถนนข้ึน เพื่อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา
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