
 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยท างาน (15 – 59 ปี)      
ตัวชี้วัดที ่23 อัตราตายจากอุบัติเหตุ ทางถนนลดลงไมเ่กิน 18 ต่อแสนประชากร 
เป้าหมาย(เกณฑ์) ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน ในปีงบประมาณ 2558 
ความหมาย / ค า
นิยาม 

อุบัติเหตุทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ไม่รวม
ทางน ้าและทางอากาศ ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน นับตั งแต่เกิดเหตุถึง 30 
วันหลังเกิดเหต ุรวมการเสียชีวิตทีจุ่ดเกิดเหต ุระหว่างน้าส่งรพ. ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ (Refer) 
กรณ ีAdmitted เสยีชีวิตในตึกผูปุ้วยภายใน 24 ชม และเสยีชีวิตในตึกผู้ปุวยหลัง 24 ชม. จนถึง 30 
วันหลังเกิดเหตุรวมถึงขอกลับไปตายที่บ้าน ทั งนี ให้นับข้อมูลรวมทุกกลุ่มอาย ุ

ผลงาน 3 ปีย้อนหลัง อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดนครราชสมีา 
หน่วยวัด ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 
ต่อประชากรแสนคน 35.07 33.30 11.85 (7เดือน) 

 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชากรไทยทุกกลุ่มอายุในอ้าเภอ 

แหล่งข้อมลูการ
จัดเก็บ 

จากรายงานอุบัตเิหตุ 19 สาเหตุ และระบบ 43 แฟ้ม 
 

 
สูตรค านวณ 
 

(A/B) X 100,000 
A = จ้านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิหตุทางถนนทั งหมด (V01-V89) ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557-
กันยายน 2558) 
B = จ้านวนประชากรกลางป ี2557 

เกณฑ์การให้คะแนน 
(ใช้ในการประเมินผล
การด าเนินงาน) 

ดูกิจกรรมการด าเนินงานป้องกนัอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ โดยให้คะแนน ดังนี  
 

คะแนน (รอ
น้ าหนักคะแนน) 

ร้อยละ 25 ของ
คะแนน 

ร้อยละ 50 ของ
คะแนน 

ร้อยละ 75 
ของคะแนน 

ร้อยละ 100 
ของคะแนน 

ด้าเนินงาน ด้าเนิน 1 ข้อ ด้าเนิน 2 ข้อ ด้าเนิน 3 ข้อ ด้าเนิน 4 ข้อ 
โดยกิจกรรมแต่ละข้อ (แต่ละกิจกรรมไม่ต้องเป็นล้าดับขั นตอนท่ีต่อเนื่องกัน) คือ  
1. มีการวิเคราะหส์ถานการณ ์/ ปัจจัยเสีย่งของการเกิดอุบัตเิหตุทางถนนในพื นท่ี 
ที่ระบุถึงกลุ่มเสี่ยง, พฤติกรรมเสี่ยง, พื นที่เสี่ยงหรือพื นท่ีที่เกิดการบาดเจ็บอุบัตเิหตุทางถนนมากท่ีสุด 
เช่น  
แยกเป็นรายต้าบล 
2. มีการน้าข้อมูลอุบัติเหตไุปใช้ประโยชน์ในการไปขับเคลื่อนใหเ้กิดการแก้ไขปัญหาในพื นที่ โดย
น้าเสนอปัญหาต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. มีแผนงาน/โครงการ การด้าเนนิงานในพื นท่ีและร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยเป็นผู้น้าหรือมี
ส่วนส้าคญัในการดา้เนินงาน 
4. มีการประเมินผลการด้าเนินงาน 
ทั้งนี้ให้ยึดถือแนวทางการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้หลักการ 5 ส. ในระดับจังหวัด/
ในระดับอ้าเภอ ผ่าน DHS หรืออ้าเภอควบคุมโรคเขม้แข็ง /ในระดบัต้าบลผ่านต้าบลจัดการสุขภาพ 
การด้าเนินงาน 5 ส.มีรายละเอียดดังนี   



 

1. ส : สารสนเทศ (Information)การพัฒนาและจัดการข้อมูลทั งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้
จากการสอบสวน เพื่อใช้ประโยชน์ในการด้าเนินงาน โดยในระดับจงัหวัด/อ้าเภอใหด้้าเนินการ
สอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนตามเกณฑ์ของส้านักระบาดวิทยา เพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงลึก  
2. ส : สุดเสี่ยง (Priority) หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเลือกปัญหา/สาเหตุที่สา้คัญ มีความเสี่ยงสูงมา
ด้าเนินการก่อน  
3. ส : สหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) น้าปัญหาที่ได้มาร่วมกันคิดและวางแผนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโดยให้มหีน่วยงาน ภาคีเครือข่ายที่เกีย่วข้องมาร่วมกันท างานจึงจะเกิดผลลัพธ์เห็นเป็น
รูปธรรม  
4. ส : สุดคุ้ม (Cost effective) เลือกมาตรการ/วิธีการที่ด้าเนินการแล้วมคีวามเป็นไปได้และคุ้มค่า  
5. ส : ส่วนร่วม ควรให้คนในพื นท่ี/ชุมชนและภาคีคนท้างาน (Community participation) มีส่วน
ร่วมในทุกกระบวนการท้างานของพื นที่และภาคเีครือข่าย และควรมกีารติดตาม ประเมินผล
มาตรการ/วิธีการที่เลือกมาด้าเนินการเพื่อน้าไปปรับกระบวนการท้างานต่อไป 
ดูเอกสารประกอบการประเมินกจิกรรมตามข้อดังนี้ 
1) รายงานการวิเคราะหส์ถานการณ ์/ กลุ่มเสีย่ง / พฤติกรรมเสี่ยง/ พื นที่เสี่ยงหรือพื นท่ีที่เกิดการ
บาดเจ็บอุบัตเิหตุทางถนนมากท่ีสดุ 
2) รายงานการน้าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หรือ รายงานการประชุม/รูปภาพ 
3) แผนงาน/โครงการ การด้าเนินงานการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เช่น การส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัย, การแก้ไขปัญหาเมาแล้วขบั, การส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน หรือในกลุ่ม
เยาวชน, ผู้ใช้แรงงาน หรืออ่ืนๆ 
4) รายงานการประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนที่วางไว ้

มาตรการ/กิจกรรม
ส าคัญ 
 

ระดับจังหวัด 
1. ร่วมเป็นคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุและสาธารณภยัจังหวัดนครราชสีมา 
2. ซ้อมแผนแบบบรูณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ สาธารณภัยกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. เตรียมความพร้อมของ KORAT MERT TEAM เพื่อรองรับกรณีการเกิดอุบัติภัย            สา
ธารณภัยขนาดใหญ ่
5. เตรียมความพร้อมให้แก่ทีม Minimert เพื่อรองรับกรณีอุบัติเหตุและสาธารณภัยระดับอ้าเภอ 

ระดับอ าเภอ 
1. ร่วมเป็นคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุและสาธารณภยัระดับอ้าเภอ 
2. ซ้อมแผนอุบัตเิหตุ และซ้อมแผนแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
3. ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ สาธารณภัยกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4. เตรียมความพร้อมทีม Minimert เพื่อรองรับกรณีอบุัติเหตุและสาธารณภยัระดับอ้าเภอ 

ระดับต าบล 
1. ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ สาธารณภัยกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
2. ซ้อมแผนอุบัตเิหตุ และซ้อมแผนแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ งานระบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ 
 

ผู้ประสานงาน / 
เบอร์โทรศัพท์/e-
mail 

1. นางสุวรรณี  สมปราชญ์  งานระบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสมีา 
โทรศัพท์มือถือ : 081-878-8349         โทรศัพท ์: 04-446-5661  



 

โทรสาร : 04-446-5661                   E-mail : suwanneeso@gmail.com 
2. นายวีระชน  เกลียวกลม 
โทรศัพท์มือถือ : 089-255-9308         โทรศัพท ์: 04-446-5661  
โทรสาร : 04-446-5661                   E-mail : veerachon_k@hotmail.com 
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