
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค าน า 
 

อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน เป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก และ
เป็นอันดับหนึ่งในสามอันดับแรกของปัญหาสาธารณสุขมาโดยตลอด จ านวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต และผู้พิการ  
มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ข้อมูลจาก Global Status Report on Road Safety 2015 ขององค์การอนามัยโลก 
จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับ 2 ของโลก 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อ าเภอกุดบาก ได้ด าเนินโครงการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 
(District Road Traffic Injury : D-RTI) ได้แก่ ที่ว่าการอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล และ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)มีการด าเนินการป้องกันและลดการบาดเจ็บ การตาบจากอุบัติเหตุ 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) ศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานศึกษา องค์กรเอกชน ผู้น าชุมชน 
โดยด าเนินการผ่านช่องทางดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัมนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)หรือ Districk Health Broad : DHB) 
2. ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) 
3. อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
4. ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) 

กรอบการด าเนินงาน D-RTI มีกรอบกิจกรรมการด าเนินงาน 10 กิจกรรม เพื่อให้เกิดการด าเนินงานที่
มีเป้าหมายเชิงกระบวนการและเชิงผลผลิต ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดท าจึงได้จัดท า “แนวทางแนวทางการประเมิน
การด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ ((DHS-RTI)” เพ่ือให้เป็นกรอบแนว
ทางการด าเนินงานและประเมินผลกิจกรรมการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

ทางคณะผู้จัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อันจะน าไปสู่การลดการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอต่อไป 

 
  คณะผู้จัดท า 

  15 ธ.ค. 6๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 สารบัญ 
 

 เรื่อง                   หน้า 
- แนวทางการประเมินการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บ 

จากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ ((DHS-RTI)     ๓ 
- วัตถุประสงค์         ๓ 
- การด าเนินงาน         ๔ 
- ระยะเวลาการด าเนินงาน        ๔ 
- กลุ่มเป้าหมาย         ๔ 
- ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ       ๔ 
- เกณฑ์และข้ันตอนการประเมิน DHS-RTI      ๕ 
- เกณฑ์การประเมิน DHS-RTI       ๖ 
- เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 256๒     ๗ 
- วิธีการประเมิน         ๗ 
- ขั้นตอนการประเมิน DHS-RTI ในระดับพ้ืนที่อ าเภอ     ๘ 
- เกณฑ์การประเมิน DHS-RTI ระดับดี (Good)     ๙ 
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แนวทางการประเมินการด าเนินงาน 
การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ (DHS-RTI) 

 

 อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน เป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก และ
เป็นอันดับหนึ่งในสามอันดับแรกของปัญหาสาธารณสุขมาโดยตลอด จ านวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต และผู้พิการ   
มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ข้อมูลจาก Global Status Report on Road Safety 2015 ขององค์การอนามัยโลก 
จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยมีอัตราตาย 
36.2 ต่อประชากรแสนคน และจากข้อมูลบูรณาการ 3 ฐาน (สาธารณสุข ต ารวจ และบริษัทกลางฯ) พบว่า  
คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากถึงปีละ 23 ,000 - 24,000 คน หรือชั่วโมงละ 3 คน บาดเจ็บ
ไม่ได้นอนโรงพยาบาลนับล้านคนและนอนรักษาตัวโรงพยาบาลเกือบสองแสนคนต่อปี พิการอีกปีละกว่า 
7,000 คน คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี  

สาเหตุหลักจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด ดื่มแล้วขับ ง่วง/หลับใน และพฤติกรรมเสี่ย งที่
ท าให้อุบัติเหตุรุนแรงเพ่ิมขึ้น ได้แก่ การไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกัน ไม่สวมหมวกกันน็อค ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย หรือ
ถนนและสิ่งแวดล้อมไม่ปลอดภัย เหล่านี้ล้วนส่งผลให้อุบัติเหตุมีความรุนแรงมากขึ้น และอุบัติเหตุส่วนใหญ่
เกิดข้ึนบนถนนของ อบต. หมู่บ้าน กลุ่มผู้บาดเจ็บเป็นกลุ่มวัยรุ่น วัยท างานที่มีการดื่มสุราก่อนขับขี่รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ 

กรมควบคุมโรค ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานภาคีการด าเนินงานทั้งในระดับประเทศและใน
ระดับพ้ืนที่ โดยมีเป้าหมายลดการตายจากปี 2554 ลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2563 ตามทศวรรษความปลอดภัย  
ทางถนน และในปี 256๑ ก าหนดค่าเป้าหมายลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน ๒๐ ต่อประชากรแสน
คน ในปีงบประมาณ 256๒ กรมควบคุมโรคไดพั้ฒนาการด าเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและลดการตายจาก
อุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ ซึ่งเป็นหน่วยจัดการที่มีประสิทธิภาพและประเมินผลได้ดีที่สุด โดยประยุกต์ใช้
ระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health System: DHS) หรืออ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DC) ภายใต้
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการด าเนินงานผ่านกลไกการควบคุม
ป้องกันโรคในระดับอ าเภอ เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) 
และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับอ าเภอและท้องถิ่น โดยประยุกต์แนวคิดขององค์การอนามัยโลก (WHO) 
หรือกลยุทธ์ 5 ส. เป็นกรอบการด าเนินงาน 10 กิจกรรม ดังนี้ 

1. การจัดการข้อมูล การเฝ้าระวัง และจัดท าสถานการณ์ปัญหา 
2. การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน  
3. การขับเคลื่อนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของทีมสหสาขา  
4. มีแผนงาน/โครงการ  
5. การชี้เป้าและจัดการจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
6. การด าเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมน 
7. การด าเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน 
8. การรณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์  
9. การขับเคลื่อนทีมระดับต าบล/ท้องถิ่น/หน่วยงาน (RTI Team ต าบล) 
10. การสรุปผลการด าเนินงาน 

 

1. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ 

หรืออ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DHS-RTI)ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
(พชอ.) ให้สามารถประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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2. สร้างกลไกการด าเนินงาน DHS-RTI เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยในระดับอ าเภอ 
(ศปถ.อ าเภอ) และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับอ าเภอและท้องถิ่น 
2. การด าเนินงาน 

2.1 ด้านนโยบาย 
 ขับเคลื่อนเชิงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

พร้อมตั้งเป้าหมายการด าเนินงาน DHS-RTI ร้อยละ ๑๐0 ของอ าเภอในจังหวัดและผ่าน
เกณฑ์ประเมินระดับดี (Good) ร้อยละ 50 

 สร้างกลไกการติดตามการด าเนินงาน บรรจุเป็นประเด็นตรวจราชการ การพัฒนาสุขภาพตาม
กลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค กลุ่มวัยท างาน (คณะที่ 1)  

 ก าหนดเป็น KPI ในระดับกระทรวงและกรมควบคุมโรคทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ 
2.2 ถ่ายทอดนโยบาย/แนวทางสู่พ้ืนที่ 

 จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการ/แนวทางการด าเนินงานเมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ พฤศจิกายน 
25๖๑ และประชุมปรึกษาหารือติดตามการด าเนินงานรอบ ๒ เดือน 

 ส านักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 1-12 ถ่ายทอดนโยบาย/แนวทางการด าเนินงานสู่จังหวัด/
อ าเภอ 

2.3 การสนับสนุนการด าเนนิงาน 
 จัดท าแนวทางการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพ้ืนที่ 
 จัดท าเกณฑ์การด าเนินงาน DHS-RTI และแนวทางการประเมิน 
 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ Roll Up, แผ่นพับ, ป้ายไวนิลด่านชุมชน และอ่ืนๆ 

2.4 การประเมินผล 
 จัดท าระบบติดตามการด าเนินงานของอ าเภอ ผ่าน Quick Win ของกระทรวงสาธารณสุข 

ผ่าน Web Base ของส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน สป. http://ict-pher.moph.go.th/quickwin 
 สร้างแรงจูงใจในการท างานแก่พ้ืนที่และเกียรติแก่หน่วยงาน โดยการมอบโล่เกียรติคุณระดับ

กระทรวงฯ ส าหรับอ าเภอท่ีด าเนินงานผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีเยี่ยม (Advanced) 
 

3. ระยะเวลาการด าเนินงาน : 1 ปี (1 ตุลาคม 25๖๑ – 30 กันยายน 256๒) 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 โรงพยาบาลกุดบาก 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 เทศบาลต าบลทั้ง ๔ แห่ง 

 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เกิดการด าเนินงานป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ หรือ

อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DHS-RTI) ที่สามารถประเมินผลการด าเนินงานได้อย่าง
เป็นรูปธรรมและวัดผลได ้

 เกิดกลไกเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยในระดับอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) และการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับอ าเภอและท้องถิ่น 
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6. เกณฑ์และขั้นตอนการประเมิน DHS-RTI 
 กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (District Health Broad; DHB) หมายถึง ระบบการ
ท างานด้านสุขภาพระดับอ าเภอร่วมกันของทุกภาคส่วนด้วยการบูรณาการทรัพยากรภายใต้บริบทของพ้ืนที่ผ่าน
การจัดการความรู้เชื่อมโยงสู่กระบวนการป้องกัน มีเป้าหมายร่วมกันเพ่ือสุขภาวะของประชาชน โดยมีใจความ
ส าคัญ 3 ส่วน ดังนี้ 1) มีระบบการท างานด้านสุขภาพระดับอ าเภอ ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่ประสานและ
เชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) 2) มีความร่วมมือทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ระดับอ าเภอโดยมีเป้าหมายและแผนงานร่วมกัน  3) มีการบูรณาการทรัพยากร ทั้งด้าน
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ระบบข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ 
 

การด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (DHS-RTI) หมายถึง อ าเภอมีการ
ด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้กระบวนการระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS) หรือ
อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DC) เพ่ือป้องกันและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมีการ
ก าหนดกรอบการด าเนินงาน 10 กิจกรรม ดังนี้ 

1) การจัดการข้อมูล การเฝ้าระวัง และจัดท าสถานการณ์ปัญหา 
2) การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน  
3) การขับเคลื่อนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของทีมสหสาขา  
4) มีแผนงาน/โครงการ  
5) การชี้เป้าและจัดการจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
6) การด าเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน 
7) การด าเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน 
8) การรณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์  
9) การขับเคลื่อนทีมระดับต าบล/ท้องถิ่น/หน่วยงาน (RTI Team ต าบล) 
10) การสรุปผลการด าเนินงาน 

 

การวัดและประเมินผล: เพ่ือให้สามารถวัดผลการด าเนินงาน DHS-RTI ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่น าไปสู่
การลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ โดยก าหนดวัดผลการด าเนินงาน 3 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับดี (Good) ด าเนินการได้ 6 กิจกรรม  
 ระดับดีมาก (Excellent) ด าเนินการได้ 7 กิจกรรม  
 ระดับดีเยี่ยม (Advanced) ด าเนินการได้ 8 กิจกรรม ขึ้นไป 
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7. เกณฑ์การประเมิน DHS-RTI 
 

กรอบกิจกรรม DHS-RTI 
ระดับดี 
(Good) 

ระดับดีมาก 
(Excellent) 

ระดับดีเยี่ยม 
(Advanced) 

1) การจัดการข้อมูล การเฝ้าระวัง 
    และจัดท าสถานการณ์ปัญหา 

ย้อนหลัง 
2 ปี 

ย้อนหลัง 
3 ปี 

ย้อนหลัง 
มากกว่า 3 ปี 

2) การสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตฯ  
    จากอุบัติเหตุทางถนน 

3 ครั้ง/ปี 5 ครั้ง/ป ี มากกว่า  
5 ครั้ง/ปี 

3) การขับเคลื่อนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมของ  
   ทีมสหสาขา โดยการประชุมเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ 
   ประโยชน์ผลักดันให้เกิดมาตรการป้องกัน 

3 ครั้ง/ปี 5 ครั้ง/ปี มากกว่า 
5 ครั้ง/ปี 

4) มีแผนงาน/โครงการ 1 แผนงาน 1 แผนงาน 1 แผนงาน 
5) การขับเคลื่อนทีมระดับต าบล/หมู่บ้าน/หน่วยงาน 
    (RTI Team ระดับต าบล) 

3 ทีม 5 ทีม มากกว่า 
5  ทีม 

6) การชี้เป้าและจัดการจุดเสี่ยง/ความเสี่ยง 3 จุด 5 จุด มากกว่า 5 จุด 
7) การด าเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน 3 ต าบล  

หรือ 
5 ด่าน/อ าเภอ 

5 ต าบล  
หรือ  

10 ด่าน/อ าเภอ 

มากกว่า 5 
ต าบล หรือ  

15 ด่าน/อ าเภอ 
8) การด าเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภัย
ทางถนน 

3 หน่วยงาน 5 หน่วยงาน มากกว่า 
5 หน่วยงาน 

9) การรณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ 3 ครั้ง 5 ครั้ง มากกว่า 5 ครั้ง 
10) การสรุปผลการด าเนินงาน 1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 

เกณฑ์การประเมิน 
แต่ละกิจกรรมมี 10 คะแนน 

ด าเนินการได ้
6 กิจกรรม 

ด าเนินการได้ 
7 กิจกรรม 

ด าเนินการได้ 
8 กิจกรรม 

หมายเหตุ : - ในกรณีที่มีการด าเนินงานนอกเหนือ 
10 กิจกรรมนี้ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และด าเนินงาน
ประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับ ที่วัดผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ได้ สามารถน าเสนอเพ่ิมเติมได้ โดยให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการประเมิน 

เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 256๒ 
เชิงปริมาณ : ด าเนินการ ๕0% ของอ าเภอในจังหวัด  
เชิงคุณภาพ : ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
                 ระดับดี (Good) 50%  
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8. เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 256๒  
 การด าเนินงาน DHS-RTI มีกรอบกิจกรรมด าเนินงาน 10 กิจกรรม และให้อ าเภอเลือกด าเนินงาน 
อย่างน้อย 6 กิจกรรม ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี (Good) โดยมีเป้าหมายด าเนินการ DHS-RTI     
ร้อยละ ๑๐0 ของอ าเภอทั้งประเทศ และผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี (Good) ร้อยละ 50 ของอ าเภอที่
ด าเนินการ  
 

9. วิธีการประเมิน 
 การเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลระดับอ าเภอ เป็นการบันทึกข้อมูลของอ าเภอที่ด าเนินการ DHS-RTI 

ระบบรายงานผ่าน Quick Win ของส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน สป. (Web Base)  
http://ict-pher.moph.go.th/quickwin 
 รายงานการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผ่าน DHS-RTI จากแบบฟอร์มรายงานของ

อ าเภอและจังหวัด 
 ระดับจังหวัด ประเมินการด าเนินงานระดับดี (Good) และระดับดีมาก (Excellent) 
     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมประเมินอย่างน้อย 3 คน  
 ระดับเขต ประเมินการด าเนินงานระดับดีเยี่ยม (Advanced) ส านักงานป้องกันโรคควบคุมที ่ 

1 - 12 ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมประเมินอย่างน้อย 3 คน 
 ระดับประเทศ อ าเภอระดับดีเยี่ยม(Advanced) อ าเภอส่งผลการด าเนินงานเพ่ือขอการ

รับรองไปยังส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 พิจารณาคัดเลือกอ าเภอที่ได้ผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ และส่งให้ส านักโรคไม่ติดต่อร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญลง
พ้ืนที่ให้การรับรอง โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 
o ผลงานดีเยี่ยม (Advanced) ระดับทอง ลดการบาดเจ็บรวมกับผู้เสียชีวิตได้ 
อย่างน้อยร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
o ผลงานดีเยี่ยม (Advanced) ระดับเงิน ลดการบาดเจ็บรวมกับผู้เสียชีวิตได้ 
อย่างน้อยร้อยละ 15 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 

  หมายเหตุ: ใช้แหล่งข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ ดังนี้ 
 ข้อมูลจากบูรณาการข้อมูลการตาย 3 ฐานของจังหวัด หรือ 
 ข้อมูลโรงพยาบาลในพ้ืนที่ โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน หรือ 
 ฐานข้อมูลบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด (E-claim)  

กรณีใช้ฐานข้อมูลบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ก าหนดเกณฑ์ดีเยี่ยม 
(Advanced) ระดับทอง ลดการบาดเจ็บรวมกับผู้เสียชีวิตได้อย่างน้อยร้อยละ 50 
และระดับเงิน ลดการบาดเจ็บรวมกับผู้เสียชีวิตได้อย่างน้อยร้อยละ 30 เปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา (คัดข้อมูลย้อนหลัง 1 เดือน เช่น ข้อมูลเดือนกรกฎาคม ให้ตัดข้อมูล 
ในวันที่ 31 สิงหาคม) 

 เกณฑ์การประเมินระดับดีเยี่ยม(Advanced) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดย
ส่วนกลางจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
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10. ขั้นตอนการประเมิน DHS-RTI ในระดับพื้นที่อ าเภอ/จังหวัด/ส านักงานป้องกันควบคมุโรค 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ: - การติดตามการท างาน Quick Win รายไตรมาส และประเมินผลการด าเนินงาน DHS-RTI สามารถติดตามการ
ด าเนินงานเบื้องต้นผ่าน Quick Win RTI ของส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Web Base) 
http://ict-pher.moph.go.th/quickwin 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 เป้าหมายด าเนินการร้อยละ 100 ของอ าเภอใน 
จังหวัดและผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดี 
(Good) ร้อยละ 50    

  ระยะเวลาด าเนินการ พ.ย. - ก.ค. 

 

อ าเภอด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตทุางถนนผ่านระบบสุขภาพ
อ าเภอ (DHS-RTI) และรายงานการด าเนินงานผ่านระบบ 
Quick Win RTI ของกระทรวงสาธารณสุขรายไตรมาส 

http://ict-pher.moph.go.th/quickwin/public/index.php 
 

จังหวัด ช้ีแจง ถ่ายทอดแนวทาง ติดตามการท างาน Quick Win
รายไตรมาส และประเมินผลการด าเนินงาน DHS-RTI  

 ระดับดี (Good) ด าเนินการได้ 6 กิจกรรม  
 ระดับดมีาก (Excellent) ด าเนินการได้ 7 กิจกรรม  
 ระดับดเียี่ยม (Advanced) ด าเนนิการได้ 8 กิจกรรม  
 ช่วงเวลาประเมินผล  มิ.ย. - ก.ค. 

 

สคร.ช้ีแจง ถ่ายทอดแนวทาง ติดตามการท างาน Quick Win 
รายไตรมาส และประเมินผลการด าเนินงาน DHS-RTI                       

ระดับดีเยี่ยม (Advanced) 

ส านักโรคไมต่ิดต่อ ติดตามการท างาน Quick Win รายไตรมาส 
และประเมินผลการด าเนินงาน DHS-RTI 

และร่วมกับผู้ทรงคณุวุฒิและผูเ้ชี่ยวชาญลงพื้นที่ 
ให้การรับรองระดับดีเยี่ยม (Advanced) ระดับทอง 

ระดับดีเยี่ยม (Advanced) ด าเนนิการได้ 8 กิจกรรม 
 ช่วงเวลาประเมินผล  ก.ค. - ส.ค. 

 

 ร่วมกับผู้ทรงคณุวุฒิและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่                   
  ให้การรับรองระดับดีเยี่ยม (Advanced) ระดับทอง 
  สามารถลดการบาดเจ็บรวมกับผูเ้สียชีวิตได้ 
  อย่างน้อยร้อยละ 30 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 ช่วงเวลาประเมินผล  ส.ค.-ก.ย. 

การประเมิน การด าเนินงาน 
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11. เกณฑ์การประเมิน DHS-RTI ระดับดี (Good) 
 

กรอบกิจกรรม DHS-RTI เกณฑ์การด าเนินงานระดับดี (Good) 
1. การจัดการข้อมูล เฝ้าระวัง และ
จัดท าสถานการณ ์

 จัดท าข้อมูลสถานการณ์การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของ
อ าเภอ ย้อนหลังอย่างน้อย 2 ป ี(แยกรายเดือนหรือรายไตรมาส) 

 ไม่จ ากัดฐานข้อมูล 

2. การสอบสวนการบาดเจ็บหรือ
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
กรณีเกิดเหตุการณ์ในพื้นที ่

 มีรายงานสอบสวนการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
    อย่างน้อย 3 คร้ัง/ปี 
 เกณฑ์การสอบสวน กรณี เสียชีวิตตั้งแต่ 1 ราย หรือบาดเจ็บตั้งแต่ 2 ราย 

ขึ้นไป 
3. การขับเคลื่อนการด าเนินงาน
แบบมีส่วนร่วมของทีมสหสาขา   
โดยการประชุมเพื่อน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ผลักดันให้เกิดมาตรการ
ป้องกัน 

 มีการขับเคลื่อนโดยการประชุมร่วมของทีมสหสาขาในอ าเภอ  
โดยการประชุมอย่างน้อย 3 คร้ัง/ปี 

 มีรายงานที่แสดงว่ามีการประชุมหรือการมีส่วนร่วม ได้แก่ รายชื่อ/หน่วยงาน/
ผู้ เข้าร่วมประชุม หรือตามที่ทีมก าหนดร่วมวางแผนการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร และมีภาพถ่ายการประชุม 

4. มีแผนงาน/โครงการในปีที่
ด าเนินการ 

 มีแผนงาน/โครงการ ในปีที่ด าเนินการ ที่ระบุกิจกรรมและระยะเวลา และ
การมีส่วนร่วมของทีมสหสาขา  

5. การขับเคลื่อนทีมระดับต าบล
หรือระดับหน่วยงานในการป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน (RTI Team ต าบล) 

 มีการขับเคลื่อนทีมระดับต าบลหรือหน่วยงาน ที่มีสมาชิกมาจากองค์การ
บริหารส่วนต าบล, เทศบาล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล, ก านัน, 
ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครของชุมชน เช่น อาสาสมัครกู้ชีพ, อปพร., อสม., ชรบ. 
เป็นต้น ร่วมกันเปน็ทีมระดบัต าบลในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI 
Team ระดับต าบล) อย่างน้อย 3 ทีม  
 มีเอกสารประกอบการจัดตั้ง RTI Team ต าบล 
 มีการประชุม RTI Team ต าบล 
 มีกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของ RTI Team ต าบล 

 มีภาพการประชุม/ภาพกิจกรรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของ RTI 
Team ต าบล 

6. การชี้เป้าและจัดการจุดเสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

 มีการชี้เป้าและจัดการแก้ไขจุดเสี่ยง อย่างน้อย 3 จุด 
 มีการชี้เป้าจุดเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยง โดยการน าข้อมูลของหน่วยงาน

สาธารณสุขและเครือข่าย หรือข้อมูลจากการสอบสวนฯ มาวิเคราะห์สาเหตุ 
ค้นหาและก าหนดจุดเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยง เช่น ถนน สี่แยก สามแยก หน้า
โรงเรียน โรงงาน หมู่บ้าน ตลาดสด หรือพฤติกรรมเสี่ยงบนถนน เช่น ย้อนศร 
บรรทุกเกินขับรถเร็ว จอดรถไหล่ทาง เป็นต้น  

 การน าเสนอข้อมูลเพื่อชี้เป้าการแก้ไขในการประชุมทีมสหสาขา เพื่อผลักดัน
ให้เกิดการแก้ไข ทั้งเชิงกายภาพ หรือการแก้ไขเชิงพฤติกรรม เช่น การขับรถ 
ย้อนศร การจอดบนไหล่ทางของรถใหญ่ การบรรทุกเกิน เช่น รถบรรทุกอ้อย 
เป็นต้น 

 ระบุการแก้ไข ภาพถ่าย ต าแหน่ง ที่ตั้ง พิกัด เช่น ชื่อถนน/แยก หมู่ที่ …
ต าบล…อ าเภอ... 

7. การด าเนินงานมาตรการชุมชน/
ด่านชุมชน 

 มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน/ศูนย์สร่างเมา 
ในช่วงเทศกาลหรือในช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน   
อย่างน้อย 3 ต าบลในอ าเภอ หรือไม่น้อยกว่า 5 ด่าน โดยมีกิจกรรมที่
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กรอบกิจกรรม DHS-RTI เกณฑ์การด าเนินงานระดับดี (Good) 
ก าหนดในแต่ละด่าน ดังนี้ 
 มีการท าประชาคม/ข้อตกลง/ธรรมนูญหมู่บ้าน 
 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรับทราบมาตรการ/อบรม  

กลุ่มเสี่ยง/เสียงตามสาย/ติดตั้งป้ายมาตรการ 
 การเตรียมทีมผู้ปฏิบัติในด่านชุมชนเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติ 

 มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานและภาพถ่าย ระบุ วัน/เดือน/ปี  ชื่อ
กิจกรรมที่ด าเนินการบริเวณเหนือหรือใต้ภาพ 

8. การด าเนินงานมาตรการองค์กร
ความปลอดภัยทางถนน (ด่านชุมชน
และด่านอุบัติเหตุ) 

 มีการด าเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนนในหน่วยงาน
ภาครัฐ สถานประกอบการ โรงเรียน เป็นต้น อย่างน้อย 3 หน่วยงาน 
 มีเอกสารแสดงถึงมีการด าเนินงานมาตรการองค์กรของหน่วยงาน 
 มีการระบุเป้าหมาย เช่น หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย การขับรถเร็ว

ของรถยนต์ราชการ รถยนต์ สถานประกอบการ 
 มีการติดตามประเมนิผล 

 มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานและภาพถ่าย ระบุ  
      วัน/เดือน/ปี ชื่อกิจกรรมที่ด าเนินการบริเวณเหนือหรือใต้ภาพ 

9. การสื่อสารความเสี่ยง (รณรงค์
ให้ความรู้ ประชาสัมพันธป์้องกัน
การบาดเจ็บทางถนน: ด่าน
ครอบครัว) 

 มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ ร่วม 
      กับสหสาขาและเครือข่ายในหน่วยงานของรัฐ  
      สถานประกอบการ โรงเรียน ชุมชน เป็นต้น อย่างน้อย 3 คร้ัง  
 มีภาพกิจกรรมการเก่ียวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ระบุ  
      วัน/เดือน/ปี และชื่อชุมชน หรือองค์กร หรือหน่วยงาน 
      ที่ด าเนินการบริเวณเหนือหรือใต้ภาพ 

10. มรีายงานสรุปผลการด าเนินงาน  มีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 1 ฉบับ 
 มีการจัดท ารายงานสรุปกิจกรรมด าเนินงาน 
 มีสรุปการติดตามประเมินผล โดยการเปรียบเทียบข้อมูลกับปีที่ผ่าน

มา ได้แก่ จ านวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และเสียชีวิต 
เปรียบเทียบอย่างน้อย 2 ประเด็น ในกรณีด าเนินงานไม่ครบ 1 ปี 
สามารถใช้ข้อมูลถึงเดือนก่อนที่จะเข้ารับการประเมินได้ 

 ข้อมูลที่น ามาใช้ ได้แก่ โรงพยาบาล, ต ารวจ, บริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด (www.ThaiRSC.com) หรือจากการบูรณา
การข้อมูล 3 หน่วยงานได้ 

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการด าเนินงานนอกเหนือ 10 กิจกรรมนี้ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จเป็นที่ยอมรับที่วัดผลผลิตหรือผลลัพธ์ได้ สามารถน าเสนอเพิ่มเติมได้ โดยให้อยู่ในดลุพินิจของคณะกรรมการ
ประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก 

ตามประกาศส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ส าหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุดบาก 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อหน่วยงาน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกุดบำก  อ ำเภอกุดบำก จังหวัดสกลนคร 

วัน/เดือน/ปี : 29  ตุลำคม  256๔ 
หัวข้อ : คู่มือกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสำรแนบ) 
             กลุ่มงำนบริหำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกุดบำก ขออนุมัติและเผยแพร่ คู่มือกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจหลักและภำรกิจสนับสนุน  ผ่ำนเว็บไซต์ของหน่วยงำนของส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอกุดบำก 
ปีงบประมำณ 2565  
Link ภำยนอก : ..... https://bit.ly/3e8eA58 
หมำยเหตุ : ............................................................................................................................. ............................. 
 
 

                   ผู้รับผิดชอบกำรให้ข้อมูล                                    ผู้อนุมัติรับรอง 
 

 
                                      
                             

                 (นำยสิทธิชัย ไชยทองพันธ์)                               (นำยสมปอง ฤทธิ์ศรีบุญ) 
              ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร      ต ำแหน่ง สำธำรณสุขอ ำเภอกุดบำก 

            วันที่  29 เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2564                   วันที่  29  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2564 
 
 

ผู้รับผิดชอบกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 
 
 

 (นำยสิทธิชัย ไชยทองพันธ์) 
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 

วันที่  29  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2564 
 

 



 
 

 
 
 


