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ตัวชี้วัด 7. อัตรำตำยจำกอุบัติเหตุทำงถนน 
ค ำนยิำม อุบัติเหตุทำงถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากอุบัติเหตุจราจร 

ทางบก ไม่รวมทางน้ าและทางอากาศ 
ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน นับตั้งแต่เกิดเหตุถึง 30 วันหลัง
เกิดเหตุ รวมการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว่างน าส่ง รพ. ที่ห้องฉุกเฉิน  ระหว่างส่งต่อ 
(Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึกผู้ป่วยภายใน 24 ชั่วโมง และเสียชีวิตในตึกผู้ป่วย
หลัง 24 ชั่วโมง จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุรวมถึงขอกลับไปตายที่บ้าน ทั้งนี้ให้นับข้อมูล
รวมทุกกลุ่มอายุ 
เป้ำหมำยของทศวรรษแห่งควำมปลอดภัยทำงถนน (ปี 2554-2563) คือ ลด   การตาย
จากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป ด าเนินการมาแล้ว
เกือบ 4 ปี (ปี 2554 - 2557) แนวโน้มยังคงตัว มีเวลาที่จะด าเนินการอีก 6 ปีเท่านั้น หาก
ตั้งเป้าต้องลดให้ได้ร้อยละ 50 ต้องด าเนินการให้ได้เฉลี่ยร้อยละ 7 - 8 ต่อปี จึงจะบรรลุ
เป้าหมายทศวรรษฯ หรือคิดเป็นลดลงปีละ      2 ต่อประชากรแสนคน โดยใช้ปี 2554 
เป็นตัวตั้งต้น รายละเอียดเป้าหมาย        ดังตาราง 

ปี54 ปี55 ปี56 ปี57 ปี58 ปี59 ปี60 ปี61 ปี62 ปี63 
22 22 22 20 18 16 14 13 12 11 

 

เกณฑ์เป้ำหมำย ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน ในปีงบประมาณ 2559 
ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย ประชากรไทยทุกกลุ่มอาย ุ
วิธีกำรจัดเกบ็ข้อมูล ข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนนแยกเป็นรายจังหวัด จากส านักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกไตรมาส 
แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลการตายจากทะเบียนราษฎร์ โดยส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
รำยกำรข้อมูล 1 A = จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด ปีงบประมาณ 2559     

(ตุลาคม 2558-กันยายน 2559) 
รำยกำรข้อมูล 2 B = จ านวนประชากรกลางปี 2558 
สูตรค ำนวณตวัชี้วัด (A/B) X 100,000  
ระยะเวลำประเมินผล ปีละ 1 ครั้ง  เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 4 
รำยละเอียดขอ้มูลพื้นฐำน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 2556 2557 

21.86  
ค่ามัธยฐาน 3 ปี 

(ป ี53-55) 

อัตราต่อ
ประชากร 
แสนคน 

21.87 22.89 19.96 
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เกณฑ์กำรประเมิน : ตามเป้าหมายที่ส านักโรคไม่ติดต่อได้ค านวณจ านวนตายแยกเป็นรายเขตบริการสุขภาพและ 
รายจังหวัด ตามไฟล์ excel ที่แนบท้ายนี ้

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
     

วิธีกำรประเมนิผล : ส่วนกลำง ดูอตัราตายจากอุบัติเหตุทางถนนในปีงบประมาณ 2558 
ให้คะแนนดังน้ี 

คะแนน 1 2 3 4 5 
อัตรา ≥18 ≥17.5 ≥17 >16 ≤16 

 
ระดับเขตบริกำรสขุภำพ  ดอูัตราตายอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ  
ให้คะแนนดังน้ีค่าเป้าหมายของแต่ละเขตตามเอกสารแนบ 

คะแนน 1 2 3 4 5 
อัตราตาย

ลดลง 
ร้อยละ 

≤ 14% จาก
ค่า base 
line ค่ามัธย
ฐาน 3 ปี       
(ปี 53-55) 

 ≤ 16% จาก
ค่า base 
line ค่ามัธย
ฐาน 3 ปี       
(ปี 53-55) 

≤ 18% จาก
ค่า base 
line ค่ามัธย
ฐาน 3 ปี       
(ปี 53-55) 

< 21% จากค่า 
base line 
ค่ามัธยฐาน 3 ปี       
(ปี 53-55) 

≥21% จาก
ค่า base 
line ค่ามัธย
ฐาน 3 ปี       
(ปี 53-55) 

 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้หลักการ 5 ส. ในระดับ
จังหวัด/ในระดับอ ำเภอ (ผ่าน DHS หรืออ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง) /ในระดับต ำบล
(ผ่านต าบลจัดการสุขภาพ)  การด าเนินงาน 5 ส.มีรายละเอียดดังนี้  
1. ส : สำรสนเทศ (Information) การพัฒนาและจัดการข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพที่ได้จากกำรสอบสวน เพื่อใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน โดยในระดับ
จังหวัด/อ าเภอให้ด าเนินการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนตามเกณฑ์ 
ของส านักระบาดวิทยา เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 
2. ส : สุดเสี่ยง (Priority) หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเลือกปัญหา/สาเหตุที่ส าคัญ 
มีความเสี่ยงสูงมาด าเนินการก่อน 
3. ส : สหสำขำวิชำชีพ (Multidisciplinary) น าปัญหาที่ได้มาร่วมกันคิดและวางแผน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยให้มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องมาร่วมกันท างาน 
จึงจะเกิดผลลัพธ์เห็นเป็นรูปธรรม 
4. ส : สุดคุ้ม (Cost effective) เลือกมาตรการ/วิธีการที่ด าเนินการแล้วมีความ 
เป็นไปได้และคุ้มค่า  
5. ส : ส่วนร่วม  ควรให้คนในพื้ นที่ /ชุมชนและภาคีคนท างาน (Community 
participation) มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการท างานของพื้นที่และภาคีเครือข่าย 
และควรมีกำรติดตำม ประเมินผลมำตรกำร/วิธีกำรที่เลือกมำด ำเนินกำรเพื่อน ำไป
ปรับกระบวนกำรท ำงำนต่อไป 
หมำยเหต ุ: การสอบสวนอุบัติเหตุตามเกณฑ์ของส านักระบาดวิทยา  



59 
 

 เกณฑ์ข้อ 1 คือ ตาย ≥ 5 ราย  
 เกณฑ์ข้อ 2 คอื บาดเจ็บ ≥15 ราย   
 เกณฑ์ข้อ 3 คอื เหตุการณ์ที่น่าสนใจ เช่น รถโดยสาร/รถนักเรียน/รถพยาบาล/ 
รถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชนและวัยแรงงาน 

เอกสำรสนับสนุน : 1. แนวทางการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในแตล่ะระดับ 
2. แนวทางการป้องกันการบาดเจ็บโดยสถานบริการสาธารณสุข 
3. สื่อสิ่งพิมพ์ : สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน รายงานทางวิชาการ 
4. เป้าหมายการด าเนินงานแต่ละไตรมาสของเขตบริการสุขภาพ 
สามารถเปิดดูได้จาก www.thaincd.com 

ผู้ให้ข้อมลูทำงวิชำกำร/ 
ผู้ประสำนงำนตัวชี้วัด 

1. นางนงนุช  ตันติธรรม      
   โทรศัพท์มือถือ : 089-788-3020 โทรศัพท์ : 02-590-3967 
   โทรสาร : 02-590-3968  E-mail : nuchtt@yahoo.com 
2. นายแพทย์ไผท  สิงห์ค า 
   โทรศัพท์มือถือ : 089-799-0825 โทรศัพท์ : 02-590-3967 
   โทรสาร : 02-590-3968  E-mail : zalenxxx@gmail.com 
3. นายขจรศักดิ์  จันทร์พาณชิย ์
   โทรศัพท์มือถือ : 084-672-4678 โทรศัพท์ : 02-590-3967 
   โทรสาร : 02-590-3968  E-mail : khajohn_j@hotmail.com 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

ผู้บันทึกข้อมูล 
(ระดับส่วนกลำง) 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หน่วยงำนประมวลผลและ 
จัดท ำข้อมูล 
(ระดับส่วนกลำง) 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 1. นางสาวสุธาทิพย์  ภัทรกุลวณิชย ์
   โทรศัพท์มือถือ : 081-818-8915 โทรศัพท ์: 02-590-3967  
   โทรสาร : 02-590-3968  E-mail:suthathip.ncd@gmail.com 
2. นายขจรศักดิ์  จันทร์พาณชิย ์
    โทรศัพทม์ือถือ : 084-672-4678 โทรศัพท์  : 02-590-3967 
    โทรสาร : 02-590-3968  E-mail : khajohn_j@hotmail.com 
   ส านักโรคไมต่ิดต่อ กรมควบคุมโรค 
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