หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
3. โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ
ประเทศ
18. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน
การบาดเจ็บทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากการบาดเจ็บ
จราจรทางบก ไม่รวมทางน้าและทางอากาศ
ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้ ที่เสี ยชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ทังการเสี ยชีวิตที่จุดเกิดเหตุ
ระหว่างน้าส่งโรงพยาบาล ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตใน
ตึกผู้ป่วยภายใน 24 ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายที่บ้าน โดยใช้
ฐานข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
เป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (ปี 2554-2563) คือ
ลดการตายจากการบาดเจ็บทางถนนลงร้อยละ 50 โดยเริ่มตังแต่ปี 2554 เป็นต้นไป ผล
การด้าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ในรอบ 9 เดือนหรือสินสุดไตรมาส 3 พบว่าอัตรา
ตายอยู่ที่ 15 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งคาดหมายว่าเมื่อสินไตรมาสที่ 4 อัตราตายจะเพิ่ม
มากกว่า 18 ต่อประชากรแสนคน จึงขอตังเป้าหมายลดอัตราตายไม่เกิน 18 ต่อประชากร
แสนคน ประกอบกับการด้าเนินงานแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บทางถนนมีหลายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเพียงบางส่วน คือ การบริหารจัดการข้อมูลและ
ประเมินผลการตอบสนองหลังเกิดเหตุ ดังนันในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ จึงเสนอให้มีการ
แบ่งน้าหนักความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน

เกณฑ์เป้าหมาย
เนื่องจากข้อมูล 3 ฐานยังไม่นิ่ง จึงขอปรับมาใช้ข้อมูลจาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยขอตังเป้าหมาย 5 ปี ดังนี
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ไม่เกิน 16 ต่อ
ไม่เกิน 14 ต่อ
ไม่เกิน 12 ต่อ
ไม่เกิน 11 ต่อ
ประชากรแสนคน ประชากรแสนคน ประชากรแสนคน ประชากรแสนคน
วัตถุประสงค์
เพื่อลดการตายจากการบาดเจ็บทางถนน
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรไทยทุกกลุ่มอายุ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมข้อมูลการตายจากการบาดเจ็บทางถนนแยกเป็นรายเขต/จังหวัด กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แหล่งข้อมูล
จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่รวบรวมจากข้อมูล
การตายฐานมรณบัตร ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการ
ตรวจสอบ (verify) กับหนังสือรับรองการตาย ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1
A = จ้านวนผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนทังหมด (V01-V89)
หมายเหตุ : ปี 2561 เดือนตุลาคม 60 – กันยายน 61

รายการข้อมูล 2
B = จ้านวนประชากรกลางปี
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) X 100,000 (อัตราต่อประชากรแสนคน)
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 4
เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561 : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนลดลงไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
จ้านวนไม่เกิน
จ้านวนไม่เกิน
จ้านวนไม่เกิน
ไม่เกิน 16
2,735 คน
5,696 คน
8,459 คน
ต่อแสนประชากร
การติดตามการด้าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
ตัวชี้วัด
รอบ 5 เดือน
รอบ 10 เดือน
รอบ 12 เดือน
อัตราการเสียชีวิตจาก
ไม่เกิน 4
ไม่เกิน 14.5
ไม่เกิน 16
การบาดเจ็บทางถนน ต่อแสนประชากร
ต่อแสนประชากร
ต่อแสนประชากร
ปี 2562 :
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ไม่เกิน 14 ต่อ
แสนประชากร
ปี 2563
:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ไม่เกิน 12 ต่อ
แสนประชากร
ปี 2564
:
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ไม่เกิน 11 ต่อ
แสนประชากร
วิธีการประเมินผล :
ค้านวณอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนต่อประชากรแสนคนในปีที่ประเมิน
เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย จากข้อมูลเฉลี่ยปี 2553-2555
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ปี 2561 ดังนี
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
17
16.75
16.5
16.25
16
เอกสารสนับสนุน :
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
data
2558
2559
2560
21.86
จ้านวน
11,567
12,388
6,637ราย
ค่ามัธยฐาน
(อัตราต่อ
ราย
ราย
(10.10)
3 ปี (ปี53- ประชากรแสนคน) (17.81)
(18.97) (รอบ 6 เดือน)
55)
ที่มา : ข้อมูลฐานมรณบัตรที่ยังไม่ผ่านการ verify กับหนังสือรับรองการตาย
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

1. นางนงนุช ตันติธรรม
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5903967
โทรศัพท์มือถือ : 089-7883020
โทรสาร : 02-5903968
E-mail : nuchtt@yahoo.com
2. นายแพทย์ไผท สิงห์ค้า
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5903967
โทรศัพท์มือถือ : 089-7990825
โทรสาร : 02-5903968
E-mail : zalenxxx@gmail.com
3. นายปัณญ์ จันทร์พาณิชย์
โทรศัพท์ส้านักงาน : 02-5903967
โทรศัพท์มือถือ : 084-6724678
โทรสาร : 02-5903968
E-mail : khajohn_j@hotmail.com
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
1 ส้านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1. นางนงนุช ตันติธรรม
โทรศัพท์ที่ท้างาน : 02-5903967
โทรสาร : 02-5903968
2. นางสาวชลธิชา ค้าสอ
โทรศัพท์ส้านักงาน : 02-5903967
โทรสาร : 02-5903968
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

โทรศัพท์มือถือ : 089-7883020
E-mail : nuchtt@yahoo.com
โทรศัพท์มือถือ : 089-9243915
E-mail : c.kamsor@gmail.com

