๔๙๓

คณะที่ 4
การตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับ
สํานักนายกรัฐมนตรี
4.1 การปองกันและลดอุบัตเิ หตุทางถนน

๔๙๔
การตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 4.1 การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ผูรับผิดชอบ นางสุกัญญา สารฤทธิคาม ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๑. การวิเคราะหขอมูลสถานการณ/สภาพปญหาของจังหวัดมหาสารคาม
การบาดเจ็บเปนปญหาที่สําคัญที่ทําใหเกิดการเจ็บปวย เสียชีวิต พิการและกอความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจและสังคมทั่วทุกแหงในโลก โดยเฉพาะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน องคการอนามัยโลก
ประมาณการวาในแตละวันจะมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกวา 3,000 คน คาดการณวาระหวาง
พ.ศ. 2543-2563 ประเทศที่มีรายไดสูงจะมีการเสียชีวิตจากการจราจรลดลงประมาณรอยละ 30 แตจะมี
ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนเพิ่มขึ้นอยางมากในประเทศที่มีรายไดต่ําและปานกลางถาปราศจากการ
ดําเนินการแกไขปญหาที่เหมาะสม สําหรับประเทศไทย องคการอนามัยโลกรายงานความปลอดภัยทางถนน
ของโลก (Global Status Report on Road Safety, 2015) รายงานขอมูลอุบัติเหตุทางถนนของโลก พ.ศ.
2556 จากการสํารวจ 180 ประเทศทั่วโลก พบวา ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอุบัติเหตุทางถนนที่
เกิดขึ้น คิดเปนอัตรา 17.3 ตอแสนประชากร โดยประเทศไทยเปนประเทศที่มีอัตราตายเปนอันดับหนึ่งใน
ภูมิภาคนี้ และจากรายงานดังกลาว ไดประมาณการวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตเปน
อันดับ 2 ของโลก อัตราตาย 36.2 รายตอแสนประชากร (ประมาณ 24,237 คน) และประเทศไทยยังเปน
อันดับ 1 ของเอเชียและอาเซียน ที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุด
จังหวัดมหาสารคาม ขอมูลที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ไดรวบรวมสถิติอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตอแสนประชากร จากสถานบริการสาธารณสุข ป 2557-2560 ไดแก
22.66, 18.61 18.96 และ 23.61 ตามลําดับ และมีการบูรณาการขอมูล 3 ฐาน (ตํารวจ สาธารณสุข
และบริษัทกลางฯ) จากป 2557-2560 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตอแสนประชากร ดังนี้
31.08, 24.53 28.34 และ 28.43 ตามลําดับ ซึ่งนาจะเปนขอมูลที่ใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด
1.1 ขอมูลสถานการณระดับจังหวัดเปรียบเทียบรายป
ตารางที่ 152 ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด/เรื่อง อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไมเกิน 16
ตอแสนประชากร ภาพรวมของจังหวัดมหาสารคาม ป ๒๕59-๒๕61
เรื่อง/ตัวชี้วัด/
กิจกรรมดําเนินการ

เกณฑ

ผลการดําเนินงาน
๒๕๕9
๒๕60
๒๕61
จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา
183 18.98 229 23.61 146 15.15

1. อัตราตายจาก
ไมเกิน 16
อุบัติเหตุทางถนน
ตอแสนประชากร
ที่มา : รายงานการบาดเจ็บจากโรงพยาบาลทุกแหง (IS)

๔๙๕

1.2 ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ ๒๕๕9-๒๕61
ตารางที่ 153 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด/เรื่อง อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไมเกิน 16 ตอแสน
ประชากร แยกรายอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม (ต.ค.-พ.ค.) เปรียบเทียบป ๒๕๕๙-๒๕6๑
๒๕๕๙
๒๕๖๐
จํานวน
อัตรา
จํานวน
อัตรา
๑ เมือง
44
27.55
28
17.48
๒ แกดํา
3
10.06
2
6.70
๓ โกสุมพิสัย
11
9.13
20
16.64
๔ กันทรวิชัย
14
16.22
18
21.19
๕ เชียงยืน
18
29.29
8
13.02
๖ บรบือ
9
8.26
21
19.26
๗ นาเชือก
5
8.18
9
14.73
๘ พยัคฆภูมิพิสัย
6
6.83
22
25.08
๙ วาปปทุม
3
2.62
11
9.62
๑๐ นาดูน
6
16.08
9
24.05
๑๑ ยางสีสุราช
1
2.82
1
2.82
๑๒ กุดรัง
1
2.69
5
13.44
๑๓ ชื่นชม
1
3.99
0
0
รวมจังหวัด
126
13.37
154
15.98
ที่มา : รายงานการบาดเจ็บจากโรงพยาบาลทุกแหง (IS)
ที่

อําเภอ

๒๕6๑
จํานวน
อัตรา
34
21.23
2
6.70
26
21.64
10
11.77
6
9.76
22
20.18
3
4.91
11
12.54
18
15.74
6
16.03
1
2.82
5
13.44
2
8.01
146
15.15

อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดมหาสารคามที่ไดจากขอมูลการบาดเจ็บของโรงพยาบาล
ทุกแหง คิดเปนอัตรา 15.15 ตอแสนประชากร ซึ่งลดลงจากป 2560 เล็กนอย อําเภอที่มีอัตราตายสูงสุด
ไดแก อําเภอโกสุมพิสัย รองลงมาไดแก อําเภอเมืองมหาสารคาม อําเภอวาปปทุมตามลําดับ
2. วิเคราะหเชิงระบบ (Systemic Approach)

๔๙๖
2.1 ในการปองกันและลดอุบตั เิ หตุทางถนนในระดับพื้นทีจ่ ังหวัดมหาสารคามโดยใช PIRAP
P : Partner ชักชวนพันธมิตรทุกภาคสวน ทุกระดับ ใหเห็นความสําคัญและรวมกันทํางาน
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยใชโครงสรางภาคีเครือขาย ๕ เสาหลักในการขับเคลื่อนผานเวทีศูนยถนน
จังหวัด/อําเภอ
I : Invest กระตุนใหเกิดการเกิดลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะภาคทองถิ่นตอง
เขามามีสวนรวมจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินกิจกรรมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
R : Regulate and Legislate การใชมาตรการการออกกฎหมาย ขอบังคับ ธรรมนูญชุมชนเพื่อ
คุมครองประชาชนจากความเสี่ยงตออุบัติเหตุทางถนน
A : Advocate การนําขอสรุปจากการประชุมศูนยถนนจังหวัดประชาสัมพันธไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
B : Build Capacity พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในระบบใหการชวยเหลือ
ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน EMS /ER /In-hos คุณภาพ /Referral System

2.2 แผนงาน กระบวนงาน เครื่องมือที่ใชในการดําเนินงานป 2561 เพื่อใหเกิดผลผลิตและ
ผลลัพธที่ตองการ
๒.๒.๑ ใชกลไกการขับเคลื่อนงานดังนี้
- ระดับจังหวัด ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการศูนยถนนจังหวัด/คณะกรรมการความมั่นคงฯ
โดยคณะกรรมการศูนยถนนจังหวัดมีการประชุมทุกเดือน และนําเสนอผลการดําเนินงานในการประชุม
คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยจังหวัดมหาสารคาม
- ระดับอําเภอโดยศูนยถนนอําเภอและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
มีการดําเนินงานโดยมีการประชุมชีแ้ จงผูรับผิดชอบงานในระดับอําเภอ และใชแนวทางการดําเนินงานปองกัน
การบาดเจ็บทางถนนระดับอําเภอ (D-RTI) ของกรมควบคุมโรค ซึ่งมีอําเภอที่สงผลงานเพื่อรับการประเมินใน
ระดับตางๆ ดังนี้
๑) ทีมระดับอําเภอ (D-RTI) จํานวน 11 ทีม
- ระดับดีเยี่ยม (Advanced) ไดแก อ.บรบือ/อ.โกสุมพิสัย/อ.กุดรัง/อ.แกดํา/
อ.เชียงยืน/อ.ยางสีสุราช/อ.เมืองมหาสารคาม/อ.พยัคฆภูมิพิสัย
- ระดับดีมาก (Excellent) ไดแก อ.วาปปทุม/อ.ชื่นชม/อ.นาดูน

๔๙๗
๒) ทีมระดับตําบล (RTI team) จํานวน ๔๓ ทีม ไดแก อ.บรบือ 17 ทีม/อ.โกสุมพิสัย 12
ทีม/อ.กุดรัง ๗ ทีม/อ.เมืองมหาสารคาม 7 ทีม

๒.๒.๒ บูรณาการขอมูลและใชประโยชนจากขอมูลเพื่อใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงค (ขอมูล 3
ฐาน/IS Online/PHER Accident/ขอมูล ๔๓ แฟม (แฟมAccident)) มีการประชุมผูรับผิดชอบงาน
อุบัติเหตุทางถนนระดับอําเภอและผูรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของทุกอําเภอเพื่อชี้แจงระบบการ
รายงานและการเชื่อมโยงขอมูล โดยจังหวัดมหาสารคามมีชองทางการรายงานขอมูลดังนี้
- ใชระบบรายงาน IS Online ไดแก รพ.มหาสารคาม/รพ.บรบือ/รพ.วาปปทุม/รพ.กุดรัง/รพ.
แกดํา/รพ.เชียงยืน/รพ.ชื่นชม/รพ.ยางสีสุราช
- ใชระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิต (PHER Accident)
ไดแก รพ.กันทรวิชัย/รพ.พยัคฆภูมิพิสัย
- ระบบรายงาน ๔๓ แฟม (แฟม Accident) ไดแก รพ.โกสุมพิสัย

๔๙๘
2.3 มีการจัดโครงสรางการบริหารโครงการ (Project manager/Project Team) อยางไร
๒.๓.๑ บูรณาการรวม กับงาน Service Plan สาขา อุบัติเหตุฉุกเฉิน
๒.๓.๒ บูรณาการงบประมาณรวมกับงานการแพทยฉุกเฉิน เพื่อบริหารงบประมาณใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
๒.๓.๓ โครงสรางการดําเนินงานในพื้นที่ (เฉพาะสวนสาธารณสุข) เปนการทํางานรวมกันระหวาง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลจังหวัด
2.4 มีปจจัยความสําเร็จ (Key success factors) ในปที่ผานมาและปงบประมาณ ๒๕61 คืออะไร
๒.๔.๑ ผูบริหาร ผูนําในทุกระดับตระหนัก และใหความสําคัญเกี่ยวกับปญหาความปลอดภัยทาง
ถนน และมีความมุงมั่นในการแกไขปญหา
๒.๔.๒ หนวยงานภาคีเครือขายดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีการบูรณาการการ
ทํางานในการขับเคลื่อนการแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนใหครอบคลุมทุกมิติ ทั้งดานการบริหารจัดการ คน
รถ ถนน สิ่งแวดลอม และการบังคับใชกฎหมาย

3. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม
ประสบความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor)
จังหวัดมหาสารคาม ไดนํานโยบายประชารัฐมารวมแกไขปญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
การจราจร ไดมีขอสั่งการเชิงนโยบายไปยังพื้นที่ทุกระดับ แตกระบวนการขับเคลื่อนการดําเนินงานยังไมถูก
บูรณาการในระดับพื้นที่จึงเปนจุดออนในการทํางานของหนวยงานภาคีเครือขาย โดยเฉพาะมาตรการองคกร
และดานชุมชน บุคลากรภาครัฐจากหลายหนวยงานยังขาดความรู ความเขาใจกลวิธีการดําเนินงาน

๔๙๙
4. การแกไขปญหาอุปสรรคจากการตรวจราชการรอบที่ ๑/๒๕๖๑
ตารางที่ 154 การแกไขปญหาและอุปสรรคของจังหวัดมหาสารคามตามที่สวนกลางไดใหขอเสนอแนะ
ของตัวชี้วัด/เรื่อง อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ป ๒๕๖๑ จากการตรวจราชการและ
นิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ ๑/๑๕๖๑
ขอเสนอแนะจากทีมตรวจราชการรอบที่ ๑/๒๕๖๑

การดําเนินการแกไขปญหาและอุปสรรค
ของจังหวัดมหาสารคาม
- ใหสวนกลาง Update ขอมูลเปน Real time เพื่อนํามา - ประชุมชี้แจงผูรับผิดชอบงาน เพื่อใหทราบแนว
วางแผนปองกันอุบัติเหตุ
ทางการขับเคลื่อน เนื่องจากมีการเปลี่ยนตัว
- ใหมีการขับเคลื่อนผาน พชอ. ในทุกอําเภอ เพื่อใหทุก
ผูรับผิดชอบงาน RTI ในระดับอําเภอหลายอําเภอ
เครือขายมีสวนรวม เนนการใชมาตรการชุมชน การ
กําหนดธรรมนูญหมูบาน/ชุมชน และการบังคับใช พรบ.
แอลกอฮอลในชุมชน เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
- ใหมีการเนนเรื่องการสงประเมิน D-RTI/RTI Team
เพื่อใหเกิดกระบวนการขับเคลื่อนในพื้นที่
5. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย
- การปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเปนเรื่องสวนบุคคล ควรมีมาตรการใหบุคคลมี
จิตสํานึก รักตัวเอง รักชีวิต ซึ่งควรปลูกฝงจิตสํานึกตั้งแตวัยเด็ก
- ควรมีมาตรการกําจัดปจจัยเสริมที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ ไดแก เครื่องดื่มแอลกอฮอล ฯลฯ

