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คำ�นำ�
 อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสำาคัญของการเสียชีวิตของคนไทยในอันดับต้นๆของประเทศ ข้อมูลจากองค์การ

อนามัยโลก พบว่าประเทศไทยมีประชากรเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศ

นามิเบีย แนวโน้มการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2554-2557 มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่และมี

ค่าสูงกว่า 18 ต่อแสนประชากรซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยการตายด้วยอุบัติเหตุทางถนนจากทุกประเทศทั่วโลก สำาหรับเขตสุขภาพ

ท่ี 9 เป็นเขตสุขภาพที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และพิจารณารายจังหวัดพบว่าจังหวัดนครราชสีมา               

มีอัตราการตายต่อแสนประชากรมากท่ีสุดและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ รองลงมาคือ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ยกเว้น

จังหวัดชัยภูมิที่มีการเสียชีวิตตำ่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

 ประเทศไทยได้ต้ังเป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (ปี 2554-2563) คือลดการตายจาก

อุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป ต้องดำาเนินการให้ได้เฉลี่ยร้อยละ 7 - 8 ต่อปี จึงจะ

บรรลุเป้าหมายทศวรรษฯ หรือ คิดเป็นลดลงปีละ 2 ต่อประชากรแสนคน ดังนั้นค่าเป้าหมายต่อประชากรแสนคนคือ                    

ปี 2554 -2556 ไม่เกิน 22, ปี 2557 ไม่เกิน 20, ปี 2558 ไม่เกิน 18, ปี 2559 ไม่เกิน 16, ปี 2560 ไม่เกิน 14,  ปี 2561 

ไม่เกิน 13, ปี 2562 ไม่เกิน 12 และ ปี 2563 ไม่เกิน 11 

 การแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่ผ่านมาหลายพื้นที่ได้ดำาเนินการด้วยวิธีต่างๆตามแต่ละบริบทของพื้นที่ แต่ยัง

ไม่สามารถแก้ปัญหาให้ได้ผล 100 % เพราะอุบัติเหตุทางถนนมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยด้านคน ปัจจัย

ดา้นรถ ปัจจัยดา้นถนนและสิง่แวดลอ้ม และปจัจยัอืน่ๆ ฉะนัน้มาตรการในการดำาเนนิการสำาหรบัการปอ้งกนัอบุตัเิหตทุาง

ถนนจงึควรทีจ่ะครอบคลมุปจัจยัเสีย่งทัง้หมด เขตสขุภาพที่ 9 โดย สำานกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่9 จงัหวดันครราชสมีา 

ร่วมกับ  สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ได้ตระหนักในปัญหาการเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนน จึงเกิดความร่วมมือในการดำาเนินงานแบบสหสาขา และเกิดกลยุทธ์ในการดำาเนินงานป้องกันการบาด

เจ็บทางถนนภายใต้ชื่อ “ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน” (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 ขึ้น ด้วยเครื่องมือการดำาเนิน

งาน 9 กิจกรรมหลัก ใน 4 ระดับได้แก่ 1)ระดับพื้นฐาน (basic)  2)ระดับดี (good)  3)ระดับดีมาก (excellent)  และ 

4)ระดับยอดเยี่ยม (Advanced)

 ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับทีมที่จะขอรับรองการเป็น“ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน”(RTI team) ใน

การนำาไปใช้ประเมินตนเองและส่งผลงานเพื่อขอรับรองในระดับต่างๆของเขตสุขภาพที่ 9  สำานักงานป้องกันควบคุม                  

โรคที่ 9 นครราชสีมา จึงได้จัดทำาหนังสือแนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็น“ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน” (RTI team)               

เขตสุขภาพที่ 9 เพื่อให้พื้นที่ใช้ประโยชน์ต่อไป

         กุมภาพันธ์ 2559

                 คณะผู้จัดทำา
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วัตถุประสงค์

 เพ่ือกระตุน้ใหเ้กดิความรว่มมอืในการดำาเนนิงานปอ้งกนัอบุตัเิหตทุางถนนแบบสหสาขา และดำาเนนิงานไดอ้ยา่ง

ครอบคลุมทุกมาตรการ

คว�มหม�ย

 ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) ; road traffic injury team หมายถึง ทีมป้องกันการบาดเจ็บทาง

ถนน เขตสุขภาพที่ 9 ประกอบด้วย 4 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน (basic), ระดับดี (good), ระดับดีมาก (excellent) 

และระดับยอดเยี่ยม (Advanced) ที่ดำาเนินการตามมาตรการต่างๆ ผ่านเกณฑ์ตามที่กำาหนด 9 กิจกรรม

 การดำาเนินงานทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน  หมายถึง  การดำาเนินการโดยมีแผนงาน การจัดการทีม 

สถานการณ์และข้อมูล การจัดการจุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางถนน การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ การสอบสวนการ

บาดเจ็บทางถนนและจำานวนการเสียชีวิต จำานวนอาสาสมัครที่สนับสนุนการดำาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน การ

เฝ้าระวังการบาดเจ็บในชุมชนหรือหน่วยงานหรือองค์กร และสรุปผลการดำาเนินงาน

 คณะกรรมการประเมิน (RTI team) หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำาหน้าที่ประเมินทีมป้องกัน

การบาดเจ็บทางถนน เขตสุขภาพที่ 9

 จุดเสี่ยง หมายถึง ลักษณะ/สภาพจุดเสี่ยง จุดอันตรายที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ  เช่น ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ทางโค้ง 

ทางร่วม ทางแยก ไม่มีแสงสว่าง ฯลฯ เขตสุขภาพที่ 9 

คุณสมบัติของทีมที่ขอรับรองเป็นทีมป้องกันก�รบ�ดเจ็บท�งถนน (RTI team) เขตสุขภ�พที่ 9

 1) ส่งผลงานขอรับรองในนามทีมเท่านั้น

 2) พื้นที่ดำาเนินงาน ไม่มีข้อจำากัด สามารถเลือกดำาเนินการได้ทุกระดับพื้นที่ เช่น ภายในหน่วยงาน, หมู่บ้าน, 

ตำาบล, อำาเภอ, ฯลฯ ทั้งนี้ต้องดำาเนินการได้ครบทั้ง 9 กิจกรรมตามที่กำาหนด

ระดับของทีมป้องกันก�รบ�ดเจ็บท�งถนน (RTI team) เขตสุขภ�พที่ 9 และร�งวัล

1. ระดับพื้นฐาน (basic)     รับเกียรติบัตร         จากสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

2. ระดับดี (good)     รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร    จากสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

3. ระดับดีมาก (excellent)  รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร    จากสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 

4. ระดับยอดเยี่ยม (Advanced) รับโล่รางวัล/เกียรติบัตร จากสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

ระยะเวล�

ขั้นตอน ระยะเวลา

รับสมัครรอบที่ 1 ตุลาคม - มกราคม

รับสมัครรอบที่ 2 มกราคม - พฤษภาคม

ประเมินทีมรอบที่ 1 มีนาคม

ประเมินทีมรอบที่ 2 มิถุนายน

ประกาศผลการขอรับรอง กรกฎาคม

เวทีมอบรางวัลระดับเขต กรกฎาคม
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ขั้นตอนก�รขอรับรองเป็นทีมป้องกันก�รบ�ดเจ็บท�งถนน (RTI team) เขตสุขภ�พที่ 9

 การขอรับรองเป็นทีมป้องกันป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 (ทั้ง 4 ระดับ) 

มีขั้นตอนดังนี้

 1)  กรอกข้อมูลการสมัคร(ใบสมัคร 1.1) และรายชื่อสมาชิกทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (รวม 5 คะแนน),

      กรอกข้อมูลการสมัคร(ใบสมัคร 1.2) สิ่งที่ทีมอยากจะดำาเนินงาน (รวม 5 คะแนน), ประเมินตนเองตามแบบ

  ประเมิน

  ตนเอง/หลักฐานประกอบการสมัคร (รวม 90 คะแนน)

 2) ส่งใบสมัคร(ใบสมัคร 1.1, 1.2, แบบประเมินตนเอง/หลักฐานประกอบการสมัคร) ไปยัง สำานักงานป้องกัน 

  ควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา และสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ทีมตั้งอยู่

 3) คณะกรรมการประเมินทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน ประเมินทีมที่ขอรับรอง (ครั้งที่1)

 4) คณะกรรมการประเมินทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน ประเมินทีมที่ขอรับรอง (ครั้งที่2)

 5) คณะกรรมการประเมินทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน พิจารณาคัดเลือกและตัดสินทีมที่ขอรับรอง

 6) ทีมที่ขอรับรอง ส่งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอรับรางวัลประเภทบุคคลดีเด่น

 7) คณะกรรมการประเมินทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน พิจารณาคัดเลือกตัดสินประเภททีม และประเภท

  บุคคล

 8) ประกาศผลการขอรับรองประเภททีม และประเภทบุคคล

 9) เข้ารับรางวัลใน “เวทีวิชาการป้องกันเด็กจมน้ำาและอุบัติเหตุทางถนน(RTI team) ระดับเขตสุขภาพที่ 9

 10) ระยะเวลาในการขอรับรอง “ทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team)” ในทุกระดับรับรองทุก 1 ปี  

 นับจากวันที่ระบุในเกียรติบัตร เพื่อรักษามาตรฐานที่แสดงถึงการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หมายเหตุ   ทีมที่ขอรับรองในทุกระดับ ต้องดำาเนินการได้ครบตาม 9 กิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมที่ 6 (ข้อ 6.2 จำานวนการ

ตาย หรือการบาดเจ็บ หรือจำานวนครั้งของอุบัติเหตุทางถนนลดลงตามเกณฑ์) หากจำานวนการตายไม่ลดลงตามเกณฑ์ 

อนุโลมเป็นจำานวนการบาดเจ็บ หรือจำานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุได้ และทั้งนี้หากยังไม่ลดลง ระดับการขอรับรอง

จะถูกลดให้อยู่ในระดับที่ต่ำากว่าและเปรียบเทียบตาม 9 กิจกรรมในระดับนั้นๆอีกครั้ง



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 7

ขั้นตอนก�รรับรองเป็นทีมป้องกันก�รบ�ดเจ็บท�งถนน (RTI team) เขตสุขภ�พที่ 9

สคร./สสจ.ให้คำาปรึกษา
ระดับพื้นฐาน(basic), ดี(good), ดีมาก(excellent), 

ยอดเยี่ยม(Advanced)

ทีมที่ขอรับการรับรองแต่ละระดับ 

ประเมินตนเอง (ตามแบบประเมินตนเอง)

ทีมที่ขอรับการรับรอง แจ้งความจำานงขอรับการรับรอง  พร้อม

ส่งใบสมัครและหลักฐานไปยังสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที ่

9 นครราชสีมา และสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ทีมตั้งอยู่

คณะกรรมการประเมิน RTI team 

ประเมิน รอบ 1

คณะกรรมการประเมิน RTI team 

ประเมิน รอบ 2

คณะกรรมการประเมิน RTI team 

พิจารณาคัดเลือก ตัดสิน 

ประเภททีมและประเภทบุคคล

ทีมที่ขอรับรอง 

เสนอชื่อบุคคลดีเด่น

ประกาศผลการการขอรับรอง

ประเภททีม และประเภทบุคคล

มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 98

http://odpc9.ddc.moph.go.th   ( 90 คะแนน )

กิจกรรมที่ ก�รดำ�เนินก�ร (RTI team)

ระดับพื้นฐาน

(basic)

ระดับดี

(good)   

ระดับดีมาก

(excellent)  

ระดับ

ยอดเยี่ยม

(Advanced)  

1.แผนงาน 
     (10 คะแนน)

แผนงาน/แผนปฏิบัติการ/โครงการ
 ความต่อเนื่องในการดำาเนินการ

√
√

√
√

√
√

√
√

2.การจัดการทีม
     (10 คะแนน)

การดำาเนินงานแบบมีส่วนร่วม
การแลกเปลี่ยนทรัพยากร

2 หน่วยงาน
√

3 หน่วยงาน
√

4 หน่วยงาน
√

5 หน่วยงาน
√

3.สถานการณ์และข้อมูล
      (10 คะแนน) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
มีการใช้ประโยชน์ข้อมูล

2 ปีย้อนหลัง
√

3 ปีย้อนหลัง
√

4 ปีย้อนหลัง
√

5 ปีย้อนหลัง
√

4.การจัดการจุดเส่ียงต่อ
การบาดเจ็บทางถนน
     (10 คะแนน)

การสำารวจพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บทางถนน
การจัดทำาแผนที่จุดเสี่ยงต่อการ
บาดเจ็บทางถนน
การจัดการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงต่อ
การบาดเจ็บทางถนน

3 จุด

3 จุด

3 จุด

5 จุด

5 จุด

5 จุด

10 จุด

10 จุด

10 จุด

15 จุด

15 จุด

15 จุด

5.การให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์
     (10 คะแนน)

การให้ความรู้ด้านอุบัติเหตุจราจร
และการป้องกันในชุมชน องค์กร หรือ
หน่วยงาน 
การรณรงคป์ระชาสมัพนัธ ์(RTI team)
เช่น ใช้หมวกกันน็อค/เข็มขัดนิรภัย ฯ

ทุก 3 เดือน

จำานวน 1 ครั้ง

ทุก 2 เดือน

จำานวน 2 ครั้ง

ทุก 1 เดือน

จำานวน 3 ครั้ง

ทุก 1 เดือน

จำานวน 3 ครั้ง

6.การสอบสวนการบาด
เจ็บทางถนนและจำานวน
การเสียชีวิต
     (10 คะแนน)

การสอบสวนการบาดเจ็บ หรือ การ
ตาย จากอุบัติเหตุจราจร กรณีเกิด
เหตุการณ์ในพื้นที่ 
จำานวนการตาย หรอืการบาดเจบ็ หรือ
จำานวนครั้ง ของอุบัติเหตุทางถนนลด
ลงตามเกณฑ์

1 ครั้ง/ปี

ลดลง 5%

2 ครั้ง/ปี

ลดลง 10%

3 ครั้ง/ปี

ลดลง 20%

3 ครั้ง/ปี

ลดลง 30%

7. จำานวนอาสาสมัครท่ี
สนับสนุนการดำาเนินงาน
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
     (10 คะแนน)

อาสาสมัครที่ได้รับการอบรมจากทีม
(RTI team) เช่น อาสาจราจร อาสา
สมัคร ของชุมชน/หมู่บ้าน ฯลฯ
 อาสาสมัครที่ผ่านการอบรมจาก
หนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้อง เชน่ สพฉ./สธฉ./
ทางหลวง/ตำารวจ/โรงพยาบาล/ฯลฯ

จำานวน 5 คน/ปี

_

จำานวน 10
คน/ปี

_

_

จำานวน 10
คน/ปี

_

จำานวน 20
คน/ปี

8 .การ เ ฝ้ าระ วั งการ
บาดเจ็บในชุมชน หรือ                      
หน่วยงาน หรือองค์กร
     (10 คะแนน)

การเฝา้ระวงัอุบตัเิหตใุนชมุชน หนว่ย
งาน หรือองค์กร ตามกำาหนดช่วงเวลา
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่นเทศกาล
ปีใหม่ สงกรานต์ หรือช่วงเวลาเร่งรีบ 
หรือตามที่ทีมกำาหนด เช่น ด่านชุมชน

ทุก 3 เดือน ทุก  2 เดือน ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน

9. สรุปผลการดำาเนินงาน
     (10 คะแนน)

สรุปผลการดำาเนินงาน(ก่อน-หลัง)/
การติดตามประเมินผล

1 ฉบับ/เรื่อง 1 ฉบับ/เรื่อง 1 ฉบับ/เรื่อง 1 ฉบับ/เรื่อง

เกณฑ์ก�รประเมินทีมป้องกันก�รบ�ดเจ็บท�งถนน (RTI team) เขตสุขภ�พที่ 9 (9 กิจกรรม)



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 9

ภ�คผนวก



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 910

แบบประเมินตนเอง

ทีมป้องกันก�รบ�ดเจ็บท�งถนน (RTI team) เขตสุขภ�พที่ 9 ระดับพื้นฐ�น (basic)

ชือ่ทีม………………....…………..……………. อำ�เภอ……...……………… จงัหวดั………..........………..… โทร……………………………..

กิจกรรมทีี่ การดำาเนินการ (RTI team) ไม่มี มี  หมายเหตุ

1.แผนงาน (10 คะแนน)

1.1 มีแผนงาน/แผนปฏิบัติ

การ/โครงการ  (5 คะแนน)

1.1 มแีผนงาน/แผนปฏบิตักิาร/โครงการ

เกีย่วกบัการปอ้งกนัการบาดเจบ็ทางถนน

ในปีที่ขอรับการรับรอง

1.2 มีความต่อเน่ืองในการ

ดำาเนินการ (5 คะแนน)

1.2.1 หลักฐานที่แสดงว่ามีการดำาเนิน

งานป้องกันการบาดเจ็บทางถนนอย่าง

น้อย 6 เดือน

1) แผนงาน/แผนปฏิบัติการ/โครงการ

เกีย่วกบัการปอ้งกนัการบาดเจบ็ทางถนน

2) ภาพถ่ายการดำาเนินงานป้องกันการ

บาดเจ็บทางถนน

1.2.2 มีแผนการดำาเนินงานในปีต่อไป 

(ปีที่ต่อจากปีที่ขอรับการรับรอง) 

2.การจัดการทีม (10 คะแนน)

2.1 การดำาเนินงานแบบมี
ส่วนร่วม ไม่ตำ่ากว่า 2 หน่วย
งาน (5 คะแนน)

2.1.1 หลักฐานท่ีแสดงว่ามีการประชุม
หรือการมีส่วนร่วม ไม่ตำ่ากว่า 2 หน่วย
งาน ไดแ้ก่ รายชือ่/หน่วยงาน/อาชีพของ
ผู้เข้าร่วมประชุม หรือตามที่ทีมกำาหนด

2.1.2 ภาพถ่ายการประชุม/หรือการจัด
กิจกรรม/การทำากิจกรรม

2.2 การแลกเปลีย่น ทรพัยากร 
(5 คะแนน)

2.2.1 หลกัฐานการแลกเปล่ียนทรพัยากร
ในพื้นที่ เช่น คน เงิน ของ

3. สถานการณ์และข้อมูล (10 คะแนน)

3.1 มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี           

(5 คะแนน)

3.1.1 สถานการณแ์ละขอ้มลูการบาดเจบ็

หรือเสียชวีติจากอบุตัเิหตุทางถนนในพืน้ท่ี 

ย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี

3.2 มกีารใช้ประโยชนข์อ้มลู 

(5 คะแนน)

3.2.1 การนำาข้อมูลการบาดเจ็บหรือเสีย

ชวิีตจากอบุตัเิหตทุางถนน ไปใชป้ระโยชน ์

เช่น นำาเสนอในเวทีการประชุมในระดับ

ตา่งๆ มกีารกำาหนดมาตรการต่างๆโดยใช้

ข้อมลูดังกลา่ว หรอืตามทีท่มีกำาหนด ฯลฯ



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 11

กิจกรรมทีี่ การดำาเนินการ (RTI team) ไม่มี มี  หมายเหตุ

4.การจัดการจุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางถนน (10 คะแนน)

4.1 การสำารวจพืน้ทีจ่ดุเสีย่ง

ตอ่การบาดเจบ็ทางถนน อยา่ง

น้อย 3 จุด    (3 คะแนน)

4.1.1 ภาพถ่ายการสำารวจพื้นท่ีจุดเส่ียง

ต่อการบาดเจบ็ทางถนน อย่างนอ้ย 3 จดุ

4.2 การจดัทำาแผนทีจ่ดุเสีย่ง

ต่อการบาดเจ็บทางถนน 

ระบจุดุเสีย่งอย่างน้อย 3 จุด          

(3 คะแนน)

4.2.1 แผนที่จุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทาง

ถนน ระบุจุดเสี่ยงอย่างน้อย 3 จุด 

* ระบุตำาแหน่ง ที่ตั้ง พิกัด จุดเสี่ยง เช่น 

ชื่อถนน/แยก หมู่ที่…ตำาบล… อำาเภอ… 

บริเวณเหนือหรือใต้ภาพ/แผนที่

4.3 การจดัการแกไ้ปญัหาจดุ

เสีย่งตอ่การบาดเจบ็ทางถนน 

อย่างน้อย 3 จุด (4 คะแนน)

4.3.1 ภาพถา่ยกอ่น-หลงัดำาเนนิการ อย่าง

น้อย 3 จุด

* ระบุตำาแหน่ง ที่ตั้ง พิกัด จุดเสี่ยง เช่น 

ชื่อถนน/แยก หมู่ที่…ตำาบล… อำาเภอ… 

บริเวณเหนือหรือใต้ภาพ/แผนที่

5. การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ (10 คะแนน)

5.1 การให้ความรู้ด้านอุบัติเหตุ
จราจรและการป้องกันใน
ชุมชน องค์กร หรือหน่วย
งาน ทกุ 2 เดือน (5 คะแนน)

5.1.1 มีการให้ความรู้ดา้นอบุติัเหตจุราจร
และการป้องกันในชุมชน องค์กร หรือ
หน่วยงาน (ทุก 3 เดือน) เช่น เสียงตาม
สาย หรือจัดรายการวิทยุ หรือจัดทำา
สปอต หรอืแจกแผน่พบั หรอืการสาธติ ฯลฯ

5.1.2 ภาพถ่ายการให้ความรูด้า้นอุบติัเหตุ
จราจรและการปอ้งกนัในพืน้ทีท่ีด่ำาเนนิการ 
(ทุก 3 เดือน)  ระบุ วัน/เดือน/ปี และชื่อ
ชมุชน หรือองคก์ร หรอืหนว่ยงานทีด่ำาเนนิ
การบริเวณเหนือหรือใต้ภาพ

5.2 การรณรงคป์ระชาสมัพันธ ์
(RTI team เชน่ ใชห้มวกกัน
นอ็ค/เขม็ขดันริภยั หรอืตามที่
ทมีกำาหนด ฯลฯ  (5 คะแนน)

5.2.1 ภาพถา่ยกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกันการ
บาดเจ็บทางถนน จำานวน 1 ครั้ง

5.2.2 ภาพกจิกรรมการเกีย่วกบัการสือ่สาร
ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันการบาด
เจ็บทางถนน จำานวน  1 ครั้ง



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 912 แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 9

กิจกรรมทีี่ การดำาเนินการ	(RTI	team) ไม่มี มี 	หมายเหตุ

6.	การสอบสวนการบาดเจ็บทางถนนและจำานวนการเสียชีวิต	(10	คะแนน)

6.1	การสอบสวนการบาดเจบ็	

หรือ	การตาย	จากอุบัติเหตุ

จราจร	 กรณีเกิดเหตุการณ์

ในพื้นที่				(5	คะแนน)

6.1.1	รายงานสอบสวนการบาดเจ็บหรือ

ตายจากอบุติัเหตุจราจร	กรณเีกดิเหตุการณ์

ในพื้นที่	1	ครั้ง/ปี

6.2	จำานวนการตาย	หรอืการ

บาดเจบ็	หรอืจำานวนครัง้	ของ

อบุตัเิหตทุางถนนลดลงตาม

เกณฑ์	(5	คะแนน)

6.2.1	จำานวนการตาย	หรือการบาดเจ็บ	

หรือจำานวนครัง้	ของอบุตัเิหตทุางถนนลด

ลงตามเกณฑ์	5	%	

7.	จำานวนอาสาสมัครที่สนับสนุนการดำาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	(10	คะแนน)

7.1	 อาสาสมัครที่ได้รับการ

อบรมจากทีม(RTI	 team)	

เชน่	อาสาจราจร	อาสาสมคัร

ของชุมชน/หมู่บ้าน	 หน่วย

งาน	ฯลฯ	จำานวน	5	คน/ปี										

(10	คะแนน)

7.1.1	รายชือ่อาสาสมคัรทีไ่ดร้บัการอบรม

จากทมี(RTI	team)	เชน่	อาสาจราจร	อาสา

สมคัรของชมุชน/หมูบ่า้น	หนว่ยงาน	ฯลฯ	

จำานวน	5	คน/ปี	

7.1.2	 ภายถ่ายอาสาสมัครหรือกิจกรรม

ที่ดำาเนินการ

8.	การเฝ้าระวังการบาดเจ็บในชุมชน	หรือหน่วยงาน	หรือองค์กร	(10	คะแนน)

8.1	การเฝา้ระวงัอบุตัเิหตใุน

ชุมชน	หนว่ยงาน	หรอืองคก์ร	

ตามกำาหนดชว่งเวลาเสีย่งตอ่

การเกิดอุบัตเิหต	ุเชน่เทศกาล

ปีใหม่	สงกรานต์	หรอืชว่งเวลา

เรง่รบี	หรือตามท่ีทีมกำาหนด	

เชน่	ดา่นชุมชน		ดา่นเฝา้ระวัง

อุบัติเหตุ		หน่วยงาน/ชุมชน

ที่ทีมกำาหนด	(10	คะแนน)

8.1.1	บนัทกึขอ้มลูการเฝ้าระวงัอบุตัเิหตุ	

การบาดเจ็บ	 เสียชีวิต	 ฯลฯ	 ตามที่ทีม

กำาหนด(ทุก	3	เดือน)

8.1.2	ภาพถา่ยกจิกรรมการดำาเนนิการที่

ระบุวัน	เวลา	สถานที่	(ทุก	3	เดือน)

9.	สรุปผลการดำาเนินงาน	(10	คะแนน)

9.1	 สรุปผลการดำาเนินงาน

(ก่อน-หลัง)/การติดตาม

ประเมินผล	(10	คะแนน)

9.1	รายงานสรุปผลการดำาเนินงาน

(ก่อน-หลัง)/การติดตามประเมินผล

ตามที่ทีมกำาหนด	1ฉบับ/เรื่อง

หมายเหตุ								 ไม่มี		หมายถึง		ไม่มี/ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์,										มี			หมายถึง		มีครบ/สมบูรณ์

แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 910

แบบประเมินตนเอง

ทีมป้องกันก�รบ�ดเจ็บท�งถนน (RTI team) เขตสุขภ�พที่ 9 ระดับดี (good)

ชือ่ทีม………………....…………..……………. อำ�เภอ……...……………… จงัหวดั………..........………..… โทร……………………………..

กิจกรรมทีี่ การดำาเนินการ	(RTI	team) ไม่มี มี 	หมายเหตุ

1.แผนงาน	(10	คะแนน)

1.1	 มีแผนงาน/แผนปฏิบัติ

การ/โครงการ		(5	คะแนน)

1.1	มแีผนงาน/แผนปฏบิตักิาร/โครงการ

เกีย่วกบัการปอ้งกนัการบาดเจ็บทางถนน

ในปีที่ขอรับการรับรอง

1.2	 มีความต่อเน่ืองในการ

ดำาเนินการ	(5	คะแนน)

1.2.1	 หลักฐานที่แสดงว่ามีการดำาเนิน

งานป้องกันการบาดเจ็บทางถนนอย่าง

น้อย	6	เดือน

1)	 แผนงาน/แผนปฏิบัติการ/โครงการ

เกีย่วกบัการปอ้งกนัการบาดเจ็บทางถนน

2)	 ภาพถ่ายการดำาเนินงานป้องกันการ

บาดเจ็บทางถนน

1.2.2	มีแผนการดำาเนินงานในปีต่อไป	

(ปีที่ต่อจากปีที่ขอรับการรับรอง)	

2.การจัดการทีม	(10	คะแนน)

2.1	 การดำาเนินงานแบบมี
ส่วนร่วม	ไม่ตำ่ากว่า	2	หน่วย
งาน	(5	คะแนน)

2.1.1	 หลักฐานท่ีแสดงว่ามีการประชุม
หรือการมีส่วนร่วม	 ไม่ตำ่ากว่า	 3	 หน่วย
งาน	ไดแ้ก่	รายชือ่/หน่วยงาน/อาชพีของ
ผู้เข้าร่วมประชุม	หรือตามที่ทีมกำาหนด

2.1.2	 ภาพถ่ายการประชุม/หรือการจัด
กิจกรรม/การทำากิจกรรม

2.2	การแลกเปลีย่น	ทรพัยากร	
(5	คะแนน)

2.2.1	หลกัฐานการแลกเปลีย่นทรพัยากร
ในพื้นที่	เช่น	คน	เงิน	ของ

3.	สถานการณ์และข้อมูล	(10	คะแนน)

3.1	มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู	
ย้อนหลังอย่างน้อย	 2	 ปี											
(5	คะแนน)

3.1.1	สถานการณแ์ละขอ้มูลการบาดเจบ็
หรอืเสียชวีติจากอบุติัเหตุทางถนนในพืน้ท่ี	
ย้อนหลังอย่างน้อย	3	ปี

3.2	มีการใชป้ระโยชนข้์อมูล	
(5	คะแนน)

3.2.1	การนำาข้อมูลการบาดเจ็บหรือเสีย
ชีวติจากอบุตัเิหตทุางถนน	ไปใช้ประโยชน	์
เช่น	 นำาเสนอในเวทีการประชุมในระดับ
ตา่งๆ	มกีารกำาหนดมาตรการตา่งๆโดยใช้
ขอ้มลูดงักลา่ว	หรอืตามทีท่มีกำาหนด	ฯลฯ



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 13แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 910

แบบประเมินตนเอง

ทีมป้องกันก�รบ�ดเจ็บท�งถนน (RTI team) เขตสุขภ�พที่ 9 ระดับดี (good)

ชือ่ทีม………………....…………..……………. อำ�เภอ……...……………… จงัหวดั………..........………..… โทร……………………………..

กิจกรรมทีี่ การดำาเนินการ	(RTI	team) ไม่มี มี 	หมายเหตุ

1.แผนงาน	(10	คะแนน)

1.1	 มีแผนงาน/แผนปฏิบัติ

การ/โครงการ		(5	คะแนน)

1.1	มแีผนงาน/แผนปฏบิตักิาร/โครงการ

เกีย่วกบัการปอ้งกนัการบาดเจบ็ทางถนน

ในปีที่ขอรับการรับรอง

1.2	 มีความต่อเน่ืองในการ

ดำาเนินการ	(5	คะแนน)

1.2.1	 หลักฐานที่แสดงว่ามีการดำาเนิน

งานป้องกันการบาดเจ็บทางถนนอย่าง

น้อย	6	เดือน

1)	 แผนงาน/แผนปฏิบัติการ/โครงการ

เกีย่วกบัการปอ้งกนัการบาดเจบ็ทางถนน

2)	 ภาพถ่ายการดำาเนินงานป้องกันการ

บาดเจ็บทางถนน

1.2.2	มีแผนการดำาเนินงานในปีต่อไป	

(ปีที่ต่อจากปีที่ขอรับการรับรอง)	

2.การจัดการทีม	(10	คะแนน)

2.1	 การดำาเนินงานแบบมี
ส่วนร่วม	ไม่ตำ่ากว่า	2	หน่วย
งาน	(5	คะแนน)

2.1.1	 หลักฐานที่แสดงว่ามีการประชุม
หรือการมีส่วนร่วม	 ไม่ตำ่ากว่า	 3	 หน่วย
งาน	ไดแ้ก่	รายชือ่/หน่วยงาน/อาชพีของ
ผู้เข้าร่วมประชุม	หรือตามที่ทีมกำาหนด

2.1.2	 ภาพถ่ายการประชุม/หรือการจัด
กิจกรรม/การทำากิจกรรม

2.2	การแลกเปลีย่น	ทรพัยากร	
(5	คะแนน)

2.2.1	หลกัฐานการแลกเปล่ียนทรพัยากร
ในพื้นที่	เช่น	คน	เงิน	ของ

3.	สถานการณ์และข้อมูล	(10	คะแนน)

3.1	มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู	
ย้อนหลังอย่างน้อย	 2	 ปี											
(5	คะแนน)

3.1.1	สถานการณแ์ละขอ้มูลการบาดเจบ็
หรือเสียชวีติจากอบุติัเหตุทางถนนในพืน้ท่ี	
ย้อนหลังอย่างน้อย	3	ปี

3.2	มกีารใช้ประโยชนข้์อมลู	
(5	คะแนน)

3.2.1	การนำาข้อมูลการบาดเจ็บหรือเสีย
ชวิีตจากอบุตัเิหตทุางถนน	ไปใช้ประโยชน	์
เช่น	 นำาเสนอในเวทีการประชุมในระดับ
ตา่งๆ	มกีารกำาหนดมาตรการต่างๆโดยใช้
ข้อมลูดังกลา่ว	หรอืตามทีท่มีกำาหนด	ฯลฯ



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 914 แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 11

กิจกรรมทีี่ การดำาเนินการ	(RTI	team) ไม่มี มี 	หมายเหตุ

4.การจัดการจุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางถนน	(10	คะแนน)

4.1	การสำารวจพืน้ทีจ่ดุเสีย่ง

ตอ่การบาดเจบ็ทางถนน	อยา่ง

น้อย	5	จุด			(3	คะแนน)

4.1.1	 ภาพถ่ายการสำารวจพื้นท่ีจุดเส่ียง

ต่อการบาดเจบ็ทางถนน	อย่างนอ้ย	5	จดุ

4.2	การจัดทำาแผนทีจุ่ดเสีย่ง

ต่อการบาดเจ็บทางถนน	

ระบจุดุเสีย่งอย่างน้อย	5	จุด										

(3	คะแนน)

4.2.1	แผนที่จุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทาง

ถนน	ระบุจุดเสี่ยงอย่างน้อย	5	จุด	

*	ระบุตำาแหน่ง	ที่ตั้ง	พิกัด	จุดเสี่ยง	เช่น	

ชื่อถนน/แยก	 หมู่ที่…ตำาบล…	 อำาเภอ…	

บริเวณเหนือหรือใต้ภาพ/แผนที่

4.3	การจดัการแกไ้ปญัหาจดุ

เสีย่งตอ่การบาดเจบ็ทางถนน	

อย่างน้อย	5	จุด	(4	คะแนน)

4.3.1	ภาพถา่ยก่อน-หลงัดำาเนนิการ	อยา่ง

น้อย	5	จุด

*	ระบุตำาแหน่ง	ที่ตั้ง	พิกัด	จุดเสี่ยง	เช่น	

ชื่อถนน/แยก	 หมู่ที่…ตำาบล…	 อำาเภอ…	

บริเวณเหนือหรือใต้ภาพ/แผนที่

5.	การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์	(10	คะแนน)

5.1	การให้ความรู้ด้านอุบัติเหตุ

จราจรและการป้องกันใน

ชุมชน	 องค์กร	 หรือหน่วย

งาน	ทกุ	2	เดอืน	(5	คะแนน)

5.1.1	มกีารใหค้วามรูด้า้นอบุตัเิหตจุราจร

และการป้องกันในชุมชน	 องค์กร	 หรือ

หน่วยงาน	(ทุก	2	เดือน)	เช่น	เสียงตาม

สาย	หรือจัดรายการวิทยุ	หรือจัดทำา

สปอต	หรอืแจกแผน่พบั	หรอืการสาธติ	ฯลฯ

5.1.2	ภาพถ่ายการใหค้วามรูด้้านอุบตัเิหตุ

จราจรและการปอ้งกนัในพืน้ทีท่ีด่ำาเนนิการ	

(ทุก	2	เดือน)		ระบุ	วัน/เดือน/ปี	และชื่อ

ชุมชน	หรือองคก์ร	หรอืหนว่ยงานทีด่ำาเนนิ

การบริเวณเหนือหรือใต้ภาพ

5.2	การรณรงคป์ระชาสมัพนัธ	์

(RTI	team	เช่น	ใชห้มวกกัน

นอ็ค/เขม็ขดันริภยั	หรอืตามที่

ทมีกำาหนด	ฯลฯ		(5	คะแนน)

5.2.1	ภาพถา่ยกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกันการ

บาดเจ็บทางถนน	จำานวน	2	ครั้ง

5.2.2	ภาพกิจกรรมการเก่ียวกบัการสือ่สาร

ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันการบาด

เจ็บทางถนน	จำานวน	2	ครั้ง

แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 912

กิจกรรมทีี่ การดำาเนินการ	(RTI	team) ไม่มี มี 	หมายเหตุ

6.	การสอบสวนการบาดเจ็บทางถนนและจำานวนการเสียชีวิต	(10	คะแนน)

6.1	การสอบสวนการบาดเจบ็	

หรือ	การตาย	จากอุบัติเหตุ

จราจร	 กรณีเกิดเหตุการณ์

ในพื้นที่		(5	คะแนน)

6.1.1	รายงานสอบสวนการบาดเจ็บหรือ

ตายจากอบุตัเิหตจุราจร	กรณเีกิดเหตกุารณ์

ในพื้นที่	2	ครั้ง/ปี

6.2	 จำานวนการตาย	 หรือ

การบาดเจ็บ	หรอืจำานวนคร้ัง	

ของอุบัติเหตุทางถนนลดลง						

ตามเกณฑ์	(5	คะแนน)

6.2.1	จำานวนการตาย	หรือการบาดเจ็บ	

หรอืจำานวนครัง้	ของอบุตัเิหตทุางถนนลด

ลงตามเกณฑ์	10	%	

7.	จำานวนอาสาสมัครที่สนับสนุนการดำาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	(10	คะแนน)

7.1	 อาสาสมัครที่ได้รับการ

อบรมจากทีม(RTI	 team)	

เชน่	อาสาจราจร	อาสาสมคัร

ของชุมชน/หมู่บ้าน	 หน่วย

งาน	ฯลฯ	จำานวน	5	คน/ปี										

(10	คะแนน)

7.1.1	รายชือ่อาสาสมคัรทีไ่ดร้บัการอบรม

จากทมี(RTI	team)	เชน่	อาสาจราจร	อาสา

สมัครของชมุชน/หมู่บา้น	หน่วยงาน	ฯลฯ	

จำานวน	10	คน/ปี	

7.1.2	 ภายถ่ายอาสาสมัครหรือกิจกรรม

ที่ดำาเนินการ

8.	การเฝ้าระวังการบาดเจ็บในชุมชน	หรือหน่วยงาน	หรือองค์กร	(10	คะแนน)

8.1	การเฝ้าระวงัอบุตัเิหตใุน

ชมุชน	หนว่ยงาน	หรอืองคก์ร	

ตามกำาหนดชว่งเวลาเสีย่งตอ่

การเกดิอุบตัเิหต	ุเชน่เทศกาล

ปีใหม	่สงกรานต	์หรอืช่วงเวลา

เรง่รบี	หรอืตามทีท่มีกำาหนด	

เชน่	ดา่นชุมชน		ดา่นเฝา้ระวัง

อุบัติเหตุ		หน่วยงาน/ชุมชน

ที่ทีมกำาหนด	(10	คะแนน)

8.1.1	บนัทกึขอ้มลูการเฝ้าระวงัอบุตัเิหตุ	

การบาดเจ็บ	 เสียชีวิต	 ฯลฯ	 ตามที่ทีม

กำาหนด(ทุก	2	เดือน)

8.1.2	ภาพถา่ยกจิกรรมการดำาเนนิการที่

ระบุวัน	เวลา	สถานที่	(ทุก	2	เดือน)

9.	สรุปผลการดำาเนินงาน	(10	คะแนน)

9.1	 สรุปผลการดำาเนินงาน

(ก่อน-หลัง)/การติดตาม

ประเมินผล	(10	คะแนน)

9.1	 รายงานสรุปผลการดำาเนินงาน							

(ก่อน-หลงั)/การติดตามประเมินผล	ตาม

ที่ทีมกำาหนด	1	ฉบับ/เรื่อง

หมายเหตุ								 ไม่มี		หมายถึง		ไม่มี/ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์,										มี			หมายถึง		มีครบ/สมบูรณ์



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 15แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 11

กิจกรรมทีี่ การดำาเนินการ	(RTI	team) ไม่มี มี 	หมายเหตุ

4.การจัดการจุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางถนน	(10	คะแนน)

4.1	การสำารวจพืน้ทีจ่ดุเสีย่ง

ต่อการบาดเจบ็ทางถนน	อยา่ง

น้อย	5	จุด			(3	คะแนน)

4.1.1	 ภาพถ่ายการสำารวจพื้นที่จุดเสี่ยง

ตอ่การบาดเจบ็ทางถนน	อย่างนอ้ย	5	จุด

4.2	การจัดทำาแผนทีจุ่ดเสีย่ง

ต่อการบาดเจ็บทางถนน	

ระบจุดุเสีย่งอยา่งน้อย	5	จดุ										

(3	คะแนน)

4.2.1	แผนที่จุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทาง

ถนน	ระบุจุดเสี่ยงอย่างน้อย	5	จุด	

*	ระบุตำาแหน่ง	ที่ตั้ง	พิกัด	จุดเสี่ยง	เช่น	

ช่ือถนน/แยก	 หมู่ที่…ตำาบล…	 อำาเภอ…	

บริเวณเหนือหรือใต้ภาพ/แผนที่

4.3	การจดัการแกไ้ปญัหาจดุ

เสีย่งตอ่การบาดเจบ็ทางถนน	

อย่างน้อย	5	จุด	(4	คะแนน)

4.3.1	ภาพถา่ยก่อน-หลงัดำาเนนิการ	อยา่ง

น้อย	5	จุด

*	ระบุตำาแหน่ง	ที่ตั้ง	พิกัด	จุดเสี่ยง	เช่น	

ช่ือถนน/แยก	 หมู่ที่…ตำาบล…	 อำาเภอ…	

บริเวณเหนือหรือใต้ภาพ/แผนที่

5.	การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์	(10	คะแนน)

5.1	การให้ความรูด้า้นอบุติัเหตุ

จราจรและการป้องกันใน

ชุมชน	 องค์กร	 หรือหน่วย

งาน	ทกุ	2	เดอืน	(5	คะแนน)

5.1.1	มกีารใหค้วามรูด้า้นอบุตัเิหตจุราจร

และการป้องกันในชุมชน	 องค์กร	 หรือ

หน่วยงาน	(ทุก	2	เดือน)	เช่น	เสียงตาม

สาย	หรือจัดรายการวิทยุ	หรือจัดทำา

สปอต	หรอืแจกแผน่พบั	หรอืการสาธติ	ฯลฯ

5.1.2	ภาพถ่ายการใหค้วามรูด้้านอบุตัเิหตุ

จราจรและการปอ้งกนัในพืน้ทีท่ีด่ำาเนนิการ	

(ทุก	2	เดือน)		ระบุ	วัน/เดือน/ปี	และชื่อ

ชมุชน	หรอืองคก์ร	หรอืหนว่ยงานท่ีดำาเนนิ

การบริเวณเหนือหรือใต้ภาพ

5.2	การรณรงคป์ระชาสมัพนัธ	์

(RTI	team	เช่น	ใชห้มวกกนั

นอ็ค/เขม็ขดันริภยั	หรือตามที่

ทมีกำาหนด	ฯลฯ		(5	คะแนน)

5.2.1	ภาพถา่ยกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกนัการ

บาดเจ็บทางถนน	จำานวน	2	ครั้ง

5.2.2	ภาพกิจกรรมการเก่ียวกบัการสือ่สาร

ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันการบาด

เจ็บทางถนน	จำานวน	2	ครั้ง

แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 912

กิจกรรมทีี่ การดำาเนินการ	(RTI	team) ไม่มี มี 	หมายเหตุ

6.	การสอบสวนการบาดเจ็บทางถนนและจำานวนการเสียชีวิต	(10	คะแนน)

6.1	การสอบสวนการบาดเจบ็	

หรือ	การตาย	จากอุบัติเหตุ

จราจร	 กรณีเกิดเหตุการณ์

ในพื้นที่		(5	คะแนน)

6.1.1	รายงานสอบสวนการบาดเจ็บหรือ

ตายจากอบุติัเหตุจราจร	กรณเีกดิเหตุการณ์

ในพื้นที่	2	ครั้ง/ปี

6.2	 จำานวนการตาย	 หรือ

การบาดเจ็บ	หรอืจำานวนคร้ัง	

ของอุบัติเหตุทางถนนลดลง						

ตามเกณฑ์	(5	คะแนน)

6.2.1	จำานวนการตาย	หรือการบาดเจ็บ	

หรือจำานวนครัง้	ของอบุตัเิหตทุางถนนลด

ลงตามเกณฑ์	10	%	

7.	จำานวนอาสาสมัครที่สนับสนุนการดำาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	(10	คะแนน)

7.1	 อาสาสมัครที่ได้รับการ

อบรมจากทีม(RTI	 team)	

เชน่	อาสาจราจร	อาสาสมคัร

ของชุมชน/หมู่บ้าน	 หน่วย

งาน	ฯลฯ	จำานวน	5	คน/ปี										

(10	คะแนน)

7.1.1	รายชือ่อาสาสมคัรทีไ่ดร้บัการอบรม

จากทมี(RTI	team)	เชน่	อาสาจราจร	อาสา

สมคัรของชมุชน/หมูบ่า้น	หนว่ยงาน	ฯลฯ	

จำานวน	10	คน/ปี	

7.1.2	 ภายถ่ายอาสาสมัครหรือกิจกรรม

ที่ดำาเนินการ

8.	การเฝ้าระวังการบาดเจ็บในชุมชน	หรือหน่วยงาน	หรือองค์กร	(10	คะแนน)

8.1	การเฝา้ระวงัอบุตัเิหตใุน

ชุมชน	หนว่ยงาน	หรอืองคก์ร	

ตามกำาหนดชว่งเวลาเสีย่งตอ่

การเกิดอุบัตเิหต	ุเชน่เทศกาล

ปีใหม่	สงกรานต์	หรอืชว่งเวลา

เรง่รบี	หรอืตามท่ีทีมกำาหนด	

เชน่	ดา่นชุมชน		ดา่นเฝา้ระวัง

อุบัติเหตุ		หน่วยงาน/ชุมชน

ที่ทีมกำาหนด	(10	คะแนน)

8.1.1	บนัทกึขอ้มลูการเฝ้าระวงัอบุตัเิหตุ	

การบาดเจ็บ	 เสียชีวิต	 ฯลฯ	 ตามที่ทีม

กำาหนด(ทุก	2	เดือน)

8.1.2	ภาพถา่ยกจิกรรมการดำาเนนิการที่

ระบุวัน	เวลา	สถานที่	(ทุก	2	เดือน)

9.	สรุปผลการดำาเนินงาน	(10	คะแนน)

9.1	 สรุปผลการดำาเนินงาน

(ก่อน-หลัง)/การติดตาม

ประเมินผล	(10	คะแนน)

9.1	 รายงานสรุปผลการดำาเนินงาน							

(ก่อน-หลงั)/การติดตามประเมินผล	ตาม

ที่ทีมกำาหนด	1	ฉบับ/เรื่อง

หมายเหตุ								 ไม่มี		หมายถึง		ไม่มี/ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์,										มี			หมายถึง		มีครบ/สมบูรณ์



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 916 แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 13

แบบประเมินตนเอง

ทีมป้องกันก�รบ�ดเจ็บท�งถนน (RTI team) เขตสุขภ�พที่ 9 ระดับดีม�ก (excellent)

ชื่อทีม……………………………………………. อำ�เภอ…………………… จังหวัด……….………..… โทร……………………………..

กิจกรรมทีี่ การดำาเนินการ	(RTI	team) ไม่มี มี 	หมายเหตุ

1.แผนงาน	(10	คะแนน)

1.1	 มีแผนงาน/แผนปฏิบัติ

การ/โครงการ		(5	คะแนน)

1.1	มแีผนงาน/แผนปฏบิตักิาร/โครงการ

เกีย่วกบัการปอ้งกนัการบาดเจบ็ทางถนน

ในปีที่ขอรับการรับรอง

1.2	 มีความต่อเน่ืองในการ

ดำาเนินการ	(5	คะแนน)

1.2.1	 หลักฐานที่แสดงว่ามีการดำาเนิน

งานป้องกันการบาดเจ็บทางถนนอย่าง

น้อย	6	เดือน

1)	 แผนงาน/แผนปฏิบัติการ/โครงการ

เกีย่วกบัการปอ้งกนัการบาดเจบ็ทางถนน

2)	 ภาพถ่ายการดำาเนินงานป้องกันการ

บาดเจ็บทางถนน

1.2.2	 มีแผนการดำาเนินงานในปีต่อไป									

(ปีที่ต่อจากปีที่ขอรับการรับรอง)	

2.การจัดการทีม	(10	คะแนน)

2.1	 การดำาเนินงานแบบมี

ส่วนร่วม	ไม่ตำ่ากว่า	4	หน่วย

งาน	(5	คะแนน)

2.1.1	 หลักฐานที่แสดงว่ามีการประชุม

หรือการมีส่วนร่วม	 ไม่ตำ่ากว่า	 4	 หน่วย

งาน	ไดแ้ก่	รายชือ่/หน่วยงาน/อาชพีของ

ผู้เข้าร่วมประชุม	หรือตามที่ทีมกำาหนด

2.1.2	 ภาพถ่ายการประชุม/หรือการจัด

กิจกรรม/การทำากิจกรรม

2.2	การแลกเปลีย่น	ทรพัยากร	

(5	คะแนน)

2.2.1	หลกัฐานการแลกเปล่ียนทรพัยากร

ในพื้นที่	เช่น	คน	เงิน	ของ

3.	สถานการณ์และข้อมูล	(10	คะแนน)

3.1	มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู	

ย้อนหลังอย่างน้อย	 4	 ปี										

(5	คะแนน)

3.1.1	สถานการณแ์ละขอ้มูลการบาดเจบ็

หรือเสียชวีติจากอบุติัเหตุทางถนนในพืน้ท่ี	

ย้อนหลังอย่างน้อย	4	ปี

3.2	มกีารใช้ประโยชนข้์อมลู	

(5	คะแนน)

3.2.1	การนำาข้อมูลการบาดเจ็บหรือเสีย

ชวิีตจากอบุตัเิหตทุางถนน	ไปใช้ประโยชน	์

เช่น	 นำาเสนอในเวทีการประชุมในระดับ

ตา่งๆ	มกีารกำาหนดมาตรการตา่งๆโดยใช้

ข้อมลูดังกลา่ว	หรอืตามทีท่มีกำาหนด	ฯลฯ



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 17แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 914

กิจกรรมทีี่ การดำาเนินการ	(RTI	team) ไม่มี มี 	หมายเหตุ

4.การจัดการจุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางถนน	(10	คะแนน)

4.1	การสำารวจพืน้ทีจ่ดุเสีย่ง

ตอ่การบาดเจบ็ทางถนน	อยา่ง

น้อย	10	จุด		(3	คะแนน)

4.1.1	ภาพถา่ยการสำารวจพืน้ท่ีจดุเสีย่งต่อ

การบาดเจ็บทางถนน	อย่างน้อย	10	จุด

4.2	การจัดทำาแผนทีจุ่ดเสีย่ง

ตอ่การบาดเจบ็ทางถนน	ระบุ

จุดเสี่ยงอย่างน้อย	 10	 จุด						

(3	คะแนน)

4.2.1	แผนที่จุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทาง

ถนน	ระบุจุดเสี่ยงอย่างน้อย	10	จุด	

*	ระบุตำาแหน่ง	ที่ตั้ง	พิกัด	จุดเสี่ยง	เช่น	

ชื่อถนน/แยก	 หมู่ที่…ตำาบล…	 อำาเภอ…	

บริเวณเหนือหรือใต้ภาพ/แผนที่

4.3	การจัดการแก้ไขปัญหา

จุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทาง

ถนน	 อย่างน้อย	 10	 จุด																

(4	คะแนน)

4.3.1	ภาพถา่ยก่อน-หลงัดำาเนนิการ	อยา่ง

น้อย	10	จุด

*	ระบุตำาแหน่ง	ที่ตั้ง	พิกัด	จุดเสี่ยง	เช่น	

ชื่อถนน/แยก	 หมู่ที่…ตำาบล…	 อำาเภอ…	

บริเวณเหนือหรือใต้ภาพ/แผนที่

5.	การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์	(10	คะแนน)

5.1	การให้ความรูด้้านอบัุติเหตุ

จราจรและการป้องกันใน

ชุมชน	 องค์กร	 หรือหน่วย

งาน	ทกุ	1	เดอืน	(5	คะแนน)

5.1.1	มกีารใหค้วามรูด้า้นอบุตัเิหตจุราจร

และการป้องกันในชุมชน	 องค์กร	 หรือ

หน่วยงาน	(ทุก	1	เดือน)	เช่น	เสียงตาม

สาย	 หรือจัดรายการวิทยุ	 หรือจัดทำา																																								

สปอต	หรอืแจกแผน่พบั	หรอืการสาธติ	ฯลฯ

5.1.2	ภาพถ่ายการใหค้วามรูด้้านอุบตัเิหตุ

จราจรและการปอ้งกนัในพืน้ทีท่ีด่ำาเนนิการ	

(ทุก	1	เดือน)	ระบุ	วัน/เดือน/ปี	และชื่อ

ชมุชน	หรือองคก์ร	หรอืหนว่ยงานทีด่ำาเนนิ

การบริเวณเหนือหรือใต้ภาพ

5.2	การรณรงคป์ระชาสมัพนัธ	์

(RTI	team	เช่น	ใชห้มวกกัน

นอ็ค/เขม็ขดันริภยั	หรอืตามที่

ทมีกำาหนด	ฯลฯ		(5	คะแนน)

5.2.1	ภาพถา่ยกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกันการ

บาดเจ็บทางถนน	จำานวน	3	ครั้ง

5.2.2	ภาพกิจกรรมการเก่ียวกบัการสือ่สาร

ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันการบาด

เจ็บทางถนน	จำานวน	3	ครั้ง

6.	การสอบสวนการบาดเจ็บทางถนนและจำานวนการเสียชีวิต	(10	คะแนน)

6.1	การสอบสวนการบาดเจบ็	

หรือ	การตาย	จากอุบัติเหตุ

จราจร	 กรณีเกิดเหตุการณ์

ในพื้นที่				(5	คะแนน)

6.1.1	รายงานสอบสวนการบาดเจ็บหรือ

ตายจากอบุตัเิหตจุราจร	กรณเีกดิเหตุการณ์

ในพื้นที่	3	ครั้ง/ปี



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 918 แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 15

กิจกรรมทีี่ การดำาเนินการ	(RTI	team) ไม่มี มี 	หมายเหตุ

6.2	จำานวนการตาย	หรอืการ

บาดเจบ็	หรอืจำานวนครัง้	ของ

อบุตัเิหตทุางถนนลดลงตาม

เกณฑ์	(5	คะแนน)

6.2.1	จำานวนการตาย	หรือการบาดเจ็บ	

หรือจำานวนครัง้	ของอบุตัเิหตทุางถนนลด

ลงตามเกณฑ์	20	%	

7.	จำานวนอาสาสมัครที่สนับสนุนการดำาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	(10	คะแนน)

7.1	 อาสาสมัครท่ีผ่านการ

อบรมจากหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง	

เชน่	สพฉ./สธฉ./ทางหลวง/

ตำารวจ/โรงพยาบาล/ฯลฯ	

จำานวน	10	คน/ป	ี(10	คะแนน)

7.1	 รายชื่ออาสาสมัครที่ผ่านการอบรม

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 สพฉ./

สธฉ./ทางหลวง/ตำารวจ/โรงพยาบาล/

ฯลฯ		จำานวน	10	คน/ปี			

7.1.2	 ภายถ่ายอาสาสมัครหรือกิจกรรม

ที่ดำาเนินการ

8.	การเฝ้าระวังการบาดเจ็บในชุมชน	หรือหน่วยงาน	หรือองค์กร	(10	คะแนน)

8.1	การเฝา้ระวงัอบุตัเิหตใุน

ชุมชน	หนว่ยงาน	หรอืองคก์ร	

ตามกำาหนดชว่งเวลาเสีย่งตอ่

การเกิดอุบัตเิหต	ุเชน่เทศกาล

ปีใหม่	สงกรานต์	หรอืชว่งเวลา

เรง่รบี	หรือตามท่ีทีมกำาหนด	

เชน่	ดา่นชุมชน		ดา่นเฝา้ระวัง

อบุตัเิหตหุนว่ยงาน/ชมุชนที่

ทีมกำาหนด		(10	คะแนน)

8.1.1	บนัทกึขอ้มลูการเฝ้าระวงัอบุตัเิหตุ	

การบาดเจ็บ	 เสียชีวิต	 ฯลฯ	 ตามที่ทีม

กำาหนด	(ทุก	1	เดือน)

8.1.2	ภาพถา่ยกจิกรรมการดำาเนนิการที่

ระบุวัน	เวลา	สถานที่	(ทุก	1	เดือน)

9.	สรุปผลการดำาเนินงาน	(10	คะแนน)

9.1	 สรุปผลการดำาเนินงาน

(ก่อน-หลัง)/การติดตาม

ประเมินผล	(10	คะแนน)

9.1	 รายงานสรุปผลการดำาเนินงาน							

(ก่อน-หลงั)/การติดตามประเมินผล	ตาม

ที่ทีมกำาหนด	1	ฉบับ/เรื่อง

หมายเหตุ								 ไม่มี		หมายถึง		ไม่มี/ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์,										มี			หมายถึง		มีครบ/สมบูรณ์

แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 916

แบบประเมินตนเอง

ทีมป้องกันก�รบ�ดเจ็บท�งถนน (RTI team) เขตสุขภ�พที่ 9 ระดับยอดเยี่ยม (Advanced)

ชื่อทีม……………………………………………. อำ�เภอ…………………… จังหวัด……….………..… โทร……………………………..

กิจกรรมทีี่ การดำาเนินการ	(RTI	team) ไม่มี มี 	หมายเหตุ

1.แผนงาน	(10	คะแนน)

1.1	 มีแผนงาน/แผนปฏิบัติ

การ/โครงการ		(5	คะแนน)

1.1	มแีผนงาน/แผนปฏบิตักิาร/โครงการ

เกีย่วกบัการปอ้งกนัการบาดเจ็บทางถนน

ในปีที่ขอรับการรับรอง

1.2	 มีความต่อเน่ืองในการ

ดำาเนินการ	(5	คะแนน)

1.2.1	 หลักฐานที่แสดงว่ามีการดำาเนิน

งานป้องกันการบาดเจ็บทางถนนอย่าง

น้อย	6	เดือน

1)	 แผนงาน/แผนปฏิบัติการ/โครงการ

เกีย่วกบัการปอ้งกนัการบาดเจ็บทางถนน

2)	 ภาพถ่ายการดำาเนินงานป้องกันการ

บาดเจ็บทางถนน

1.2.2	 มีแผนการดำาเนินงานในปีต่อไป									

(ปีที่ต่อจากปีที่ขอรับการรับรอง)	

2.การจัดการทีม	(10	คะแนน)

2.1	 การดำาเนินงานแบบมี

ส่วนร่วม	ไม่ตำ่าว่า	4	หน่วย

งาน	(5	คะแนน)

2.1.1	 หลักฐานท่ีแสดงว่ามีการประชุม

หรือการมีส่วนร่วม	 ไม่ตำ่ากว่า	 5	 หน่วย

งาน	ไดแ้ก่	รายชือ่/หน่วยงาน/อาชพีของ

ผู้เข้าร่วมประชุม	หรือตามที่ทีมกำาหนด

2.1.2	 ภาพถ่ายการประชุม/หรือการจัด

กิจกรรม/การทำากิจกรรม

2.2	การแลกเปลีย่น	ทรพัยากร	

(5	คะแนน)

2.2.1	หลกัฐานการแลกเปลีย่นทรพัยากร

ในพื้นที่	เช่น	คน	เงิน	ของ

3.	สถานการณ์และข้อมูล	(10	คะแนน)

3.1	มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู	

ย้อนหลังอย่างน้อย	 5	 ปี												

(5	คะแนน)

3.1.1	สถานการณแ์ละขอ้มูลการบาดเจบ็

หรอืเสียชวีติจากอบุติัเหตุทางถนนในพืน้ท่ี	

ย้อนหลังอย่างน้อย	5	ปี

3.2	มีการใชป้ระโยชนข้์อมูล	

(5	คะแนน)

3.2.1	การนำาข้อมูลการบาดเจ็บหรือเสีย

ชีวติจากอบุตัเิหตทุางถนน	ไปใช้ประโยชน	์

เช่น	 นำาเสนอในเวทีการประชุมในระดับ

ตา่งๆ	มกีารกำาหนดมาตรการตา่งๆโดยใช้

ขอ้มลูดงักลา่ว	หรอืตามทีท่มีกำาหนด	ฯลฯ



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 19แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 15

กิจกรรมทีี่ การดำาเนินการ	(RTI	team) ไม่มี มี 	หมายเหตุ

6.2	จำานวนการตาย	หรอืการ

บาดเจบ็	หรอืจำานวนครัง้	ของ

อบุตัเิหตทุางถนนลดลงตาม

เกณฑ์	(5	คะแนน)

6.2.1	จำานวนการตาย	หรือการบาดเจ็บ	

หรอืจำานวนครัง้	ของอบุตัเิหตทุางถนนลด

ลงตามเกณฑ์	20	%	

7.	จำานวนอาสาสมัครที่สนับสนุนการดำาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	(10	คะแนน)

7.1	 อาสาสมัครที่ผ่านการ

อบรมจากหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง	

เชน่	สพฉ./สธฉ./ทางหลวง/

ตำารวจ/โรงพยาบาล/ฯลฯ	

จำานวน	10	คน/ป	ี(10	คะแนน)

7.1	 รายชื่ออาสาสมัครที่ผ่านการอบรม

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 สพฉ./

สธฉ./ทางหลวง/ตำารวจ/โรงพยาบาล/

ฯลฯ		จำานวน	10	คน/ปี			

7.1.2	 ภายถ่ายอาสาสมัครหรือกิจกรรม

ที่ดำาเนินการ

8.	การเฝ้าระวังการบาดเจ็บในชุมชน	หรือหน่วยงาน	หรือองค์กร	(10	คะแนน)

8.1	การเฝา้ระวังอุบัติเหตุใน

ชมุชน	หนว่ยงาน	หรอืองคก์ร	

ตามกำาหนดชว่งเวลาเสีย่งตอ่

การเกดิอุบตัเิหต	ุเชน่เทศกาล

ปใีหม	่สงกรานต	์หรอืชว่งเวลา

เรง่รบี	หรอืตามทีท่มีกำาหนด	

เชน่	ดา่นชุมชน		ดา่นเฝ้าระวัง

อบัุติเหตุหนว่ยงาน/ชุมชนท่ี

ทีมกำาหนด		(10	คะแนน)

8.1.1	บนัทกึขอ้มลูการเฝ้าระวงัอบุตัเิหตุ	

การบาดเจ็บ	 เสียชีวิต	 ฯลฯ	 ตามที่ทีม

กำาหนด	(ทุก	1	เดือน)

8.1.2	ภาพถา่ยกจิกรรมการดำาเนนิการที่

ระบุวัน	เวลา	สถานที่	(ทุก	1	เดือน)

9.	สรุปผลการดำาเนินงาน	(10	คะแนน)

9.1	 สรุปผลการดำาเนินงาน

(ก่อน-หลัง)/การติดตาม

ประเมินผล	(10	คะแนน)

9.1	 รายงานสรุปผลการดำาเนินงาน							

(ก่อน-หลงั)/การติดตามประเมินผล	ตาม

ที่ทีมกำาหนด	1	ฉบับ/เรื่อง

หมายเหตุ								 ไม่มี		หมายถึง		ไม่มี/ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์,										มี			หมายถึง		มีครบ/สมบูรณ์

แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 916

แบบประเมินตนเอง

ทีมป้องกันก�รบ�ดเจ็บท�งถนน (RTI team) เขตสุขภ�พที่ 9 ระดับยอดเยี่ยม (Advanced)

ชื่อทีม……………………………………………. อำ�เภอ…………………… จังหวัด……….………..… โทร……………………………..

กิจกรรมทีี่ การดำาเนินการ	(RTI	team) ไม่มี มี 	หมายเหตุ

1.แผนงาน	(10	คะแนน)

1.1	 มีแผนงาน/แผนปฏิบัติ

การ/โครงการ		(5	คะแนน)

1.1	มแีผนงาน/แผนปฏบิตักิาร/โครงการ

เกีย่วกบัการปอ้งกนัการบาดเจบ็ทางถนน

ในปีที่ขอรับการรับรอง

1.2	 มีความต่อเน่ืองในการ

ดำาเนินการ	(5	คะแนน)

1.2.1	 หลักฐานที่แสดงว่ามีการดำาเนิน

งานป้องกันการบาดเจ็บทางถนนอย่าง

น้อย	6	เดือน

1)	 แผนงาน/แผนปฏิบัติการ/โครงการ

เกีย่วกบัการปอ้งกนัการบาดเจบ็ทางถนน

2)	 ภาพถ่ายการดำาเนินงานป้องกันการ

บาดเจ็บทางถนน

1.2.2	 มีแผนการดำาเนินงานในปีต่อไป									

(ปีที่ต่อจากปีที่ขอรับการรับรอง)	

2.การจัดการทีม	(10	คะแนน)

2.1	 การดำาเนินงานแบบมี

ส่วนร่วม	ไม่ตำ่าว่า	4	หน่วย

งาน	(5	คะแนน)

2.1.1	 หลักฐานที่แสดงว่ามีการประชุม

หรือการมีส่วนร่วม	 ไม่ตำ่ากว่า	 5	 หน่วย

งาน	ไดแ้ก่	รายชือ่/หน่วยงาน/อาชพีของ

ผู้เข้าร่วมประชุม	หรือตามที่ทีมกำาหนด

2.1.2	 ภาพถ่ายการประชุม/หรือการจัด

กิจกรรม/การทำากิจกรรม

2.2	การแลกเปลีย่น	ทรพัยากร	

(5	คะแนน)

2.2.1	หลกัฐานการแลกเปล่ียนทรพัยากร

ในพื้นที่	เช่น	คน	เงิน	ของ

3.	สถานการณ์และข้อมูล	(10	คะแนน)

3.1	มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู	

ย้อนหลังอย่างน้อย	 5	 ปี												

(5	คะแนน)

3.1.1	สถานการณแ์ละขอ้มูลการบาดเจบ็

หรือเสียชวีติจากอบุติัเหตุทางถนนในพืน้ท่ี	

ย้อนหลังอย่างน้อย	5	ปี

3.2	มกีารใช้ประโยชนข้์อมลู	

(5	คะแนน)

3.2.1	การนำาข้อมูลการบาดเจ็บหรือเสีย

ชวิีตจากอบุตัเิหตทุางถนน	ไปใช้ประโยชน	์

เช่น	 นำาเสนอในเวทีการประชุมในระดับ

ตา่งๆ	มกีารกำาหนดมาตรการตา่งๆโดยใช้

ข้อมลูดังกลา่ว	หรอืตามทีท่มีกำาหนด	ฯลฯ



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 920 แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 17

กิจกรรมทีี่ การดำาเนินการ	(RTI	team) ไม่มี มี 	หมายเหตุ

4.การจัดการจุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางถนน	(10	คะแนน)

4.1	การสำารวจพืน้ทีจ่ดุเสีย่ง
ตอ่การบาดเจบ็ทางถนน	อยา่ง
น้อย	15	จุด				(3	คะแนน)

4.1.1	 ภาพถ่ายการสำารวจพื้นที่จุดเสี่ยง
ตอ่การบาดเจบ็ทางถนน	อยา่งน้อย	15จดุ

4.2	การจัดทำาแผนทีจุ่ดเสีย่ง
ตอ่การบาดเจบ็ทางถนน	ระบุ
จุดเสี่ยงอย่างน้อย	 15	 จุด						
(3	คะแนน)

4.2.1	แผนทีจ่ดุเสีย่งตอ่การบาดเจบ็ทาง
ถนน	ระบุจุดเสี่ยงอย่างน้อย	15	จุด	
*	ระบุตำาแหน่ง	ที่ตั้ง	พิกัด	จุดเสี่ยง	เช่น	
ชื่อถนน/แยก	หมู่ที่…ตำาบล…	 อำาเภอ…	
บริเวณเหนือหรือใต้ภาพ/แผนที่

4.3	การจัดการแก้ไขปัญหา
จุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทาง
ถนน	 อย่างน้อย	 15	 จุด																										
(4	คะแนน)

4.3.1	ภาพถา่ยกอ่น-หลงัดำาเนนิการ	อยา่ง
น้อย	15	จุด
*	ระบุตำาแหน่ง	ที่ตั้ง	พิกัด	จุดเสี่ยง	เช่น	
ชื่อถนน/แยก	หมู่ที่…ตำาบล…	 อำาเภอ…	
บริเวณเหนือหรือใต้ภาพ/แผนที่

5.	การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์	(10	คะแนน)

5.1	การให้ความรู้ด้านอุบัติเหตุ
จราจรและการป้องกันใน
ชุมชน	 องค์กร	 หรือหน่วย
งาน	ทกุ	1	เดอืน	(5	คะแนน)

5.1.1	มกีารใหค้วามรูด้า้นอบุตัเิหตจุราจร
และการป้องกันในชุมชน	 องค์กร	 หรือ
หน่วยงาน	(ทุก	1	เดือน)	เช่น	เสียงตาม
สาย	หรอืจดัรายการวทิย	ุหรอืจดัทำาสปอต	
หรือแจกแผ่นพับ	หรือการสาธิต	ฯลฯ

5.1.2	ภาพถา่ยการใหค้วามรูด้า้นอบุตัเิหตุ
จราจรและการป้องกันในพื้นที่ที่ดำาเนิน
การ	 (ทุก	 1	 เดือน)	 ระบุ	 วัน/เดือน/ปี	
และชื่อชุมชน	 หรือองค์กร	 หรือหน่วย
งานทีด่ำาเนนิการบรเิวณเหนอืหรอืใตภ้าพ

5.2	การรณรงคป์ระชาสมัพนัธ	์
(RTI	team	เช่น	ใชห้มวกกัน
นอ็ค/เขม็ขดันริภยั	หรอืตามที่
ทมีกำาหนด	ฯลฯ		(5	คะแนน)

5.2.1	 ภาพถ่ายกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
การบาดเจ็บทางถนน	จำานวน	3	ครั้ง

5.2.2	ภาพกจิกรรมการเกีย่วกบัการสือ่สาร
ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันการบาด
เจ็บทางถนน	จำานวน	3	ครั้ง



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 21แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 17

กิจกรรมทีี่ การดำาเนินการ	(RTI	team) ไม่มี มี 	หมายเหตุ

4.การจัดการจุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางถนน	(10	คะแนน)

4.1	การสำารวจพืน้ทีจ่ดุเสีย่ง
ต่อการบาดเจบ็ทางถนน	อยา่ง
น้อย	15	จุด				(3	คะแนน)

4.1.1	 ภาพถ่ายการสำารวจพื้นที่จุดเสี่ยง
ต่อการบาดเจบ็ทางถนน	อยา่งน้อย	15จดุ

4.2	การจัดทำาแผนทีจุ่ดเสีย่ง
ตอ่การบาดเจบ็ทางถนน	ระบุ
จุดเสี่ยงอย่างน้อย	 15	 จุด						
(3	คะแนน)

4.2.1	แผนทีจ่ดุเสีย่งตอ่การบาดเจบ็ทาง
ถนน	ระบุจุดเสี่ยงอย่างน้อย	15	จุด	
*	ระบุตำาแหน่ง	ที่ตั้ง	พิกัด	จุดเสี่ยง	เช่น	
ชื่อถนน/แยก	หมู่ที่…ตำาบล…	 อำาเภอ…	
บริเวณเหนือหรือใต้ภาพ/แผนที่

4.3	การจัดการแก้ไขปัญหา
จุดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทาง
ถนน	 อย่างน้อย	 15	 จุด																										
(4	คะแนน)

4.3.1	ภาพถา่ยกอ่น-หลงัดำาเนนิการ	อยา่ง
น้อย	15	จุด
*	ระบุตำาแหน่ง	ที่ตั้ง	พิกัด	จุดเสี่ยง	เช่น	
ชื่อถนน/แยก	หมู่ที่…ตำาบล…	 อำาเภอ…	
บริเวณเหนือหรือใต้ภาพ/แผนที่

5.	การให้ความรู้และประชาสัมพันธ์	(10	คะแนน)

5.1	การให้ความรูด้า้นอบุติัเหตุ
จราจรและการป้องกันใน
ชุมชน	 องค์กร	 หรือหน่วย
งาน	ทกุ	1	เดอืน	(5	คะแนน)

5.1.1	มกีารใหค้วามรูด้า้นอบุตัเิหตจุราจร
และการป้องกันในชุมชน	 องค์กร	 หรือ
หน่วยงาน	(ทุก	1	เดือน)	เช่น	เสียงตาม
สาย	หรอืจดัรายการวทิย	ุหรอืจดัทำาสปอต	
หรือแจกแผ่นพับ	หรือการสาธิต	ฯลฯ

5.1.2	ภาพถา่ยการใหค้วามรูด้า้นอบุตัเิหตุ
จราจรและการป้องกันในพื้นที่ที่ดำาเนิน
การ	 (ทุก	 1	 เดือน)	 ระบุ	 วัน/เดือน/ปี	
และชื่อชุมชน	 หรือองค์กร	 หรือหน่วย
งานทีด่ำาเนนิการบรเิวณเหนอืหรอืใตภ้าพ

5.2	การรณรงคป์ระชาสมัพนัธ	์
(RTI	team	เช่น	ใชห้มวกกนั
นอ็ค/เขม็ขดันริภยั	หรือตามที่
ทมีกำาหนด	ฯลฯ		(5	คะแนน)

5.2.1	 ภาพถ่ายกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
การบาดเจ็บทางถนน	จำานวน	3	ครั้ง

5.2.2	ภาพกจิกรรมการเกีย่วกบัการสือ่สาร
ประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันการบาด
เจ็บทางถนน	จำานวน	3	ครั้ง

แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 918

กิจกรรมทีี่ การดำาเนินการ	(RTI	team) ไม่มี มี 	หมายเหตุ

6.	การสอบสวนการบาดเจ็บทางถนนและจำานวนการเสียชีวิต	(10	คะแนน)

6.1	การสอบสวนการบาดเจบ็	
หรือ	การตาย	จากอุบัติเหตุ
จราจร	 กรณีเกิดเหตุการณ์
ในพื้นที่				(5	คะแนน)

6.1.1	 รายงานสอบสวนการบาดเจ็บ
หรือตายจากอุบัติเหตุจราจร	 กรณีเกิด
เหตุการณ์ในพื้นที่	3	ครั้ง/ปี

6.2	จำานวนการตาย	หรอืการ

บาดเจบ็	หรอืจำานวนครัง้	ของ

อบุตัเิหตุทางถนนลดลงตาม

เกณฑ์	(5	คะแนน)

6.2.1	จำานวนการตาย	หรือการบาดเจ็บ	

หรือจำานวนครั้ง	 ของอุบัติเหตุทางถนน

ลดลงตามเกณฑ์	30	%	

7.	จำานวนอาสาสมัครที่สนับสนุนการดำาเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน	(10	คะแนน)

7.1	 อาสาสมัครท่ีผ่านการ

อบรมจากหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง	

เชน่	สพฉ./สธฉ./ทางหลวง/

ตำารวจ/โรงพยาบาล/

ฯลฯ	 จำานวน	 20	 คน/ปี																																												

(	10	คะแนน)

7.1	 รายชื่ออาสาสมัครท่ีผ่านการอบรม

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 สพฉ./

สธฉ./ทางหลวง/ตำารวจ/โรงพยาบาล/

ฯลฯ	จำานวน	20	คน/ปี			

7.1.2	ภายถ่ายอาสาสมัครหรือกิจกรรม

ที่ดำาเนินการ

8.	การเฝ้าระวังการบาดเจ็บในชุมชน	หรือหน่วยงาน	หรือองค์กร	(10	คะแนน)

8.1	 การเฝ้าระวังอุบัติเหตุ

ในชุมชน	 หน่วยงาน	 หรือ

องคก์ร	ตามกำาหนดชว่งเวลา

เสีย่งตอ่การเกดิอบุตัเิหต	ุเชน่

เทศกาลปใีหม	่สงกรานต	์หรอื

ช่วงเวลาเร่งรีบ	 หรือตามที่

ทีมกำาหนด	เช่น	ด่านชุมชน		

ดา่นเฝา้ระวงัอุบตัเิหตหุนว่ย

งาน/ชมุชนทีท่มีกำาหนด	(10	

คะแนน)

8.1.1	บันทกึขอ้มลูการเฝา้ระวงัอบุตัเิหตุ	

การบาดเจ็บ	 เสียชีวิต	 ฯลฯ	 ตามที่ทีม

กำาหนด	(ทุก	1	เดือน)

8.1.2	 ภาพถ่ายกิจกรรมการดำาเนินการ

ที่ระบุวัน	เวลา	สถานที่	(ทุก	1	เดือน)

9.	สรุปผลการดำาเนินงาน	(10	คะแนน)

9.1	 สรุปผลการดำาเนินงาน

(ก่อน-หลัง)/การติดตาม

ประเมินผล	(10	คะแนน)

9.1	 รายงานสรุปผลการดำาเนินงาน							

(ก่อน-หลงั)/การตดิตามประเมินผล	ตาม

ที่ทีมกำาหนด	1	ฉบับ/เรื่อง

หม�ยเหตุ        ไม่มี  หม�ยถึง  ไม่มี/ไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์,          มี   หม�ยถึง  มีครบ/สมบูรณ์



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 922 แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 19

ใบสมัคร 1.1
ใบสมัครทีมป้องกันก�รบ�ดเจ็บท�งถนน (RTI team) เขตสุขภ�พที่ 9 

(2.5 คะแนน)

ข้าพเจ้าชื่อ-นามสกุล…………………………………………….………………..	ตำาแหน่ง………………………………..…….…..………….

หน่วยงาน………………………………….……………ตำาบล…………………………อำาเภอ…….……………จังหวัด……….…...…………

ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

เบอร์โทร………………………………..………………โทรสาร………………………………….มือถือ……………..………….……..…………

E-mail…………………………………………………………………………………………………….

*	เป็นหัวหน้าทีมและ/หรือผู้ที่สามารถติดต่อประสานงานได้

ทำาเครื่องหมาย	√

				ขอสมัครเข้ารับการรับรองเป็นทีมระดับ						 พื้นฐาน						 ดี	 						ดีมาก																ยอดเย่ียม

														 	 	 	 	 	 		(basic)										(good)								(excellent)								(Advanced)		

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อทีม	:	……………………………………………………………………………………….………………………………

พื้นที่ดำาเนินการ	:	ตำาบล……………………………อำาเภอ……………………………จังหวัด…………………….….…………….

ทั้งนี้ได้แนบแบบประเมินตนเองและเอกสาร/หลักฐานมาพร้อมกับใบสมัครฉบับนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 ลงชื่อ……………………………………………………...หัวหน้าทีม

									 	 	 	 	 	 	 	 						(………………………………………………………)

																																																														 	 วันที่…………………………………………………………..

แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 920

ร�ยชื่อสม�ชิกทีมป้องกันก�รบ�ดเจ็บท�งถนน (RTI team) เขตสุขภ�พที่ 9

(ใบสมัคร 1.1) (2.5 คะแนน)

ที่ ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง บทบาทใน

ทีม	(หัวหน้า	

สมาชิก	ฯลฯ)

หน่วยงาน/ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมลล์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

        ลงชื่อ……………………………………………………...หัวหน้าทีม

									 	 	 	 	 	 	 	 						(………………………………………………………)

																																																														 	 วันที่…………………………………………………………..



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 23แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 920

ร�ยชื่อสม�ชิกทีมป้องกันก�รบ�ดเจ็บท�งถนน (RTI team) เขตสุขภ�พที่ 9

(ใบสมัคร 1.1) (2.5 คะแนน)

ที่ ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง บทบาทใน

ทีม	(หัวหน้า	

สมาชิก	ฯลฯ)

หน่วยงาน/ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมลล์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

        ลงชื่อ……………………………………………………...หัวหน้าทีม

									 	 	 	 	 	 	 	 						(………………………………………………………)

																																																														 	 วันที่…………………………………………………………..



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 924 แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 21

ทีมป้องกันก�รบ�ดเจ็บท�งถนน (RTI team) เขตสุขภ�พที่ 9

(ใบสมัคร 1.2) (5 คะแนน)

สิ่งที่ท่�นอย�กจะดำ�เนินง�นป้องกันก�รบ�ดเจ็บท�งถนน (RTI team) ในพื้นที่ของท่�น
1.ผลง�นด้�นก�รป้องกันก�รบ�ดเจ็บท�งถนน (RTI team) ที่ท่�นหรือทีมเคยทำ�ม�แล้ว 

(ห�กไม่เคยดำ�เนินก�ร ก็ไม่ต้องระบุ) (1 คะแนน)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 ผู้ให้การสนับสนุน/แหล่งทุน................................................................................................................................

2.ผลง�นด้�นก�รป้องกันก�รบ�ดเจ็บท�งถนน (RTI team) ที่ท่�นหรือทีมกำ�ลังทำ�อยู่ในปัจจุบัน 

(ห�กไม่เคยดำ�เนินก�ร ก็ไม่ต้องระบุ) (2 คะแนน)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 ผู้ให้การสนับสนุน/แหล่งทุน................................................................................................................................

3.ผลง�นด้�นก�รป้องกันก�รบ�ดเจ็บท�งถนน (RTI team) ที่ท่�นหรือทีมต้องก�รดำ�เนินก�รในอน�คต

(2 คะแนน)

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 ผู้ให้การสนับสนุน/แหล่งทุน................................................................................................................................	

แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 922

ภ�พอัตร�ก�รเสียชีวิตอุบัติเหตุจร�จร 2557 เขตสุขภ�พที่ 9

ภ�พอัตร�ก�รเสียชีวิตอุบัติเหตุจร�จร 2557 เขตสุขภ�พที่ 9 (จังหวัดนครร�ชสีม�)

วิเคร�ะห์ : ง�นป้องกันเด็กจมนำ้�และก�รบ�ดเจ็บ
              สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครร�ชสีม�
ที่ม� : สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ 
        สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข

อัตร�/แสนประช�กร
สีแดง    = อัตร�ที่  16.00 ขึ้นไป
สีเหลือง = อัตร�ที่  9.0 ถึง15.99 
สีเขียว = อัตร�ที่  0 ถึง 8.99

จำ�นวนและอัตร�ก�รเสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุจร�จร

ปี 2557  เขตสุขภ�พที่ 9

จังหวัดนครร�ชสีม� ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

แก้งสนามนาง บัวลาย

บ้านแท่น

ภูเขียว

คอนสาร

เกษตรสมบูรณ์

หนองบัวแดง

ภักดีชุมพล

หนองบัวระเหว

แก้งคร้อ

คอนสวรรค์

บ้านเขว้า

จตุรัส เนินสง่าซับใหญ่

บำาเหน็จญรงค์

แก้งสนามนาง
บัวลาย

บัวใหญ่บ้านเหลื่อม

คง

ขามสะแกแสง

พระทองคำา

โนนแดง

บ้านใหม่
ชัยพจน์

เมืองยาง

ลำาทะเมนชัย

ชุมพวง
พิมาย

ห้วยแถลง

ลำาปลายมาศ
เมือง

คูเมือง แคนดง

ชุมพลบุรี

ท่าตูม

รัตนบุรี

สนม
โนนนารายณ์

สำาโรงทาบ

ปราสาท

พนมดงรัก

กาบเชิง บัวเชด

สังขะ

ลำาดวน

ศรีณรงค์

เขวาสินรินทร์

ศรีขรภูมิ

สตึก

บ้านด่าน

กระสัง

พลับพลาชัย

ประโคนชัย

เฉลิมพระเกียรติ

ละหานทราย บ้านกรวด

จอมพระ

เมือง

ห้วยราช

ชำานิ

หนองหงส์

หนองกี่

โนนสุวรรณ

โนนสูง

จักราช

เฉลิมพระเกียรติ

โชคชัย

หนองบุญนาค

โนนไทย

เมือง

ขามทะเลสอ

สีคิ้ว

ปากช่อง

วังน้ำาเขียว

ปักธงชัย

สูงเนิน

ครบุรี
เสิงสาง

โนนดินแดง

ประคำา

นางรอง

ด่านขุนทด
เทพารักษ์

นาโพธิ์

พุทไธสง
สีดา ประทาย

เทพสถิต

เมือง

แก้งสนามนาง
3ร�ย(8.06) 1ร�ย(4.03)

วิเคร�ะห์ : ง�นป้องกันเด็กจมนำ้�และก�รบ�ดเจ็บ
              สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครร�ชสีม�
ที่ม� : สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ 
        สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข

อัตร�/แสนประช�กร
สีแดง    = อัตร�ที่  16.00 ขึ้นไป
สีเหลือง = อัตร�ที่  9.0 ถึง15.99 
สีเขียว = อัตร�ที่  0 ถึง 8.99

จำ�นวนและอัตร�ก�รเสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุจร�จร

ปี 2557  จังหวัดนครร�ชสีม�

ปากช่อง
ปักธงชัย

สูงเนิน

เมือง

พิมาย
โนนสูง

จักราช

หนองบุนนาค

สีคิ้ว

ครบุรี

ประทาย

ด่านขุนทด

โชคชัย

วังนำ้าเขียว

55ร�ย(28.63)
28ร�ย(23.84)

28ร�ย(33.99)

421ร�ย(94.63)

29ร�ย(22.61)

19ร�ย(14.93)
15ร�ย(11.51)

4ร�ย(4.81)

4ร�ย(5.29)

10ร�ย(14.09)

6ร�ย(9.93)

 14ร�ย(13.61)

15ร�ย(11.99)

2ร�ย(6.77)

3ร�ย(8.43)

2ร�ย(2.86)

8ร�ย(10.26)

7ร�ย(16.41)

4ร�ย(16.22)

19ร�ย(23.39)

8ร�ย( 18.23)

เทพารักษ์

พระทองคำา

บ้านเหลื่อม
2ร�ย(9.48)

ขามทะเลสอ
เฉลิมพระเกียรติ

ห้วยแถลง

เสิงสาง

ชุมพวง

โนนไทย

2ร�ย(7.11)

 4ร�ย(4.81)

เมืองยาง

บัวใหญ่ 2ร�ย(8.19)

7ร�ย(8.56)

สีดา

คง โนนแดง
 1ร�ย(3.90)

 1ร�ย(2.30)

 6ร�ย(8.33)

ขามสะแกแสง

2ร�ย(6.14)
ลำาทะเมนชัย

 1ร�ย(4.81) 3ร�ย(8.60) บัวลาย



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 25แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 922

ภ�พอัตร�ก�รเสียชีวิตอุบัติเหตุจร�จร 2557 เขตสุขภ�พที่ 9

ภ�พอัตร�ก�รเสียชีวิตอุบัติเหตุจร�จร 2557 เขตสุขภ�พที่ 9 (จังหวัดนครร�ชสีม�)

วิเคร�ะห์ : ง�นป้องกันเด็กจมนำ้�และก�รบ�ดเจ็บ
              สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครร�ชสีม�
ที่ม� : สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ 
        สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข

อัตร�/แสนประช�กร
สีแดง    = อัตร�ที่  16.00 ขึ้นไป
สีเหลือง = อัตร�ที่  9.0 ถึง15.99 
สีเขียว = อัตร�ที่  0 ถึง 8.99

จำ�นวนและอัตร�ก�รเสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุจร�จร

ปี 2557  เขตสุขภ�พที่ 9

จังหวัดนครร�ชสีม� ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์

แก้งสนามนาง บัวลาย

บ้านแท่น

ภูเขียว

คอนสาร

เกษตรสมบูรณ์

หนองบัวแดง

ภักดีชุมพล

หนองบัวระเหว

แก้งคร้อ

คอนสวรรค์

บ้านเขว้า

จตุรัส เนินสง่าซับใหญ่

บำาเหน็จญรงค์

แก้งสนามนาง
บัวลาย

บัวใหญ่บ้านเหลื่อม

คง

ขามสะแกแสง

พระทองคำา

โนนแดง

บ้านใหม่
ชัยพจน์

เมืองยาง

ลำาทะเมนชัย

ชุมพวง
พิมาย

ห้วยแถลง

ลำาปลายมาศ
เมือง

คูเมือง แคนดง

ชุมพลบุรี

ท่าตูม

รัตนบุรี

สนม
โนนนารายณ์

สำาโรงทาบ

ปราสาท

พนมดงรัก

กาบเชิง บัวเชด

สังขะ

ลำาดวน

ศรีณรงค์

เขวาสินรินทร์

ศรีขรภูมิ

สตึก

บ้านด่าน

กระสัง

พลับพลาชัย

ประโคนชัย

เฉลิมพระเกียรติ

ละหานทราย บ้านกรวด

จอมพระ

เมือง

ห้วยราช

ชำานิ

หนองหงส์

หนองกี่

โนนสุวรรณ

โนนสูง

จักราช

เฉลิมพระเกียรติ

โชคชัย

หนองบุญนาค

โนนไทย

เมือง

ขามทะเลสอ

สีคิ้ว

ปากช่อง

วังน้ำาเขียว

ปักธงชัย

สูงเนิน

ครบุรี
เสิงสาง

โนนดินแดง

ประคำา

นางรอง

ด่านขุนทด
เทพารักษ์

นาโพธิ์

พุทไธสง
สีดา ประทาย

เทพสถิต

เมือง

แก้งสนามนาง
3ร�ย(8.06) 1ร�ย(4.03)

วิเคร�ะห์ : ง�นป้องกันเด็กจมนำ้�และก�รบ�ดเจ็บ
              สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครร�ชสีม�
ที่ม� : สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ 
        สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข

อัตร�/แสนประช�กร
สีแดง    = อัตร�ที่  16.00 ขึ้นไป
สีเหลือง = อัตร�ที่  9.0 ถึง15.99 
สีเขียว = อัตร�ที่  0 ถึง 8.99

จำ�นวนและอัตร�ก�รเสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุจร�จร

ปี 2557  จังหวัดนครร�ชสีม�

ปากช่อง
ปักธงชัย

สูงเนิน

เมือง

พิมาย
โนนสูง

จักราช

หนองบุนนาค

สีคิ้ว

ครบุรี

ประทาย

ด่านขุนทด

โชคชัย

วังนำ้าเขียว

55ร�ย(28.63)
28ร�ย(23.84)

28ร�ย(33.99)

421ร�ย(94.63)

29ร�ย(22.61)

19ร�ย(14.93)
15ร�ย(11.51)

4ร�ย(4.81)

4ร�ย(5.29)

10ร�ย(14.09)

6ร�ย(9.93)

 14ร�ย(13.61)

15ร�ย(11.99)

2ร�ย(6.77)

3ร�ย(8.43)

2ร�ย(2.86)

8ร�ย(10.26)

7ร�ย(16.41)

4ร�ย(16.22)

19ร�ย(23.39)

8ร�ย( 18.23)

เทพารักษ์

พระทองคำา

บ้านเหลื่อม
2ร�ย(9.48)

ขามทะเลสอ
เฉลิมพระเกียรติ

ห้วยแถลง

เสิงสาง

ชุมพวง

โนนไทย

2ร�ย(7.11)

 4ร�ย(4.81)

เมืองยาง

บัวใหญ่ 2ร�ย(8.19)

7ร�ย(8.56)

สีดา

คง โนนแดง
 1ร�ย(3.90)

 1ร�ย(2.30)

 6ร�ย(8.33)

ขามสะแกแสง

2ร�ย(6.14)
ลำาทะเมนชัย

 1ร�ย(4.81) 3ร�ย(8.60) บัวลาย



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 926 แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 23

ภ�พอัตร�ก�รเสียชีวิตอุบัติเหตุจร�จร 2557 เขตสุขภ�พที่ 9 (จังหวัดชัยภูมิ)

ภ�พอัตร�ก�รเสียชีวิตอุบัติเหตุจร�จร 2557 เขตสุขภ�พที่ 9 (จังหวัดบุรีรัมย์)

เมือง

จัตุรัส

47ร�ย( 25.49)

16ร�ย( 21.14)

6ร�ย

(23.07)

คอนสาร

เกษตรสมบูรณ์

หนองบัวระเหว

ภูเขียว

บ้านแท่น

11ร�ย(9.84)

4ร�ย(10.51)

14ร�ย(11.22)

5ร�ย(10.93)

6ร�ย(9.69)

 3ร�ย(5.53)

 6ร�ย(6.41)

 6ร�ย(5.95)

 0 ร�ย

 0 ร�ย

 3ร�ย(5.86)

 3ร�ย(4.35)

 2ร�ย(3.70)

คอนสวรรค์

แก้วคร้อ

บ้านเขว้า

ภักดีชุมพล

หนองบัวแดง

เทพสถิต

ซับใหญ่

บำาเหน็จณรงค์

เนินสง่า

วิเคร�ะห์ : ง�นป้องกันเด็กจมนำ้�และก�รบ�ดเจ็บ
              สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครร�ชสีม�
ที่ม� : สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ 
        สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข

อัตร�/แสนประช�กร
สีแดง    = อัตร�ที่  16.00 ขึ้นไป
สีเหลือง = อัตร�ที่  9.0 ถึง15.99 
สีเขียว = อัตร�ที่  0 ถึง 8.99

จำ�นวนและอัตร�ก�รเสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุจร�จร

ปี 2557  จังหวัดชัยภูมิ

สะตึก

3ร�ย(9.71)

14ร�ย(12.52)

14ร�ย(20.77)

1ร�ย(3.03)

 10ร�ย(7.45)

 162ร�ย(74.41) 4ร�ย(3.81)

4ร�ย(5.26)

 4ร�ย(8.00)

 34ร�ย(30.18)
 18ร�ย(25.72)

 1ร�ย(4.00)

 0ร�ย

ลำาปลายมาศ

แคนดง

นาโพธิ์

กะสังเมือง

นางรอง

หนองกี่

ชำานิ
หนองหงส์

บ้านกรวด

โนนสุวรรณ

ปะคำา

พลับพลาชัย

ประโคนชัย

ละหานทราย

คูเมือง

บ้านด่าน

 6ร�ย(13.55)

 21ร�ย(15.46)

 9ร�ย(12.34)
 11ร�ย(24.24)

 4ร�ย
(9.97)
เฉลิมพระเกียรติ

1ร�ย
(2.69)

ห้วยราช

7ร�ย(14.98)

0ร�ย

บ้านไหม พุทไธสง

อัตร�/แสนประช�กร
สีแดง    = อัตร�ที่  16.00 ขึ้นไป
สีเหลือง = อัตร�ที่  9.0 ถึง15.99 
สีเขียว = อัตร�ที่  0 ถึง 8.99

จำ�นวนและอัตร�ก�รเสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุจร�จร

ปี 2557  จังหวัดบุรีรัมย์

วิเคร�ะห์ : ง�นป้องกันเด็กจมนำ้�และก�รบ�ดเจ็บ
              สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครร�ชสีม�
ที่ม� : สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ 
        สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข

3ร�ย(11.09)

	โนนดินแดง
  3ร�ย(10.67)



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 27แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 23

ภ�พอัตร�ก�รเสียชีวิตอุบัติเหตุจร�จร 2557 เขตสุขภ�พที่ 9 (จังหวัดชัยภูมิ)

ภ�พอัตร�ก�รเสียชีวิตอุบัติเหตุจร�จร 2557 เขตสุขภ�พที่ 9 (จังหวัดบุรีรัมย์)

เมือง

จัตุรัส

47ร�ย( 25.49)

16ร�ย( 21.14)

6ร�ย

(23.07)

คอนสาร

เกษตรสมบูรณ์

หนองบัวระเหว

ภูเขียว

บ้านแท่น

11ร�ย(9.84)

4ร�ย(10.51)

14ร�ย(11.22)

5ร�ย(10.93)

6ร�ย(9.69)

 3ร�ย(5.53)

 6ร�ย(6.41)

 6ร�ย(5.95)

 0 ร�ย

 0 ร�ย

 3ร�ย(5.86)

 3ร�ย(4.35)

 2ร�ย(3.70)

คอนสวรรค์

แก้วคร้อ

บ้านเขว้า

ภักดีชุมพล

หนองบัวแดง

เทพสถิต

ซับใหญ่

บำาเหน็จณรงค์

เนินสง่า

วิเคร�ะห์ : ง�นป้องกันเด็กจมนำ้�และก�รบ�ดเจ็บ
              สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครร�ชสีม�
ที่ม� : สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ 
        สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข

อัตร�/แสนประช�กร
สีแดง    = อัตร�ที่  16.00 ขึ้นไป
สีเหลือง = อัตร�ที่  9.0 ถึง15.99 
สีเขียว = อัตร�ที่  0 ถึง 8.99

จำ�นวนและอัตร�ก�รเสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุจร�จร

ปี 2557  จังหวัดชัยภูมิ

สะตึก

3ร�ย(9.71)

14ร�ย(12.52)

14ร�ย(20.77)

1ร�ย(3.03)

 10ร�ย(7.45)

 162ร�ย(74.41) 4ร�ย(3.81)

4ร�ย(5.26)

 4ร�ย(8.00)

 34ร�ย(30.18)
 18ร�ย(25.72)

 1ร�ย(4.00)

 0ร�ย

ลำาปลายมาศ

แคนดง

นาโพธิ์

กะสังเมือง

นางรอง

หนองกี่

ชำานิ
หนองหงส์

บ้านกรวด

โนนสุวรรณ

ปะคำา

พลับพลาชัย

ประโคนชัย

ละหานทราย

คูเมือง

บ้านด่าน

 6ร�ย(13.55)

 21ร�ย(15.46)

 9ร�ย(12.34)
 11ร�ย(24.24)

 4ร�ย
(9.97)
เฉลิมพระเกียรติ

1ร�ย
(2.69)

ห้วยราช

7ร�ย(14.98)

0ร�ย

บ้านไหม พุทไธสง

อัตร�/แสนประช�กร
สีแดง    = อัตร�ที่  16.00 ขึ้นไป
สีเหลือง = อัตร�ที่  9.0 ถึง15.99 
สีเขียว = อัตร�ที่  0 ถึง 8.99

จำ�นวนและอัตร�ก�รเสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุจร�จร

ปี 2557  จังหวัดบุรีรัมย์

วิเคร�ะห์ : ง�นป้องกันเด็กจมนำ้�และก�รบ�ดเจ็บ
              สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครร�ชสีม�
ที่ม� : สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ 
        สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข

3ร�ย(11.09)

	โนนดินแดง
  3ร�ย(10.67)

แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 924

ภ�พอัตร�ก�รเสียชีวิตอุบัติเหตุจร�จร 2557 เขตสุขภ�พที่ 9 (จังหวัดสุรินทร์)

อัตร�/แสนประช�กร
สีแดง    = อัตร�ที่  16.00 ขึ้นไป
สีเหลือง = อัตร�ที่  9.0 ถึง15.99 
สีเขียว = อัตร�ที่  0 ถึง 8.99

จำ�นวนและอัตร�ก�รเสียชีวิตจ�กอุบัติเหตุจร�จร

ปี 2557  จังหวัดสุรินทร์

วิเคร�ะห์ : ง�นป้องกันเด็กจมนำ้�และก�รบ�ดเจ็บ
              สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครร�ชสีม�
ที่ม� : สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ 
        สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข

เมือง

ศรีขรภูมิ

เขวาสินรินทร์

ลำาดวน

ศรีณรงค์

	โนนนารายณ์

สังขะ

พนมดงรัก

บัวเชต

สำาโรงทาบ

ท่าตูม
ชุมพลบุรี รัตนบุรี

จอมพระ
สนม

ปราสาท

กาบเชิง

3ร�ย( 6.72)

0ร�ย

0 ร�ย

3ร�ย( 4.98)

2ร�ย( 6.42)

8ร�ย( 6.15)

1ร�ย( 2.65)

1ร�ย( 2.47)

3ร�ย( 5.63)

 13ร�ย(13.44)

 14ร�ย(10.30)
 4ร�ย(11.40)

 202ร�ย(77.21)

 31ร�ย(19.83)

 10ร�ย(16.46)

 8ร�ย

(15.10)

 8ร�ย(11.15)



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 928 แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 25

แนวทางสําหรบัผูขอรับรองเปนทีมปองกนัการบาดเจบ็ทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 

 
 

 

 

 

แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 926

แนวทางสําหรบัผูขอรับรองเปนทีมปองกนัการบาดเจบ็ทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 

 
 

 

 

 



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 29แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 926

แนวทางสําหรบัผูขอรับรองเปนทีมปองกนัการบาดเจบ็ทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 

 
 

 

 

 



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 930 แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 27

แนวทางสําหรบัผูขอรับรองเปนทีมปองกนัการบาดเจบ็ทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 

 
 

 

 

 



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 31แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 27

แนวทางสําหรบัผูขอรับรองเปนทีมปองกนัการบาดเจบ็ทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 

 
 

 

 

 

แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 29

แนวทางสําหรบัผูขอรับรองเปนทีมปองกนัการบาดเจบ็ทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 

 
 

 

 

 



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 932 แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 930
แนวทางสําหรบัผูขอรับรองเปนทีมปองกนัการบาดเจบ็ทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 

 
 

 

 

 



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 33แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 930
แนวทางสําหรบัผูขอรับรองเปนทีมปองกนัการบาดเจบ็ทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 

 
 

 

 

 

บันทึก
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แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 934

บันทึก
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............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 35แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 31แนวทางสําหรบัผูขอรับรองเปนทีมปองกนัการบาดเจบ็ทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 

 
 

เอกสารอางอิง 

 

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค. จํานวนและอัตราการเสยีชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนตอประชากรแสนคน   

            ป พ.ศ.2555-2557 จําแนกรายจังหวัด [ไฟลขอมลู], จาก : http://thaincd.com/index.html 

ไพบูลย สรุิยะวงศไพศาล. ตําราระบาดวิทยาอุบัติเหตุจราจร. พิมพครั้งที่ 1. นนทบุร.ี โรงพมิพบริษัทโฮลสิติก  

            พับลิชช่ิง จํากัด. 2546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 936 แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 932

แนวท�งสำ�หรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันก�รบ�ดเจ็บท�งถนน (RTI team) เขตสุขภ�พท่ี 9
ท่ีปรึกษ�
ศ.นพ.ไพบูลย์	สุริยะวงศ์ไพศาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์คำานวณ	อึ้งชูศักดิ์	 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค
ดร.มนัสนันท์	ลิมปวิทยากุล	 นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ	กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ธีรวัฒน์	วลัยเสถียร	 ผู้อำานวยการสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	นครราชสีมา
แพทย์หญิงผลิน	กมลวัทน์		 รองผู้อำานวยการสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	นครราชสีมา
นางนงนุช		ตันติธรรม	 	 รองผู้อำานวยการสำานักโรคไม่ติดต่อ		กรมควบคุมโรค
นางสุชาดา		เกิดมงคลการ		 สำานักโรคไม่ติดต่อ		กรมควบคุมโรค
นายขจรศักดิ์		จันทร์พาณิชย์			 สำานักโรคไม่ติดต่อ		กรมควบคุมโรค

คณะผู้จัดทำ�     
นางเปรมปรีดิ์	ชวนะนรเศรษฐ์		 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	นครราชสีมา		
นายกฤศ		เรียงไธสง		 	 	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	นครราชสีมา		
นายบารเมษฐ์	ผมคำา	 	 	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	นครราชสีมา		

คณะผู้ร่วมจัดทำา
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ตำารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา   
ตำารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ    
ตำารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์       
ตำารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์       
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์
ผู้แทนสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ		ผู้แทนโรงพยาบาล		ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น		ผู้แทนอาสากู้ภัย	

บรรณ�ธิก�ร/ออกแบบปก
นายบารเมษฐ์	ผมคำา	 	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	นครราชสีมา		

จัดทำ�โดย
สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	นครราชสีมา	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข
กม.7	ถนนราชสีมา	-	โชคชัย	ตำาบลหนองบัวศาลา	อำาเภอเมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา		30000	
โทรศัพท์	044-212900	ต่อ	146		โทรสาร	:	044-218018			
http://odpc9.ddc.moph.go.th



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 9 37แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 932

แนวท�งสำ�หรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันก�รบ�ดเจ็บท�งถนน (RTI team) เขตสุขภ�พท่ี 9
ท่ีปรึกษ�
ศ.นพ.ไพบูลย์	สุริยะวงศ์ไพศาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์คำานวณ	อึ้งชูศักดิ์	 นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค
ดร.มนัสนันท์	ลิมปวิทยากุล	 นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ	กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ธีรวัฒน์	วลัยเสถียร	 ผู้อำานวยการสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	นครราชสีมา
แพทย์หญิงผลิน	กมลวัทน์		 รองผู้อำานวยการสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	นครราชสีมา
นางนงนุช		ตันติธรรม	 	 รองผู้อำานวยการสำานักโรคไม่ติดต่อ		กรมควบคุมโรค
นางสุชาดา		เกิดมงคลการ		 สำานักโรคไม่ติดต่อ		กรมควบคุมโรค
นายขจรศักดิ์		จันทร์พาณิชย์			 สำานักโรคไม่ติดต่อ		กรมควบคุมโรค

คณะผู้จัดทำ�     
นางเปรมปรีดิ์	ชวนะนรเศรษฐ์		 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	นครราชสีมา		
นายกฤศ		เรียงไธสง		 	 	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	นครราชสีมา		
นายบารเมษฐ์	ผมคำา	 	 	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	นครราชสีมา		

คณะผู้ร่วมจัดทำา
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
ตำารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา   
ตำารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ    
ตำารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์       
ตำารวจภูธรจังหวัดสุรินทร์       
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์
สำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์
ผู้แทนสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอ		ผู้แทนโรงพยาบาล		ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น		ผู้แทนอาสากู้ภัย	

บรรณ�ธิก�ร/ออกแบบปก
นายบารเมษฐ์	ผมคำา	 	 สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	นครราชสีมา		

จัดทำ�โดย
สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่	9	นครราชสีมา	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข
กม.7	ถนนราชสีมา	-	โชคชัย	ตำาบลหนองบัวศาลา	อำาเภอเมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา		30000	
โทรศัพท์	044-212900	ต่อ	146		โทรสาร	:	044-218018			
http://odpc9.ddc.moph.go.th



แนวทางสำาหรับผู้ขอรับรองเป็นทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ 938

กรมควบคุมโรค
สำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา

สำ�นักง�นป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครร�ชสีม�

กรมควบคุมโรค  กระทรวงส�ธ�รณสุข

http://odpc9.ddc.moph.go.th


