แผนงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน
Road Safety Information System Program (RSIS)
1. ความเป็ นมา
การบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนนเป็ นปญั หาทีส่ าคัญทีห่ ลายประเทศรวมทัง้ ประเทศไทยกาลัง
เผชิญอยู่และมีแนวโน้มของจานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวติ เพิม่ มากขึน้ ทุกปี องค์การอนามัยโลกระบุว่า
การตายจากอุบตั เิ หตุทางถนนเป็นสาเหตุการตายอันดับ 8 ของโลก ในแต่ละปีมคี นตายถึง 1.24 ล้านคน
บาดเจ็บและพิการ 20-50 ล้านคน โดยร้อยละ 90 ของการตายจากอุบตั เิ หตุทางถนนเกิดขึน้ ในประเทศที่
มีรายได้ต่ าและปานกลาง ผู้บาดเจ็บเสียชีวติ ส่วนใหญ่ คือ ผู้ท่เี ดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ รถโดยสาร
สาธารณะ และคนเดินถนน โดยมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ในกลุ่มเด็ก เยาวชน และวัยรุ่น อายุระหว่าง 15-29
ปี จากรายงานความปลอดภัยทางถนนของโลกปี 2556 (Global Status Report on Road Safety 2013)
พบว่าในปี 2553 อัตราผูเ้ สียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนนของประเทศไทยสูงเป็ นอันดับ 3 ของโลก โดยมี
จานวนสูงถึง 26,312 ราย คิดเป็ นอัตราผูเ้ สียชีวติ 38.1 คน ต่อประชากรแสนคน คิดเป็ นความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจ 3% ของ GDP ของประเทศ
ปญั หาการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนนดังกล่าว จาเป็ นต้องได้รบั การแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อ
ลดการสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็ นทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนน (International Decade for Road Safety) โดยมีเป้าหมายลดอัตราการ
ั หาด้ว ย
เสีย ชีว ิต จากอุ บ ัติเ หตุ ท างถนนลงร้อ ยละ 50 ในปี พ.ศ. 2563 โดยมีแ นวทางการแก้ ไ ขป ญ
แนวทาง 5 เสาหลัก คือ 1) การบริหารจัดการ (Road Safety Management) 2) ถนนปลอดภัย (Safer
Roads and Mobility) 3) ยานพาหนะปลอดภัย (Safer Vehicles) 4) ผูใ้ ช้รถใช้ถนนปลอดภัย (Safer
Road Users) 5) การตอบสนองภายหลังเกิดเหตุ (Post-crash Response) ซึง่ แนวทางการแก้ไขปญั หา
ดังกล่าวจาเป็ นต้องมีขอ้ มูลที่สามารถใช้วเิ คราะห์สถานการณ์ เฝ้าระวัง กาหนด ติดตาม และประเมิน
ั หาการบาดเจ็ บ จากอุ บ ัติ เ หตุ ท างถนนทัง้ ใน
นโยบายและมาตรการ และขับ เคลื่ อ นการแก้ ป ญ
ระดับประเทศและพืน้ ที่
ในประเทศไทยมีระบบข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยทางถนนหลายระบบ เช่น
1. ข้อมูลของกระทรวงคมนาคม (TRAMS)
2. ระบบคดีจราจรของระบบสารสนเทศตารวจ (Police Information System - POLIS)
3. ระบบการสืบสวนสอบสวนอุบตั เิ หตุทางถนน (Road Accident Investigation - RAI)
4. ระบบ e-Claim ของบริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
5. ระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (Information Technology for Emergency Medical
System - ITEMS)
6. ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance - IS)
7. ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ
8. ระบบทะเบียนการบาดเจ็บ (Trauma registry)
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9. ระบบ Emergency Claim Online (EMCO)
10. ระบบข้อมูลการให้บริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (43+7 แฟ้ม)
11. ข้อมูลใบมรณบัตร
ระบบข้อมูลดังกล่าวมีความแตกต่างกันในด้านนิยามของข้อมูล วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล และ
อยู่แ ยกส่ว นจากกัน ทาให้มปี ญั หาในการวิเ คราะห์สงั เคราะห์เชื่อมโยงเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ ในการ
แก้ปญั หาการบาดเจ็บจากอุ บตั ิเ หตุ ทางถนน โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบข้อมูล
ข่าวสารเพื่อสนับสนุ นการแก้ไขปญั หาการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนน (RTIIS) ระยะที่ 1 จึงได้เริม่
ดาเนินการใน 4 จังหวัดนาร่อง คือ อุดรธานี นครราชสีมา ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือน
มีนาคมถึงกันยายน 2556 โดยมีแนวคิดหลัก คือ การพัฒนาเสาหลักด้านการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน (Road safety management) โดยมี 2 ยุทธศาสตร์ทด่ี าเนินการร่วมกันไป คือ
1. ยุทธศาสตร์ที ่ 1 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนน (Road Traffic
Injury Information System-RTIIS)
2. ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการ
สนับสนุ นการแก้ไขปญั หาการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนน
2. หลักการและเหตุผล
การดาเนินการโครงการ RTIIS ในระยะที่ 1 ที่มหี ลักการทางาน คือ การพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสาร (Information system development) ทีร่ วมถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูล (Database linkage)
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลทุตยิ ภูม ิ (Secondary data analysis) ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
(Capacity building) ของบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องในการนาข้อมูลข่าวสารการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนน
ไปใช้ประโยชน์ (Data utilization) ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ใน 2 ระดับ คือ
2.1. ระดับประเทศ
2.1.1. เกิดรูปแบบของระบบข้อมูลข่าวสารการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนนที่เชื่อมโยง
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหัวหน้าโครงการได้ร่วมเป็ นคณะทางานออกแบบระบบ
บริหารจัดการข้อมูลและคณะทางานออกแบบการประมวลผลและการรายงานอุบตั เิ หตุ
ทางถนน ภายใต้คณะอนุ กรรมการข้อมูลอุบตั เิ หตุทางถนน ทีป่ ระกอบด้วยบุคลากรสห
สาขาจากหลายหน่ วยงาน โดยทาหน้าที่ในการพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงข้อมูลการ
ตายจากอุบตั เิ หตุทางถนน จาก 3 ฐานข้อมูล คือ ระบบ POLIS ของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ และมรณบัตร
2.2. ระดับจังหวัด
2.2.1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1: เกิดเครื่องมือในการจัดการและวิเคราะห์ขอ้ มูลอุบตั เิ หตุทางถนน
คือ ระบบข้อมูลข่าวสารการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนน (Road Traffic Injury
Information System – RTIIS www.K4DS.org/rtiis) ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการ
บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และระบบสารสนเทศ
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การเฝ้ าระวัง การบาดเจ็บ (Injury Surveillance Information System – ISIS
www.K4DS.org/isis) ที่ส ามารถวิเ คราะห์และแสดงผลข้อมูลอุ บตั ิเ หตุ ทางถนนจาก
ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บบนอินเทอร์เน็ตแบบเป็ นปจั จุบนั (Real time)
2.2.2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2: บุคลากรสาธารณสุขของพื้นที่นาร่อง 4 จังหวัด บุคลากรของ
เครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บ และสานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต จานวน 30 คน
มีศกั ยภาพในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และการใช้ขอ้ มูลในการสนับสนุ นการ
แก้ไขปญั หาการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนน ผ่านการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อให้
เข้าใจที่มาและความหมายของข้อ มูล ฝึ ก การตัง้ สมมติฐานในการแก้ไขปญั หาการ
บาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนน และการใช้ระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบสมมติฐานเหล่านัน้ มีทมี วิชาการกลางในการส่งเสริม
สนับสนุนทางเทคนิควิชาการ และมีเวทีในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์จากการ
นากลับไปปฏิบตั จิ ริงในพืน้ ที่
ในระยะที่ 1 โครงการ RTIIS ได้ขยายพืน้ ทีน่ าร่องไปยังจังหวัดสงขลาและขอนแก่น และมีความ
ร่วมมือกับศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุข สานักโรคไม่ตดิ ต่อ และสานักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในโครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทาง
ถนน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และอุดรธานี โครงการการวิเคราะห์สถานการณ์การบาดเจ็บจาก
อุบตั เิ หตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ควบคู่ไปกับ โครงการการพัฒนาระบบการสอบสวนการบาดเจ็บ
จากอุบตั เิ หตุทางถนนของจังหวัดนครราชสีมา เป็ นต้น โดยในระยะต่อไปโครงการ RTIIS จะขยายผล
การดาเนินงานและพัฒนาต่อยอดจากระยะที่ 1 เป็ นแผนงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทาง
ถนนของศูนย์ว ิช าการเพื่อ ความปลอดภัยทางถนนเพื่อ ให้การทางานมีประสิทธิภาพ ต่ อ เนื่ อ ง และ
ครอบคลุมพืน้ ทีแ่ ละภาคีเครือข่ายยิง่ ขึน้
3. แนวคิ ดและเป้ าหมาย
แนวคิดหลักของการดาเนินงาน ในระยะที่ 2 คือ การพัฒนาเสาหลักด้านการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยทางถนน คือ ระบบข้อมูลข่าวสารและบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้อง โดยการพัฒนาต่อยอดจากโครงการ
ระยะที่ 1 ด้วยการจัดตัง้ ให้เป็ นระบบทีท่ างานต่อเนือ่ ง โดยพัฒนากลไกการกากับติดตามสนับสนุ นใน
ระดับประเทศ ระบบการจัดการด้านเทคนิควิชาการอย่างต่อเนือ่ งจริงจัง และ การเสริมแรงผสานพลัง
ภาคีเครือข่ายผู้เกีย่ วข้อง และการขยายพื้นทีก่ ารดาเนินงานให้ครอบคลุมยิง่ ขึ้น ทัง้ โดยอาศัยโครงสร้าง
เดิมและการพัฒนากลไกใหม่ โดยมีเป้าหมาย คือ
3.1. ระดับประเทศ
3.1.1. เกิดระบบการจัดการ วิเคราะห์ นาเสนอ และใช้ประโยชน์ ขอ้ มูล ที่เชื่อมโยงกับ
นโยบาย 5 เสาหลัก และโครงสร้างทีม่ อี ยูเ่ ดิม
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3.1.2. มีคณะทางานด้านวิชาการ ที่สามารถดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
จริงจัง มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลทัง้ สถานการณ์และเชิงประเด็นเฉพาะต่าง
ๆ อย่างสม่าเสมอ
3.1.3. เกิด กลไกการก ากับ ติด ตามสนั บ สนุ น ระดับ ประเทศ ที่ป ระกอบด้ว ยผู้ ก าหนด
นโยบาย ผู้เ ชี่ย วชาญ ผู้ท่ีม ีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย เพื่อ ให้เ กิด ทิศ ทาง ยุท ธศาสตร์ และ
แผนการทางานระยะยาว รวมถึงการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
3.2. ระดับจังหวัด
3.2.1. มีทมี พีเ่ ลี้ยงในการขยายพื้นทีจ่ ากจังหวัดนาร่องทีเ่ ป็ นพื้นทีต่ ้นแบบ ให้ครอบคลุม
พืน้ ทีย่ งิ่ ขึน้
3.2.2. บุคลากรสหสาขาทีเ่ กีย่ วข้องมีศกั ยภาพ ในการจัดการ วิเคราะห์ นาเสนอ และใช้
ประโยชน์ขอ้ มูล และเกิดเครือข่ายการเรียนรูแ้ ละการทางานร่วมกัน
3.2.3. เกิดการผสานเชือ่ มโยงระบบ RSIS เข้าสู่โครงสร้างทีม่ อี ยู่ เพื่อให้การดาเนินงานมี
ความต่อเนื่องและยังยื
่ น
4. แนวทางการทางาน ยุทธศาสตร์ และกิ จกรรม
แผนงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนนมีแนวทางการทางาน คือ การพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสาร (Information system development) ทีส่ ามารถจัดการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (Database linkage) วิเคราะห์ขอ้ มูล (Data analysis) ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ (Capacity building) ของบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดการและวิเคราะห์ขอ้ มูล และการนา
ข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ (Data utilization) โดยยังยึด 2 ยุทธศาสตร์เดิมในระยะที่ 1 คือ การพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสารการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนน และการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในการใช้ขอ้ มูลข่าวสารในการสนับสนุ นการแก้ไขปญั หาการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนน ร่วมกับ 2
ยุทธศาสตร์ใหม่ในระยะที่ 2 คือ การจัดตัง้ ให้เป็ นระบบทีท่ างานต่อเนือ่ ง และการขยายพื้นทีด่ าเนินงาน
ให้ครอบคลุมยิง่ ขึน้
กิจกรรมหลักในระยะที่ 2 ประกอบด้วย
4.1. การพัฒนาระบบการจัดการและวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1.1. การพัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ (National
road safety standard dataset) โดยการทางานร่วมกันระหว่างหน่ วยงานต่างๆ ทีเ่ ป็ น
แหล่งข้อมูลด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์
ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชาติ กระทรวงคมนาคม ส านัก งานต ารวจแห่ ง ชาติ กรมป้ อ งกัน และ
บรรเทาสาธารณภัย บริษทั กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เครือข่ายเฝ้าระวังการ
บาดเจ็บ เป็ นต้น รวมถึงนักวิชาการ ผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องนี้ เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น
ออกแบบ และพัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ
4.1.2. การพัฒนาต่อยอดเครือ่ งมือในการจัดการเชือ่ มโยงและวิเคราะห์ขอ้ มูลอุบตั เิ หตุทาง
ถนน
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4.1.2.1. เครือ่ งมือการจัดการเชื่อมโยงฐานข้อมูลอุบตั เิ หตุทางถนน
4.1.2.2. เครื่อ งมือ การนาเสนอข้อ มูล อุ บตั ิเ หตุ ท างถนนในรูป แบบสารสนเทศ (Data
visualization)
4.1.2.3. เครือ่ งมือการวิเคราะห์ขอ้ มูลอุบตั เิ หตุทางถนน
4.2. การพัฒนาระบบการจัดการด้านเทคนิค วิชาการ โดยจัดตัง้ และพัฒนาคณะทางานด้าน
วิชาการที่สามารถดาเนินงานด้านการพัฒนาระบบข้อมูล การจัดการและวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้านความปลอดภัยทางถนน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่ อเนื่อ งจริงจัง ประกอบด้ว ย
คณะทางานจากหน่ ว ยงานหลักที่เ กี่ย วข้อ งต่ า ง ๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุ ข สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย บริษัท กลางคุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จากรถ เครือ ข่า ยเฝ้ า ระวัง การ
บาดเจ็บ เครือข่ายสนับสนุ นการป้อ งกันอุ บตั ิเ หตุ จราจรระดับจัง หวัด ศูนย์วชิ าการเพื่อ
ความปลอดภัยทางถนน เป็ นต้น รวมถึงนักวิชาการ ผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องนี้ และมี การจัดทา
รายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล ทัง้ สถานการณ์และเชิงประเด็นเฉพาะต่าง ๆ ที่
เชื่อมโยงกับนโยบาย 5 เสาหลัก และโครงสร้างทีม่ อี ยูเ่ ดิมอย่างสม่าเสมอ
4.3. การจัดตัง้ กลไกการกากับติดตามสนับสนุ นระดับประเทศ ทีป่ ระกอบด้วยผูก้ าหนดนโยบาย
นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เพื่อกาหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์ และแผนการทางานระยะยาว ผสานพลัง (Integrate) และเสริมแรง (synergy)
การทางานของกลไกหน่ ว ยงานรวมถึงภาคีเ ครือ ข่ายต่ าง ๆ รวมถึง การสนับสนุ น การ
ดาเนินงานเรื่องนี้ ใ นด้านต่าง ๆ ทัง้ ด้านนโยบาย ทรัพยากร และเทคนิค วิชาการ อย่าง
ต่อเนื่อ ง เพื่อให้ก ารดาเนินงานด้านอุ บตั ิเหตุ ทางถนนมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผ ล และ
ยังยื
่ น
4.4. การสือ่ สารสาธารณะ เผยแพร่ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล ทัง้ สถานการณ์และเชิง
ประเด็น เฉพาะต่ า ง ๆ เพื่อ สื่อ สารกับ ผู้ท่ีม ีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย และสัง คมในวงกว้า งอย่า ง
แพร่หลาย เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไปได้
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 การขยายพื้นทีก่ ารดาเนินงานให้ครอบคลุมยิง่ ขึ้น
4.5. การพัฒนาทีมพีเ่ ลี้ยงในจังหวัดนาร่องทีเ่ ป็นพื้นทีต่ น้ แบบ โดยพัฒนาทีมพีเ่ ลีย้ งในจังหวัดนา
ร่องของระยะที่ 1 คือ อุดรธานี นครราชสีมา ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช และทีไ่ ด้ขยายเพิม่
อีก 2 จังหวัด คือ สงขลาและขอนแก่น ให้สามารถเป็นพีเ่ ลีย้ งในการฝึกอบรม นิเทศติดตาม
ช่วยเหลือดูแลทีมข้อมูลจังหวัด โดยเชื่อมโยงกับกลไกการนิเทศงานตามพื้นที่รบั ผิดชอบ
ของเขตสุขภาพในการขยายพืน้ ทีใ่ ห้ครอบคลุมเขตสุขภาพทัง้ 12 เขต
4.6. การขยายพื้นทีจ่ ากจังหวัดนาร่องให้ครอบคลุมพื้นทีท่ วประเทศมากยิ
ั่
ง่ ขึ้น โดยการอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหสาขาทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ระดับจังหวัดและอาเภอ ให้สามารถจัดการ
วิเ คราะห์ นาเสนอ และใช้ป ระโยชน์ ข้อ มูล และมีก ารพัฒ นาเครือ ข่า ยการเรีย นรู้ เวที
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แลกเปลีย่ นประสบการณ์ และการประเมินผลเพื่อการพัฒนาการดาเนินงาน โดยแบ่งเป็ น 2
ระยะ
4.6.1. ระยะที ่ 1 ขยายพืน้ ทีจ่ าก 6 จังหวัดนาร่องใน 5 เขตสุขภาพในระยะที่ 1 ของ
โครงการ ให้ครอบคลุมทัง้ 12 เขตสุขภาพ เขตสุขภาพละ 1 จังหวัด
4.6.2. ระยะที ่ 2 ขยายพืน้ ทีใ่ ห้ครอบคลุม 2 จังหวัดในแต่ละเขตสุขภาพ รวม 24 รวม 24
จังหวัดทัวประเทศ
่
4.7. การส่ งเสริมและพัฒนาศัก ยภาพของบุค ลากรสหสาขาทีเ่ กีย่ วข้อ งในการนาข้อมูล ไปใช้
ประโยชน์ โดยส่ ง เสริม ให้ม ีก ารท างานเชื่อ มโยงกัน ระหว่ า งทีม ข้อ มูล จัง หวัด ร่ ว มกับ
หน่ วยงาน ภาคีเครือข่าย ทีเ่ กี่ยวข้องกับการบาดเจ็บทางถนนในระดับพืน้ ที่ เช่น แผนงาน
สนับสนุ นการป้องกันอุบตั เิ หตุทางถนนระดับจังหวัด (สอจร.) โดยการพัฒนาเครือข่ายการ
เรียนรู้ และเวทีแลกเปลีย่ นประสบการณ์การทางาน
4.8. การผสานเชือ่ มโยงระบบ RSIS เข้าสู่โครงสร้างทีม่ อี ยู่ เช่น Service plan ระบบเฝ้าระวัง
การบาดเจ็บ Referral network Trauma registry and audit team การสืบสวนสอบสวน
อุบตั ิเหตุ ทางถนนของ ส านักงานตารวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก บริษัทกลาง
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ Surveillance and Rapid Response Team (SRRT) เป็ นต้น
เพื่อให้การดาเนินงานมีความต่อเนื่องและยังยื
่ น
5. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
5.1. ระบบข้อ มูลข่าวสารความปลอดภัยทางถนน ที่สามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลต่างๆ เข้า
ด้ว ยกัน ผู้ใช้สามารถจัดการ วิเ คราะห์ และแสดงผลข้อมูล บนอินเทอร์เ นตได้อ ย่างเป็ น
ปจั จุบนั
5.2. ชุดข้อมูลมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ที่ได้จากการเชื่อมโยงข้อมูล
ต่างๆ เข้าด้ว ยกัน และมีความครบถ้วน ถู กต้อ ง มากขึ้นกว่าข้อ มูลเดิมในแต่ ละฐาน
โดยเฉพาะ ข้อมูลการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุทางถนน และข้อมูลแฟ้มอุบตั เิ หตุในข้อมูลการ
ให้บริการสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (43 แฟ้ม) ทีจ่ ะมีการพัฒนาให้เป็ นข้อมูล
หลักของระบบรายงานด้านสุขภาพ
5.3. คณะทางานด้านเทคนิค วิชาการ ที่ส ามารถดาเนิน งานด้านการพัฒนาระบบข้อ มูล การ
จัดการและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความปลอดภัยทางถนน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
จริงจัง
5.4. รายงานการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูล ทัง้ สถานการณ์และเชิงประเด็น ที่มคี วามสาคัญ
อย่างน้อย 3 เรื่องต่อปี เช่น สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของเด็กและเยาวชน วัย
แรงงาน รถจักรยานยนต์ ดื่มแล้วขับ หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย เป็นต้น
5.5. ทิศทาง ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาระบบข้อมูลอุบตั เิ หตุทางถนนของประเทศ ได้ถูก
ปรับให้มกี ารสานพลังและเสริมแรงกัน รวมถึงการมีกลไกสนับสนุ นการดาเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
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5.6. ทีมพีเ่ ลี้ยง จากสานักงานป้องกันและควบคุมโรคเขต สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
โรงพยาบาลในเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ในเขตสุขภาพทัง้ 12 เขต อย่างน้อยเขตละ 4
คน มีเครือ่ งมือและสมรรถนะในการฝึกอบรม นิเทศติดตาม ช่วยเหลือดูแลทีมข้อมูล จังหวัด
ในพืน้ ทีท่ ข่ี ยายการดาเนินงานออกไปได้
5.7. ขยายพื้นทีก่ ารดาเนินงานจาก 4 จังหวัดนาร่องให้ครอบคลุมพืน้ ที่อย่างน้อย 24 จังหวัดใน
12 เขตสุขภาพทัวประเทศ
่
5.8. บุคลากรสหสาขาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดาเนินงานมีความสามารถในการ จัดการ วิเคราะห์
นาเสนอ และใช้ประโยชน์ขอ้ มูล ในการวางแผนและสนับสนุ นการแก้ไขปญั หาการบาดเจ็บ
จากอุบตั เิ หตุทางถนนและเกิดเครือข่ายการเรียนรูแ้ ละการทางานร่วมกัน
5.9. โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ สามารถผสานเข้าสู่โครงสร้างของระบบทีม่ อี ยู่ และดาเนินงาน
ได้อย่างยังยื
่ น
6. ระยะเวลา
แผนงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน ดาเนินการระหว่าง เมษายน
2557 ถึง มกราคม 2560 รวม 2 ปี 10 เดือน
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7. แผนการดาเนิ นงาน
กิ จกรรม
1. พัฒนาระบบการ
จัดการและ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
1.1. พัฒนาชุดข้อมูล
มาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย
ทางถนนของ
ประเทศ
1.1.1. ประชุม คณะ
ทางานด้าน
ระบบข้อมูล

ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

                                 ปีที่ 1 ชุดข้อมูลมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย ทางถนนของประเทศที่ไ ด้
ความยอมรับจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
ปี ที่ 2 ชุดข้อมูลมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนของประเทศที่
ทันสมัยและสอดคล้องกับการนาไปใช้
ประโยชน์
ปี ที่ 3 ชุดข้อมูลมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยทางถนนของประเทศที่
ทันสมัยและสอดคล้องกับการนาไปใช้
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กิ จกรรม

ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ประโยชน์

1.2. พัฒนาต่อยอด
เครือ่ งมือในการ
จัดการเชื่อมโยง
และวิเคราะห์
ข้อมูลอุบตั เิ หตุ
ทางถนน
1.1.2. พัฒนา
เครือ่ งมือการ
จัดการเชื่อม
โยงฐานข้อมูล
อุบตั เิ หตุทาง
ถนนและดูแล
ระบบ
1.1.3. พัฒนา
เครือ่ งมือการ
นาเสนอข้อมูล
อุบตั เิ หตุทาง
ถนนในรูป
แบบสารสน

ปี ที่ 1 เครื่องมือการจัดการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลอุ บตั ิเหตุ ทางถนนและการ
เผยแพร่การใช้งาน
ปี ที่ 2 การเผยแพร่การใช้งาน การ
พัฒนาต่อยอด และการดูแลระบบ
ปี ที่ 3 การดูแลระบบ
ปี ที่ 1 เครื่องมือ การนาเสนอข้อมูล
อุ บั ติ เ ห ตุ ท า ง ถ น น ใ น รู ป แ บ บ
สารสนเทศ และการเผยแพร่ก ารใช้
งาน
ปี ที่ 2 การเผยแพร่ ก ารใช้ง าน การ
พัฒ นาต่ อ ยอด และการดู แ ลระบบ
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ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี ที่ 3 การดูแลระบบ

เทศ (Data
visualization)
และดูแลระบบ
1.1.4. พัฒนา
เครือ่ งมือการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
อุบตั เิ หตุทาง
ถนนและดูแล
ระบบ
2. พัฒนาระบบการ
จัดการด้านเทคนิค
วิชาการ
2.1. ประชุมคณะ
ทางานด้าน
วิชาการ

ปี ที่ 1 เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล
อุบตั เิ หตุทางถนน
ปี ที่ 2 การเผยแพร่ ก ารใช้ง าน การ
พัฒ นาต่ อ ยอด และการดู แ ลระบบ
ปี ที่ 3 การดูแลระบบ

คณะท างานด้า นวิช าการที่ส ามารถ
ดาเนินงานด้านการพัฒนาระบบข้อมูล
การจัด การและวิเ คราะห์ข้อ มูล ด้า น
ความปลอดภัย ทางถนน ได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่องจริงจัง

2.2. จัดทารายงาน
การวิเคราะห์

รายงานการวิเ คราะห์และสังเคราะห์
เชิงประเด็นทุก 3 เดือน
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ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

และสังเคราะห์
ข้อมูล
3. จัดตัง้ กลไกการ
กากับติดตาม
สนับสนุ น
3.1. ประชุมคณะ
กรรมการกากับ
ติดตาม
สนับสนุ น
4. ขยายพืน้ ทีก่ าร
ดาเนินงานให้
ครอบคลุมยิง่ ขึน้
4.1. พัฒนาทีมพี่
เลีย้ งในจังหวัด
นาร่อง (6
จังหวัด)
- การประชุมเชิง
ปฏิบตั ิ การ
- การนิเทศทีมพี่
เลีย้ ง

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

คณะกรรมการกากับติดตามสนับสนุ น
ให้ ค าแนะน าและการสนั บ สนุ น ให้
แผนงานสามารถด าเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์ทว่ี างไว้

มีทมี พีเ่ ลีย้ งในพืน้ ที่ 6 จังหวัดนาร่องที่
มีความสามารถในการฝึกอบรม นิเทศ
ติดตาม ช่วยเหลือดูแลจังหวัดอื่นที่จะ
ขยายพืน้ ทีก่ ารดาเนินงานได้
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ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.2. ขยายพืน้ ทีก่ าร
ดาเนินงาน รอบ
ที่ 1 (7 จังหวัด)

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
มี ที ม เครื อ ข่ า ยสหสาขาในพื้ น ที่ 7
จังหวัดที่จะขยายพืน้ ที่การดาเนินงาน
รอบที่ 1 ที่มคี วามสามารถในการ
จัด การ วิเ คราะห์ น าเสนอ และใช้
ประโยชน์ขอ้ มูล และเกิดเครือข่ายการ
เรียนรูแ้ ละการทางานร่วมกัน

- การประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ าร
- การนิเทศของ
ทีมพีเ่ ลีย้ ง
- การแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
4.3. ขยายพืน้ ทีก่ าร
ดาเนินงาน รอบ
ที่ 2 (12
จังหวัด)

มีทีม เครือ ข่ า ยสหสาขาในพื้น ที่ 12
จังหวัดที่จะขยายพืน้ ที่การดาเนินงาน
รอบที่ 2 ที่มคี วามสามารถในการ
จัด การ วิเ คราะห์ น าเสนอ และใช้
ประโยชน์ขอ้ มูล และเกิดเครือข่ายการ
เรียนรูแ้ ละการทางานร่วมกัน

- การประชุมเชิง
ปฏิบตั ิ การ
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ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- การนิเทศของ
ทีมพีเ่ ลีย้ ง
- การแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
5. การสนับสนุ นและ
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรสห
สาขาทีเ่ กีย่ วข้องใน
การนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ และการ
พัฒนาเครือข่าย
การเรียนรู้
5.1. การประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารและ
เวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรู้

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

มีทมี เครือข่ายสหสาขาในจังหวัดที่จะ
ข ย า ย พื้ น ที่ ก า ร ด า เ นิ น ง า น ที่ มี
ความสามารถในการจัดการ วิเคราะห์
นาเสนอ และใช้ประโยชน์ ข้อมูล และ
เกิ ด เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ แ ละการ
ทางานร่วมกัน

6. การผสานเชื่อมโยง
ระบบ RSIS เข้าสู่
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ปี ที่ 1
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

โครงสร้างทีม่ อี ยู่
6.1. ประชุมผสาน
เชื่อมโยงระบบ
RSISเข้าสู่
โครงสร้างทีม่ อี ยู่

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ปี ที่ 1 แนวทางการทางานร่วมกับ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยง
ระบบ RSIS เข้าสู่โครงสร้างทีม่ อี ยู่
ปี ที่ 2 การเชื่อมโยงระบบ RSIS เข้าสู่
โครงสร้างทีม่ อี ยู่
ปี ที่ 3 การเชื่อมโยงระบบ RSIS เข้าสู่
โครงสร้างทีม่ อี ยู่ดาเนินงานอย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง
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8. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการและภาคีเครือข่าย
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ดร.นพ. วรสิทธิ ์ ศรศรีวชิ ยั
เลขาธิการมูลนิธสิ ุขภาพภาคใต้
ภาคีเครือข่าย
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กระทรวงคมนาคม
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
บริษทั กลางคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
เครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
เครือข่ายสนับสนุ นการป้องกันอุบตั เิ หตุจราจรระดับจังหวัด
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