
การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ของการด าเนินงานด้านสาธารณสุข
การควบคุมโรคติดต่อส าคัญ อุบัติเหตุจราจร 
และยาเสพติด

นายสุริยะพงณช์ สุริยะพงฑากุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน



การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์การควบคุมป้องกันการเกิดโรคติดต่อส าคัญ 



ภารกิจ  การควบคุมป้องกันการเกิดโรคติดต่อส าคัญ  
ไข้เลือดออก 

ไข้ปวดข้อยุงลาย

การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของการควบคมุป้องกันการเกิดโรคตดิต่อส าคญั 

ไข้เลือดออก พบผู้ป่วย 319 ราย 

อัตราป่วย 78.58 ต่อแสนปชก.
อันดับท่ี 68 ของประเทศ

(ที่มา : รายงาน 506 สัปดาห์ที่ 42 วันที่ 28 ตุลาคม 2562)

ไข้ปวดข้อยุงลาย พบผู้ป่วย 239 ราย 

อัตราป่วย 58.95 ต่อแสนปชก.
(ที่มา : รายงาน 506 สัปดาห์ที่ 42 วันที่ 28 ตุลาคม 2562)



การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของการควบคมุป้องกันการเกิดโรคตดิต่อส าคญั 

GAP Analysis โอกาสพัฒนา

ชุมชน
การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
มีการด าเนินการป้องกันควบคมุโรคเข้มข้น
เฉพาะช่วงเกิดโรค

อปท.ประสานและเตรียมทรัพยากร
ให้พร้อมในการด าเนินกิจกรรมตลอดปีใน
ชุมชน



การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของการควบคมุป้องกันการเกิดโรคตดิต่อส าคญั 

GAP Analysis โอกาสพัฒนา

โรงเรียน
การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายการ

ด าเนินการเข้มข้นเฉพาะช่วงระบาด 
การปิดโรงเรียน ไม่รายงานให้จังหวัด

รับทราบ ส่งผลให้เกิดการแพร่กระจาย
โรคไปในพื้นที่อื่น

ด าเนินการจัดกิจกรรมท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์

การปิดสถานศึกษาตอ้งรายงาน
หน่วยงานระดับจังหวัดให้ทราบ



การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของการควบคมุป้องกันการเกิดโรคตดิต่อส าคญั 

GAP Analysis โอกาสพัฒนา

โรงเรียน
โอ่งน้ า ที่จัดท าให้ประชาชนไม่มีฝาปิด

จึงท าให้ยุงวางไข่ได้
อปท. / หน่วยงาน ที่แจกน้ า 

จัดหาหรือพิจารณาให้ประชาชนหาฝาปิด
ที่มิดชิด 



การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของการควบคมุป้องกันการเกิดโรคตดิต่อส าคญั 

กลยุทธ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน
วิเคราะห์พื้นที่ระบาด

ส ารวจท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

การจัดระบบบริการการ
ดูแลรักษาผู้ป่วย

การสื่อสารความเสี่ยง 
และสร้างการมีส่วนร่วม 

กิจกรรม
หลัก

✓ ชี้พื้นที่ระบาด รายต าบล 
หมู่บ้าน รวดเร็ว แม่นย า

✓ มีการควบคุมโรคติดต่อ
อย่างรวดเร็ว เป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ

✓ รณรงค์ร่วมกับเทศบาล อบต. 
หน่วยงานในพื้นที่ ผ่านกลไก 
พชอ.
✓ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นและเครือข่ายใน ชุมชน 
รณรงค์ จัดการ สิ่งแวดล้อม

ไม่ให้เป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้า
ยุงลาย การดูแลป้องกันตนเอง

ไม่ให้ถูกยุงกดั

✓ ก าหนดมาตรฐานการ
รักษาพยาบาล

✓ จัดระบบการส่งต่อผู้ป่วย
Dead case Conference

✓ สื่อสารให้ประชาชน ชุมชน
เข้าใจ ตระหนัก และ
ร่วมมือป้องกันควบคุมโรค
ได้ รวมถึงอาการของโรค 
การดูแลผู้ป่วย เบื้องต้น
และอาการส าคัญที่ต้องไป
พบแพทย์

✓ แจ้งสถานการณ์การ
ระบาด ให้ทุกหน่วยงานใน
พื้นที่และ ประชาชน
รับทราบ

ตัวชี้วัด ทราบพื้นที่เสี่ยง 
และจัดท าแผนควบคุมโรค ได้
อย่างทันท่วงที

ดัชนีลูกน้ ายุงลาย ไม่เกินมาตรฐาน 
ชุมชน ไม่เกิน 10%
รพ. = 0 %
โรงธรรม/โรงแรม/โรงงาน/
สถานที่ราชการ = < 5%

อัตราป่วย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15
อัตราป่วยตาย ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 0.10

อัตราป่วย อัตราป่วยตายลดลง



ไม่พบผู้ป่วยที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
ผู้สัมผัสโรค ได้รับวัคซีน ร้อยละ 89.62
การจัดการสุนัข แมว จรจัด ในหน่วยบริการ  

ภารกิจ

สถานการณ์

เฝ้าระวังในคน ผู้สัมผัสโรค การให้วัคซีนป้องกันโรค 
การให้ความรู้เรื่องโรค

การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า



• ประชาชนยังขาดความรู้และความตระหนัก
ในการดูแลรักษาและป้องกันตนเอง
• ความครอบคลุมของการให้วัคซีนในสัตว์
• จ านวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดมีจ านวนมาก
ท าให้เสี่ยงต่อการถูกกัดและเกิดการแพร่ระบาด
ของโรค
• ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการเลี้ยงสัตว์อย่าง
รับผิดชอบ

GAP Analysis

การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า



การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของการควบคมุป้องกันการเกิดโรคตดิต่อส าคญั 

กลยุทธ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้าในคน

การป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในคน

การควบคุมเมื่อเกิดโรค การประชาสัมพันธ์

กิจกรรม
หลัก

• พัฒนาศักยภาพองค์ความรู้
การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคแก่บุคลากรสาธารณสขุ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
โรค ระบบข้อมูลให้มีความ
ครอบคลุม สามารถน าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ได้

• เก็บตัวอย่าง/ส่งตัวอย่าง 
เพื่อวินิจฉัยยืนยันโรคพา
สุนัขบ้า กรณีพบผู้ป่วย/
ผู้เสียชีวิตท่ีสงสัยที่ไม่ทราบ
สาเหตุทุกราย

• จัดให้มีบริการ Vaccine และ 
Immunoglobulinอย่างเพียงพอ

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การแพทย์ ให้มีความรู้ในการ
ดูแลผู้สัมผัสโรค 

• การสบสวนโรคร่วมกันตาม
หลักสุขภาพหนึ่งเดียว

• ค้นหา ติดตามผู้สัมผัสโรค 
และกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการ
รักษา และฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคครบชุดทุกราย เน้น อสม.
เคาะประตูบ้าน

• สื่อสารความเสี่ยงให้
ประชาชนมีความตระหนัก
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าร่วมกับภาคี
เครือข่าย

ตัวชี้วัด จ านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า = 0
ร้อยละ 100 ของผู้สัมผัสสัตว์ที่ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติ



ภารกิจ : การด าเนินงานบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของโครงการการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด



ยาเสพติด มีการใช้ทุกกลุ่มวัย  แพร่ระบาดในกลุ่มแรงงาน และพบในกลุ่มที่
หลากหลายมากขึ้น เช่น เพศหญิง แรงงานนอกพื้นท่ีและ ต่างด้าว ยาบ้า แพร่ระบาดมาก
ที่สุด ร้อยละ 95 และในปี 2562 มีผู้ป่วยกัญชาเพิ่มขึ้น (34 ราย) สถานะผู้เข้าบ าบัด 
ส่วนใหญ่เป็นผู้เสพ ร้อยละ 88.90 ผู้ติดรุนแรงและเสพซ้ า มีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้การ
บ าบัดฟื้นฟู มีความซับซ้อนและติดตามต่อเน่ืองได้ลดลง  

ในปี 2561-2562 ผู้ป่วยระบบสมัครใจลดลง ผู้ป่วยระบบบังคับบ าบดัมีแนวโน้ม
สูงขึ้น จากนโยบายรัฐบาลที่ให้โอกาสสมัครใจเพียงคร้ังเดียว

ปี 2562 มีการปรับกระบวนการดูแลช่วยเหลือโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง CBTx
เพื่อปรับพฤติกรรมในชุมชน ครอบครัว และลดการตีตราของผู้ป่วย สร้างสมดุลไม่ให้ผู้ป่วย 
มีการใช้ยาเสพติดหนักขึ้น คงอยู่ในการรักษาจนกว่าจะมีความพร้อมในการเลิกยาเสพติด 

โดยมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm Reduction)     

ยาบ้า 95%

กัญชา, 2%

อื่นๆ, 3%

สถานการณ์ปัจจุบัน
ผูเ้ขา้รบัการบ าบดัทกุระบบ ปี 2558-2562



ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงานร้อยละ

อัตราการบ าบัดครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละระบบและได้รบัการติดตาม
ดูแลต่อเนื่อง 1 ปี ( Retention Rate ) 

> ร้อยละ 20 23.88

อัตราการหยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 
( Remission Rate) 

> ร้อยละ 40 41.35

การบ าบัดลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด

( Harm Reduction)

เป้าหมาย ผลงาน

900 คน 3,244 คน  / 7,329 ครั้ง
2558 2559 2560 2561 2562

เป้าหมาย 861 1,157 1,480 1,633 1,748

ผลงาน 1,088 1,101 1,552 1,737 1,677

คน

จ านวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาทุกระบบ         

จังหวัดล าพูน ปี 2558-2562

สถานการณ์ปัจจุบัน



การบ าบัดฟื้นฟูโดยมีส่วนร่วมของชุมชน : CBTx ปี 62
Community Based Treatment and rehabilitation 

ประชาคมหมู่บ้าน                 คัดกรอง                            บ าบัดฟื้นฟู                      ชุมชนดูแล

ต่อเนื่อง 

เป้าหมาย ผลงานระบบ บสต. แยกรายอ าเภอ
50 คน

1  มบ./ชช.

79 คน

-ด าเนินการครบ 8 อ าเภอ 

-เวียงหนองล่อง 66 คน

-ป่าซาง 9 คน

-บ้านโฮ่ง 4 คน 

สถานการณ์ปัจจุบัน



ตรวจประเมินภายนอก

ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดล าพูน ปี 2562

ณ วัดป่าตึงงาม ต าบลป่าสัก อ าเภอเมืองล าพูน           

ร้อยละ 87.88 (ระดับดีมาก) 

สถานการณ์ปัจจุบัน



การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของโครงการการบ าบัดผู้ติดยาเสพติด

1

2.

กลยุทธ์ . ส่งเสริมป้องกนัไม่เสพยาเสพ
ติด

การบ าบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน
และภาคีเครือข่าย

พัฒนาระบบข้อมูล

กิจกรรม
หลัก 

1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ในทุกกลุ่มวัย

2. ด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE อย่างจริงจังและ
ต่อเน่ือง

1. การจัดระบบบริการ รพ.มีระบบการ
บ าบัดที่มีประสิทธิภาพและผ่าน HA 
ยาเสพติด

2. มีการก ากับมาตรฐานการบ าบัด
ทั้ง 3 ระบบ

3. เพ่ิมการเข้าถึงการลดอันตรายจาก
ยาเสพติด

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามและการ
กลับคืนสู่สังคมของผู้เสพติดยาเสพติด

5. การก ากับ ดูแลตามมาตรฐานทุก
ระบบ 

1. การบ าบัดฟ้ืนฟู โดยชุมชนเป็น
ศูนย์กลาง(CBTx )

2. พัฒนาระบบการค้นหาผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติดและติดตาม
ผู้ผ่านการบ าบัดทั้ง 3 ระบบ
โดยชุมชนมีส่วนร่วม

1. ระบบรายงานยาเสพติด 
(บสต.) มีคุณภาพ และ
ทันเวลา

2. ระบบรายงานลด
อันตรายจากการใช้ยา
เสพติดสามารถ
ตรวจสอบและติดตามให้
เป็นปัจจุบัน 

1. มีการประชาสัมพันธ์วงกว้าง
ผ่าน Social Medial 

2. สนับสนุนกิจกรรม To Be NO 1 
ทุกกลุ่มวัย ทุก setting 

3. มีแผนปฏิบัติการด้านการบ าบัด
ฟื้นฟูยาเสพติดของจังหวัด 

1. รพ.ทุกแห่งผ่านการรับรองตาม
มาตรฐานด้านยาเสพติด และในปี 
2563 จะขอรับการประเมินมาตรฐาน
ซ้ าทุกแห่ง

2. ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐาน และ
ได้รับการประเมินภายนอก 

1. ก าหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนให้มี
การบูรณาการร่วมกับปกครอง 
ต ารวจ เพ่ือด าเนินการให้ได้ตาม
เป้าหมาย ปี 2563 (1 หมู่บ้าน/
อ าเภอ ละ 10 คน)

2. ทบทวนบทบาทอสม.เช่ียวชาญ
ด้านยาเสพติด

3. จัดระบบการติดตามช่วยเหลือ
ทุกราย 

1. จัดอบรมระบบ บสต. 
ให้แก่ จนท.สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
ทุกเดือนน าเสนอต่อโต๊ะ
ข่าว,ต่อศอปสจ.

3. บันทึกข้อมูลการลด
อันตรายจากการใช้ยา
เสพติด



แผนการด าเนินงาน/กิจกรรมส าคัญ

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ด าเนินงาน CBTx
เน้น อ.เมือง ,ลี้ ,แม่ทา

-ร้อยละ 100 สถานพยาบาล
รับการประเมินรับรอง HA ยาเสพติด
-ระบบรายงาน บสต.

อสม.เชี่ยวชาญด้านยาเสพติด 
ทุกอ าเภอ 

ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับ
การบ าบัดรักษาและติดตามดูอย่าง
ต่อเนื่อง 1 ปี 

Harm Unit  8 รพ.
การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
ก่อความรุนแรง 

มาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

การให้ความรู้สาธารณะผ่าน 
Social media 

ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยยาเสพคิดกลุ่มเสี่ยง
ก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน
บ าบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือ 



สถานที่ให้การ
รักษา

ภารกิจ

การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุทางถนน

1.ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

2.ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

3.ลดภาวะทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ โดยเพิ่มการเข้าถึงบริการ

การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุทางถนน 



ล าพูน เป็น 1 ใน 5 จังหวัด ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
โดยรับโอนย้ายศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดล าพูน 

มาด าเนินการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด



สถานการณ์

เป้าหมาย
ผลการด าเนินงาน 

ปี 2562

อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน
ไม่เกิน 

16 ต่อแสนปชก.
40.64 ต่อแสนปชก.

ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน(ผู้ป่วยหนัก) ได้รับปฏิบัติการแพทย์อย่างรวดเร็วภายใน 8 นาที 
ณ จุดเกิดเหตุนับตั้งแต่การรับแจ้งเหตุถึงที่เกิดเหตุโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

> 55% 68.66

ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินที่ได้รับแจ้งโดยระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้รับปฏบิัติการแพทย์ภายใน 
10 นาที ตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนถึงที่เกิดเหตุ

80% 88.70

ความครอบคลุมชุดปฏบิัติการฉุกเฉินในจังหวัดล าพูน 85% 100

ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินได้รับการดูแลในห้องฉกุเฉินนอ้ยกว่า 1 ชั่วโมง > 60% 62.72

สัดส่วนการรับแจ้งเหตุผ่าน 1669 59.83 %

การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของการตอบสนองหลังเกิดอบุัติเหตุทางถนน 



สัดส่วนการรับแจ้งเหตุผ่าน 1669
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Gap Analysis สัดส่วนการรับแจ้งเหตุผ่าน 1669

ท้องถิ่นบางแห่ง ไม่มีการออกรับเหตุ 

อัตราการเสียชีวิตสูง



1. ด้านบริหารจัดการ
1.1. จัดตั้ง SAT/EOC-RTI เพื่อให้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การบาดเจ็บจากการจราจร

ทางถนน และตอบสนองได้อย่างทันเหตุการณ์ รวมถึงมีข้อมูลในการน าไปสื่อสารความเสี่ยงต่อเครือข่าย   
ใช้ข้อมูลการบาดเจ็บในโรงพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และน าไปสู่การป้องกันการบาดเจ็บ
ทุกสาเหตุ

1.2 เป็นเลขาร่วมฯ ใน ศปถ. เป็นหน่วยงานเสนอข้อมูล
1.3 มีการบูรณาการงานขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ผ่านกลไก พชอ. โดยใช้แนวทาง 

D-RTI ช่วยหนุนเสริมกลไกการท างานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) 
และส่งเสริมการท างานในระดับท้องถิ่น/ชุมชน

การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุทางถนน 



พชอ.อ าเภอเมือง 
จุดเสี่ยงสูง



By CraZyJEUD PS

พชอ.อ าเภอ บ้านโฮ่ง

-ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
แบบมีส่วนร่วม
ระดับต าบล /ท้องถิ่น/
หน่วยงาน

-จัดท าโครงการ
หมวกนิรภัย

-อบรมให้ความรู้
-พัฒนาเครือข่าย
-ซ้อมแผนรับอุบัติเหตุ
-การสื่อสารความเสี่ยง

-ชี้เป้าและจัดการจุดเสี่ยง
-มาตรการองค์กร
ความปลอดภัยทางถนน

-พัฒนาศักยภาพทีม
-พัฒนาแนวทางการรักษา
-พัฒนาระบบการส่งต่อ
-การฟื้นฟูสภาพ



2. ด้านข้อมูล
2.1 Integration Data 3 ฐาน บูรณาการข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

จาก 3 หน่วยงาน เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
2.2 Information Black Spot ผ่าน ศปถ. อย่างน้อย 5 จุด/ไตรมาส คือ การคืนข้อมูล

จุดเสี่ยงท่ีมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหา
จุดเสี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ า

การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุทางถนน 



3. ด้านการป้องกัน 
3.1 การด าเนินงานและการประเมินป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด 
3.2 Community Road Safety การผลักดันให้เกิดความปลอดภัยในชุมชน ด้วยมาตรการของชุมชน/

หมู่บ้าน/ท้องถิ่น/ต าบล เช่น ด่านชุมชน พัฒนาอสม.ให้เกิดความรู้ในการแจ้งเหตุ พัฒนาอาสาฉุกเฉินชุมชน 
ให้เกิดความครอบคลุม

3.3 Ambulance Safety เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าท่ี และผู้ป่วยหรือญาติท่ีโดยสารบนรถพยาบาล
3.4 พัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
3.5 โครงการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดในผู้ขับขี่ท่ีท าให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทางถนน ในช่วงปกติตลอดปี ร่วมกับ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบก
3.5 รณรงค์ สร้างความรู้ ความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยให้กับ ประชาชน เพื่อการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมผ่านทางบุคลากรทางด้านสาธารณสุข และ อสม. 

การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุทางถนน 



4. ด้านการพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาล 
4.1 EMS คุณภาพ : พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน สมรรถนะของบุคลากร และเตรียมความพร้อม

รองรับเหตุฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ 
4.2 ER คุณภาพ : การพัฒนา ควบคุม ก ากับคุณภาพของห้องฉุกเฉินให้เป็นไปตามมาตรฐาน
4.3 In-hos คุณภาพ : การพัฒนาการดูแลรักษาภายในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
4.4 Referral System : พัฒนาระบบการส่งต่อผู้บาดเจ็บให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต 

หรือพิการจากระบบส่งต่อ
4.5 สร้างช่องทางการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ได้รวดเร็วและทั่วถึงเพื่อให้ ผู้ป่วยท่ีจ าเป็นทุก

คนได้รับบริการท่ีมีประสิทธิภาพและทันการณ์ 

การก าหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุทางถนน 



ระบบ UCEP



เป้าหมายเชิงกลยุทธ์

เป้าหมายอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 16.4 ต่อประชากรแสนคน



ขอบคุณครับ


