
Data & Information 
Technology  
for 

Road Traffic Injury 
Prevention 
ข้อมูล และ ระบบน ำข้อมูลไปใช้  
ในด้ำนกำรป้องกันกำรบำดเจ็บทำงถนน 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ผูเ้สียชีวติ .. อุบัติเหตทุำงถนน 
ลดลงครึ่งหนึ่ง ร้อยละ 50 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 UN .. เสนอแนวทำง 

ให้ทุกประเทศวำงฐำน 5 เสำหลัก 

2 
โครงสร้ำง 
พื้นฐำน 

ถนน ผังเมือง 
ทีป่ลอดภัย 

3 
ยำนพำหนะ 
มำตรฐำน 
ปลอดภัย 

4 
คนใช้รถ-ถนน 
มีควำมรู้  
พฤติกรรม 

ควำมปลอดภยั 

5 
ระบบ 
ดูแล 

ช่วยเหลือ 
ทีด่ ี

1 
กำรบริหำรจัดกำร 

เจ้ำภำพ 
แผนงำน 

งบประมำณ 

กำรด ำเนนิกำร ทัง้หมดนี ้จะด ำเนินกำรไปไมไ่ด ้ 
ถ้ำไมม่ขีอ้มูล ทีเ่ป็นจรงิ มำใช้ในกำรวิเครำะห์  



Agenda ขอ้มูล และ ระบบทีน่ ำขอ้มูลไปใช้  
1. แนวคิด มุมมองการใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหา ความปลอดภัยทางถนน 

2. แนวทางการใช้ข้อมูลขับเคลื่อน 

 

 

 

 

 



มุมมอง ภำคทฤษฎี  The Haddon’s matrix model 



มุมมอง ภำคปฏิบัติ 
สถำนกำรณ ์

พิกำร 

ตำย 

บำดเจ็บรุนแรง 

บำดเจ็บทัว่ไป 

ช่วยเหลือ รักษำ 

ปัจจัยเสีย่ง 

อุบัติเหตุ กำรชน 

ปัจจัย ช่วยลดกำรตำย พิกำร 

มำตรกำร มูลคำ่ใช้จ่ำย 

ทำงอ้อม 

ทำงตรง 

ปัจจัยแวดลอ้ม 



Determinants  
and Risks 

Care and  Injury  outcome 
Factors Health 

ระบบข้อมูลแกนกลาง 2 ส่วนหลัก 



http://ncd.ddc.moph.go.th/ https://public.tableau.com/profile/datacenter#!/ 



ระบบข้อมูลการตายแบบบูรณาการ (3 ฐาน) 
http://rti.ddc.moph.go.th/RTDDI/Modules/Report/Report11.aspx 



แนวทำงกำรด ำเนินงำน ระบบ 3ฐำนพลัส 
ccs-HLAB-BNCD 
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ขอ้เสนอแนะกำรรำยงำนขอ้มูลระดับจังหวัด 
จังหวัด 

รับข้อมูลเพื่อใช้ด ำเนินกำร 
จังหวัด 

Feedback ข้อมูลตรวจทำนกันและกัน 

หน่วยงำน 
รับข้อมูลเพื่อใช้ด ำเนินกำร 

Excel 

Graph 

เพ่ิมการสง่ Excel File 
ให้จังหวัดที่อยู่ระหว่างรวบรวมฐานขอ้มูล 

เดมิ 

เพิ่ม 
Excel 

ประเมินผลกำรท ำงำน 

สอบสวนหำสำเหตุ 

ใช้ข้อมูลลดอุบัติเหตุ 
☐ 
☐ 
☐ 

✓ 
✓ 
✓ 

เพิ่ม 

เพิ่มควำมครอบคลุมให้ข้อมูลจังหวัด ✓ ☐ 
เพิ่มควำมครอบคลุมให้ส่วนกลำง ✓ ☐ 

หน่วยงำนไม่ต้องรวมข้อมูลเอง ✓ ☐ 
หน่วยงำนได้น ำข้อมูลไปใช้ ✓ ☐ 

เพิ่ม 

เพิ่มรับ Feedback 
จากจังหวัดที่มีการบูรณาการภายใน 

Share ขอ้มูลให้หน่วยงาน 
มีขอ้มูลใช้ลดอุบัติเหตุ 



Road Safety Data Management Project 
•   databases under Ministry of Public Health 

•    http://ncd.ddc.moph.go.th/ 



สามเหล่ียมเขยื้ อนภเูขา 

นโยบาย 

ทีมวิชาการ 
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จดัการ ขอ้มลู  

     (สถานการณ+์เชิงลึก) 

เลือก ขอ้มลูส าคญั 

    เสนอเพื่อสรา้งมาตรการ 

ก าหนด กลุ่มเป้าหมาย 

รบัรู ้ความเส่ียง  

ร่วมคิดมาตรการ  

       ท่ีเหมาะกบับริบท 

ร่วมแกปั้ญหา  

ส่ือสารผ่าน 

ช่องทาง และ รูปแบบ 

ท่ีเหมาะสม 

อ านวยการ ผูเ้กี่ยวขอ้ง  

ประสาน ภาคี 

บริหารงบประมาณ 



Analytic framework 
 Problem Tree 



วิเครำะห์สถิติ   
ไปให้ถึงรำกของปัญหำ 



ต่อยอดโดยใช้ ควำมคิด น ำทำง ขอ้มูล 

ผลกระทบ 

ปัญหา 

สาเหต ุ

Problem Tree 



ต้นไม ้ปัญหำ อุบัติเหตุทำงถนน 

อุบัติเหตุจักรยำนยนต์ 

อุบัติเหตุชนทำ้ย 
เมำแลว้ขับ ขับรถเร็ว 



ชนคนขำ้มถนน 

  

ผลกระทบ 

สำเหตุ 

ปัญหำ 



 https://www.thairath.co.th/content/1182920 

 https://www.youtube.com/watch?v=ottS-8kx5dA 

https://www.thairath.co.th/content/1182920
https://www.thairath.co.th/content/1182920
https://www.thairath.co.th/content/1182920
https://www.thairath.co.th/content/1182920


วิธีที่ สธ น ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ด้ำนกำรบำดเจ็บทำงถนน 
ทีมงำนที่ ดูเรื่อง ควำมปลอดภัยทำงถนนหลัก คือ ส ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

E-ACCIDENT LINE Injury Investigation 

ดูข้อมูล 

วิเครำะห์ อัตรำบำดเจ็บ/ตำย  รวบรวม เหตุกำรณ์ อุบัติเหตุทำงถนน ที่ส ำคัญ 

สร้ำงรำยงำน + เสนอนโยบำย 

43 แฟ้ม 

ประชุม RTI EOC ทุกสัปดำห์ 

น ำเสนอผู้บริหำรระดับสูง 

IS-Online 



วิธีที่ กรมทำงหลวงชนบท  น ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำทำงถนน 
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สามเหล่ียมเขยื้ อนภเูขา 

นโยบาย 

ทีมวิชาการ 

ชุมชน/ประชาชน 
จดัการ ขอ้มลู  

     (สถานการณ+์เชิงลึก) 

เลือก ขอ้มลูส าคญั 

    เสนอเพื่อสรา้งมาตรการ 

ก าหนด กลุ่มเป้าหมาย 

รบัรู ้ความเส่ียง  

ร่วมคิดมาตรการ  

       ท่ีเหมาะกบับริบท 

ร่วมแกปั้ญหา  

ส่ือสารผ่าน 

ช่องทาง และ รูปแบบ 

ท่ีเหมาะสม 

อ านวยการ ผูเ้กี่ยวขอ้ง  

ประสาน ภาคี 

บริหารงบประมาณ 



ตอ่ยอด เพ่ือหำขอ้มูลไปใช้ในมิติต่ำงๆ 

ปัญหา 

จัดล ำดับปัญหำ 
เลือกประเด็นปัญหำที่
เนน้แกไ้ขตำมล ำดับ 

ผลกระทบ 

 สร้ำงควำมตระหนกั 
  จัดท ำขอ้มูลเพ่ือสะทอ้นผลกระทบปัญหำ 
  ให้กับภำคส่วนตำ่งๆไดต้รงประเด็น 

สาเหต ุ

ขอ้มูลเพื่อติดตำมผล 
 ระบุสำเหตุทีจ่ะแกไ้ดช้ัดเจน 
 น ำไปสู่กำรเตรียมขอ้มูลมำประเมินผลที่

ตรงกับมำตรกำรทีล่งมือ 
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ตัวอยำ่งผลลพัธ ์ระดับจังหวัด จังหวัดอุดรธำน ี
 




