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การบาดเจ็บจากการจราจรเปนปญหาสําคัญของประเทศไทย ที่กอใหเกิดความสูญเสียอยางมหาศาล
ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม เปนปญหาที่ติดอันดับหนึ่งในสามของปญหาสาธารณสุขมาโดยตลอก ในแตละปมี
ผูเสียชีวิตมากกวา 13,000 คน มีผูบาดเจ็บและพิการจํานวนมาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ไดรับการสนับสนุนดานวิชาการและงบประมาณในการดําเนินโครงการเฝาระวังและพัฒนาระบบขอมูลการ
บาดเจ็บจากการจราจร (Surveillance and Information System Improvement for Road Traffic
Injuries : NCD) ภายใตความรวมมือดานสาธารณสุข ประเภท Non-Research ระหวางกระทรวงสาธารณสุข
กับศูนยปองกันและควบคุมโรคแหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต Cooperative Agreement Phase III
(Yr.2012-2016) เพื่อพัฒนาระบบเฝาระวังและสารสนเทศการบาดเจ็บจากการจราจรรวมกับผูเชี่ยวชาญจาก
US-CDC ที่สามารถนํามาใชในการเฝาระวัง ติดตามประเมินผลการปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในระดับ
จังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม
การดําเนินงานในปแรก (2012) ไดศึกษาระบบขอมูลดานการบาดเจ็บจาการจราจรที่ดําเนินเก็บขอมูล
การบาดเจ็บในระดับจังหวัด เชน กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแหงชาติ บริษัทกลางคุมครอง
ผูประสบภัย จํากัด แตละหนวยงานมีวัตถุประสงคในการเก็บขอมูลเพื่อใชประโยชนในหนวยงานของตัวเอง
เปนหลัก แตละระบบขอมูลมีจุดเดนที่สามารถนํามาใชประโยชนที่แตกตางกัน การบูรณาการสามารถทําให
ขอมูลมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และใชประโยชนมากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาสามารถที่จะเปนขอมูล
สําหรับเปนพื้นฐานที่นําไปสูการวางแผนการพัฒนาระบบขอมูล ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศตอไป
ขอขอบคุณผูอํานวยการและเจาหนาที่จากสํานักระบาดวิทยาและสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
และขอขอบคุณ ศูนยความรวมมือ ไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข (TUC) ศูนยปองกันควบคุมโรคแหงชาติ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (CDC) และสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณ
ทายสุดนี้ ผูวิจัย หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานวิจัยเลมนี้จะเกิดประโยชนตอไปในอนาคต หากคุณูปการ
ของรายงานฉบับนี้มีตอการลดและบรรเทาความสูญเสียของผูประสบภัย ครอบครัวผูประสบภัย และ
สังคมไทยโดยรวมแลว นักวิจัยขอมอบคําชมนั้นใหแก ผูสนับสนุนและผูชวยเหลือทุกทาน หากมีขอบกพรอง
หรือผิดพลาดในสวนหนึ่งสวนใดของรายงานวิจัยเลมนี้แมเพียงเล็กนอย หัวหนาโครงการและนักวิจัยขอนอมรับ
ผิดไวแตเพียงผูเดียว
ผูวิจัย
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บทคัดยอ
การวางแผนเพื่อลดความสูญเสียทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนรูปธรรม หรือการกําหนด
นโยบายดานการปองกันและแกไขอุบัติเหตุจราจรทางบกนั้นจําเปนตองอาศัยขอมูลอุบัติเหตุที่
มีคุณภาพ
มีความถูกตอง เพื่อนําไปสูการจัดการปองกันอุบัติเหตุไดอยางมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงคของการ ศึกษา
เพื่อทบทวนแหลงขอมูลดานอุบัติเหตุจราจร ของประเทศไทย และหารูปแบบที่เหมาะสม ในการนําไปใช
ประโยชนระดับจังหวัด โดยศึกษาใน 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราชและอุดรธานี โดยศึกษาขอมูล
6 ระบบ 1) Injury Surveillance (IS) 2) รายงานการบาดเจ็บ external causes of Injury (19 สาเหตุ )
ของสํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 3) Information Technology for Emergency Medical
System (ITEMS) ของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 4) Death Certification (ระบบทะเบียนมรณบัตร )
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยรวมกับสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข
5) E-Claim ของบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด และ 6) Police Information System
( POLIS) ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ วิธีการศึกษาใชการตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณและ ศึกษาดูการ
ปฏิบัติงาน ของเจาหนาที่ ผลการศึกษาพบวาในระดับจังหวัดมีระบบขอมูลที่เกี่ยวของกับงานดานอุบัติเหตุ
จราจรอยูหลายระบบซึ่งมีวัตถุประสงคในการเก็บที่แตกตางกัน ตัวแปรที่จําเปนแตกตางกัน การเลือกใชขอมูล
จากหลายๆ ระบบตามที่ทีมงานในจังหวัด ไดปฏิบัติอยูเปนทางเลือกที่เหมาะสม มีการสะทอนขอมูลการเฝา
ระวังตั้งแต กอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ จึงไมจําเปนตองลงทุนสรางระบบใหมเพิ่มเติม และ ไดให
ขอเสนอแนะแกทีมงานของพื้นที่ใหทําการวิเคราะหคุณภาพของขอมูล ในแตละระบบที่มีอยูในจังหวัด เพื่อใหรู
ถึงคุณภาพที่แทจริงกอน แลวจึงนําตัวแปรสําคัญที่มาจากระบบตางๆ มารวบรวมเปนระบบ เฝาระวังอุบัติเหตุ
จราจรของพื้นที่ ทําใหสามารถวิเคราะหขอมูลไดอยางตรงตามความตองการ ซึ่งผูใชขอมูล ผูจัดการขอมูล หรือ
ผูเก็บขอมูลของระบบตาง ๆ มีบทบาทสําคัญในการคิด วิเคราะห และใหความคิดเห็น เกี่ยวกับตัวแปร หรือการ
ใชงานตอไปในอนาคตได ทําใหการพัฒนาระบบขอมูลเฝาระวังอุบัติเหตุจราจรเปนไปตามวัตถุประสงคของ
พื้นที่นั้น ๆ อยางเต็มประสิทธิภาพที่สุด และ ควรมี นําเสนอใหผูบริหาร ระดับจังหวัด รับทราบ ตั้งแตเริ่ม
ดําเนินการ ทําใหการนําไปใชวางแผนงานแกไขปญหาของพื้นที่เปนไปไดงายขึ้น
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Abstract
Planning to minimize the loss in terms of economy and society in the concrete or set
policies to prevent and resolve traffic accidents, accidents that require detailed information.
And rightly so as to prevent accidents to deal effectively. The study is intended to review
the resources in a traffic accident in Thailand. And find a suitable form of accident data. This
is grasp the important issues which give rise to the creation of the basic conditions for the
problem to be more concrete accident. The study of traffic accident data and its use in two
provinces including Nakhon Si Thammarat and Surat Thani. By means of a questionnaire
Interview and performance. The study includes data 6. Injury Surveillance (IS) and 19 external
causes of Injury (19 causes) of the Bureau of Epidemiology. Health Information Technology
for Emergency Medical System (ITEMS) Emergency Medical Institute of Death Certification.
(The registration certificate) of the Department. Together with the Ministry of Interior, Bureau
of Policy and Strategy. Ministry of Health, E-Claim Protection of Victims of Car Co. and Police
Information System (POLIS) of the National Police Agency. The study found that at the
provincial level with the information related to traffic accidents, many systems that are built
for different purposes. Therefore need different variables. The selection of data from
multiple systems, such as the provincial working group conducted surveillance is the right
choice. Has reflected the diverse aspects of surveillance data from the accident scene after
scene, and no need to invest in a new system. And suggestions about. Traffic Accident
Surveillance System should start by analyzing the quality of information available on each
system in the province. May be done by a team of Area (All rights reserved. Officials from the
hospital. Or the database administrator level) in collaboration with a team of experts to
assess the quality of analytical data. To ascertain the true quality first. Then the key variables
from different systems to collect as many traffic accidents surveillance of the area. Makes it
possible to analyze the data to meet the needs of the area. This data users information
Managers or the storage of various roles in critical thinking and provide feedback to a variable
or use it in the future. To the development of information systems, surveillance, traffic
accidents, according to the objectives of the area efficiently as possible. The project should
provide feedback to management level from the initial planning, to implementation and
application in the area has to offer.
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โครงการเฝาระวังและพัฒนาระบบขอมูลการบาดเจ็บจากการจราจร
(Surveillance and Information System Improvement for Road Traffic Injuries: NCD)
หลักการและเหตุผล
อุบัติเหตุจราจรเปนปญหาสําคัญของประเทศที่กอใหเกิดความสูญเสียอยางมหาศาลทั้งดานเศรษฐกิจ
และสังคมเปนปญหาที่ติดอันดับหนึ่งในสามของปญหาสาธารณสุขมาโดยตลอดในแตละปพบวามีผูเสียชีวิตกวา
13,000 คนมีผูบาดเจ็บอีกกวา 1 ลานคนและผูพิการอีกหลายหมื่นคนโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเทศกาลที่มี
วันหยุดติดตอกันหลายวันเชนเทศกาลปใหมเทศกาลสงกรานต (1)
รัฐบาลเห็นความสําคัญของปญหาและผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจรมีความตั้งใจที่จะแกไข
ปญหานี้อยางจริงจัง จึงไดกําหนดใหการลดอุบัติเหตุจราจรเปนวาระแหงชาติซึ่งตองไดรับการแกไขอยาง
เรงดวนโดยจัดตั้งศูนยอํานวยการความปลอดภัยบนทองถนนขึ้นในป 2546 เพื่อแกไขปญหานี้โดยเฉพาะ และ
มอบใหรองนายกรัฐมนตรีเปนผูอํานวยการศูนยฯ และอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนเลขาฯ
ดูแลกํากับการทํางานของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งมีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมดําเนินการตาม
แผนยุทธศาสตรระดับชาติ 5 ดาน ไดแก 1) การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ
(Building
management capacity) 2) การดําเนินการในการออกแบบถนนและการจัดการโครงขายถนนที่รองรับผูใช
ถนนทุกกลุม (Influence road design and network management) 3) การดําเนินการเพื่อใหได
มาตรฐานความปลอดภัยของรถ (Influence vehicle safety design) 4) การดําเนินการเพื่อใหมีผลตอ
พฤติกรรมของผูใชถนนทุกกลุม (Influence road user behavior) 5) การปรับปรุงการดูแลรักษาผูบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุ (Improve post crash care) (2)
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 คณะรัฐมนตรีพิจารณาไดใหความเห็นชอบ ในการกําหนดให “ป 25542563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety)” มอบให
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจัดทําแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการการดําเนินงานจากทุกภาคสวน
โดยกําหนดเปาหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ํากวา 10 คน ตอประชากรแสนคนในป 2563
และคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุเปขนแกนในประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุง
การดําเนินการจัดเก็บขอมูล และสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนถนนของหนวยงานตางๆ ใหเปนระบบ มีความถูกตอง และ
เปนเอกภาพ เพื่อใชประโยชนในการอางอิงและประกอบการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ตอไป ประกอบกับมีขอเสนอ
ในปฎิญญามอสโกใหประเทศสมาชิกพัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลการบาดเจ็บในระดับชาติ ใหสามารถ
เปรียบเทียบกับขอมูลในระดับนานาชาติ รวมทั้งการเก็บรวบรวมขอมูลการบาดเจ็บ และเสียชีวิตที่ใชคําจํากัดความ
สากล วาเปนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรภายใน 30วันหลังจากเกิดอุบัติเหตุ พรอมทั้งกระตุนใหมีการประสาน
(1)
ความรวมมือในการพัฒนาระบบขอมูลที่นาเชื่อถือในระดับสากล
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ระบบขอมูลเปนหัวใจสําคัญในการผลักดันใหเกิดกระแสการปองกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับชาติ
และการขับเคลื่อนยุทศาสตรการดําเนินงานทั้ง 5 ดาน ประเทศไทยใชขอมูลจากระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ
หลายแหลงดวยกัน เชน ฐานขอมูลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ฐานขอมูลของกระทรวงคมนาคม ฐานขอมูล
จากระบบประกันภัย ฐานขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการนําขอมูลมาใชประโยชนในการแกไขปญหา
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการปองกันการบาดเจ็บ
กระทรวงสาธารณสุข ทําหนาที่หลักในการประสานงานดานการปองกันอุบัติเหตุทางถนนกับหนวยงานทั้งใน
และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการพัฒนาระบบขอมูลอุบัติเหตุทางถนนใหมี
ความถูกตองและเปนเอกภาพ เพื่อใชในการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานการปองกันอุบัติเหตุทางถนน
ของรัฐบาล ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีขอมูลที่มีคุณภาพ ครบถวน สมบูรณ และและสามารถผลักดันทั้งในเชิง
นโยบาย และการแกไขปญหาในพื้นที่ได จึงไดทําการศึกษาระบบขอมูลการบาดเจ็บจากการจราจรในระดับ
จังหวัดเพื่อหาโอกาสในการพัฒนาระบบขอมูลใหมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากศูนยความรวมมือ
ไทย-สหรัฐฯ ดานสาธารณสุข (TUC) และ Centers for Disease Control and Prevention (CDC), USA
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระบบขอมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัดเพื่อประโยชนในการหา
โอกาสพัฒนาระบบ
2. เพื่อจัดทํารายงานการศึกษาและขอเสนอแนะในการใชประโยชนและพัฒนาระบบขอมูลการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
กระบวนการศึกษา
รูปแบบการศึกษา: การศึกษาเชิงพรรณนา
ขั้นตอนการศึกษา:
ผูศึกษาไดเลือกศึกษาระบบการทํางานและฐานขอมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่ถูกใชเปน
ขอมูลการทํางานปองกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด 2 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
อุดรธานี เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีระบบการทํางานดานอุบัติเหตุจราจรที่ดีและใหความรวมมือในการ
ประสานงานลงพื้นที่ศึกษาดี โดยเลือกศึกษา 6 ฐานขอมูล ไดแก
1. Injury Surveillance (IS) สํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
2. 19 external causes of Injury (19 สาเหตุ) กระทรวงสาธารณสุข
3. Information Technology for Emergency Medical System (ITEMS) สถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข
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4. Death Registration (ระบบทะเบียนมรณบัตร) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวมกับ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข
5. E-Claim บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
6. Police Information System ( POLIS) สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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บทที่ 2 วิธีการศึกษา
วิธีการศึกษา
1. ใหผูดูแลระบบขอมูลแตละระบบ ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยหัวขอดังนี้
1) นิยามของระบบขอมูล
2) วัตถุประสงคของระบบขอมูล
3) หนวยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ
4) กลุมประชากรที่ครอบคลุม
5) กระบวนการเก็บขอมูลและ
6) กระบวนการไหลเวียนขอมูล
7) กระบวนการวิเคราะหขอมูล
8) กระบวนการรายงานและเผยแพรขอมูล
9) การใชประโยชนจากระบบขอมูล
2. ลงพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราชและอุดรธานี เพื่อศึกษารายละเอียด สัมภาษณและสังเกต
กระบวนการทํางานของแตละระบบ โดยการจัดประชุมกลุมยอยผูรับผิดชอบฐานขอมูลทั้งหมด
และผูใชขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ จากนั้นเขาสังเกตการณการทํางานในหนวยรับผิดชอบ
ระบบขอมูลดังนี้
1) IS : โรงพยาบาลประจําจังหวัด
2) 19 สาเหตุ : โรงพยาบาลประจําจังหวัดและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
3) ITEMS : โรงพยาบาลประจําจังหวัดและ สสจ.
4) ระบบทะเบียนมรณบัตร : โรงพยาบาลประจําจังหวัด
5) E-Claim : สาขาประจําจังหวัดของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด และ
โรงพยาบาลประจําจังหวัด
6) POLIS: สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองและกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
3. นําขอมูลที่ไดทั้งหมดจากการตอบแบบสอบถาม ประชุมกลุมยอย ซักถาม และสังเกตการณ
มาวิเคราะหจุดเดนและจุดดอยอาศัยแนวทางจาก Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา (3) โดยพิจารณาในแงของความเหมาะสมสําหรับการ
ใชงานขอมูลเพื่อการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด
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บทที่ 3 ผลการศึกษา
ระบบขอมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
การทํางานดานการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะทํางานของจังหวัดนครศรีธรรมราชไดมีการจัดตั้ง“คณะทํางานดานปองกันอุบัติเหตุทางถนน”
เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2551 เพื่อแกปญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตทางถนนอยางเปนรูปธรรมในลักษณะบูรณาการ
โครงสรางคณะทํางานประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน เจาหนาที่ตํารวจโดยมีรองผูกํากับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดดานการจราจร เปนผูหัวหนางานหมวกนิรภัยระดับจังหวัด สํานักงานขนสงจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล แขวงการทางจังหวัด เทศบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียน
นักวิชาการมหาวิทยาลัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
การทํางานของคณะทํางานมีการนัดประชุมอยางเปนทางการ 1 เดือนตอครั้ง โดยมีสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนหนวยงานดําเนินการจัดประชุม มีผูวาราชการหรือรองผูวาราชการเปน
ประธาน คณะทํางานจะนําขอมูลที่เกี่ยวของมารวมเขาประชุม โดยจะรวมประเมินสถานการณอุบัติเหตุทาง
ถนน รวมกันกําหนดทิศทางการดําเนินงานอุบัติเหตุทางถนน โดยอาศัยขอมูลจากการประชุมกลุมยอยแบบไม
เปนทางการซึ่งประชุมรวมกันทุกๆ 1-2 สัปดาห ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนของแตละ
หนวยงาน ขอมูลจํานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวนการตายจากอุบัติเหตุทางถนน จุดเสี่ยงและจุดที่เกิด
เหตุจะถูกนํามาหารือและแกปญหารวมกัน การดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุจราจรอื่นๆ ไดแก เชิญหนวยงานที่
มีผลงานเดนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการดําเนินงานงานการสืบสวนอุบัติเหตุ ศึกษาและนําผลงานจาก
นักวิชาการมหาวิทยาลัยมาปรับใชเปนตน สําหรับกระบวนการแกปญหาดานความปลอดภัยทางถนนของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชใชรูปแบบการวางแผนยุทธศาสตร จัดทําโครงการและดําเนินกิจกรรมในพื้นที่และ
ประเมินติดตามผลการปฏิบัติงาน
การกําหนดยุทธศาสตรของจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการกําหนดนโยบายนครนาอยู ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน แตไมมีการกําหนดชัดเจนในเรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดใหจํานวน
ผูเสียชีวิตลดลงรอยละ 5 เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปที่ผานมา
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โครงสรางและรูปแบบการทํางาน“คณะการทํางานดานปองกันอุบัติเหตุทางถนน”
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มีรายละเอียดของแตละระบบขอมูลดังนี้

1. ระบบขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ Injury Surveillance (IS)
คํานิยาม (System definition)
ระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บในรูปแบบการเฝาระวังเฉพาะพื้นที่ ( Sentinel Surveillance) โดย
อาศัยโรงพยาบาลศูนย หรือโรงพยาบาลทั่วไปที่เปนศูนยกลางการรักษาพยาบาลและรับสงตอผูปวยเปน
ฐานขอมูล สําหรับเฝาระวังปญหาการบาดเจ็บระดับปานกลางถึงรุนแรงของจังหวัด เพื่อทราบประชากรกลุม
เสี่ยง ปจจัยเสี่ยง สิ่งกําหนด ขนาดและแนวโนมของปญหา ทราบการปฐมพยาบาลและการสงตอผูบาดเจ็บ
ทั้งดานความครอบคลุม และคุณภาพสําหรับใชติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใหบริการผูบาดเจ็บเพื่อ
ใชขอมูลในการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล และเปนฐานขอมูลการเฝาระวังในระดับประเทศ
วัตถุประสงคของระบบ (System objectives):
1. เพื่อจัดทําฐานขอมูลที่จําเปนสําหรับการพัฒนาระบบบริการผูบาดเจ็บและระบบสงตอ
2.เพื่อพัฒนาระบบเฝาระวังการบาดเจ็บที่เหมาะสมสําหรับใชในการปรับปรุงระบบรักษาพยาบาลและ
ระบบสงตอผูบาดเจ็บของรพ.ศูนย และ รพ.ทั่วไป
3. เพื่อพัฒนาระบบเฝาระวังการบาดเจ็บใหเหมาะสมกับการแกไขและปองกันอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บในระดับจังหวัดและระดับชาติ.
กลุมประชากรที่เก็บขอมูล:
คือผูที่ไดรับบาดเจ็บภายใน 7 วันและตายภายใน 30 วันภายหลังไดรับบาดเจ็บ ทุกรายที่มารับการ
รักษาที่ตึกอุบัติเหตุ (ER) ของโรงพยาบาลที่มีการเก็บขอมูล IS
หนวยเก็บขอมูล:
กลุมงานอุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
กลุมงานเวชสถิติของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ผูเก็บขอมูล :
ผูบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บ ประกอบดวย พยาบาลวิชาชีพ
ตึกอุบัติเหตุ (ER) หองบัตร เจาหนาที่เวชสถิติโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
วิธีการเก็บขอมูล ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใชบันทึกขอมูล :
เมื่อมีผูปวยเขารับการรักษา พยาบาล ER จะกรอกขอมูลตามแบบฟอรมของ IS และบันทึกลงใน
คอมพิวเตอรที่ ER สวนในกรณีที่ตองรับผูปวยไวรักษาใน รพ. ขอมูลในสวนการวินิจฉัยและผลการรักษาจะถูก
บันทึกในภายหลังโดยเจาหนาที่เวชสถิติ กอนที่จากนั้นเจาหนาที่ฝายวิชาการเผยแพรรายงานจะลงรหัสและ
วิเคราะหขอมูลทั้งหมด
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เครื่องมือที่ใชเปนแบบบันทึกขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ ( IS) ซึ่งดัดแปลงมาจากรูปแบบ Trauma
registry ใหสามารถเก็บขอมูลสาเหตุการบาดเจ็บภายนอกไดทุกชนิดแบงตามสาเหตุเปน 19 กลุม

การใชประโยชนขอมูล
ขอมูลผูปวยในโรงพยาบาล นําไปปรับกระบวนงานของ ER (ภาระงาน จัดอัตรากําลัง คุณภาพการ
รักษา และการสงตอ)
นําไปประสานจังหวัดเรื่องสถานการณผูบาดเจ็บของจังหวัด เชนสถานที่เกิดเหตุบอย
ผูใชประโยชนขอมูล
ผูใชประโยชนขอมูลในระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บไดแก ฝายการพยาบาล ผูบริหารของโรงพยาบาล
แพทยศัลยกรรมออรโธปดิคส หัวหนาตึก/หอผูปวย ทีมอุบัติเหตุของโรงพยาบาลผูบริหารระดับจังหวัด
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การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง
มีการควบคุมคุณภาพโดยพยาบาลในแตละเวร (พยาบาลรุนใหมทุกคนไดรับการสอนงานตั้งแตแรก
มอบหมาย) ใหมีการกรอกตัวแปรใหครบ
ขั้นที่สองคือเวชสถิติจะเปนผูตรวจสอบความครบถวนถูกตองและสงใหพยาบาลกรอกใหครบ

2. รายงานการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ (19 External causes of injury)
คํานิยามของระบบขอมูล (System definition) :
ขอมูลรายงานการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ เปนขอมูลจํานวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากสาเหตุภายนอก
รหัส V01-Y36 (ตาม ICD 10) ที่เขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./
รพท./รพช)
วัตถุประสงคของระบบ (System objectives) :
เพื่อรวบรวม เรียบเรียงวิเคราะห บอกปญหา แนวโนมของปญหาการบาดเจ็บ และ กําหนดแผนการ
ดําเนินงาน
กลุมประชากรที่เก็บขอมูล :
ผูบาดเจ็บและเสียชีวิตทุกราย จากสาเหตุภายนอก รหัส
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

V01-Y36

ทั้งหมดที่มา รับบริการ

หนวยเก็บขอมูล :
หองอุบัติเหตุ ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
และโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง รวม 19 โรงพยาบาล
ผูเก็บขอมูล :
เจาหนาที่แผนกเวชระเบียนของโรงพยาบาลจะดึงขอมูลจากแฟมการรักษาของโรงพยาบาลแตละแหง
เพื่อสงจํานวนผูบาดเจ็บตามสาเหตุไปรวมกันที่ สสจ. นครศรีธรรมราช ปจจุบัน สสจ.ไดพัฒนาระบบฐานขอมูล
กลางที่ สสจ. โดยเชื่อมโยงกับโปรแกรม ฐานขอมูลที่ โรงพยาบาลชุมชนทุกแหงและดึงขอมูลไดโดยตรงที่ สสจ.
ยกเวนฐานขอมูลของ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ที่อยูระหวางพัฒนาการเชื่อมตอ ยังคงใชการสงขอมูลเปน
ไฟลอิเล็กทรอนิกส (ชุดเดียวกันกับ IS) มาที่ สสจ.
วิธีการเก็บขอมูล ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใชบันทึกขอมูล :
เมื่อผูบาดเจ็บเขารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่หองอุบัติเหตุ เจาหนาที่โรงพยาบาลจะ
สัมภาษณ สังเกตและจดบันทึกประวัติและการใหการรักษาลงในเวชระเบียนและฐานขอมูลโรงพยาบาล ขอมูล
ในคอมพิวเตอรจะเชื่อมตอโดยตรงกับฐานขอมูลคอมพิวเตอรกลาง (Data Center) ที่ สํานักงานสาธารณสุข
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จังหวัด (สสจ.) (ยกเวน รพ.มหาราชฯ จะตองคัดแยกขอมูลเปนจํานวนผูปวยและเสียชีวิตจําแนกตามสาเหตุ
สงไปที่ สสจ.เอง) สสจ.จะคัดแยกจํานวนผูปวยจําแนกตามสาเหตุออกมาจากฐานขอมูลกลางเพื่อสงใหสํานัก
ระบาดวิทยาตอไป

ประโยชนของระบบขอมูล :
ทําใหทราบจํานวน /อัตราผูบาดเจ็บ จํานวน /อัตราผูบาดเจ็บตาย เพื่อ นําไปใชอางอิงในการทํา
แผนงานแกไขปญหา แตรายงานทางดานอุบัติเหตุนํามาใชประโยชนไดนอยเพราะบอกไดเฉพาะจํานวน
ทราบเพียงขนาดของปญหาแตไมทราบรายละเอียด หากจะนํามาใชประโยชนอื่นๆ ควรมีตัวแปรเพิ่มเติม
ผูใชประโยชนขอมูล :
- เจาหนาที่สาธารณสุขนําไปเปนขอมูลอางอิงในการเขียนโครงการ บอกจํานวนและแนวโนมของ
ปญหาการบาดเจ็บ
- สํานักระบาดวิทยานําไปวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของประเทศ
- สํานักงานจังหวัด พาณิชยจังหวัด สถิติจังหวัด ใชประกอบการนําเสนอในรายงานประจําปของ
หนวยงาน
- ประชาชนที่สนใจ (นักเรียน นักศึกษา อาจารย) นําไปใชเพื่อเปนเอกสารอางอิงในการศึกษาวิจัย
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การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง :
- รพ.ชุมชน มีการตรวจสอบ (Audition) การบันทึกขอมูลผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินโดยคณะกรรมการของ
แตละโรงพยาบาลตามแนวทางของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามรายละเอียดของ
โปรแกรม Hos XP ที่ รพช. ทุกแหงใชอยู
- รพ.มหาราชยังไมไดโปรแกรมนี้ ใชระบบตรวจสอบโดยเจาหนาที่เวชสถิติของ รพ. พรอมกับขอมูลของ
ระบบ IS
- เมื่อขอมูลถูกสงมายังฐานขอมูลกลางของจังหวัด (Data center) ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะไม
สามารถตรวจสอบยอนกลับไปยังตนทางได ดังนั้นในระยะแรกจึงใหรพ.ตนทางสงขอมูลรายงานเปน
เอกสารดวยเพื่อนํามาประเมินคุณภาพการสงขอมูล

3. ระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน (ITEMS)
คํานิยาม (System definition) :
ระบบ ITEMS = IT + EMS เปนโปรแกรมลงขอมูล EMS online ผาน Web-baseของสถาบัน
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติซึ่งเปนขอมูลรับแจงและสั่งการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย ครอบคลุมถึงการดูแล
รักษาผูบาดเจ็บหรือผูปวยในภาวะวิกฤติ ทั้งในภาวะปกติหรือภาวะภัยพิบัติโดยจะมีเจาหนาที่รับแจงภาวะ
ฉุกเฉินทางการแพทย ผานทางระบบสั่งการ ซึ่งระบบจะชวยแนะนําการบันทึกขอมูลและสอบถามเพื่อคัดกรอง
ระดับภาวะฉุกเฉินตามอาการของผูปวยที่ไดรับแจงเขามา จากนั้นจะทําการสอบถามถึงสถานที่เกิดเหตุ เพื่อ
ระบุพิกัดในการเลือกชุดปฏิบัติการที่เหมาะสมและอยูใกลออกปฏิบัติการ และติดตามการปฏิบัติงานจนกระทั่ง
นําสงผูปวยถึงโรงพยาบาลปลายทาง หรือจนกวาผูปวยจะพนจากภาวะฉุกเฉิน
วัตถุประสงคของระบบ (System objectives) :
1. เพื่อรองรับและสนับสนุนการทํางานของระบบบริการการแพทยฉุกเฉินอยางครบวงจรโดยมี
เปาหมายเพื่อชวยเหลือผูปวยที่ตกอยูในภาวะฉุกเฉินไดอยางทันกาลและถูกตองตามมาตรฐานที่
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติวางกรอบไว ตั้งแตการรับแจงการแพทยฉุกเฉิน การคัดแยก
ผูปวยเลือกชุดปฏิบัติการที่เหมาะสม การออกคําสั่งปฏิบัติการการดูแลผูปวย การนําสงผูปวยไป
ยังสถานพยาบาล การติดตามผลการปฏิบัติการและการเบิกจายคาตอบแทน
2. เปนขอมูลเพื่อจัดการภายในองคกรโดยนําขอมูลตางๆ ที่ผานเขามาในระบบไปบริหารจัดการกับ
ทรัพยากรที่มีไดอยางเหมาะสมและคุมคา
กลุมประชากรที่เก็บขอมูล :
ผูบาดเจ็บและผูปวยฉุกเฉินจากทุกสาเหตุที่เรียกใชระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ทั้งกรณีเขารับ
บริการโรงพยาบาลสังกัดรัฐบาลและเอกชน

การศึกษาระบบขอมูลการบาดเจ็บจากการจราจรระดับจังหวัดเพื่อหาโอกาสพัฒนา 11

หนวยเก็บขอมูล :
ระบบขอมูลที่ทําการเก็บขอมูลมีจํานวนหนวยงานยอย 117 หนวยงาน ไดแก
- โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 26 แหง
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น 83 แหง
- องคกรอิสระไมหวังผลกําไร
6 แหง
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 2 แหง
หนวยงานที่บันทึกขอมูลลงระบบ ITEMS คือ งานการแพทยฉุกเฉิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ผูเก็บขอมูล :
ผูออกเหตุ - อาสากูชีพ เวชกิจฉุกเฉิน พยาบาล แพทย
โรงพยาบาล - เวชกิจฉุกเฉิน พยาบาล แพทย
ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ - เจาหนาที่สื่อสาร เวชกิจฉุกเฉิน พยาบาล แพทย
สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน - เจาหนาที่งานการแพทยฉุกเฉิน
วิธีการเก็บขอมูล ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใชบันทึกขอมูล :
เมื่อรับรายงานผานระบบ โทรศัพท 1669 หรือวิทยุสื่อสารชอง 11 คลื่นความถี่ 154.925
MHz
โทรศัพทสายตรงโรงพยาบาลและจากการออกปฏิบัติงานหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินโดยการการ
สัมภาษณจากผูบาดเจ็บบาดและผูปวยฉุกเฉินที่เรียกใชระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน/ญาติ/ผูพบเหตุ/ไทยมุง
และจากการสังเกตอาการเจาหนาที่ศูนยรับแจงเหตุจะบันทึกขอมูลลงในเอกสารแบบบันทึกการรับแจงเหตุและ
แบบบันทึกการสั่งการ จากนั้นบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร ITEMS สําหรับเจาหนาที่ชุดออกปฏิบัติงานจะ
บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานซึ่งแยกตามระดับความรุนแรงของเหตุการณ กอนจะนํามารวบรวมกันที่สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในภายหลัง
เครื่องมือ :
- แบบบันทึกการรับแจงเหตุและสั่งการการแพทยฉุกเฉิน
- แบบบันทึกการปฏิบัติงานหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับสูง
ALS
- แบบบันทึกการปฏิบัติงานหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับพื้นฐาน
BLS
- แบบบันทึกการปฏิบัติงานหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินเบื้องตน
FR
- โปรแกรมคอมพิวเตอรระบบ ITEMS (Online)
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ผูใชประโยชนขอมูล :
- สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติสวนกลาง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และสําหรับการบริหาร
จัดการดานงบประมาณ
- ใชภายในหนวยงานของตนเอง ( EMS จังหวัด) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และสําหรับการ
บริหารจัดการดานงบประมาณ
การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง :
ระบบขอมูลมีการควบคุมคุณภาพโดยการใส User mane และ Password เพื่อเขาสูระบบ
บุคคลภายนอกสามารถดูขอมูลและสามารถนําขอมูลไปใชประโยชน แตไมสามารถแกไขหรือปรับปรุงขอมูล
มีการตรวจสอบขอมูลความถูกตองโดยเจาหนาที่ศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ/โรงพยาบาลทั้งภาครัฐ
และเอกชน/สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉินตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยเฉพาะสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดจะตรวจสอบแบบบันทึกรับแจงเหตุและสั่งการ กับแบบบันทึกการออกการออกปฏิบัติการ
ALS, BLS, FR ตองตรงกัน ถึงจะบันทึกขอมูลลงในระบบ ITEMS
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4. ระบบการจดทะเบียนการตาย (มรณบัตร)
คํานิยาม (System definition):
ระบบจดทะเบียนการตายของผูเสียชีวิตทุกคนที่ญาติมาแจง แบงเปนกรณีการตายที่ญาติมาแจงตาย
เองที่สํานักทะเบียนทองถิ่น/อําเภอและการตายในสถานพยาบาลที่แพทยประจําโรงพยาบาลจะเปนผูออก
หนังสือรับรองการตาย
วัตถุประสงคของระบบ (System objectives):
1. เพื่อใชทํารายงานสถิติการตายของประชาชนไทย
2. เพื่อวางแผน และกําหนดนโยบายในการสงเสริมสุขภาพและรักษาโรคของคนไทย
กลุมประชากรที่เก็บขอมูล :
ผูเสียชีวิตทุกรายที่มีการแจงตายกับสํานักทะเบียนทองถิ่น /อําเภอ สําหรับผูเสียชีวิตที่เกี่ยวของกับ
อุบัติเหตุจราจร จะมีตัวแปรที่เกี่ยวของบันทึกไวดวย
หนวยเก็บขอมูล :
โรงพยาบาลทุกแหงทั้งรัฐและเอกชน, สํานักทะเบียนทองถิ่น/อําเภอ
ผูเก็บขอมูล :
- สํานักทะเบียนทองถิ่น/อําเภอ
 นายทะเบียนทองถิ่น
- โรงพยาบาล
 ผูกรอกขอมูล : แพทย, พยาบาล, เสมียนตึก
 ผูตรวจสอบขอมูล : พยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการสถิติชํานาญการ
 ผูบันทึกขอมูล :นักวิชาการสถิติชํานาญการ
วิธีการเก็บขอมูล ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใชบันทึกขอมูล :
- โรงพยาบาล : แพทยประจําสถานพยาบาลออกหนังสือรับรองการตาย (ทร.4/1) ใหญาติเพื่อ
นําไปแจงตายตอสํานักทะเบียนทองถิ่น และมีสําเนาเก็บไวที่ รพ. โดยนักวิชาการสถิติประจํา
รพ. จะตรวจสอบขอมูลการตายที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุจราจรเพิ่มเติมทุกรายและบันทึกขอมูลลง
ในเวปไซทของสํานักนโยบายและแผนฯ กระทรวงสาธารณสุข (สนย.)
- สํานักทะเบียนทองถิ่น/อําเภอ : ญาติผูตายแจงนายทะเบียน ทั้งกรณีที่ไดใบรับรองการตายจาก
สถานพยาบาล หรือกรณีตายที่ไมไดรับรองจากสถานพยาบาลจะมีเจาหนาที่หนวยงานมหาดไทย
เชน ผูใหญบาน หรือ กํานัน เปนผูรับรอง จากนั้นนายทะเบียนสํานักงานทะเบียนทองถิ่นจะ
บันทึกลงในเอกสารมรณบัตรและระบบคอมพิวเตอรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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ประโยชนของระบบขอมูล :
ในระดับจังหวัดไมสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดทันที เพราะทําการวิเคราะหขอมูลไมได
เนื่องจากขอมูลจะอยูที่ฐานขอมูลสวนกลาง ตองทําหนังสือราชการขอเปนครั้งคราว
ผูใชประโยชนขอมูล :
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง :
การรับรองการตายที่มีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล ระบบขอมูลมีการควบคุมคุณภาพโดย
ตรวจสอบจากพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสถิติชํานาญการ และตรวจสอบรหัส ICD – 10 โดยโปรแกรม
Hosxp สวนกลุมที่บันทึกโดยตรงที่หนวยงานทองถิ่นจะบันทึกขอมูลตามที่ไดรับจากผูแจง และขอมูลจะถูก
นํามาตรวจสอบอีกครั้งเมื่อสงมาที่ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข
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5. ระบบขอมูลจากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ (E-Claim)
คํานิยาม (System definition) :
ระบบของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับการเบิกจายเงิน
สินไหมทดแทน โดยใหเจาหนาที่ของบริษัทที่ประจําสาขาจังหวัดหรือเจาหนาที่ของบริษัทประจําโรงพยาบาล
โดยการกรอกขอมูลผาน Program E-Claim, Online ขอมูลจะถูกนํามาใชประโยชนภายในบริษัทเอง
เพื่อความรวดเร็วแมนยํา สามารถนําชวยเหลือผูประสบภัยไดใชสิทธิในการรับสินไหมทดแทน ตาม พรบ.
คุมครองผูประสบภัยจากรถ
วัตถุประสงคของระบบ (System objectives) :
เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับการเบิกจายเงินสินไหมทดแทน
กลุมประชากรที่เก็บขอมูล :
- ผูประสบภัยจากรถที่มีประกันตาม พรบ. ยื่นคํารองภายใน 180วัน นับแตวันเกิดเหตุมายื่นคํารองที่
สาขาหรือมอบอํานาจใหโรงพยาบาลมายื่นคํารองแทนได
- ผูประสบภัยจากรถยื่นคํารองจากอุบัติเหตุไดทั้งที่เปนคดีและไมเปนคดี (ในกรณีลมเอง)
หนวยเก็บขอมูล :
บริษัทกลางประกันภัย สาขาจังหวัด, โรงพยาบาลที่ทําการรักษาผูประสบเหตุ
ผูเก็บขอมูล :
เจาหนาที่บริษัทกลางฯ ประจําสาขาหรือประจําโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เจาหนาที่ รพ.
ชุมชน
วิธีการเก็บขอมูล ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใชบันทึกขอมูล :
- กรณีแจงที่บริษัทฯ หรือ รพ.มหาราชฯ เจาหนาที่ของบริษัทกลางฯ บันทึกขอมูลที่ไดจากการ
สอบถามผูประสบเหตุหรือญาติที่รองขอสินไหมทดแทน ประกอบกับเอกสารจากแหลงเครือขาย เชน
โรงพยาบาล , เครือขายกูภัย-มูลนิธิ หรือจากผูประสบภัยภัย และตรวจสอบกับขอมูลของระบบ E-Accident
จากนั้นนํามาบันทึกลงในโปรแกรม E- Claim แบบ Online
- รพ. ชุมชน เจาหนาที่ รพ. จะบันทึกขอมูลผูประสบเหตุผานทางระบบ E- claim online
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ประโยชนของระบบขอมูล:
- เพื่อใหมีความถูกตองและรวดเร็วในการเบิกจายสินไหมทดแทน
- เพื่อประกอบการเบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
- เพื่อเปนขอมูลประกอบการวางแผนงานปองกันอุบัติเหตุทางถนน
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ผูใชประโยชนขอมูล :
บริษัทกลางประกันภัย จํากัด
โรงพยาบาลในพื้นที่
คณะกรรมการปองกันอุบัติเหตุทางถนน ระดับจังหวัด
การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง :
ระบบขอมูลมีการตรวจสอบความถูกตอง การซ้ําซอน และมีการตรวจสอบขอเท็จจริงกับระบบ
E-Accident รวมทั้งมีตรวจสอบ แกไข เพิ่มเติมขอมูลไดเมื่อมีรายละเอียดเพิ่มเติมภายหลัง
6. ระบบเก็บขอมูลคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ POLIS (Police Information System)
คํานิยามของระบบขอมูล (System definition) :
ระบบบันทึกขอมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรที่เปนคดีความ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
วัตถุประสงคของระบบขอมูล (System objectives) :
เพื่อใชวางแผนกําหนดนโยบายดานงบประมาณและกําลังคน และติดตามการทํางานทั่วไป
กลุมประชากรที่เก็บขอมูล :
ผูที่ประสบอุบัติเหตุจราจรที่เปนคดีความ (มีการฟองรองทางแพงหรืออาญา)
รับผิดชอบ

ทุกเหตุการณในพื้นที่

หนวยเก็บขอมูล :
สถานีตํารวจภูธรทุกอําเภอ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูเก็บขอมูล :
รอยเวรจราจร, เจาหนาที่บันทึกขอมูลประจําสถานี
วิธีการเก็บขอมูล ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใชบันทึกขอมูล :
รอยเวรสอบสวนออกสอบสวน ณ จุดเกิดเหตุ และจะทําการบันทึกลงในสมุดบันทึกประจําวัน จากนั้น
เจาหนาที่บันทึกขอมูลประจําสถานีจะคัดลอกขอมูลในสมุดบันทึกมาลงในระบบคอมพิวเตอรตามตัวแปรที่
ตองการ
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ประโยชนของระบบขอมูล :
ใชเปนการวัดผลภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดานการทํางานและกําหนดกําลังคน
ใชเปนขอมูลดานการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุจราจร ในการประชุมดําเนินงานระดับจังหวัด
หนวยงานราชการ เชน สํานักงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย ใชเปนขอมูลอางอิงในการนําเสนอ
จํานวนการบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุ
ผูใชประโยชนขอมูล :
หนวยราชการตางๆ ,สํานักงานตํารวจแหงชาติ , คณะทํางาน ดานความปลอดภัยทางถนนระดับ
จังหวัด
การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง :
มีการตรวจสอบขอมูลโดยให สถานีตํารวจภูธรทุกอําเภอสงเอกสารยอดตัวเลขสรุป ทุกเดือนเพื่อ
นํามาตรวจสอบกับขอมูลที่บันทึกในระบบคอมพิวเตอร โดยมี สํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดและภาค ตรวจสอบ
เปนลําดับขั้น
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ผลการศึกษา
ระบบขอมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด
จังหวัดอุดรธานี
การทํางานดานการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดอุดรธานี
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน นับวาเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญในจังหวัดอุดรธานี สงผลตอ
ชีวิต ความทุพพลภาพ ทรัพยสินของคนเปนจํานวนมาก เนื่องจากปญหาดังกลาวจังหวัดอุดรธานีไดมีการจัดตั้ง
ศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนนโดยมีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนเลขานุการ
มีคณะทํางานรับผิดชอบยุทธศาสตรความปลอดภัยทางถนนดานตาง ๆ ดังนี้ ดานการบังคับใชกฎหมายและ
การจัดการจราจร ดานวิศวกรรม ดานการใหความรู การประชาสัมพันธ และการมีสวนรวม ดานระบบการ
บริการทางการแพทยฉุกเฉินและกูชีพ ดานการบูรณาการขอมูล ประเมินผลและระบบสารสนเทศและดานการ
รณรงคและจัดระเบียบสิ่งแวดลอมตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของ
จังหวัดอุดรธานี และใหการดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน ขับเคลื่อน
นโยบายสูการปฏิบัติตามาตรการ แนวทางและแผนงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย คณะทํางานมีการนัดประชุม
1-2 เดือนตอครั้ง โดยมีสํานักงานปองกันสาธารณภัยจังหวัดเปนผูดําเนินการ คณะทํางานจะนําขอมูล
ที่เกี่ยวของมารวมเขาประชุม โดยจะรวมประเมินสถานการณอุบัติเหตุทางถนน รวมกันกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานอุบัติเหตุทางถนน โดยอาศัยขอมูลจากการประชุมกลุมยอยแบบไมเปนทางการสัปดาห
ละครั้ง
ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนของแตละหนวยงาน ขอมูลจํานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
จํานวนการตายจากอุบัติเหตุทางถนน จุดเสี่ยงและจุดที่เกิดเหตุจะถูกนํามาหารือและแกปญหารวมกัน โดยมี
ทั้งการแกปญหาระยะสั้นและยาว การแกไขปญหาจะจัดทําเปนโครงการซึ่งจะมีผูรับผิดชอบตามหนวยงานที
เกี่ยวของ อีกทั้งสถานการณตาง ๆ จะถูกรายงานใหผูวาราชการของจังหวัดใหรับทราบ
จังหวัดอุดรธานีมีการกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายลดการเจ็บตายจากอุบัติเหตุทางถนนตาม
เจตนารมณทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน ป 2554-2563 โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดชวง
ป 2554 – 2555 ดังนี้
1. พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในผูใชรถจักรยานยนต มีอัตรา 100% ขึ้นไป
2. พฤติกรรมการใชเข็มขัดนิรภัยในผูขับรถผูนั่งตอนหนารถยนต มีอัตรา 80% ขึ้นไป
3. อัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจรลดลงจากป 2553 10%
4. อัตราการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุจราจรลดลงจากป 2553 10%
5. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรลดลงจากป 2553 10%
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ระบบขอมูลการบาดเจ็บทางถนนเปนกลไกที่สําคัญที่จะทําใหการทํางานดานความปลอดภัยทางถนน
สําเร็จได โดยขอมูลที่ดีควรจะบงบอกระดับปญหาของจังหวัด บงชี้กลุมเปาหมายที่เสี่ยงตอการบาดเจ็บ
บอกระดับความสูญเสีย ระบุความเสี่ยง เชน พฤติกรรมเสี่ยงหรือจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได เปนตน
จากการศึกษาของคณะทํางานพบวาจังหวัดอุดรธานีมีระบบเก็บขอมูลการบาดเจ็บทางถนนทั้งหมด 6 ระบบ
โดยมีรายละเอียดของขอมูลแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของการใชขอมูล ไดแก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ระบบขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ (Injury surveillance system, IS)
ระบบขอมูล 19 สาเหตุ (19 causes of injury)
ระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน(ITEMS)
ระบบขอมูลจากหนังสือรับรองการตาย (Medical death certification)
ระบบขอมูลจากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ (E-Claim)
ระบบขอมูลจากตํารวจ (POLIS, Police Information System)

โดยยังมีระบบ Road Safety Team ของตํารวจที่เก็บขอมูลอุบัติเหตุทางจราจรและความปลอดภัยทางถนน
อีกหนึ่งระบบแตเนื่องจากเริ่มเก็บขอมูลเดือนมิถุนายน 2555 จึงยังไมไดนํามาแสดงรายละเอียดในการศึกษาใน
ครั้งนี้ ระบบขอมูลทั้งหมดมีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลกันที่ระดับจังหวัดบางสวนและระดับสวนกลาง
ดังแผนภาพ
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* RST = Road safety team
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มีรายละเอียดของแตละระบบขอมูลดังนี้

1. ระบบขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ (Injury surveillance system - IS)
คํานิยาม(System definition) :
ระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บในรูปแบบการเฝาระวังเฉพาะพื้นที่ ( Sentinel Surveillance) โดย
อาศัยโรงพยาบาลศูนย หรือโรงพยาบาลทั่วไปที่เปนศูนยกลางการรักษาพยาบาลและรับสงตอผูปวยเปน
ฐานขอมูล สําหรับเฝาระวังปญหาการบาดเจ็บระดับปานกลางถึงรุนแรงของจังหวัด เพื่อทราบประชากรกลุม
เสี่ยง ปจจัยเสี่ยง สิ่งกําหนด ขนาดและแนวโนมของปญหา , ทราบการปฐมพยาบาลและการสงตอผูบาดเจ็บ
ทั้งดานความครอบคลุม และคุณภาพสําหรับใชติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใหบริการผูบาดเจ็บเพื่อ
ใชขอมูลในการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล และเปนฐานขอมูลการเฝาระวังในระดับประเทศ
วัตถุประสงคของระบบ (System objectives) :
1. เพื่อจัดทําฐานขอมูลที่จําเปนสําหรับการพัฒนาระบบบริการผูบาดเจ็บและระบบสงตอ
2. เพื่อพัฒนาระบบเฝาระวังการบาดเจ็บที่เหมาะสมสําหรับใชในการปรับปรุงระบบรักษาพยาบาล
และระบบสงตอผูบาดเจ็บของรพ.ศูนย รพ.ทั่วไป
3. เพื่อพัฒนาระบบเฝาระวังการบาดเจ็บใหเหมาะสมกับการแกไขและปองกันอุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บในระดับจังหวัดและระดับชาติ
กลุมประชากรที่เก็บขอมูล :
คือ ผูที่ไดรับบาดเจ็บภายใน 7 วันและตายภายใน 30 วัน ทุกรายที่มารับการรักษาที่ตึกอุบัติเหตุ (ER)
ของโรงพยาบาลที่มีการเก็บขอมูล IS
หนวยงานยอยที่เก็บขอมูล :
กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน และศัลยกรรมอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี, หนวยงานหองฉุกเฉิน
รพ.ชุมชน ทุกอําเภอ (Mini IS: ใชโปรแกรมบันทึกขอมูลเหมือน IS แตตัวแปรที่ตองบันทึกใหครบลดลงตาม
ขอตกลงของ รพ.ชุมชนและ สสจ.)
ผูเก็บขอมูลและผูตรวจสอบขอมูล :
ผูชวยเหลือคนไข เปนผูซักประวัติตอมาเจาหนาที่บันทึกขอมูลลงในโปรแกรม injury surveillance
(IS)โดยมีพยาบาลวิชาชีพตรวจสอบขอมูลในแตละเวร จากนั้นพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงาน
IS จะ
ตรวจสอบอีกครั้ง แปลผลและสงขอมูลใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในแตละเดือน มีหัวหนางาน
IS
ตรวจสอบและควบคุมการทํางานขอมูลทุกเดือน
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วิธีการเก็บขอมูล ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใชบันทึกขอมูล มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. สังเกต เก็บขอมูลและสัมภาษณขอมูลปจจัยเสี่ยง เวลาเกิดเหตุ ลักษณะการบาดเจ็บกรอกลงใน
แบบฟอรมที่หองฉุกเฉิน
2. เติมFinal Diagnosis ในแบบฟอรม
3. ลงรายละเอียด Body Region (BR)และCode รหัสความรุนแรง AIS
4. Key in ใน โปรแกรม IS-WIN
5. ตรวจสอบขอมูล
6. ออกรายงาน
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ผูใชประโยชนขอมูล :
ประชาชน รพศ. รพท. สสจ. สธ. ปภ. ตํารวจ ประกันสังคม บ.กลาง
การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง :
มีการสุมตรวจความถูกตองเคยประเมิน พ.ศ.2550 มีรายละเอียดดังนี้ความครอบคลุมของการรายงาน
98 % ความถูกตองครบถวนของขอมูลผูบาดเจ็บที่นอนโรงพยาบาลโดยความครบถวนถูกตองของ 30 ตัวแปร
เฉลี่ย 83 %
ประโยชนของระบบขอมูล
- หนวยงานสามารถบงบอกภาระงานและจัดอัตรากําลังเวลาที่ผูปวยมาก ทําใหดูแลจัดการผูปวยได
เหมาะสม วางแผนรับอุบัติเหตุหมูได
- ประเมินคุณภาพการรักษาโดยกลุมงานศัลยกรรมและศัลยกรรมอุบัติเหตุมีการใช Ps >0.75 จาก
TRISS Methodologyในการจัดทําการประเมินผลงานดานศัลยกรรมและศัลยกรรมอุบัติเหตุ
ทุกเดือน
- ประเมินคุณภาพการสงตอผูปวยทุกเดือน
- มีการนําขอมูลไปใชในการปองกับอุบัติเหตุในชวงเทศกาลและการปองกันการบาดเจ็บ เชน การ
จัดกลุมเสี่ยงและมีมาตรการจําเพาะกับกลุมเปาหมายตาม กลุมอายุ อาชีพ พฤติกรรมเสี่ยจุงดเสี่ยง
- ใหความรูแกหนวยงานหรือโรงเรียนที่เกิดอุบัติเหตุบอยชวงเวลาเกิดเหตุบอย

2. ระบบขอมูล 19 สาเหตุ (19 external causes of injury)

คํานิยาม(System definition)
คือ ผูปวยที่เขามารับบริการที่โรงพยาบาลของหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบทั้งจังหวัดที่
เขาเกณฑการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ
วัตถุประสงค(System objectives)
คือ เพื่อเก็บขอมูลเพื่อเฝาระวังการเกิดอุบัติเหตุ
กลุมประชากรที่เก็บขอมูล
คือ กลุมผูปวยทุกรายที่เขารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของรัฐบาล
หนวยงานยอยที่เก็บขอมูล
คือ กลุมงานเวชกรรมสังคมหรืองานปองกันควบคุมโรคที่โรงพยาบาลชุมชนทุกแหงในจังหวัด
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ผูเก็บขอมูลและผูตรวจสอบขอมูล :
นักวิชาการสาธารณสุขในหนวยงานเวชกรรมสังคมหรืองานปองกันควบคุมโรคสงขอมูลใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในแตละเดือน
วิธีการเก็บขอมูล ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใชบันทึกขอมูล
นักวิชาการสาธารณสุขจะเปนผูรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลของโรงพยาบาลและกรอกขอมูลลงใน
แบบฟอรมเก็บขอมูล สงไฟลเปนอิเล็กทรอนิกใหแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดของวันที่ 10 ทุกเดือนจากนั้น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะรวบรวมขอมูลระดับจังหวัดสงใหสํานักระบาดวิทยาทุกเดือน

ประโยชนของระบบขอมูล :
หนวยงานระดับภูมิภาคมีการวิเคราะหขอมูลเรื่องสาเหตุหลักที่ประชากรในพื้นที่ไดรับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต และใชขอมูลเรื่องสาเหตุการจมน้ําเสียชีวิตเปนหลัก แตไมไดนําขอมูลไปจัดทําแผนงานดานปองกัน
อุบัติเหตุทางการจราจร สวนใหญเปนสวนกลางที่นําขอมูลไปวิเคราะหแตไมไดมีการสงขอมูลที่วิเคราะหแลว
กลับมาใหที่ระดับจังหวัด
การศึกษาระบบขอมูลการบาดเจ็บจากการจราจรระดับจังหวัดเพื่อหาโอกาสพัฒนา 27

ผูใชประโยชนขอมูล :
ไดแก ประชาชน สํานักระบาดวิทยา สํานักงานปองกันควบคุมโรค
การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง :
ยังไมมีการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

3. ระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน (ITEMS)
คํานิยาม (System definition) :
คือ ระบบรับแจงและสั่งการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย เปนระบบที่ใชในการรับแจงภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทยจากชองทางการสื่อสารตางๆ เชน โทรศัพท วิทยุ หรือชองทางอื่นๆ ที่ผูพบเหตุสามารถแจงเขา
มาไดโดยใชชื่อระบบวา ITEMS = IT+EMS เปนโปรแกรมคอมพิวเตอร ลงขอมูล online ผานระบบInternet
ซึ่งการเก็บขอมูลดังกลาวไดครอบคลุมถึงการดูแลรักษาผูบาดเจ็บหรือผูปวยในภาวะวิกฤติ ทั้งในภาวะปกติ
หรือภาวะภัยพิบัติ เพื่อประโยชนในการสืบคนขอมูลและและการบันทึกและการรายงานในการปฏิบัติงานใน
แตละเหตุ รวมทั้งการตรวจสอบการเบิกจายการปฏิบัติการฉุกเฉินและนําขอมูลไปใชประโยชนในเชิงนโยบาย
วัตถุประสงค (System objectives) :
เพื่อใชเปนขอมูลเบิกจายเงินใหหนวยกูชีพที่ออกเหตุสําหรับขอรับเงินอุดหนุนหรือชดเชยปฏิบัติการ
สําหรับการตรวจสอบการใชจายการปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อจัดทําฐานขอมูลที่จําเปนสําหรับการพัฒนาระบบ
บริการการแพทยฉุกเฉินเพื่อประโยชนในการสืบคนและการบันทึกและการรายงานในการปฏิบัติงานในแตละ
เหตุ และนําขอมูลไปใชประโยชนในเชิงนโยบาย
กลุมประชากรที่เก็บขอมูล :
ผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บและปวยดวยโรคอื่นๆ ที่หนวยบริการการแพทยฉุกเฉินใหบริการ ไดแก
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advance Life Support - ALS) ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับปานกลาง
(Intermediate Life Support – ILS) และชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน (First Responder-FR)
หนวยงานยอยที่เก็บขอมูล :
หนวยงานที่บันทึกขอมูลลงในระบบ ITEMSสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ผูเก็บขอมูลและผูตรวจสอบขอมูล :
เจาหนาที่กูชีพ พยาบาลวิชาชีพ กูชีพ ( EMT – 2)กูภัย (EMT – 6) มีผูตรวจสอบเปนหัวหนา EMS
พยาบาลวิชาชีพหรือหัวหนาเวรประจําศูนยการแพทยฉุกเฉินประจําจังหวัด(รพ.อุดรธานี)
วิธีการเก็บขอมูล ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใชบันทึกขอมูล :
สัมภาษณตามแบบบันทึกหรือบันทึกแจงเหตุจากเวชระเบียนหรือตามแบบบันทึกออกเหตุ
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ประโยชนของระบบขอมูล :
ใชประโยชนเปนขอมูลวิเคราะหโครงการทํางานของหนวยกูชีพทุกวัน
ผูใชประโยชนขอมูล :
หนวยกูชีพของโรงพยาบาลและระบบการแพทยฉุกเฉินในจังหวัด
การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง :
มีการตรวจสอบจากสวนกลาง สสจ. รพ.
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4. ระบบขอมูลจากการจดทะเบียนการตาย (Death certification)
คํานิยาม (System definition) :
ระบบจดทะเบียนการตายของผูเสียชีวิตทุกคนที่ญาติมาแจง แบงเปนกรณีการตายที่ญาติมาแจงตาย
เองที่สํานักทะเบียนทองถิ่น/อําเภอและการตายในสถานพยาบาลที่แพทยประจําโรงพยาบาลจะเปนผูออก
หนังสือรับรองการตาย
วัตถุประสงค(System objectives) :
เพื่อเปนเอกสารประกอบในการออกใบมรณะบัตรเพื่อเปนหลักฐานขอมูลการตายเก็บไวที่โรงพยาบาล
เพื่อรายงานการตายตอสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
(สนย.) โดยการกรอกขอมูลการตายผานเว
ปไซตของสนย.
กลุมประชากรที่เก็บขอมูล :
คือ ผูที่เสียชีวิตทุกรายในโรงพยาบาล ทั้งที่อยูในหอผูปวยหรืองานชันสูตรพลิกศพ และผูเสียชีวิตนอก
โรงพยาบาลแตนําศพมาชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาล
หนวยงานยอยที่เก็บขอมูล

:

คือ ทุกโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน สามารถออกหนังสือรับรองการ
ตายใหแกญาติผูตายได และรายงานการตายตอสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
(สนย.) โดยการกรอกขอมูลการตายผาน
เวปไซต ของ สนย. โดยแตละโรงพยาบาลจะมีรหัสสถานพยาบาลสําหรับกรอกขอมูลสําหรับโรงพยาบาลอุดรธานี
หนวยงานที่เก็บขอมูล เปนฝายบริหารทั่วไป หมวดทะเบียนราษฎร โรงพยาบาลอุดรธานี โดยมีหนาที่ ออกเลขหนังสือ
รับรองการตาย สวนผูที่กรอกขอมูลลงในใบรับรองการตาย เปนหนาที่ของเจาหนาที่หอผูปวยหรืองานชันสูตรพลิกศพ
สวนแพทยจะมีหนาที่ในการลงรายการการตาย (โรคที่เปนสาเหตุการตาย) และเซ็นชื่อรับรองความถูกตองในหนังสือ
รับรองการตาย
ผูเก็บขอมูลและผูตรวจสอบขอมูล :
คือ เจาพนักงานธุรการหมวดทะเบียนราษฎร โรงพยาบาลอุดรธานี เปนผูออกเลขหนังสือรับรองการตาย
กรอกขอมูลการตายผานเวปไซตของ สนย.
วิธีการเก็บขอมูล ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใชบันทึกขอมูล :
เจาหนาที่จะกรอกขอมูลลงในหนังสือรับรองการตายซึ่งเปนแบบฟอรมบันทึกโดยการเขียนดวยปากกา
โดยเจาหนาที่หอผูปวยหรืองานชันสูตรพลิกศพ สวนแพทยจะมีหนาที่ในการลงสาเหตุการตาย (โรคหรือภาวะที่
เปนเหตุหนุนการตาย) และเซ็นชื่อรับรองความถูกตองในหนังสือรับรองการตาย ตอมาฝายบริหารทั่วไป หมวด
ทะเบียนราษฎร โรงพยาบาลอุดรธานี โดยเจามีหนาที่ธุรการตรวจสอบความถูกตอง ไดแก ชื่อ เลขบัตร
ประจําตัวประชาชน ที่อยู และขอมูลทั่วไป จากนั้นออกเลขหนังสือรับรองการตาย และนําใหญาติไปออกใบ
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มรณบัตรกับนายทะเบียนทองถิ่น และเก็บสําเนาไวที่โรงพยาบาลและเจาหนาที่ธุรการ หมวดทะเบียนราษฎร
กรอกขอมูลการตายผานเวปไซตของ สนย. โดยมีรหัสผานของสถานพยาบาล

ประโยชนของระบบขอมูล :
สามารถนําขอมูลมาใชประโยชนได โดย สนย. เปนผูนําขอมูลมาวิเคราะห แตยังไมมีการนําขอมูลใช
ประโยชนเทาที่ควร เนื่องจากขอมูลมีขอจํากัดหลายประการ เชน การลงสาเหตุการตายของแพทยที่ยังไมได
ระบุสาเหตุการตายที่มาจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่ชัดเจน ซึ่งพบวาการลงขอมูลของแพทยมีขอจํากัด ทําให
ขอมูลมีจุดบกพรอง เรื่องความถูกตองของสาเหตุการตาย
ผูใชประโยชนขอมูล :
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรเปนผูนําขอมูลมาใชประโยชนในภาพรวมของประเทศ
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การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง :
ฝายบริหารทั่วไป หมวดทะเบียนราษฎร โรงพยาบาลอุดรธานี โดยเจามีหนาที่ธุรการตรวจสอบความ
ถูกตอง ไดแก ชื่อ เลขบัตรประจําตัวประชาชน ที่อยู และขอมูลทั่วไป จากนั้นออกเลขหนังสือรับรองการตาย
และนําใหญาติไปออกใบมรณบัตรกับนายทะเบียนทองถิ่น และเก็บสําเนาไวที่โรงพยาบาล แตไมมีการ
ตรวจสอบความถูกตองของสาเหตุการตาย จากการกรอกแบบฟอรมของแพทย

5. ระบบขอมูลจากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ (E-Claim)
คํานิยาม (System definition) :
คือ ระบบของบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด จัดทําขึ้นเพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับการ
เบิกจายเงินสินไหมทดแทน โดยใหเจาหนาที่ของบริษัทที่ประจําสาขาจังหวัดหรือเจาหนาที่ของบริษัทประจํา
โรงพยาบาลบันทึกขอมูลผาน Program E-Claim, Online สําหรับใชในการตั้งเบิกเงินสินไหมทดแทน
วัตถุประสงค (System objectives) :
เพื่อเปนขอมูลสําหรับการเบิกจายเงินสินไหมทดแทนของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถและ
เพื่อจัดทําฐานขอมูลสําหรับเปนขอมูลของบริษัทในการกําหนดนโยบายตางๆ
กลุมประชากรที่เก็บขอมูล :
คือ ผู ที่ประสบภัยจากรถ ที่เขามารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตที่มาขอรับคาสินไหมทดแทนจากบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
หนวยงานยอยที่เก็บขอมูล :
คือ บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด สาขาจังหวัดอุดรธานี
ผูเก็บขอมูลและผูตรวจสอบขอมูล :
คือ พนักงานบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด สาขาจังหวัดอุดรธานีมีผูจัดการสาขาเปน
ผูตรวจสอบขอมูล
วิธีการเก็บขอมูล ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใชบันทึกขอมูล :
เก็บขอมูลจากโรงพยาบาลหรือจากเอกสารของผู
เครมประกั

น และบันทึกขอมูลลงในระบบE –Claim
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ประโยชนของระบบขอมูล :
ใชในการเรียกสินไหมทดแทน คิดคาชดเชยและสํานักปองกันสาธารณภัยใชเปนขอมูลสําหรับแกไขจุด
เสี่ยงในจังหวัด และเปรียบเทียบขอมูลจากหนวยงานอื่น
ผูใชประโยชนขอมูล :
บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัดสํานักปองกันสาธารณภัยคณะทํางานรับผิดชอบ
ยุทธศาสตรความปลอดภัยทางถนนและศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดอุดรธานี
การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง :
พนักงานปริษัทประจําโรงพยาบาลใหญจะตรวจสอบขอมูลกับโรงพยาบาล ตรวจสอบความถูกตอง
จากเอกสารหลักฐานของผูยื่นรับเงินประกันชดเชยความเสียหายกอนบันทึกลงในระบบฐานขอมูล

การศึกษาระบบขอมูลการบาดเจ็บจากการจราจรระดับจังหวัดเพื่อหาโอกาสพัฒนา 33

6. ระบบขอมูลจากตํารวจ (POLIS, Police Information System)
คํานิยาม (System definition)
คือ ขอมูลอุบัติเหตุจราจรที่เปนคดีความ (มีการฟองรองทางแพงหรืออาญา) ทุกเหตุการณในพื้นที่
รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธร ทั้งชาวไทยและตางชาติ
วัตถุประสงค (System objectives)
คือเก็บขอมูลทางคดีของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.) เพื่อเปนภาพรวมในการวางแผนกําหนด
นโยบายและติดตามการทํางานทั่วไป
กลุมประชากรที่เก็บขอมูล
คือ ผูที่ประสบอุบัติเหตุจราจรที่เปนคดีความ (มีการฟองรองทางแพงหรืออาญา) ทุกเหตุการณในพื้นที่
รับผิดชอบ
หนวยงานยอยที่เก็บขอมูล
คือ สถานีตํารวจภูธรทุกอําเภอ ในจังหวัดอุดรธานี
ผูเก็บขอมูลและผูตรวจสอบขอมูล
คือ รอยเวรจราจร เจาหนาที่บันทึกขอมูลประจําสถานี
วิธีการเก็บขอมูล ขั้นตอน และเครื่องมือที่ใชบันทึกขอมูล
การบันทึกขอมูลจะเริ่มที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอ (สภอ.) ลงในWebsite ของ สตช. โดยนายตํารวจที่
ทําหนาที่บันทึกขอมูลของแผนกอาชญากรรมและแผนกคดีจราจร ประจําสถานีตํารวจภูธรนั้นๆเปนผูบันทึก
และจําเปนจะตองมีรหัสสวนตัวในการเขาระบบทุกครั้ง โดยทั่วไปมักจะใชคอมพิวเตอรเครื่องเดียวกันใน
สถานีฯ เนื่องจากตองการความปลอดภัยของขอมูลสูง และมีอุปกรณจํากัด
ขอมูลจะถูกสงจาก สภอ. ที่บันทึกโดยตรง เขาสู Server กลางที่ สตช ผานทาง website ขอมูลสวนนี้
จะไมผานไปตามระบบบังคับบัญชา(อําเภอ ไป จังหวัด ไป ภาค ไป สตช) เพื่อความรวดเร็ว (แตจะมีการสรุป
ยอดเปนลายลักษณอักษรตามระบบบังคับบัญชาในภายหลัง)
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ประโยชนของระบบขอมูล
หนวยงานระดับภูมิภาค ตั้งแต สภอ.สภจ.สภภ. สามารถดูขอมูลสรุปตัวเลขเหตุการณและจํานวน
ผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไดเทานั้น สามารถแยกตามเวลาและพื้นที่รับผิดชอบ
(ไมใชจุดเกิดเหตุ)ได แตไม
สามารถดูขอมูลในรายละเอียดแบบขอมูลดิบได แมจะอยูในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง โดยมีสํานักงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานตํารวจแหงชาติตั้งอยูที่ สตช
. จะสามารถเขาดูขอมูล
รายละเอียดไดเทานั้น หากหนวยงานระดับภูมิภาคใดตองการรายละเอียดตองทําหนังสือราชการไปขอขอมูล
ผูใชประโยชนขอมูล
หนวยราชการตางๆ สํานักงานตํารวจแหงชาติ คณะทํางาน ดานความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด
การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง
มีการตรวจสอบขอมูลโดยให สถานีตํารวจภูธรทุกอําเภอสงเอกสารยอดตัวเลขสรุป ทุกเดือนเพื่อนํามา
ตรวจสอบกับขอมูลที่บันทึกในระบบคอมพิวเตอร โดยมี สํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดและภาค ตรวจสอบเปน
ลําดับขั้น
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ตารางที่ 1 แสดงตัวแปรที่เก็บขอมูลในฐานขอมูลทั้ง 6 ระบบ จังหวัดอุดรธานีและนครศรีธรรมราช
ตัวแปร
ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล
สถานที่เกิดเหตุ
วันเกิดเหตุ
เวลาเกิดเหตุ
พาหนะ
ประเภทผูใชรถหรือใชถนน
คูกรณี
ประเภทการบาดเจ็บ
ความรุนแรงของการบาดเจ็บ
การดื่มแอลกอฮอล
การสวมหมวกนิรภัย
การคาดเข็มขัดนิรภัย
ความเร็ว

Injury
Surveillance (IS)
√
√
√
√
√
√
-

19 สาเหตุ

ITEMS

-

√
√
√
√
√
-

√
√
-

√
√
√
√
√
√
√
√
√
-

ระบบทะเบียนการ
ตาย
√
√
-

E-claim

POLIS

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
-

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

E-claim

POLIS

รายวัน
รายเดือน
รายเดือน
ราย 3เดือน

รายวัน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดคุณลักษณะดานกระบวนการเก็บและจัดการขอมูลของแตละระบบในระดับจังหวัด
กระบวนการในระบบขอมูล
การเก็บขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การแปลผล
การเผยแพร

Injury Surveillance
(IS)
รายวัน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน

19 สาเหตุ

ITEMS

รายเดือน
Yearly
ไมมี
รายเดือน

รายวัน
รายเดือน
รายเดือน
รายเดือน

ระบบทะเบียนการ
ตาย
รายวัน
ไมมี
ไมมี
รายเดือน
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ตารางที่ 3 แสดงคุณลักษณะของขอมูลแตละระบบ*
คุณลักษณะของระบบ
ความครอบคลุมของ
พื้นที่
ความครอบคลุมของ
ประชากร
การควบคุมคุณภาพ
ขอมูล

ทรัพยากรในระบบ
-

กําลังคน

Injury
Surveillance (IS)
- เฉพาะ รพ. จังหวัด

และบางอําเภอ ที่มี
การใชระบบ
- เฉพาะผูปวยรายที่เขา
รับการรักษาใน รพ. ที่
มีการใชระบบ

19 สาเหตุ

ITEMS

ระบบทะเบียนการตาย

- ครอบคลุมทุก รพ.ของ
รัฐในจังหวัด

- ครอบคลุมทุก รพ. ทั้ง
รัฐบาลและเอกชน

- เฉพาะผูปวยที่เขารับ
การรักษาใน รพ.ของ
รัฐ

- เฉพาะผูปวยที่ไดรับ
บริการชวยเหลือจาก
การแพทยฉุกเฉิน

POLIS

- ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน
จังหวัด

- ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน
จังหวัด

- ครอบคลุมทุกพื้นที่ใน
จังหวัด

- เฉพาะผูที่แจงจด
ทะเบียนการตายกับ
หนวยงานปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
- ตรวจสอบไดเฉพาะ
รายที่รับรองการตาย
โดยสถานพยาบาล
สวนรายอื่นรอการ
ตรวจสอบที่ สนย. ใน
สวนกลาง

- เฉพาะผูเสียหายที่เขา
มารับการขอเงิน
ชดเชยจากประกันภัย
ภาคบังคับ (พรบ.)
- ตรวจสอบกับระบบ
แจงเหตุของบริษัท (Eaccident)

- เฉพาะรายที่เปนกรณี
คดีความ

- ไมมีปญหา มีเจาหนาที่ - ไมมีปญหา เนื่องจากมี
รับผิดชอบหนาที่
เจาหนาที่ สาขา ของ
โดยเฉพาะ
บริษัท รับผิดชอบ
โดยเฉพาะ

- มีปญหาดานกําลังคน
เนื่องจากตอง
รับผิดชอบงานดานอื่น
ดวย

มรณบัตร

- ตรวจสอบโดย
- ตรวจสอบตาม
พยาบาลที่ฝกอบรม
แนวทางตรวจสอบเวช
แลว และเจาหนาที่เวช ระเบียนของ สปสช.
สถิติ
โดยความสมัครใจของ
แตละ รพ.

- ตรวจสอบโดย
เจาหนาที่ศูนยสั่งการ
รักษาในเบื้องตน และ
เจาหนาที่ สสจ. ใน
ขั้นตอนสุดทาย

- มีปญหาดานกําลังคน
ในบาง รพ. เนื่องจาก
ตองรับผิดชอบหนาที่
อื่นดวย

- ไมมีปญหา เนื่องจากมี
เจาหนาที่รับผิดชอบ
โดยเฉพาะ และมี
เจาหนาที่จาก
หนวยกูภัยเอกชนดวย

- ไมมีปญหา เนื่องจาก
รพ.ดึงขอมูลจากฐาน
ขอมูลคอมพิวเตอร

E-claim

- ตรวจสอบโดย
หนวยงานบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น ตั้งแต
จังหวัด ภาค จนถึง
ระบบประเทศ
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คุณลักษณะของระบบ

Injury
Surveillance (IS)

19 สาเหตุ

ITEMS

ระบบทะเบียนการตาย

มรณบัตร

E-claim

POLIS

-

อุปกรณ

- ไมมีปญหา สามารถใช
คอมพิวเตอรรวมกับ
งานอื่นได

- ไมมีปญหา

- อุปกรณพอเพียง

- อุปกรณพอเพียง

- อุปกรณพอเพียง

- บางแหงอุปกรณ
คอมพิวเตอรและ
อินเตอรเน็ตเกาและ
ทํางานลาชา พบ
ปญหาขัดของเปน
ประจํา

-

งบประมาณ

- เปนการรายงานแบบ
สมัครใจ ไมใช
งบประมาณเพิ่มเติม
พิเศษ

- เปนการรายงานตาม
ระบบงานประจํา ไมมี
งบประมาณพิเศษ

- มีงบประมาณเพียงพอ
รวมอยูในคาตอบแทน
การออกเหตุฉุกเฉิน

- เปนการรายงานตาม
ระบบ ไมมีการใช
งบประมาณพิเศษ

- งบประมาณพอเพียง
รวมอยูในระบบงาน
ของบริษัท

- เปนรายงานตามระบบ
ใชงบประมาณปกติ
ทําใหตองแบงคา
บํารุงรักษาอุปกรณกับ
งานอื่น

- มีแบบฟอรมเก็บขอมูล
- มีตัวแปรชัดเจน

- ไมซับซอน
- เก็บขอมูลโดยใช
โปรแกรมเดียวกับการ
รักษา
- มีตัวแปรชัดเจน

- มีแบบฟอรมเก็บขอมูล
ชัดเจน
- แตแบงออกเปน 2
สวน คือสวนสั่งการ
และสวนปฏิบัติการ

- มีแบบฟอรมชัดเจน
- บันทึกขอมูลตาม
ความเห็นของแพทย
หรือ คําใหการของ
ญาติกรณีไมไดรับการ
ชันสูตรโดยแพทย

- มีแบบฟอรมชัดเจน
- มีการตรวจสอบความ
ถูกตองคอนขาง
ละเอียด

- ไมมีแบบฟอรม
- ใชวิธีการเขียนเปน
ขอความเลาเรื่องราว

กระบวนการ
-

การเก็บขอมูล
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คุณลักษณะของระบบ

Injury
Surveillance (IS)

19 สาเหตุ

-

การบันทึกขอมูล

-

การวิเคราะหขอมูล - สามารถทําไดเองใน
- ทําไดจํากัดในระดับ
ระดับจังหวัด
จังหวัด
- มีรูปแบบการวิเคราะห - ไมสามารถวิเคราะห
ใหในโปรแกรม
เชิงลึกไดเนื่องจากเปน
คอมพิวเตอร
ขอมูลจํานวนเทานั้น
- สมารถวิเคราะหเชิงลึก
ไดเนื่องจากมีขอมูลดิบ
อยูในระดับจังหวัด

- บันทึกลงใน
คอมพิวเตอรชนิด
ทํางานเฉพาะตัว
(stand alone)
- มีตัวแปรตรงกับ
แบบฟอรม
- พบความไมสม่ําเสมอ
ของการบันทึกขอมูล
ในบางชวงของรอบป
เชน ชวงเวลาที่
กําลังคนทํางานหนัก

- ใชขอมูลจากฐาน
ขอมูลคอมพิวเตอร
เดียวกับที่ใชบันทึก
การรักษา

ITEMS

ระบบทะเบียนการตาย

มรณบัตร

E-claim

POLIS

- บันทึกลงในโปรแกรม - บันทึกลงในระบบ
- บันทึกลงในโปรแกรม - บันทึกลงในโปรแกรม
ผานระบบอินเตอรเน็ต คอมพิวเตอร ใน
ผานระบบอินเตอรเน็ต ผานระบบอินทราเน็ต
ลักษณะขอความตามที่ - มีตัวแปรตรงกับ
ภายในของตํารวจ
- มีตัวแปรตรงกับ
เขียนบันทึกใน
แบบฟอรม
แบบฟอรม
- มีความยุงยาก
แบบฟอรม
- ตองรวมขอมูลจาก
เนื่องจากตองคัดตัว
แบบฟอรม 2 สวน
แปรที่โปรแกรม
ตองการมาจากสมุด
บันทึกประจําวันที่เปน
ขอความบรรยาย
- การบันทึกขอมูลลาชา
ราว1-2 เดือน
- ทําไดจํากัดในระดับ
- ไมสามารถทําไดใน
จังหวัด เนื่องจาก
ระดับจังหวัด
ขอมูลโดยละเอียดอยู - ขอมูลทั้งหมดอยูใน
ในฐานขอมูลสวนกลาง ฐานขอมูลสวนกลาง

- ทําไดจํากัดในระดับ
จังหวัดเนื่องจากขอมูล
โดยละเอียดอยูใน
ฐานขอมูลสวนกลาง
- ตองทําหนังสือขอ
ขอมูลเปนกรณีพิเศษ

- ทําไดจํากัดในระดับ
จังหวัดเนื่องจากขอมูล
โดยละเอียดอยูใน
ฐานขอมูลสวนกลาง
- ไมสามารถวิเคราะห
เชิงลึกไดเนื่องจาก
ระดับจังหวัดมีขอมูล
เปนจํานวนตัวเลข
เทานั้น
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คุณลักษณะของระบบ

Injury
Surveillance (IS)

19 สาเหตุ

-

การแปลผลขอมูล

- สามารถแปลผลได
หลายแงมุม ตามความ
ละเอียดของการ
วิเคราะห
- แสดงผลไดหลาย
รูปแบบทั้งกราฟและ
ตาราง

-

การเผยแพรขอมูล
และการใช
ประโยชน

- เผยแพรเพื่อการใชงาน - เผยแพรเพื่องาน
สําหรับการ
สาธารณสุขเปนหลัก
สาธารณสุขเปนหลัก
- ถูกใชงานในปองกัน
ควบคุมอุบัติเหตุระดับ
- ใชเปนขอมูลสวนหนึ่ง
จังหวัดไดนอย
ในคณะงานปองกัน
เนื่องจากขอมูลไมลง
ควบคุมอุบัติเหตุระดับ
รายละเอียด
จังหวัด

ITEMS

ระบบทะเบียนการตาย

มรณบัตร

- แปลผลไดเพียงจํานวน - แปลผลไดหลายแงมุม
เปรียบเทียบกับเดือน
แตยังจํากัดเฉพาะ
อื่นๆ
รูปแบบที่โปรแกรม
สําเร็จรูปในเวปไซท
กําหนดมาให

- เผยแพรสําหรับงาน
ดานการแพทยฉุกเฉิน
เปนหลัก
- ไมไดนําไปใชงาน
ปองกันควบคุม
อุบัติเหตุระดับจังหวัด
มากนัก

E-claim

- แปลผลไดเพียงจํานวน - แปลผลไดหลายแงมุม
เปรียบเทียบกับเดือน
แตยังจํากัดเฉพาะ
อื่นๆเนื่องจากสวน
รูปแบบที่โปรแกรม
ภูมิภาคเปนผูวิเคราะห
สําเร็จรูปในเวปไซท
ขอมูลและสงกลับมา
กําหนดมาให
ใหจังหวัด

- เผยแพรเพื่องาน
สาธารณสุขเปนหลัก
- ถูกใชงานปองกัน
ควบคุมอุบัติเหตุใน
ระดับจังหวัดไดนอย
เนื่องจากขอมูลไมลง
รายละเอียด

POLIS
- แปลผลไดเพียงจํานวน
เปรียบเทียบกับเดือน
อื่นๆ

- เผยแพรสําหรับกิจการ - เผยแพรเปน
บริษัทเปนหลัก
แหลงขอมูลอางอิง
สําหรับหนวยงาน
- ไมไดนําไปใชงาน
ราชการ
ปองกันควบคุม
อุบัติเหตุระดับจังหวัด

* รายละเอียดจุดแข็งและจุดออนแตละระบบเพิ่มเติมอยูในภาคผนวก
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บทที่ 4 สรุปผลการศึกษา
ลักษณะโครงสรางของ
คณะทํางานเฝาระวังและปองกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดของ อุดรธานีและ
นครศรีธรรมราชเปนไปในรูปแบบเดียวกัน คือมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน มีหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานในคณะกรรมการตามคําสั่งราชการ มีความรวมมือจากหนวยงานรัฐอื่นๆ เชน สถานศึกษา รวมทั้ง
ภาคเอกชนเชน โรงงาน หางราน ตางๆ เขามามีสวนรวมในการรับทราบปญหา แสดงความเห็น วางแผนและ
ดําเนินการปฏิบัติงานปองกันอุบัติเหตุรวมกัน กระบวนการทํางานของทั้ง
2 จังหวัด ก็เปนไปในลักษณะ
คลายคลึงกัน คือมีการประชุมปรึกษาหารือและปฏิบัติงานทั้งในรูปแบบเปนทางการหรือในองคประชุมใหญ
และมีรูปแบบไมเปนทางการหรือที่ประชุมยอย เพื่อใหเกิดการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนขอมูลอยางตอเนื่อง
และทันเหตุการณ เปนแนวปฏิบัติที่แสดงใหเห็นผลสัมฤทธิ์สูงในทั้ง 2จังหวัด
ระบบขอมูลทั้ง
6 ระบบในจังหวัดที่ทําการศึกษาทั้ง 2 จังหวัด มีรูปแบบการเก็บขอมูล การไหลเวียน
ขอมูลจากตนทางถึงปลายทางและการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบใกลเคียงกันมาก แตพบวามีรายละเอียดบาง
ประการแตกตางกันตามบริบทและการจัดการของจังหวัด ไดแก
ระบบ
IS พบวาจังหวัดอุดรธานี มีการใชระบบ IS ทั้งใน รพ.จังหวัดและระบบ mini IS ในระดับ รพ.
ชุมชน ดวย ทําใหเพิ่มความครอบคลุมในจังหวัดแตจําเปนตองมีการนิเทศและติดตามงานจากหนวยงานของ
จังหวัดอยางสม่ําเสมอและทั่วถึง
ระบบ
19 สาเหตุ พบวาจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางของจังหวัด
(Data Center) โดยเชื่อมโยงฐานขอมูลกับ รพ.ชุมชน เขาไวดวยกันที่ สสจ. ทําใหการดึงขอมูลเพื่อการรายงาน
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นแตก็จําเปนตองมีการปรับระบบโปรแกรมบันทึกขอมูลการรักษาของ รพ.ทุกแหงให
เหมือนกันหรือใชรวมกันได ซึ่งตองมีเจาหนาที่ผูดูแลระบบเปนผูดําเนินการและติดตามงานในขณะที่อุดรธานี
ไมใชขอมูล 19 สาเหตุแตใช mini IS แทน
ระบบมรณบัตรหรือจดทะเบียนการตาย ในปจจุบันใบมรณบัตรไดมีการเพิ่มการบันทึกขอมูลสวนของ
การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเขามาดวย ซึ่งจําเปนตองอาศัยขอมูลจากการวินิจฉัยทางการแพทย จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีเจาหนาที่หนวยเวชสถิติทบทวนเวชระเบียนผูเสียชีวิตทุกครั้งเพื่อตรวจสอบประวัติ อาการ
แนวทางการรักษาและวินิจฉัย กอนทําการบันทึกขอมูล ทําใหสามารถบันทึกขอมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรไดครอบคลุมมากขึ้น จังหวัดอุดรธานีพบวาเจาหนาที่ผูบันทึกขอมูลมรณบัตรยังขาดความเชี่ยวชาญดาน
การตรวจสอบขอมูลเวชระเบียน ในรายที่บันทึกสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จะอางอิงขอมูลการ
บันทึกที่ชัดเจนของแพทยเทานั้น ซึ่งบางรายแพทยมิไดบันทึกสาเหตุไวอยางชัดเจน
ระบบ
POLIS มีแนวทางและปฏิบัติงานเหมือนกันทั้ง 2 จังหวัด แตกตางกันเล็กนอยในแงการบริหาร
จัดการทรัพยากร เชน อุปกรณคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต ซึ่งมีผลตอความรวดเร็วในการบันทึกขอมูล
ระบบ

ITEMS และ E-Claim มีรูปแบบการปฏิบัติเหมือนกันทั้ง 2 จังหวัด
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บทที่ 5 วิจารณผลและขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษา ระบบขอมูลอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ทั้ง 6 ระบบ และการศึกษาโครงสรางและ
กระบวนการทํางานของคณะทํางานเฝาระวังและปองกันอุบัติเหตุจราจรจาก 2 จังหวัด ไดแก อุดรธานี และ
นครศรีธรรมราช พบวาคณะทํางานเฝาระวังและปองกันอุบัติเหตุจราจร มีโครงสรางคณะทํางานมาจาก
หนวยงานราชการที่มีหนาที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุจราจรและจากภาคเอกชน ที่มีสวนรวมโดยตรง ไดแก บริษัท
กลางฯ เขามารวมในคณะทํางาน ดังนั้นคณะทํางานเฝาระวังและปองกันอุบัติเหตุจราจรสามารถเขาถึงขอมูล
ดานอุบัติเหตุจราจรไดโดยตรง เนื่องจากเปนผูเก็บและจัดทําขอมูลในหนวยงานของตนอยูแลว ดังนั้นจึงมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน และสามารถทํางานเชิงบูรณาการไดเปนอยางดี แตเนื่องจากคณะทํางาน
ทั้งหมดมีภาระหนาที่ตองรับผิดชอบในหนวยงานของตนอยูแลวและตองจัดแบงเวลาเพื่อมาทํางานดานเฝาระวัง
และปองกันอุบัติเหตุจราจรเพิ่มเติม อาจสงผลกระทบทั้งงานประจําและงานเฝาระวังฯ ทําใหมีเวลาไมเต็มที่
มากนัก แนวทางแกปญหาอาจทําไดโดยเพิ่มหรือคัดเลือกบุคลากรจําเพาะขึ้นมาชวยเหลือเรื่องการรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลเฝาระวังฯที่คัดมาจากระบบตางๆ และนําเสนอในที่ประชุมคณะทํางานฯ จะทําให
ประสิทธิภาพการใชขอมูลมีมากขึ้น รวมทั้งแบงเบาภาระงานของคณะกรรรมการชุดหลักไดอีกดวย นอกจากนี้
อาจมีการสงฝกอบรมเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถวิเคราะหขอมูลทางสถิติระดับสูงขึ้น เพื่อใชประโยชนในงาน
ปองกันอุบัติเหตุ
สําหรับแนวทางการทํางานเฝาระวังฯในปจจุบัน เปนไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยนขอมูลจากระบบ
ตางๆที่แตละหนวยงานรับผิดชอบอยู และนํามาใชเพื่อเฝาระวังและวางแนวทางในการดําเนินงาน ขอมูลที่ทีมฯ
ใชอางอิงในทางราชการสวนใหญเปนขอมูลจาก POLIS ของตํารวจ มีขอดีคือเปนขอมูลที่ใชมายาวนาน มีความ
คงที่ในการรายงานสูง แตยังมีจุดออนในเรื่องของความครอบคลุมจํานวนเนื่องจากเก็บขอมูลรายที่เปนคดีเปน
หลัก ขอมูลที่ถูกอางอิงในการวางแผนงานที่สําคัญอีกระบบคือ IS ซึ่งมีขอดีคือคอนขางละเอียด มีตัวแปร
หลากหลาย นํามาวิเคราะหเพื่อวางแผนปองกันอุบัติเหตุจราจรไดดีแตยังมีจุดออนในเรื่องความครอบคลุมใน
สวนของผูบาดเจ็บที่ไมไดเขามารักษาใน รพ. ที่มีระบบ IS
ในระดับจังหวัดมีระบบขอมูลที่เกี่ยวของกับงานดานอุบัติเหตุจราจรอยูหลายระบบ(ตามผลการศึกษา)
ระบบขอมูลถูกสรางขึ้นเพื่อจุดประสงคแตกตางกัน จึงมีตัวแปรที่จําเปนแตกตางกัน การเลือกใชขอมูลจาก
หลายๆระบบ ดังเชนคณะทํางานเฝาระวังฯระดับ จังหวัดไดปฏิบัติอยูจึงนาจะเปนทางเลือกที่เหมาะสม มีการ
สะทอนแงมุมขอมูลการเฝาระวังที่หลากหลายตั้งแต กอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุและไมจําเปนตอง
ลงทุนสรางระบบเพิ่มเติม
เมื่อเปรียบเทียบโครงสรางและกระบวนการทํางานทั้ง 2 จังหวัดในภาพรวมมีความคลายคลึงกันมาก
เนื่องมาจากคณะทํางานฯมาจากหนวยงานที่เกี่ยวของและสนใจในเรื่องอุบัติเหตุจราจรทั้งโดยตรงและใกลเคียง
อีกทั้งในภายหลังมีการออกคําสั่งอยางเปนทางการใหมีการตั้งคณะทํางานระดับจังหวัดในเชิงบูรณาการขึ้น
หนวยงานที่เกี่ยวของจึงเขามารวมตัวกันเปนทางการและมีรูปแบบคลายคลึงกัน
การศึกษาระบบขอมูลการบาดเจ็บจากการจราจรระดับจังหวัดเพื่อหาโอกาสพัฒนา 42

เมื่อเปรียบเทียบแตละระบบ ระหวางสองจังหวัด ประเด็นที่พบวามีความแตกตางกันระหวางสอง
จังหวัด คือ การจัดการกับขอมูลในระบบตางๆ ทั้งในดานการเก็บและบันทึกขอมูล รวมไปถึงการวิเคราะห
ขอมูลของบางระบบในสองจังหวัด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทรัพยากรและบริบทของหนวยงานยอยที่รับผิดชอบการ
จัดการขอมูลนั้นๆ ซึ่งอาจสงผลถึงคุณภาพของขอมูลรวมถึงประสิทธิภาพในการนําขอมูลไปใชประโยชนเชนกัน
ในการศึกษาครั้งนี้เนนไปที่วิธีการใชขอมูลเพื่อการเฝาระวังอุบัติเหตุจราจร จากผลการศึกษาระบบ
ขอมูลและจุดออนจุดแข็งของแตละระบบ คณะผูศึกษามีคําแนะนําสําหรับทีมเฝาระวังฯระดับจังหวัดในการ
เลือกใชขอมูลจากระบบที่มีความเหมาะสมจําแนกตามหัวขอของการเฝาระวังได ดังนี้
จํานวนผูเสียชีวิต : ควรใชขอมูลจาก
ระบบมรณบัตร : มีความครอบคลุมจํานวนผูเสียชีวิตสูง เนื่องจากไดรับขอมูลการเสียชีวิตทั้งจากใน
และนอกสถานพยาบาล มีการสงขอมูลกลับมาใหระดับจังหวัดสม่ําเสมอและตอเนื่องทุก 3 เดือน
ขอเสียคือ กรณีไมมีการระบุสาเหตุการตายในหนังสือรับรองการตายจาก รพ. วาเปนอุบัติเหตุจราจร
จะไมถูกคัดแยกเขาเปนกลุมเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
สวนขอมูลจากระบบอื่นๆมีความครอบคลุมต่ํากวา หรือขาดการสงกลับขอมูลใหระดับจังหวัด
จํานวนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร: ควรใชขอมูลจาก
19 สาเหตุ : มีความครอบคลุมสูงเนื่องจาก รพ.รัฐทุกแหงตองสงขอมูลใหกับ สสจ. ขอมูลมีความ
สม่ําเสมอ
และทันเวลาทุกเดือน มีระบบบันทึกขอมูลไมยุงยาก แตมีขอเสียคือขาดกลุมผูบาดเจ็บเล็กนอยที่ไมมา รพ.
E-claim : มีความครอบคลุมสูง เนื่องจากมีการบันทึกขอมูลผูบาดเจ็บทุกรายที่มาขอรับเงินชดเชย
ทั้งที่เขารับการรักษาและไมไดรักษาใน รพ. สามารถเรียกดูขอมูลเฉพาะตัวเลขผูบาดเจ็บในระดับจังหวัดได
จํานวนผูบาดเจ็บที่ศีรษะ : ควรใชขอมูลจาก
IS : มีตัวแปรเรื่องการบาดเจ็บที่ศีรษะชัดเจน มีขอมูลครอบคลุมทุกรายที่เขารับการรักษาใน รพ.
เนื่องจากเปนผูปวยที่มีอาการรุนแรง มักจะไดรับการสงตอมายัง รพ.ขนาดใหญเสมอ แตอาจจะขาดขอมูลกรณี
ที่บาดเจ็บที่ศีรษะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ โดยไมไดเขารับการรักษาใน รพ.หรือไมไดอยูในเขตรับผิดชอบหรือกรณี
ที่ไมถูกสงมาชันสูตรที่โรงพยาบาลที่ทําระบบรายงาน IS
พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนน : ควรใชขอมูลจาก
IS : มีการบันทึกตัวแปรเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงชัดเจน เชน การใชหมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย การเมา
สุรา แตมีขอเสียคือขาดความครอบคลุมในกลุมบาดเจ็บเล็กนอยไมมารักษาใน รพ.และขอมูลที่ไดเปนการซัก
ประวัติเทานั้น ไมมีหลักฐานยืนยัน
ระบบอื่นๆ ที่มีการบันทึกพฤติกรรมเสี่ยงไว เชน
POLIS หรือ E-claim มีความครอบคลุมต่ํากวา
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จุดเกิดเหตุ: ควรใชขอมูล
ITEMS : มีความแมนยําและครอบคลุมจุดเกิดเหตุในทุกกรณีที่บันทึกขอมูล แตมีขอเสียคือขาดความ
ครอบคลุมผูบาดเจ็บที่เขามารักษาดวยตนเอง รวมถึงความครอบคลุมของการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน
(EMS)
สัดสวนความพิการจากอุบัติจราจร : ควรใชขอมูล
E-claim : มีการบันทึกขอมูลผูพิการ จากอุบัติเหตุจราจร เนื่องจากมีผูมารับเงินชดเชยตอง
ลงทะเบียนในระบบ
สวนระบบอื่นๆไมมีขอมูลสวนนี้บันทึกไว
ทั้งนี้การใหคําแนะนํานี้ อาศัยขอมูลจากการศึกษาเชิงพรรณนา อางอิงเหตุผลตามวัตถุประสงคของ แต
ละระบบ ความครอบคลุมตามนิยามการบันทึกขอมูลอุบัติเหตุจราจร ตัวแปรที่มีในระบบ และความสามารถใน
การเขาถึงขอมูลของคณะทํางานปองกันและควบคุมอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัดเทานั้น ในเชิงลึกควรมีการ
ประเมินคุณภาพของขอมูลกอนนํามาวิเคราะหและใชประโยชน รวมถึงสรางรูปแบบการวิเคราะหขอมูลใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการใชงาน ซึ่งทางผูศึกษาจะทําการวางแผนการศึกษาในโอกาสตอไป
อนึ่ง ผูศึกษาพบวายังมีระบบขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุจราจรที่ยังไมไดทําการศึกษาใน
การศึกษาครั้งนี้ ดวยขอจํากัดดานเวลาและบุคคลากร เชน ระบบ TRAMs ของกระทรวงคมนาคม ระบบ แฟม
สุขภาพ 43 แฟม ของกระทรวงสาธารณสุข ระบบ Road Accident Investigation ของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติรวมกับบริษัทกลาง คุมครอง ประกันภัย จากรถ จํากด ซึ่งดําเนินการในจังหวัดนํารอง และอื่นๆ ซึ่ง
จะไดทําการศึกษาเพิ่มเติมในโอกาสตอไป
ขอเสนอแนะการพัฒนาระบบในภาพรวมระดับจังหวัด
ระบบขอมูลแตละแหลงมีจุดประสงคและนิยามการรายงานที่แตกตางกันเพื่อใชประโยชนในหนวยงาน
แตละหนวยงานที่แตกตางกันไปโดยเฉพาะในระดับประเทศ การพัฒนาขอมูลแตละระบบจึงควรขึ้นอยูกับความ
ตองการใชขอมูลของหนวยงานนั้นๆ โดยภาพรวมระดับประเทศเปนหลัก
ดานการทํางานของในภาพรวมระดับจังหวัดกระบวนการทํางานโดยรูปแบบการบูรณาการของทั้ง
2
จังหวัดเปนตัวอยางของความสําเร็จในโครงการยอยดานการควบคุมและปองกันอุบัติเหตุจราจรหลายโครงการ
ในระดับจังหวัด การนําขอมูลที่มีในหลายๆระบบมารวมวิเคราะหและวางแผนจึงเปนจุดเริ่มตนที่มีความสําคัญ
มากในการกําหนดทิศทาง เปาหมาย และการวางแผนงานไปในทางเดียวกันของผูมีสวนรวมทุกจากภาคสวน
การพัฒนาระบบขอมูลเฝาระวังสําหรับระดับจังหวัดจึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่ง
การพัฒนาระบบเฝาระวังอุบัติเหตุจราจรนั้นควรเริ่มตนจากการวิเคราะหดูถึงคุณภาพของขอมูลในแต
ละระบบที่มีอยูในระดับจังหวัด อาจทําไดโดยทีมพื้นที่ (สสจ. เจาหนาที่ขอมูลจากโรงพยาบาล หรือผูดูแล
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ฐานขอมูลระดับจังหวัด) รวมมือกับทีมผูเชี่ยวชาญดานการประเมินคุณภาพและวิธีการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหรู
ถึงคุณภาพที่แทจริงกอน แลวจึงนําตัวแปรสําคัญที่มาจากระบบตาง ๆ มารวบรวมเปนระบบเฝาระวังอุบัติเหตุ
จราจรระดับพื้นที่ สามารถวิเคราะหขอมูลไดอยางตรงตามความตองการของพื้นที่ได ซึ่งผูใชขอมูล ผูจัดการ
ขอมูล หรือผูเก็บขอมูลของระบบตาง ๆ มีบทบาทสําคัญในการคิด วิเคราะห และใหความคิดเห็นถึงตัวแปรหรือ
การใชงานตอไปในอนาคตไดทําใหการพัฒนาระบบขอมูลเฝาระวังอุบัติเหตุจราจรเปนไปตามวัตถุประสงคของ
พื้นที่นั้น ๆ อยางเต็มประสิทธิภาพที่สุด อีกทั้งยังควรมีการเสนอแนะโครงการแกผูบริหารระดับจังหวัดตั้งแต
แรกเริ่มทั้งนี้เพื่อการนําไปใชวางแผนงานและประยุกตใชในพื้นที่ไดโดยงาย
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คณะทํางานดานปองกันอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดอุดรธานี
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
ตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
สถานีตํารวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช
สถานีตํารวจภูธรเมือง อุดรธานี
โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลอุดรธานี
บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดอุดรธานี
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐฯ ดานสาธารณสุข (TUC)
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), USA
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จุดเดนและจุดออนของระบบขอมูลที่ทําการประเมิน
(Strength and Weakness)
ระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ Injury surveillance (IS)
จุดเดนของระบบขอมูล (Strength) :
จุดเดน
1. ระบบมีการวิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลและเผยแพรขอมูลอยาง
ตอเนื่อง
2. มีขอมูล/ตัวแปรที่เก็บมีเรื่องการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง

มี





3. ขอมูลสามารถบงบอกถึงปริมาณของความสูญเสีย ความพิการและการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุได
4. มีโครงการควบคุมปองกันอุบัติเหตุในกลุมเสี่ยงโดยใชขอมูลจากระบบ
เฝาระวัง
5. มีการประเมินผลระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บ

ไมมี




จุดออนของระบบขอมูล (Weakness) :
จุดออน
1. ทรัพยากรดานตาง ๆ ไมเพียงพอ: บุคลากรมีความรู ทักษะ ครุภัณฑและ
วัสดุที่ใชในการเก็บและประมวลขอมูล
2. ขอมูลไมครอบคลุมประชากรทั้งจังหวัด
3. ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมและประมวลผลไมตรงตามวัตถุประสงค

ของการเฝาระวัง
4. แบบบันทึกขอมูลหรือขั้นตอนหรือวิธีการจัดเก็บขอมูลและการจัดการ
ขอมูลมีขั้นตอนซับซอน
5. ไมไดมีการนําขอมูลไปใชในการลดปญหาอุบัติเหตุทางถนน

มี


ไมมี
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ระบบรายงานการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ (19 causes of injury)
จุดเดนของระบบขอมูล (Strength) :
จุดเดน
1. ระบบมีการวิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลและเผยแพรขอมูลอยาง
ตอเนื่อง
2. มีขอมูล/ตัวแปรที่เก็บมีเรื่องการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง

มี

ไมมี




3. ขอมูลสามารถบงบอกถึงปริมาณของความสูญเสีย ความพิการและการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุได
4. มีโครงการควบคุมปองกันอุบัติเหตุในกลุมเสี่ยงโดยใชขอมูลจากระบบเฝา
ระวัง
5. มีการประเมินผลระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บ




จุดออนของระบบขอมูล (Weakness):
1.
2.
3.
4.
5.

จุดออน
ทรัพยากรดานตาง ๆ ไมเพียงพอ: บุคลากรมีความรู ทักษะ ครุภัณฑและ
วัสดุที่ใชในการเก็บและประมวลขอมูล
ขอมูลไมครอบคลุมประชากรทั้งจังหวัด
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมและประมวลผลไมตรงตามวัตถุประสงค
ของการเฝาระวัง
แบบบันทึกขอมูลหรือขั้นตอนหรือวิธีการจัดเก็บขอมูลและการจัดการ
ขอมูลมีขั้นตอนซับซอน
ไมไดมีการนําขอมูลไปใชในการลดปญหาอุบัติเหตุทางถนน

มี


ไมมี
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ระบบรายงานการบริการการแพทยฉุกเฉิน ITEMS
จุดเดนของระบบขอมูล (Strength) :
1.
2.
3.
4.
5.

จุดเดน
ระบบมีการวิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลและเผยแพรขอมูลอยาง
ตอเนื่อง
มีขอมูล/ตัวแปรที่เก็บมีเรื่องการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง
ขอมูลสามารถบงบอกถึงปริมาณของความสูญเสีย ความพิการและการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุได
มีโครงการควบคุมปองกันอุบัติเหตุในกลุมเสี่ยงโดยใชขอมูลจากระบบเฝา
ระวัง
มีการประเมินผลระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บ

มี

ไมมี



+/
+/-

จุดออนของระบบขอมูล (Weakness) :
1.
2.
3.
4.
5.

จุดออน
ทรัพยากรดานตาง ๆ ไมเพียงพอ: บุคลากรมีความรู ทักษะ ครุภัณฑและ
วัสดุที่ใขในการเก็บและประมวลขอมูล
ขอมูลไมครอบคลุมประชากรทั้งจังหวัด
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมและประมวลผลไมตรงตามวัตถุประสงค
ของการเฝาระวัง
แบบบันทึกขอมูลหรือขั้นตอนหรือวิธีการจัดเก็บขอมูลและการจัดการ
ขอมูลมีขั้นตอนซับซอน
ไมไดมีการนําขอมูลไปใชในการลดปญหาอุบัติเหตุทางถนน

มี

ไมมี



+/
+/-
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ระบบจดทะเบียนมรณบัตร (Death Certificate)
จุดเดนของระบบขอมูล (Strength) :
1.
2.
3.
4.
5.

จุดเดน
ระบบมีการวิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลและเผยแพรขอมูลอยาง
ตอเนื่อง
มีขอมูล/ตัวแปรที่เก็บมีเรื่องการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง
ขอมูลสามารถบงบอกถึงปริมาณของความสูญเสีย ความพิการและการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุได
มีโครงการควบคุมปองกันอุบัติเหตุในกลุมเสี่ยงโดยใชขอมูลจากระบบเฝา
ระวัง
มีการประเมินผลระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บ

มี

ไมมี







จุดออนของระบบขอมูล (Weakness) :
1.
2.
3.
4.
5.

จุดออน
ทรัพยากรดานตาง ๆ ไมเพียงพอ: บุคลากรมีความรู ทักษะ ครุภัณฑและ
วัสดุที่ใชในการเก็บและประมวลขอมูล
ขอมูลไมครอบคลุมประชากรทั้งจังหวัด
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมและประมวลผลไมตรงตามวัตถุประสงค
ของการเฝาระวัง
แบบบันทึกขอมูลหรือขั้นตอนหรือวิธีการจัดเก็บขอมูลและการจัดการ
ขอมูลมีขั้นตอนซับซอน
ไมไดมีการนําขอมูลไปใชในการลดปญหาอุบัติเหตุทางถนน

ใช


ไมใช
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ระบบประกัน E-Claim
จุดเดนของระบบขอมูล (Strength) :
1.
2.
3.
4.
5.

จุดเดน
ระบบมีการวิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลและเผยแพรขอมูลอยาง
ตอเนื่อง
มีขอมูล/ตัวแปรที่เก็บมีเรื่องการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง
ขอมูลสามารถบงบอกถึงปริมาณของความสูญเสีย ความพิการและการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุได
มีโครงการควบคุมปองกันอุบัติเหตุในกลุมเสี่ยงโดยใชขอมูลจากระบบเฝา
ระวัง
มีการประเมินผลระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บ

มี


ไมมี






จุดออนของระบบขอมูล (Weakness) :
1.
2.
3.
4.
5.

จุดออน
ทรัพยากรดานตาง ๆ ไมเพียงพอ: บุคลากรมีความรู ทักษะ ครุภัณฑและ
วัสดุที่ใชในการเก็บและประมวลขอมูล
ขอมูลไมครอบคลุมประชากรทั้งจังหวัด
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมและประมวลผลไมตรงตามวัตถุประสงค
ของการเฝาระวัง
แบบบันทึกขอมูลหรือขั้นตอนหรือวิธีการจัดเก็บขอมูลและการจัดการ
ขอมูลมีขั้นตอนซับซอน
ไมไดมีการนําขอมูลไปใชในการลดปญหาอุบัติเหตุทางถนน

ใช

ไมใช
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ระบบรายงานคดีจราจร POLIS
จุดเดนของระบบขอมูล (Strength) :
1.
2.
3.
4.
5.

จุดเดน
ระบบมีการวิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลและเผยแพรขอมูลอยาง
ตอเนื่อง
มีขอมูล/ตัวแปรที่เก็บมีเรื่องการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง
ขอมูลสามารถบงบอกถึงปริมาณของความสูญเสีย ความพิการและการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุได
มีโครงการควบคุมปองกันอุบัติเหตุในกลุมเสี่ยงโดยใชขอมูลจากระบบเฝา
ระวัง
มีการประเมินผลระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บ

มี

ไมมี





-/+

จุดออนของระบบขอมูล (Weakness) :
1.
2.
3.
4.
5.

จุดออน
ทรัพยากรดานตาง ๆ ไมเพียงพอ: บุคลากรมีความรู ทักษะ ครุภัณฑและ
วัสดุที่ใชในการเก็บและประมวลขอมูล
ขอมูลไมครอบคลุมประชากรทั้งจังหวัด
ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมและประมวลผลไมตรงตามวัตถุประสงค
ของการเฝาระวัง
แบบบันทึกขอมูลหรือขั้นตอนหรือวิธีการจัดเก็บขอมูลและการจัดการ
ขอมูลมีขั้นตอนซับซอน
ไมไดมีการนําขอมูลไปใชในการลดปญหาอุบัติเหตุทางถนน

ใช


ไมใช



-/+


การศึกษาระบบขอมูลการบาดเจ็บจากการจราจรระดับจังหวัดเพื่อหาโอกาสพัฒนา 54

