สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แนวทางการบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวง
สาธารณสุข โดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลผูบ้ าดเจ็บและเสียชีวิต
(PHER Accident)
----------------------------------๑. ส่งข้อมูลผู้บาดเจ็บ ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยส่งต่อ ทั้งในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน
ทุกแห่ง รวมทั้งผู้เสียชีวิตในทั้งโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล โดยเก็บข้อมูล ตั้งแต่ ๐๐.๐๑–๒๔.๐๐ น. (ของ
ทุกวันในช่วงเทศกาลตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563) ทั้งนี้ ขอให้ส่งข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายใน
วันเดียวกัน
2.ช่องทางการรายงาน ให้รายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น
ตามช่องทางดังนี้
2.1 ระบบ Pher Accident
2.1.1 www.moph.go.th หัวข้อ รายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
หรือ
2.1.2 http://pher.moph.go.th หัวข้อ รายงานอุบัติเหตุช่วงเทศกาล หรือ
2.1.3 http://ict-pher.moph.go.th
2.2 ระบบ IS Online
2.2.1 http://ae.moph.go.th
(ทั้งนี้ การเข้าถึงทุกช่องทางเป็นระบบฐานข้อมูลเดียวกัน)
3.สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานและแบบฟอร์มการรายงานได้ ตามwebsite ข้างต้น
4.ให้ปรับปรุงรายงานผลการรักษาเพิ่มเติม ๓๐ วันหลังเกิดเหตุ ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่
1 กุมภาพันธ์ ๒๕63
5. ในกรณี ที่ มี ปั ญหาอุ ปสรรคด้ านเทคนิ คเกี่ ยวกั บการบั นทึ กข้ อมู ลให้ ติ ดต่ อมายั งผู้ ดู แลระบบ
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข 087 492 5656 คุณถิรวุฒิ หรือ โทรศัพท์ 02 590 1934 ต่อ 917 ตลอด 24 ชั่วโมง

-----------------------------------

คาจากัดความ
การเก็บข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม ๒๕63
หัวข้อ
อุบัติเหตุจราจร
ผู้บาดเจ็บ
ผู้เสียชีวิต
ช่วงการรณรงค์
วันที่มาถึง รพ.
เวลาทีม่ าถึง รพ
วันที่เกิดเหตุ
เวลาที่เกิดเหตุ
คานาหน้าชื่อ
ชื่อ–สกุล
เลขประจาตัว
สัญชาติ
สถานะของ
ผู้บาดเจ็บ

ยานพาหนะ
ผู้บาดเจ็บ
ยานพาหนะ
คู่กรณี
ถนนที่เกิดเหตุ

ความหมาย
การบาดเจ็บและเสียชีวิตใดๆ ที่เกีย่ วข้องกับพาหนะทุกชนิดจากการจราจรทางถนน ที่ออกแบบหรือถูกใช้
สาหรับการ นาส่งบุคคลหรือสิ่งของ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง (รหัส ICD10 = V01-V89)
ผู้บาดเจ็บจากอุบัตเิ หตุจราจรทางถนน ไม่ว่าเป็นผู้เดินเท้า (รวมทั้งอยู่ในอิริยาบถอื่น) ขับขี่หรือโดยสาร
ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล (ทั้งของรัฐ และเอกชน)
ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนตั้งแต่เวลาที่เกิดเหตุถึง ๓๐ วันหลังเกิดเหตุ
รวมถึงการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหว่างนาส่งรพ. ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ (Refer) กรณี Admit
เสียชีวิตในตึกผู้ป่วยภายใน ๒๔ ชม และเสียชีวิตในตึกผู้ป่วยหลัง ๒๔ ชม. จนถึง ๓๐ วันหลังเกิดเหตุ
วันที่ 11 เมษายน 2562 (เวลา 00.01 น.) – 17 เมษายน ๒๕62 (เวลา 24.00 น.)
วันที่ผู้บาดเจ็บมารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล
เวลาทีม่ าถึงโรงพยาบาล ถ้าไม่ทราบให้ประมาณเวลาที่ใกล้เคียง
วันที่ผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุ
เวลาทีเ่ กิดอุบตั ิเหตุจริง ถ้าไม่ทราบให้ประมาณเวลาที่ใกล้เคียง
คานาหน้าชื่อผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
การลงชื่อ-สกุล โดยไม่ต้องใส่คานาหน้าชื่อ หรือกรณีไม่ทราบชื่อ ให้ลงว่า ไม่ทราบชื่อ
กรณีคนไทยใส่ 13
ช
์ หรือบัตรประจาตัวอืน่ ๆ
(ถ้าไม่มีให้ใส่ ๐)
 ไทย
 ต่างชาติ (รวมต่างด้าว) เพิ่มให้เลือก Drop Down
และอื่นๆ
 คนเดินเท้า = ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ที่ใช้ถนน แต่ไม่ใช่ผู้ขับขี่ หรือ
ผู้โดยสาร
 ผู้ขับขี่ = ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ที่เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะ
 ผู้โดยสาร = ผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน อยู่ในยานพาหนะที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่
 ไม่ทราบ = กรณีไม่เข้าทั้งสามข้อข้างบน เช่น พบศพข้างถนน หรือ ไม่มีกิจกรรมในการใช้ถนน
หรือผู้นาส่งไม่สามารถระบุได้
กรณีเป็นคนเดินเท้า เลือกในช่อง
กรณีไม่มีคู่กรณี เลือกในช่อง

“ไม่มียานพาหนะ”
“ไม่ม”ี

พื้นทีห่ รือถนนทั้งทางสาธารณะและส่วนบุคคลทางบก ทีใ่ ช้ในการสัญจรเพื่อทางเดินเท้าหรือยานพาหนะ
 ไม่ทราบ = ถนนหรือพื้นที่ ที่ไม่ทราบที่เกิดเหตุอย่างชัดเจน
 ถนนกรมทางหลวง = ทาง หรือ ถนน ซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะทางบก
 ถนนกรมทางหลวงชนบท =ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบท เป็นผู้ดาเนินการก่อสร้าง ขยาย
บูรณะ และบารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท

การป้องกัน

การดื่มสุรา
ผู้นาส่ง

Type visit

ผลการรักษา

 ถนนในเมือง (เทศบาล) = ทางหลวงในเขตเทศบาล ที่เทศบาลเป็นผู้ดาเนินการก่อสร้าง ขยาย
บูรณะและบารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงเทศบาล
 ทางหลวงท้องถิ่น = ทางหลวงทีอ่ งค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผูด้ าเนินการก่อสร้าง ขยาย
บูรณะ และบารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น
 อื่นๆ = ถนน หรือพื้นที่ ที่นอกเหนือจาก ถนนกรมทางหลวง ถนนกรมทางหลวงชนบท ถนนใน
เมือง ทางหลวงท้องถิ่น
ปัจจัยทีล่ ดความรุนแรงจากการบาดเจ็บและเสียชีวติ จากการจราจรทางถนน
 การสวมหมวกนิรภัย
 การคาดเข็มขัดนิรภัย
การมีประวัติการดืม่ สุรามาก่อน หรือการตรวจพบการดืม่ สุราจากการซักถาม สังเกต การได้กลิน่
การตรวจร่างกาย หรือการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
วิธีการนาส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
 มาเอง = ผู้บาดเจ็บมาโรงพยาบาลด้วยตนเอง
 ผู้พบเหตุ/ญาติ = พลเมืองดี หรือญาติของผู้บาดเจ็บนาส่ง
 เจ้าหน้าที่ตารวจ = เจ้าหน้าทีต่ ารวจ
 มูลนิธิ/อาสาสมัคร ทีไ่ ม่ได้ขึ้นทะเบียนในระบบ EMS
 หน่วย EMS เบื้องต้น (EMR) = Emergency Response Unit ชุดปฏิบัตกิ ารที่ประกอบด้วยพาหนะ กู้
ชีพระดับเบื้องต้น พร้อมอุปกรณ์กู้ชพี และผู้ปฏิบัติการเป็นอาสาสมัครปฏิบัติการฉุกเฉิน
 หน่วย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS) = Basic Life Support Unit ชุดปฏิบตั ทิ ี่ประกอบด้วยพาหนะกู้ชีพ
ระดับพื้นฐาน พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ และผูป้ ฏิบัตกิ ารต่างๆ (อย่างน้อยต้องเป็นเวชกรฉุกเฉินระดับต้น
(EMT-B) เป็นหัวหน้าชุด
 หน่วย EMS ระดับกลาง = (Intermediate Life Support Unit: ILS) หมายถึง ชุดปฏิบัตกิ ารที่
ประกอบด้วยพาหนะกู้ชีพระดับกลาง พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ และผู้ปฏิบัตกิ ารต่างๆ (อย่างน้อยต้องเป็น
เวชกรฉุกเฉินระดับกลาง (EMT-I) เป็นหัวหน้าชุด
 หน่วย EMS ระดับสูง ( ALS) = Advanced Life Support Unit ชุดปฏิบตั ิการที่ประกอบด้วย พาหนะกู้
ชีพระดับสูง พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพระดับสูง และผู้ปฏิบตั ิการต่างๆ อย่างน้อยต้องพยาบาลกู้ชีพ เป็น
หัวหน้าชุด
 กรณีการเสียชีวิตทีเ่ กิดเหตุ เลือก “เสียชีวิตทีเ่ กิดเหตุและไม่มีการนาส่ง”
ประเภทของผู้บาดเจ็บหลังจากรับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินแล้ว
 OPD case (รวมเสียชีวิตที่ ER ทุกกรณีที่ไม่ admit)
 IPD case (admit)
 DBA = เสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล
สถานะภาพ/อาการ ของผู้บาดเจ็บเมือ่ สิ้นสุดการรักษาเบื้องต้น (จะต้องบันทึกผลการรักษา ทุกรายในรายทีต่ อ้ งรอ
ผลการรักษา กรณี Admit/ Refer ให้เลือกช่อง ยังไม่ทราบผล (Admit/ Refer) เพื่อจะได้ update ข้อมูลใน
ภายหลัง)
 ทุเลา/ หาย = ผู้บาดเจ็บ มีสถานะภาพ/อาการ เมื่อสิน้ สุดการรักษา อาการทุเลาสามารถกลับบ้านได้
 ตายเกิดเหตุ = ผู้บาดเจ็บเสียชีวติ ทีจ่ ุดเกิดเหตุ
 ตายระหว่างนาส่ง = ผู้บาดเจ็บเสียชีวิต ในขณะถูกนาส่งจากจุดเกิดเหตุ ไปโรงพยาบาล
 ตายที่ห้องฉุกเฉิน หมายถึง ผู้บาดเจ็บเสียชีวิต ในห้องฉุกเฉินหลังถูกนาส่งไปโรงพยาบาล
 ตายในตึกภายใน ๒๔ ชม. หลังเหตุ = การเสียชีวิตในตึกผู้ป่วยใน ภายใน ๒๔ ชั่วโมงแรก หลังได้รับอุบัติเหตุ

ผลการรักษา
ที่ รพ.รับ refer

refer

 ตายในตึกหลัง ๒๔ ชม. - ๓๐ วัน = การเสียชีวติ ในตึกผู้ปว่ ยใน หลัง ๒๔ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
หลังได้รับอุบัตเิ หตุ
หมายเหตุ เป็นผลการรักษา ของโรงพยาบาลแรกที่รับไว้รักษา ในกรณีที่มีการส่ง Refer
ผลการรักษาจากโรงพยาบาลที่รับ Refer
หลังการส่งต่อ
สถานภาพ/อาการ ของผูบ้ าดเจ็บเมือ่ สิ้นสุดการรักษาเบื้องต้น (จะต้องบันทึกผลการรักษา ทุกรายในรายทีต่ อ้ งรอ
ผลการรักษา กรณี Admit/ Refer ให้เลือกช่อง ยังไม่ทราบผล (Admit/ Refer) เพื่อจะได้ update ข้อมูลใน
ภายหลัง)
 ตายระหว่างส่งต่อ = ผู้บาดเจ็บเสียชีวิต ในขณะส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล ในระหว่างส่งต่อจาก
โรงพยาบาลทีส่ ่ง Refer ไ โรงพยาบาล Refer
 ตายที่ห้องฉุกเฉิน หมายถึง ผู้บาดเจ็บเสียชีวิต ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล ที่รบั Refer
 ตายในตึก = ผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ที่รบั Refer
 ทุเลา/ หาย = ผู้บาดเจ็บ มีสถานะภาพ/อาการ เมื่อสิน้ สุดการรักษา อาการทุเลาสามารถกลับบ้านได้
ให้โรงพยาบาลทีส่ ่ง Refer เป็นผูร้ ายงานข้อมูล พร้อมระบุชื่อโรงพยาบาลที่สง่ ต่อด้วย และ ผู้บาดเจ็บทุกรายให้
ติดตาม ผลการรักษา ภายหลังช่วงเทศกาล ๓๐ วัน

