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คูมือ
การใชแบบบันทึกขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บแหงชาติ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
Manual for Data Collection
Provincial Injury Surveillance

ทีมพัฒนาระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ
กระทรวงสาธารณสุข
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คํานํา
การจัด ทําหนัง สือ “คูมื อการใชแบบบั นทึกขอ มูลเฝา ระวังการบาดเจ็บแห งชาติ” มี
วัตถุประสงคเพื่อใชในการดําเนินงานจัดเก็บรวบรวมขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บในระดับพื้นที่ ให
ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว และเชื่อถือไดโดยเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
“คูมือการใชแบบบันทึกขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บแหงชาติ” จัดทําขึ้นสําหรับเปนคูมือ
ในการบันทึกขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บที่พัฒนาขึ้นมาใหมเปนครั้งที่ 5 ซึ่งเปนการปรับปรุงให
เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนาระบบการดูแลรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ และปรับปรุงเนื้อหาให
สอดคลองกับการใชงานโปรแกรม IS ที่พัฒนาตอเนื่องขึ้นมาใหม โดยคูมือฉบับนี้ไดรับการปรับปรุงมา
จากคูมือ ฉบับที่ 4 ปพ.ศ. 2558 ซึ่งสํานักระบาดวิทยารวมกับสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11
จังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา และ โรงพยาบาลเครือขาย
ระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ
คณะผูจัดทําหวังวาหนังสือ “คูมือการใชแบบบันทึกขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ” นี้จะ
เปนประโยชนตอการดําเนินงานในแตละหนวยงาน หากมีขอบกพรอง หรือผิดพลาดประการใด คณะ
ผูจัดทําขอนอมรับคําแนะนํา และคําชี้แจงจากทานดวยความยินดี และทายที่สุด ขอขอบคุณกระทรวง
สาธารณสุขและองคการอนามัยโลก ที่สนับสนุนการจัดพิมพครั้งนี้

ทีมพัฒนาระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ
กระทรวงสาธารณสุข
กรกฎาคม 2560
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สารบัญ
รายนามผูจัดทําแบบบันทึกและรางคูมือการใชแบบบันทึกขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ
แหงชาติ ครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แบบบันทึกขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ (IS 26 July 2017)
วิวัฒนาการระบบเฝาระวังการบาดเจ็บแหงชาติ
• ความเปนมา
• องคประกอบระบบเฝาระวังการบาดเจ็บแหงชาติตามรูปแบบ
กระทรวงสาธารณสุข
คูมือการใชแบบบันทึกขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ
ภาคผนวก
• การประเมิน Glasgow Coma Scale
• คูมือการลงรหัส Modified AIS 85
• การลงรหัส Diagnosis (ICD 10 Chapter 19) ลักษณะการบาดเจ็บ
และ BR, AIS ในบางกรณีที่มีปญหา
กิตติกรรมประกาศ

หนา
1
3
4
4
5
14
44
48
52
54
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รายนามผูจัดทําแบบบันทึกและคูมือการใชแบบบันทึกขอมูล
เฝาระวังการบาดเจ็บแหงชาติ ครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สํานักระบาดวิทยา
1. นางกาญจนีย
2. นายภาคภูมิ
3. นางสาวอนงค

ดํานาคแกว
ยศวัฒน
ลิ้มโอชากุล

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน

สํานักโรคไมติดตอ
1. นางนงนุช
2. นายแพทยไผท
3. นายศรา
4. นางสาววันวิสา
5. นางสาวพรรษา
6. นางสาวชลธิชา
7. นายพานนท
8. นางสาวรุงนภา

ตันติธรรม
สิงหคํา
สนธิศิริกฤตย
สรีระศาสตร
สวนพุฒ
คําสอ
ศรีสุวรรณ
คุณเศรษฐ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
นายแพทยชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
เจาหนาที่โครงการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
เจาหนาที่โครงการ

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
พญ.พิมพภา
เตชะกมลสุข
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
1. นายแพทยวิฑูรย อนันกุล
2. นางสาวพรสุดา คําเหลือง
3. นางสาวอังคณา อภิชาติโยธิน
4. นายถิรวุฒิ
แตสกุล
5. นางสาวนิตยา คณิตสาร
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
1. นางสาววรรณี
มีขวด
2. นางฉะออน
กองสุข
โรงพยาบาลศูนยราชบุรี
1. นางสุนันท
เกียรติชัยพิพัฒน
2. นายวิโรจน
ธัชศฤงคารสกุล
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นางสาวนิตยา
โรจนทินกร

รองผูอํานวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน
นักวิชาการสาธารณสุข
เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
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โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี
นางสาวดาวเรือง

ขมเมืองปกษ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

โรงพยาบาลศูนยขอนแกน
1. นางสาววรัญชภรณ
2. นายพรชัย

พลเขตร
คําเพิงใจ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญการ

โรงพยาบาลศูนยลําปาง
นางสาวสุพัฒนา

ธิสาระ

นักวิชาการสถิติ

โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
นางสาวจันทรจิรา

สองหอง

เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
นายวชิระ
ปยกิตติยา

เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน

โรงพยาบาลตรัง
นางสมญา

ศิลปวิสุทธิ์

เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน

ขาราชการบํานาญ
1. นางละมัย
2. นายพิภพ

มหาวรรณ
โควถาวร

จังหวัดลําปาง
จังหวัดราชบุรี

แบบบันทึกขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ โรงพยาบาล...........................................................จั
งหวัด...............................IS 18 September 2017
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HN.....................…......................ชื่อ............................................สกุล........................................
เพศ  1 ชาย  2 หญิง อายุ ............ป .......เดือน ...........วัน ID..................................

ที่อยูปจจุบัน 1 ในจังหวัด……… อําเภอ.........
 2 นอกจังหวัด. 3 นอกประเทศ... N ไมทราบ

อาชีพ  00 ไมมีอาชีพ  01 ขาราชการ  02 ตํารวจ/ทหาร  03 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  04 พนักงานบริษัท  05 ผูใชแรงงานระบุ…
 06 คาขาย  07 เกษตรกรรม  08 นักเรียน/นักศึกษา ร.ร...........................
 อื่นๆ ระบุ....................................................(*)
วันที่เกิดเหตุ ............................................... เวลาที่เกิดเหตุ .......................... น.
วันที่มาถึง รพ. ............................................ เวลาที่มาถึงรพ. .......................... น.
สถานที่เกิดเหตุ จังหวัด..........................อําเภอ........................ตําบล..............หมู..........

การบาดเจ็บเกิดโดย  1 อุบัติเหตุ
 2 ทํารายตนเอง  3 ผูอื่นทําราย  N ไมทราบ
 4 ปฏิบัติการทางกฎหมาย/สงคราม/สถานการณ

จุดเกิดเหตุ  1 บาน/บริเวณบาน
1.1 บานผูบาดเจ็บ 1.2 บานคูกรณี
1.3 บานเพื่อนผูบาดเจ็บ 1.4 บานเพื่อนคูกรณี 1.5 บานอื่นระบุ………..
 2 หอพัก เรือนจํา สถานเลี้ยงเด็ก คายทหาร  3 รพ./รร./วัด ระบุชื่อ..............................(*)
 4 สนามกีฬาสาธารณะ
 5 ถนนหรือทางหลวง ระบุ...........................
 6 สถานทีข่ ายสินคาและบริการ
 7 สถานที่กอสราง โรงงานะบุ……........…....
 8 นา ไร สวน
 9 อื่นๆ ระบุ..................................................
อุบัติภัยหมู (Mass casualty)  1 ใช  0 ไมใช  N ไมทราบ
สาเหตุของการบาดเจ็บ (เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ) ระดับการคัดแยก (1) (2) (3) (4) (5)
 1. อุบัติเหตุจากการขนสง
1.1 ผูบาดเจ็บเปน
 1 คนเดินเทา  2 คนขับขี่  3 คนโดยสาร  Nไมทราบ
1.2 พาหนะของผูบาดเจ็บ  01 จักรยาน/สามลอ  02 จักรยานยนต
 03 สามลอเครื่อง  04 รถเกง  05 ปกอัพ ∆ 1 ตอนหนา ∆ 2 ตอนหลัง
 06 รถบรรทุกหนัก  07 รถพวง  08 รถโดยสารสองแถว  09 รถโดยสารบัส
 18 รถตู
 อื่นๆ.................................................................................. (*)
1.3 การบาดเจ็บเกิดจาก  20 ตกจากพาหนะ  21 พาหนะลม คว่ํา ตก ลม จม
 ถูกชนหรือชนกับ ..........................  อื่นๆ ระบุ ........................................... (*)

บาดเจ็บเกิดจากการทํางานในอาชีพ
 1 ใช  0 ไมใช
 N ไมทราบ

 2. อุบัติเหตุหรือบาดเจ็บอื่นๆ (ระบุ)................................................(ICD-10)  N ไมทราบ
เหตุการณและกิจกรรมขณะเกิดเหตุ  0 กิจกรรมกีฬา  1 กิจกรรมยามวาง  2 ระหวางทํางานเพื่อรายได
 3 ขณะทํางานประเภทอื่นๆ
 8 ทํากิจกรรมที่ระบุรายละเอียดอื่นๆ

 4 ขณะพักผอน นอน รับประทาน กระทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตสุขอนามัยบุคคล
 9 ทํากิจกรรมที่มิไดระบุรายละเอียด

ผลิตภัณฑที่ทําใหบาดเจ็บ...................................................................................................................

การมาโรงพยาบาลของผูบาดเจ็บ (เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ)
 1 ผูบาดเจ็บเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ / สงชันสูตร
 2 มาจากที่เกิดเหตุโดย
 ไมมีผูนําสง
 N ไมทราบ
มีผูนําสง  2.1 หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน ระบุ................................
 2.2 องคกรอื่นที่ไมขึ้นทะเบียน EMS ระบุ .......... 2.3 อื่น ๆ ระบุ...........
 3 มาจากสถานพยาบาลชื่อ ..................................................จังหวัด...................................
3.1 มาโดย  ambulance  มีผูดูแลขณะนําสง ระบุ................... (*)  ไมมีผูดูแล
 ไมใช ambulance
3.2 มีใบสงตอที่ระบุอาการ และ/หรือ การรักษากอนสงตอ
 มี  ไมมี
ประวัติสลบตั้งแตเกิดเหตุ
 1 ไมสลบ  N ไมทราบ
 2 สลบนาน.....ชม.....นาที

พฤติกรรมเสี่ยง
1. แอลกอฮอล
 1 ใช …….mg%  0 ไมใช  N ไมทราบ
2. ยา
 1 ใช  0 ไมใช  N ไมทราบ
3. เข็มขัดนิรภัย  1 ใช  0 ไมใช  N ไมทราบ
4. หมวกนิรภัย  1 ใช  0 ไมใช  N ไมทราบ
5. โทร.เคลื่อนที่  1 ใช  0 ไมใช  N ไมทราบ
6. อื่นๆ ระบุ................................................... (*)
การปฐมพยาบาล/การดูแลขณะนําสง
1. ดูแลการหายใจ
 1 มี-เหมาะสม  2 มี -ไมเหมาะสม…….…….
 3 ไมจําเปน  0 ไมมี
2. การหามเลือด
 1 มี-เหมาะสม  2 มี -ไมเหมาะสม…….…….
 3 ไมจําเปน  0 ไมมี
3. immobilize C-spine
 1 มี-เหมาะสม  2 มี -ไมเหมาะสม……….…..
 3 ไมจําเปน  0 ไมมี
4. splint/slab อื่นๆ
 1 มี-เหมาะสม  2 มี -ไมเหมาะสม…….……
 3 ไมจําเปน  0 ไมมี
5. IV Fluid
 1 มี-เหมาะสม  2 มี -ไมเหมาะสม……….…
 3 ไมจําเปน  0 ไมมี
ลักษณะการบาดเจ็บ
 1 Blunt
 2 Penetrating
 3 Blunt & Penetrating  9 อื่นๆ

vital signs แรกรับที่ ER BP......……mm.Hg P…....... / m RR…...... / m GCS. = E….......…V……....….M……..
ออกจาก ER.วันที่..........เวลา................ น. สง  1 Consult …...…… 2 Observe ER  3 OR  4 อื่นๆ
ผลการรักษาจากER 1 DBA  2 จําหนาย  3 สงตอ  4 ปฏิเสธการรักษา  5 หนีกลับ  6 ตาย  7 รับไว….

DIAGNOSIS 1 - 6
(กรณีที่ admit ไมตองกรอกที่ ER.)
1 ………………………………………….....….......... BR……...…....AIS …….….....
2 …………………………………………….....…....... BR….….........AIS …….........
3 ………………………………………….…............ BR…………....AIS ………......

4 …………...…...…..………..............…......…. BR..…….…..AIS……….……
5 ……………......…..…….......................…….. BR……….…..AIS….........…
6 ……………..…...……….….............…….….…. BR..………....AIS……….…..

จําหนายจากหอผูปวย วันที่...........................โดย  1. ทุเลา  2. สงตอ  3. ปฏิเสธการรักษา  4. หนีกลับ  5. ตาย  6. ยังไมจําหนาย
สงตอจังหวัด .......................................................................................สถานพยาบาล.............................................................................................................
ชื่อผูบันทึก 1. ................................................................................................... 2. ...........................................................................................................................
(*) หมายเหตุ ...ดูรายละเอียดในคูมือบันทึกเฝาระวังการบาดเจ็บ

(รายงานชุดนี้ใชเพื่อการเฝาระวังการบาดเจ็บไมสามารถนําไปอางอิงทางกฎหมาย)
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วิวัฒนาการระบบเฝาระวังการบาดเจ็บแหงชาติ
ความเปนมา
ดวยความจําเปนในการใชขอมูลสําหรับนําไปใชในการดูแลรักษาและตรวจสอบ
คุณภาพในการใหบริการผูบาดเจ็บ ประกอบกับความกาวหนาดานเทคโนโลยีที่กาวหนาไปอยางไม
หยุดยั้ง ทําใหระบบเฝาระวังการบาดเจ็บเปนที่รูจักและตองการอยางแพรหลายในหนวยงานใน
กระทรวงสาธารณสุข ไดแก โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุข รวมทั้งหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ไดแก กระทรวงมหาดไทย เชน ตํารวจ ขนสงจังหวัด กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ
แมแตกระทรวงศึกษา อยางไรก็ตาม ระบบเฝาระวังการบาดเจ็บยังมีขอจํากัดในการจัดเก็บขอมูล
และการประมวลผล
ดังนั้นผูมีหนาที่รับผิดชอบระบบเฝาระวังการบาดเจ็บเดิมและปจจุบัน มีความ
คิดเห็นตรงกันวา ถึงเวลาจะตองปรับปรุงและพัฒนาระบบใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูปฏิบัติงานและผูใชขอมูลจากระบบเฝาระวัง เพื่อใหทันตอเหตุการณปจจุบัน จากการดําเนินงาน
ที่ผานมา ระบบนี้ดําเนินงานตั้งแตป พ.ศ. 2536 โดยเริ่มจากการพัฒนาแบบบันทึก โปรแกรม
เครื่องมือและคูมือ เพื่อใชเปนฐานขอมูลระดับชาติ ครั้งแรกไดทดลองใชในโรงพยาบาลตนแบบ 5
แหง ไดแก โรงพยาบาลศูนยลําปาง โรงพยาบาลศูนยราชบุรี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และโรงพยาบาลราชวิถี ในปพ.ศ. 2538 หลังจากนั้นได
ประเมินผลการดําเนินการและขยายเพิ่มอีก 3 แหง คือ โรงพยาบาลศูนยขอนแกน โรงพยาบาล
ศู น ย ย ะลา โรงพยาบาลสวรรค ป ระชารั ก ษ ในป พ .ศ. 2539 และขยายเพิ่ ม จนครอบคลุ ม
โรงพยาบาลศูนย ทัง้ 28 แหง ในป 2540 และ 33 แหง ในป พ.ศ. 2553
การปรับปรุงและพัฒนาระบบเฝาระวังฯ ครั้งนี้ เปนครั้งที่ 5 ซึ่งเปนการปรับระบบ
ครั้งใหญ เนื่องจากระบบการดูแลผูบาดเจ็บของประเทศไทยในปจจุบันไดพัฒนาปรับเปลี่ยน ใน
หลายดาน เชน ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ศูนยตติยภูมิอุบัติเหตุ (Trauma Excellent
Center) นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขไดเล็งเห็นความสําคัญของการใชขอมูล IS จึงมีนโยบาย
ขยายพื้นที่การดําเนินการใหครอบคลุมโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไป ในระดับ A, S, M1
ทั่วประเทศ และพัฒนาตอยอดโปรแกรม IS ใหมีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายพื้นที่
การใชงาน และมีการเชื่อมโยงโครงขายขอมูลจากโรงพยาบาลที่ดําเนินการระบบ IS ทั่วประเทศ
ในชื่อ IS-Online
รายละเอียดในการพัฒนา ไดแก
1. แบบบันทึก และคูมือการใชแบบบันทึกไดปรับเปลี่ยนบางตัวแปร และเพิ่มตัว
แปรที่จําเปนในการเฝาระวังการบาดเจ็บ และการพัฒนาระบบบริการผูปวยอุบัติเหตุ เชน สถานที่
เกิดเหตุ โดย เพิ่มรายละเอียดจุดเกิดเหตุที่เปนบาน และตําบลที่เกิดเหตุ ระดับการคัดแยก ฯลฯ
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2. การลงรหัส และคูมือการลงรหัส ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม และสอดคลองกับ
แบบบันทึกที่พัฒนาเพิ่มขึ้น
3. โปรแกรมเฝาระวังการบาดเจ็บ คูมือการบันทึกและประมวลผล ปรับเปลี่ยนจาก
โปรแกรมเดิมที่ประมวลผล จากระบบปฏิบัติการ windows ไปเปนโปรแกรมเฝาระวังการบาดเจ็บ
Version ที่ประมวลผลผานระบบ Online ซึ่งการพัฒนาครั้งนี้อาศัยความรวมมือรวมใจของชาว IS
ทุกคนที่ทุมเท แรงกาย แรงใจ เพื่อใหเกิดความสําเร็จ
องคประกอบของระบบเฝาระวังการบาดเจ็บระดับชาติตามรูปแบบของกระทรวงสาธารณสุข
1. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดทําฐานขอมูลการบาดเจ็บระดับชาติที่ถูกตอง รวดเร็ว มีมาตรฐาน และ
เหมาะตอ
การใชงานในการแกไขปญหาอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในระดับพื้นที่และระดับชาติ
2. เพื่อพัฒนาระบบเฝาระวังการบาดเจ็บที่เหมาะสมสําหรับใชในการพัฒนาระบบ
รักษาพยาบาล การสงตอผูบาดเจ็บ รวมทั้งการแกไขปญหาอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในระดับ
พื้นที่และระดับชาติ
3. เพื่อรองรับการปฎิบัติงานศูนยปฎิบัติการฉุกเฉิน ดานการแพทยและสาธารณสุข
(Public Health Operation center EOC) กระทรวงสาธารณสุข สําหรับการสื่อสารสงขอมูลกับ
หนวยงานตางกระทรวง หรือ ตางประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบภัยพิบัติ
ระดับประเทศ
2. กลุมประชากรที่เฝาระวัง
คือ ผูไดรับบาดเจ็บและตายทุกรายจากสาเหตุภายนอก (V01-Y36) ที่มารับการรักษาที่
ER ของโรงพยาบาลที่ดําเนินการเฝาระวังดังตอไปนี้
1. อุบัติเหตุตาง ๆ
1.1 อุบัติเหตุขนสง (Transport Accidents)
- อุบัติเหตุขนสงทางบก (Land transport Accidents)
- อุบัติเหตุขนสงทางน้ํา (Water transport Accidents)
- อุบัติเหตุขนสงทางอากาศและในอวกาศ (Air and space transport Accidents)
1.2 อุบัติเหตุอื่น ๆ ที่ไมใชเกิดจากการขนสง (Other external Causes of accidental injury)
- พลัด ตก หกลม (Falls)
- สัมผัส หรือ ถูกกระทบกระแทกดวยแรงเชิงกลของวัตถุสิ่งของ เชน สิ่งของ
หลนใส ถูกยิง ทิ่มแทงหรือบดขยี้โดยอาวุธหรือวัตถุตางๆ (Exposure to inanimate mechanical forces)
- สัมผัสกับแรงเชิงกลของสิ่งมีชีวิต เชน ถูกกัด ตอย หรือทิ่มแทงโดยสัตวหรือ
อวัยวะบางสวนของสัตว (Exposure to inanimate mechanical forces)
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- อุบัติเหตุจากการตกน้ําและจมน้ํา (Accidental drowning and submersion)
- อุบัติเหตุอื่นที่คุกคามการหายใจ (Other accidental threats to breathing)
- สั ม ผั ส กั บ กระแสไฟฟ า รั ง สี อุ ณ หภู มิ แ ละความกดดั น อากาศต่ํ า หรื อ สู ง
(Exposure to electric current, radiation and extreme ambient air temperature and pressure)
- สัมผัสกับ ควัน ไฟ และเปลวไฟ (Exposure to smoke, fire and flames)
- สัมผัสความรอนและวัตถุสิ่งของที่รอน (Contact with heat and hot substances)
- สัมผัสกับสัตวและพืชที่เปนพิษ (Contact with venomous animals and plants)
- สัมผัสกับแรงหรือพลังงานจากธรรมชาติ (Exposure to forces of nature)
- การถูกพิษโดยอุบัติเหตุ (Accidental poisoning by and exposure to noxious substances)
- การออกกําลังกายหรือออกแรงมากเกินไป การเดินทางและการขาดน้ํา
หรืออาหาร (Overexertion, travel and privation)
- อุ บั ติ เ หตุ จ าการสั ม ผั ส กั บ สิ่ ง อื่ น และป จ จั ย ซึ่ ง ไม ร ะบุ เ ฉพาะ (Accidental
exposure to other and unspecified factors)
2. ทํารายตัวเอง (International self-harm)
3. ถูกทําราย (Assault)
4. บาดเจ็บจากเหตุการณที่ไมทราบเจตนา (Event of undetermined intent)
5. การดําเนินการทางกฎหมาย และ/หรือสงคราม (Legal intervention and operations of war)
ไดกําหนดรายละเอียดเงื่อนไข และแนวทางการรายงานผูบาดเจ็บในระบบเฝาระวังการบาดเจ็บใน
ระดับจังหวัดไว ดังนี้
แนวทางการรายงานผูบาดเจ็บ ในโรงพยาบาลที่ทําการเฝาระวังการบาดเจ็บ
ผูบาดเจ็บที่ตองรายงาน ไดแก ผูปวยนอกและผูปวยในที่มีสาเหตุ ดังตอไปนี้
1. ผูที่มีสาเหตุบาดเจ็บภายนอกใด ๆ ที่เกิดเหตุบาดเจ็บมาไมเกิน 7 วัน จากสาเหตุใด ๆ ดังนี้
1.1 อุบัติเหตุจากการขนสง (Transport Accidents) (V01-V99)
- อุบัติเหตุการขนสงทางบก (Land transport accidents)
- อุบัติเหตุการขนสงทางน้ํา (Water transport accidents)
- อุบัติเหตุการขนสงทางอากาศและในอวกาศ (Air and space transport accidents)
1.2 อุบัติเหตุอื่น ๆ ที่ไมใชเกิดจากการขนสง (Other external causes of
accidental injury) (W00-X59)
- พลัด ตก หกลม (W00-W19)
- การสัมผัสกับแรงเชิงกลของวัตถุสิ่งของ (W20-W19)
- การสัมผัสกับแรงเชิงกลของวัตถุสิ่งของ (W50-W64)
- การจมน้ําโดยอุบัติเหตุ (W65-W74)
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- การไดรับอุบัติเหตุอื่นที่คุกคามการหายใจ (W75-W84)
- การสัมผัสกับกระแสไฟฟารังสี อุณหภูมิและความดันอากาศต่ําหรือสูง (W85-W99)
- การสัมผัสกับควันไฟ และเปลวไฟ (X00-X09)
- การสัมผัสความรอนและวัตถุรอน (X10-X19)
- การสัมผัสกับสัตวและพืชที่มีพิษ (X20-X29)
- การสัมผัสกับแรงหรือพลังงานจากธรรมชาติ (X30-X39)
- การถูกพิษโดยอุบัติเหตุ (X40-X49)
- การหักโหม การเดินทางและการขาดสิ่งจําเปนเปนของชีวิต (X50-X57)
- อุบัติเหตุจากการสัมผัสกับสิ่งอื่น ๆ หรือปจจัยที่ไมระบุ (X58-X59)
1.3 การตั้งใจฆาตัวตาย การตั้งใจทํารายตัวเอง การถูกผูอื่นทําราย และเหตุการณซึ่ง
เกิดขึ้นโดยไมทราบความตั้งใจ ปฏิบัติการทางกฎหมายและ/หรือสงคราม (X60-Y36)
2. ผูบาดเจ็บที่เสียชีวิตกอนถึงโรงพยาบาลทุกราย และผูบาดเจ็บที่ผานหองอุบัติเหตุฉุกเฉินทุกราย
3. ตัวแปรที่เก็บรวบรวม
คือ ตัวแปรสําคัญของผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิต ตามที่กําหนดไวในแบบบันทึกขอมูลการ
เฝาระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัดที่สําคัญ ไดแก
1. ขอมูลทั่วไป ไดแก ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน H.N. ที่อยูปจจุบัน เพศ
อายุ อาชีพ (ชื่อ-สกุล ไมจําเปนตอง Key in)
2. ขอมูลเกี่ยวกับการบาดเจ็บ ไดแก
2.1 วันที่เกิดเหตุ
2.2 เวลาที่เกิดเหตุ
2.3 วันที่มาถึงโรงพยาบาล
2.4 สถานที่เกิดเหตุทั้งจังหวัด อําเภอ และตําบล
2.5 เวลาที่มาถึงโรงพยาบาล
2.6 จุดเกิดเหตุ
2.7 เจตนาที่เกี่ยวของกับการบาดเจ็บ
2.8 ความเกี่ยวของกับหนาที่ในอาชีพ
2.9 สาเหตุของการบาดเจ็บ แบงเปนอุบัติเหตุจากการขนสง อุบัติเหตุอื่น ๆ
และการบาดเจ็บอื่น ๆ
2.10 พฤติกรรมเสี่ยง
2.11 การมาโรงพยาบาลของผูบาดเจ็บ
2.12 การปฐมพยาบาล/การดูแลขณะนําสง
2.13 สภาพผูบาดเจ็บแรกรับที่ ER
2.14 ลักษณะการบาดเจ็บ
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2.15 สถานภาพเมื่อออกจากหอง ER
2.16 เวลาที่ออกจากหอง ER
2.17 การวินิจฉัย
2.18 วันที่จําหนายจากหอผูปวย
2.19 สถานภาพผูบาดเจ็บเมื่อจําหนาย
4. ผูเก็บขอมูล
คื อ ผู บั น ทึ ก ข อ มู ล ลงในแบบบั น ทึ ก ข อ มู ล การเฝ า ระวั ง ประกอบด ว ย พยาบาล ER
เจาหนาที่หองบัตร เจาพนักงานเวชสถิติ หรือ ผูที่ไดรับมอบหมาย
5. วิธีเก็บขอมูล
5.1 เครื่องมือที่ใชแบบบันทึกขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ (IS) ซึ่งดัดแปลงมาจากแบบ
Trauma registry ใหสามารถเก็บขอมูลสาเหตุการบาดเจ็บไดทุกชนิด
5.2 กลุมเปาหมายที่จัดเก็บผูบาดเจ็บที่มีสาเหตุบาดเจ็บภายนอกตามที่ไดกลาวมาแลว
5.3 การไหลเวียนของแบบบันทึก
ผูปวยไม Admitted
และ DBA

พยาบาล ER / ผูไดรับมอบหหมาย กรอกขอมูลทั้งหมดรวม
Diagnosis และ Outcome
สารสนเทศทางการแพทย/ TEA UNIT/
ผูที่ไดรับมอบมอบหมาย
ลงรหัสและวิเคราะหขอมูล

ผูบาดเจ็บทุกราย

ผูปวย Admitted

เผยแพรรายงาน

พยาบาล ER กรอกขอมูลทั้งหมด
ยกเวน Diagnosis และ Outcome

ผูปวย จําหนาย

สารสนเทศทางการแพทย/ TEA UNIT/
ผูไดรับมอบหมาย
กรอกขอมูล Diagnosis, BR, AIS
และ Outcome

- ผูปวยไม admit และ DBA
พยาบาล ER/ผูที่ไดรับมอบหมายกรอก
Diagnosis และ Outcome
งานสารสนเทศทางการแพทย/ TEAUNIT/ ผูที่ไดรับมอบหมาย
ลงรหัสและวิเคราะห
เผยแพรรายงาน
- ผูปวย admit
พยาบาล ER/ผูที่ไดรับมอบหมายกรอกขอมูลทั้งหมด (ยกเวน
Diagnosis และ Outcome)
ผูปวยจําหนาย
งานสารสนเทศทางการแพทย/ TEA Unit
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ผูไดรับมอบหมายกรอก Diagnosis และ Outcome
สารสนเทศทางการแพทย/ TEA UNIT/
ผูที่ไดรับมอบมอบหมายลงรหัสและวิเคราะหขอมูล
เผยแพรรายงาน
หมายเหตุ : โรงพยาบาลที่เฝาระวังควรเก็บรักษาแบบบันทึกการเฝาระวังการบาดเจ็บ (ใบ IS) ไว
อยางนอย 1 – 2 ป เพื่อการประเมินความครบถวน ถูกตอง และความทันเวลา ของขอมูล
6. วิธีการสงตอขอมูล
สงผาน IS Online หรือ ISWIN Online
7. ระยะเวลาเพิ่มเติม/แกไขขอมูล
ภายใน 3 เดือน ยกเวนผูปวยยังไมจําหนาย
8. ผูลงรหัส ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูล/ความถี่ของการดําเนินการ
เจาพนักงานเวชสถิติ หรือผูไดรับมอบหมาย เปนผูลง Code ควบคุมการ key ขอมูล
และตรวจสอบขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ความถี่ในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ควรเปนทุกครึ่งถึง 1 เดือน ทํ าการวิเคราะห และเผยแพรขอมูล แกฝายตางๆ ในและนอก
โรงพยาบาล 1 – 4 เดือน/ครั้ง แลวแตขอตกลงของโรงพยาบาลในรูปแบบ Print out
9. แหลงรวบรวมขอมูล
- โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลที่สนใจ
- ระดับประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
10. ความถี่ในการเผยแพรรายงาน
- ระดับจังหวัด ทุก 1–4 เดือน แลวแตขอตกลงของโรงพยาบาล และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- ระดับประเทศ อยางนอยทุก 1 ป
11. ผูจัดทํารายงาน/ผูรับรายงาน หรือผูใชขอมูล
- ผูจัดทํารายงาน (Print out ตารางสําเร็จรูปจากโปรแกรม IS): ฝายวิชาการของ
โรงพยาบาล/ TEA Unit
- ผูรับรายงานหรือผูใชขอมูล: ฝายการพยาบาล ผูบริหารของโรงพยาบาล แพทย
ศัลยกรรม ออรโธปดิคส หัวหนาตึก/หอผูปวย ทีมอุบัติเหตุของโรงพยาบาล ผูบริหารระดับจังหวัด
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
12. ขอมูลและเครื่องมือ (tools) ในระบบเฝาระวังที่เอื้อตอการพัฒนาบริการผูบาดเจ็บ
12.1 ขอมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของการปฐมพยาบาลและการสงตอผูบาดเจ็บมา
จากสถานพยาบาลอื่น ขอมูลนี้จะเปนประโยชนสําหรับการประเมินผลการฝกอบรมและการปอน
ขอมูลขาวสารกลับ (feed back) แกผูนําสงจากจุดเกิดเหตุ (ไดแก เจาหนาที่มูลนิธิกูภัยตาง ๆ
เจ า หน า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านหน ว ยรั ก ษาพยาบาล ณ จุ ด เกิ ด เหตุ ข องโรงพยาบาลที่ เ ฝ า ระวั ง ฯ)
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และสถานพยาบาลที่สงตอผูบาดเจ็บมายังโรงพยาบาลที่เฝาระวังฯ เพื่อวางแผนและจัดกิจกรรม
พัฒนาความรู ความสามารถของเจาหนาที่ใหตรงกับเรื่องที่เปนปญหา
12.2 TRISS Methodology ระบบขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บนี้นอกจากจะมีโปรแกรม
คอมพิวเตอรของระบบที่สามารถใชบันทึกและวิเคราะหขอมูลเปนตารางสําเร็จรูปใหเลือกไดถึง
65 ตารางแลว โปรแกรมคอมพิวเตอรนี้ยังสามารถนําขอมูลที่บันทึกไวมาคํานวณหา “คาโอกาส
รอดชีวิตเมื่อแรกรับ (Probability of survival หรือ Ps)”ของผูบาดเจ็บกลุม mechanical
trauma เพื่อใชสําหรับการติดตามประเมินคุณภาพการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บในโรงพยาบาลได
อีกดวย วิธีการคํานวณดังกลาวเปนสมการซึ่งไดมาจาก Major Trauma Outcome Study
(MTOS) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มมาตั้งแตป ค.ศ. 1982 และสนับสนุนโดย Centers for Diseases
Control and Prevention (CDC.), Atlanta สหรัฐอเมริกา ไดทําการศึกษาผูปวยหนักกวา
170,000 คน จาก 150 โรงพยาบาลใหญในสหรัฐอเมริกาที่มีความสามารถสูงสุดในการรักษา
ผูบาดเจ็บ (Trauma Center Level I) ขอมูลจากการศึกษาดังกลาวไดถูกนํามาสรางเปนวิธี
คํานวณเพื่อทํานายโอกาสรอดชีวิตของผูบาดเจ็บ เรียกวา “TRISS Methodology” ซึ่งในหนังสือ
Trauma 2nd edition ไดใหคําจํากัดความไววาเปน Combination index based on Revised
Trauma Score at ER (RTS.) Injury Severity Score (ISS) and patient age, It can be
used to estimate the survival probability of an injured patient from a retrospective
database using a logistic model:
Ps =
1/ (1+e -b) (range from 0 to 1) where as,
Ps =
probability of survival at ER
e
=
2.7183 (base of Napierian logarithm)
b
=
b0+b1 (RTS) + b2 (ISS) + b3 (A)
RTS =
Revised Trauma Score (at ER)
ISS =
Injury Severity Score (AIS 85)
A
=
1 if Age > 54
A
=
0 if Age = <54 And
b0, b1, b2 =
set of weight according to mechanism
RTS =
Revised trauma score (ER)
=
0.9368 (GCSc) + 0.7326 (SBPc) + 0.2908 (RRc)
(c = coded value)
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GCS
13-15
9-12
6-8
4-5
3
GCS
SBP
RR
ISS

SBP
RR
Coded value
>89
10-29
4
76-89
>29
3
50-75
6-9
2
1-49
1-5
1
0
0
0
หมายถึง
Glasgow coma scale
หมายถึง
Systolic Blood Pressure
หมายถึง
Respiratory Rate
=
Injury Severity Score
=
Sum square of maximum AIS of 3 most severe
injured body regions (based on AIS 85)
โดยสรุป การคํานวณคาโอกาสรอดชีวิตเมื่อแรกรักที่ ER (Ps) ตองการขอมูลที่สําคัญ
เพียง 6 กลุมตัวแปร คือ
1. Glasgow Coma Scale
2. Systolic Blood Pressure
3. Respiratory Rate
4. Age
5. Mechanism of Trauma (Blunt/Penetrating)
6. BR, AIS จาก Final diagnosis
การใชประโยชน TRISS Methodology ในโรงพยาบาลที่ดําเนินการเฝาระวัง
การบาดเจ็บในระดับจังหวัด มีดังนี้
1. สามารถเปรียบเทียบผลการรักษาผูบาดเจ็บแรกรับกับมาตรฐาน (Baseline norm)
ไดตามระดับความรุนแรงของผูปวย (Patient severity) โดยดูจากคา Ps ของผูบาดเจ็บที่คํานวณ
ไดเมื่อแรกรับ (โอกาสรอดชีวิตเมื่อแรกรับ) กับผลการรักษา (รอดชีวิต/เสียชีวิต) ซึ่งมีตาราง
สําเร็จรูปแสดงผลวิเคราะหใหจากโปรแกรมคอมพิวเตอร (ตารางที่ 35 และ 36)
2. ทราบสถานการณและแนวโนมของคุณภาพการรักษาพยาบาลของผูบาดเจ็บในโรง
พยาบาลที่เฝาระวัง
3. ใชคัดกรอง (Screen) เพื่อไดผูบาดเจ็บที่ควรทํา trauma audit เชน ในรายที่
โอกาสรอดชีวิตสูงแตตาย หรือ Ps ต่ํามากแตรอดเปนตน และยังอํานวยความสะดวกในการสืบคน
แตละราย
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ประโยชนของขอมูลขาวสารที่ไดจากระบบเฝาระวังการบาดเจ็บในระดับจังหวัด
1. ทราบประชากรกลุมเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง สิ่งกําหนด ขนาดและแนวโนมของปญหา
2. ทราบการปฐมพยาบาล และการสงตอผูบ าดเจ็บ ทั้งดานความครอบคลุม และคุณภาพ
3. เพื่อใชติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใหบริการผูบาดเจ็บกลุม Trauma และBurn
4. ใชขอมูลในการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล
5. พบ Cluster of injuries จากสาเหตุตางๆ ในชุมชน ซึ่งจะเปนขอมูลเบื้องตนใน
การทราบถึงปญหาการบาดเจ็บในชุมชน เพื่อนําไปสูการสอบสวนหาสาเหตุแ ละแนวทางการ
ปองกันแกไข
13. การควบคุมคุณภาพของขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ
ในระบบนี้ไดกําหนดกิจกรรมในการควบคุมคุณภาพของขอมูลไวดังนี้ คือ
1. การนิเทศงาน ดําเนินการดังนี้
1.1 โรงพยาบาลเฝาระวังเฉพาะที่ (Sentinal site) และบางโรงพยาบาลที่
กําหนดกรณีพิเศษ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นิเทศโดย สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1-12
สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง และสํานักระบาดวิทยา
1.2 โรงพยาบาลอื่นในเครือขายเฝาระวังการบาดเจ็บฯ นิเทศโดย สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่ 1-12 สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง สํานักระบาดวิทยา สํานักโรคไม
ติดตอ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน และโรงพยาบาลศูนยตนแบบ
ขั้นตอนการนิเทศงานประกอบดวย การสุมตัวอยางแบบบันทึกขอมูล IS มาตรวจสอบ
ความถูกตองของการกรอก การลงรหัส และขอมูลที่ key in แลวใน file computer ผูนิเทศงาน
จะซั ก ถามถึ ง ป ญ หาอื่ น ๆ และช ว ยตอบป ญ หาในส ว นที่ ต อบได เ ลย พร อ มทั้ ง ให ข อ แนะนํ า
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพข อ มู ล จากนั้ น ทํ า รายงานผลการนิ เ ทศส ง ผู อํ า นวยการโรงพยาบาล
ผูอํานวยการสํานักระบาดวิทยา และผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1-12 เพื่อทราบ
และแกปญหาในสวนที่เกี่ยวของตอไป
โรงพยาบาลที่จัดตั้งระบบอยางเปนทางการตามขั้นตอนที่กําหนดไว ควรไดรับการ
นิเทศ 1 ครั้งตอป
2. การประเมินระบบและคุณภาพขอมูล โดยคณะกรรมการประเมินระบบขอมูลเฝา
ระวังการบาดเจ็บ ประกอบดวย นักวิชาการจากสํานักระบาดวิทยา กลุมงานพัฒนาระบบเฝาระวัง
ทางระบาดวิทยาการบาดเจ็บ สํานักระบาดวิทยา สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1-12 สถาบัน
ป อ งกั น ควบคุ ม โรคเขตเมื อ ง และผู แ ทนของโรงพยาบาลต น แบบ ขั้ น ตอนการประเมิ น
ประกอบดวย การสุมตัวอยาง โดยอาศัยหลักวิชาการทางสถิติ ภายใตกรอบที่เหมาะสมในดาน
เวลาและงบประมาณ จากการดําเนินงานที่ผานมาใชกําลังคนในการประเมิน 6 – 10 คน ในเวลา
5 วันทําการ โดยผูประเมินตรวจสอบความครบถวนของการรายงานความถูกตองของการกรอก
บัตร การลงรหัส ICD10, BR, AIS และรหัสทั่วไป ความถูกตองของการ key in การจัดทําตาราง
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วิ เ คราะห ข อ มู ล และเผยแพร แ ก ผู เ กี่ ย วข อ ง การนํ า ข อ มู ล ไปใช เ พื่ อ พั ฒ นาระบบบริ ก ารใน
โรงพยาบาล และควบคุมปองกันการบาดเจ็บในระดับจังหวัด พรอมทั้งสอบถามถึงปญหาอุปสรรค
ในการใชประโยชนขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะหและหาทางแกไขเพื่อพัฒนาระบบในภาพรวมของ
ประเทศ โรงพยาบาลที่สมัคร และไดรับคัดเลือกเปนโรงพยาบาลในเครือขายเฝาระวังการบาดเจ็บ
ระดั บ ชาติ จ ะต องได รั บ การประเมิ น อย างต อ เนื่อ ง ระยะเวลาการประเมิ น แตล ะโรงพยาบาล
ชวง 2–5 ป
14. รูปแบบของระบบเฝาระวังเพื่อการนําขอมูลไปใชในระดับนโยบาย
ระบบนี้เปนรูปแบบการเฝาระวังเฉพาะพื้นที่ (Sentinel Surveillance) โดยอาศัย
โรงพยาบาลศูนย หรือโรงพยาบาลทั่วไปที่เปนศูนยกลางการรักษาพยาบาล และรับสงตอผูปวย
เปนฐานขอมูลสําหรับเฝาระวังปญหาการบาดเจ็บระดับปานกลางถึงรุนแรงของจังหวัด ใชทะเบียน
ผูปวยบาดเจ็บ (Trauma registry) เปนแบบเก็บขอมูล ในปแรกมีแหลงขอมูลสําหรับการเฝาระวัง
(Sentinel site) 5 แหง ซึ่งเปนโรงพยาบาลตนแบบของระบบ เพื่อการเฝาระวังระดับชาติ
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คูมือการใชแบบบันทึกขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ

IS 18 September 2017
แบบบันทึกขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บโรงพยาบาล.................................จังหวัด..........………….…………

โรงพยาบาล
หมายถึง
วิธีบันทึก
ประโยชน
จังหวัด

หมายถึง
วิธีบันทึก
ประโยชน

ชื่อ โรงพยาบาลที่เฝาระวังการบาดเจ็บ
บันทึกชื่อ รพ. ดวยภาษาไทยตัวเต็ม หรืออักษรยอ อาจใชตรายางปม
1. ทราบสถานที่ที่ใหการรักษาพยาบาล
2. แสดงแหลงที่มาของขอมูล
จังหวัดที่ตั้งของโรงพยาบาลที่เฝาระวังการบาดเจ็บ
บันทึกชื่อจังหวัดดวยภาษาไทยตัวเต็มหรืออักษรยออาจใชตรายางปม
ใชแสดงถึงที่มาของแหลงขอมูล

HN………………….…ชื่อ............................ สกุล.............................. ที่อยูปจจุบัน  1ในจังหวัด............. อําเภอ..............
เพศ1ชาย 2หญิง อายุ .......ป .......เดือน ......วัน ID.......... 2 นอกจังหวัด.....3 นอกประเทศ...N ไมทราบ

H.N. (Hospital Number)
หมายถึง
เลขประจําตัวโรงพยาบาลของผูบาดเจ็บ (เลขที่ทั่วไป)
วิธีบันทึก
ใหลงเลขประจําตัวรพ. ของผูบาดเจ็บเปนเลขอารบิกใหครบ
ประโยชน
1. ใชแทนชือ่ ผูบาดเจ็บในกรณีไมทราบชื่อ
2. ใช ในการคน หา เวชระเบี ยนของผูบ าดเจ็บ ในกรณีที่ต องการ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในแบบบันทึกหรือเมื่อตองการ
ศึกษาแบบเจาะลึกเฉพาะบางกลุม
ชื่อ - สกุล
หมายถึง
ชื่อและนามสกุลของผูบาดเจ็บที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาล
วิธีบันทึก
ระบุชื่อและนามสกุล คํานําหนาของผูบาดเจ็บ เชน ด.ญ. ด.ช. นาย
นาง น.ส. รวมถึง ยศ/ฐานันดรศักดิ์ เชน ร.ต.อ. มล. มรว. เปนตน
ประโยชน
เพื่อใชตรวจสอบกับ H.N. เพศ และอาชีพ กรณีเกิดการสับสน หรือ
คลาดเคลื่อน
เพศ
หมายถึง
เพศของผูบาดเจ็บที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาล
วิธีบันทึก
ใหกาเครื่องหมาย  ในชอง 1 ชาย  2 หญิง
ประโยชน
1. ใชในการตรวจสอบยืนยันกับการบันทึกชื่อและนามสกุลของผูบาดเจ็บ
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2. ทราบระบาดวิทยาเชิงพรรณนาของการบาดเจ็บกระจายตามเพศ
3. ทราบความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่แตกตางกันตามเพศ
อายุ ..................ป.................... เดือน .................... วัน
หมายถึง
อายุของผูบาดเจ็บ ในวันที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาล
วิธีบันทึก
บันทึกอายุลงในชองวาง อายุ .......ป..... เดือน .......วัน
ถาอายุตั้งแต 1 ปขึ้นไป ใหบันทึกอายุเต็มของผูบาดเจ็บ ในชอง
.....ป โดยเศษเดือนใหปดทิ้ง
ถาเด็กอายุตั้งแต 1-11 เดือน ใหบันทึกอายุเต็มของผูบาดเจ็บ
ในชอง.... เดือน
ถาเด็กอายุต่ํากวา 1 เดือน ใหบันทึกเปนวัน หรือเศษสวนของ
เดือน ก็ได ในชอง.....วัน แตโปรแกรมจะถือเปนอายุ < = 1 เดือน
ในกรณีที่ผูไดรับบาดเจ็บหรือผูสงไมสามารถใหขอมูลไดใหผูสอบ
ถามประมาณ อายุของผูบาดเจ็บ แลวบันทึกในชองอายุ ประมาณ
........ป...........เดือน.......วัน
กรณีไมทราบอายุใหคาดประมาณอายุใหใกลเคียง
ประโยชน
1. ทราบระบาดวิทยาของการบาดเจ็บกระจายตามอายุ
2. ทราบปจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บในกลุมอายุตางๆ
3. ใชเปนตัวแปรสําคัญในการคํานวณโอกาสรอดชีวิตเมื่อแรกรับ
หมายเหตุ
ถาผูบาดเจ็บหรือผูนําสงไมสามารถใหขอมูลได (ณ หองฉุกเฉิน) ให
ผู key in ขอมูลเปนผู link ขอมูลกับระบบ LAN ของโรงพยาบาล
หรือ key in ตามขอมูลในเวชระเบียนของโรงพยาบาล
ID Personal Identification Number
หมายถึง
เลขประจําตัวประชาชนของผูบาดเจ็บ
วิธีบันทึก
บันทึกเลขจากบัตรประจําตัวประชาชน หรือจากทะเบียนบานของ
ผูบาดเจ็บ ลงในชองวางใหครบ 13 หลัก
ประโยชน
ใชในการเชื่อมโยงขอมูล (Data linkage) กับหนวยงานตางๆ
หมายเหตุ
สามารถดึงขอมู ลจากฐานข อมูลของโรงพยาบาลในระบบ LAN
โดยการเขียนโปรแกรมเชื่อมโยงขอมูลเพิ่มเติม
ที่อยูปจจุบัน
หมายถึง
ที่อยูหรือที่พักอาศัยของผูบาดเจ็บตั้งแต 3 เดือนขึ้นไป
ในจังหวัด
หมายถึง พักอาศัยอยูในจังหวัด ที่เปนที่ตั้งของโรงพยาบาลตั้งแต
3 เดือนขึ้นไป
อําเภอ.....
หมายถึง อําเภอที่ผูบาดเจ็บพักอาศัยอยู
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นอกจังหวัด
นอกประเทศ
ไมทราบ
วิธีบันทึก

ประโยชน

หมายถึง อยูนอกจังหวัดที่เปนที่ตั้งของโรงพยาบาล
หมายถึง อยูนอกประเทศที่เปนที่ตั้งของโรงพยาบาล
หมายถึง ผูบาดเจ็บหรือผูนําสงไมสามารถใหขอมูลได
ให ก าเครื่ อ งหมาย  ในช อ งใดช อ งหนึ่ ง  1 ในจั ง หวั ด
อําเภอ…  2 นอกจังหวัด  3 นอกประเทศ  N ไมทราบ
กรณีเลือกในจังหวัดใหระบุชื่ออําเภอที่ผูบาดเจ็บอาศัยอยู
หากสอบถามแลวไมไดขอมูลอนุโลมใหใชขอมูลจากเวชระเบียน
1. ทราบจํานวนผูบาดเจ็บเปนผูที่อยูในจังหวัดหรือนอกจังหวัด
2. เปนแนวทางปองกันการบาดเจ็บในจังหวัดไดอยางเหมาะสม

อาชีพ  00 ไมมีอาชีพ
 01ขาราชการ  02 ตํารวจ/ทหาร  03 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  04 พนักงานบริษัท
 05 ผูใชแรงงานระบุ  06 คาขาย  07 เกษตรกรรม  08 นักเรียน/นักศึกษา ร.ร........................
 อื่นๆ ระบุ..........................................(*)

อาชีพ

หมายถึง
ไมมีอาชีพ
ขาราชการ

อาชีพของผูที่ไดรับบาดเจ็บ ณ วันที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาล
หมายถึง ผูวางงาน
หมายถึง ขาราชการพลเรือน/พนักงานราชการ/พนักงานของรัฐ
รวมลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว รวมไปถึงขาราชการบํานาญ
ตํารวจ/ทหาร
หมายถึง ขาราชการตํารวจ ทหาร ทุกระดับชั้นรวมทั้งขาราชการ
บํานาญ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หมายถึง ลูกจางและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกระดับรวมทั้งลูกจาง
ชั่วคราว
พนักงานบริษัท
หมายถึง พนักงานที่สังกัดบริษัทตาง ๆ ยกเวน คนงานรับจาง
ทํางานบริษัทที่ไมใช ฝมือ หรือกรรมกร
ผูใชแรงงาน
หมายถึง กรรมกรผูใชแรงงาน (ที่ไมตองใชฝมือ หรือ ทักษะพิเศษ)
ในการทํางาน หรือแลกเปลี่ยนเปนคาจาง เชน กรรมกรกอสราง
แบกหาม รับจางตัดออย คนเดินโตะ คนรับใชในบาน ฯลฯ
คาขาย
หมายถึง ผูประกอบกิจการคาขายสินคาตางๆ โดยเปนเจาของ
กิจการเอง หรือเปนหุนสวนในกิจการคาขายนักธุรกิจ
เกษตรกรรม
หมายถึง ผูมีอาชีพหลักในการกสิกรรม เชน ทํานา ทําสวน ทําไร
เลี้ยงสัตว โดยที่ตนเองเปนเจาของ หรือเปนหุนสวน หรือเปนผูเชา
ฯลฯ
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นักเรีย น/นัก ศึก ษา โรงเรีย น....... หมายถึง ผู บาดเจ็บ ที่เปนนั กเรีย น/นัก ศึก ษาโดย
นับตั้งแตชั้นอนุบาลเปนตนไป หรือเมื่อผูบาดเจ็บไปโรงเรียนที่มี
การเรียนการสอนชัดเจน
อื่นๆ ระบุ
หมายถึ ง อาชี พอิ สระที่มิ ไ ดมี ก ารกํา หนดไวข า งต น เชน ขับ รถ
แท็กซี่สวนบุคคล ขับรถรวมบริการสามลอนักบวช ทนายความ
ชางฝมืออิสระตาง ๆ แมบาน เปนตน
วิธีบันทึก
กาเครื่องหมาย  ลงในชอง  หนาขอความ
เลือกอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา ใหระบุชื่อโรงเรียนที่ผูบาดเจ็บ
เรียนอยูในปจจุบันลงในชองวาง
เลื อ กอาชี พ ผู ใ ช แ รงงาน ให ร ะบุ ก ารใช แ รงงาน เช น กรรมกร
กอสราง แบกหาม รับจางตัดออย คนเดินโตะ คนรับใชในบาน
ฯลฯ หากตองการระบุสถานประกอบการของผูบาดเจ็บใหบันทึก
ขอมูลลงในชองผูใชแรงงานได
ประโยชน
1. ทราบระบาดวิทยาของการบาดเจ็บกระจายตามอาชีพ
2. ทราบปจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บในแตละอาชีพตางๆ
3. ทราบก ลุ ม เสี่ ยง เพื่ อจั ดทํ าโ ครงก ารแ ก ป ญ ห าได ต รง
กลุ ม เป า หมายโดยใช ใ นการวางแผนในการควบคุ ม ป อ งกั น การ
บาดเจ็บ
วันที่เกิดเหตุ ............................................... เวลาที่เกิดเหตุ ....................... น.
วันที่มาถึง รพ. ......................................... เวลาที่มาถึงรพ. ....................... น.
สถานที่เกิดเหตุ จังหวัด..........................อําเภอ...........................ตําบล................หมู............

วันที่เกิดเหตุ …………..….. เวลาที่เกิดเหตุ ………………น.
หมายถึง
วิธีบันทึก

ประโยชน

วันที่และเวลาทีเ่ กิดการบาดเจ็บ
วันที่ ….....ใหลงวันที่เปนตัวเลขอารบิค
เดือน…....ใหลงเดือน ม.ค.-ธ.ค. (ระบุอักษรยอภาษาไทย)
ป ..… ใหลงป พ.ศ.โดยระบุเปนตัวเลข 2 หลักทายตัวอยาง 18 ก.ย. 60
เวลา……..ใหลงเวลาขณะเกิดเหตุตามความเปนจริง หรือใกลเคียง
มากที่สุด โดยระบุเปนตัวเลขอารบิค เชน 01.00 น. ทั้งชั่วโมง
และนาที
1. ทราบการกระจายตามเวลาของการเกิดการบาดเจ็บ
2. ใชในการคํานวณหาระยะเวลาที่ใชในการนําสงผูบาดเจ็บมายังโรงพยาบาล
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วันที่มาถึงรพ............ เวลาที่มาถึงรพ................. น.
หมายถึง
วิธีบันทึก

หมายเหตุ
ประโยชน

วันที่และเวลาที่ผูบาดเจ็บมารับการรักษาที่โรงพยาบาลแหงใดแหงหนึ่ง
วันที่ …... ใหลงวันที่เปนตัวเลขอารบิก
เดือน …. ใหลงเดือน ม.ค. – ธ.ค. (ระบุอักษรยอภาษาไทย)
ป ..…ใหลงป พ.ศ.โดยระบุเปนตัวเลข 2 หลักทายตัวอยาง 18 ก.ย. 60
เวลา….ใหลงเวลาที่ผูบาดเจ็บมาถึงโรงพยาบาลตามความเปนจริง
หรือ ใกลเคียงใหมากที่สุด (ระบุเปนตัวเลขทั้งชั่วโมงและนาที เชน
08.30 น.)
ควรใหความสําคัญการกรอกขอมูลนี้ใหครบถวน ถูกตองเสมอ หาก
ไมกรอกหรือกรอกผิดจะทําใหขอมูลผูบาดเจ็บทั้ง Record ไม
ปรากฏในตารางวิเคราะหสําเร็จรูปได
1. ทราบจํานวนผูมารับบริการในแตละชวงเวลาเพื่อนําไปประกอบ
การพิจารณาจํานวนบุคลากรที่ควรประจําการในแตละชวงเวลา
2. ใชคํานวณหาระยะเวลาในการนําสงผูบาดเจ็บจากจุดเกิดเหตุ
มายังโรงพยาบาล
3. ใชคํานวณหาระยะเวลาที่ผูบาดเจ็บรับการรักษาในโรงพยาบาล

สถานที่เกิดเหตุระบุรหัส จังหวัด............ อําเภอ............ ตําบล........... หมู… ……..
หมายถึง

วิธีบันทึก
ประโยชน

สถานที่หรือจุดที่เกิดการบาดเจ็บโดยระบุ จังหวัด อําเภอ ตําบล
หมู และจุดเกิดเหตุใหชัดเจน
จังหวัด ........ระบุชื่อจังหวัดที่เกิดเหตุ
อําเภอ .........ระบุชื่ออําเภอที่เกิดเหตุ
ตําบล .........ระบุชื่อตําบลที่เกิดเหตุ
หมู ...............ระบุชื่อหมูที่เกิดเหตุ
บันทึกชื่อ จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู ลงในชองวาง
กรณีจังหวัดที่อยูชายแดนและมีผูบาดเจ็บที่ไมไดเกิดเหตุในประเทศ
ไทยใหแตละโรงพยาบาลระบุที่เกิดเหตุใหชัดเจน
1. ทราบขอมูลสถานที่เกิดเหตุของผูบาดเจ็บที่มีรายละเอียดมากขึ้น
ซึ่งเปนประโยชนตอการ วางแผนในการควบคุมปองกันการบาดเจ็บ
2. ทราบอุบัติการณการบาดเจ็บภายในจังหวัด
3. ทราบจํ านวนการบาดเจ็ บกระจายตาม หมู ตํ าบล อํ าเภอ ใน
จังหวัดนั้น
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จุดเกิดเหตุ  1 บาน/บริเวณบาน
1.1บานผูบาดเจ็บ
 1.2 บานคูกรณี
1.3 บานเพื่อนผูบาดเจ็บ  1.4 บานเพื่อนคูกรณี 1.5 บานอื่นระบุ………...
 2 หอพัก เรือนจํา สถานเลี้ยงเด็ก คายทหาร  3 รพ./รร./วัด ระบุชื่อ..................... (*)
 4 สนามกีฬาสาธารณะ
 5 ถนนหรือทางหลวง ระบุ...............
 6 สถานที่ขายสินคาและบริการ
 7 สถานที่กอสราง โรงงานระบุ........
 8 นา ไร สวน
 9 อื่นๆ ระบุ.........................................

จุดเกิดเหตุ
หมายถึง

จุดที่เกิดการบาดเจ็บ โดยระบุชื่อสถานที่ใหชัดเจน ในกรณีเลือกขอ “อื่น ๆ
ระบุ.......” ใหระบุสถานที่เกิดเหตุใหชัดเจน

1. บาน บริเวณบาน หมายถึง สถานที่อยูอาศัยของครอบครัวหรือบุคคล ซึ่งไมใช ลักษณะ
ของสถานที่พักชั่วคราว เชน หอพัก หรือสถานสงเคราะห
บานและบริเวณบานจะรวมไปถึง
• ถนนภายในบาน
• สนามหญาของบาน
• สนามกีฬาในบาน

•
•
•
•

โรงรถ
สระวายน้ํา สนามกีฬา
อพารทเมนท
คอนโดมีเนียม

2. หอพัก เรือนจํา และสถานเลี้ยงเด็ก คายทหาร หมายถึง สถานที่อยูอาศัยสําหรับคนที่
มีลักษณะคลายคลึงกัน อยูเปนหมู (ซึ่งไมใชบานหรือที่พักสําหรับครอบครัว หรือบุคคล)
ตัวอยาง
• สถานสงเคราะหเด็กกําพรา สถานพินิจ
• หอ พัก
• เรือน จํา
• คายทหาร
• บาน พัก คน ชรา

3. โรงพยาบาล/โรงเรียน/วัด หมายถึง อาคาร (และบริเวณของอาคาร) ที่ใชโดยกลุมคน
หรือสาธารณชน โรงพยาบาลเพื่อกิจกรรมตางๆ เชน หอประชุม

ยกเวน

• สถานศึกษา เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
• โบสถ, วัด มัสยิด
• โรงภาพยนตร
• สโมสร
• ศูนยเยาวชน
• โรงพยาบาล
• หองสมุด
• ถนนในโรงพยาบาล
• อาคารที่อยูระหวางการกอสราง ใหบันทึกในชองสถานที่ กอสรางโรงงาน (7)
• สถานที่พัก เชน หอพักใหบันทึกลงในชองหอพัก เรือนจํา สถานเลี้ยงเด็ก คายทหาร (2)
• สนามกีฬาและกรีฑาในโรงเรียน ใหบันทึกลงในชองสนามกีฬาสาธารณะ (4)
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4. สนามกีฬา สาธารณะ หมายถึง สถานที่สําหรับบุคคลทั่วไปใชในการออกกําลังกาย
เลนกีฬา หรือกรีฑา ไดแก
• สนามฟุตบอล
• สนามขี่มา
• สระวายน้าํ สาธารณะ

• สนามกอลฟ
• โรงยิมเนเซียม
• อัฒจันทร

5. ถนนหรือทางหลวง หมายถึง เสนทางคมนาคมสาธารณะที่ใชเพื่อการเดินทางจากที่
หนึ่งไปอีกทีหนึ่ง รวมไปถึงสวนประกอบของเสนทางนั้นๆ ไดแก
• ทางหลวง
• ตรอกซอย
• ทางเทา (ขางถนน)

• ทางดวน
• ไหลทาง
• สะพานเชือ่ มถนน

กรณีจังหวัดใดตองการระบุชื่อถนนใหเพิ่มเติมในแบบบันทึก ในสวนของ
โปรแกรมจะมี Filed รองรับสําหรับการ key in
6. สถานที่ขายสินคาและบริการ หมายถึง สถานที่ที่มีไวเพื่อเปนที่ซื้อขายสินคาและบริการ
ตาง ๆ ไดแก
•
•
•
•
•
•

ธนาคาร
รานอาหาร รานกาแฟ
อูซอมหรือลางรถ
อาคาร สํานักงาน
สถานีวิทยุ หรือโทรทัศน
โรงแรม/สถานที่ขายบริการทางเพศ

•
•
•
•
•
•

สนามบิน
ตลาด
รานคา
ซูเปอรมาเก็ต
คลังสินคา
หางสรรพสินคา

7. สถานที่กอสราง โรงงาน หมายถึง อาคาร (และบริเวณของอาคาร) ที่ใชเพื่อการผลิต
สิ่งของหรือสินคาปริมาณมาก ในลักษณะอุตสาหกรรม ตั้งแตขนาดเล็กไป จนถึงขนาด
ใหญ รวมทั้งอาคาร และบริเวณที่อยูระหวางการกอสราง
•
•
•
•
•
•

อาคารระหวางกอสราง
•
อูตอเรือ
•
โรงงาน
•
ลานเอนกประสงคของโรงงานอุตสาหกรรม
ลานตากมัน ลานตากขาวโพด ฯลฯ
•
โรงปูน โรงโมหิน ระเบิดหิน
•

โรงผลิตไฟฟา
อุโมงค ระหวางกอสราง
หองเครื่อง /โรงเครื่องจักร
เหมือง
แทนขุดเจาะน้ํามัน

8. นา ไร สวน หมายถึง
บริเวณที่ใชสําหรับเกษตรกรรม และปศุสัตว รวมไปถึง
สิ่งกอสรางที่ใชสําหรับการนี้ เชน
• ที่พักชั่วคราวในไร เชน ขนํา เถียงนา ตูบ ทับ ฯลฯ
• คอก ปศุสัตว
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9. อื่น ๆ (ระบุ) หมายถึง สถานที่อื่นๆ ที่มิไดกําหนดไวใน 8 ขอขางตน
•
•
•
•
•
•
•
•

วิธีบันทึก
กรณีเลือก

ชายหาด
สะพานลอย
ทาเรือ
เขตฝกของทหาร
ลานจอดรถ
แมน้ํา
ที่สาธารณะอื่น
อางเก็บน้ํา

•
•
•
•
•
•
•

คลอง
ทะเลสาบ
ภูเขาปา
สวนสนุก
สระหรือบอน้ํา
สวนสัตว
ทางรถไฟ

กาเครื่องหมาย ลงในชอง หนาขอความที่ระบุจุดเกิดเหตุ 1–9
(เลือกไดเพียง 1 ขอ)
1. ขอ 1 และ เลือก 1.2 บานอื่น ๆ ระบุ.... เชน บานคูกรณี บาน
เพื่อนผูบาดเจ็บ บานเพื่อนคูกรณี บานเพื่อนผูบาดเจ็บและคูกรณี
บานญาติผูบาดเจ็บ/คูกรณี
2. ขอ 3 โรงพยาบาล / โรงเรียน / วัด ระบุชื่อ ........................
บันทึกโดยวงกลมลอมรอบจุดเกิดเหตุที่เลือกและระบุชื่อลงใน
ชองวาง เชน จุดเกิดเหตุอยูที่โรงเรียน

ตัวอยางการบันทึก 3 รพ. /ร.ร. /วัด ระบุชื่อ .........ตรียมอุดม......... เปนตน
ประโยชน
หมายเหตุ

1. ทราบการกระจายตามสถานที่ของการบาดเจ็บชนิดตางๆ
2. เพื่อหาแนวทางในการปองกันที่เหมาะสม
ในกรณี ที่ ไ ม แ น ใ จหรื อ จํ า ไม ไ ด ใ ห ใ ส ใ นช อ งอื่ น ๆ แล ว ระบุ
รายละเอียดใหมากที่สุดเพื่อให coder จัดกลุมไดถูกตอง
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การบาดเจ็บเกิดโดย
 1 อุบัติเหตุ  2 ทํารายตนเอง  3 ผูอื่นทําราย
 4 ปฏิบัติการทางกฎหมาย/สงคราม  N ไมทราบ

การบาดเจ็บเกิดโดย
หมายถึง
วิธีบันทึก
กรณีไมทราบ
ประโยชน

การบาดเจ็ บ ในครั้ ง นี้ เ กิ ด โดยเจตนาหรื อ ไม เช น จากอุ บั ติ เ หตุ
จราจร หรือทํารายตนเองหรือถูกผูอื่นทําราย หรือปฏิบัติการทาง
กฎหมาย/สงคราม
ใหเลือกกาเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความตางๆ ดังนี้
ใหใชกับผูบาดเจ็บ ไมรูสึกตัว ไมสามารถซักประวัติจากญาติหรือผู
นําสงได
1. ทราบเจตนาของสาเหตุการบาดเจ็บวา เกิดจากอะไรบาง มาก
นอ ยแตกต างกั น เพี ย งใด ทํ า ให ส ามารถกํ า หนดป ญ หาว า
อยูที่ไหน อะไรที่เปนสาเหตุที่สําคัญ
2. เพื่อนําขอมูลที่ไดไปวางแผนควบคุมและปองกันตอไป
บาดเจ็บเกิดจากการทํางานในอาชีพ
 1 ใช  0 ไมใช  N ไมทราบ

บาดเจ็บจากการทํางานในอาชีพ
หมายถึง

วิธีบันทึก
ประโยชน

การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในขณะที่กําลังทํางานอยู เชน แพทยถูกมีด
ผา ตัด บาดขณะผ าตั ดหรือ คนขั บรถแท็ กซี่ บาดเจ็บ จากอุบั ติเหตุ
รถยนตชนกัน ถือเปนการบาดเจ็บจากการทํางานในอาชีพ แตถา
แพทยบาดเจ็บจากถูกรถชนขณะขับรถมาทํางานไมถือวาเปนการ
บาดเจ็บจากการทํางานในอาชีพ
ใหกาเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความตางๆ ดังนี้
 0 ไมใช  1 ใช  N ไมทราบ
1. ทราบปญหาและความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดจากการ
ทํางานในอาชีพที่สําคัญ
2. เพื่อ ดํ าเนิน การวางแผนควบคุ มป องกั นไมใ ห เกิ ดขึ้ น หรือ ลด
ความรุนแรง โดยสามารถเขาหากลุมเปาหมายไดอยางจําเพาะ
เจาะจงยิ่งขึ้น โดยเขาทางกลุมอาชีพที่กําหนด
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อุบัติภัยหมู (Mass casualty)  1 ใช  0 ไมใช  N ไมทราบ
ระดับการคัดแยก (1) (2) (3) (4) (5)
สาเหตุของการบาดเจ็บ (เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ)
 1. อุบัติเหตุจากการขนสง
1.1 ผูบาดเจ็บเปน
1 คนเดินเทา  2 คนขับขี่  3 คนโดยสาร  Nไมทราบ
1.2 พาหนะของผูบาดเจ็บ  01 จักรยาน/สามลอ  02 จักรยานยนต
 03 สามลอเครื่อง  04 รถเกง  05 ปกอัพ ∆ 1 ตอนหนา ∆ 2 ตอนหลัง
 06 รถบรรทุกหนัก  07 รถพวง  08 รถโดยสารสองแถว  09 รถโดยสารบัส
 18 รถตู
 อื่นๆ.................................................................................. (*)
1.3 การบาดเจ็บเกิดจาก 20 ตกจากพาหนะ  21 พาหนะลม คว่ํา ตก ลม จม
 ถูกชนหรือชนกับ ..........................  อื่นๆ ระบุ ........................................... (*)
 2. อุบัติเหตุหรือบาดเจ็บอื่นๆ (ระบุ)................................................(ICD-10)  N ไมทราบ
เหตุการณและกิจกรรมขณะเกิดเหตุ  0 กิจกรรมกีฬา  1 กิจกรรมยามวาง  2 ระหวางทํางานเพื่อรายได
 3 ขณะทํางานประเภทอื่นๆ  4 ขณะพักผอน นอน รับประทาน กระทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตสุขอนามัยบุคคล
 8 ทํากิจกรรมที่ระบุรายละเอียดอื่นๆ  9 ทํากิจกรรมที่มิไดระบุรายละเอียด
ผลิตภัณฑที่ทําใหบาดเจ็บ...................................................................................................................

อุบัติภัยหมู (Mass casualty) หรือ Mass Emergency
หมายถึง
เหตุการณที่มีผูบาดเจ็บเกิดขึ้นจํานวนมากจนตองระดมกําลังความ
ชวยเหลือจากทุกแผนกในโรงพยาบาลโดยอาจจําตอง สงตอไปรับ
การรักษาที่โรงพยาบาลอื่นทั้งในและนอกจังหวัด (ตามนิยามของ JCAHO)
วิธีบันทึก
 1 ใช  0 ไมใช  N ไมทราบ
ประโยชน
1. กํากับติดตามเหตุการณสําคัญ โดย IS คนหาประวัติหรือ
เหตุการณ ไดงาย
2. สะดวกในการนําขอมูลไปใชประโยชนดานสาธารณภัยตางๆ
3. เสนอเปนขอมูลกระตุนการปองกันอุบัติเหตุทางถนนไดชัดเจน
ในเรื่องเหตุการณ
สวนอุบัติเหตุใหญทางถนน
หมายถึง
1. อุบัติเหตุทางถนนที่มีจํานวนผูเสียชีวิต 2 รายขึ้นไป
2. ผูบาดเจ็บตั้งแต 4 คนขึ้นไป
3. ผูบาดเจ็บ+ผูเสียชีวิต ตั้งแต 4 คน ขึ้นไป
4. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับบุคคลสําคัญที่มีชื่อเสียงหรือบุคคล
สาธารณะเปนเหตุให ไดรับบาดเจ็บ (Admit) หรือเสียชีวิต และ
กรณีอุบัติเหตุที่อยูในความสนใจของประชาชน เชน รถบรรทุก
น้ํามันหรือรถบรรทุกสารเคมีเกิดอุบัติเหตุจนเกิดเพลิงไหมหรือ
สารเคมีฟุงกระจายไปสูชุมชน รถโดยสาร เกิดอุบัติเหตุตกเขา เปน
ตน ใหรายงานเปนอุบัติเหตุใหญดวย (เอกสารอางอิง ศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย)
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สาเหตุของการบาดเจ็บ
หมายถึง

สภาพแวดลอมและสาเหตุภายนอกตางๆ ที่กอใหเกิดการบาดเจ็บ
และการตายของผูที่มารับบริการทั้งที่เกิดโดยเจตนาและไมเจตนา
1. อุบัติเหตุจากการขนสง
หมายถึง
อุ บั ติ เหตุ ใ ดๆที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พาหนะทุ ก ชนิ ด ที่ อ อกแบบหรื อ ถู ก ใช
สําหรับการนําสงบุคคลหรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งและใน
การคมนาคมทุกชนิดซึ่งรวมอุบัติเหตุ ทั้งที่เปนอุบัติเหตุจราจรและ
ไมใชจราจร
1.1 ผูบาดเจ็บเปน หมายถึง ผูบาดเจ็บที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุการขนสงเทานั้น
- คนเดินเทา หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุการ
ขนสง ในขณะที่มิไดขับหรือขี่ หรือโดยสารพาหนะหรือสัตวใดๆ
เชนขณะเปลี่ยนยางรถยนตถูกจักรยานยนตชน ฯลฯ
- คนขับขี่ หมายถึง ผูที่ควบคุมหรือพยายามควบคุมพาหนะหรือ
สัตวพาหนะ
- คนโดยสาร หมายถึง ผูที่อาศัยพาหนะที่ออกแบบไว หรือถูกใช
สําหรับการขนสง นําสงตนเองและ/หรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปยัง
อีกทีหนึ่ง แตไมใชผูขับขี่
- ไมทราบ หมายถึง กรณีที่ไมสามารถบอกไดวาผูบาดเจ็บเปน
คนเดินเทา ขับขี่ หรือโดยสาร เชน ผูบาดเจ็บหมดสติ หรือไมมี
ผูใหขอมูลได
- ชนิดผูโดยสาร
ผูโดยสารตอนหนา หมายถึง ผูโดยสารที่นั่งแถวเดียวกับคนขับ
รวมถึงผูโดยสารที่อยูในหองโดยสารทั้งหมด
ผูโดยสารตอนหลัง หมายถึง ผูโดยสารดานทายรถปกอัพ
ผูโดยสารที่นั่งนอกหองรวมถึงดานทายปกอัพถึงแมมีหลังคาก็
ตาม
ไมทราบ
หมายถึง กรณีทไี่ มสามารถบอกไดวาผูบาดเจ็บเปนผูโดยสารที่
นั่งอยูตําแหนงใดของรถ
วิธีบันทึก
ใหกาเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความตางๆ
ประโยชน
1. ทราบระบาดวิ ท ยาเชิ ง พรรณาของการบาดเจ็ บ ว า มี การ
กระจาย
ตามกลุมบุคคล ที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุการ
ขนสงอยางไร
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2. ใชใ นการวางแผนควบคุม และป องกั นการบาดเจ็ บได อยา ง
เหมาะสม
1.2 พาหนะของผู บ าดเจ็ บ หมายถึ ง สั ต ว หรื อ พาหนะที่ ถู ก ใช ห รื อ ออกแบบไว
สําหรับการขนสงคนหรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งที่ผูบาดเจ็บใชในการนําสง
ตนเอง บุคคลอื่นหรือสิ่งของ
- จักรยาน/สามลอ
- จักรยานยนต
- สามลอเครื่อง
- รถเกง
- รถปคอัพ
- รถตู
- รถบรรทุกหนัก หมายถึง ตั้งแต 6 ลอขึ้นไป
- รถพวงหมายถึง รถบรรทุกหนักขนาดใหญที่มีการพวงดานทาย
- รถโดยสารบัส สองแถว ฯลฯ
- อื่น ๆ (ระบุ)…หมายถึง พาหนะอื่นที่มิไดระบุไวในตัวเลือกขางตน
หรือ มีการดัดแปลงใชเฉพาะทองถิ่น เชน รถอีแตน รถสกายแล็ป
เปนตน
วิธีบันทึก
ใหกาเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความ
หมายเหตุ
ถาผูบาดเจ็บเปนคนเดินเทาไมตองกรอกขอมูลพาหนะ
ประโยชน
1. ทราบชนิดและจํานวนพาหนะของผูบาดเจ็บ
2. ทราบขนาดของปญหาที่เกิดจากการใชพาหนะแตละประเภท
3. ใชในการวางแผนและจัดลําดับความสําคัญในการควบคุม
ปองกันการบาดเจ็บ
1.3 การบาดเจ็บเกิดจาก หมายถึง กลไกการบาดเจ็บในอุบัติเหตุจากการขนสง ไดแก
- ตกจากพาหนะ
- พาหนะลม คว่ํา ตก ลม จม
- ถูกชนหรือชนกัน (ระบุ) ……
- อื่นๆ ระบุ ………..
วิธีบันทึก
ใหกาเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความ
ถูกชนหรือชนกับระบุ…..ใหระบุประเภทสิ่งของหรือพาหนะ
คูกรณี เชน ตนไม เสาไฟ รถสามลอ ฯลฯ
 อื่นๆ ระบุ….. ใหใชในกรณีที่ผูบาดเจ็บหรือผูนําสงไมสามารถ
ใหขอมูลไดใหระบุรายละเอียดใหมากที่สุด
ประโยชน
ทราบการกระจายทางระบาดวิทยาของกลไกการเกิดอุบัติเหตุจากการขนสง
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2. อุบัติเหตุหรือบาดเจ็บอื่นๆ (ระบุสาเหตุหรือกลไกการบาดเจ็บโดยละเอียด)
หมายถึง

สาเหตุห รือ กลไกใด ๆ ที่ ทํา ให เกิด การบาดเจ็บ ทั้ง อุ บัติ เหตุแ ละ
เจตนา ซึ่งไมเกี่ยวกับพาหนะที่ใชในการขนสง เชน พลัดตกหกลม
เครื่ อ งจั ก รโรงงานของหล น ใส จ ากคน การกี ฬ า จมน้ํ า สิ่ ง
แปลกปลอม ไฟไหม ไฟช็อต น้ํารอนลวก จากสัตว ภัยธรรมชาติ
สัมผัสสารพิษ ถูกทํารายรางกาย
วิธีบันทึก
ให ร ะบุร ายละเอี ยดของสาเหตุ สิ่ ง ของที่ เกี่ ย วขอ ง และกลไกการ
บาดเจ็บ
หรืออุบัติเหตุนั้น โดยละเอียด เชน ถูกสายพาน เครื่องโมถั่วหนีบนิ้ว
เคี ย วเกี่ ย วข า วบาด หรื อ ถู ก มี ด แทง ในกรณี ที่ มี ก ารบาดเจ็ บ เกิ ด
ติดตอกัน
เชน ถูกไฟช็อต ตกเสาไฟฟา
ใหลงการบาดเจ็บทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามลําดับ คือ ถูกไฟช็อต ตก
จากเสาไฟฟา
ประโยชน
1. ทราบชนิดและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่เกิด
โดยเจตนาทั้งที่เปนการทํารายตนเองและที่ถูกผูอื่นทําราย
2. เปรีย บเทีย บจํานวนและอัตราการเกิด วาสาเหตุจ ากอะไรที่ มี
ขนาดและความรุนแรงมากที่สุดตามลําดับ
3. ใชเปนขอมูลในการวางแผนและหาแนวทางในการควบคุมปองกัน
N ไมทราบ หมายถึง กรณีที่ไมสามารถบอกไดวาสาเหตุของการบาดเจ็บเกิดจากอะไร
เชน ผูบาดเจ็บหมดสติและไมมีผูใหขอมูลได
เหตุการณและกิจกรรมขณะเกิดเหตุ หมายถึง กิจกรรมที่ผูบาดเจ็บกระทําขณะเกิดเหตุ เชน
ขี่รถจักรยานยนตลมขณะไปเที่ยว หกลมขณะกําลังเลน บาสเกตบอลโดยอางอิงรหัส Activity
Code ตามคูมือ ICD 10
รหัสกิจกรรม (Activity Code)
0
ขณะทํากิจกรรมกีฬา
การออกกําลังกายประเภทที่มีการกําหนดองคประกอบของกิจกรรมไว
ชัดเจน เชน :• กอลฟ
• จอกกิ้ง
• ขี่มา
• กรีฑาโรงเรียน
• สกี /สเก็ต
• วายน้ํา
• การเดินปา
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1

2

3

4
8
9
หมายเหตุ

ขณะทํากิจกรรมยามวาง
งานอดิเรกตางๆ กิจกรรมที่ทํายามวางเปนสิ่งบันเทิง เชน ไปชม
ภาพยนตร เตนรํา หรืองานปารตี้ การเขารวมประชุม และกิจกรรมของ
องคกรสาธารณประโยชน ไมรวม : กิจกรรมกีฬา (0)
ระหวางทํางานเพื่อรายได
งานที่ไดรับคาตอบแทน (แรงงาน)(วิชาชีพ)
การเดินทาง(ชวงเวลา) ไปและกลับจากกิจกรรมดังกลาว
ทํางานเพื่อเงินเดือน โบนัส และรายไดประเภทอื่น
ขณะทํางานประเภทอื่น เชน :
• กิจกรรมเรียนรู เชน การเรียนหนังสือ การศึกษา ซึ่งรวมถึงการ
เดินทางไปและกลับจากโรงเรียน/สถานศึกษา
• ดูแลเด็กหรือญาติ
• ทําสวน
• ทําความสะอาดบาน
• การดูแลซอมแซมบาน
• ทําอาหาร ทําครัว รวมถึงงานทั่วๆ ไปที่ไมไดคาตอบแทน
ขณะพักผอน นอน รับประทาน หรือกระทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิต :
สุขอนามัยสวนบุคคล
ขณะทํากิจกรรมที่ระบุรายละเอียดอื่นๆ
ขณะทํากิจกรรมที่มิไดระบุรายละเอียด
สําหรับโรงพยาบาลใดที่ตองการเก็บขอมูลผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับ
การบาดเจ็บ ใหเพิ่มเติมการบันทึกในสวนนี้ โปรแกรมจะรองรับใน
การ Key In เปนลักษณะ Text Field

ผลิตภัณฑที่ทําใหบาดเจ็บ
หมายถึง
วิธีบันทึก
ประโยชน

ผลิตภัณฑที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ ชื่อชนิด หรือชื่อบริษัทที่ผลิต
ใหกาเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความชื่อชนิด หรือชื่อ
บริษัทที่ผลิต
เพื่อใหทราบชื่อชนิด หรือชื่อบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ ที่เปนสาเหตุ
การบาดเจ็บ

ระดับการคัดแยกผูบาดเจ็บ
หมายถึง
ระดับความรุนแรงของผูบาดเจ็บตามเกณฑการคัดแยกแบบ 5 ระดับ
ดังนี้
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ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
วิธีบันทึก
ประโยชน

ผูบาดเจ็บวิกฤติ (Resuscitation/Life threatening) ตองไดรับการ
ตรวจรักษาภายใน 4 นาที
ผูบาดเจ็บรุนแรง (Emergency) ตองรักษาภายใน 10 นาที
ผูบาดเจ็บปานกลาง (Urgency) รอตรวจรักษาภายใน 30 นาที
ผูบาดเจ็บเล็กนอย (Semi-urgency) รอตรวจรักษาภายใน 60 นาที
ผูบ าดเจ็บทั่วไป (Non-urgency) รอตรวจรักษาภายใน 2 ชั่วโมง
ใหกาเครื่องหมาย  ในชอง ( ) ขอความ
ระดับการคัดแยก
(1) (2) (3) (4) (5)
หนวยปฏิบัติการ และผูปฏิบัติการนําไปใชประเมินคัดแยกระดับ
ความฉุก เฉิ น และจั ด ให ผู ป ว ยฉุ ก เฉิน ได รั บการปฏิบั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น
ตามลําดับความเรงดวนทางการแพทยฉุกเฉิน

การมาโรงพยาบาลของผูปวย (เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ)
 1 ผูบาดเจ็บเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ / สงชันสูตร
 2 มาจากที่เกิดเหตุโดย
 ไมมีผูนําสง
 N ไมทราบ
มีผูนําสง  2.1 หนวยบริการการแพทยฉุกเฉินระบุ.....................หนวย.............
 2.2 องคกรอื่นที่ไมขึ้นทะเบียน EMS ระบุ ..........  2.3 อื่น ๆ ระบุ...........
 3 มาจากสถานพยาบาลชื่อ .....................................จังหวัด..................................
3.1 มาโดย  ambulance  มีผูดูแลขณะนําสง ระบุ.................. (*)  ไมมีผูดูแล
 ไมใช Ambulance
3.2 มีใบสงตอที่ระบุอาการ และ/หรือ การรักษากอนสงตอ
 มี  ไมมี

การมาโรงพยาบาลของผูบาดเจ็บ (เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ)
หมายถึง :
การมาโรงพยาบาลของผูบาดเจ็บ ใหเลือกตอบไดเพียงขอเดียว
1. ผูบาดเจ็บเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ (Dead before Arrival; DBA) ชันสูตรไมนําสง
หมายถึง
ผูบาดเจ็บเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุไดรับการชันสูตร ณ จุดเกิดเหตุ โดย
เจาหนาที่ของโรงพยาบาลไมนําศพสงโรงพยาบาล
2. มาจากที่เกิดเหตุโดย
หมายถึง
ผู บ าดเจ็ บ มาจากจุ ด เกิ ด เหตุ โ ดย มี ผู นํ า ส ง โรงพยาบาล หรื อ มา
โรงพยาบาลเอง โดยไมไดรับการดูแ ลรักษาจากสถานพยาบาลใดมา
กอน หรือผูเสียชีวิตจากที่เกิดเหตุโดยมีผูนําสง
ไมมีผูนําสง หมายถึง ผูบาดเจ็บมาโรงพยาบาลเอง
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N ไมทราบ หมายถึง

ในกรณีที่ไมสามารถซักถามผูบาดเจ็บไดวามีผูนําสงหรือไม
เชน ผูบาดเจ็บหมดสติ
มีผูนําสง หมายถึง มีผูนําผูบาดเจ็บ สงโรงพยาบาลโดย :
2.1 หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน ระบุ............หมายถึง
หนวยเคลื่อนที่ทางการแพทยที่ขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการทาง
การแพทย ฉุ ก เฉิ น ที่ ทํ า หน า ที่ ช ว ยเหลื อ นํ า ส ง และดู แ ลผู ไ ด รั บ
อุบัติเหตุ อุบัติภัยระหวางนําสง และมีเจาหนาที่ดูแลขณะนําสง (ซึ่ง
ไมรวมผูทําหนาที่ขับรถขณะนําสง)
หมายเหตุ กรณีที่มีผูบาดเจ็บมากับคนขับรถไมมีผูแลใหเลือกขอ 2.2
2.2 องคกรอื่นที่ไมขึ้นทะเบียน EMS ระบุ.............หมายถึง
องคกรการกุศลหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่ไมไดขึ้นทะเบียนเปนหนวย
บริ ก ารการแพทย ฉุ ก เฉิ น ตามที่ ร ะบุ ใ นข อ 2.1 ประกอบด ว ย
ตํารวจ ทหาร เจาหนาที่มูลนิธิ ฯลฯ
2.3 อื่น ๆ ระบุ............. หมายถึง
กรณีมีนอกเหนือจาก 2.1 2.2 เปนญาติ พลเมืองดี ฯลฯ
3. จากสถานพยาบาลชื่อ...................จังหวัด..............
หมายถึง ภายหลั ง บาดเจ็ บ แล ว ไปรั ก ษาที่ ส ถานพยาบาลให ร ะบุ ชื่ อ
สถานพยาบาลและจังหวัดที่ตั้งของสถานพยาบาลนั้น
3.1 มาโดย
 Ambulance
หมายถึง การที่ผูบาดเจ็บไดถูกนําสงจากโรงพยาบาลหนึ่งไปรับการรักษาอีก
โรงพยาบาลหนึ่งโดยรถพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลนั้น ๆ ซึ่ง
ไดรับอนุญาตจากกรมตํารวจแลว
ผูดูแลขณะนําสง (ระบุวิชาชีพ)
หมายถึง ผูใหการดูแลและชวยเหลือผูบาดเจ็บในขณะนําสง ซึ่งไมรวมถึง
ผูทําหนาที่ขับรถ
มี (ระบุ)
หมายถึง การระบุ ว า ผู ดู แ ลระหว า งนํ า ส ง เป น ใคร...เช น ญาติ แพทย
พยาบาลวิชาชีพ เจาพนักงานกูชีพ พยาบาลเทคนิค พนักงาน
อนามัยผดุงครรภ พนักงานผูชวยเหลือคนไข พนักงานประจําตึก
อาสาสมัครกูชีพ
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ไมมี
หมายถึง ไมมีผูดูแลผูบาดเจ็บ
 ไมใช Ambulance
หมายถึง การที่ผูบาดเจ็บถูกนําสงจากสถานพยาบาลหนึ่งไปรับการรักษาอีก
สถานพยาบาลหนึ่ ง โดยรถอื่ น ๆ ที่ไ มใ ช Ambulance ของ
สถานพยาบาลนั้น ๆ เชน รถปกอัพ รถสองแถว ฯลฯ
วิธีบันทึก ใหการเครื่องหมาย  ลงใน ชอง  หนาขอความตาง ๆ
กรณีที่เลือกเครื่องหมาย  หนาขอความ  Ambulance
ใหกาเครื่องหมายหนาชอง  1 ตัวเลือก
3.2 มีใบสงตอที่ระบุอาการ และ/หรือการรักษากอนสงตอ
ใบสงตอ
หมายถึง
ใบรายงานผลการวินิจฉัยและการรักษากอนสงตอเพื่อใหสถาน
พยาบาลที่ผูบาดเจ็บจะไปรับบริการใหการรักษาอยางเหมาะสม
และตอเนื่อง
วิธีบันทึก
ใหการเครื่องหมาย  ลงในชอง  ได 1 ขอ
พฤติกรรมเสี่ยง
1. แอลกอฮอล
 1 ใช …….mg%
2. ยา
 1 ใช
3.เข็มขัดนิรภัย
 1 ใช
 1 ใช
4.หมวกนิรภัย
5.โทร.เคลื่อนที่
 1 ใช
6.อื่นๆระบุ.................................... (*)

 0 ไมใช

 0 ไมใช
 0 ไมใช
 0 ไมใช
 0 ไมใช

 N ไมทราบ

 N ไมทราบ
 N ไมทราบ
 N ไมทราบ
 N ไมทราบ

พฤติกรรมเสี่ยง
หมายถึง
1. แอลกอฮอล
หมายถึง

พฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงหรือความรุนแรงของการบาดเจ็บ
การที่ผูบาดเจ็บไดดื่มเครื่องดื่มใดๆ ที่มีแอลกอฮอล โดยทราบจาก
ผูบาดเจ็บบอก หรือสังเกตไดจากทาเดิน การพูด หรือการไดกลิ่น
ของแอลกอฮอลจากผูบาดเจ็บหรือทราบจากการตรวจลมหายใจ
และในเลือด……mg% หมายถึงระดับแอลกอฮอลในเลือด ซึ่งเปน
ตัวเลขที่ไดจากเครื่องตรวจวัดโดยลมหายใจ (Alcohol Breath
Tester) หรือไดจากหองปฏิบัติการที่ตรวจจากปสสาวะ หรือจาก
เลือดโดยตรง
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2. ยา
หมายถึง

3. เข็มขัดนิรภัย
หมายถึง

การที่ผูบาดเจ็บใชยาใดๆที่อาจมีผลตอระบบประสาทและการรับรู
ทําใหงวงนอนเกิดอาการเซื่องซึม หรือยากระตุนประสาทที่มีผลตอ
จิตประสาทและอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุการขนสงและการบาดเจ็บ
อื่น ๆได เชน ยาบา ยาแกหวัด ยาแกแพ ทั้งนี้ควรจะระบุประเภท
ของยาที่ใชใหชัดเจน ถาทราบชื่อยาใหระบุดวย
การที่ผูบาดเจ็บคาดเข็มขัดนิรภัยที่ไดมาตรฐานตามประกาศของ
กรมการขนสงทางบก ในขณะเกิดการบาดเจ็บ

4. หมวกนิรภัย
หมายถึง

การที่ผูบาดเจ็บสวมหมวกนิรภัยที่ไดมาตรฐาน ตามประกาศของ
กรมการขนสงทางบก อยางถูกตองพรอมรัดสายรัดคาง ในขณะ
เกิดการบาดเจ็บ
5. การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ขณะขับขี่
หมายถึง
การใชโทรศัพทคลื่อนที่ของผูขับขี่ขณะเกิดการบาดเจ็บ

6. อื่น ๆ ระบุ
หมายถึง

วิธีบันทึก

ประโยชน

พฤติกรรมอื่น ๆ ที่สงผลใหเกิดอุบัติเหตุ เชน พฤติกรรมในการขับขี่
ที่ไมปลอดภัย เชน ขับขี่ไมเปดไฟ ขับเร็ว ยอนศร ฝาไฟแดง เปนตน
หรื อ พฤติ ก รรมที่ ส ง ผลต อ สมรรถนะของผู ขั บ ขี่ เช น ง ว งนอน
เหนื่อยลา
ใหกาเครื่องหมาย √ ในชอง  หนาพฤติกรรมเสี่ยง โดยตอบได
มากกวา 1 ขอ
กรณีการใชยา ใหระบุดวยวาเปนยาอะไร
กรณีเลือก อื่น ๆ ใหระบุเปนขอความ
1. เพื่อใหทราบพฤติกรรมเสี่ยงของผูไดรับบาดเจ็บ
2. เพื่อวางแผนควบคุม ปองกันการบาดเจ็บจากพฤติกรรมเสี่ยง
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การปฐมพยาบาล/การดูแลขณะนําสง
1. ดูแลการหายใจ
 1 มี-เหมาะสม  2 มี -ไมเหมาะสม…….…….
 3 ไมจําเปน  0 ไมมี
2. การหามเลือด
 1 มี-เหมาะสม  2 มี -ไมเหมาะสม…….…….
 3 ไมจําเปน  0 ไมมี
3. .immobilize C-spine
 1 มี-เหมาะสม  2 มี -ไมเหมาะสม……….…..
 3 ไมจําเปน  0 ไมมี
4. splint/slab อื่นๆ
 1 มี-เหมาะสม  2 มี -ไมเหมาะสม…….……
 3 ไมจําเปน  0 ไมมี
5. IV Fluid
 1 มี-เหมาะสม  2 มี -ไมเหมาะสม……….…
 3 ไมจําเปน  0 ไมมี

การปฐมพยาบาล/การดูแลขณะนําสง
หมายถึง
การดูแลชวยเหลือรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บเบื้องตน ณ จุดเกิดเหตุ
หรื อ สถานพยาบาลก อ นส ง ต อ การเคลื่ อ นย า ยผู บ าดเจ็ บ อย า ง
ถูกตองและการดูแลระหวางสงตอ โดยประเมินจากสภาพผูบาดเจ็บ
ในเรื่องดังตอไปนี้
การดูแลการหายใจ หมายถึง การดูแลผูบาดเจ็บใหทางเดินหายใจโลง ไดแก การจัดทา
นอน และการทําทางเดินหายใจใหโลง เชน การดูดเสมหะ การใส
ทอทางเดินหายใจการดูแลทอทางเดินหายใจและการใหออกซิเจน
การบีบ Ambu bag ชวยหายใจในกรณีที่ผูบาดเจ็บหายใจชากวาที่
ควรเปนตน
การดูแลการหายใจอยางเหมาะสม คือ สภาพของผูบาดเจ็บแรกรับ ทางเดินหายใจไมอุด
ตัน หายใจไมมีเสียงครืดคราด ไมมีอาการเขียวมวงตามปลายมือ
ปลายเทา มีการบีบ Ambu bag ชวยในกรณีที่หายใจชา
การดูแลการหายใจที่ไมเหมาะสม คือ สภาพของผูบาดเจ็บแรกรับมีทางเดินหายใจอุดตัน
หายใจมี เ สี ย งครื ด คราด หรื อ มี หายใจหอบ อั ต ราการหายใจเร็ ว
มากกวา 28 ครั้งตอนาที หรือชากวา 10 ครั้งตอนาที มีปลายมือ
ปลายเทาเขียว และไดรับการดูแลการหายใจแตไมเหมาะสม เชน
1.hyperventilation 2.intubation ลึกเกินไป 3.มีสิ่งแปลกปลอม
อุดตันใน ET tube 4.ใส oral ET tube แตไมไดใส Oral airway
5.ET tube มีขนาดไมเหมาะสม ขนาดเล็ก หรือ cuff รั่ว 6.อื่น ๆ
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ไมมีการดูแลการหายใจ คือ ผูบาดเจ็บแรกรับไมไดรับการดูแลการหายใจ โดยวิธีใด ๆ
ทั้งที่มีความจําเปนตองไดรับการดูแล
ไมจําเปน
คือ สภาพผูบาดเจ็บไมมีความจําเปนตองดูแลการหายใจ
การหามเลือด
หมายถึง

การชวยเหลือผูบาดเจ็บที่มีเลือดออกจากบาดแผลภายนอก เพื่อ
หยุ ด เลื อ ดหรื อ ไม ใ ห ผู บ าดเจ็ บ เลื อ ดออกมากขึ้ น จนอาจจะเป น
อันตรายถึงชีวิต ไดแก การใชแรงกดบริเวณบาดแผล เปนตน
การหามเลือดที่เหมาะสม การหามเลือดที่บาดแผลอยางเพียงพอ จนเลือดหยุด
ไหล หรือไหลนอยลงกวาเดิมจนไมเปนอันตรายถึงชีวิต
การหามเลือดที่ไมเหมาะสม มีการหามเลือดที่ไมเพียงพอยังคงมีเลือดออกจาก
บาดแผลมาก
ไมมีการหามเลือด คือ ผูบาดเจ็บแรกรับ ไมไดรับการหามเลือด โดยวิธีใด ๆ
ทั้งที่จําเปนตองไดรับการดูแล
ไมจําเปน
คือ สภาพผูบาดเจ็บไมมีความจําเปนตองหามเลือด
Immobilize C-spine
หมายถึง
การดามกระดูกส วนคอในกรณีที่ส งสั ยว าไดรั บบาดเจ็บ ที่ต นคอ
หรือบาดเจ็บศีรษะที่มี GCS ≤ 12 หรือมี neurological deficit
ตองดามตนคอ เพื่อใหคออยูนิ่ง (Immobilization) ปองกันกระดูก
สว นที่ หั ก ทํ าลายเนื้ อ เยื่ อ และเสน ประสาทบริ เ วณใกล เ คี ย งด ว ย
ความระมัดระวังโดย
1. ใช Philadelphia like collar (การดามคอที่ตองทําใหศีรษะ
อยูนิ่ง) เชน Chin collar support
2. ขนาดของ Collar พอดี
3. ใช Long Spinal Board
4. มี Neck Support ติดกับ Spinal Board
มี - เหมาะสม
หมายถึง จะตองมีการ Immobilize คอครบ 4 ขอ
มี - ไมเหมาะสม
หมายถึง มีการ Immobilize คอ แตไมครบ 4 ขอ
ไมมี
หมายถึง มีขอบงชี้ในการ Immobilize คอ แตไมไดทํา
ไมจําเปน
หมายถึง ไมมีขอบงชี้ในการ Immobilize คอ
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Splint/Slab อื่น ๆ
หมายถึง

การดามกระดูกสวนที่หักใหอยูนิ่ง (Immobilization) เพื่อปองกัน
ให ก ระดู ก ส ว นที่ หั ก ทํ า ลายเนื้ อ เยื่ อ และเส น ประสาทบริ เ วณ
ใกล เคี ย ง และในกรณี ที่ส งสั ย ผู บ าดเจ็ บ มี ก ระดู ก สั น หลั ง หั ก ให
เคลื่อนยายผูบาดเจ็บดวยความระมัดระวังโดยใหผูบาดเจ็บนอนบน
Long Spinal Board
การใสเฝอกชั่วคราวอยางเหมาะสม คือ การที่ผูบาดเจ็บแรกรับไดรับการใสเฝอก
ชั่วคราวบริเวณกระดูกหักเพื่อ
1. ลดการเจ็บปวด
2. ปองกันการบาดเจ็บเพิ่ม
3. สะดวกในการเคลื่อนยายในรายที่สงสัยบาดเจ็บที่กระดูกสัน
หลังไดรับการเคลื่อนยายโดยมีกระดานรองหลังอยางถูกตอง
การใสเฝอกชั่วคราวที่ไมเหมาะสม คือ การใสเฝอกชั่วคราวที่ไมถูกวิธีและไม
สามารถลดความเจ็ บปวด ไม สามารถปอ งกั นการบาดเจ็บ เพิ่ ม
และเคลื่อนยายไมสะดวก เชน
1. ไมไดขนาด คือ เฝอกชั่วคราวสั้นกวาที่ควร
2. ใสเฝอกไมถูกตอง แนนเกินไป หลวมเกินไป เฝอกหัก
3. ไมไดใชแผนกระดานรองหลัง ในรายที่สงสัยบาดเจ็บที่กระดูก
สันหลัง
4. ใชวัสดุในการดามไมเหมาะสม เชน วัสดุออนนุมไมสามารถใช
Support ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ไมมีการใสเฝอกชั่วคราว คือ ผูบาดเจ็บมีขอบงชี้หรือสงสัยวากระดูกหัก แตไมได
รับการชวยเหลือ
ไมจําเปน คือ สภาพผูบาดเจ็บไมมีความจําเปนตองใสเฝอกชั่วคราว
การใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา (I.V. Fluid)
หมายถึง

การใหส ารน้ํา ทดแทนในกรณีที่ผูบ าดเจ็ บเสี ยเลือ ด หรือ อยู ใ น
ภาวะช็อกจากการไดรับบาดเจ็บ โดยสถานพยาบาลแรกรับกอนสง
ตอไปยังโรงพยาบาลอื่น และไดรับการดูแลใหไดรับสารน้ําอยาง
เพี ย งพออระหว า งการเคลื่ อ นย า ยและผู บ าดเจ็ บ ได รั บ ความ
ปลอดภัย
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การใหสารน้ําอยางเหมาะสม คื อ ผู บ าดเจ็ บ แรกรั บ ได รั บ การให ส ารน้ํ า ทาง
หลอดเลือดดําใหดูรายละเอียด 4 ขอ
1. เข็ม ใหดูขนาดของเข็มเหมาะสมหรือไม เชน ผูบาดเจ็บ
เสียเลือดมากใหเข็ม เบอร20 หรือใหญกวาถือวาเหมาะสม
2. ตําแหนง ตําแหนงที่แทงเข็มให IV Fluid ดูวาเหมาะสมหรือไม
3. ชนิดของสารน้ํา ดูวาชนิดของ IV Fluid ที่ใหนั้นเหมาะสมกับ
สภาพ ผูบาดเจ็บหรือไม เชน ผูบาดเจ็บที่เสียเลือดมากควรจะ
ให Ringer Lactate
4. Leakage ดู ว า เข็ ม ที่ แ ทงอยู ใ นเส น เลื อ ดดํ า ไม อ อกนอกเส น
(Leak) หรือไม
ถาสังเกตพบวาครบถูกตอง 4 ขอถือวาเหมาะสม ถาไมครบ 4 ขอ ถือวาไมเหมาะสม
ไมจําเปน
คือ สภาพผูบาดเจ็บไมมีความจําเปนตองใหสารน้ําทางหลอดเลือด
ดํา
วิธีบันทึก
ใหกาเครื่องหมาย √ ลงในชอง  หนาขอความที่ตรงกับสภาพ
ผูบาดเจ็บแรกรับ
ประโยชน เพื่อทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลและการดูแลผูบาดเจ็บ ณ จุดเกิด
เหตุ และขณะนําสงวาถูกตองและมีประสิทธิภาพหรือไม
ลักษณะการบาดเจ็บ
 1 Blunt
 3 Blunt & Penetrating

ลักษณะการบาดเจ็บ
หมายถึง
Blunt

Penetrating

 2 Penetrating
 9 อื่นๆ

ลักษณะของตัวกระทํา (Agent) ที่ทําใหบาดเจ็บและดูลักษณะ
บาดแผลประกอบดวย
หมายถึง Blunt trauma คือ การบาดเจ็บจากการกระทบหรือ
กระแทกกั บ สิ่ ง ของต น เหตุ ซึ่ ง เป น ของแข็ ง ไม มี ค มมั ก จะไม มี
บาดแผลภายนอก เชนถูกรถชนตับแตกไฟไหม (Burn) หรือถูก
กระชากจนขอตอหลุดหรือขาดจากกันในกรณีที่มีบาดผลภายนอกจะ
พบวาบาดแผลจะรุงริง่ ขอบไมเรียบ
หมายถึง Penetrating injuries คือ การบาดเจ็บที่มีแผลทะลุเขา
ไปในรางกายหรือเกิดจากสิ่งตนเหตุที่มีความแหลมหรือคม อาจ
เกิ ด จากป น สะเก็ ด ระเบิ ด มี ด ในบางกรณี อ าจเกิ ด จากวั ต ถุ
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แปลกปลอม เชน หลาวตํา ถูกเสาเหล็ก เสียบทะลุตัว ลักษณะการ
บาดเจ็บ นี้ มักจะพบบาดแผลที่ มีขอบเรี ยบมักเกิดจากของมีค ม
และมักกอใหเกิดรูใหม เชน
ถูกกระสุนปน
Blunt รวมกับ Penetrating หมายถึง มีการบาดเจ็บสองอยางรวมกัน เชน ถูกชน
และถูกแทงซ้ํา หรือรถคว่ําทับ ขาหัก และถูกราวรถเสียบทะลุทอง
อื่น ๆ ระบุ.....
หมายถึ ง การบาดเจ็ บ ที่ ไ ม ส ามารถจํ า แนกเป น Blunt หรื อ
Penetrating ได หรือ Blunt รวมกับ Penetrating ใหลงในชอง
อื่น ๆ และระบุรายละเอียดวาเปน อะไร เชน จมน้ํา กลืนเหรียญ
(เหรียญติดคอ) เมล็ดพืชอุดจมูก ขาดอากาศหายใจ (ถูกอุดจมูก)
เปนตน
วิธีบันทึก
ใหกาเครื่องหมาย √ ลงในชอง  ในกรณีเลือก [ ] อื่นๆ
ระบุ………..ใหระบุดวยทุกครั้ง
ประโยชน
1. ใชในการคํานวณคาความรุนแรงของการบาดเจ็บ (Ps)
2. ใชประกอบในการประเมินคุณภาพการบริการ
ประวัติสลบตั้งแตเกิดเหตุ

vital signs แรกรับที่ ER BP....mm.Hg P….../m RR….. ./m

GCS. = E…..…V…….M…...

1ไมสลบNไมทราบ

ออกจาก ER.วันที่......เวลา.....น. สง  1 Consult … 2 Observe ER  3 OR  4 อื่นๆ...

2 สลบนาน....ชม...นาที ผลการรักษาจากER1DBA2จําหนาย3สงตอ4ปฏิเสธการรักษา5หนีกลับ6ตาย7รับไว…

ประวัติสลบตั้งแตเกิดเหตุ
ประวัติสลบ
หมายถึง ประวัติความรูสึกตัวของผูบาดเจ็บกอนถึงโรงพยาบาล
 1 ไมสลบ
หมายถึง รูสึกตัวดี ไมหมดสติตั้งแตเกิดเหตุจนถึง ER
 2 สลบนาน...ชม...นาที
หมายถึง ประวัติการหมดสติตั้งแตเกิดเหตุ จนกระทั่งรูสึกตัวหากยัง
ไมรูสึกตัวใหนับจนถึงเวลาแรกรับที่ ER
หมายเหตุ กรณี ผูบาดเจ็ บใหป ระวั ติวาจํ าเหตุการณไม ได วูบไป
ใหถือวามีประวัติสลบ 5 นาที
 N ไมทราบ
หมายถึง ไมทราบประวัติ
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Vital signs แรกรับที่ ER
(บันทึกทุกรายในผูบาดเจ็บ R/O Head injury/Observe/Refer/Admit/ Dead ที่ ER)
Vital signs แรกรับที่ ER BP….mm/Hg P……/m RR….../m GCS.= E.....V……M...…
ER
หมายถึง หองฉุกเฉิน หรือหองที่ใชสําหรับการใหปฐมพยาบาล หรือ
ฟนคืนชีพ (Resuscitate) หรือใหการรักษาเบื้องตนอื่น ๆ ที่จําเปน
แกผูบาดเจ็บฉุกเฉินเมื่อมาถึงโรงพยาบาล เพื่อใหผูบาดเจ็บอยูใน
สภาพที่เหมาะสม เพียงพอที่จะสงตอไปรับการรักษาที่เหมาะสมตอ
Vital signs
หมายถึง สัญญาณชีพ ซึ่งเปนคาเชิงปริมาณ ประกอบดวยคาความ
ดันโลหิต (BP) จํานวนครั้ง การเตนหัวใจ (Pluse) จํานวนครั้งการ
หายใจ(R)
วิธีบันทึก
BP:
บันทึกคาเชิงปริมาณที่วัดไดตองไมนอยกวา 1 ชม. BP 130/80 mg
กรณีวัดโลหิตไมได เนื่องจากพยาธิสภาพของผูบาดเจ็บใหกรอก 0/0
ตามความเปนจริง
P:
บันทึกจํานวนตัวเลขที่วัดได เชน P =86 ครั้ง/นาที
ถาวัดไมไดใหกรอก P=0 ครั้ง/นาที
R:
บันทึกจํานวนครั้งการนับ เชน R=20 ครั้ง/นาที
กรณี ผูบาดเจ็บ On ET Tube ใหกรอกวา R=ET ไมนับจํานวนครั้ง
การหายใจตามการบีบ Ambu
GCS
หมายถึง Glasgow coma scale (Coma Scale) ของผูบาดเจ็บ
เมื่อแรกถึง ER ซึ่งประเมินโดยพยาบาลประจําหอง ER (วิธีประเมิน
อยูในภาคผนวก)
วิธีบันทึก
• Hx. Consciousness บันทึกโดยใหกาเครื่องหมาย √ ลงในชอง  และกรณีเลือก
ชองสลบ ใหระบุระยะเวลาที่สลบ
• Vital signs และ GCS บันทึกโดยใช Vital signs และ GCS แรกรับที่ ER
หมายเหตุ :

1. สภาพผูบาดเจ็บแรกรับที่ ER นี้ใหกรอกขอมูลเฉพาะผูบาดเจ็บที่
มีอาการหนัก ซึ่งไดแกผูบาดเจ็บที่ตองสงมาหรือสงตอไปรักษาที่
อื่นรับไวรักษาในโรงพยาบาล ผูที่จําเปนตองสังเกตอาการใน ER
หรือหอง observe หรือถึงแกกรรมใน ER หรือหอง observe
หรือผูบาดเจ็บที่สงสัยวาอาจจะมีภยันตรายตอศีรษะ
2. R/O head injury คือกรณีผูบาดเจ็บที่มี injury ใด ๆ ที่ศีรษะ
ที่บงชี้วา “อาจมีการ บาดเจ็บของสมองได” เชน มีประวัติสลบ
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ประโยชน

ชั่วครู ลืมเหตุการณขณะเกิดเหตุ มีแผลที่ศีรษะ ใบหนา (ยกเวน
กรณีมีแผลที่ศีรษะ แตไมนามีผลตอสมองเชน ลวดเกี่ยวปาก ตา
มีดบาดจากการโกนหัว โกนหนวด)
3. อัตราหายใจ (RR) ใหกรอกตามที่ผูบาดเจ็บหายใจไดเอง ถา
ผูบาดเจ็บ on respirator หรือหายใจตามการบีบ ambu ให
กรอกวา “ตาม respirator” หรือ “ตามบีบ ambu” ซึ่ง
กรณีเชนนี้จะไมคํานวนคา Ps. (TRISS)
4. Coma Scale (GCS) ใหแยกลงใหชัดเจนวา E= เทาไร M=
เทาไร V= เทาไร
1. เพื่อใชประเมินความรุนแรงของผูบาดเจ็บ เมื่อแรกรับที่หองฉุกเฉิน
2. เพื่อใชในการคํานวณหาโอกาสรอดชีวิต (Probability of
Survival) ของผูบาดเจ็บเมื่อแรกรับที่หองฉุกเฉิน

ออกจาก ER วันที่………เวลา……………
หอง ER
หมายถึง หองที่ใชรักษาผูบาดเจ็บฉุกเฉินซึ่งในที่นี้หมายรวมถึง
หองสังเกตอาการ
วันที่
หมายถึง วัน เดือน ป ที่ผูบาดเจ็บออกจากหองฉุกเฉิน
เวลา
หมายถึง เวลาที่ใหการดูแลรักษาและพยาบาล ทั้งในสวนของ
แพทย และพยาบาลที่ ER จบสิ้นลงแลวสําหรับผูบาดเจ็บรายนี้
 1 Consult
หมายถึง สงปรึกษาแพทยเฉพาะทางทั้งใน ER หรือนอก ER
 2 Observe ER หมายถึง กรณีที่มีหองสังเกตอาการและรับผูบาดเจ็บไวสังเกตอาการ
 3 OR
หมายถึง สงผูบาดเจ็บโดยตรงจาก ER ไปเขารับการผาตัด
 4 อื่น ๆ
หมายถึง กรณีนอกเหนือจาก 3 ขอขางตน
ผลการรักษาจาก ER
เสียชีวิตกอนมาถึง ER (DBA) หมายถึง การที่ผูบาดเจ็บ เสียชีวิตกอน ที่จะรับการ
ช ว ยเหลื อ จากโรงพยาบาล หรื อ สถานบริ ก ารทางการแพทย
(ไมมี Vital Signs เมื่อถึง ER)
จําหนาย
หมายถึง การที่ผูบาดเจ็บไดรับการชวยเหลือ หรือรักษาพยาบาล
จนหาย หรือทุเลาและแพทยอนุญาตใหกลับบานได
สงตอ
หมายถึง การทีผ่ ูบาดเจ็บถูกสงไปรักษาตอยังโรงพยาบาลที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพของผูบาดเจ็บและมีใบสงตอโดยผูใหการรักษา
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ปฏิเสธการรักษา

หมายถึง การที่ผูบาดเจ็บไมยินยอมรับการรักษาพยาบาล แมจะ
ไดรับคําแนะนํา จากบุคลากรทางการแพทยแ ลว ก็ตาม และ
มีหลักฐานไมยินยอมรับการรักษา โดยมีหรือไมมีใบสงตอก็ได
หนีกลับ
หมายถึง การที่ผูบาดเจ็บหนีกลับหลังจากไดรับการชวยเหลือ
เรียบรอยแลว หรือหนีกลับโดยไมรับการรักษา
ถึงแกกรรม
หมายถึ ง การที่ ผู บ าดเจ็ บ เสี ย ชี วิ ต ระหว า งรั ก ษาพยาบาลที่
หองฉุกเฉิน
รับไวรักษา (Admit) หมายถึง การที่ผูบาดเจ็บไดรับการรักษาเปนผูปวยในและมีเลขที่
Admit
วิธีบันทึก
- วัน ระบุ เปนตัวเลขอารบิก
- เดือน ระบุอักษรยอภาษาไทย
- ป ระบุ พ.ศ. โดยระบุตัวเลขอารบิกสองหลักทาย ตัวอยาง 18 ก.ย. 60
- เวลา ระบุเปนตัวเลขอารบิกทั้งเวลาและนาที ตัวอยาง
01.30 น. ในกรณีที่ผูบาดเจ็บตองสังเกตอาการในหองสังเกตอาการ
ใหใชวัน เวลา ที่ออกจากหองสังเกตอาการ เปนเวลาที่ออกจากหอง
ER กรณีเลือกชองรับไวรักษา ใหระบุชื่อหอผูป วยดวย
ประโยชน
1. ทราบระยะเวลาที่ผูบาดเจ็บอยูในหองฉุกเฉิน หรือเวลารวม
ทั้งหมดที่ผูบาดเจ็บอยูในหองฉุกเฉินและหองสังเกตอาการ
2. ทราบสถานภาพของผูบาดเจ็บหลังดูแลการรักษาเบื้องตน
3. ใช ใ นการประเมิ น ศั ก ยภาพของโรงพยาบาลในการรั ก ษา
ผูบาดเจ็บที่หองฉุกเฉิน
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DIAGNOSIS 1-6

(กรณีที่ admit ไมตองกรอกที่ ER)

1 ………………………………….....… BR…...….AIS …..…..
2 ………………………………….....… BR……….AIS .……...
3 ……………………………………..… BR…...….AIS ………..

DIAGNOSIS
หมายถึง
วิธีบันทึก

4 ……………………..………… BR……..AIS……...
5 ……….……………….………. BR……..AIS……...
6 ……………….…………..….. BR….….AIS…….…

การวินิจฉัยการบาดเจ็บที่เกิดกับแตละอวัยวะ ตามบัญชีจําแนกโรค
ระหวางประเทศ ฉบับที่ 10 (International Classification
Diseases 10th Revision) เฉพาะบทที่ 19
1. กรอกการวินิจฉัยตาม Final Diagnosis ของการบาดเจ็บตาม
อวัยวะที่แพทย ระบุหรือเพิ่มเติมการบาดเจ็บอื่น ที่แพทยอาจ
เขียนไวในการตรวจรางกาย แตไมไดเขียนเปน diagnosis ดวย
นอกจากนี้ผูบันทึกสามารถเพิ่มเติม การบาดเจ็บอื่นที่สําคัญ แต
แพทยอาจไมไดบันทึกไว ไมควรบันทึกอาการ บวม ปวด เจ็บ
เพราะไมมีประโยชนในการประเมินความรุนแรง
2. ในกรณีที่รายใด มีมากกวา 6 diagnosis ใหบันทึกเพียง 6
diagnosis โดยเลือก diagnosis ที่มีความรุนแรงมากกวากอน
3. ในการลงอวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บ ใหลงใหละเอียด ทั้งการ
บาดเจ็บ อวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บและขนาดของบาดแผล เชน
Lacerated wound of Lt. forearm 3 cm. Contusion of
anterior chest wall Ecchymosis of Rt. Eyelid
4. ในกรณีที่อวัยวะที่มี 2 ขาง ไดรับบาดเจ็บทั้ง 2 ขาง ขอใหลง
การบาดเจ็บแยกกันเปน 2 diagnosis และ ใหรายละเอียด
ของแตละ Diag. ดวย เชน กระดูก femur หักทั้ง 2 ขาง โดย
แพทยวินิจฉัยวา Bilateral Fx. Femur Rt. Comminuted ให
แยกการวินิจฉัยนี้ ออกเปน 2 วินิจฉัย คือ
1. Fx. Femur Lt.
2. Fx. Femur Rt. Comminuted
5. ในกรณีที่ผูบาดเจ็บตองรับรักษาตัวในโรงพยาบาล (admit) ผู
บัน ทึ ก ข อ มู ล ที่ ตึ ก อุ บั ติ เ หตุ ไ ม ต อ งลงการวิ นิ จ ฉั ย เพราะการ
วินิจฉัยที่ ER จะไมชัดเจนเทา Final diagnosis ควรให
ผูรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงการวินิจฉัยโดยใช Final
diagnosis
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6. ในกรณีที่ผูบาดเจ็บเสียชีวิตที่ ER หรือสงตอจาก ER ไปยัง
โรงพยาบาลอื่น ๆใหผูบันทึกขอมูลที่ ER ลงการวินิจฉัยตามการ
วินิจฉัยของแพทยที่ ER
7. ไมตองกรอกขอมูลในชอง (BR…….AIS…….) เนื่องจากเปนชอง
สําหรับผูลงรหัส
1. ทราบหมวดอวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บเพื่อศึกษาความสัมพันธกับ
ประเภทของอุบัติเหตุ
2. ทราบความรุนแรงของการบาดเจ็บในแตละราย
3.
เพื่ อ นํ า ข อ มู ล ไปใช ใ นการคํ า นวณหาโอกาสรอดชี วิ ต
(Probability of Survival) ของ ผูบาดเจ็บในแตละราย
4. ใช ใ นการประเมิ น ผลการรั ก ษาพยาบาลของสถานพยาบาล
(outcome evaluation)

จําหนายจากหอผูปวย วันที่..............โดย
1 ทุเลา 2 สงตอ 3 ปฏิเสธการรักษา 4 หนีกลับ 5 ตาย 6 ยังไมจําหนาย

จําหนายจากหอผูปวยวันที่ ………..
หมายถึง
การบันทึกสถานภาพการจําหนาย และวันเดือนปที่ผูบาดเจ็บออก
จากหอผูป วย
วันที่
หมายถึง วันเดือนปที่ผูบาดเจ็บออกจากหอผูป วย
ทุเลา
หมายถึง อาการดีขึ้นแพทยอนุญาตใหกลับไปพักรักษาตอที่บานได
สงตอ
หมายถึง การที่ผูบาดเจ็บถูกสงไปรักษาตอยังโรงพยาบาลที่มี
ความเหมาะสมกับสถานภาพของผูบาดเจ็บและมีใบสงตอ
ปฏิเสธการรักษา
หมายถึง การที่ผูบาดเจ็บไมยินยอมรับการรักษาพยาบาลแมจะ
ไดรับคําแนะนําจากบุคลากรทางการแพทยแลวก็ตาม และมี
หลักฐานไมยินยอมรับการรักษา โดยมีหรือไมมีใบสงตอก็ได
หนีกลับ
หมายถึง การที่ผูบาดเจ็บหนีกลับ หลังจากไดรับการชวยเหลือ
เรียบรอยแลว หรือหนีกลับโดยไมรับการรักษา
ตาย
หมายถึง การที่ผูบาดเจ็บเสียชีวิตขณะรับการรักษาที่หอผูปวย
ยังไมจําหนาย
หมายถึ ง ขณะที่ ร ายงานข อ มู ล ผู บ าดเจ็ บ ยั ง รั ก ษาตั ว อยู ที่
โรงพยาบาล
วิธีบันทึก
- วัน ระบุเปนตัวเลขอารบิก
- เดือน ระบุอักษรยอภาษาไทย
- ป ระบุ พ.ศ. โดยระบุตัวเลขอารบิกสองหลักทาย
ตัวอยาง 10 ส.ค. 60
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- สถานภาพการจําหนายจากหอผูปวย ใหกาเครื่องหมาย ลง
ในชอง  หนาสถานภาพการออกจากหอผูป วย
1. ทราบความรุนแรงของการบาดเจ็บ
2. ทราบศักยภาพของโรงพยาบาลในการรักษาผูที่ไดรับบาดเจ็บ

สงตอจังหวัด ............................................................สถานพยาบาล....................................................................

สงตอจังหวัด/สถานพยาบาล ใหระบุจังหวัด/สถานพยาบาลที่สงตอเพื่อจะไดทราบผูบาดเจ็บ
รายนี้ถูกสงตอไปจังหวัดไหนและสถานพยาบาลใด
ชื่อผูบันทึก

1………………………………………………………… 2………………………………………………..……..

ชื่อผูบันทึก

ใหระบุชื่อนามสกุลดวยตัวบรรจงกรุณาอยาเซ็น เพราะอาจจะอาน
ไมออก เหตุผลเพื่อการสอบถามหากมีปญหาในการบันทึกขอมูล
(*) หมายเหตุ ...ดูรายละเอียดในคูมือบันทึกเฝาระวังการบาดเจ็บ

เอกสารอางอิง : ระดับการคัด จากสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข คูมือแนวทางการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ เกณฑ และวิธีปฏิบัติการคัดแยกผูปวยฉุกเฉินและจัดลําดับการบริบาล ณ หองฉุกเฉิน
ตามหลักเกณฑที่ กพฉ. กําหนด นนทบุรี: สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ: 2558
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การประเมิน Glasgow Coma Scale
นพ. วิทยา ชาติบัญชาชัย
ใหทําในผูบาดเจ็บหนักทุกรายผูบาดเจ็บสงสัย Head injury/observe/Refe/
Admit และถึงแกกรรมที่ ER การหา Glasgow Coma Scale แบงออกเปน 3 ตอน คือ
1. Eye opening
2. Verbal response
3. Motor response
1. Eye opening ผูบาดเจ็บที่ยังมีสติดีจะสามารถลืมตาไดเอง (Spontaneous)
และเมื่อระดับสติเลวลงความสามารถในการลืมตาของผูบาดเจ็บก็จะลดลงเรื่อยๆ จากลืมตาไดเอง
เปนลืมตาเมื่อเรียก (to voice) ลืมตาเมื่อเจ็บ (to pain) และไมลืมตาเลยแมจะกระตุนผูบาดเจ็บ
ใหไดรับความเจ็บปวด (None)
แตละระดับของการลืมตาได มีคะแนนที่แตกตางกัน ดังนี้
Spontaneous eye opening
4
คะแนน
Eye opening to voice
3
คะแนน
Eye opening to pain
1
คะแนน
None despite pain
1
คะแนน
ปญหาในการใช eye opening เปนตัว monitor นี้มีอยูประการหนึ่ง คือ กรณีที่
ผูบาดเจ็บไดรับบาดเจ็บที่ใบหนาดวยจนใบหนาบวมและหนาตาบวมจนปดกรณีนี้เราจะลง code
“C” ในชอง 1 คะแนนให คะแนน = 1 คะแนน ซึ่งหมายความวาเราจะไมสามารถใช Eye
opening เปนตัว Monitor ไดตองอาศัย verbal response และ motor response แทน
ในบางครั้งผูบาดเจ็บที่มี Severe Head injury อาจจะลืมตาเหมอลอย โดยไมมี
จุดมุงหมายอะไร
ในขณะที่เราเขาไปตรวจเราอาจจะตองใหคะแนน = 4 คะแนน คือ
Spontaneous response แตอาการในกลุมที่ 2 และ 3 จะเปนตัวฟองวาระดับความรูสติของ
ผูบาดเจ็บไมดี
2. Verbal response ผูบาดเจ็บที่มีสติดี จะสามารถพูดจาโตตอบกับผูซักถามไดดี
ไมสับสน(Oriented) และเมื่อระดับสติเลวลงความสามารถในการพูดจาโตตอบกับผูซักถามจะ
ลดลงเรื่อย ๆ เปนพูดคุยไดแตสับสน (confused) : พูดเปนคํา ๆ (Inappropriate words) สง
เสียง แตสื่อความหมายอะไรไมได (Incomprehensible words) และไมออกเสียงเลย (None)
แตละระดับของความสามารถในการสื่อภาษา (Verbal response) จะมีคะแนนที่
แตกตางกัน ดังนี้
Oriented
5 คะแนน
Confused
4 คะแนน
Inappropriate words
3 คะแนน
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Incomprehensible words 2 คะแนน
None
1 คะแนน
ปญหาในการใช verbal response เปนตัว monitor จะพบในกรณีที่ผูบาดเจ็บ
ใส Endotracheal tube หรือเจาะคอหรือเปนใบ เราจะใช Code แทนการใหคะแนนดังนี้ code
“E” สําหรับผูบาดเจ็บที่ใส Endotracheal tube Code “T” สําหรับผูบาดเจ็บที่เจาะคอและ
Code “D” สําหรับผูบาดเจ็บที่เปนใบโดยกรอกลงในชองคะแนน ซึ่งหมายความวาเราไมสามารถ
ใช Verbal response ในการ monitor ผูบาดเจ็บรายนี้ได
3. Motor response ผูบาดเจ็บที่มีสติดีจะสามารถเคลื่อนไหว มือ แขน ขา ได
ตามคําสั่งไดดี (Response) แตเมื่อระดับสติเลวลงความสามารถในการเคลื่อนไหวแขนขาของ
ผูบาดเจ็บจะเลวลงเรื่อย ๆ เปนเคลื่อนมือมาปดบริเวณที่ถูกกระตุนใหเจ็บ (Localize pain) ชัก
แขนขาหนี (Withdraw to pain) งอขอศอกเมื่อเจ็บ (Flexion to pain) เหยียดแขนเกร็งเมื่อเจ็บ
(Extension to pain) และไมมีปฏิกริยาตอบสนองตอการเจ็บปวดเลย (No Response to pain)
แตละระดับของการเคลื่อนไหวของแขนขา (Motor response) จะมีคะแนนที่
แตกตางกัน ดังนี้
Response
6 คะแนน
Localize pain
5 คะแนน
Withdraw to pain
4 คะแนน
Flexion to pain
3 คะแนน
Extension to pain
2 คะแนน
None
1 คะแนน
ปญหาในการใช motor response เปนตัว monitor จะพบหลายประการเปน
ตนวาผูบาดเจ็บมีแขนหักขาหักทั้งหมดเราจะใช code “F” ลงในชองคะแนน ซึ่งหมายความวา
เราไมสามารถใช motor response มาเปนตัว monitor
บางรายผูบาดเจ็บอาจจะมี Flexion response ที่แขนขางหนึ่งแตมี Extension
response ที่แขนอีกขางหนึ่งใหถือขางที่มี Best motor response เปนหลัก
ผูบาดเจ็บบางรายอาจจะมี Hemiplegia หรือ Hemiparesis ซึ่งอาจจะเกิดจาก
การที่มี Increase intracranial pressure หรือเกิดจากรอยโรคที่ผูบาดเจ็บเคยมีอยูเดิมใหถือขาง
ที่มี Best motor response เปนหลักเชนเดียวกัน
การคิดคะแนนของระดับสติ
หลังจากที่ใหคะแนนกับผูบาดเจ็บในแตละกลุมของทั้ง 3 กลุมแลวนําคะแนนทั้ง 3
กลุมมารวมกันก็จะไดคาคะแนนของระดับสติของผูบาดเจ็บในขณะนั้น
ผูบาดเจ็บที่มีสติก็จะมี Glasgow coma score = 15 คะแนน ผูบาดเจ็บที่มีระดับ
สติลดลงจะมี Glasgow coma score ลดลงเรื่อย ๆ
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Glasgow coma score นี้ อาจจะถือเปน predictive value ถึง prognosis ของ
ผูบาดเจ็บไดดวย ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 Glasgow coma score
_________________________________________________________________________________________________________________________________

1.

2.

3.

Eye opening
Spontaneous
To voice
To pain
None
Verbal response
Oriented
Confused
Inappropriate words
Incomprehensible sounds
None
Motor response
Obeys commands
Localize pain
Withdraw (pain)
Flexion (pain)
Extension (pain)
None
Total GCS points (1+2+3)

…………….…4
……………….3
……………….2
……………….1
……………….5
……………….4
……………….3
……………….2
………………..1
……………….6
……………….5
……………….4
……………….3
……………….2
……………….1

____________________________________________________________________________________________________________________________________

การนํา PARAMETER ตาง ๆ มาหาคา TRISS
TRISS Value =
Ps = 1/ (1+e b)
Ps
=
probability of survival
=
2.7183
b
=
bo + b1 (RTS) + b2 (ISS) + b3 (A)
RTS
=
Revised Trauma Score (ที่ ER)
ISS
=
Injury Severity Score
A
=
1 ถา age > 54
A
=
0 ถา age = < 54
RTS
=
0.9368 (GCSc) + 0.7326 (SBPc) + 0.2908 (RRc)
(C = Code value)
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GCS
13-15
9-12
6- 8
4-5
3

SBP
> 89
76-89
50-75
1-49
0

RR
10-29
> 29
6-9
1-5
0

Coded value
4
3
2
1
0

ISS = Sum square of AIS
AIS สามารถเปดหาไดจากคูมือ AIS
Blunt
Penetrating

b0
-1.2470
-0.6029

b1 (RTS)
0.9544
1.1430

โดยสรุป Parameter ที่สําคัญมีเพียง 6 ตัว คือ
1. Glassgow Coma Score
2. BP
3. RR
4. Age
5. Mechanism (Blunt หรือ Penetrating)
6. BR, AIS จาก Final Diagnosis

b2 (ISS)
-0.0768
-0.1516

b3 (A)
-1.9052
-2.6676
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คูมือการลงรหัส Modified AIS 85
สําหรับการเฝาระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัด พ.ศ. 2538
พ.ญ.ชไมพันธุ
นางนงนุช
นางสาวอรพินท
นางสาวนงคพงา

สันติกาญจน
ตันติธรรม
ศุขประสงค
ทองเจริญ

AIS (Abbreviated Injury Scale) คือระบบการจัดระดับความรุนแรงของการ
บาดเจ็บ ในที่แตละสวนของรางกายโดยการใหคะแนนตั้งแตนอยไปมาก (จาก 1 ถึง 6) โดยระบบ
การใหคะแนนนี้จะแบงเปนระบบยอยตามลักษณะของสิ่งที่ทําใหบาดเจ็บไดอีก 2 ลักษณะคือ
1. Blunt (ทู/ไมมีคม)
2. Penetrating (แหลม/มีคม)
รหัสคะแนน AIS 85 ระดับความรุนแรง
1 Minor
(เล็กนอย)
2 Moderate (ปานกลาง)
3 Serious: not life threatening (มากแตไมคุกคามตอชีวิต)
4 Severe: life threatening (มากและคุกคามตอชีวิต)
5 Critical: survival uncertain (วิกฤต ไมแนใจในโอกาสรอดชีวิต)
6 Maximum injury (รุนแรงที่สุดสวนใหญไมรอดชีวิต)
9 ไมทราบวามีการบาดเจ็บหรือไม
BR (Body Region) หมายถึง สวนของรางกายในแตละหมวดอวัยวะซึ่งจัดแบงตาม
ระบบ ISS (Injury Severity Score : เปนระบบการคํานวณหาคาความรุนแรงของการบาดเจ็บ
โดยเลือกหมวดอวัยวะที่บาดเจ็บรุนแรงที่สูงสุดมา 3 หมวด จากนั้นเลือกคา AIS สูงสุดของแตละ
หมวดอวัยวะมายกกําลังสองแลวบวกคายกกําลังสองดังกลาวเขาดวยกันจะไดเปนคา ISS)
หมวดอวัยวะซึ่งจัดแบงตามแบบ ISS ไดแก
BR1
Head/Neck (Include middle and inner ear)
BR2
Face (Include eyeballs)
BR3
Thorax (Chest)
BR4
Abdomen and pelvic contents
BR5
Extremities and pelvic girdle
BR6
External and body surface
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ในแตละหมวดอวัยวะที่บาดเจ็บจะรวมถึง การบาดเจ็บที่เกิดของสวนตางๆ ในรางกายดังนี้
1. Head/Neck injuries การบาดเจ็บของศีรษะและคอ หมายถึง การบาดเจ็บ
ที่เกิดขึ้นที่สมองเสนประสาทบริเวณศีรษะ คอ กระโหลกศีรษะหรือการแตกของกระดูกสันหลัง
สวนคอ (Cervical Spine) รวมถึงสวนของหูเฉพาะชั้นกลางและชั้นใน (middle and inner ear)
2. Facial injuries หมายถึง การบาดเจ็บที่ปาก (mouth) ลูกตา จมูก (nose)
สวนใต skin และกระดูกหนา (facial bone) Maxilla, Mandible, Zygoma เปนตน
3. Chest injuries หมายถึง การบาดเจ็บตั้งแตภายนอกทรวงอกไปจนถึงอวัยวะ
ภายใน ทรวงอก ซึ่งจะรวมถึงกระบังลม (diaphragm) กระดูกซี่โครง (ribs) และกลามเนื้อระหวาง
ซี่โครง (Intercostal muscle) และกระดูกสันหลัง (thoracic spine)
4. Abdominal or pelvic content injuries หมายถึง การบาดเจ็บตอผนัง
หนาทอง แผนหลัง และกระดูกสันหลังสวนเอว อวัยวะภายในชองทอง (abdominal cavity) และ
ชองเชิงกราน (pelvic cavity) lumbar spine มีพิเศษ คือ รวมบริเวณ Perineum ตั้งแต skin
เขาไปเลย
5. Extremities or pelvic girdles หมายถึง การบาดเจ็บของแขน ขา มือ
และเทา หรือการบาดเจ็บของเชิงกรานและไหล (Scapula, Shoulder) ไมวาจะเปน sprain,
fracture, dislocation หรือamputation
6. External injuries หมายถึง laceration (แผลแตกหรือแยกของผิวหนัง),
contusion, abrasions, burns ไมวาจะอยูที่สวนใดของรางกาย เชน Leg laceration, Scalp
laceration, Thigh laceration and body surface เปนตน ทั้งนี้จะรวมการบาดเจ็บของเปลือก
ตา (eyelid) ริมผีปาก (lips) และหูชั้นนอกซึ่งรวมใบหูดวย
วิธีลงรหัสโดยใชตาราง AIS 85
เมื่อทราบการวินิจฉัยโรคแลวหนาที่ตอไปของผูลงรหัสคือ ดูวาการบาดเจ็บที่แพทย
วินิจฉัยนั้นเปนหมวดอวัยวะใดใหลงหมายเลขหมวดอวัยวะตาม ISS ลงในชองวางหลัง BR
หลังจากนั้นใหดูไปที่ระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บนั้นในตาราง AIS 85 ซึ่งจะแยกตามหมวด
อวัยวะดังที่ไดกลาวมาแลวโดยจะแสดงหมวดอวัยวะไวใน column ดานซายสุดของแตละหนา
และมีรหัสของหมวดอวัยวะกํากับอยูใตแตละอวัยวะสําหรับ column ที่เหลือทั้งหมดจะแสดง
ความรุนแรงของการบาดเจ็บจากนอยไปมาก (จาก1 ไป 5) โดยเริ่มจาก column ดานซายไป
ดานขวาสุดซึ่งจะแยกบัญชีกันระหวาง Blunt กับ Penetrating injury ใหลงรหัส BR และ AIS 85
ทุกการวินิจฉัยอยาเวนวางไวเนื่องจากเปนขอมูลที่จําเปนสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จะใชใน
การเลือกและคํานวณคา ISS แกผูบาดเจ็บแตละรายเพื่อไปใชประโยชนในการหาคาโอกาสรอด
ชีวิตของผูบาดเจ็บ (Probability of survival)
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ตัวอยางที่ 1 การวินิจฉัย
1. cerebral contusion
2. laryngeal crush
3. Optic nerve laceration
4. Retroperitioneal hematoma
ตัวอยางที่ 2 การวินิจฉัย
1. Carotid artery laceration
2. Cerebral concussion
3. Femur, undisplaced Fx
4. Laceration wound of leg

(BR 1) (AIS 3)
(BR 1) (AIS 4)
(BR 2) (AIS 3)
(BR 4) (AIS 3)
(BR 1) (AIS 3)
(BR 1) (AIS 2)
(BR 5) (AIS 3)
(BR 6) (AIS 1)

รายละเอียดเพิ่มเติม (Other Clarification) ในการลงรหัส AIS
1. “Over all generalized pain (อาการที่ปวดทั่วตัว)” เปนผลมาจากการ
บาดเจ็บดังนั้นไม code รหัส อยางไรก็ตามในบางรายที่ผูลงรหัสได review diagnosis รวมกับ
แพทยและสามารถตัดสินใจไดวาการปวดนั้นเกี่ยวกับบาดเจ็บของสวนใดของรางกายเชนจาก
contusion หรือ sprain ก็สามารถ code AIS ได = 1
2. “R/O” มักพบไดในการวินิจฉัยที่ ER ซึ่งถือเปนการวินิจฉัยที่คลุมเครือดังนั้น *
จะตอง code เปน “9” เชน R/O Head Injury ซึ่งหมายความวาไมแนใจวามี Injury ตอ Head
หรือไมแตถาวินิจฉัยวา Head Injury เฉย ๆ ไมมีรายละเอียดถือเปน Head Injury ซึ่งถาเปนการ
บาดเจ็บแบบ Blunt จะตองไปใชขอมูล Consciousness มาชวย code (ดูในขอ 4) ถาเปน
Penetrating Head Injury ถือเปน NFS ซึ่ง AIS = 1
3. Notfurther specified (NFS) จะพบไดบอยใน AIS 85 ซึ่งมีไวเพื่อชวยให
สามารถใหคะแนนการบาดเจ็บที่ไมมีรายละเอียดอยางเพียงพอ เชน
3.1 ในกรณีที่ทราบลักษณะการบาดเจ็บ เชน laceration เกิดขึ้นแตไมระบุ
วาแผลมีขนาดใหญ หรือรุนแรงเพียงใด
3.2 ในกรณีที่ทราบวามีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับสวนใด หรืออวัยวะใดของ
รางกายแตไมระบุวาเปนการบาดเจ็บอะไร (เชน Kidney injury อาจจะเปน contusion หรือ
laceration ก็ได) ใหถือวาการบาดเจ็บดังกลาวเปน NFS
* ขอควรระวัง อยาสับสน NFS กับการลง code “9” ในกรณีที่มีขอมูลไม
เพียงพอ ที่จะบอกวามีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแลวหรือไม ซึ่งมักใชคําวา R/O
4. การใหรหัสคะแนนการบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะมีหลักเกณฑที่สําคัญคือ การ
บาดเจ็บตอกระโหลกศีรษะ Cranium Injuries สามารถใหรหัสคะแนนไดเลยในกรณีที่มีการ
บาดเจ็ บ ต อ กระโหลกศี ร ษะเพี ย งอย า งเดี ย ว และไม มี ข อ มู ล อื่ น ๆ แต ห ากมี ก ารบาดเจ็ บ ต อ
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กระโหลกศีรษะรวมกับการบาดเจ็บอื่นๆ ของศีรษะตองใหรหัสคะแนนการบาดเจ็บของกระโหลก
ศีรษะดวย และการบาดเจ็บอื่นดวยโดยใหคะแนนแยกจากกันและใหดําเนินการตามกฎตอไปนี้
* ขอควรระวัง อยาสับสน NFS กับการลง code9 ในกรณีที่มีขอมูลไมเพียง
พอที่จะบอกวาการบาดเจ็บเกิดขึ้นแลวหรือไมซึ่งมักใชคําวา R/O
4.1 ขอมูลการบาดเจ็บเชิงกายวิภาค
ผูบาดเจ็บบริเวณศีรษะจะมีการบาดเจ็บอื่นๆ นอกเหนือไปจากการบาดเจ็บ
ตอ กระโหลกศีรษะ ซึ่ง coder จะไดขอมูลการบาดเจ็บอื่นๆ ดังกลาวในเชิงกายวิภาคจาก
operative note, CT scan, MRI, X-ray หรือ Angiography ให coder ใหรหัสคะแนนการ
บาดเจ็บจากขอมูลเหลานี้ได (รวมทั้งในกรณีที่แพทยใหการวินิจฉัยแมไมมีหลักฐานเชิงประจักษให
เห็น) จะยกเวนเฉพาะในกรณีที่แพทยเขียนวา R/O จะตอง Code เปน 9 (unknown)
4.2 ขอมูลความรูสึกตัวของผูบาดเจ็บ
ในกรณีที่ไมมีขอมูลการบาดเจ็บเชิงกายวิภาค หรือไมแนใจวามีการบาดเจ็บเชิง
กายวิภาค หรือไม coder ควรพยายามใชขอมูลความรูสึกตัวของผูบาดเจ็บมาใชเพื่อกําหนดรหัส
คะแนนการบาดเจ็บ ทั้งนี้อาจจะใชขอมูลความรูสึกตัวแรกรับที่ ER อยางเดียวหรือจะใชขอมูล
ระยะเวลาที่ผูบาดเจ็บไมรูสึกตัวก็ได
ในกรณีที่ไมมีขอมูลการบาดเจ็บเชิงกายวิภาค หรือไมแนใจวามีการบาดเจ็บ
เชิงกายวิภาค หรือไม coder ควรพยายามใชขอมูลความรูสึกของผูบาดเจ็บมาใช เพื่อกําหนดรหัส
คะแนนการบาดเจ็บทั้งนี้อาจจะใชขอมูลความรูสึกตัวแรกรับที่ ER อยางเดียว หรือจะใชขอมูล
ระยะเวลาที่ผูบาดเจ็บไมรูสึกตัวก็ได
ในกรณี ที่ มี ทั้ ง ข อ มู ล ในเชิ ง กายวิ ภ าคและข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความรู สึ ก ตั ว ของ
ผูบาดเจ็บใหนํามาลง code ทั้งหมด (สําหรับการคิดคะแนน ISS จะเลือกรหัสคะแนนที่มากกวามา
ใชในการคํานวณ)
การวินิจฉัย Head Injury เปนขอมูลที่มักมีปญหาโดยเฉพาะอยางยิ่งการ
บาดเจ็บแบบ Blunt เพราะเปนไดตั้งแต abrasion ของหนังศีรษะ (BR 6) (AIS 1) หรือ Post
trauma headache (BR 1) (AIS 1) ไปจนถึงการมี Brainstem laceration (BR 1) (AIS 6) ใหใช
ขอมูล Consciousness มาชวยในการ code (ประสบการณจากโรงพยาบาลขอนแกนในการทํา
coding AIS ที่ผานมาพบวาถาแพทย Dx.Head Injury มักจะมี AIS ตั้งแต 2 ขึ้นไป ดังนั้นใหใช
ขอมูล Consciousness หรือ coma scale มาชวยตัดสิน
ตัวอยางที่ 3 ผูบาดเจ็บแรกรับบาดเจ็บที่ศีรษะไมรูสึกตัวมา 6 ชั่วโมง ไมมีขอมูลการตรวจ
รางกายอื่น ๆ นอกจากการวินิจฉัยของแพทย ดังนี้
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การวินิจฉัย

1. Head Injury (Blunt) (BR 1) (AIS 3) กรณีการใหรหัสคะแนนอนุโลมตาม
ประสบการณของโรงพยาบาลขอนแกนโดยใชขอมูล Consciousness มาชวย (ดูจากขอ 3)
2. Skull fracture (BR 1) (AIS 2) หากมีเนื้อที่วางควรเพิ่มขอมูลเพื่อใหทราบวา
การให AIS ใชขอมูลความรูสึกตัวมาชวยดังนี้
3. ไมรูสึกตัว 6 ชั่วโมง (BR 1) (AIS 3)
จากตัวอยางที่ 3 นี้ program computer ของเราจะเลือก (BR 1) (AIS 3)
คํานวณ ISS สําหรับการบาดเจ็บของผูบาดเจ็บรายนี้

การลงรหัส Diagnosis (ICD 10 Chapter 19)
ลักษณะการบาดเจ็บและ BR AIS ในบางกรณีที่มีปญหา

1. การลงรหัส Diagnosis จะลงรหัสไดอยางไร
ลงรหัสตาม ICD 10 Chapter 19 ตั้งแต S00 - T79 คือ
 ถาเปน Single injury ใหรหัสเปน S00 - T79
 ถาเปน Single injury จะลงรหัสไดเฉพาะที่เขาเงื่อนไขเปน Multiple
injury จากรหัส S00 - T79 เพื่อแสดงวา Diagnosis นั้นเปน Multiple injury ตามที่ Chapter
19 กําหนดไว ถาไมเขาเงื่อนไขก็ลงรหัส เปน Single injury ตามเดิม
2. จะลงรหัส BR และ AIS ของรหัส T00 - T07 อยางไร
สําหรับ BR และ AIS ของ T00-T07 คือ BR = 9 AIS = 9
ตัวอยาง เชน แพทยลง Diagnosis ของผูบาดเจ็บมาดังนี้
1. Fracture Skull รหัส ICD10 คือ S02.0 BR= 1 AIS= 2
2. Fracture Cervical spine  รหัส ICD 10 คือ S02.0 BR = 1 AIS = 2
และเมื่อพิจารณาแลวแตละ Single injury ขางตน เขาเงื่อนไขเปน Multiple injury ดังนั้น ตอง
ลงรหัสเพิ่ม คือ Fracture involving head with neck  รหัส ICD 10 คือ T02.0 BR = 9 AIS = 9
3. ผูบาดเจ็บมีครรภมาดวยเรื่องหกลม หรือถูกเตะ และแพทยลง Diagnosis วา
Threatened abortion โดยไมมีการระบุการบาดเจ็บของอวัยวะใดๆ อันเนื่องมาจากการลมหรือ
เตะครั้งนี้เลย
ใหลักษณะการบาดเจ็บเปน “Blunt” แต BR และ AIS ใหไมไดตองเปน
BR 9 AIS 9 เพราะ Threatened abortion ไมใชการบาดเจ็บของอวัยวะใน Chapter 19 แพทย
อาจพบเลื อ ดออกจากมดลู ก แต อ าจไม เ ชื่ อ ว า เป น แผลจากการหกล ม หรื อ ถู ก เตะ หากพบ
Diagnosis ที่ไมอยูใน Chapter 19 เชนนี้ผูลงรหัสควรแจงปญหาแกแพทยเจาของไขและปรึกษา
ใหได Diagnosis ที่ถูกตองซึ่งในกรณีตัวอยาง ขางตน แพทยเจาของไข อาจจะเขาใจปญหาจาก
Diagnosis ของตนในการลงรหัส ICD 10 และอาจเปลี่ยน Diagnosis เปน Injury to uterus ก็ได
ซึ่งจะทําใหไดขอมูลดีขึ้นและยังอาจมีผลตอเนื่องใหแพทยผูนั้นเขียน Diagnosis ถูกตองยิ่งขึ้นดวย
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 อยางไรก็ตามหากแพทยยืนยันไมเปลี่ยน Diagnosis และยืนยัน
Threatened abortion กรณีเชนนี้อนุโลมให code นอก chapter 19 ไดตาม Diag ที่ยืนยันคือ
O20.0 ซึ่งโปรแกรม IS จะถือเปนไมทราบ Diagnosis เชนกัน แตในฐานขอมูลจะมี Diag นี้อยู
สามารถนํามาวิเคราะหวิจัยเพื่อดูภาวะรวมระหวาง external cause (chapter 20) กับบางโรค
นอก chapter 19 ที่พบรวมกับ external cause ไดบอย เชน หกลมกับ Threatened abortion
ในหญิงตั้งครรภ หรือการหกลมกับ CVA ในผูสูงอายุ เปนตน
4. ผูบาดเจ็บที่ไดรับสารพิษตางๆ เขาไปในรางกายโดยการ กิน ฉีด ดม
 ใหลักษณะการบาดเจ็บ “อื่นๆ” BR และ AIS ใหคะแนนไมไดคือ BR = 9 AIS = 9
5. ผูบาดเจ็บถูกสัตวพิษกัด ตอย เชน แมลงมีพิษ
 ใหลักษณะการบาดเจ็บเปน “Penetrating” ให BR ไดคือ 6
(external) หรืออื่นๆ ตามแตความลึกของแผล แต AIS ใหไมไดเพราะไมเคยมีการกําหนด AIS
ของการบาดเจ็บชนิดนี้ไว ดังนั้น ตองลงเปน AIS = 9
6. ผูบาดเจ็บจมน้ํา (Near Drowning หรือSubmersion)
 ใหลักษณะการบาดเจ็บ “อื่น ๆ” BR และ AIS ใหไมได ตองลงเปน
BR = 9 AIS = 9
7. ผูบาดเจ็บผูกคอตาย แขวนคอตาย
 ใหลักษณะการบาดเจ็บ “Blunt”
 สําหรับการลงรหัส Diagnosis นั้น ถาลง Diagnosis วา Hanging
เฉย ๆ จะลงรหัสอวัยวะและการบาดเจ็บไมได เพราะ Hanging เปนสาเหตุของการบาดเจ็บซึ่งอยู
ใน chapter 20 ไมใชการบาดเจ็บซึ่งอยูใน chapter 19 ดังนั้น การลงรหัส ICD 10 จะเปนรหัส N
** แตถาแพทยลง Diagnosis วา Contusion รอบคอ มี laryngeal crush
และ Fracture cervical spine ก็จะลงรหัส ของ ICD 10 chapter 19 BR และAIS ไดตามคูมือ
8. ผูบาดเจ็บซึ่งกําลังใชรถจักรยานยนต หรืออาจจะเปนยานพาหนะอื่น ๆ ก็ได
(ผูใช หมายถึง ผูขับขี่ และ/ผูโดยสาร) โดนคูอาฆาตยิงบาดเจ็บแลวรถลม ศีรษะแตกดวย ใหถือวา
8.1 สาเหตุการบาดเจ็บลงรหัส เปนถูกทํารายโดยยิงดวยปน (ใน chapter 20)
8.2 การบาดเจ็บตออวัยวะ (chapter 19) ใหดูผลจากทั้งการยิง และผลจาก
รถลม หรือรถชนดวยเหตุผล : สาเหตุหลักที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บนั้น คือการถูกทํารายโดยใชปน
ยิง แตผลที่เกิดจะเกิดจากถูกลูกปนและรถลม
9. ผูบาดเจ็บไมมี Diagnosis ในกรณีที่แพทยตรวจแลวไมพบ Injury เชน ICD
CAUSE เปน Rape แตแพทยตรวจไมพบการบาดเจ็บใดๆ สามารถลงรหัส ICD 10 บทที่ 19 ใน
กลุม T66-T78 ได (Other and unspecified effect of external causes) เปน T74.2 (sexual
abuse)
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กิตติกรรมประกาศ
“คูมือการใชแบบบันทึกขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บแหงชาติ” จัดทําขึ้นสําหรับเปน
คูมือใชแบบบันทึกขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บที่พัฒนา ใหเหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนา
ระบบการดูแลรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ และการใชประโยชน
ในการนี้ สํานักระบาดวิทยา ขอขอบพระคุณผูที่ใหการสนับสนุนในการดําเนินการ
จัดตั้งระบบ และปรับปรุงคูมือฯ จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี ดังรายนามตอไปนี้
รายนามคณะกรรมการผูกอตั้งระบบเฝาระวังการบาดเจ็บระดับจังหวัด (พ.ศ.2536)
1. นพ.วิพุธ
พูลเจริญ
ผูอํานวยการสํานักระบาดวิทยา ประธานคณะทํางาน
2. นางบุปผา
อิทธิมณฑล
ผูอํานวยการกองการพยาบาล
คณะทํางาน
3. พญ.จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย
คณะทํางาน
4. นพ.แทจริง
ศิริพานิช
หัวหนาสถาบันการแพทย
คณะทํางาน
ดานอุบัติเหตุและสาธารณภัย
5. พญ.ฉายศรี
สุพรศิลปชัย
หัวหนาศูนยประสานพัฒนา
คณะทํางาน
กรมควบคุมโรค
6. นพ.จรัล
ตฤณวุฒิพงษ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลขอนแกน คณะทํางาน
7. นพ.ปยะสกล
สกลสัตยาทร
โรงพยาบาลศิริราช
คณะทํางาน
8. นพ.สมัย
ชาววิจิตร
นายกสมาคมแพทยอุบัติเหตุ
คณะทํางาน
แหงประเทศไทย
9. นพ.ธานี
บุณยประสิทธิ์
เลขานุการสมาคมแพทยอุบัติเหตุ คณะทํางาน
แหงประเทศทย
10. นพ.ไพบูลย
สุริยะวงศไพศาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะทํางาน
11. นพ.วิชิต
เทพรัตน
โรงพยาบาลราชวิถี
คณะทํางาน
12. นพ.ชุษณะ
มะกรสาร
โรงพยาบาลราชวิถี
คณะทํางาน
13. ดร.ธนวรรธน อิ่มสมบูรณ
กปอ.
คณะทํางาน
14. นพ.ชัยณรงค เชษฐโชติศักดิ์
โรงพยาบาลขอนแกน
คณะทํางาน
15. นพ.วิทยา
ชาติบัญชาชัย
โรงพยาบาลขอนแกน
คณะทํางาน
16. นางสาวสุดาวดี หอมจู
โรงพยาบาลขอนแกน
คณะทํางาน
17. นายไพศาลโ
ชติกลอม
โรงพยาบาลขอนแกน
คณะทํางาน
18. นพ.ธรนิศ
ตันติภิริยะกิจ
โรงพยาบาลภูเก็ต
คณะทํางาน
19. น.ส.ประพรศรี นรินทรรักษ
โรงพยาบาลภูเก็ต
คณะทํางาน
20. นายวันชัย
อาจเขียน
ผูอํานวยการศูนยระบาดวิทยาภาคเหนือ คณะทํางาน
จังหวัดลําปาง
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21. พญ.ชไมพันธุ
22. นางอนงค
23. นพ.วิชัย
24. พญ.สุวรรณา
25. นพ.เกษม
26. นพ.กรกฎ
27. นางกาญจนีย
28. นางขวัญทอง
29. นางศิริวรรณ

สันติกาญจน
นุชชมภู
เอกพลากร
กิติศรีวรพจน
เวชสุนทานนท
จุฑาสมิต
ดํานาคแกว
รักษรณยุทธ
พูลทวี

กองระบาดวิทยา
กองระบาดวิทยา
กองระบาดวิทยา
กองระบาดวิทยา
กองระบาดวิทยา
กองระบาดวิทยา
กองระบาดวิทยา
กองระบาดวิทยา
กองระบาดวิทยา

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

รายนามผูจัดทําแบบบันทึกและรางคูมือการใชแบบบันทึกขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บครั้งที่ 1
1. พญ.ชไมพันธุ สันติกาญจน
กองระบาดวิทยา
2. นางอนงค
นุชชมพู
กองระบาดวิทยา
3. นางกาญจนีย ดํานาคแกว
กองระบาดวิทยา
4. นางขวัญทอง รักษรณยุทธ
กองระบาดวิทยา
5. นางศิริวรรณ
พูนทวี
กองระบาดวิทยา
6. น.พ.วิทยา
ชาติบัญชาชัย
โรงพยาบาลศูนยขอนแกน
7. น.ส.สุดาวดี
หอมจู
โรงพยาบาลศูนยขอนแกน
8. นายมาโนช
คลังคา
โรงพยาบาลศูนยขอนแกน
9. น.พ.ชัยวัฒน
ปาลวัตรวิชัย
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
10. น.ส.มณฑิรา นามานุศาสตร
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
11. น.ส.นิตยา
โรจนทินกร
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
12. นางสายชล
หนูเอก
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
13. นางบุญนํา
ชาติวุฒานนท
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
14. น.ส.วรรณภา สุมิรัตนะ
สถาบันทางการแพทยดานอุบตั ิเหตุและสาธารณภัย
15. นางจํานงค
อิ่มใจ
โรงพยาบาลศูนยสระบุรี
16. นางจันทร
เล็กเลิศ
โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ
17. น.ส.ดวงตา
ผลบังเกิด
โรงพยาบาลศูนยพุทธชินราช
18. นางรัตนา
เครือรัตนไพบูลย
โรงพยาบาลกําแพงเพชร
19. น.ส.ดารณี
จามจุรี
กองการพยาบาล
20. นางยุพดี
เสรีรัตน
โรงพยาบาลราชวิถี
21. น.ส.สุวิณี
วิวัฒนวานิช
โรงพยาบาลราชวิถี
22. น.ส.นิตยา
เย็นฉ่ํา
โรงพยาบาลเลิดสิน
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รายนามผูปรับปรุงแกไขคูมือการบันทึกขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บครั้งที่ 1
กองระบาดวิทยา
1. พญ.ชไมพันธุ
สันติกาญจน
นายแพทย 8
2. นางอนงค
นุชชมพู
นักวิชาการควบคุมโรค 8
3. นางขัญทอง
รักษรณยุทธ
นักวิชาการควบคุมโรค 7
4. นางศิริวรรณ
พูนทวี
นักวิชาการควบคุมโรค 6
5. นายสมชาย
เวียงพิทักษ
นักวิชาการควบคุมโรค 4
6. น.ส.จริยา
มอบนรินทร
เจาพนักงานสถิติ 5
7. นายถมยา
พุกกะนานนท
เจาพนักงานควบคุมโรค 5
โรงพยาบาลราชวิถี
1. น.พ.ชุษณะ
มะกรสาร
นายแพทย 9
2. นางยุพดี
เสรีรัตน
พยาบาลวิชาชีพ 7
3. น.ส.พรพิมล
เตชะนภารักษ
พยาบาลวิชาชีพ 7
สถาบันทางการแพทยดานอุบัติเหตุและสาธารณภัย
1. น.ส.พัฒนวดี
กมลศิริพรชัย
นายแพทย 6
2. นางกัลยาณี
โลศิริ
เจาหนาที่เวชสถิติ 5
3. น.ส.อรพินท
ศุขประสงค
เจาหนาที่เวชสถิติ 2
ศูนยคอมพิวเตอร สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข
นายนิวัฒน ยศบุญเรือง
นักสถิติ 6
กองโรงพยาบาลภูมิภาค
นางศิวพร จิตตธรรม
นักวิชาการสาธารณสุข 6
โรงพยาบาลศูนยลําปาง
1. พ.ญ.อภิญญา
สัชฌะไชย
นายแพทย 8
2. น.ส.วนิดา
เจริญสุข
พยาบาลวิชาชีพ 7
3. นางชดาภา
บุญศรี
พยาบาลวิชาชีพ 6
4. นางละมัย
สุเมธะ
เจาหนาที่เวชสถิติ 6
โรงพยาบาลศูนยราชบุรี
1. น.พ.สุเทพ
ชูใจ
นายแพทย 10
2. นายเติบโต
จวงเจิม
พยาบาลวิชาชีพ 5
3. นางจิรวรรณ
สุขจินดา
นักวิชาการสาธารณสุข 7
4. นายวิโรจน
ธัชศฤงคารสกุล
เจาหนาที่เวชสถิติ 4
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โรงพยาบาลศูนยขอนแกน
1. น.ส.สุดาวดี
หอมจู
พยาบาลวิชาชีพ 7
2. น.ส.สุนันทา
ศรีวิวัฒน
พยาบาลวิชาชีพ 6
3. นายปราโมทย คลังคา
เจาหนาที่เวชสถิติ 4
โรงพยาบาลศูนยสวรรคประชารักษ
1. นางจันทรทิพย วราหะไพฑูรย
พยาบาลวิชาชีพ 6
2. นายวิรัตน
ทองทัศน
เจาหนาที่เวชสถิติ 5
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
1. น.พ.ทองถม
ชะลอกุล
นายแพทย 8
2. น.ส.มณฑิรา
นามานุศาสตร
พยาบาลวิชาชีพ 8
3. น.ส.รัชนี
ศิริวัฒน
พยาบาลวิชาชีพ 6
4. น.ส.นิตยา
โรจนทินกร
พยาบาลวิชาชีพ 6
5. นายพรพจน
ภานุพรพงษ
เจาหนาที่เวชสถิติ 4
โรงพยาบาลศูนยยะลา
1. น.พ.พิชญ
ไพบูลยเกษมสุทธิ์
นายแพทย 6
2. นางปราณี
แกวมณีโชติ
พยาบาลวิชาชีพ 6
3. น.ส.สอลีหะ
เล็าะมะ
พยาบาลวิชาชีพ 5
4. น.ส.นรี
รัตนสุวรรณ
เจาหนาที่เวชสถิติ 4
ศูนยระบาดวิทยาภาคกลาง จังหวัดราชบุรี
1. น.ส.นิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ
นักวิชาการควบคุมโรค 6
2. นายสมาน
สยุมภูรุจินันท
นักวิชาการควบคุมโรค 4
ศูนยระบาดวิทยาภาคเหนือ จังหวัดลําปาง
1. น.ส. คะนึงนิตย บุญมี
นักวิชาการควบคุมโรค 6
2. นายภิรมย
อินทพันธ
เจาพนักงานควบคุมโรคทื่ 5
ศูนยระบาดวิทยาภาคใต จังหวัดสงขลา
1. น.ส.ลัดดาวัลย สุขุม
นักวิชาการควบคุมโรค 6
2. น.ส.สวรรยา
จันฑูตานท
นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ 5
ศูนยระบาดวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
นางกาญจนา ยังขาว
นักวิชาการควบคุมโรค 7
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รายนามผูจัดทําแบบบันทึกและรางคูมือการใชแบบบันทึกขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บครั้งที่ 3
(พ.ศ. 2550)
1. พญ.ชไมพันธุ
สันติกาญจน
องคการอนามัยโลก
2. ทพ.สมาน
ทันตเจริญกิจ
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร
3. พญ.พิมพภา
เตชะกมลสุข
สํานักระบาดวิทยา
4. พญ.รุงนภา
ประสานทอง
สํานักระบาดวิทยา
5. นางศิริวรรณ
พูลทวี
องคการอนามัยโลก
6. นางวนัสนันท
รุจิวิพัฒน
นักวิชาการสาธารณสุข 7 สํานักระบาดวิทยา
7. นางกาญจนีย
ดํานาคแกว
นักวิชาการสาธารณสุข 7 สํานักระบาดวิทยา
8. นางอนงค
แสงจันทรทิพย เจาพนักงานสถิติ 5 สํานักระบาดวิทยา
9. นางสาวเพ็ญศรี จิตรนําทรัพย
นักวิชาการสาธารณสุข 7 สํานักระบาดวิทยา
10. นางพวงทอง
อังคะสุวพลา
เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 7 สํานักระบาดวิทยา
11. นางแสงโฉม
เกิดคลาย
นักวิชาการสาธารณสุข 7 สํานักระบาดวิทยา
12. นางณัฐกานต ไวยเนตร
นักวิชาการสาธารณสุข 7 สํานักระบาดวิทยา
13. นางสาวบวรวรรณ ดิเรกโภค
นักวิชาการสาธารณสุข 7 สํานักระบาดวิทยา
โรงพยาบาลศูนยลําปาง
1. นพ.สมเกียรติ
ลลิตวงศา
นายแพทย 9
2. นางชดาภา
บุญศรี
พยาบาลวิชาชีพ 8
3. นางละมัย
มหาวรรณ
เจาหนาที่เวชสถิติ 6
โรงพยาบาลศูนยราชบุรี
1. นางสุนันท
เกียรติชัยพิพัฒน
พยาบาลวิชาชีพ 8
2. นายพิภพ
โควถาวร
นักสถิติ 6
โรงพยาบาลศูนยขอนแกน
1. นพ.วิทยา
ชาติบัญชาชัย
นายแพทย 10
2. นางสาวสุนันทา ศรีวิวัฒน
พยาบาลวิชาชีพ 7
โรงพยาบาลศูนยสวรรคประชารักษ
1. นพ.อนุรักษ
อมรเพชรสถาพร
นายแพทย 9
2. นางสาวอรวรรณ ฤทธิ์อินทรางกูร
พยาบาลวิชาชีพ 7
3. นางจันทรทิพย วราหะไพบูลย
พยาบาลวิชาชีพ 7
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
1. นางสาวรัชนี
ศิริวัฒน
พยาบาลวิชาชีพ 8
2. นางสาวนิตยา โรจนทินกร
พยาบาลวิชาชีพ 8
3. นายจีรังกูร
เมืองแกว
เจาหนาที่เวชสถิติ 6
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โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
1. นางจุรีวัฒน
คงทอง
2. นางสายชล
หนูเอก
3. นางสาววรรณี
มีขวด
4. นางฉะออน
กองสุข
โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี
1. นพ.อนุชา
เศรษฐเสถียร
2. นางมิ่งขวัญ
หนักแนน
3. นางสาวดาวเรือง ขมเมืองปกษ
4. นางสุวรรณา
นาที
โรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี
1. นางวณี
ทองหอ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี
1. นางสาววิมลวรรณ พลบุรี
2. นางสาวลัดดา
ภัทรพรนันท
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
นางจันทรจิรา
ฉายแจม
โรงพยาบาลศูนยยะลา
1. นพ.กุลเดช
เตชะนภารักษ
2. นางสาวสอลีหะ เลาะมะ
โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
1. นางทัศนีย
ภูวิภิรมย
2. นางสาวจิรวัฒน กลัดสุข
3. นางสาวจารุวรรณ อูศิริ

พยาบาลวิชาชีพ 8
พยาบาลวิชาชีพ 8
พยาบาลวิชาชีพ 7
นักสถิติ 6
นายแพทย 8
พยาบาลวิชาชีพ 8
พยาบาลวิชาชีพ 7
พยาบาลวิชาชีพ 7
พยาบาลวิชาชีพ 8
พยาบาลวิชาชีพ 8
พยาบาลวิชาชีพ 8
เจาหนาที่เวชสถิติ 5
นายแพทย 9
พยาบาลวิชาชีพ 7
พยาบาลวิชาชีพ 8
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
พนักงานธุรการ
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รายนามผูจัดทําแบบบันทึกและคูมือการใชแบบบันทึกขอมูล
เฝาระวังการบาดเจ็บแหงชาติฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2559)
องคการอนามัยโลก
พญ.ชไมพันธุ
สันติกาญจน
นายแพทยเชี่ยวชาญ
สํานักระบาดวิทยา
1. พญ.พิมพภา
เตชะกมลสุข
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
2. นางกาญจนีย
ดํานาคแกว
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
3. นายภาคภูมิ
ยศวัฒน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
4. นางสาวอนงค
ลิ้มโอชากุล
เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวสมานศรี
คําสมาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
นางสาวนันทพร
กลิ่นจันทร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ทพ.สมาน
ทันตเจริญกิจ
ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลศูนยลําปาง
1. นางละมัย
มหาวรรณ
เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน
2. นางสาวสุพัฒนา ธิสาระ
นักวิชาการสถิติ
โรงพยาบาลศูนยราชบุรี
1. นางสุนันท
เกียรติชัยพิพัฒน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
2. นายพิภพ
โควถาวร
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
โรงพยาบาลศูนยขอนแกน
1. นพ.วิทยา
ชาติบัญชาชัย
นายแพทยทรงคุณวุฒิ
2. นางสาววรัญชภรณ พลเขตร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลศูนยสวรรคประชารักษ
นางจันทรทิพย
วราหไพฑูรย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นางสาวนิตยา
โรจนทินกร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
1. นางสาววรรณี
มีขวด
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
2. นางฉะออน
กองสุข
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
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โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี
1. นพ.อนุชา
เศรษฐเสถียร
2. นางสาวดาวเรือง ขมเมืองปกษ
โรงพยาบาลนครปฐม
นางสาวสมคิด
เริงขํากลั่น
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร
นางศิริวรรณ
โกมลกวิน
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
นางสาวจันทรจิรา สองหอง
โรงพยาบาลศูนยยะลา
นางสาวสอลีหะ
เลาะมะ
โรงพยาบาลเลิดสิน
1. นางสาวพรทิพย สายสุด
2. นางกฤตวรรณ วิกยานนท
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
1. นางนารี
บัวทอง
2. นางสาวกนกลักษณ บุญมาก
โรงพยาบาลสระบุรี
1. นางสาวสมศิริ พันธุศักดิ์ศิริ
2. นางอํานวย
สันทัด
3. นางพัชรีย
ยิ้มขาวผอง

นายแพทยเชี่ยวชาญ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

