สิ่งที่สงมาดวย 5
แนวทางการบันทึกขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวง
สาธารณสุข โดยใชระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลผูบ าดเจ็บและเสียชีวิต
(PHER Accident)
----------------------------------๑. สงขอมูลผูบาดเจ็บ ทั้งผูปวยนอก ผูปวยใน ผูปวยสงตอ ทั้งในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน
ทุกแหง รวมทั้งผูเสียชีวิตในทั้งโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล โดยเก็บขอมูล ตั้งแต ๐๐.๐๑–๒๔.๐๐ น. (ของ
ทุกวันในชวงเทศกาลตั้งแตวันที่ 29 ธันวาคม 2563. – 4 มกราคม 2564) ทั้งนี้ ขอใหสงขอมูลใหเสร็จสิ้นภายใน
วันเดียวกัน
2.ชองทางการรายงาน ใหรายงานขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิตผานทางอินเทอรเน็ตเทานั้น
ตามชองทางดังนี้
2.1 ระบบ Pher Accident
2.1.1 www.moph.go.th หัวขอ รายงานอุบัติเหตุชวงเทศกาล
หรือ
2.1.2 http://pher.moph.go.th หัวขอ รายงานอุบัติเหตุชวงเทศกาล หรือ
2.1.3 http://ict-pher.moph.go.th
2.2 ระบบ IS Online
2.2.1 http://ae.moph.go.th
(ทั้งนี้ การเขาถึงทุกชองทางเปนระบบฐานขอมูลเดียวกัน)
3.สามารถดาวนโหลดคูมือการใชงานและแบบฟอรมการรายงานได ตาม website ขางตน
4.ใหปรับปรุงรายงานผลการรักษาเพิ่มเติม ๓๐ วันหลังเกิดเหตุ ใหแลวเสร็จภายใน วันที่ 3
กุมภาพันธ ๒๕63

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

คําจํากัดความ
การเก็บขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม ๒๕64
หัวขอ
อุบัติเหตุจราจร
ผูบาดเจ็บ
ผูเสียชีวิต
ชวงการรณรงค
วันที่มาถึง รพ.
เวลาทีม่ าถึง รพ
วันที่เกิดเหตุ
เวลาที่เกิดเหตุ
คํานําหนาชื่อ
ชื่อ–สกุล
เลขประจําตัว
สัญชาติ
สถานะของ
ผูบาดเจ็บ

ยานพาหนะ
ผูบาดเจ็บ
ยานพาหนะ
คูกรณี
ถนนที่เกิดเหตุ

ความหมาย
การบาดเจ็บและเสียชีวิตใดๆ ที่เกีย่ วของกับพาหนะทุกชนิดจากการจราจรทางถนน ที่ออกแบบหรือถูกใช
สําหรับการ นําสงบุคคลหรือสิ่งของ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง (รหัส ICD10 = V01-V89)
ผูบาดเจ็บจากอุบัตเิ หตุจราจรทางถนน ไมวาเปนผูเดินเทา (รวมทั้งอยูในอิริยาบถอื่น) ขับขี่หรือโดยสาร
ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล (ทั้งของรัฐ และเอกชน)
ผูที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนตั้งแตเวลาที่เกิดเหตุถึง ๓๐ วันหลังเกิดเหตุ
รวมถึงการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ ระหวางนําสงรพ. ที่หองฉุกเฉิน ระหวางสงตอ (Refer) กรณี Admit
เสียชีวิตในตึกผูปวยภายใน ๒๔ ชม และเสียชีวิตในตึกผูปวยหลัง ๒๔ ชม. จนถึง ๓๐ วันหลังเกิดเหตุ
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 (เวลา 00.01 น.) – 4 มกราคม ๒๕64 (เวลา 24.00 น.)
วันที่ผูบาดเจ็บมารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล
เวลาทีม่ าถึงโรงพยาบาล ถาไมทราบใหประมาณเวลาที่ใกลเคียง
วันที่ผูบาดเจ็บ/ผูเสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุ
เวลาทีเ่ กิดอุบตั ิเหตุจริง ถาไมทราบใหประมาณเวลาที่ใกลเคียง
คํานําหนาชื่อผูไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
การลงชื่อ-สกุล โดยไมตองใสคํานําหนาชื่อ หรือกรณีไมทราบชือ่ ใหลงวา ไมทราบชื่อ
กรณีคนไทยใส 13 หลัก กรณี ตางชาติใหใสเลขตามบัตรแรงงานตางดาวหรือพาสปอรต หรือบัตรประจําตัวอืน่ ๆ
(ถาไมมีใหใส ๐)
 ไทย
 ตางชาติ (รวมตางดาว) เพิ่มใหเลือก Drop Down เปนประเทศอาเซียน และอื่นๆ
 คนเดินเทา = ผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ที่ใชถนน แตไมใชผูขับขี่ หรือ
ผูโดยสาร
 ผูขับขี่ = ผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ที่เปนผูขับขี่ยานพาหนะ
 ผูโดยสาร = ผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน อยูในยานพาหนะที่ไมใชผูขับขี่
 ไมทราบ = กรณีไมเขาทั้งสามขอขางบน เชน พบศพขางถนน หรือ ไมมีกิจกรรมในการใชถนน
หรือผูนําสงไมสามารถระบุได
กรณีเปนคนเดินเทา เลือกในชอง
กรณีไมมีคูกรณี เลือกในชอง

“ไมมียานพาหนะ”
“ไมม”ี

พื้นทีห่ รือถนนทั้งทางสาธารณะและสวนบุคคลทางบก ทีใ่ ชในการสัญจรเพื่อทางเดินเทาหรือยานพาหนะ
 ไมทราบ = ถนนหรือพื้นที่ ที่ไมทราบที่เกิดเหตุอยางชัดเจน
 ถนนกรมทางหลวง = ทาง หรือ ถนน ซึ่งจัดไวเพื่อประโยชนในการจราจรสาธารณะทางบก
 ถนนกรมทางหลวงชนบท =ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบท เปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย
บูรณะ และบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงชนบท

การปองกัน

การดื่มสุรา
ผูนําสง

Type visit

ผลการรักษา

 ถนนในเมือง (เทศบาล) = ทางหลวงในเขตเทศบาล ที่เทศบาลเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย
บูรณะและบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงเทศบาล
 ทางหลวงทองถิ่น = ทางหลวงทีอ่ งคการปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย
บูรณะ และบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงทองถิ่น
 อื่นๆ = ถนน หรือพื้นที่ ที่นอกเหนือจาก ถนนกรมทางหลวง ถนนกรมทางหลวงชนบท ถนนใน
เมือง ทางหลวงทองถิ่น
ปจจัยทีล่ ดความรุนแรงจากการบาดเจ็บและเสียชีวติ จากการจราจรทางถนน
 การสวมหมวกนิรภัย
 การคาดเข็มขัดนิรภัย
การมีประวัติการดื่มสุรามากอน หรือการตรวจพบการดื่มสุราจากการซักถาม สังเกต การไดกลิ่น
การตรวจรางกาย หรือการตรวจทางหองปฏิบัติการ
วิธีการนําสงผูบาดเจ็บไปโรงพยาบาล
 มาเอง = ผูบาดเจ็บมาโรงพยาบาลดวยตนเอง
 ผูพบเหตุ/ญาติ = พลเมืองดี หรือญาติของผูบาดเจ็บนําสง
 เจาหนาที่ตํารวจ = เจาหนาทีต่ ํารวจ
 มูลนิธิ/อาสาสมัคร ทีไ่ มไดขึ้นทะเบียนในระบบ EMS
 หนวย EMS เบื้องตน (EMR) = Emergency Response Unit ชุดปฏิบัติการที่ประกอบดวยพาหนะ กู
ชีพระดับเบื้องตน พรอมอุปกรณกูชพี และผูปฏิบัติการเปนอาสาสมัครปฏิบัติการฉุกเฉิน
 หนวย EMS ระดับพื้นฐาน (BLS) = Basic Life Support Unit ชุดปฏิบัตทิ ี่ประกอบดวยพาหนะกูชีพ
ระดับพืน้ ฐาน พรอมอุปกรณกูชีพ และผูปฏิบัติการตางๆ (อยางนอยตองเปนเวชกรฉุกเฉินระดับตน
(EMT-B) เปนหัวหนาชุด
 หนวย EMS ระดับกลาง = (Intermediate Life Support Unit: ILS) หมายถึง ชุดปฏิบัติการที่
ประกอบดวยพาหนะกูชีพระดับกลาง พรอมอุปกรณกูชีพ และผูปฏิบัติการตางๆ (อยางนอยตองเปน
เวชกรฉุกเฉินระดับกลาง (EMT-I) เปนหัวหนาชุด
 หนวย EMS ระดับสูง ( ALS) = Advanced Life Support Unit ชุดปฏิบัติการที่ประกอบดวย พาหนะกู
ชีพระดับสูง พรอมอุปกรณกูชีพระดับสูง และผูปฏิบัติการตางๆ อยางนอยตองพยาบาลกูชีพ เปน
หัวหนาชุด
 กรณีการเสียชีวิตทีเ่ กิดเหตุ เลือก “เสียชีวิตทีเ่ กิดเหตุและไมมีการนําสง”
ประเภทของผูบาดเจ็บหลังจากรับการรักษาที่หองฉุกเฉินแลว
 OPD case (รวมเสียชีวิตที่ ER ทุกกรณีที่ไม admit)
 IPD case (admit)
 DBA = เสียชีวิตกอนถึงโรงพยาบาล
สถานะภาพ/อาการ ของผูบาดเจ็บเมื่อสิ้นสุดการรักษาเบื้องตน (จะตองบันทึกผลการรักษา ทุกรายในรายทีต่ องรอ
ผลการรักษา กรณี Admit/ Refer ใหเลือกชอง ยังไมทราบผล (Admit/ Refer) เพื่อจะได update ขอมูลใน
ภายหลัง)
 ทุเลา/ หาย = ผูบาดเจ็บ มีสถานะภาพ/อาการ เมื่อสิ้นสุดการรักษา อาการทุเลาสามารถกลับบานได
 ตายเกิดเหตุ = ผูบาดเจ็บเสียชีวติ ทีจ่ ุดเกิดเหตุ
 ตายระหวางนําสง = ผูบาดเจ็บเสียชีวิต ในขณะถูกนําสงจากจุดเกิดเหตุ ไปโรงพยาบาล
 ตายที่หองฉุกเฉิน หมายถึง ผูบาดเจ็บเสียชีวิต ในหองฉุกเฉินหลังถูกนําสงไปโรงพยาบาล
 ตายในตึกภายใน ๒๔ ชม. หลังเหตุ = การเสียชีวิตในตึกผูปวยใน ภายใน ๒๔ ชั่วโมงแรก หลังไดรับอุบัติเหตุ

ผลการรักษา
ที่ รพ.รับ refer

refer

 ตายในตึกหลัง ๒๔ ชม. - ๓๐ วัน = การเสียชีวติ ในตึกผูปวยใน หลัง ๒๔ ชั่วโมง แตไมเกิน ๓๐ วัน
หลังไดรับอุบัตเิ หตุ
หมายเหตุ เปนผลการรักษา ของโรงพยาบาลแรกที่รับไวรักษา ในกรณีที่มีการสง Refer ใหติดตาม
ผลการรักษาจากโรงพยาบาลที่รับ Refer ภายใน 30 วัน หลังการสงตอ
สถานภาพ/อาการ ของผูบาดเจ็บเมื่อสิ้นสุดการรักษาเบื้องตน (จะตองบันทึกผลการรักษา ทุกรายในรายทีต่ องรอ
ผลการรักษา กรณี Admit/ Refer ใหเลือกชอง ยังไมทราบผล (Admit/ Refer) เพื่อจะได update ขอมูลใน
ภายหลัง)
 ตายระหวางสงตอ = ผูบาดเจ็บเสียชีวิต ในขณะสงตอระหวางโรงพยาบาล ในระหวางสงตอจาก
โรงพยาบาลทีส่ ง Refer ไป โรงพยาบาลที่รับ Refer
 ตายที่หอ งฉุกเฉิน หมายถึง ผูบาดเจ็บเสียชีวิต ในหองฉุกเฉินของโรงพยาบาล ที่รับ Refer
 ตายในตึก = ผูปวยในของโรงพยาบาล ที่รับ Refer
 ทุเลา/ หาย = ผูบาดเจ็บ มีสถานะภาพ/อาการ เมื่อสิ้นสุดการรักษา อาการทุเลาสามารถกลับบานได
ใหโรงพยาบาลทีส่ ง Refer เปนผูร ายงานขอมูล พรอมระบุชื่อโรงพยาบาลที่สงตอดวย และ ผูบาดเจ็บทุกรายให
ติดตาม ผลการรักษา ภายหลังชวงเทศกาล ๓๐ วัน

