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คํานํา 

 

 การบาดเจ็บจากการจราจรเปนปญหาสําคัญของประเทศไทย ท่ีกอใหเกิดความสูญเสียอยางมหาศาล

ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม  เปนปญหาท่ีติดอันดับหนึ่งในสามของปญหาสาธารณสุขมาโดยตลอก  ในแตละปมี

ผูเสียชีวิตมากกวา 13,000 คน  มีผูบาดเจ็บและพิการจํานวนมาก  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ไดรับการสนับสนุนดานวิชาการและงบประมาณในการดําเนินโครงการเฝาระวังและพัฒนาระบบขอมูลการ

บาดเจ็บจากการจราจร (Surveillance and Information System Improvement for Road Traffic 

Injuries : NCD)  ภายใตความรวมมือดานสาธารณสุข ประเภท Non-Research ระหวางกระทรวงสาธารณสุข

กับศูนยปองกันและควบคุมโรคแหงชาติ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ภายใต Cooperative Agreement Phase III 

(Yr.2012-2016) เพื่อพัฒนาระบบเฝาระวังและสารสนเทศการบาดเจ็บจากการจราจรรวมกับผูเช่ียวชาญจาก 

US-CDC  ท่ีสามารถนํามาใชในการเฝาระวัง  ติดตามประเมินผลการปองกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในระดับ

จังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม 

 การดําเนินงานในปแรก (2012) ไดศึกษาระบบขอมูลดานการบาดเจ็บจาการจราจรท่ีดําเนินเก็บขอมูล

การบาดเจ็บในระดับจังหวัด  เชน  กระทรวงสาธารณสุข  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  บริษัทกลางคุมครอง

ผูประสบภัย จํากัด  แตละหนวยงานมีวัตถุประสงคในการเก็บขอมูลเพื่อใชประโยชนในหนวยงานของตัวเอง

เปนหลัก  แตละระบบขอมูลมีจุดเดนท่ีสามารถนํามาใชประโยชนท่ีแตกตางกัน  การบูรณาการสามารถทําให

ขอมูลมีความถูกตอง  ครบถวน สมบูรณ และใชประโยชนมากยิ่งข้ึน  ผลการศึกษาสามารถท่ีจะเปนขอมูล

สําหรับเปนพื้นฐานท่ีนําไปสูการวางแผนการพัฒนาระบบขอมูล ท้ังในระดับจังหวัดและระดับประเทศตอไป 

 ขอขอบคุณผูอํานวยการและเจาหนาท่ีจากสํานักระบาดวิทยาและสํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค   

และขอขอบคุณ ศูนยความรวมมือ ไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข (TUC)  ศูนยปองกันควบคุมโรคแหงชาติ  

ประเทศสหรัฐอเมริกา  (CDC)  และสํานักนโยบายและยุทธศาสตร  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข ท่ีใหการสนับสนุนงบประมาณ 

 ทายสุดนี้ ผูวิจัย หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานวิจัยเลมนี้จะเกิดประโยชนตอไปในอนาคต  หากคุณูปการ

ของรายงานฉบับนี้มีตอการลดและบรรเทาความสูญเสียของผูประสบภัย  ครอบครัวผูประสบภัย  และ

สังคมไทยโดยรวมแลว  นักวิจัยขอมอบคําชมนั้นใหแก  ผูสนับสนุนและผูชวยเหลือทุกทาน  หากมีขอบกพรอง

หรือผิดพลาดในสวนหนึ่งสวนใดของรายงานวิจัยเลมนี้แมเพียงเล็กนอย  หัวหนาโครงการและนักวิจัยขอนอมรับ

ผิดไวแตเพียงผูเดียว 

 

ผูวิจัย 

2556 
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บทคัดยอ 

การวางแผนเพื่อลดความสูญเสียท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนรูปธรรม หรือการกําหนด

นโยบายดานการปองกันและแกไขอุบัติเหตุจราจรทางบกนั้นจําเปนตองอาศัยขอมูลอุบัติเหตุท่ี มีคุณภาพ        

มีความถูกตอง  เพื่อนําไปสูการจัดการปองกันอุบัติเหตุไดอยางมีประสิทธิภาพ  วัตถุประสงคของการ ศึกษา   

เพื่อทบทวนแหลงขอมูลดานอุบัติเหตุจราจร ของประเทศไทย  และหารูปแบบท่ีเหมาะสม ในการนําไปใช

ประโยชนระดับจังหวัด  โดยศึกษาใน 2 จังหวัด ไดแก  จังหวัดนครศรีธรรมราชและอุดรธานี  โดยศึกษาขอมูล   

6 ระบบ  1) Injury Surveillance (IS)  2) รายงานการบาดเจ็บ external causes of Injury (19 สาเหตุ ) 

ของสํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข  3) Information Technology for Emergency Medical 

System (ITEMS)  ของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ  4) Death Certification  (ระบบทะเบียนมรณบัตร ) 

ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยรวมกับสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข          

5) E-Claim ของบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด  และ 6) Police  Information  System       

( POLIS)  ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  วิธีการศึกษาใชการตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณและ ศึกษาดูการ

ปฏิบัติงาน ของเจาหนาท่ี  ผลการศึกษาพบวาในระดับจังหวัดมีระบบขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานดานอุบัติเหตุ

จราจรอยูหลายระบบซึ่งมีวัตถุประสงคในการเก็บท่ีแตกตางกัน ตัวแปรท่ีจําเปนแตกตางกัน  การเลือกใชขอมูล

จากหลายๆ  ระบบตามท่ีทีมงานในจังหวัด ไดปฏิบัติอยูเปนทางเลือกท่ีเหมาะสม  มีการสะทอนขอมูลการเฝา

ระวังต้ังแต  กอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ  จึงไมจําเปนตองลงทุนสรางระบบใหมเพิ่มเติม  และ ไดให

ขอเสนอแนะแกทีมงานของพื้นท่ีใหทําการวิเคราะหคุณภาพของขอมูล ในแตละระบบท่ีมีอยูในจังหวัด เพื่อใหรู

ถึงคุณภาพท่ีแทจริงกอน แลวจึงนําตัวแปรสําคัญท่ีมาจากระบบตางๆ มารวบรวมเปนระบบ เฝาระวังอุบัติเหตุ

จราจรของพื้นท่ี ทําใหสามารถวิเคราะหขอมูลไดอยางตรงตามความตองการ  ซึ่งผูใชขอมูล ผูจัดการขอมูล หรือ

ผูเก็บขอมูลของระบบตาง ๆ มีบทบาทสําคัญในการคิด วิเคราะห และใหความคิดเห็น เกี่ยวกับตัวแปร หรือการ

ใชงานตอไปในอนาคตได ทําใหการพัฒนาระบบขอมูลเฝาระวังอุบัติเหตุจราจรเปนไปตามวัตถุประสงคของ

พื้นท่ีนั้น ๆ อยางเต็มประสิทธิภาพท่ีสุด  และ ควรมี นําเสนอใหผูบริหาร ระดับจังหวัด รับทราบ ต้ังแตเริ่ม

ดําเนินการ ทําใหการนําไปใชวางแผนงานแกไขปญหาของพื้นท่ีเปนไปไดงายข้ึน 
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Abstract 

Planning to minimize the loss in terms of economy and society in the concrete or set 

policies to prevent and resolve traffic accidents, accidents that require detailed information. 

And rightly so as to prevent accidents to deal effectively. The study is intended to review 

the resources in a traffic accident in Thailand. And find a suitable form of accident data. This 

is grasp the important issues which give rise to the creation of the basic conditions for the 

problem to be more concrete accident. The study of traffic accident data and its use in two 

provinces including Nakhon Si Thammarat and Surat Thani. By means of a questionnaire 

Interview and performance. The study includes data 6. Injury Surveillance (IS) and 19 external 

causes of Injury (19 causes) of the Bureau of Epidemiology. Health Information Technology 

for Emergency Medical System (ITEMS) Emergency Medical Institute of Death Certification. 

(The registration certificate) of the Department. Together with the Ministry of Interior, Bureau 

of Policy and Strategy. Ministry of Health, E-Claim Protection of Victims of Car Co. and Police 

Information System (POLIS) of the National Police Agency. The study found that at the 

provincial level with the information related to traffic accidents, many systems that are built 

for different purposes. Therefore need different variables. The selection of data from 

multiple systems, such as the provincial working group conducted surveillance is the right 

choice. Has reflected the diverse aspects of surveillance data from the accident scene after 

scene, and no need to invest in a new system. And suggestions about. Traffic Accident 

Surveillance System should start by analyzing the quality of information available on each 

system in the province. May be done by a team of Area (All rights reserved. Officials from the 

hospital. Or the database administrator level) in collaboration with a team of experts to 

assess the quality of analytical data. To ascertain the true quality first. Then the key variables 

from different systems to collect as many traffic accidents surveillance of the area. Makes it 

possible to analyze the data to meet the needs of the area. This data users information 

Managers or the storage of various roles in critical thinking and provide feedback to a variable 

or use it in the future. To the development of information systems, surveillance, traffic 

accidents, according to the objectives of the area efficiently as possible. The project should 

provide feedback to management level from the initial planning, to implementation and 

application in the area has to offer. 
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บทท่ี 1  บทนํา 

การศึกษาระบบขอมูลการบาดเจ็บจากการจราจรระดับจังหวัดเพ่ือหาโอกาสพัฒนา 

โครงการเฝาระวังและพัฒนาระบบขอมูลการบาดเจ็บจากการจราจร 
(Surveillance and Information System Improvement for Road Traffic Injuries: NCD) 

 

หลักการและเหตุผล 

อุบัติเหตุจราจรเปนปญหาสําคัญของประเทศท่ีกอใหเกิดความสูญเสียอยางมหาศาลท้ังดานเศรษฐกิจ

และสังคมเปนปญหาท่ีติดอันดับหนึ่งในสามของปญหาสาธารณสุขมาโดยตลอดในแตละปพบวามีผูเสียชีวิตกวา  

13,000 คนมีผูบาดเจ็บอีกกวา  1 ลานคนและผูพิการอีกหลายหมื่นคนโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเทศกาลท่ีมี

วันหยุดติดตอกันหลายวันเชนเทศกาลปใหมเทศกาลสงกรานต 
(1) 

รัฐบาลเห็นความสําคัญของปญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากอุบัติเหตุจราจรมีความต้ังใจท่ีจะแกไข

ปญหานี้อยางจริงจัง จึงไดกําหนดใหการลดอุบัติเหตุจราจรเปนวาระแหงชาติซึ่งตองไดรับการแกไขอยาง

เรงดวนโดยจัดต้ังศูนยอํานวยการความปลอดภัยบนทองถนนข้ึนในป 2546 เพื่อแกไขปญหานี้โดยเฉพาะ และ

มอบใหรองนายกรัฐมนตรีเปนผูอํานวยการศูนยฯ และอธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนเลขาฯ  

ดูแลกํากับการทํางานของหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ซึ่งมีหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนรวมดําเนินการตาม

แผนยุทธศาสตรระดับชาติ 5 ดาน ไดแก  1) การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ (Building 

management capacity)  2) การดําเนินการในการออกแบบถนนและการจัดการโครงขายถนนท่ีรองรับผูใช

ถนนทุกกลุม (Influence road design and network management)  3) การดําเนินการเพื่อใหได

มาตรฐานความปลอดภัยของรถ (Influence vehicle safety design)  4) การดําเนินการเพื่อใหมีผลตอ

พฤติกรรมของผูใชถนนทุกกลุม  (Influence road user behavior)  5) การปรับปรุงการดูแลรักษาผูบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุ (Improve post crash care) 
(2) 

เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2553 คณะรัฐมนตรีพิจารณาไดใหความเห็นชอบ ในการกําหนดให “ป 2554-

2563 เปนทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน  (Decade of Action for Road Safety)” มอบให           

ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจัดทําแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการการดําเนินงานจากทุกภาคสวน 

โดยกําหนดเปาหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตํ่ากวา 10 คน ตอประชากรแสนคนในป 2563

และคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุขเปนแกนในประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อปรับปรุง

การดําเนินการจัดเก็บขอมูล และสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนถนนของหนวยงานตางๆ ใหเปนระบบ มีความถูกตอง และ

เปนเอกภาพ เพื่อใชประโยชนในการอางอิงและประกอบการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ตอไป ประกอบกับมีขอเสนอ

ในปฎิญญามอสโกใหประเทศสมาชิกพัฒนาและปรับปรุงระบบขอมูลการบาดเจ็บในระดับชาติ ใหสามารถ

เปรียบเทียบกับขอมูลในระดับนานาชาติ รวมท้ังการเก็บรวบรวมขอมูลการบาดเจ็บ และเสียชีวิตท่ีใชคําจํากัดความ

สากล วาเปนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรภายใน 30 วันหลังจากเกิดอุบัติเหตุ พรอมท้ังกระตุนใหมีการประสาน

ความรวมมือในการพัฒนาระบบขอมูลท่ีนาเช่ือถือในระดับสากล 
(1)  
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ระบบขอมูลเปนหัวใจสําคัญในการผลักดันใหเกิดกระแสการปองกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับชาติ

และการขับเคล่ือนยุทศาสตรการดําเนินงานท้ัง 5 ดาน ประเทศไทยใชขอมูลจากระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ

หลายแหลงดวยกัน เชน ฐานขอมูลของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ฐานขอมูลของกระทรวงคมนาคม  ฐานขอมูล

จากระบบประกันภัย ฐานขอมูลของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการนําขอมูลมาใชประโยชนในการแกไขปญหา

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการปองกันการบาดเจ็บ 

กระทรวงสาธารณสุข ทําหนาท่ีหลักในการประสานงานดานการปองกันอุบัติเหตุทางถนนกับหนวยงานท้ังใน

และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการพัฒนาระบบขอมูลอุบัติเหตุทางถนนใหมี

ความถูกตองและเปนเอกภาพ เพื่อใชในการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานการปองกันอุบัติเหตุทางถนน

ของรัฐบาล ซึ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีขอมูลท่ีมีคุณภาพ ครบถวน สมบูรณ และและสามารถผลักดันท้ังในเชิง

นโยบาย และการแกไขปญหาในพื้นท่ีได   จึงไดทําการศึกษาระบบขอมูลการบาดเจ็บจากการจราจรในระดับ

จังหวัดเพื่อหาโอกาสในการพัฒนาระบบขอมูลใหมีคุณภาพมากข้ึน ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากศูนยความรวมมือ

ไทย-สหรัฐฯ  ดานสาธารณสุข  (TUC) และ Centers for Disease Control and Prevention (CDC), USA 

วัตถุประสงค  

 1. เพื่อศึกษาระบบขอมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัดเพื่อประโยชนในการหา

โอกาสพัฒนาระบบ 

2. เพื่อจัดทํารายงานการศึกษาและขอเสนอแนะในการใชประโยชนและพัฒนาระบบขอมูลการ

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

กระบวนการศึกษา 

รูปแบบการศึกษา: การศึกษาเชิงพรรณนา 

ข้ันตอนการศึกษา: 

ผูศึกษาไดเลือกศึกษาระบบการทํางานและฐานขอมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรท่ีถูกใชเปน

ขอมูลการทํางานปองกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด  2 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดนครศรีธรรมราชและ

อุดรธานี เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีมีระบบการทํางานดานอุบัติเหตุจราจรท่ีดีและใหความรวมมือในการ

ประสานงานลงพื้นท่ีศึกษาดี  โดยเลือกศึกษา 6 ฐานขอมูล ไดแก  

1. Injury Surveillance (IS) สํานักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 

2. 19 external causes of Injury (19 สาเหตุ) กระทรวงสาธารณสุข 

3. Information Technology for Emergency Medical System (ITEMS) สถาบันการแพทย

ฉุกเฉินแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข 
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4. Death Registration (ระบบทะเบียนมรณบัตร) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวมกับ 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 

5. E-Claim บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 

6. Police Information System ( POLIS)  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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บทท่ี 2  วิธีการศึกษา 

 

วิธีการศึกษา 

1. ใหผูดูแลระบบขอมูลแตละระบบ ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยหัวขอดังนี้ 

1) นิยามของระบบขอมูล 

2) วัตถุประสงคของระบบขอมูล 

3) หนวยงานและบุคลากรท่ีรับผิดชอบ 

4) กลุมประชากรท่ีครอบคลุม 

5) กระบวนการเก็บขอมูลและ 

6) กระบวนการไหลเวียนขอมูล 

7) กระบวนการวิเคราะหขอมูล 

8) กระบวนการรายงานและเผยแพรขอมูล 

9) การใชประโยชนจากระบบขอมูล 
 

2. ลงพื้นท่ี จังหวัดนครศรีธรรมราชและอุดรธานี เพื่อศึกษารายละเอียด สัมภาษณและสังเกต

กระบวนการทํางานของแตละระบบ โดยการจัดประชุมกลุมยอยผูรับผิดชอบฐานขอมูลท้ังหมด

และผูใชขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จากนั้นเขาสังเกตการณการทํางานในหนวยรับผิดชอบ

ระบบขอมูลดังนี้ 

1) IS : โรงพยาบาลประจําจังหวัด 

2) 19 สาเหตุ : โรงพยาบาลประจําจังหวัดและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) 

3) ITEMS : โรงพยาบาลประจําจังหวัดและ สสจ. 

4) ระบบทะเบียนมรณบัตร  : โรงพยาบาลประจําจังหวัด 

5) E-Claim : สาขาประจําจังหวัดของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด และ

โรงพยาบาลประจําจังหวัด 

6) POLIS:  สถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองและกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 
 

3. นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดจากการตอบแบบสอบถาม ประชุมกลุมยอย ซักถาม และสังเกตการณ      

มาวิเคราะหจุดเดนและจุดดอยอาศัยแนวทางจาก Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา (3)  โดยพิจารณาในแงของความเหมาะสมสําหรับการ

ใชงานขอมูลเพื่อการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด 

 

 



การศึกษาระบบขอมูลการบาดเจ็บจากการจราจรระดับจังหวัดเพ่ือหาโอกาสพัฒนา    5 

บทท่ี 3  ผลการศึกษา 

ระบบขอมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การทํางานดานการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะทํางานของจังหวัดนครศรีธรรมราชไดมีการจัดต้ัง“คณะทํางานดานปองกันอุบัติเหตุทางถนน” 

เริ่มต้ังแตป พ.ศ. 2551 เพื่อแกปญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตทางถนนอยางเปนรูปธรรมในลักษณะบูรณาการ  

โครงสรางคณะทํางานประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน  เจาหนาท่ีตํารวจโดยมีรองผูกํากับการ

ตํารวจภูธรจังหวัดดานการจราจร เปนผูหัวหนางานหมวกนิรภัยระดับจังหวัด สํานักงานขนสงจังหวัด 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล แขวงการทางจังหวัด เทศบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โรงเรียน 

นักวิชาการมหาวิทยาลัย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช   

การทํางานของคณะทํางานมีการนัดประชุมอยางเปนทางการ 1 เดือนตอครั้ง โดยมีสํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนหนวยงานดําเนินการจัดประชุม มีผูวาราชการหรือรองผูวาราชการเปน

ประธาน  คณะทํางานจะนําขอมูลท่ีเกี่ยวของมารวมเขาประชุม โดยจะรวมประเมินสถานการณอุบัติเหตุทาง

ถนน รวมกันกําหนดทิศทางการดําเนินงานอุบัติเหตุทางถนน โดยอาศัยขอมูลจากการประชุมกลุมยอยแบบไม

เปนทางการซึ่งประชุมรวมกันทุกๆ 1-2 สัปดาห  ซึ่งเปนการแลกเปล่ียนขอมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนของแตละ

หนวยงาน ขอมูลจํานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวนการตายจากอุบัติเหตุทางถนน จุดเส่ียงและจุดท่ีเกิด

เหตุจะถูกนํามาหารือและแกปญหารวมกัน การดําเนินงานปองกันอุบัติเหตุจราจรอื่นๆ ไดแก เชิญหนวยงานท่ี

มีผลงานเดนมาแลกเปล่ียนเรียนรู  มีการดําเนินงานงานการสืบสวนอุบัติเหตุ ศึกษาและนําผลงานจาก

นักวิชาการมหาวิทยาลัยมาปรับใชเปนตน สําหรับกระบวนการแกปญหาดานความปลอดภัยทางถนนของ

จังหวัดนครศรีธรรมราชใชรูปแบบการวางแผนยุทธศาสตร  จัดทําโครงการและดําเนินกิจกรรมในพื้นท่ีและ

ประเมินติดตามผลการปฏิบัติงาน 

การกําหนดยุทธศาสตรของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการกําหนดนโยบายนครนาอยู ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน แตไมมีการกําหนดชัดเจนในเรื่องความปลอดภัยทางถนน  โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดใหจํานวน

ผูเสียชีวิตลดลงรอยละ 5 เมื่อเทียบกับคาเฉล่ีย 3 ปท่ีผานมา 
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โครงสรางและรูปแบบการทํางาน“คณะการทํางานดานปองกันอุบัติเหตุทางถนน” 
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มีรายละเอียดของแตละระบบขอมูลดังนี้ 

1. ระบบขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ Injury Surveillance (IS) 

คํานิยาม (System definition) 

ระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บในรูปแบบการเฝาระวังเฉพาะพื้นท่ี ( Sentinel Surveillance) โดย

อาศัยโรงพยาบาลศูนย หรือโรงพยาบาลท่ัวไปท่ีเปนศูนยกลางการรักษาพยาบาลและรับสงตอผูปวยเปน

ฐานขอมูล สําหรับเฝาระวังปญหาการบาดเจ็บระดับปานกลางถึงรุนแรงของจังหวัด เพื่อทราบประชากรกลุม

เส่ียง ปจจัยเส่ียง ส่ิงกําหนด ขนาดและแนวโนมของปญหา   ทราบการปฐมพยาบาลและการสงตอผูบาดเจ็บ 

ท้ังดานความครอบคลุม และคุณภาพสําหรับใชติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใหบริการผูบาดเจ็บเพื่อ

ใชขอมูลในการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล และเปนฐานขอมูลการเฝาระวังในระดับประเทศ 

วัตถุประสงคของระบบ (System objectives): 

1. เพื่อจัดทําฐานขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาระบบบริการผูบาดเจ็บและระบบสงตอ 

 2.เพื่อพัฒนาระบบเฝาระวังการบาดเจ็บท่ีเหมาะสมสําหรับใชในการปรับปรุงระบบรักษาพยาบาลและ

ระบบสงตอผูบาดเจ็บของรพ.ศูนย และ รพ.ท่ัวไป 

 3. เพื่อพัฒนาระบบเฝาระวังการบาดเจ็บใหเหมาะสมกับการแกไขและปองกันอุบัติเหตุและการ

บาดเจ็บในระดับจังหวัดและระดับชาติ. 

กลุมประชากรท่ีเก็บขอมูล:  

คือผูท่ีไดรับบาดเจ็บภายใน 7 วันและตายภายใน 30 วันภายหลังไดรับบาดเจ็บ ทุกรายท่ีมารับการ

รักษาท่ีตึกอุบัติเหตุ (ER) ของโรงพยาบาลท่ีมีการเก็บขอมูล IS 

หนวยเก็บขอมูล: 

กลุมงานอุบัติเหตุ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

กลุมงานเวชสถิติของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

ผูเก็บขอมูล : 

ผูบันทึกขอมูลลงในแบบบันทึกขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บ ประกอบดวย  พยาบาลวิชาชีพ       

ตึกอุบัติเหตุ (ER) หองบัตร เจาหนาท่ีเวชสถิติโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

วิธีการเก็บขอมูล ข้ันตอน และเคร่ืองมือท่ีใชบันทึกขอมูล :  

เมื่อมีผูปวยเขารับการรักษา พยาบาล ER จะกรอกขอมูลตามแบบฟอรมของ IS และบันทึกลงใน

คอมพิวเตอรท่ี ER สวนในกรณีท่ีตองรับผูปวยไวรักษาใน รพ. ขอมูลในสวนการวินิจฉัยและผลการรักษาจะถูก

บันทึกในภายหลังโดยเจาหนาท่ีเวชสถิติ กอนท่ีจากนั้นเจาหนาท่ีฝายวิชาการเผยแพรรายงานจะลงรหัสและ

วิเคราะหขอมูลท้ังหมด   
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เครื่องมือท่ีใชเปนแบบบันทึกขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ  ( IS)  ซึ่งดัดแปลงมาจากรูปแบบ Trauma 

registry ใหสามารถเก็บขอมูลสาเหตุการบาดเจ็บภายนอกไดทุกชนิดแบงตามสาเหตุเปน 19 กลุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การใชประโยชนขอมูล 

ขอมูลผูปวยในโรงพยาบาล นําไปปรับกระบวนงานของ ER (ภาระงาน จัดอัตรากําลัง คุณภาพการ

รักษา และการสงตอ) 

นําไปประสานจังหวัดเรื่องสถานการณผูบาดเจ็บของจังหวัด เชนสถานท่ีเกิดเหตุบอย  

ผูใชประโยชนขอมูล 

ผูใชประโยชนขอมูลในระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บไดแก  ฝายการพยาบาล  ผูบริหารของโรงพยาบาล  

แพทยศัลยกรรมออรโธปดิคส  หัวหนาตึก/หอผูปวย ทีมอุบัติเหตุของโรงพยาบาลผูบริหารระดับจังหวัด 
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การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง 

มีการควบคุมคุณภาพโดยพยาบาลในแตละเวร (พยาบาลรุนใหมทุกคนไดรับการสอนงานต้ังแตแรก

มอบหมาย) ใหมีการกรอกตัวแปรใหครบ 

ข้ันท่ีสองคือเวชสถิติจะเปนผูตรวจสอบความครบถวนถูกตองและสงใหพยาบาลกรอกใหครบ 

 

2. รายงานการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ (19 External causes of injury) 

คํานิยามของระบบขอมูล (System definition) :  

ขอมูลรายงานการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ เปนขอมูลจํานวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากสาเหตุภายนอก 

รหัส V01-Y36 (ตาม ICD 10) ท่ีเขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./

รพท./รพช)     

วัตถุประสงคของระบบ (System objectives) :  

เพื่อรวบรวม เรียบเรียงวิเคราะห บอกปญหา แนวโนมของปญหาการบาดเจ็บ และ กําหนดแผนการ

ดําเนินงาน 

กลุมประชากรท่ีเก็บขอมูล :  

ผูบาดเจ็บและเสียชีวิตทุกราย จากสาเหตุภายนอก รหัส V01-Y36 ท้ังหมดท่ีมา รับบริการ

รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

หนวยเก็บขอมูล : 

หองอุบัติเหตุ ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 

และโรงพยาบาลชุมชนทุกแหง รวม 19 โรงพยาบาล  

ผูเก็บขอมูล : 

เจาหนาท่ีแผนกเวชระเบียนของโรงพยาบาลจะดึงขอมูลจากแฟมการรักษาของโรงพยาบาลแตละแหง

เพื่อสงจํานวนผูบาดเจ็บตามสาเหตุไปรวมกันท่ี สสจ. นครศรีธรรมราช ปจจุบัน สสจ.ไดพัฒนาระบบฐานขอมูล

กลางท่ี สสจ. โดยเช่ือมโยงกับโปรแกรม ฐานขอมูลท่ี โรงพยาบาลชุมชนทุกแหงและดึงขอมูลไดโดยตรงท่ี สสจ. 

ยกเวนฐานขอมูลของ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ท่ีอยูระหวางพัฒนาการเช่ือมตอ ยังคงใชการสงขอมูลเปน

ไฟลอิเล็กทรอนิกส (ชุดเดียวกันกับ IS) มาท่ี สสจ.  

วิธีการเก็บขอมูล ข้ันตอน และเคร่ืองมือท่ีใชบันทึกขอมูล :  

เม่ือผูบาดเจ็บเขารับบริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลท่ีหองอุบัติเหตุ เจาหนาท่ีโรงพยาบาลจะ

สัมภาษณ สังเกตและจดบันทึกประวัติและการใหการรักษาลงในเวชระเบียนและฐานขอมูลโรงพยาบาล ขอมูล

ในคอมพิวเตอรจะเช่ือมตอโดยตรงกับฐานขอมูลคอมพิวเตอรกลาง  (Data Center) ท่ี สํานักงานสาธารณสุข
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จังหวัด (สสจ.)  (ยกเวน รพ.มหาราชฯ จะตองคัดแยกขอมูลเปนจํานวนผูปวยและเสียชีวิตจําแนกตามสาเหตุ

สงไปท่ี สสจ.เอง) สสจ.จะคัดแยกจํานวนผูปวยจําแนกตามสาเหตุออกมาจากฐานขอมูลกลางเพื่อสงใหสํานัก

ระบาดวิทยาตอไป 

 

ประโยชนของระบบขอมูล : 

ทําใหทราบจํานวน /อัตราผูบาดเจ็บ  จํานวน /อัตราผูบาดเจ็บตาย เพื่อนําไปใชอางอิงในการทํา

แผนงานแกไขปญหา แตรายงานทางดานอุบัติเหตุนํามาใชประโยชนไดนอยเพราะบอกไดเฉพาะจํานวน     

ทราบเพียงขนาดของปญหาแตไมทราบรายละเอียด หากจะนํามาใชประโยชนอื่นๆ ควรมีตัวแปรเพิ่มเติม   

ผูใชประโยชนขอมูล : 

- เจาหนาท่ีสาธารณสุขนําไปเปนขอมูลอางอิงในการเขียนโครงการ บอกจํานวนและแนวโนมของ

ปญหาการบาดเจ็บ 

- สํานักระบาดวิทยานําไปวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของประเทศ  

- สํานักงานจังหวัด พาณิชยจังหวัด  สถิติจังหวัด ใชประกอบการนําเสนอในรายงานประจําปของ

หนวยงาน 

- ประชาชนท่ีสนใจ (นักเรียน  นักศึกษา อาจารย) นําไปใชเพื่อเปนเอกสารอางอิงในการศึกษาวิจัย 
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การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง : 

- รพ.ชุมชน มีการตรวจสอบ (Audition) การบันทึกขอมูลผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินโดยคณะกรรมการของ

แตละโรงพยาบาลตามแนวทางของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามรายละเอียดของ

โปรแกรม Hos XP ท่ี รพช. ทุกแหงใชอยู 

- รพ.มหาราชยังไมไดโปรแกรมนี้ ใชระบบตรวจสอบโดยเจาหนาท่ีเวชสถิติของ รพ. พรอมกับขอมูลของ

ระบบ IS 

- เมื่อขอมูลถูกสงมายังฐานขอมูลกลางของจังหวัด (Data center) ท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะไม

สามารถตรวจสอบยอนกลับไปยังตนทางได ดังนั้นในระยะแรกจึงใหรพ.ตนทางสงขอมูลรายงานเปน

เอกสารดวยเพื่อนํามาประเมินคุณภาพการสงขอมูล 

 

3. ระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน (ITEMS) 

คํานิยาม (System definition) :  

ระบบ ITEMS = IT + EMS เปนโปรแกรมลงขอมูล EMS online ผาน Web-baseของสถาบัน

การแพทยฉุกเฉินแหงชาติซึ่งเปนขอมูลรับแจงและส่ังการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย ครอบคลุมถึงการดูแล

รักษาผูบาดเจ็บหรือผูปวยในภาวะวิกฤติ ท้ังในภาวะปกติหรือภาวะภัยพิบัติโดยจะมีเจาหนาท่ีรับแจงภาวะ

ฉุกเฉินทางการแพทย ผานทางระบบส่ังการ ซึ่งระบบจะชวยแนะนําการบันทึกขอมูลและสอบถามเพื่อคัดกรอง

ระดับภาวะฉุกเฉินตามอาการของผูปวยท่ีไดรับแจงเขามา จากนั้นจะทําการสอบถามถึงสถานท่ีเกิดเหตุ เพื่อ

ระบุพิกัดในการเลือกชุดปฏิบัติการท่ีเหมาะสมและอยูใกลออกปฏิบัติการ และติดตามการปฏิบัติงานจนกระท่ัง

นําสงผูปวยถึงโรงพยาบาลปลายทาง หรือจนกวาผูปวยจะพนจากภาวะฉุกเฉิน 

วัตถุประสงคของระบบ (System objectives) :  

1. เพื่อรองรับและสนับสนุนการทํางานของระบบบริการการแพทยฉุกเฉินอยางครบวงจรโดยมี

เปาหมายเพื่อชวยเหลือผูปวยท่ีตกอยูในภาวะฉุกเฉินไดอยางทันกาลและถูกตองตามมาตรฐานท่ี

สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติวางกรอบไว ต้ังแตการรับแจงการแพทยฉุกเฉิน การคัดแยก

ผูปวยเลือกชุดปฏิบัติการท่ีเหมาะสม การออกคําส่ังปฏิบัติการการดูแลผูปวย การนําสงผูปวยไป

ยังสถานพยาบาล การติดตามผลการปฏิบัติการและการเบิกจายคาตอบแทน  

2. เปนขอมูลเพื่อจัดการภายในองคกรโดยนําขอมูลตางๆ ท่ีผานเขามาในระบบไปบริหารจัดการกับ

ทรัพยากรท่ีมีไดอยางเหมาะสมและคุมคา  

กลุมประชากรท่ีเก็บขอมูล : 

ผูบาดเจ็บและผูปวยฉุกเฉินจากทุกสาเหตุท่ีเรียกใชระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ท้ังกรณีเขารับ

บริการโรงพยาบาลสังกัดรัฐบาลและเอกชน 
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หนวยเก็บขอมูล :  

ระบบขอมูลท่ีทําการเก็บขอมูลมีจํานวนหนวยงานยอย 117 หนวยงาน ไดแก  

 - โรงพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชน 26 แหง  

 - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 83 แหง  

 - องคกรอิสระไมหวังผลกําไร 6 แหง 

 - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  2 แหง  

หนวยงานท่ีบันทึกขอมูลลงระบบ ITEMS คือ งานการแพทยฉุกเฉิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  

ผูเก็บขอมูล :    

ผูออกเหตุ - อาสากูชีพ เวชกิจฉุกเฉิน พยาบาล แพทย  

โรงพยาบาล -  เวชกิจฉุกเฉิน พยาบาล แพทย 

ศูนยรับแจงเหตุและส่ังการ - เจาหนาท่ีส่ือสาร เวชกิจฉุกเฉิน พยาบาล แพทย  

สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน - เจาหนาท่ีงานการแพทยฉุกเฉิน 

วิธีการเก็บขอมูล ข้ันตอน และเคร่ืองมือท่ีใชบันทึกขอมูล :  

เม่ือรับรายงานผานระบบ โทรศัพท 1669 หรือวิทยุส่ือสารชอง 11 คล่ืนความถ่ี 154.925 MHz 

โทรศัพทสายตรงโรงพยาบาลและจากการออกปฏิบัติงานหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินโดยการการ

สัมภาษณจากผูบาดเจ็บบาดและผูปวยฉุกเฉินท่ีเรียกใชระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน/ญาติ/ผูพบเหตุ/ไทยมุง 

และจากการสังเกตอาการเจาหนาท่ีศูนยรับแจงเหตุจะบันทึกขอมูลลงในเอกสารแบบบันทึกการรับแจงเหตุและ

แบบบันทึกการส่ังการ จากนั้นบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร ITEMS  สําหรับเจาหนาท่ีชุดออกปฏิบัติงานจะ

บันทึกขอมูลการปฏิบัติงานซึ่งแยกตามระดับความรุนแรงของเหตุการณ กอนจะนํามารวบรวมกันท่ีสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดในภายหลัง 

เคร่ืองมือ : 

 - แบบบันทึกการรับแจงเหตุและส่ังการการแพทยฉุกเฉิน  

 - แบบบันทึกการปฏิบัติงานหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับสูง  ALS 

 - แบบบันทึกการปฏิบัติงานหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับพื้นฐาน  BLS 

 - แบบบันทึกการปฏิบัติงานหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินเบ้ืองตน  FR 

- โปรแกรมคอมพิวเตอรระบบ ITEMS (Online) 
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ผูใชประโยชนขอมูล : 

- สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติสวนกลาง เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และสําหรับการบริหาร

จัดการดานงบประมาณ 

- ใชภายในหนวยงานของตนเอง ( EMS จังหวัด) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และสําหรับการ

บริหารจัดการดานงบประมาณ 

การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง : 

ระบบขอมูลมีการควบคุมคุณภาพโดยการใส User mane และ Password เพื่อเขาสูระบบ

บุคคลภายนอกสามารถดูขอมูลและสามารถนําขอมูลไปใชประโยชน แตไมสามารถแกไขหรือปรับปรุงขอมูล 

มีการตรวจสอบขอมูลความถูกตองโดยเจาหนาท่ีศูนยรับแจงเหตุและส่ังการ/โรงพยาบาลท้ังภาครัฐ

และเอกชน/สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉินตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยเฉพาะสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดจะตรวจสอบแบบบันทึกรับแจงเหตุและส่ังการ กับแบบบันทึกการออกการออกปฏิบัติการ 

ALS, BLS, FR ตองตรงกัน ถึงจะบันทึกขอมูลลงในระบบ ITEMS  
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4. ระบบการจดทะเบียนการตาย (มรณบัตร) 

คํานิยาม (System definition):  

ระบบจดทะเบียนการตายของผูเสียชีวิตทุกคนท่ีญาติมาแจง แบงเปนกรณีการตายท่ีญาติมาแจงตาย

เองท่ีสํานักทะเบียนทองถ่ิน/อําเภอและการตายในสถานพยาบาลท่ีแพทยประจําโรงพยาบาลจะเปนผูออก

หนังสือรับรองการตาย 

วัตถุประสงคของระบบ (System objectives): 

1. เพื่อใชทํารายงานสถิติการตายของประชาชนไทย 

2. เพื่อวางแผน และกําหนดนโยบายในการสงเสริมสุขภาพและรักษาโรคของคนไทย 

กลุมประชากรท่ีเก็บขอมูล :  

ผูเสียชีวิตทุกรายท่ีมีการแจงตายกับสํานักทะเบียนทองถ่ิน/อําเภอ สําหรับผูเสียชีวิตท่ีเกี่ยวของกับ

อุบัติเหตุจราจร จะมีตัวแปรท่ีเกี่ยวของบันทึกไวดวย 

หนวยเก็บขอมูล :  

โรงพยาบาลทุกแหงท้ังรัฐและเอกชน, สํานักทะเบียนทองถ่ิน/อําเภอ 

ผูเก็บขอมูล : 

- สํานักทะเบียนทองถ่ิน/อําเภอ 

 นายทะเบียนทองถ่ิน 

- โรงพยาบาล 

 ผูกรอกขอมูล : แพทย, พยาบาล, เสมียนตึก 

 ผูตรวจสอบขอมูล : พยาบาลวิชาชีพ, นักวิชาการสถิติชํานาญการ 

 ผูบันทึกขอมูล :นักวิชาการสถิติชํานาญการ 

วิธีการเก็บขอมูล ข้ันตอน และเคร่ืองมือท่ีใชบันทึกขอมูล :  

- โรงพยาบาล  : แพทยประจําสถานพยาบาลออกหนังสือรับรองการตาย  (ทร.4/1) ใหญาติเพื่อ

นําไปแจงตายตอสํานักทะเบียนทองถ่ิน  และมีสําเนาเก็บไวท่ี รพ. โดยนักวิชาการสถิติประจํา 

รพ. จะตรวจสอบขอมูลการตายท่ีเกี่ยวของกับอุบัติเหตุจราจรเพิ่มเติมทุกรายและบันทึกขอมูลลง

ในเวปไซทของสํานักนโยบายและแผนฯ กระทรวงสาธารณสุข (สนย.)  

- สํานักทะเบียนทองถ่ิน/อําเภอ : ญาติผูตายแจงนายทะเบียน ท้ังกรณีท่ีไดใบรับรองการตายจาก

สถานพยาบาล หรือกรณีตายท่ีไมไดรับรองจากสถานพยาบาลจะมีเจาหนาท่ีหนวยงานมหาดไทย

เชน ผูใหญบาน หรือ กํานัน เปนผูรับรอง จากนั้นนายทะเบียนสํานักงานทะเบียนทองถ่ินจะ

บันทึกลงในเอกสารมรณบัตรและระบบคอมพิวเตอรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
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ประโยชนของระบบขอมูล :   

ในระดับจังหวัดไมสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดทันที  เพราะทําการวิเคราะหขอมูลไมได

เนื่องจากขอมูลจะอยูท่ีฐานขอมูลสวนกลาง ตองทําหนังสือราชการขอเปนครั้งคราว 

ผูใชประโยชนขอมูล :  

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง : 

การรับรองการตายท่ีมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล ระบบขอมูลมีการควบคุมคุณภาพโดย

ตรวจสอบจากพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสถิติชํานาญการ  และตรวจสอบรหัส ICD – 10 โดยโปรแกรม  

Hosxp สวนกลุมท่ีบันทึกโดยตรงท่ีหนวยงานทองถ่ินจะบันทึกขอมูลตามท่ีไดรับจากผูแจง และขอมูลจะถูก

นํามาตรวจสอบอีกครั้งเมื่อสงมาท่ี สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 

 



การศึกษาระบบขอมูลการบาดเจ็บจากการจราจรระดับจังหวัดเพ่ือหาโอกาสพัฒนา    17 

5. ระบบขอมูลจากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ (E-Claim) 

คํานิยาม (System definition) :  

ระบบของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับการเบิกจายเงิน

สินไหมทดแทน โดยใหเจาหนาท่ีของบริษัทท่ีประจําสาขาจังหวัดหรือเจาหนาท่ีของบริษัทประจําโรงพยาบาล 

โดยการกรอกขอมูลผาน Program E-Claim, Online  ขอมูลจะถูกนํามาใชประโยชนภายในบริษัทเอง       

เพื่อความรวดเร็วแมนยํา สามารถนําชวยเหลือผูประสบภัยไดใชสิทธิในการรับสินไหมทดแทน ตาม พรบ. 

คุมครองผูประสบภัยจากรถ  

วัตถุประสงคของระบบ (System objectives) : 

เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับการเบิกจายเงินสินไหมทดแทน 

กลุมประชากรท่ีเก็บขอมูล : 

- ผูประสบภัยจากรถท่ีมีประกันตาม พรบ. ยื่นคํารองภายใน 180วัน นับแตวันเกิดเหตุมายื่นคํารองท่ี

สาขาหรือมอบอํานาจใหโรงพยาบาลมายื่นคํารองแทนได 

- ผูประสบภัยจากรถยื่นคํารองจากอุบัติเหตุไดท้ังท่ีเปนคดีและไมเปนคดี (ในกรณีลมเอง)  

หนวยเก็บขอมูล :  

บริษัทกลางประกันภัย สาขาจังหวัด, โรงพยาบาลท่ีทําการรักษาผูประสบเหตุ 

ผูเก็บขอมูล :  

เจาหนาท่ีบริษัทกลางฯ ประจําสาขาหรือประจําโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช เจาหนาท่ี รพ. 

ชุมชน 

วิธีการเก็บขอมูล ข้ันตอน และเคร่ืองมือท่ีใชบันทึกขอมูล :  

-  กรณีแจงท่ีบริษัทฯ หรือ รพ.มหาราชฯ เจาหนาท่ีของบริษัทกลางฯ บันทึกขอมูลท่ีไดจากการ

สอบถามผูประสบเหตุหรือญาติท่ีรองขอสินไหมทดแทน ประกอบกับเอกสารจากแหลงเครือขาย เชน 

โรงพยาบาล , เครือขายกูภัย-มูลนิธิ หรือจากผูประสบภัยภัย และตรวจสอบกับขอมูลของระบบ E-Accident 

จากนั้นนํามาบันทึกลงในโปรแกรม E- Claim แบบ Online 

- รพ. ชุมชน เจาหนาท่ี รพ. จะบันทึกขอมูลผูประสบเหตุผานทางระบบ E- claim online 
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ประโยชนของระบบขอมูล:  

- เพื่อใหมีความถูกตองและรวดเร็วในการเบิกจายสินไหมทดแทน 

- เพื่อประกอบการเบิกจายคารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล  

- เพื่อเปนขอมูลประกอบการวางแผนงานปองกันอุบัติเหตุทางถนน 
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ผูใชประโยชนขอมูล :  

บริษัทกลางประกันภัย จํากัด  

โรงพยาบาลในพื้นท่ี 

คณะกรรมการปองกันอุบัติเหตุทางถนน ระดับจังหวัด  

การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง :  

 ระบบขอมูลมีการตรวจสอบความถูกตอง การซ้ําซอน และมีการตรวจสอบขอเท็จจริงกับระบบ         

E-Accident รวมท้ังมีตรวจสอบ แกไข เพิ่มเติมขอมูลไดเมื่อมีรายละเอียดเพิ่มเติมภายหลัง 

  

6. ระบบเก็บขอมูลคดี สํานักงานตํารวจแหงชาติ POLIS (Police Information System)  

คํานิยามของระบบขอมูล (System definition) :  

ระบบบันทึกขอมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรท่ีเปนคดีความ    ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

วัตถุประสงคของระบบขอมูล (System objectives) :  

เพื่อใชวางแผนกําหนดนโยบายดานงบประมาณและกําลังคน และติดตามการทํางานท่ัวไป 

กลุมประชากรท่ีเก็บขอมูล :  

ผูท่ีประสบอุบัติเหตุจราจรท่ีเปนคดีความ (มีการฟองรองทางแพงหรืออาญา)     ทุกเหตุการณในพื้นท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยเก็บขอมูล :  

สถานีตํารวจภูธรทุกอําเภอ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผูเก็บขอมูล :  

รอยเวรจราจร, เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลประจําสถานี 

วิธีการเก็บขอมูล ข้ันตอน และเคร่ืองมือท่ีใชบันทึกขอมูล : 

รอยเวรสอบสวนออกสอบสวน ณ จุดเกิดเหตุ และจะทําการบันทึกลงในสมุดบันทึกประจําวัน จากนั้น

เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลประจําสถานีจะคัดลอกขอมูลในสมุดบันทึกมาลงในระบบคอมพิวเตอรตามตัวแปรท่ี

ตองการ 
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ประโยชนของระบบขอมูล :  

 ใชเปนการวัดผลภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดานการทํางานและกําหนดกําลังคน 

 ใชเปนขอมูลดานการบาดเจ็บและการตายจากอุบัติเหตุจราจร ในการประชุมดําเนินงานระดับจังหวัด 

 หนวยงานราชการ เชน สํานักงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย ใชเปนขอมูลอางอิงในการนําเสนอ

จํานวนการบาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุ  

ผูใชประโยชนขอมูล :  

           หนวยราชการตางๆ ,สํานักงานตํารวจแหงชาติ , คณะทํางาน ดานความปลอดภัยทางถนนระดับ

จังหวัด 

การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง :  

 มีการตรวจสอบขอมูลโดยให สถานีตํารวจภูธรทุกอําเภอสงเอกสารยอดตัวเลขสรุป ทุกเดือนเพื่อ

นํามาตรวจสอบกับขอมูลท่ีบันทึกในระบบคอมพิวเตอร โดยมี สํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดและภาค ตรวจสอบ

เปนลําดับข้ัน 
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ผลการศึกษา 

ระบบขอมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด 

จังหวัดอุดรธานี 

 

การทํางานดานการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดอุดรธานี 

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน นับวาเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญในจังหวัดอุดรธานี สงผลตอ

ชีวิต ความทุพพลภาพ ทรัพยสินของคนเปนจํานวนมาก เนื่องจากปญหาดังกลาวจังหวัดอุดรธานีไดมีการจัดต้ัง

ศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนนโดยมีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเปนเลขานุการ      

มีคณะทํางานรับผิดชอบยุทธศาสตรความปลอดภัยทางถนนดานตาง ๆ ดังนี้ ดานการบังคับใชกฎหมายและ

การจัดการจราจร ดานวิศวกรรม ดานการใหความรู การประชาสัมพันธ และการมีสวนรวม ดานระบบการ

บริการทางการแพทยฉุกเฉินและกูชีพ ดานการบูรณาการขอมูล ประเมินผลและระบบสารสนเทศและดานการ

รณรงคและจัดระเบียบส่ิงแวดลอมตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของ

จังหวัดอุดรธานี และใหการดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน ขับเคล่ือน

นโยบายสูการปฏิบัติตามาตรการ แนวทางและแผนงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย คณะทํางานมีการนัดประชุม 

1-2 เดือนตอครั้ง โดยมีสํานักงานปองกันสาธารณภัยจังหวัดเปนผูดําเนินการ คณะทํางานจะนําขอมูล           

ท่ีเกี่ยวของมารวมเขาประชุม โดยจะรวมประเมินสถานการณอุบัติเหตุทางถนน รวมกันกําหนดทิศทางการ

ดําเนินงานอุบัติเหตุทางถนน โดยอาศัยขอมูลจากการประชุมกลุมยอยแบบไมเปนทางการสัปดาห ละครั้ง      

ซึ่งเปนการแลกเปล่ียนขอมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนของแตละหนวยงาน ขอมูลจํานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

จํานวนการตายจากอุบัติเหตุทางถนน จุดเส่ียงและจุดท่ีเกิดเหตุจะถูกนํามาหารือและแกปญหารวมกัน โดยมี

ท้ังการแกปญหาระยะส้ันและยาว การแกไขปญหาจะจัดทําเปนโครงการซึ่งจะมีผูรับผิดชอบตามหนวยงานที

เกี่ยวของ อีกท้ังสถานการณตาง ๆ จะถูกรายงานใหผูวาราชการของจังหวัดใหรับทราบ 

จังหวัดอุดรธานีมีการกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายลดการเจ็บตายจากอุบัติเหตุทางถนนตาม

เจตนารมณทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน ป 2554-2563  โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดชวง                   

ป 2554 – 2555 ดังนี้ 

1. พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยในผูใชรถจักรยานยนต มีอัตรา 100% ข้ึนไป 

2. พฤติกรรมการใชเข็มขัดนิรภัยในผูขับรถผูนั่งตอนหนารถยนต มีอัตรา 80% ข้ึนไป 

3. อัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจรลดลงจากป 2553 10% 

4. อัตราการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุจราจรลดลงจากป 2553 10% 

5. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรลดลงจากป 2553 10% 
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 ระบบขอมูลการบาดเจ็บทางถนนเปนกลไกท่ีสําคัญท่ีจะทําใหการทํางานดานความปลอดภัยทางถนน

สําเร็จได โดยขอมูลท่ีดีควรจะบงบอกระดับปญหาของจังหวัด บงช้ีกลุมเปาหมายท่ีเส่ียงตอการบาดเจ็บ      

บอกระดับความสูญเสีย ระบุความเส่ียง เชน พฤติกรรมเส่ียงหรือจุดเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุได เปนตน         

จากการศึกษาของคณะทํางานพบวาจังหวัดอุดรธานีมีระบบเก็บขอมูลการบาดเจ็บทางถนนท้ังหมด 6 ระบบ 

โดยมีรายละเอียดของขอมูลแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของการใชขอมูล ไดแก 

1. ระบบขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ (Injury surveillance system, IS) 

2. ระบบขอมูล 19 สาเหตุ (19 causes of injury) 

3. ระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน(ITEMS) 

4. ระบบขอมูลจากหนังสือรับรองการตาย (Medical death certification) 

5. ระบบขอมูลจากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ (E-Claim) 

6. ระบบขอมูลจากตํารวจ (POLIS, Police Information System) 

โดยยังมีระบบ Road Safety Team ของตํารวจท่ีเก็บขอมูลอุบัติเหตุทางจราจรและความปลอดภัยทางถนน

อีกหนึ่งระบบแตเนื่องจากเริ่มเก็บขอมูลเดือนมิถุนายน 2555 จึงยังไมไดนํามาแสดงรายละเอียดในการศึกษาใน

ครั้งนี้ ระบบขอมูลท้ังหมดมีการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนขอมูลกันท่ีระดับจังหวัดบางสวนและระดับสวนกลาง

ดังแผนภาพ 
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* RST = Road safety team  
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มีรายละเอียดของแตละระบบขอมูลดังนี้ 

1. ระบบขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ (Injury surveillance system - IS) 
 

คํานิยาม(System definition) :  

ระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บในรูปแบบการเฝาระวังเฉพาะพื้นท่ี ( Sentinel Surveillance) โดย

อาศัยโรงพยาบาลศูนย หรือโรงพยาบาลท่ัวไปท่ีเปนศูนยกลางการรักษาพยาบาลและรับสงตอผูปวยเปน

ฐานขอมูล สําหรับเฝาระวังปญหาการบาดเจ็บระดับปานกลางถึงรุนแรงของจังหวัด เพื่อทราบประชากรกลุม

เส่ียง ปจจัยเส่ียง ส่ิงกําหนด ขนาดและแนวโนมของปญหา , ทราบการปฐมพยาบาลและการสงตอผูบาดเจ็บ 

ท้ังดานความครอบคลุม และคุณภาพสําหรับใชติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใหบริการผูบาดเจ็บเพื่อ

ใชขอมูลในการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล และเปนฐานขอมูลการเฝาระวังในระดับประเทศ 

วัตถุประสงคของระบบ (System objectives) : 

1. เพื่อจัดทําฐานขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาระบบบริการผูบาดเจ็บและระบบสงตอ  

2. เพื่อพัฒนาระบบเฝาระวังการบาดเจ็บท่ีเหมาะสมสําหรับใชในการปรับปรุงระบบรักษาพยาบาล

และระบบสงตอผูบาดเจ็บของรพ.ศูนย  รพ.ท่ัวไป 

3. เพื่อพัฒนาระบบเฝาระวังการบาดเจ็บใหเหมาะสมกับการแกไขและปองกันอุบัติเหตุและการ

บาดเจ็บในระดับจังหวัดและระดับชาติ 

กลุมประชากรท่ีเก็บขอมูล :  

คือ ผูท่ีไดรับบาดเจ็บภายใน 7 วันและตายภายใน 30 วัน ทุกรายท่ีมารับการรักษาท่ีตึกอุบัติเหตุ (ER)  

ของโรงพยาบาลท่ีมีการเก็บขอมูล IS 

หนวยงานยอยท่ีเก็บขอมูล :  

กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน และศัลยกรรมอุบัติเหตุท่ีโรงพยาบาลศูนยอุดรธานี, หนวยงานหองฉุกเฉิน 

รพ.ชุมชน ทุกอําเภอ (Mini IS: ใชโปรแกรมบันทึกขอมูลเหมือน IS แตตัวแปรท่ีตองบันทึกใหครบลดลงตาม

ขอตกลงของ รพ.ชุมชนและ สสจ.) 

ผูเก็บขอมูลและผูตรวจสอบขอมูล : 

ผูชวยเหลือคนไข เปนผูซักประวัติตอมาเจาหนาท่ีบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม injury surveillance  

(IS)โดยมีพยาบาลวิชาชีพตรวจสอบขอมูลในแตละเวร จากนั้นพยาบาลวิชาชีพท่ีรับผิดชอบงาน IS จะ

ตรวจสอบอีกครั้ง แปลผลและสงขอมูลใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในแตละเดือน มีหัวหนางาน IS 

ตรวจสอบและควบคุมการทํางานขอมูลทุกเดือน 
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วิธีการเก็บขอมูล ข้ันตอน และเคร่ืองมือท่ีใชบันทึกขอมูล มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. สังเกต เก็บขอมูลและสัมภาษณขอมูลปจจัยเส่ียง เวลาเกิดเหตุ ลักษณะการบาดเจ็บกรอกลงใน

แบบฟอรมท่ีหองฉุกเฉิน 

2. เติมFinal Diagnosis ในแบบฟอรม  

3. ลงรายละเอียด Body Region (BR)และCode รหัสความรุนแรง AIS 

4. Key in ใน โปรแกรม IS-WIN  

5. ตรวจสอบขอมูล 

6. ออกรายงาน 
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ผูใชประโยชนขอมูล : 

ประชาชน รพศ. รพท. สสจ.  สธ. ปภ. ตํารวจ ประกันสังคม บ.กลาง 

การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง : 

มีการสุมตรวจความถูกตองเคยประเมิน พ.ศ.2550 มีรายละเอียดดังนี้ความครอบคลุมของการรายงาน 

98 % ความถูกตองครบถวนของขอมูลผูบาดเจ็บท่ีนอนโรงพยาบาลโดยความครบถวนถูกตองของ  30 ตัวแปร 

เฉล่ีย 83 %  

ประโยชนของระบบขอมูล 

- หนวยงานสามารถบงบอกภาระงานและจัดอัตรากําลังเวลาท่ีผูปวยมาก ทําใหดูแลจัดการผูปวยได

เหมาะสม  วางแผนรับอุบัติเหตุหมูได 

- ประเมินคุณภาพการรักษาโดยกลุมงานศัลยกรรมและศัลยกรรมอุบัติเหตุมีการใช  Ps >0.75 จาก 

TRISS Methodologyในการจัดทําการประเมินผลงานดานศัลยกรรมและศัลยกรรมอุบัติเหตุ    

ทุกเดือน 

- ประเมินคุณภาพการสงตอผูปวยทุกเดือน 

- มีการนําขอมูลไปใชในการปองกับอุบัติเหตุในชวงเทศกาลและการปองกันการบาดเจ็บ เชน การ

จัดกลุมเส่ียงและมีมาตรการจําเพาะกับกลุมเปาหมายตาม กลุมอายุ อาชีพ พฤติกรรมเส่ียง จุดเส่ียง  

- ใหความรูแกหนวยงานหรือโรงเรียนท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยชวงเวลาเกิดเหตุบอย  

 

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

คํานิยาม(System definition)  

คือ ผูปวยท่ีเขามารับบริการท่ีโรงพยาบาลของหนวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังจังหวัดท่ี

เขาเกณฑการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ 

วัตถุประสงค(System objectives)  

คือ เพื่อเก็บขอมูลเพื่อเฝาระวังการเกิดอุบัติเหตุ 

กลุมประชากรท่ีเก็บขอมูล 

คือ กลุมผูปวยทุกรายท่ีเขารับการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลของรัฐบาล 

หนวยงานยอยท่ีเก็บขอมูล  

คือ กลุมงานเวชกรรมสังคมหรืองานปองกันควบคุมโรคท่ีโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงในจังหวัด 
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ผูเก็บขอมูลและผูตรวจสอบขอมูล :  

 นักวิชาการสาธารณสุขในหนวยงานเวชกรรมสังคมหรืองานปองกันควบคุมโรคสงขอมูลใหสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดในแตละเดือน  

วิธีการเก็บขอมูล ข้ันตอน และเคร่ืองมือท่ีใชบันทึกขอมูล  

นักวิชาการสาธารณสุขจะเปนผูรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลของโรงพยาบาลและกรอกขอมูลลงใน

แบบฟอรมเก็บขอมูล สงไฟลเปนอิเล็กทรอนิกใหแกสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดของวันท่ี 10 ทุกเดือนจากนั้น

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะรวบรวมขอมูลระดับจังหวัดสงใหสํานักระบาดวิทยาทุกเดือน 

 

 

ประโยชนของระบบขอมูล : 

หนวยงานระดับภูมิภาคมีการวิเคราะหขอมูลเรื่องสาเหตุหลักท่ีประชากรในพื้นท่ีไดรับบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิต  และใชขอมูลเรื่องสาเหตุการจมน้ําเสียชีวิตเปนหลัก  แตไมไดนําขอมูลไปจัดทําแผนงานดานปองกัน

อุบัติเหตุทางการจราจร  สวนใหญเปนสวนกลางท่ีนําขอมูลไปวิเคราะหแตไมไดมีการสงขอมูลท่ีวิเคราะหแลว

กลับมาใหท่ีระดับจังหวัด 
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ผูใชประโยชนขอมูล : 

ไดแก ประชาชน สํานักระบาดวิทยา สํานักงานปองกันควบคุมโรค 

การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง : 

ยังไมมีการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

 

3. ระบบสารสนเทศการแพทยฉุกเฉิน (ITEMS) 

คํานิยาม (System definition) : 

คือ ระบบรับแจงและส่ังการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย เปนระบบท่ีใชในการรับแจงภาวะฉุกเฉิน

ทางการแพทยจากชองทางการส่ือสารตางๆ เชน โทรศัพท วิทยุ หรือชองทางอื่นๆ ท่ีผูพบเหตุสามารถแจงเขา

มาไดโดยใชช่ือระบบวา ITEMS = IT+EMS เปนโปรแกรมคอมพิวเตอร ลงขอมูล online ผานระบบ Internet 

ซึ่งการเก็บขอมูลดังกลาวไดครอบคลุมถึงการดูแลรักษาผูบาดเจ็บหรือผูปวยในภาวะวิกฤติ  ท้ังในภาวะปกติ

หรือภาวะภัยพิบัติ เพื่อประโยชนในการสืบคนขอมูลและและการบันทึกและการรายงานในการปฏิบัติงานใน   

แตละเหตุ รวมท้ังการตรวจสอบการเบิกจายการปฏิบัติการฉุกเฉินและนําขอมูลไปใชประโยชนในเชิงนโยบาย 

วัตถุประสงค (System objectives) :  

เพื่อใชเปนขอมูลเบิกจายเงินใหหนวยกูชีพท่ีออกเหตุสําหรับขอรับเงินอุดหนุนหรือชดเชยปฏิบัติการ 

สําหรับการตรวจสอบการใชจายการปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อจัดทําฐานขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาระบบ

บริการการแพทยฉุกเฉินเพื่อประโยชนในการสืบคนและการบันทึกและการรายงานในการปฏิบัติงานในแตละ

เหตุ และนําขอมูลไปใชประโยชนในเชิงนโยบาย 

กลุมประชากรท่ีเก็บขอมูล : 

ผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บและปวยดวยโรคอื่นๆ ท่ีหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินใหบริการ ไดแก         

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง  (Advance Life Support - ALS) ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับปานกลาง  

(Intermediate Life Support – ILS) และชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบ้ืองตน (First Responder-FR) 

หนวยงานยอยท่ีเก็บขอมูล : 

หนวยงานท่ีบันทึกขอมูลลงในระบบ ITEMSสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

ผูเก็บขอมูลและผูตรวจสอบขอมูล : 

เจาหนาท่ีกูชีพ พยาบาลวิชาชีพ กูชีพ ( EMT – 2)กูภัย (EMT – 6) มีผูตรวจสอบเปนหัวหนา EMS 

พยาบาลวิชาชีพหรือหัวหนาเวรประจําศูนยการแพทยฉุกเฉินประจําจังหวัด(รพ.อุดรธานี) 

วิธีการเก็บขอมูล ข้ันตอน และเคร่ืองมือท่ีใชบันทึกขอมูล : 

สัมภาษณตามแบบบันทึกหรือบันทึกแจงเหตุจากเวชระเบียนหรือตามแบบบันทึกออกเหตุ 
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ประโยชนของระบบขอมูล : 

ใชประโยชนเปนขอมูลวิเคราะหโครงการทํางานของหนวยกูชีพทุกวัน 

ผูใชประโยชนขอมูล : 

หนวยกูชีพของโรงพยาบาลและระบบการแพทยฉุกเฉินในจังหวัด 

การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง : 

มีการตรวจสอบจากสวนกลาง  สสจ. รพ. 
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4. ระบบขอมูลจากการจดทะเบียนการตาย (Death certification) 

คํานิยาม (System definition) : 

ระบบจดทะเบียนการตายของผูเสียชีวิตทุกคนท่ีญาติมาแจง แบงเปนกรณีการตายท่ีญาติมาแจงตาย

เองท่ีสํานักทะเบียนทองถ่ิน/อําเภอและการตายในสถานพยาบาลท่ีแพทยประจําโรงพยาบาลจะเปนผูออก

หนังสือรับรองการตาย 

วัตถุประสงค(System objectives) : 

เพื่อเปนเอกสารประกอบในการออกใบมรณะบัตรเพื่อเปนหลักฐานขอมูลการตายเก็บไวท่ีโรงพยาบาล     

เพื่อรายงานการตายตอสํานักนโยบายและยุทธศาสตร (สนย.) โดยการกรอกขอมูลการตายผานเวปไซตของสนย. 

กลุมประชากรท่ีเก็บขอมูล : 

คือ ผูท่ีเสียชีวิตทุกรายในโรงพยาบาล ท้ังท่ีอยูในหอผูปวยหรืองานชันสูตรพลิกศพ และผูเสียชีวิตนอก

โรงพยาบาลแตนําศพมาชันสูตรพลิกศพในโรงพยาบาล 

หนวยงานยอยท่ีเก็บขอมูล : 

คือ ทุกโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน สามารถออกหนังสือรับรองการ

ตายใหแกญาติผูตายได และรายงานการตายตอสํานักนโยบายและยุทธศาสตร (สนย.) โดยการกรอกขอมูลการตายผาน

เวปไซตของ สนย. โดยแตละโรงพยาบาลจะมีรหัสสถานพยาบาลสําหรับกรอกขอมูลสําหรับโรงพยาบาลอุดรธานี 

หนวยงานท่ีเก็บขอมูล เปนฝายบริหารท่ัวไป หมวดทะเบียนราษฎร โรงพยาบาลอุดรธานี โดยมีหนาท่ี ออกเลขหนังสือ

รับรองการตาย สวนผูท่ีกรอกขอมูลลงในใบรับรองการตาย เปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีหอผูปวยหรืองานชันสูตรพลิกศพ 

สวนแพทยจะมีหนาท่ีในการลงรายการการตาย (โรคท่ีเปนสาเหตุการตาย) และเซ็นช่ือรับรองความถูกตองในหนังสือ

รับรองการตาย 

ผูเก็บขอมูลและผูตรวจสอบขอมูล :  

คือ เจาพนักงานธุรการหมวดทะเบียนราษฎร โรงพยาบาลอุดรธานี เปนผูออกเลขหนังสือรับรองการตาย 

กรอกขอมูลการตายผานเวปไซตของ สนย.  

วิธีการเก็บขอมูล ข้ันตอน และเคร่ืองมือท่ีใชบันทึกขอมูล : 

เจาหนาท่ีจะกรอกขอมูลลงในหนังสือรับรองการตายซึ่งเปนแบบฟอรมบันทึกโดยการเขียนดวยปากกา 

โดยเจาหนาท่ีหอผูปวยหรืองานชันสูตรพลิกศพ สวนแพทยจะมีหนาท่ีในการลงสาเหตุการตาย (โรคหรือภาวะท่ี

เปนเหตุหนุนการตาย) และเซ็นช่ือรับรองความถูกตองในหนังสือรับรองการตาย ตอมาฝายบริหารท่ัวไป หมวด

ทะเบียนราษฎร โรงพยาบาลอุดรธานี โดยเจามีหนาท่ีธุรการตรวจสอบความถูกตอง ไดแก ช่ือ เลขบัตร

ประจําตัวประชาชน ท่ีอยู และขอมูลท่ัวไป จากนั้นออกเลขหนังสือรับรองการตาย และนําใหญาติไปออกใบ
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มรณบัตรกับนายทะเบียนทองถ่ิน และเก็บสําเนาไวท่ีโรงพยาบาลและเจาหนาท่ีธุรการ หมวดทะเบียนราษฎร 

กรอกขอมูลการตายผานเวปไซตของ สนย. โดยมีรหัสผานของสถานพยาบาล 

 

 
 

ประโยชนของระบบขอมูล : 

สามารถนําขอมูลมาใชประโยชนได โดย สนย.  เปนผูนําขอมูลมาวิเคราะห แตยังไมมีการนําขอมูลใช

ประโยชนเทาท่ีควร เนื่องจากขอมูลมีขอจํากัดหลายประการ เชน การลงสาเหตุการตายของแพทยท่ียังไมได

ระบุสาเหตุการตายท่ีมาจากการเกิดอุบัติเหตุจราจรท่ีชัดเจน ซึ่งพบวาการลงขอมูลของแพทยมีขอจํากัด ทําให

ขอมูลมีจุดบกพรอง เรื่องความถูกตองของสาเหตุการตาย 

ผูใชประโยชนขอมูล : 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรเปนผูนําขอมูลมาใชประโยชนในภาพรวมของประเทศ 
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การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง : 

ฝายบริหารท่ัวไป หมวดทะเบียนราษฎร โรงพยาบาลอุดรธานี โดยเจามีหนาท่ีธุรการตรวจสอบความ

ถูกตอง ไดแก ช่ือ เลขบัตรประจําตัวประชาชน ท่ีอยู และขอมูลท่ัวไป จากนั้นออกเลขหนังสือรับรองการตาย 

และนําใหญาติไปออกใบมรณบัตรกับนายทะเบียนทองถ่ิน และเก็บสําเนาไวท่ีโรงพยาบาล แตไมมีการ

ตรวจสอบความถูกตองของสาเหตุการตาย จากการกรอกแบบฟอรมของแพทย 

 

5. ระบบขอมูลจากบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ (E-Claim) 

คํานิยาม (System definition) : 

คือ ระบบของบริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด จัดทําข้ึนเพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับการ

เบิกจายเงินสินไหมทดแทน โดยใหเจาหนาท่ีของบริษัทท่ีประจําสาขาจังหวัดหรือเจาหนาท่ีของบริษัทประจํา

โรงพยาบาลบันทึกขอมูลผาน Program E-Claim, Online สําหรับใชในการต้ังเบิกเงินสินไหมทดแทน 

วัตถุประสงค (System objectives) : 

เพื่อเปนขอมูลสําหรับการเบิกจายเงินสินไหมทดแทนของบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถและ

เพื่อจัดทําฐานขอมูลสําหรับเปนขอมูลของบริษัทในการกําหนดนโยบายตางๆ 

กลุมประชากรท่ีเก็บขอมูล : 

คือ ผู ท่ีประสบภัยจากรถ ท่ีเขามารับการรักษาในโรงพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังการบาดเจ็บ

และเสียชีวิตท่ีมาขอรับคาสินไหมทดแทนจากบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 

หนวยงานยอยท่ีเก็บขอมูล :  

คือ บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด สาขาจังหวัดอุดรธานี 

ผูเก็บขอมูลและผูตรวจสอบขอมูล :  

คือ พนักงานบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด สาขาจังหวัดอุดรธานีมีผูจัดการสาขาเปน

ผูตรวจสอบขอมูล 

วิธีการเก็บขอมูล ข้ันตอน และเคร่ืองมือท่ีใชบันทึกขอมูล : 

เก็บขอมูลจากโรงพยาบาลหรือจากเอกสารของผูเครมประกัน และบันทึกขอมูลลงในระบบ E –Claim 
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ประโยชนของระบบขอมูล : 

ใชในการเรียกสินไหมทดแทน คิดคาชดเชยและสํานักปองกันสาธารณภัยใชเปนขอมูลสําหรับแกไขจุด

เส่ียงในจังหวัด และเปรียบเทียบขอมูลจากหนวยงานอื่น 

ผูใชประโยชนขอมูล : 

บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัดสํานักปองกันสาธารณภัยคณะทํางานรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรความปลอดภัยทางถนนและศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดอุดรธานี 

การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง : 

พนักงานปริษัทประจําโรงพยาบาลใหญจะตรวจสอบขอมูลกับโรงพยาบาล ตรวจสอบความถูกตอง

จากเอกสารหลักฐานของผูยื่นรับเงินประกันชดเชยความเสียหายกอนบันทึกลงในระบบฐานขอมูล 
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6. ระบบขอมูลจากตํารวจ (POLIS, Police Information System) 

คํานิยาม (System definition)  

คือ ขอมูลอุบัติเหตุจราจรท่ีเปนคดีความ (มีการฟองรองทางแพงหรืออาญา) ทุกเหตุการณในพื้นท่ี

รับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธร ท้ังชาวไทยและตางชาติ 

วัตถุประสงค (System objectives)  

คือเก็บขอมูลทางคดีของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  (สตช.) เพื่อเปนภาพรวมในการวางแผนกําหนด

นโยบายและติดตามการทํางานท่ัวไป 

กลุมประชากรท่ีเก็บขอมูล  

คือ ผูท่ีประสบอุบัติเหตุจราจรท่ีเปนคดีความ (มีการฟองรองทางแพงหรืออาญา) ทุกเหตุการณในพื้นท่ี

รับผิดชอบ 

หนวยงานยอยท่ีเก็บขอมูล 

คือ สถานีตํารวจภูธรทุกอําเภอ ในจังหวัดอุดรธานี 

ผูเก็บขอมูลและผูตรวจสอบขอมูล 

คือ รอยเวรจราจร  เจาหนาท่ีบันทึกขอมูลประจําสถานี 

วิธีการเก็บขอมูล ข้ันตอน และเคร่ืองมือท่ีใชบันทึกขอมูล  

การบันทึกขอมูลจะเริ่มท่ีสถานีตํารวจภูธรอําเภอ (สภอ.)  ลงในWebsite ของ สตช. โดยนายตํารวจท่ี

ทําหนาท่ีบันทึกขอมูลของแผนกอาชญากรรมและแผนกคดีจราจร ประจําสถานีตํารวจภูธรนั้นๆเปนผูบันทึก 

และจําเปนจะตองมีรหัสสวนตัวในการเขาระบบทุกครั้ง   โดยท่ัวไปมักจะใชคอมพิวเตอรเครื่องเดียวกันใน

สถานีฯ เนื่องจากตองการความปลอดภัยของขอมูลสูง และมีอุปกรณจํากัด 

ขอมูลจะถูกสงจาก สภอ. ท่ีบันทึกโดยตรง เขาสูServer กลางท่ี สตช ผานทาง  website ขอมูลสวนนี้

จะไมผานไปตามระบบบังคับบัญชา(อําเภอ ไป จังหวัด ไป ภาค ไป สตช) เพื่อความรวดเร็ว (แตจะมีการสรุป

ยอดเปนลายลักษณอักษรตามระบบบังคับบัญชาในภายหลัง) 
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ประโยชนของระบบขอมูล 

หนวยงานระดับภูมิภาค ต้ังแต สภอ.สภจ.สภภ. สามารถดูขอมูลสรุปตัวเลขเหตุการณและจํานวน

ผูบาดเจ็บหรือเสียชีวิตไดเทานั้น สามารถแยกตามเวลาและพื้นท่ีรับผิดชอบ  (ไมใชจุดเกิดเหตุ)ได  แตไม

สามารถดูขอมูลในรายละเอียดแบบขอมูลดิบได แมจะอยูในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนเอง โดยมีสํานักงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานตํารวจแหงชาติต้ังอยูท่ี สตช . จะสามารถเขาดูขอมูล

รายละเอียดไดเทานั้น หากหนวยงานระดับภูมิภาคใดตองการรายละเอียดตองทําหนังสือราชการไปขอขอมูล 

ผูใชประโยชนขอมูล  

หนวยราชการตางๆ  สํานักงานตํารวจแหงชาติ  คณะทํางาน ดานความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด 

การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบขอมูลความถูกตอง  

มีการตรวจสอบขอมูลโดยให สถานีตํารวจภูธรทุกอําเภอสงเอกสารยอดตัวเลขสรุป ทุกเดือนเพื่อนํามา

ตรวจสอบกับขอมูลท่ีบันทึกในระบบคอมพิวเตอร โดยมี สํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดและภาค ตรวจสอบเปน

ลําดับข้ัน 
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ตารางท่ี 1 แสดงตัวแปรท่ีเก็บขอมูลในฐานขอมูลท้ัง 6 ระบบ จังหวัดอุดรธานีและนครศรีธรรมราช 

ตัวแปร Injury 

Surveillance (IS) 

19 สาเหตุ ITEMS ระบบทะเบียนการ

ตาย 

E-claim POLIS 

ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล √ - √ √ √ √ 
สถานที่เกิดเหตุ √ - √ - √ √ 

วันเกิดเหตุ √ - √ - √ √ 
เวลาเกิดเหตุ √ - √ - √ √ 
พาหนะ √ - √ - √ √ 
ประเภทผูใชรถหรือใชถนน √ - √ - √ √ 
คูกรณี - - √ - √ √ 

ประเภทการบาดเจ็บ √ √ √ √ √ √ 
ความรุนแรงของการบาดเจ็บ √ √ √ - √ √ 
การด่ืมแอลกอฮอล √ - - - - √ 
การสวมหมวกนิรภัย √ - - - √ √ 
การคาดเข็มขัดนิรภัย √ - - - - √ 

ความเร็ว - - - - - √ 

 

ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดคุณลักษณะดานกระบวนการเก็บและจัดการขอมูลของแตละระบบในระดับจังหวัด 
 

กระบวนการในระบบขอมูล Injury Surveillance 

(IS) 

19 สาเหตุ ITEMS ระบบทะเบียนการ

ตาย 

E-claim POLIS 

การเก็บขอมูล รายวัน รายเดือน รายวัน รายวัน รายวัน รายวัน 
การวิเคราะหขอมูล รายเดือน Yearly  รายเดือน ไมมี รายเดือน รายเดือน 
การแปลผล รายเดือน ไมมี รายเดือน ไมมี รายเดือน รายเดือน 
การเผยแพร รายเดือน รายเดือน รายเดือน รายเดือน ราย 3เดือน รายเดือน 



การศึกษาระบบขอมูลการบาดเจ็บจากการจราจรระดับจังหวัดเพ่ือหาโอกาสพัฒนา    37 

 

ตารางท่ี 3 แสดงคุณลักษณะของขอมูลแตละระบบ* 

คุณลักษณะของระบบ Injury 

Surveillance (IS) 

19 สาเหตุ ITEMS ระบบทะเบียนการตาย 

มรณบัตร 

E-claim POLIS 

ความครอบคลุมของ

พื้นท่ี 

- เฉพาะ รพ. จังหวัด 

และบางอําเภอ ท่ีมี

การใชระบบ 

- ครอบคลุมทุก รพ.ของ

รัฐในจังหวัด 

- ครอบคลุมทุก รพ. ท้ัง

รัฐบาลและเอกชน 

- ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีใน

จังหวัด 

- ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีใน

จังหวัด 

- ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีใน

จังหวัด 

ความครอบคลุมของ

ประชากร 

- เฉพาะผูปวยรายท่ีเขา

รับการรักษาใน รพ. ท่ี

มีการใชระบบ 

- เฉพาะผูปวยท่ีเขารับ

การรักษาใน รพ.ของ

รัฐ 

- เฉพาะผูปวยท่ีไดรับ

บริการชวยเหลือจาก

การแพทยฉุกเฉิน 

- เฉพาะผูท่ีแจงจด

ทะเบียนการตายกับ

หนวยงานปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 

- เฉพาะผูเสียหายท่ีเขา

มารับการขอเงิน

ชดเชยจากประกันภัย

ภาคบังคับ (พรบ.) 

- เฉพาะรายท่ีเปนกรณี

คดีความ 

การควบคุมคุณภาพ

ขอมูล 

- ตรวจสอบโดย

พยาบาลท่ีฝกอบรม

แลว และเจาหนาท่ีเวช

สถิติ 

- ตรวจสอบตาม

แนวทางตรวจสอบเวช

ระเบียนของ สปสช. 

โดยความสมัครใจของ

แตละ รพ. 

- ตรวจสอบโดย

เจาหนาท่ีศูนยสั่งการ

รักษาในเบื้องตน และ 

เจาหนาท่ี สสจ. ใน

ข้ันตอนสุดทาย 

- ตรวจสอบไดเฉพาะ

รายท่ีรับรองการตาย

โดยสถานพยาบาล  

สวนรายอ่ืนรอการ

ตรวจสอบท่ี สนย. ใน

สวนกลาง 

- ตรวจสอบกับระบบ

แจงเหตุของบริษัท (E-

accident) 

- ตรวจสอบโดย

หนวยงานบังคับบัญชา

ตามลําดับชั้น ต้ังแต 

จังหวัด ภาค จนถึง

ระบบประเทศ 

ทรัพยากรในระบบ 

- กําลังคน 

 

- มีปญหาดานกําลังคน

ในบาง รพ. เน่ืองจาก

ตองรับผิดชอบหนาท่ี

อ่ืนดวย 

 

- ไมมีปญหา เน่ืองจาก 

รพ.ดึงขอมูลจากฐาน

ขอมูลคอมพิวเตอร 

 

- ไมมีปญหา เน่ืองจากมี

เจาหนาท่ีรับผิดชอบ

โดยเฉพาะ และมี

เจาหนาท่ีจาก

หนวยกูภัยเอกชนดวย 

 

- ไมมีปญหา มีเจาหนาท่ี

รับผิดชอบหนาท่ี

โดยเฉพาะ 

 

- ไมมีปญหา เน่ืองจากมี

เจาหนาท่ี สาขา ของ

บริษัท รับผิดชอบ

โดยเฉพาะ 

 

- มีปญหาดานกําลังคน 

เน่ืองจากตอง

รับผิดชอบงานดานอ่ืน

ดวย 
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คุณลักษณะของระบบ Injury 

Surveillance (IS) 

19 สาเหตุ ITEMS ระบบทะเบียนการตาย 

มรณบัตร 

E-claim POLIS 

- อุปกรณ - ไมมีปญหา สามารถใช

คอมพิวเตอรรวมกับ

งานอ่ืนได 

- ไมมีปญหา - อุปกรณพอเพียง - อุปกรณพอเพียง - อุปกรณพอเพียง - บางแหงอุปกรณ

คอมพิวเตอรและ

อินเตอรเน็ตเกาและ

ทํางานลาชา พบ

ปญหาขัดของเปน

ประจํา 

 

- งบประมาณ - เปนการรายงานแบบ

สมัครใจ ไมใช

งบประมาณเพ่ิมเติม

พิเศษ 

- เปนการรายงานตาม

ระบบงานประจํา ไมมี

งบประมาณพิเศษ 

- มีงบประมาณเพียงพอ 

รวมอยูในคาตอบแทน

การออกเหตุฉุกเฉิน 

- เปนการรายงานตาม

ระบบ ไมมีการใช

งบประมาณพิเศษ 

- งบประมาณพอเพียง 

รวมอยูในระบบงาน

ของบริษัท 

- เปนรายงานตามระบบ 

ใชงบประมาณปกติ 

ทําใหตองแบงคา

บํารุงรักษาอุปกรณกับ

งานอ่ืน 

 

กระบวนการ 
- การเก็บขอมูล 

 

- มีแบบฟอรมเก็บขอมูล  

- มีตัวแปรชัดเจน 

 

- ไมซับซอน  

- เก็บขอมูลโดยใช

โปรแกรมเดียวกับการ

รักษา 

- มีตัวแปรชัดเจน 

 

- มีแบบฟอรมเก็บขอมูล

ชัดเจน  

- แตแบงออกเปน 2 

สวน คือสวนสั่งการ 

และสวนปฏิบัติการ 

 

- มีแบบฟอรมชัดเจน 

- บันทึกขอมูลตาม

ความเห็นของแพทย 

หรือ คําใหการของ

ญาติกรณีไมไดรับการ

ชันสูตรโดยแพทย 

 

 

- มีแบบฟอรมชัดเจน  

- มีการตรวจสอบความ

ถูกตองคอนขาง

ละเอียด 

 

- ไมมีแบบฟอรม  

- ใชวิธีการเขียนเปน

ขอความเลาเรื่องราว 
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คุณลักษณะของระบบ Injury 

Surveillance (IS) 

19 สาเหตุ ITEMS ระบบทะเบียนการตาย 

มรณบัตร 

E-claim POLIS 

- การบันทึกขอมูล - บันทึกลงใน

คอมพิวเตอรชนิด

ทํางานเฉพาะตัว 

(stand alone)  

- มีตัวแปรตรงกับ

แบบฟอรม 

- พบความไมสม่ําเสมอ

ของการบันทึกขอมูล

ในบางชวงของรอบป 

เชน ชวงเวลาท่ี

กําลังคนทํางานหนัก 

- ใชขอมูลจากฐาน

ขอมูลคอมพิวเตอร

เดียวกับท่ีใชบันทึก

การรักษา 

- บันทึกลงในโปรแกรม

ผานระบบอินเตอรเน็ต  

- มีตัวแปรตรงกับ

แบบฟอรม 

- ตองรวมขอมูลจาก

แบบฟอรม 2 สวน 

- บันทึกลงในระบบ

คอมพิวเตอร ใน

ลักษณะขอความตามท่ี

เขียนบันทึกใน

แบบฟอรม 

- บันทึกลงในโปรแกรม

ผานระบบอินเตอรเน็ต  

- มีตัวแปรตรงกับ

แบบฟอรม 

 

- บันทึกลงในโปรแกรม

ผานระบบอินทราเน็ต

ภายในของตํารวจ 

- มีความยุงยาก

เน่ืองจากตองคัดตัว

แปรท่ีโปรแกรม

ตองการมาจากสมุด

บันทึกประจําวันท่ีเปน

ขอความบรรยาย 

- การบันทึกขอมูลลาชา

ราว1-2 เดือน 

 

- การวิเคราะหขอมูล - สามารถทําไดเองใน

ระดับจังหวัด 

- มีรูปแบบการวิเคราะห

ใหในโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

- สมารถวิเคราะหเชิงลึก

ไดเน่ืองจากมีขอมูลดิบ

อยูในระดับจังหวัด 

- ทําไดจํากัดในระดับ

จังหวัด 

- ไมสามารถวิเคราะห

เชิงลึกไดเน่ืองจากเปน

ขอมูลจํานวนเทาน้ัน 

- ทําไดจํากัดในระดับ

จังหวัด  เน่ืองจาก

ขอมูลโดยละเอียดอยู

ในฐานขอมูลสวนกลาง 

- ไมสามารถทําไดใน

ระดับจังหวัด 

- ขอมูลท้ังหมดอยูใน

ฐานขอมูลสวนกลาง 

- ทําไดจํากัดในระดับ

จังหวัดเน่ืองจากขอมูล

โดยละเอียดอยูใน

ฐานขอมูลสวนกลาง 

- ตองทําหนังสือขอ

ขอมูลเปนกรณีพิเศษ 

- ทําไดจํากัดในระดับ

จังหวัดเน่ืองจากขอมูล

โดยละเอียดอยูใน

ฐานขอมูลสวนกลาง 

- ไมสามารถวิเคราะห

เชิงลึกไดเน่ืองจาก

ระดับจังหวัดมีขอมูล

เปนจํานวนตัวเลข

เทาน้ัน 
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คุณลักษณะของระบบ Injury 

Surveillance (IS) 

19 สาเหตุ ITEMS ระบบทะเบียนการตาย 

มรณบัตร 

E-claim POLIS 

- การแปลผลขอมูล - สามารถแปลผลได

หลายแงมุม ตามความ

ละเอียดของการ

วิเคราะห 

- แสดงผลไดหลาย

รูปแบบท้ังกราฟและ

ตาราง 

 

- แปลผลไดเพียงจํานวน

เปรียบเทียบกับเดือน

อ่ืนๆ 

- แปลผลไดหลายแงมุม 

แตยังจํากัดเฉพาะ

รูปแบบท่ีโปรแกรม

สําเร็จรูปในเวปไซท

กําหนดมาให 

- แปลผลไดเพียงจํานวน

เปรียบเทียบกับเดือน

อ่ืนๆเน่ืองจากสวน

ภูมิภาคเปนผูวิเคราะห

ขอมูลและสงกลับมา

ใหจังหวัด 

- แปลผลไดหลายแงมุม 

แตยังจํากัดเฉพาะ

รูปแบบท่ีโปรแกรม

สําเร็จรูปในเวปไซท

กําหนดมาให 

- แปลผลไดเพียงจํานวน

เปรียบเทียบกับเดือน

อ่ืนๆ 

- การเผยแพรขอมูล

และการใช

ประโยชน 

- เผยแพรเพ่ือการใชงาน

สําหรับการ

สาธารณสุขเปนหลัก 

- ใชเปนขอมูลสวนหน่ึง

ในคณะงานปองกัน

ควบคุมอุบัติเหตุระดับ

จังหวัด 

- เผยแพรเพ่ืองาน

สาธารณสุขเปนหลัก 

- ถูกใชงานในปองกัน

ควบคุมอุบัติเหตุระดับ

จังหวัดไดนอย

เน่ืองจากขอมูลไมลง

รายละเอียด 

- เผยแพรสําหรับงาน

ดานการแพทยฉุกเฉิน

เปนหลัก 

- ไมไดนําไปใชงาน

ปองกันควบคุม

อุบัติเหตุระดับจังหวัด

มากนัก 

- เผยแพรเพ่ืองาน

สาธารณสุขเปนหลัก 

- ถูกใชงานปองกัน

ควบคุมอุบัติเหตุใน

ระดับจังหวัดไดนอย

เน่ืองจากขอมูลไมลง

รายละเอียด 

- เผยแพรสําหรับกิจการ

บริษัทเปนหลัก 

- ไมไดนําไปใชงาน

ปองกันควบคุม

อุบัติเหตุระดับจังหวัด 

- เผยแพรเปน

แหลงขอมูลอางอิง

สําหรับหนวยงาน

ราชการ 

* รายละเอียดจุดแข็งและจุดออนแตละระบบเพิ่มเติมอยูในภาคผนวก 
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บทที่ 4 สรุปผลการศึกษา 

 

 ลักษณะโครงสรางของ คณะทํางานเฝาระวังและปองกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดของ อุดรธานีและ

นครศรีธรรมราชเปนไปในรูปแบบเดียวกัน คือมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน มีหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ

ปฏิบัติงานในคณะกรรมการตามคําสั่งราชการ มีความรวมมือจากหนวยงานรัฐอื่นๆ เชน สถานศึกษา รวมทั้ง

ภาคเอกชนเชน โรงงาน หางราน ตางๆ เขามามีสวนรวมในการรับทราบปญหา แสดงความเห็น วางแผนและ

ดําเนินการปฏิบัติงานปองกันอุบัติเหตุรวมกัน  กระบวนการทํางานของทั้ง  2 จังหวัด ก็เปนไปในลักษณะ

คลายคลึงกัน คือมีการประชุมปรึกษาหารือและปฏิบัติงานทั้งในรูปแบบเปนทางการหรือในองคประชุมใหญ 

และมีรูปแบบไมเปนทางการหรือที่ประชุมยอย เพื่อใหเกิดการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนขอมูลอยางตอเน่ือง

และทันเหตุการณ เปนแนวปฏิบัติที่แสดงใหเห็นผลสัมฤทธิ์สูงในทั้ง 2จังหวัด  

 ระบบขอมูลทั้ง 6 ระบบในจังหวัดที่ทําการศึกษาทั้ง 2 จังหวัด มีรูปแบบการเก็บขอมูล การไหลเวียน

ขอมูลจากตนทางถึงปลายทางและการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบใกลเคียงกันมาก แตพบวามีรายละเอียดบาง

ประการแตกตางกันตามบริบทและการจัดการของจังหวัด ไดแก 

 ระบบ IS พบวาจังหวัดอุดรธานี มีการใชระบบ IS ทั้งใน รพ.จังหวัดและระบบ mini IS ในระดับ รพ.

ชุมชน ดวย ทําใหเพิ่มความครอบคลุมในจังหวัดแตจําเปนตองมีการนิเทศและติดตามงานจากหนวยงานของ

จังหวัดอยางสม่ําเสมอและทั่วถึง  

 ระบบ 19 สาเหตุ พบวาจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางของจังหวัด 

(Data Center) โดยเชื่อมโยงฐานขอมูลกับ รพ.ชุมชน เขาไวดวยกันที่ สสจ. ทําใหการดึงขอมูลเพื่อการรายงาน

สะดวกและรวดเร็วมากข้ึนแตก็จําเปนตองมีการปรับระบบโปรแกรมบันทึกขอมูลการรักษาของ รพ.ทุกแหงให

เหมือนกันหรือใชรวมกันได ซ่ึงตองมีเจาหนาที่ผูดูแลระบบเปนผูดําเนินการและติดตามงานในขณะที่อุดรธานี

ไมใชขอมูล  19 สาเหตุแตใช mini IS แทน 

 ระบบมรณบัตรหรือจดทะเบียนการตาย ในปจจุบันใบมรณบัตรไดมีการเพิ่มการบันทึกขอมูลสวนของ

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรเขามาดวย ซ่ึงจําเปนตองอาศัยขอมูลจากการวินิจฉัยทางการแพทย จังหวัด

นครศรีธรรมราช มีเจาหนาที่หนวยเวชสถิติทบทวนเวชระเบียนผูเสียชีวิตทุกครั้งเพื่อตรวจสอบประวัติ อาการ 

แนวทางการรักษาและวินิจฉัย กอนทําการบันทึกขอมูล ทําใหสามารถบันทึกขอมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

จราจรไดครอบคลุมมากข้ึน จังหวัดอุดรธานีพบวาเจาหนาที่ผูบันทึกขอมูลมรณบัตรยังขาดความเชี่ยวชาญดาน

การตรวจสอบขอมูลเวชระเบียน ในรายที่บันทึกสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จะอางอิงขอมูลการ

บันทึกที่ชัดเจนของแพทยเทาน้ัน ซ่ึงบางรายแพทยมิไดบันทึกสาเหตุไวอยางชัดเจน 

 ระบบ POLIS มีแนวทางและปฏิบัติงานเหมือนกันทั้ง 2 จังหวัด แตกตางกันเล็กนอยในแงการบริหาร

จัดการทรัพยากร เชน อุปกรณคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต ซ่ึงมีผลตอความรวดเร็วในการบันทึกขอมูล 

 ระบบ ITEMS และ E-Claim มีรูปแบบการปฏิบัติเหมือนกันทั้ง 2 จังหวัด 
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บทที่ 5 วิจารณผลและขอเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา  ระบบขอมูลอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ทั้ง 6 ระบบ และการศึกษาโครงสรางและ

กระบวนการทํางานของคณะทํางานเฝาระวังและปองกันอุบัติเหตุจราจรจาก 2 จังหวัด ไดแก อุดรธานี และ 

นครศรีธรรมราช  พบวาคณะทํางานเฝาระวังและปองกันอุบัติเหตุจราจร มีโครงสรางคณะทํางานมาจาก

หนวยงานราชการที่มีหนาที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุจราจรและจากภาคเอกชน ที่มีสวนรวมโดยตรง ไดแก บริษัท

กลางฯ เขามารวมในคณะทํางาน  ดังน้ันคณะทํางานเฝาระวังและปองกันอุบัติเหตุจราจรสามารถเขาถึงขอมูล

ดานอุบัติเหตุจราจรไดโดยตรง เน่ืองจากเปนผูเก็บและจัดทําขอมูลในหนวยงานของตนอยูแลว ดังน้ันจึงมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน และสามารถทํางานเชิงบูรณาการไดเปนอยางดี แตเน่ืองจากคณะทํางาน

ทั้งหมดมีภาระหนาที่ตองรับผิดชอบในหนวยงานของตนอยูแลวและตองจัดแบงเวลาเพื่อมาทํางานดานเฝาระวัง

และปองกันอุบัติเหตุจราจรเพิ่มเติม อาจสงผลกระทบทั้งงานประจําและงานเฝาระวังฯ  ทําใหมีเวลาไมเต็มที่

มากนัก  แนวทางแกปญหาอาจทําไดโดยเพิ่มหรือคัดเลือกบุคลากรจําเพาะข้ึนมาชวยเหลือเรื่องการรวบรวม

และวิเคราะหขอมูลเฝาระวังฯที่คัดมาจากระบบตางๆ  และนําเสนอในที่ประชุมคณะทํางานฯ จะทําให

ประสิทธิภาพการใชขอมูลมีมากข้ึน รวมทั้งแบงเบาภาระงานของคณะกรรรมการชุดหลักไดอีกดวย นอกจากน้ี

อาจมีการสงฝกอบรมเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถวิเคราะหขอมูลทางสถิติระดับสูงข้ึน เพื่อใชประโยชนในงาน

ปองกันอุบัติเหตุ 

สําหรับแนวทางการทํางานเฝาระวังฯในปจจุบัน เปนไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยนขอมูลจากระบบ

ตางๆที่แตละหนวยงานรับผิดชอบอยู และนํามาใชเพื่อเฝาระวังและวางแนวทางในการดําเนินงาน ขอมูลที่ทีมฯ

ใชอางอิงในทางราชการสวนใหญเปนขอมูลจาก POLIS ของตํารวจ มีขอดีคือเปนขอมูลที่ใชมายาวนาน มีความ

คงที่ในการรายงานสูง แตยังมีจุดออนในเรื่องของความครอบคลุมจํานวนเน่ืองจากเก็บขอมูลรายที่เปนคดีเปน

หลัก   ขอมูลที่ถูกอางอิงในการวางแผนงานที่สําคัญอีกระบบคือ IS ซ่ึงมีขอดีคือคอนขางละเอียด มีตัวแปร

หลากหลาย นํามาวิเคราะหเพื่อวางแผนปองกันอุบัติเหตุจราจรไดดีแตยังมีจุดออนในเรื่องความครอบคลุมใน

สวนของผูบาดเจ็บที่ไมไดเขามารักษาใน รพ. ที่มีระบบ IS   

ในระดับจังหวัดมีระบบขอมูลที่เกี่ยวของกับงานดานอุบัติเหตุจราจรอยูหลายระบบ(ตามผลการศึกษา)  

ระบบขอมูลถูกสรางข้ึนเพื่อจุดประสงคแตกตางกัน  จึงมีตัวแปรที่จําเปนแตกตางกัน  การเลือกใชขอมูลจาก

หลายๆระบบ ดังเชนคณะทํางานเฝาระวังฯระดับ จังหวัดไดปฏิบัติอยูจึงนาจะเปนทางเลือกที่เหมาะสม มีการ

สะทอนแงมุมขอมูลการเฝาระวังที่หลากหลายตั้งแต กอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุและไมจําเปนตอง

ลงทุนสรางระบบเพิ่มเติม 

เมื่อเปรียบเทียบโครงสรางและกระบวนการทํางานทั้ง 2 จังหวัดในภาพรวมมีความคลายคลึงกันมาก

เน่ืองมาจากคณะทํางานฯมาจากหนวยงานที่เกี่ยวของและสนใจในเรื่องอุบัติเหตุจราจรทั้งโดยตรงและใกลเคียง 

อีกทั้งในภายหลังมีการออกคําสั่งอยางเปนทางการใหมีการตั้งคณะทํางานระดับจังหวัดในเชิงบูรณาการข้ึน 

หนวยงานที่เกี่ยวของจึงเขามารวมตัวกันเปนทางการและมีรูปแบบคลายคลึงกัน 
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เมื่อเปรียบเทียบแตละระบบ ระหวางสองจังหวัด ประเด็นที่พบวามีความแตกตางกันระหวางสอง

จังหวัด คือ การจัดการกับขอมูลในระบบตางๆ ทั้งในดานการเก็บและบันทึกขอมูล รวมไปถึงการวิเคราะห

ขอมูลของบางระบบในสองจังหวัด ทั้งน้ีข้ึนอยูกับทรัพยากรและบริบทของหนวยงานยอยที่รับผิดชอบการ

จัดการขอมูลน้ันๆ ซ่ึงอาจสงผลถึงคุณภาพของขอมูลรวมถึงประสิทธิภาพในการนําขอมูลไปใชประโยชนเชนกัน  

ในการศึกษาครั้งน้ีเนนไปที่วิธีการใชขอมูลเพื่อการเฝาระวังอุบัติเหตุจราจร  จากผลการศึกษาระบบ

ขอมูลและจุดออนจุดแข็งของแตละระบบ คณะผูศึกษามีคําแนะนําสําหรับทีมเฝาระวังฯระดับจังหวัดในการ

เลือกใชขอมูลจากระบบที่มีความเหมาะสมจําแนกตามหัวขอของการเฝาระวังได ดังน้ี 

จํานวนผูเสียชีวิต : ควรใชขอมูลจาก   

 ระบบมรณบัตร  : มีความครอบคลุมจํานวนผูเสียชีวิตสูง เน่ืองจากไดรับขอมูลการเสียชีวิตทั้งจากใน

และนอกสถานพยาบาล มีการสงขอมูลกลับมาใหระดับจังหวัดสม่ําเสมอและตอเน่ืองทุก 3 เดือน 

 ขอเสียคือ กรณีไมมีการระบุสาเหตุการตายในหนังสือรับรองการตายจาก รพ. วาเปนอุบัติเหตุจราจร 

จะไมถูกคัดแยกเขาเปนกลุมเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 

สวนขอมูลจากระบบอื่นๆมีความครอบคลุมต่ํากวา หรือขาดการสงกลับขอมูลใหระดับจังหวัด  

จํานวนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร: ควรใชขอมูลจาก   

 19 สาเหต ุ: มีความครอบคลุมสูงเน่ืองจาก รพ.รัฐทุกแหงตองสงขอมูลใหกับ สสจ.  ขอมูลมีความสม่ําเสมอ

และทันเวลาทุกเดือน มีระบบบันทึกขอมูลไมยุงยาก แตมีขอเสียคือขาดกลุมผูบาดเจ็บเล็กนอยที่ไมมา รพ.  

 E-claim : มีความครอบคลุมสูง เน่ืองจากมีการบันทึกขอมูลผูบาดเจ็บทุกรายที่มาขอรับเงินชดเชย   

ทั้งที่เขารับการรักษาและไมไดรักษาใน รพ.  สามารถเรียกดูขอมูลเฉพาะตัวเลขผูบาดเจ็บในระดับจังหวัดได 

จํานวนผูบาดเจ็บท่ีศีรษะ :  ควรใชขอมูลจาก   

 IS : มีตัวแปรเรื่องการบาดเจ็บที่ศีรษะชัดเจน มีขอมูลครอบคลุมทุกรายที่เขารับการรักษาใน รพ. 

เน่ืองจากเปนผูปวยที่มีอาการรุนแรง มักจะไดรับการสงตอมายัง รพ.ขนาดใหญเสมอ  แตอาจจะขาดขอมูลกรณี

ที่บาดเจ็บที่ศีรษะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ โดยไมไดเขารับการรักษาใน รพ.หรือไมไดอยูในเขตรับผิดชอบหรือกรณี

ที่ไมถูกสงมาชันสูตรที่โรงพยาบาลที่ทําระบบรายงาน IS  

พฤติกรรมเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนน :  ควรใชขอมูลจาก 

 IS : มีการบันทึกตัวแปรเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงชัดเจน เชน การใชหมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย การเมา

สุรา แตมีขอเสียคือขาดความครอบคลุมในกลุมบาดเจ็บเล็กนอยไมมารักษาใน รพ.และขอมูลที่ไดเปนการซัก

ประวัติเทาน้ัน ไมมีหลักฐานยืนยัน 

 ระบบอื่นๆ ที่มีการบันทึกพฤติกรรมเสี่ยงไว เชน POLIS หรือ E-claim มีความครอบคลุมต่ํากวา 
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จุดเกิดเหตุ: ควรใชขอมูล 

 ITEMS : มีความแมนยําและครอบคลุมจุดเกิดเหตุในทุกกรณีที่บันทึกขอมูล  แตมีขอเสียคือขาดความ

ครอบคลุมผูบาดเจ็บที่เขามารักษาดวยตนเอง รวมถึงความครอบคลุมของการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน 

(EMS) 

สัดสวนความพิการจากอุบัติจราจร : ควรใชขอมูล 

 E-claim : มีการบันทึกขอมูลผูพิการ จากอุบัติเหตุจราจร  เน่ืองจากมีผูมารับเงินชดเชยตอง

ลงทะเบียนในระบบ 

สวนระบบอื่นๆไมมีขอมูลสวนน้ีบันทึกไว 

 

 ทั้งน้ีการใหคําแนะนําน้ี อาศัยขอมูลจากการศึกษาเชิงพรรณนา อางอิงเหตุผลตามวัตถุประสงคของ แต

ละระบบ ความครอบคลุมตามนิยามการบันทึกขอมูลอุบัติเหตุจราจร ตัวแปรที่มีในระบบ และความสามารถใน

การเขาถึงขอมูลของคณะทํางานปองกันและควบคุมอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัดเทาน้ัน  ในเชิงลึกควรมีการ

ประเมินคุณภาพของขอมูลกอนนํามาวิเคราะหและใชประโยชน รวมถึงสรางรูปแบบการวิเคราะหขอมูลใหเกิด

ประโยชนสูงสุดในการใชงาน ซ่ึงทางผูศึกษาจะทําการวางแผนการศึกษาในโอกาสตอไป 

 อน่ึง ผูศึกษาพบวายังมีระบบขอมูลอื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุจราจรที่ยังไมไดทําการศึกษาใน

การศึกษาครั้งน้ี ดวยขอจํากัดดานเวลาและบุคคลากร เชน ระบบ TRAMs ของกระทรวงคมนาคม ระบบ แฟม

สุขภาพ 43 แฟม ของกระทรวงสาธารณสุข ระบบ  Road Accident Investigation ของสํานักงานตํารวจ

แหงชาติรวมกับบริษัทกลาง คุมครอง ประกันภัย จากรถ จํากด ซ่ึงดําเนินการในจังหวัดนํารอง และอื่นๆ ซ่ึง        

จะไดทําการศึกษาเพิ่มเติมในโอกาสตอไป 

 

ขอเสนอแนะการพัฒนาระบบในภาพรวมระดับจังหวัด 

 ระบบขอมูลแตละแหลงมีจุดประสงคและนิยามการรายงานที่แตกตางกันเพื่อใชประโยชนในหนวยงาน

แตละหนวยงานที่แตกตางกันไปโดยเฉพาะในระดับประเทศ การพัฒนาขอมูลแตละระบบจึงควรข้ึนอยูกับความ

ตองการใชขอมูลของหนวยงานน้ันๆ โดยภาพรวมระดับประเทศเปนหลัก 

 ดานการทํางานของในภาพรวมระดับจังหวัดกระบวนการทํางานโดยรูปแบบการบูรณาการของทั้ง 2 

จังหวัดเปนตัวอยางของความสําเร็จในโครงการยอยดานการควบคุมและปองกันอุบัติเหตุจราจรหลายโครงการ

ในระดับจังหวัด การนําขอมูลที่มีในหลายๆระบบมารวมวิเคราะหและวางแผนจึงเปนจุดเริ่มตนที่มีความสําคัญ

มากในการกําหนดทิศทาง เปาหมาย และการวางแผนงานไปในทางเดียวกันของผูมีสวนรวมทุกจากภาคสวน 

การพัฒนาระบบขอมูลเฝาระวังสําหรับระดับจังหวัดจึงเปนสวนสําคัญอยางยิ่ง 

การพัฒนาระบบเฝาระวังอุบัติเหตุจราจรน้ันควรเริ่มตนจากการวิเคราะหดูถึงคุณภาพของขอมูลในแต

ละระบบที่มีอยูในระดับจังหวัด อาจทําไดโดยทีมพื้นที่   (สสจ. เจาหนาที่ขอมูลจากโรงพยาบาล หรือผูดูแล



การศึกษาระบบขอมูลการบาดเจ็บจากการจราจรระดับจังหวัดเพื่อหาโอกาสพัฒนา    45 

ฐานขอมูลระดับจังหวัด) รวมมือกับทีมผูเชี่ยวชาญดานการประเมินคุณภาพและวิธีการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหรู

ถึงคุณภาพที่แทจริงกอน แลวจึงนําตัวแปรสําคัญที่มาจากระบบตาง ๆ มารวบรวมเปนระบบเฝาระวังอุบัติเหตุ

จราจรระดับพื้นที่ สามารถวิเคราะหขอมูลไดอยางตรงตามความตองการของพื้นที่ได ซ่ึงผูใชขอมูล ผูจัดการ

ขอมูล หรือผูเก็บขอมูลของระบบตาง ๆ มีบทบาทสําคัญในการคิด วิเคราะห และใหความคิดเห็นถึงตัวแปรหรือ

การใชงานตอไปในอนาคตไดทําใหการพัฒนาระบบขอมูลเฝาระวังอุบัติเหตุจราจรเปนไปตามวัตถุประสงคของ

พื้นที่น้ัน ๆ อยางเต็มประสิทธิภาพที่สุด อีกทั้งยังควรมีการเสนอแนะโครงการแกผูบริหารระดับจังหวัดตั้งแต

แรกเริ่มทั้งน้ีเพื่อการนําไปใชวางแผนงานและประยุกตใชในพื้นที่ไดโดยงาย 
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ขอขอบคุณ 

คณะทํางานดานปองกันอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

คณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดอุดรธานี 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

ตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตํารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี 

สถานีตํารวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช 

สถานีตํารวจภูธรเมือง อุดรธานี 

โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โรงพยาบาลอุดรธานี 

บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดอุดรธานี 

สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐฯ ดานสาธารณสุข (TUC) 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), USA 
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จุดเดนและจุดออนของระบบขอมูลท่ีทําการประเมิน 

(Strength and Weakness) 

 

ระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ Injury surveillance (IS) 

จุดเดนของระบบขอมูล (Strength) : 

จุดเดน ม ี ไมม ี

1. ระบบมีการวิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลและเผยแพรขอมูลอยาง

ตอเน่ือง 

  

2. มีขอมูล/ตัวแปรที่เก็บมีเรื่องการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง   

3. ขอมูลสามารถบงบอกถึงปริมาณของความสูญเสีย  ความพิการและการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุได 

  

4. มีโครงการควบคุมปองกันอุบัติเหตุในกลุมเสี่ยงโดยใชขอมูลจากระบบ

เฝาระวัง 

  

5. มีการประเมินผลระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บ   

 

 

จุดออนของระบบขอมูล (Weakness) : 

จุดออน ม ี ไมม ี

1. ทรัพยากรดานตาง ๆ ไมเพียงพอ: บุคลากรมีความรู ทักษะ ครุภัณฑและ

วัสดุที่ใชในการเก็บและประมวลขอมูล  

  

2. ขอมูลไมครอบคลุมประชากรทั้งจังหวัด   

3. ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมและประมวลผลไมตรงตามวัตถุประสงค

ของการเฝาระวัง 

  

4. แบบบันทึกขอมูลหรือข้ันตอนหรือวิธีการจัดเก็บขอมูลและการจัดการ

ขอมูลมีข้ันตอนซับซอน 

  

5. ไมไดมีการนําขอมูลไปใชในการลดปญหาอุบัติเหตุทางถนน   
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ระบบรายงานการบาดเจ็บ 19 สาเหตุ  (19 causes of injury) 

จุดเดนของระบบขอมูล (Strength) : 

จุดเดน ม ี ไมม ี

1. ระบบมีการวิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลและเผยแพรขอมูลอยาง

ตอเน่ือง 

  

2. มีขอมูล/ตัวแปรที่เก็บมีเรื่องการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง   

3. ขอมูลสามารถบงบอกถึงปริมาณของความสูญเสีย  ความพิการและการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุได 

  

4. มีโครงการควบคุมปองกันอุบัติเหตุในกลุมเสี่ยงโดยใชขอมูลจากระบบเฝา

ระวัง 

  

5. มีการประเมินผลระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บ   

 

 

จุดออนของระบบขอมูล (Weakness): 

จุดออน ม ี ไมม ี

1. ทรัพยากรดานตาง ๆ ไมเพียงพอ: บุคลากรมีความรู ทักษะ ครุภัณฑและ

วัสดุที่ใชในการเก็บและประมวลขอมูล  

  

2. ขอมูลไมครอบคลุมประชากรทั้งจังหวัด   

3. ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมและประมวลผลไมตรงตามวัตถุประสงค

ของการเฝาระวัง 

  

4. แบบบันทึกขอมูลหรือข้ันตอนหรือวิธีการจัดเก็บขอมูลและการจัดการ

ขอมูลมีข้ันตอนซับซอน 

  

5. ไมไดมีการนําขอมูลไปใชในการลดปญหาอุบัติเหตุทางถนน   
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ระบบรายงานการบริการการแพทยฉุกเฉิน  ITEMS 
 

จุดเดนของระบบขอมูล (Strength) : 
 

จุดเดน ม ี ไมม ี

1. ระบบมีการวิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลและเผยแพรขอมูลอยาง

ตอเน่ือง 

  

2. มีขอมูล/ตัวแปรที่เก็บมีเรื่องการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง   

3. ขอมูลสามารถบงบอกถึงปริมาณของความสูญเสีย  ความพิการและการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุได 

+/-  

4. มีโครงการควบคุมปองกันอุบัติเหตุในกลุมเสี่ยงโดยใชขอมูลจากระบบเฝา

ระวัง 

  

5. มีการประเมินผลระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บ +/-  

 

 

จุดออนของระบบขอมูล (Weakness) : 

จุดออน ม ี ไมม ี

1. ทรัพยากรดานตาง ๆ ไมเพียงพอ: บุคลากรมีความรู ทักษะ ครุภัณฑและ

วัสดุที่ใขในการเก็บและประมวลขอมูล  

  

2. ขอมูลไมครอบคลุมประชากรทั้งจังหวัด   

3. ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมและประมวลผลไมตรงตามวัตถุประสงค

ของการเฝาระวัง 

+/-  

4. แบบบันทึกขอมูลหรือข้ันตอนหรือวิธีการจัดเก็บขอมูลและการจัดการ

ขอมูลมีข้ันตอนซับซอน 

  

5. ไมไดมีการนําขอมูลไปใชในการลดปญหาอุบัติเหตุทางถนน +/-  
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ระบบจดทะเบียนมรณบัตร (Death Certificate)  

จุดเดนของระบบขอมูล (Strength) : 

จุดเดน ม ี ไมม ี

1. ระบบมีการวิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลและเผยแพรขอมูลอยาง

ตอเน่ือง 

  

2. มีขอมูล/ตัวแปรที่เก็บมีเรื่องการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง   

3. ขอมูลสามารถบงบอกถึงปริมาณของความสูญเสีย  ความพิการและการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุได 

  

4. มีโครงการควบคุมปองกันอุบัติเหตุในกลุมเสี่ยงโดยใชขอมูลจากระบบเฝา

ระวัง 

  

5. มีการประเมินผลระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บ   

 

 

จุดออนของระบบขอมูล (Weakness) : 

จุดออน ใช ไมใช 

1. ทรัพยากรดานตาง ๆ ไมเพียงพอ: บุคลากรมีความรู ทักษะ ครุภัณฑและ

วัสดุที่ใชในการเก็บและประมวลขอมูล  

  

2. ขอมูลไมครอบคลุมประชากรทั้งจังหวัด   

3. ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมและประมวลผลไมตรงตามวัตถุประสงค

ของการเฝาระวัง 

  

4. แบบบันทึกขอมูลหรือข้ันตอนหรือวิธีการจัดเก็บขอมูลและการจัดการ

ขอมูลมีข้ันตอนซับซอน 

  

5. ไมไดมีการนําขอมูลไปใชในการลดปญหาอุบัติเหตุทางถนน   
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ระบบประกัน E-Claim 

จุดเดนของระบบขอมูล (Strength) : 

จุดเดน ม ี ไมม ี

1. ระบบมีการวิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลและเผยแพรขอมูลอยาง

ตอเน่ือง 

  

2. มีขอมูล/ตัวแปรที่เก็บมีเรื่องการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง   

3. ขอมูลสามารถบงบอกถึงปริมาณของความสูญเสีย  ความพิการและการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุได 

  

4. มีโครงการควบคุมปองกันอุบัติเหตุในกลุมเสี่ยงโดยใชขอมูลจากระบบเฝา

ระวัง 

  

5. มีการประเมินผลระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บ   

 

 

จุดออนของระบบขอมูล (Weakness) : 

จุดออน ใช ไมใช 

1. ทรัพยากรดานตาง ๆ ไมเพียงพอ: บุคลากรมีความรู ทักษะ ครุภัณฑและ

วัสดุที่ใชในการเก็บและประมวลขอมูล  

  

2. ขอมูลไมครอบคลุมประชากรทั้งจังหวัด   

3. ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมและประมวลผลไมตรงตามวัตถุประสงค

ของการเฝาระวัง 

  

4. แบบบันทึกขอมูลหรือข้ันตอนหรือวิธีการจัดเก็บขอมูลและการจัดการ

ขอมูลมีข้ันตอนซับซอน 

  

5. ไมไดมีการนําขอมูลไปใชในการลดปญหาอุบัติเหตุทางถนน   
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ระบบรายงานคดีจราจร POLIS 

จุดเดนของระบบขอมูล (Strength) : 

จุดเดน ม ี ไมม ี

1. ระบบมีการวิเคราะหขอมูล แปลผลขอมูลและเผยแพรขอมูลอยาง

ตอเน่ือง 

  

2. มีขอมูล/ตัวแปรที่เก็บมีเรื่องการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง   

3. ขอมูลสามารถบงบอกถึงปริมาณของความสูญเสีย  ความพิการและการ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุได 

  

4. มีโครงการควบคุมปองกันอุบัติเหตุในกลุมเสี่ยงโดยใชขอมูลจากระบบเฝา

ระวัง 

  

5. มีการประเมินผลระบบการเฝาระวังการบาดเจ็บ  -/+ 

 

 

จุดออนของระบบขอมูล (Weakness) : 

จุดออน ใช ไมใช 

1. ทรัพยากรดานตาง ๆ ไมเพียงพอ: บุคลากรมีความรู ทักษะ ครุภัณฑและ

วัสดุที่ใชในการเก็บและประมวลขอมูล  

  

2. ขอมูลไมครอบคลุมประชากรทั้งจังหวัด   

3. ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมและประมวลผลไมตรงตามวัตถุประสงค

ของการเฝาระวัง 

  

4. แบบบันทึกขอมูลหรือข้ันตอนหรือวิธีการจัดเก็บขอมูลและการจัดการ

ขอมูลมีข้ันตอนซับซอน 

-/+ 

 

 

5. ไมไดมีการนําขอมูลไปใชในการลดปญหาอุบัติเหตุทางถนน   
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