สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

แนวทางการจัดเก็บข้อมูลในแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕65
วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 17 เมษายน ๒565
.................................................................................................
อุบัติเหตุจราจร หมายถึงอุบัติเหตุใดๆที่เกี่ยวข้องกับพาหนะทุกชนิดที่ออกแบบหรือถูกใช้สาหรับการนาส่งบุคคล
หรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในการคมนาคมทางบก
ผู้บาดเจ็บ

หมายถึงผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรไม่ว่าเป็นผู้เดินเท้า (รวมทั้งอยู่ในอิริยาบถอื่น) ขับขี่หรือ
โดยสารที่มารับบริการที่โรงพยาบาล (ทั้งของรัฐและเอกชน)

ผู้เสียชีวิต

หมายถึงผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรตั้งแต่เวลาที่เกิดเหตุถึง๓๐วันหลังเกิดเหตุรวมถึงการ
เสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุระหว่างนาส่งรพ. ที่ห้องฉุกเฉินระหว่างส่งต่อ (Refer) กรณี Admit เสียชีวิต
ในตึกผู้ป่วยภายใน ๒๔ ชม. และเสียชีวิตในตึกผู้ป่วยหลัง ๒๔ ชม.จนถึง ๓๐วันหลังเกิดเหตุ

วันที่เกิดเหตุ

หมายถึงวันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 17 เมษายน ๒๕65

ชื่อ–สกุล

หมายถึงการลงชื่อโดยไม่ต้องใส่คานาหน้ารวมถึงชาวต่างประเทศใช้ชื่อในพาสปอร์ตคนต่างด้าว
ที่ไม่มีบัตรให้ใช้ชื่อเรียกขานแล้วตามด้วยสัญชาติอยู่ในวงเล็บเช่นหม่อง (พม่า) หรือกรณีไม่ทราบชื่อ
ให้ใส่ตามการซักประวัติผู้ป่วยเช่นเป็นเพศชายลงข้อมูลว่า...ชายไทยไม่ทราบชื่อ
หมายถึงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเช่นเวลาเกิดเหตุ ๐๐.๔๕ น.

เวลา
อายุ

หมายถึง อายุของผู้บาดเจ็บโดยบันทึกเป็นจานวนปีกรณี อายุตากว่
่ า ๑ ปีให้ใส่เลข ๑
(กรณีไม่ทราบอายุ/ อายุเกิน 99 ปี ให้ใส่เลข ๙๙)
สถานะของผู้บาดเจ็บ
คนเดินเท้า
หมายถึงผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสาร
ผู้ขับขี่
หมายถึงผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรที่เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะ
ผู้โดยสาร
หมายถึงผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรอยู่ในยานพาหนะที่ไม่ใช่ผู้ขับขี่
สถานที่เกิดเหตุ หมายถึงจุดเกิดเหตุ โดยระบุให้ชัดเจนได้แก่ ชื่อซอย ถนน เขต พื้นที่ที่เกิดเหตุ
ยานพาหนะ

หมายถึงรถของผู้บาดเจ็บ/ ผู้เสียชีวิตหรือรถของคู่กรณี
กรณีเป็นคนเดินเท้ายานพาหนะผู้บาดเจ็บเลือกในช่อง “ไม่ม”ี
ยานพาหนะคู่กรณีเลือกในช่อง “ยานพาหนะคู่กรณี”
ระดับความรุนแรงหมายถึง การที่สถานพยาบาลทาการคัดแยกและจัดระดับความฉุกเฉินของผู้รับบริการสาธารณสุข
เป็นระดับต่างๆแบ่งตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
สีแดง หมายถึงผู้ป่ วยฉุกเฉินวิกฤต ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมี
ภาวะคุ ก คามต่ อ ชี วิ ต ซึ่ ง ห ากไม่ ไ ด้ รั บ ปฏิ บั ติ ก ารแพทย์ ทั น ที เพื่ อ แก้ ไ ขระบบการหายใจ
ระบบไหลเวียนเลือด หรือระบบประสาทแล้ว ผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือทาให้การบาดเจ็บ
หรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้น หรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว
สีเหลือง.../

-2สีเหลือง หมายถึงผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน ได้แก่ บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยเฉียบพลันมาก
หรือเจ็บปวดรุนแรงอันจาเป็นต้องได้รับปฏิบัติการแพทย์อย่างรีบด่วน มิฉะนั้นจะทาให้การบาดเจ็บ
หรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น ซึ่งส่งผลให้เสียชีวิตหรือ
พิการในระยะต่อมาได้
สีเขียว หมายถึงผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรง ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยซึ่งมีภาวะ
เฉียบพลันไม่รุนแรง อาจรอรับปฏิบัติการแพทย์ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือเดินทางไปรับบริการ
สาธารณสุขด้วยตนเองได้ แต่จาเป็นต้องใช้ทรัพยากรและหากปล่อยไว้เกินเวลาอันสมควรแล้วจะทา
ให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้
มาตรการ
หมายถึงการสวมหมวกนิรภัยและการคาดเข็มขัดนิรภัย
ดื่มสุรา
หมายถึงการได้ประวัติการดื่มสุรามาก่อนหรือการตรวจพบการดื่มสุราจากการซักถามสังเกตการ
ได้กลิ่นการตรวจร่างกายหรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การนาส่ง
หมายถึงวิธีการนาส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลกรณีการเสียชีวิตที่เกิดเหตุให้เลือกลงข้อมูลว่า “ไม่มี
การนาส่ง”
ผู้ประสบเหตุ/ญาติ หมายถึงผู้ประสบเหตุมาโรงพยาบาลด้วยตนเองพลเมืองดีหรือญาติของผู้บาดเจ็บนาส่ง
หน่วย EMS หมายถึงการนาส่งโดยหน่วยปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉินมี๒ระดับ
๑. ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น ระดั บ พื้ น ฐาน (Basic Life Support Unit: BLS) หมายถึ ง ชุ ด ปฏิ บั ติ ที่
ประกอบด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินระดับพื้นฐานพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตและผู้ปฏิบัติการต่างๆ (อย่าง
น้อยต้องเป็นพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT-B) เป็นหัวหน้าชุด
๒. ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (Advanced Life Support Unit: ALS) หมายถึงชุดปฏิบัติการที่
ประกอบด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงและผู้ปฏิบัติการต่างๆ (อย่าง
น้อยต้องเป็นพยาบาลกู้ชีพ หรือนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เป็นหัวหน้าชุด)
ผลการรักษา หมายถึงสถานะภาพ/อาการของผู้บาดเจ็บเมื่อสิ้นสุดการรักษา (จะต้องบันทึกผลการรักษาทุกรายใน
รายที่ต้องรอผลการรักษากรณี Admit/ Refer ให้เลือกช่องยังไม่ทราบผล (รอ Admit/ Refer) เพื่อ
จะได้ update ข้อมูลในภายหลัง) โดยใส่เครื่องหมาย “”ในช่องที่ต้องการเลือก
ยังไม่ทราบผล หมายถึงสถานะภาพ/อาการของผู้บาดเจ็บต้องรอผลการรักษา
Admit
หมายถึง รับผู้บาดเจ็บไว้รักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน
กลับบ้าน
หมายถึงผู้บาดเจ็บอาการทุเลาตรวจรักษาแล้วสามารถกลับบ้านได้
Refer
หมายถึง ผู้บาดเจ็บมีความจาเป็นต้องส่งต่อไปรับการรักษาโรงพยาบาลอื่น
- ส่งต่อก่อน admit หมายถึง ผู้บาดเจ็บที่ต้องส่งต่อไปรับการรักษาโรงพยาบาลอื่น
ตั้งแต่ตรวจรักษาที่ห้องฉุกเฉินโดยที่ยังไม่ได้รับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน

- ส่งต่อหลัง.../
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เสียชีวิต

- ส่งต่อหลัง admitหมายถึง ผู้บาดเจ็บที่ต้องส่งต่อไปรับการรักษาโรงพยาบาลอื่น
หลังจากรับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาลแล้ว
- ระบุโรงพยาบาลที่ส่งต่อ หมายถึง โรงพยาบาลปลายทางที่ส่งผู้บาดเจ็บไปรับการ
รักษา ให้ระบุชื่อโรงพยาบาล
ใส่เครื่องหมาย “”ในช่องที่ต้องการเลือกรายละเอียด ดังนี้
ตายที่เกิดเหตุ
หมายถึงผู้บาดเจ็บเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ
ตายระหว่างนาส่ง
หมายถึงผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในขณะถูกนาส่งไปโรงพยาบาล
ตายที่ห้องฉุกเฉิน
หมายถึงผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในห้องฉุกเฉินหลังถูกนาส่งไปโรงพยาบาล
ตายระหว่างส่งต่อ
หมายถึงผู้บาดเจ็บเสียชีวิตระหว่างส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น
ตายในตึกภายใน ๒๔ ชม. หลังเหตุ หมายถึงการเสียชีวิตในหอผู้ป่วยในภายใน ๒๔ ชั่วโมงแรก
หลังได้รับอุบัติเหตุ
ตายในตึกหลัง ๒๔ ชม. แต่ไม่เกิน ๓๐วัน หมายถึงการเสียชีวิตในหอผู้ป่วยในหลัง ๒๔ ชั่วโมง
แต่ไม่เกิน ๓๐ วันหลังได้รับอุบัติเหตุ

*** หมายเหตุ ***
- กรณี Refer ให้โรงพยาบาลที่ Refer เป็นผู้รายงานข้อมูลพร้อมระบุชื่อโรงพยาบาลที่ส่งต่อด้วยและติดตาม
ผลการรักษาภายหลังช่วงเทศกาล ๓๐ วัน (ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม ๒๕65)
- กรณีผู้ป่วยเกิดเหตุนอกกรุงเทพมหานครแล้วนาส่งโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ไม่ต้องรายงานในระบบ
ให้รายงานเป็นยอดของจังหวัดที่เกิดเหตุ

