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การนิเทศงานระบบเฝาระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ครั้งที่ 1
วันที่ 13 มีนาคม 2550
วิธีการนิเทศ เปนการนิเทศ (Mini) เดือนมกราคม 2550 โดยวิธนี ําปญหามาชี้แจงในที่ประชุม
กลุมเปาหมาย ไดแก ผูรับผิดชอบระบบเฝาระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพืน้ ที่ดาํ เนินงานระบบเฝาระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ผลการนิเทศงาน
จากขอมูลในแบบบันทึกขอมูล VIS เดือนมกราคม 2550 จากโรงพยาบาลเครือขายระบบเฝาระวัง
การบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 47 แหง พบปญหาในการกรอกแบบ
บันทึกขอมูล VIS ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไป พบวา
1.1. อาชีพ ในแบบบันทึกขอมูล VIS จะระบุวารับจาง ซึ่งในการ Code ไมมีอาชีพรับจาง ทําให
ไมสามารถระบุอาชีพไดในการ key ขอมูล กรณีเปนขาราชการไมมีการระบุวาเปนขาราชการอะไร ซึ่งคํา
จํากัดความของตัวแปรจากคูมือการใชแบบบันทึกขอมูลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต (VIS Form) เกี่ยวกับ อาชีพ หมายถึง อาชีพของผูบาดเจ็บและมารับการรักษาที่
โรงพยาบาล ไดแก
1. ขาราชการกระทรวงมหาดไทย เชน นายอําเภอ ปลัดอําเภอ เจาหนาที่ที่วาการอําเภอ
2. ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ เชน ครู อาจารย
3. ขาราชการสาธารณสุข เชน แพทย ทัตแพทย เภสัชกร พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข
4. ขาราชการพลเรือนอื่นๆ นอกเหนือจากขางตน
5. ตํารวจ
6. ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
7. อาสาสมัคร (อส.)
8. กํานัน
9. ผูใหญบาน
10. เจาที่หนาองคการบริหารสวนทองถิ่น (อบต.), เจาหนาที่เทศบาล
11. นักการเรืองทองถิ่น สส., สว., สจ. หรือ เจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัด
(อบจ.)
12. พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไฟฟา ประปา โทรศัพท
13. พนักงานบริษัท พนักงานที่สังกัดบริษทั ตางๆ
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14. กรรมกรผูใชแรงงาน ที่ไมตองใชฝมือหรือทักษะพิเศษ ในการทํางานหรือแลกเปลี่ยน
เปนคาจาง เชน กรรมกรกอสรางแบกหาม รับจางตัดออย คนเดินโตะ คนรับใชในบาน
15. คาขาย ผูประกอบกิจการคาขายสินคาตาง ๆ โดยเปนเจาของกิจการเองหรือเปน
หุนสวนในกิจการคาขายนักธุรกิจ
16. เกษตรกรรม ไดแก ผูมีอาชีพหลักในการกสิกรรม เชน ทํานา ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตว
โดยที่ตนเองเปนเจาของหรือเปนหุนสวนหรือผูเชา
17. นักเรียน/นักศึกษา คือ ผูที่ยังศึกษาอยูในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
18. นักบวช พระ ภิกษุ ชี (พุทธศาสนา)
19. ผูนําศาสนาอิสลาม
20. ทนายความ
21. ศิลปน นักแสดง
22. ประมงและการเดินเรือ
23. พนักงานขับรถอิสระตางๆ เชน ขับรถสามลอเครื่อง ถีบ รถสามลอ ขับรถ
มอเตอรไซดรับจาง ฯลฯ
24. ชางฝมืออิสระ ที่มีความชํานาญพิเศษในอาชีพของตน เชน ชางปูน ชางทาสี ชางไม
25. แมบาน (อยูบานดูแลลูก/ไมไดรับคาตอบแทน)
26. นักโทษ
27. อาชีพอื่น นอกเหนือจากที่กําหนดขางตน
28. ไมมีอาชีพ
29. ไมทราบ
1.2. สิทธิการรักษา พบวา ไมมีการระบุสทิ ธิการรักษาหลายชุด
1.3. เลข 13 หลัก (Personal Identification Number) พบวา สวนใหญไมระบุเลข 13 หลักตาม
บัตรประจําตัวประชาชน
ควรเนนใหผปู ฏิบัตไิ ดทราบถึงวัตถุประสงคของการระบุรายละเอียดของกรอกสิทธิการรักษา และ
เลข 13 หลักตามรายละเอียดในคูมือการใชแบบบันทึกขอมูลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต (VIS Form) ดังนี้
สิทธิการรักษา หมายถึง ประเภทสิทธิการรักษาพยาบาลของผูบาดเจ็บที่มารับการรักษาที่
โรงพยาบาล
ประโยชน 1. เพื่อใหทราบระบาดวิทยาเชิงพรรณนาของการบาดเจ็บ วามีการกระจายตามบุคคล
แตละสิทธิการรักษาเปนอยางไร
2. เพื่อทราบความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่แตกตางกันตามสิทธิการรักษา
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3. ทราบสถิติประเภทสิทธิรักษาพยาบาลของผูบาดเจ็บ สําหรับผูบริหารโรงพยาบาล
เลข 13 หลัก (Personal Identification Number) หมายถึง เลขหมายประจําตัวประชาชน 13
หลักของผูบาดเจ็บ ซึ่งสามารถดึงขอมูลจากฐานขอมูลของโรงพยาบาล โดยการเขียนโปรแกรมเชื่อมโยงข
อมูลเพิ่มเติม
ประโยชน . เพื่อใชในการเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตางๆ (data linkage)
2. การบาดเจ็บ
2.1. สาเหตุการบาดเจ็บ
2.2. ลักษณะกิจกรรมขณะเกิดเหตุ
2.3. สาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ
สวนใหญจะกรอกขอมูลในแบบบันทึกขอมูล VIS ไมครบถวน และไมละเอียด ทําใหขอมูลสําคัญ
ขาดหายไป และมีผลตอการ code และการ key ขอมูล ซึ่งสงผลตอการวิเคราะหสาเหตุ กิจกรรมขณะเกิด
เหตุ ทําใหการวางแผนในการดําเนินงานคลาดเคลื่อนจากสาเหตุทแี่ ทจริงได ควรย้ําใหผูรับผิดชอบในการ
กรอกแบบบันทึกขอมูล VIS มีการลงรายละเอียดการบาดเจ็บ โดยศึกษารายละเอียดจากคูมือการใชแบบ
บันทึกขอมูลผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บจากความรุนแรงในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต (VIS Form) และให
3. การมาโรงพยาบาล
3.1. การดูแลขณะนําสง เกีย่ วกับ การดูแลการหายใจ การหามเลือด C spine collar Splint/slab
IV fluid สวนใหญจะไมมีการกรอก ซึ่งจะทําใหการประเมินคุณภาพการนําสงผูบ าดเจ็บผิดพลาดได
4. Vital Signs แรกรับ รวมทั้ง Hx.Conciousness และ EVM มีแบบบันทึกขอมูล VIS บางใบที่ไมมีการ
กรอกในสวนนี้ ซึ่งมีประโยชนในการใชประเมินความรุนแรงของผูบาดเจ็บ เมื่อแรกรับที่หองฉุกเฉิน และ
เพื่อใชในการคํานวณหาโอกาสรอดชีวิต (Probability of Survival) ของผูบาดเจ็บเมือ่ แรกรับที่หองฉุกเฉิน
5. Diagnosis ควรลงรายละเอียดของทุก Diagnosis เพื่อทราบหมวดอวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บเพื่อศึกษา
ความสัมพันธกับประเภทของอุบัติเหตุ เพื่อทราบความรุนแรงของการบาดเจ็บในแตละราย เพื่อนําขอมูล
ไปใชในการคํานวณหาโอกาสรอดชีวิต (Probability of Survival) ของ ผูบาดเจ็บในแตละราย และ เพื่อใช
ในการประเมินผลการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล (outcome evaluation)
6. ครอบครัวผูเสียหาย สวนใหญไมมีขอมูล ซึ่งเปนสวนที่มีประโยชนเพื่อทราบจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชนในการติดตามผลการรักษาและชวยเหลือเยียวยา
ครอบครัวผูบาดเจ็บ
สรุป สวนใหญยังมีความเขาใจผิดเกี่ยวกับการกรอกขอมูลในแบบบันทึกขอมูล VIS ทําใหขาดความ
สมบูรณของขอมูล สงผลถึงการ Key in และผลลัพธของขอมูลในการนําไปใชประโยชนเทาที่ควร
โดย
คณะทํางานการนิเทศติดตามและประเมินระบบเฝาระวังและคุณภาพขอมูลระดับเขต

