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สรุปการนิเทศงานระบบเฝาระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ครั้งที่ 4
วันที่ 13 กรกฎาคม 2550
วิธีการนิเทศ เปนการนิเทศ (Mini) เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2550 โดยวิธนี ําปญหามาชี้แจงในที่ประชุม
กลุมเปาหมาย ไดแก ผูรับผิดชอบระบบเฝาระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต เจาหนาที่ระบาดวิทยาจังหวัด จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพืน้ ที่ที่ดาํ เนินงานระบบเฝาระวัง
การบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ผลการนิเทศงาน
จากขอมูล VIS เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2550 จากโรงพยาบาลเครือขายระบบเฝาระวังการ
บาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 47 แหง พบปญหาดังนี้
1. ขอมูลทั่วไป พบวา
1.1. คํานําหนา/ยศ ควรระบุคํานําหนาชื่อ หรือยศของผูบาดเจ็บทีม่ ารับการรักษาใหตรงกัน เชน
นาย นาง นางสาว เด็กหญิง เด็กชาย เพื่อใชตรวจสอบกับเพศ และอาชีพ กรณีที่เกิดการสับสนหรือ
คลาดเคลื่อนของขอมูล
1.2. ชื่อ-นามสกุล ควรสะกดชื่อและนามสกุลใหถกู ตอง เพื่อใชตรวจสอบกับ HN เพศ อาชีพ
กรณีที่เกิดการสับสนหรือคลาดเคลื่อนของขอมูล
1.3. เลข 13 หลัก (Personal Identification Number) พบวา บางรายไมระบุเลข 13 หลักตามบัตร
ประจําตัวประชาชน ในกรณีไมสามารถหาเลข 13 หลักไดใหเขียนชื่อ นามสกุลของผูบาดเจ็บใหถูกตอง
กรณีที่ไมสามารถหาเลข 13 หลักได ไมตอ งกรอกเลขอะไรลงไป และ ไมตองKey in เลขลงในโปรแกรมให
เวนวางขอมูลสวนนั้น
1.4. สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนา ใหลงรหัส 30
1.5. ที่อยูปจจุบัน ใหลงที่อยูปจจุบันทีผ่ ูบาดเจ็บอาศัยอยูในปจจุบันทีส่ ามารถติดตอได เชน ทหาร
ที่มีภูมิลําเนาในภาคอื่นที่มาปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตแลวไดรับบาดเจ็บจากเหตุการณ
ความไมสงบ ใหระบุที่อยูที่เปนคายทหารที่สังกัดอยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ณ ขณะที่เกิดเหตุ
2. การบาดเจ็บ
2.1. สาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ ใหใชสาเหตุที่เกิดขึ้นแรกสุดในการเกิดเหตุครั้งนัน้ เปน
สาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บในการรายงาน ตัวอยางเชน กรณีผูบาดเจ็บประสบหลายเหตุการณใน
คราวเดียวกัน เชน ผูบ าดเจ็บถูกยิงขณะกําลังขับรถจักรยานยนต แลวรถจักรยานยนตลมศีรษะแตก แลวถูก
ขวางระเบิดใส กรณีนี้สาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บใหลงรหัสตามสาเหตุแรกสุด คือ ถูกทํารายโดยการ
ยิงดวยปน
3. การลงรหัส Diagnosis ใหลงรหัสตาม ICD 10 บทที่ 19 ตั้งแต S00-T79
- ถาเปน Single injury ใหรหัสเปน S00-T79 ยกเวนรหัส T00-T07
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- ถาเปน Multiple injury จะลงรหัสไดเฉพาะที่เขาเงื่อนไขเปน Multiple injury จากรหัส T00-T07
เพื่อแสดงวา Diagnosis นั้นเปน Multiple injury ตามที่ ICD 10 บทที่ 19 กําหนดไว ถาไมเขาเงื่อนไขใหลง
รหัสเปน Single injury ตามเดิม
4. การลงรหัส BR และ AIS ของรหัส T00-T07
BR และ AIS ของรหัส T00-T07 คือ BR = 9 AIS = 9
ตัวอยางเชน แพทยลง Diagnosis ของผูบาดเจ็บมาดังนี้
รหัส ICD 10 คือ S02.0 BR = 1 AIS = 2
1. Fracture Skull
2. Fracture Cervical spine รหัส ICD 10 คือ S12.0 BR = 1 AIS = 2
และเมื่อพิจารณาแลวแตละ Single injury ขอ 1,2 เขาเงื่อนไขเปน Multiple injury ดังนั้น ตองลงรหัสเพิ่ม
คือ Fractures involving head with neck รหัส ICD 10 คือ T02.0 BR = 9 AIS = 9
5. ลักษณะกิจกรรมขณะเกิดเหตุ พบขอผิดพลาดจากการลงรหัส 8 กับ รหัส 9
- รหัส 8 หมายถึง เกิดเหตุการณขณะทํากิจกรรมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรหัส 0-7 (คือ ขณะเลน
กีฬา ออกกําลังกาย กิจกรรมพักผอน รับประทานอาหาร งานอดิเรก งานเลี้ยงรื่นเริง กําลังทํางานประจํา
กําลังเดินทางกลับบาน กําลังทํางานอื่น ๆ รวมถึงงานบาน เรียนหนังสือ ทํากิจกรรมสวนตัว เชน อาบน้ํา
สระผม เปนตน)
- รหัส 9 หมายถึง ไมทราบกิจกรรมขณะเกิดเหตุการณ
6. การมาโรงพยาบาล
กรณี รับ Refer ใหระบุวามาโรงพยาบาลดวยการสงตอ สงตอจากโรงพยาบาลอะไร ดวยพาหนะ
อะไร (บางกรณีอาจไมใชรถของโรงพยาบาลก็ได)
7. Diagnosis ควรลงรายละเอียดทุก Diagnosis เพื่อทราบหมวดอวัยวะที่ไดรับบาดเจ็บเพื่อศึกษาความ
สัมพันธกับประเภทของอุบัตเิ หตุ เพื่อทราบความรุนแรงของการบาดเจ็บในแตละราย เพื่อนําขอมูลไปใชใน
การคํานวณหาโอกาสรอดชีวิต (Probability of Survival) ของ ผูบาดเจ็บในแตละราย และ เพื่อใชในการ
ประเมินผลการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล (outcome evaluation)
8. ครอบครัวผูเสียหาย สวนใหญไมมขี อมูลในสวนนี้ และถามีกจ็ ะไมทราบความสัมพันธ ซึง่ เปนสวนที่
มีประโยชน เพื่อทราบจํานวนสมาชิกในครอบครัว และผลกระทบที่เกิดขึ้น และเพื่อประโยชนในการติดตาม
ผลการรักษาและชวยเหลือเยียวยาครอบครัวผูบาดเจ็บ
ควรประสานงานกับนักจิตวิทยาของศูนยวิกฤติ
สุขภาพจิตในการเก็บขอมูลนี้

โดย
คณะทํางานการนิเทศติดตามและประเมินระบบเฝาระวังและคุณภาพขอมูลระดับเขต

