ระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
(Violence – related Injury Surveillance - VIS)
ตามทีไ่ ด้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตัง้ แต่ปี 2547 เป็ นต้นมา มี
ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บและเสียชีวติ จากเหตุการณ์ดงั กล่าวจํานวนมาก ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.) ร่วมกับหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา และกรมแพทย์ทหารบก
ได้ดาํ เนินการพัฒนาระบบและจัดตัง้ เครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนภาคใต้ (Violence-related Injury Surveillance-VIS) เพือ่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลการบาดเจ็บ
จากความรุนแรงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
ให้เอือ้ ต่อการนําไปใช้พฒ
ั นาระบบบริการฉุกเฉิน
กําหนดนโยบายและวางแผน จัดสรรทรัพยากร ควบคุมป้องกันการบาดเจ็บในพืน้ ที่ และช่วยเหลือ
เยียวยาแก่ผสู้ ญ
ู เสียและครอบครัว โดยกลุ่มประชากรทีเ่ ฝ้าระวัง คือ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การบาดเจ็บทุกรายจาก
การบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอกแบบตัง้ ใจ (Intentional injury) ทีม่ ารับการรักษาพยาบาลรวมถึงการ
ชันสูตรพลิกศพของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัวไป
่
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย รวม 9 แห่ง
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม 3 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน 35 แห่ง ใน 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปตั ตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อําเภอจะนะ
เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี รวมทัง้ สิน้ 47 แห่ง โดยเริม่ ดําเนินการเก็บข้อมูลการบาดเจ็บจากความ
รุนแรงฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2550 ซึง่ ขณะนี้ได้ดาํ เนินการเก็บข้อมูลการบาดเจ็บจากความรุนแรง ฯ
ครบ 1 ปี แล้ว (มกราคม – ธันวาคม 2550) สําหรับข้อมูลดังกล่าวได้วเิ คราะห์ขอ้ มูลและนําเสนอผลการ
วิเคราะห์เฉพาะเหตุการณ์ทม่ี สี าเหตุจากความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้เท่านัน้
โดย
เผยแพร่ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนําไปใช้ประโยชน์ และแจ้งเตือนประชาชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีใ่ ห้ระมัดระวัง
และป้องกันตนเองจากอันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ทุกขณะ
สรุปการดําเนิ นงานในรอบปี 2550
1.
ประชุมผูบ้ ริหารด้านสาธารณสุข ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ รับทราบแนวทางการ
ดําเนินงานเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ (Violence – related
Injury Surveillance -VIS) จํานวน 55 คน และอบรมเจ้าหน้าทีท่ ด่ี าํ เนินการจัดทําข้อมูล VIS (พยาบาล
เจ้าหน้าทีเ่ วชสถิต)ิ จาก 47 โรงพยาบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปตั ตานี 13 แห่ง จังหวัด
ยะลา 7 แห่ง จังหวัดนราธิวาส 13 แห่ง จังหวัดสงขลา 8 แห่ง และจังหวัดสตูล 6 แห่ง) จํานวน 130 คน
วันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2549 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

2.
ดําเนินการจัดทําข้อมูล VIS ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2550 ซึง่ ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบ
บันทึกข้อมูล แล้วทําการบันทึกและวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมการเฝ้าระวังระวังการบาดเจ็บจาก
ความรุนแรงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ (Violence – related Injury Surveillance – VIS) ใน 47
โรงพยาบาล สรุปเป็ นรายงานสถานการณ์รายเดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และรายปี
3.
ประชุมคณะทํางานการวิเคราะห์ขอ้ มูล และ Focal Point VIS ระดับจังหวัด ระดับเขต และ
ระดับประเทศ จํานวน 15 คน เพือ่ ฝึกปฏิบตั ใิ นการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และนิเทศงาน VIS ไป
พร้อมกัน จํานวน 12 ครัง้ (ครัง้ ที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ครัง้ ที่ 2 วันที่ 13 มีนาคม 2550 ครัง้ ที่ 3
วันที่ 18 – 19 เมษายน 2550 ครัง้ ที่ 4 วันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2550 ครัง้ ที่ 5 วันที่ 13 – 14
มิถุนายน 2550 ครัง้ ที่ 6 วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2550 ครัง้ ที่ 7 วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2550 ครัง้ ที่ 8
วันที่ 12 – 13 กันยายน 2550 ครัง้ ที่ 9 วันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2550 ครัง้ ที่ 10 วันที่ 13 พฤศจิกายน
2550 ครัง้ ที่ 11 วันที่ 13 ธันวาคม 2550 และครัง้ ที่ 12 วันที่ 14 มกราคม 2551) ณ ห้องประชุมชัน้ 3
อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
4.
ดําเนินการเผยแพร่ขอ้ มูลสถานการณ์ VIS ทุกเดือน ให้กบั หน่วยงานระดับประเทศ ระดับเขต
ระดับจังหวัด และระดับโรงพยาบาล นักวิชาการ สือ่ มวลชน รวมทัง้ คณะทํางานด้านการเยียวยาผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ นําไปช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ ฯ
ดังกล่าว
5.
ประชุมระดมสมอง และร่างคูม่ อื นิเทศ และประเมิน VIS จํานวน 10 คน วันที่ 8 – 9 มีนาคม
2550 ณ ห้องประชุมชัน้ 3 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
6.
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเตรียมความพร้อมผูน้ ิเทศงาน VIS จํานวน 37 คน วันที่ 18 – 19 เมษายน
2550 ณ ห้องประชุมชัน้ 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
7.
นิเทศติดตามระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ได้
ดําเนินการ จํานวนทัง้ สิน้ 7 ครัง้ ประกอบด้วย
7.1 นิเทศนํ าร่องโรงพยาบาลหาดใหญ่ ในวันที่ 20 มีนาคม 2550 เพื่อทดลองใช้คู่มอื การ
นิเทศงานระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
7.2 การนิ เ ทศ (Mini) ผู้ร บั ผิด ชอบระบบเฝ้ า ระวัง การบาดเจ็บ จากความรุน แรงในพื้น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าทีร่ ะบาดวิทยาจังหวัดของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
ปตั ตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา จํานวน 4 ครัง้ โดยการตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลและใบ
VIS .ในการประชุมวิเคราะห์ขอ้ มูล VIS ณ หน่วยระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม และกรกฎาคม 2550
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8.
การนิเทศงาน VIS แก่ผูน้ ิเทศงานระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพืน้ ที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้ ร ะดับ จัง หวัด ซึ่ง ประกอบด้ว ย พยาบาลห้อ งอุ บ ัติเ หตุ ฉุ ก เฉิ น เจ้า หน้ า ที่เ วชสถิติ
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลของโรงพยาบาลยะลา เบตง ปตั ตานี นราธิวาสราชนครินทร์ สุไหงโก-ลก สตูล
และผู้ร บั ผิด ชอบระบบเฝ้ า ระวัง การบาดเจ็บ จากความรุ น แรงในพื้น ที่จ ัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ปตั ตานี นราธิวาส และสตูล ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่าง
วันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2550 (จํานวน 2 ครัง้ )
อบรมฟื้ นฟูเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบงาน VIS ทัง้ ระดับโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
9.
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเก็บข้อมูล โปรแกรมการบันทึกข้อมูลที่มกี ารเปลี่ยนแปลง และ
เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบงานใหม่เข้าใจการดําเนินงาน VIS โดยจัดอบรมเป็ น 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน รุ่นที่ 1
วันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2550 เป็ นเจ้าหน้ าที่จากจังหวัดยะลา สงขลา และสตูล รุ่นที่ 2 วันที่ 25 – 26
ธันวาคม 2550 เป็ นเจ้าหน้ าที่จากจังหวัดปตั ตานี และนราธิวาส จัดประชุมที่โรงแรมบีพสี มิหลา บีช
แอนด์รสี อร์ท อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
แนวทางการดําเนิ นงานระยะต่อไป
1.
ประชุมคณะทํางานการวิเคราะห์ขอ้ มูล และ Focal Point VIS ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับ
กระทรวงทุกเดือน เพือ่ ฝึกปฏิบตั ใิ นการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และนิเทศงาน VIS ไปพร้อมกัน
2.
ดําเนินการจัดทําข้อมูล VIS โดยใช้โปรแกรมการเฝ้าระวังระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ (Violence–related Injury Surveillance – VIS) ใน 47 โรงพยาบาล สรุป
เป็ นรายงานสถานการณ์รายเดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และรายปี อย่างต่อเนื่อง
3.
นิเทศงาน โดยคณะนิเทศงาน ซึง่ ประกอบด้วย ผูน้ ิเทศงานระดับกระทรวง และระดับเขต เดือน
กุมภาพันธ์ และเมษายน 2551
4.

ประเมินระบบ VIS โดยสํานักระบาดวิทยา เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2551

5.
ประชุมคณะทํางานการเชื่อมโยงข้อมูล VIS เพือ่ นําไปใช้ประโยชน์ เดือนกุมภาพันธ์ และ
กรกฎาคม 2551
6.

จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ VIS เดือนเมษายน 2551

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
1.
เนื่องจากการดําเนินงานระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความรุนแรงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้ เป็ นเรือ่ งใหม่ ในระยะแรกผูป้ ฏิบตั ยิ งั ไม่มคี วามรู้ ความเข้าใจทีด่ พี อ ดังนัน้ จึงได้มกี ารจัดประชุม
เพือ่ ให้ความรู้ พร้อมทัง้ ทําความเข้าใจ และได้มกี ารติดตามการดําเนินงาน นิเทศงาน พร้อมให้
ข้อเสนอแนะ เพือ่ แก้ไขปญั หาทีพ่ บ ซึง่ ทําให้ในระยะหลังการจัดทําข้อมูลและจัดทํารายงานสถานการณ์ดี
ขึน้ แต่ยงั ต้องมีการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง
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2.
ในระยะแรกมีการปรับปรุงโปรแกรมป้อนและจัดการข้อมูล VIS ค่อนข้างบ่อย เนื่องจากลักษณะ
ของข้อมูลมีความซับซ้อน และเป็ นโปรแกรมใหม่ จึงต้องพัฒนาแก้ไขเพือ่ ให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้มคี วามสมบูรณ์
มากขึน้ ทําให้มปี ญั หาบ้างสําหรับผูป้ ฏิบตั ิ แต่ได้พยายามทําความเข้าใจแก่ผปู้ ฏิบตั แิ ละพัฒนาแก้ไข
โปรแกรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผูป้ ฏิบตั ิ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ขอ้ มูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง และ
น่าเชื่อถือมากทีส่ ดุ
3.
การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในระดับพืน้ ทีใ่ นระยะแรกยังไม่เต็มที่ จึงได้มกี ารทําความเข้าใจใน
ตัวแปรต่างๆ ในข้อมูล VIS ในการประชุมประจําเดือนของผูร้ บั ผิดชอบระดับจังหวัดและเขต และผ่าน
การนิเทศงานระดับโรงพยาบาล จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างหน่วยงานระดับต่างๆ ในด้านการนํา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ พร้อมทัง้ ตัง้ คณะกรรมการ จัดทํามาตรฐานการดําเนินงานในการให้บริการทาง
วิชาการ และขัน้ ตอนการขอความอนุ เคราะห์ขอ้ มูลขึน้ รองรับการนําข้อมูลไปใช้

4

