ลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คูมือ
การลงรหัสแบบบันทึกเฝาระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ทีมพัฒนาระบบเฝาระวังการบาดเจ็บ
กระทรวงสาธารณสุข
ครั้งที่ 5
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560

ค�ำน�ำ
หนังสือ “คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ) เล่มนี้ ได้พัฒนา
จากคู่มือฉบับเดิม ปี พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บใช้อ้างอิงในการลงรหัส
และวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และเชื่อถือได้โดยเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกจังหวัด และใช้ประกอบ
การใช้งานโปรแกรม IS ที่ปรับปรุงใหม่เป็นรูปแบบที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลจากสถานพยาบาลได้ทั่วประเทศ
(IS-Online) ทั้งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มตัวแปรให้สอดคล้องกับแบบบันทึก IS คู่มือการใช้แบบบันทึกข้อมูล             
เฝ้าระวังการบาดเจ็บแห่งชาติ และโปรแกรม ISWIN online และ IS online ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่
คณะผูจ้ ดั ท�ำขอขอบคุณผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกท่านทีท่ ำ� ให้คมู่ อื ฉบับนีส้ ำ� เร็จลุลว่ งได้ดว้ ยดี และหวังว่าคูม่ อื ฯ คงจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงาน หากมีขอ้ บกพร่อง หรือผิดพลาดประการใด คณะผูจ้ ดั ท�ำขอน้อมรับค�ำแนะน�ำ  และค�ำชีแ้ จงจาก
ท่านด้วยความยินดี และท้ายที่สุด ขอขอบคุณ กระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก ที่สนับสนุนการปรับปรุง
และจัดพิมพ์ครั้งนี้

ทีมพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
กระทรวงสาธารณสุข
กันยายน 2560

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คู่มือการลงรหัสแ

สารบัญ
รายนามผู้จัดท�ำคู่มือการลงรหัส และแบบบันทึกข้อมูลเฝ้าระวัง
การบาดเจ็บ ครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
แบบบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS 26 July 2017)
คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
และการบันทึกลงคอมพิวเตอร์ (การ Key)
ภาคผนวก
กิตติกรรมประกาศ

IV

คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้า
1
3
4
42

รายนามผู
้จัดทำ�คู่มือการลงรหัสและแบบบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บครั้ที่ 5
คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็
บ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

รายนามผูจัดทําคูมือการลงรหัสและแบบบันทึกขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บครั้งที่ 5 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
สํานักระบาดวิทยา
1. นางกาญจนีย
ดํานาคแกว
2. นายภาคภูมิ
ยศวัฒน
3. นางสาวอนงค
ลิ้มโอชากุล
สํานักโรคไมติดตอ
1. นางนงนุช
ตันติธรรม
2. นายแพทยไผท
สิงหคํา
3. นายศรา
สนธิศิริกฤตย
4. นางสาววันวิสา
สรีระศาสตร
5. นางสาวพรรษา
สวนพุฒ
6. นางสาวชลธิชา
คําสอ
7. นายพานนท
ศรีสุวรรณ
8. นางสาวรุงนภา
คุณเศรษฐ
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
แพทยหญิงพิมพภา เตชะกมลสุข
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
1. นายแพทยวิฑูรย
อนันกุล
2. นางสาวพรสุดา
คําเหลือง
3. นางสาวอังคณา
อภิชาติโยธิน
4. นายถิรวุฒิ
แตสกุล
5. นางสาวนิตยา
คณิตสาร
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นางสาวนิตยา
โรจนทินกร

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
นายแพทยชํานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
เจาหนาที่โครงการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
เจาหนาที่โครงการ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
รองผูอํานวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน
นักวิชาการสาธารณสุข
เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
เจาหนาที่โครงการ
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 2

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
1. นางฉะออน
2. นางสาววรรณี
โรงพยาบาลศูนยราชบุรี
1. นางสุนันท
2. นายวิโรจน
โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี
นางสาวดาวเรือง

กองสุข
มีขวด

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

เกียรติชัยพิพัฒน
ธัชศฤงคารสกุล

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

ขมเมืองปกษ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

โรงพยาบาลศูนยขอนแกน
1. นางสาววรัญชภรณ
2. นายพรชัย

พลเขต
คําเพิงใจ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เจาพนักงานสถิติชํานาญการ

โรงพยาบาลศูนยลําปาง
นางสาวสุพัฒนา

ธิสาระ

นักวิชาการสถิติ

โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
นางสาวจันทรจิรา

สองหอง

เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
นายวชิระ
โรงพยาบาลตรัง
นางสมญา
ขาราชการบํานาญ
1. นางละมัย
2. นายพิภพ

2

ปยกิตติยา

เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน

ศิลปวิสุทธิ์

เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน

มหาวรรณ
โควถาวร

คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

จังหวัดลําปาง
จังหวัดราชบุรี

แบบบันทึกขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ โรงพยาบาล....................................................จังหวัด......................................... IS 18 September 2017

………….....ชื
ล....................................................... ที่อยูปจจุบัน  1.ในจังหวัด....................อําเภอ.....................
คู่มHN……
ือการลงรหั
สแบบบั่อ.............................................สกุ
นทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เพศ  1.ชาย  2.หญิง อายุ ..........ป .........เดือน ......วัน ID……………………………  2. นอกจังหวัด.............  3. นอกประเทศ............... N ไมทราบ
-------------------------------------------------อาชีพ  00 ไมมีอาชีพ  01 ขาราชการ 3 02 ตํารวจ/ทหาร  03 พนักงานรัฐวิสาหกิจ  04 พนักงานบริษัท  05 ผูใชแรงงานระบุ….....….
 06 คาขาย  07 เกษตรกรรม  08 นักเรียน/นักศึกษา ร.ร...........................

 อื่นๆ ระบุ............................................................(*)

วันที่เกิดเหตุ .................................................... เวลาที่เกิดเหตุ ................................ น.
วันที่มาถึง รพ. ................................................ เวลาที่มาถึงรพ. ................................ น.
สถานที่เกิดเหตุ จังหวัด................................อําเภอ..............................ตําบล.......................หมู..............
จุดเกิดเหตุ  1. บาน/บริเวณบาน 1.1 บานผูบาดเจ็บ  1.2 บานคูกรณี
1.3 บานเพื่อนผูบาดเจ็บ  1.4 บานเพื่อนคูกรณี 1.5 บานอื่นระบุ…………..
 2. หอพัก เรือนจํา สถานเลี้ยงเด็ก คายทหาร  3. รพ./รร./วัด ระบุชื่อ............................... (*)
 4. สนามกีฬาสาธารณะ
 5. ถนนหรือทางหลวง ระบุ..............................
 6. สถานที่ขายสินคาและบริการ
 7. สถานที่กอสราง โรงงานระบุ……..........…….
 8. นา ไร สวน
 9. อื่นๆ ระบุ....................................................
อุบัติเหตุหมู (Mass casualty)  1. ใช  0. ไมใช  N ไมทราบ
สาเหตุของการบาดเจ็บ (เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ)
 1. อุบัติเหตุจากการขนสง
ระดับการคัดแยก (1) (2) (3) (4) (5)
1.1 ผูบาดเจ็บเปน 1 คนเดินเทา  2 คนขับขี่  3 คนโดยสาร  N ไมทราบ
1.2 พาหนะของผูบาดเจ็บ  01 จักรยาน/สามลอ  02 จักรยานยนต
 03 สามลอเครื่อง  04 รถเกง  05 ปกอัพ ∆ 1 ตอนหนา ∆ 2 ตอนหลัง
 06 รถบรรทุกหนัก  07 รถพวง  08 รถโดยสารสองแถว  09 รถโดยสารบัส
 18 รถตู
 อื่นๆ (ระบุ)................................................................... (*)
1.3 การบาดเจ็บเกิดจาก 20 ตกจากพาหนะ  21 พาหนะลม คว่ํา ตก ลม จม
 ถูกชนหรือชนกับ ..........................  อื่นๆ ระบุ ................................................. (*)
 2. อุบัติเหตุหรือบาดเจ็บอื่นๆ (ระบุ)........................................................................................(ICD-10). N ไมทราบ
เหตุการณและกิจกรรมขณะเกิดเหตุ  0 กิจกรรมกีฬา  1 กิจกรรมยามวาง  2 ระหวางทํางานเพื่อรายได
 3 ขณะทํางานประเภทอื่นๆ
 8 ทํากิจกรรมที่ระบุรายละเอียดอื่นๆ

 4 ขณะพักผอน นอน รับประทาน กระทํากิจกรรมตางๆ ในชีวิตสุขอนามัยบุคคล
 9 ทํากิจกรรมที่มิไดระบุรายละเอียด

ผลิตภัณฑที่ทําใหบาดเจ็บ....................................................................................................................

การมาโรงพยาบาลของผูบาดเจ็บ (เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ)
 1. ผูบาดเจ็บเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ / สงชันสูตร
 ไมมีผูนําสง
 N ไมทราบ
 2. มาจากที่เกิดเหตุโดย
มีผูนําสง  2.1 หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน ระดับ...........................หนวย………....
 2.2 องคกรอื่นที่ไมขึ้นทะเบียน EMS ระบุ .......... 2.3 อื่น ๆ ระบุ..........
 3. มาจากสถานพยาบาลชื่อ .....................................จังหวัด...................................
3.1 มาโดย  ambulance  มีผูดูแลขณะนําสง ระบุ................... (*)  ไมมีผูดูแล
 ไมใช ambulance
3.2 มีใบสงตอที่ระบุอาการ และ/หรือ การรักษากอนสงตอ
 มี  ไมมี
ประวัติสลบตั้งแตเกิดเหตุ
 1. ไมสลบ  N ไมทราบ
 2. สลบนาน......ชม.....นาที

การบาดเจ็บเกิดโดย  1. อุบัติเหตุ
 2. ทํารายตนเอง  3. ผูอื่นทําราย  N ไมทราบ
 4. ปฏิบัติการทางกฎหมาย/ สงคราม/ สถานการณ
บาดเจ็บเกิดจากการทํางานในอาชีพ
 1. ใช
 0. ไมใช
 N ไมทราบ
พฤติกรรมเสี่ยง
1. แอลกอฮอล
 1 ใช ……. mg%  0 ไมใช  N ไมทราบ
2. ยา
 1ใช  0 ไมใช  N ไมทราบ
3. เข็มขัดนิรภัย  1ใช  0 ไมใช  N ไมทราบ
4. หมวกนิรภัย  1ใช  0 ไมใช  N ไมทราบ
5. โทร.เคลื่อนที่  1ใช  0 ไมใช  N ไมทราบ
6. อื่นๆ ระบุ................................................... (*)
การปฐมพยาบาล/การดูแลขณะนําสง
1. ดูแลการหายใจ
 1 มี-เหมาะสม  2 มี -ไมเหมาะสม…….…….
 3 ไมจําเปน
 0 ไมมี
2. การหามเลือด
 1 มี-เหมาะสม  2 มี -ไมเหมาะสม…….…….
 3 ไมจําเปน
 0 ไมมี
3. Immobilize C-spine
 1 มี-เหมาะสม  2 มี -ไมเหมาะสม…………..
 3 ไมจําเปน
 0 ไมมี
4. Splint/Slab อื่นๆ
 1 มี-เหมาะสม  2 มี -ไมเหมาะสม…….……
 3 ไมจําเปน
 0 ไมมี
5. IV Fluid
 1 มี-เหมาะสม  2 มี -ไมเหมาะสม……….…
 3 ไมจําเปน
 0 ไมมี
ลักษณะการบาดเจ็บ
 1. Blunt
 2. Penetrating
 3. Blunt & Penetrating  9. อื่นๆ

vital signs แรกรับที่ ER BP........……mm.Hg P…...... / m RR…….... / m
GCS. = E…......…V……...….M……..…..
ออกจาก ER.วันที่............เวลา................ น. สง  1. Consult …...……  2. Observe ER 3. OR  4. อื่นๆ….............
ผลการรักษาจากER  1.DBA  2.จําหนาย  3.สงตอ  4.ปฏิเสธการรักษา  5.หนีกลับ  6.ตาย  7.รับไว…....

DIAGNOSIS 1- 6 (กรณีที่ admit ไมตองกรอกที่ ER)
1. ………………………………………….....…................... BR….….... AIS ……..........
2. ………………………………………………...…............... BR….….... AIS ……..........
3. ………………………………………….…...................... BR….….... AIS ……….......

4. …………...…...…………...………..............…...…. BR..…….... AIS…….….…
5. ……………......…..……………..................…..….. BR..……….. AIS……....…
6. ……………..…...………............…...............……. BR..…….... AIS…….….…

จําหนายจากหอผูปวย วันที่..............................โดย  1. ทุเลา  2. สงตอ  3. ปฏิเสธการรักษา  4. หนีกลับ  5. ตาย  6. ยังไมจําหนาย
สงตอจังหวัด ............................................................................................สถานพยาบาล............................................................................................................
ชื่อผูบันทึก 1. .......................................................................................................... 2. ........................................................................................................................
(*) หมายเหตุ ...ดูรายละเอียดในคูมือบันทึกเฝาระวังการบาดเจ็บ
(รายงานชุดนี้ใชเพื่อการเฝาระวังการบาดเจ็บไมสามารถนําไปอางอิงทางกฎหมาย)

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

3

คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

คูมือการลงรหัสแบบบันทึกขอมูลเฝาระวังการบาดเจ็บ
และการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)

คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายการในแบบบันทึก

ชื่อ Field

ชนิดของ
Length
ความหมาย
ตัวแปร
C
10 ชื่อโรงพยาบาลที่รายงาน

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)

1. โรงพยาบาล

HOSP

2. จังหวัด

PROV

C

2

ชื่อจังหวัดที่ตั้ง

ไมตองใสรหัสและไมตอง KEY ถามีการกําหนดรหัส
หนวยงาน ของโรงพยาบาลที่เฝาระวังการบาดเจ็บ
ตามระบบของสํานักระบาดวิทยา

HN

C

15

เลขที่ทั่วไป

Hospital Number หมายเลขของผูบาดเจ็บ
ที่โรงพยาบาลออกให

PRENAME

C

50

คํานําหนาชื่อ

ตามที่ระบุ โดยเลือกตามคํานําหนานาม
นาย = นาย
นาง = นาง
น.ส. = นางสาว
ด.ช. = เด็กชาย
ด.ญ. = เด็กหญิง
(สําหรับยศและระดับราชทินนามใหพิมพเพิ่มได)

5. ชื่อ

NAME

C

20

ชื่อของผูบาดเจ็บ

ระบุชื่อผูบาดเจ็บ

6. นามสกุล

FNAME

C

25

นามสกุลของผูบาดเจ็บ

ระบุนามสกุลผูบาดเจ็บ

PID

C

13

เลขที่บัตรประชาชน13หลัก

เลขประจําตัวตามบัตรประชาชน 13 หลัก ตามกรมการปกครอง

3. H.N.
4. คํานําหนาชื่อ

7. ID

ไมตองใสรหัสและไมตอง KEY ถามีการกําหนดรหัส
หนวยงาน ของโรงพยาบาลที่เฝาระวังการบาดเจ็บ
ตามระบบของสํานักระบาดวิทยา

4

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 5

รายการในแบบบันทึก

8. ที่อยูปจจุบัน
จังหวัด
อําเภอ
9. เพศ
คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

10. อายุ ป ...เดือน ...วัน
BIRTH
อายุ…ป
อายุ...เดือน
อายุ...วัน

ชื่อ Field

ชนิดของ
Length
ตัวแปร

ความหมาย
หมายเหตุ : สามารถดึงเลข
ID จากฐานขอมูลของ
โรงพยาบาลในระบบ LAN
โดยการเขียนโปรแกรม
เชื่อมโยงขอมูลเพิ่มเติม
จังหวัดที่เปนที่อยูปจจุบัน
ของผูบาดเจ็บ

HOME

C

1

CHANGWAT
AMPUR

C
C

4
2

ตามมหาดไทย
ตามมหาดไทย

SEX

C

1

เพศ

BIRTH
AGE
MONTH
DAY

D
N
N
N

3
2
2

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)
กําหนดเปนรหัสประจําตัวบุคคล

1 = ในจังหวัด
2 = นอกจังหวัด
N = ไมทราบ
จังหวัดที่ผูบาดเจ็บอาศัยอยู
อําเภอที่ผูบาดเจ็บอาศัยอยู
ดึงจาก HIS
1 = ชาย
2 = หญิง

หมายถึง อายุของผูบาดเจ็บที่มารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล
วัน เดือน ป เกิดของผูบาดเจ็บ กรณี ลงขอมูลวันเกิดของผูบาดเจ็บโปรแกรมจะคํานวณอายุ
ป เดือน วัน ให
 หมายถึง อายุเปนจํานวนป ระบุอายุ ป.... ของผูบาดเจ็บ
หมายถึงอายุเปนจํานวนเดือน ระบุอายุ เดือน.... ของผูบาดเจ็บ
หมายถึง อายุเปนจํานวนวัน ระบุอายุเปนจํานวนวัน **ในกรณีอายุต่ํากวา 1 เดือน
ถาไมระบุอายุ โปรแกรมฯ จะถือเปนไมทราบอายุ
และจะไมนําไปคํานวณคา Ps ดังนั้น จึงขอแนะนําวาให Coder
ตรวจสอบจากทะเบียน ER หรือ OPD CARD
เพื่อจะไดขอมูลอายุผูบาดเจ็บนี้

5

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 6

6
คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รายการในแบบบันทึก

ชื่อ Field

11. อาชีพ (ขณะเกิดเหตุ)

OCCU

ชนิดของ
Length
ตัวแปร
C
2
อาชีพ

ความหมาย

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)
00 = ไมมีอาชีพ
01 = ขาราชการ หมายถึง ขาราชการพลเรือน/พนักงาน
ราชการ/พนักงานของรัฐ รวมลูกจางประจําและลูกจาง
ชั่วคราว รวมไปถึงขาราชการบํานาญ
02 = ขาราชการตํารวจ ทหาร ทุกหมูเหลา และทุกระดับชั้น
รวมทั้งขาราชการบํานาญ ลูกจางประจําและลูกจาง
ชั่วคราว
03 = พนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจางทุกระดับ รวมทั้ง
ลูกจางชั่วคราว
04 = พนักงานบริษัท พนักงานที่สังกัดบริษัทตางๆ
ยกเวน คนงานรับจางทํางานที่ไมใชความรู ฝมือ หรือกรรมกร
05 = ผูใชแรงงาน ที่ไมตองใชฝมือหรือทักษะพิเศษ ใน
การทํางานหรือแลกเปลี่ยนเปนคาจาง(สามารถเพิ่มรหัส ยอยของ
ผูใชแรงงานไดตามตองการ) กอสรางแบกหาม
รับจางตัดออย คนเดินโตะคนรับใชในบาน
06 = คาขาย ผูประกอบกิจการคาขายสินคาตางๆ โดยเปน
เจาของกิจการเองหรือเปนหุนสวนในกิจการคาขายนักธุรกิจ

07 = เกษตรกรรม ไดแก ผูมีอาชีพหลักในการกสิกรรม เชน
ทํานา ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตว โดยที่ตนเองเปนเจาของ
หรือเปนหุนสวนหรือผูเชา
08 = นักเรียน/นักศึกษา คือ ผูที่ยังศึกษาอยูในโรงเรียน
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เพิ่ม field โรงเรียน key รหัส
โรงเรียนของจังหวัดนั้น ๆ (สามารถเพิ่มชื่อรหัสยอย
ของโรงเรียนไดตามตองการ)

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 7

รายการในแบบบันทึก

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

11.1 ขยายอาชีพ

ชื่อ Field

ชนิดของ
Length
ตัวแปร

50

ความหมาย

กรอกอธิบายอาชีพเพิ่ม เชน
ชางไม ชางปูน

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)
09 = นักบวช ภิกษุ ชี พราหมณ
10 = ทนายความ
11 = ศิลปน นักแสดง
12 = ประมงและการเดินเรือ
13 = พนักงานขับรถอิสระตางๆ เชน ขับรถสามลอเครื่อง ถีบ
รถสามลอ ขับรถมอเตอรไซดรับจาง ฯลฯ
14 = ชางฝมืออิสระ ที่มีความชํานาญพิเศษในอาชีพของตน
เชน ชางปูน ชางทาสี ชางไม
15 = แมบาน (อยูบานดูแลลูก/ไมไดรับคาตอบแทน)
16 = นักโทษ
17 = ในปกครอง
19 = แมบานมีรายได
99 = อาชีพอื่นๆ ระบุนอกเหนือจากที่กําหนดขางตน
N = ไมทราบ
 ไมกรอก = ใช ENTER 
ใชกรณีอธิบายอาชีพเพิ่มเติม

7

OCCU_t

C

12. วันที่เกิดเหตุ

ADATE

D

วันที่ผูบาดเจ็บประสบ
อุบัติเหตุ หรือทํารายตนเอง
หรือถูกผูอื่นทําราย

รหัสตาม วว/ดด/ปปปป (พ.ศ. 4 หลัก) เชน 01/01/2540
* ควรมีการกรอกใน Field นี้
 กรณีไมทราบ = ใช ENTER 

13. เวลาที่เกิดเหตุ

ATIME

D

เวลาที่ผูบาดเจ็บประสบกับ
อุบัติเหตุหรือทํารายตนเอง
หรือถูกผูอื่นทําราย

ตามเวลาที่เกิดเหตุ เปนชั่วโมง นาที
รหัสตั้งแต 00.00 ถึง 23.59
* ควรมีการกรอกใน Field นี้
 กรณีไมทราบ = ใช ENTER 

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 8

8
คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชนิดของ
Length
ความหมาย
ตัวแปร
D
วันที่ผูบาดเจ็บมารับการ
รักษาที่โรงพยาบาล

รายการในแบบบันทึก

ชื่อ Field

14. วันที่มาถึงโรงพยาบาล

HDATE

15. เวลาที่มาถึง
โรงพยาบาล

HTIME

D

16. สถานที่เกิดเหตุจังหวัด

APLACE

C

4

AMPUR
TUMBON
MOO

C
C
C

2
2
2

APOINT

C

3

อําเภอ
ตําบล
หมู
17. จุดเกิดเหตุ

เวลาที่ผูบาดเจ็บมารับการ
รักษาที่โรงพยาบาล
สถานที่เกิดอุบัติเหตุหรือการ
บาดเจ็บจากการทํารายตนเอง
หรือถูกผูอื่นทําราย

บริเวณที่เกิดเหตุหรือการ
บาดเจ็บจากการทําราย
ตนเองหรือถูกผูอื่นทําราย

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)
รหัสตาม วว/ดด/ปปปป (พ.ศ. 4 หลัก)
 ระวัง ถา Field นี้มี blank หรือไม key ทั้ง record ของ
ผูปวยจะไมถูกนํามาวิเคราะหและเสนอในตารางวิเคราะห
ตามเวลาที่มาถึงโรงพยาบาล เปนชั่วโมง นาที
รหัสตั้งแต 00.00 ถึง 23.59
 ไมกรอก = ใช ENTER 
ระบุจังหวัดของสถานที่เกิดเหตุ (กรณี นอกประเทศใหใชรหัส
ตางประเทศ)
ระบุอําเภอของสถานที่เกิดเหตุ
ระบุตําบลของสถานที่เกิดเหตุ
ระบุหมูข องสถานที่เกิดเหตุ
ไมทราบ = ใช ENTER 
1 = บาน บริเวณบานหมายถึงสถานที่อยูอาศัยของครอบครัว
หรือบุคคล ซึ่งไมได เปนลักษณะของสถานที่พักชั่วคราว
เชน หอพัก หรือสถานสงเคราะห
บานและบริเวณบานจะรวมไปถึง
- ถนนภายในบาน
- สนามหญาของบาน
- สระวายน้ําในบาน
- สนามกีฬาในบาน
- อพารทเมนท
- คอนโดมีเนียม

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 9

รายการในแบบบันทึก

ชื่อ Field

ชนิดของ
Length
ตัวแปร

ความหมาย

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

บาน ไดแก
1.1 บานผูบาดเจ็บ
1.2 คูกรณี
1.3 เพื่อนผูบาดเจ็บ
1.4 เพื่อนคูกรณี
1.5 เพื่อนผูบาดเจ็บและคูกรณี
1.6 ญาติผูบาดเจ็บ/คูกรณี
1.7 บานอื่น ๆ ระบุ...ในชองขยายจุดเกิดเหตุได
 บานผูบาดเจ็บ คือ บานที่ผูบาดเจ็บอาศัยอยู
ไมจําเปนตองเปนเจาของ
2 = หอพัก เรือนจํา สถานที่เลี้ยงเด็ก คายทหาร
หมายถึง สถานที่อยูอาศัยสําหรับคนที่มีลักษณะ
คลายคลึงกันและอยูเปนหมู ซึ่งไมได เปนบานหรือที่พัก
สําหรับ ครอบครัว หรือบุคคล เชน
- สถานสงเคราะหเด็กกําพรา สถานพินิจ
- หอพัก
- เรือนจํา
- คายทหาร
- บานพักคนชรา
3 = สถานศึกษา โรงพยาบาล/วัดหมายถึง อาคาร และบริเวณ
ของอาคาร ที่ใชโดยกลุมคน หรือสาธารณชนเพื่อกิจกรรมตาง ๆ
- หอประชุม
- สถานศึกษา เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย
- โบสถ วัด มัสยิด
- โรงภาพยนตร

9

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 10
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รายการในแบบบันทึก

ชื่อ Field

ชนิดของ
Length
ตัวแปร

ความหมาย

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)

คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

- สโมสร
- ศูนยเยาวชน
- โรงพยาบาล
- หองสมุด
- ถนนในโรงพยาบาล
ยกเวน
- ตึกใดๆ ที่กําลังอยูระหวางการกอสราง (ใหใสรหัส 7)
- สถาบันที่พัก เชน หอพักนักศึกษา (ใหใสรหัส 2)
- สถาบันกีฬาและกรีฑาในโรงเรียน (ใหใสรหัส 4)
4 = สนามกีฬาสาธารณะ หมายถึง สถานที่สําหรับบุคคล
ทั่วไปใชในการออกกําลังกาย เลนกีฬาหรือกรีฑา ไดแก
- สนามฟุตบอล
- สนามกอลฟ
- สนามขี่มา
- โรงยิมเนเซียม
- สระวายน้ําสาธารณะ
- อัฒจันทร
5 = ถนนหรือทางหลวง หมายถึง เสนทางคมนาคม
สาธารณะที่ใชเพื่อการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
รวมไปถึงสวนประกอบของเสนทางนั้นๆ ไดแก
- ทางหลวง
- ทางดวน
- ตรอก ซอย
- ไหลทาง
- ทางเทา (ขางถนน)
- สะพานเชื่อมถนน

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 11

รายการในแบบบันทึก

ชื่อ Field

ชนิดของ
Length
ตัวแปร

ความหมาย

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

6 = สถานที่ขายสินคาและบริการ หมายถึง สถานที่ที่มีไว
เพื่อเปนที่ซื้อขายสินคา และบริการตางๆ ไดแก
- สนามบิน
- ธนาคาร
- รานอาหาร รานกาแฟ
- โรงแรม
- ตลาด
- อาคารสํานักงาน
- สถานีวิทยุหรือโทรทัศน
- รานคา
- ซุปเปอรมารเก็ต
- หางสรรพสินคา
- คลังสินคา
7.สถานที่กอสราง โรงแรม หมายถึง อาคาร และบริเวณของ
อาคารที่ใชเพื่อการผลิตสิ่งของหรือสินคาปริมาณมาก ใน
ลักษณะอุตสาหกรรมตั้งแตขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ
รวมทั้งอาคารและบริเวณที่กําลังอยูระหวางการกอสราง ไดแก
- อาคารระหวางกอสราง
- อูตอเรือ
- โรงงาน
- ลานอเนกประสงคของโรงงานอุตสาหกรรม
- ลานตากมัน ลานตากขาวโพด
- แทนขุดเจาะน้ํามัน
- โรงผลิตไฟฟา
- อุโมงคระหวางกอสราง

11

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 12
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รายการในแบบบันทึก

ชื่อ Field

ชนิดของ
Length
ตัวแปร

ความหมาย

คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

17.1 ขยายจุดเกิดเหตุ

APOINT NAME

C

50

ชื่อของสถานที่เกิดเหตุ กรอก
เพิ่มเชน ชื่อโรงเรียนชื่อวัด

18. การบาดเจ็บเกิดโดย

INJBY

C

1

การบาดเจ็บในครัง้ นี้เกิดโดย
เจตนาหรือไม เชน จากอุบัติ
เหตุหรือทํารายตนเอง
หรือถูกผูอื่นทําราย

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)
- หองเครื่อง โรงเครื่องจักร
- เหมือง
- โรงปูน โรงโมหิน ระเบิดหิน
8 = นา ไร สวน หมายถึง บริเวณที่ใชสําหรับเกษตรกรรมและ
ปศุสัตว รวมไปถึงสิ่งกอสรางที่ใชสําหรับการนี้
ตัวอยาง - ที่พักชั่วคราวในไร เชน ขนํา เถียงนา ตูบ
- คอกปศุสัตว
9 = อื่นๆ หมายถึง สถานที่อื่นๆ ที่มิไดกําหนดไวใน 8 ขอขางตน
ตัวอยาง - ชายหาด -ทะเลสาบ -ภูเขา ปา -สวนสนุก
- สระหรือบอน้ํา
- ทางรถไฟ
- สวนสัตว
- คลอง
- สะพานลอย
- ทาเรือ
- เขตฝกของทหาร
- ลานจอดรถ
- ที่สาธารณะอื่นๆ
- แมน้ํา
- อางเก็บน้ํา
N = ไมทราบ
 ไมกรอก = ใช ENTER 
ใหแตละโรงพยาบาลกําหนดรหัสเอง
1 = อุบัติเหตุ
2 = ทํารายตนเอง
3 = ผูอื่นทําราย
4 = ปฏิบัติทางกฏหมาย/สงคราม/สถานการณ
N = ไมทราบ
 ไมกรอก = ใหCODER ดูสาเหตุของการบาดเจ็บประกอบ

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 13

รายการในแบบบันทึก

19. บาดเจ็บจากการ

ชื่อ Field

INJOCCU

ชนิดของ
Length
ตัวแปร

C

1

ทํางานในอาชีพ
20. อุบัติภัยหมู (Mass
casualty)

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

21. สาเหตุของการ
บาดเจ็บ

ความหมาย

เชน ระบุในอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บอื่น ๆ วาผูบาดเจ็บถูกแทง
ดวยมีด สรุปไดวาผูบาดเจ็บรายนี้ การบาดเจ็บเกิดโดยผูอื่น
ทําราย
การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นใน
ขณะที่กําลังทํางานอยู

Mass casualty

C

1

CAUSE

C

1

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)

เหตุการณที่มีผูบาดเจ็บเกิดขึ้น
จํานวนมากจนตองระดมกําลัง
ความชวยเหลือจากทุกแผนกใน
โรงพยาบาลโดยอาจจําตอง สง
ตอไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
อื่นทั้งในและนอกจังหวัด (ตาม
นิยามของ JCAHO)
สภาพแวดลอมและสาเหตุ
ภายนอกตาง ๆ ที่กอใหเกิด
การบาดเจ็บและตายของผู
ที่มารับบริการ ทั้งทีเกิดโดย
เจตนาและไมเจตนา

0 = ไมใช
1 =ใช
N = ไมทราบ
 ไมกรอก = ใช ENTER 
 1ใช � 0 ไมใช � N ไมทราบ

1 = อุบัติเหตุการขนสง หมายถึงอุบัติเหตุใดๆ ที่เกี่ยวของ
กับพาหนะทุกชนิดที่ถูกออกแบบหรือถูกใชสําหรับการ
นําบุคคลหรือสิ่งของจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งและในการ
คมนาคมทุกชนิด ซึ่งรวมอุบัติเหตุทั้งที่เกิดบนถนน
หลวงและนอกถนนหลวง
2 = อุบัติเหตุหรือบาดเจ็บอื่นๆ หมายถึง สาเหตุ หรือกลไก
ใดๆ ที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บทั้งอุบัติเหตุและเจตนา ซึ่ง
ไมเกี่ยวของกับพาหนะที่ใชในการขนสง เชน
พลัดตกหกลม ของหลนใส จมน้ํา วัตถุสิ่งแปลกปลอม
ไฟไหม ไฟซ็อต น้ํารอนลวก ภัยธรรมชาติ สัมผัสสารพิษ
ถูกทํารายรางกาย

13
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รายการในแบบบันทึก

คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

22. ระดับการคัดแยก
(Triage level)

23. ผูบาดเจ็บเปน

ชื่อ Field

ชนิดของ
Length
ตัวแปร

Triage

C

1

INJP

C

1

ความหมาย

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)
หมายเหตุ : ถาถูกทําราย โดยการตีหรือยิงขณะขับขี่
รถจักรยานยนต แลวรถลมเกิดการบาดเจ็บ ใหลงรหัสการ
บาดเจ็บเกิดโดย (INJBY) เปนถูกผูอื่นทําราย รหัส = 3
และสาเหตุของการบาดเจ็บ (CAUSE)เปนอุบัติเหตุ
หรือบาดเจ็บอื่นๆ รหัส = 2
N = ไมทราบ หมายถึง กรณีที่ไมสามารถบอกไดวาสาเหตุจาก
การบาดเจ็บเกิดจากอะไร เชน ผูปวยหมดสติและไมมีผูให
ขอมูลได
 ไมกรอก = ใช ENTER 

หมายถึง การจําแนกประเภทผูปวย
ตามระดับความเรงดวน
ระดับหนึ่ง หมายถึง ผูปวยวิกฤต
(Resuscitate/ Life threatening)
ระดับสอง หมายถึง ผูปวยฉุกเฉิน
เรงดวน ( Emergency)
ระดับสาม หมายถึง ผูปวยฉุกเฉิน
ไมเรงดวน ( Urgency)
ระดับสี่ หมายถึง ผูปวยฉุกเฉิน
(Acute / Semi urgency)
ระดับหา หมายถึง ผูปวยไมฉุกเฉิน
(Non acute/ Non urgency)
ประเภทของผูใชรถใชถนน
โดยเปนผูบาดเจ็บที่เกี่ยวของ
กับอุบัติเหตุการขนสง

1= ระดับหนึ่ง หมายถึง ผูปวยวิกฤต (Resuscitate/ Life
threatening ) ตองไดรับการตรวจรักษาภายใน 4 นาที
2= ระดับสอง หมายถึง ผูปวยฉุกเฉินเรงดวน ( Emergency)
ตองรักษาภายใน 10 นาที
3=ระดับสาม หมายถึง ผูปวยฉุกเฉินไมเรงดวน ( Urgency) รอ
ตรวจรักษาภายใน 30 นาที
4=ระดับสี่ หมายถึง ผูปวยฉุกเฉิน (Acute / Semi urgency) รอ
ตรวจรักษาภายใน 60 นาที
5= ระดับหา หมายถึง ผูปวยไมฉุกเฉิน ( Non acute/ Non
urgency)รอตรวจรักษาภายใน 2 ชั่วโมง
1 = คนเดินเทา หมายถึง บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุ
การขนสง ในขณะที่มิไดขับหรือขี่หรือโดยสารพาหนะ
หรือสัตวใดๆ เชน ขณะที่กําลังเปลี่ยนยางรถยนตแลวถูก
รถจักรยานยนตชน

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 15

รายการในแบบบันทึก

24. พาหนะของผูบาดเจ็บ

ชื่อ Field

INJT

ชนิดของ
Length
ตัวแปร

C

2

ความหมาย

สัตวหรือพาหนะที่ถูกใช
หรือออกแบบไวสําหรับการ
ขนสงคนหรือสิ่งของจาก
ที่หนึ่งไป ยังอีกที่หนึ่ง
ที่ผูบาดเจ็บใชในการนําสง
ตนเอง บุคคลอื่น หรือสิ่งของ

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

15

2 = คนขับขี่ หมายถึง ผูที่ควบคุมหรือพยายามควบคุมพาหนะ
หรือสัตวพาหนะ
3 = คนโดยสาร หมายถึง ผูที่อาศัยพาหนะที่ออกแบบไวหรือ
ถูกใชสําหรับการขนสง นําสง ตนเองและ/หรือสิ่งของจากที่
หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง แตไมใชผูขับขี่
N = ไมทราบ  ไมกรอก = ใช ENTER 
01 = จักรยานและสามลอ
02 = จักรยานยนต
03 = สามลอเครื่อง
04 = รถเกง
05 = รถปกอัพ
06 = รถบรรทุกหนัก หมายถึง ตั้งแต 6 ลอขึ้นไป
07 = รถพวง หมายถึง รถบรรทุกหนักขนาดใหญที่มีการพวงดานทาย
08 = รถโดยสารสองแถว
09 = รถโดยสารบัส
10 = รถแท็กซี่
11 = รถไฟ
12 = สัตว รถเทียมสัตว
13 = เครื่องบิน เฮลิค็อปเตอร เครื่องรอน
14 = เรือทุกชนิด
15 = รถใชงานเกษตรกรรมเชน แทร็กเตอร รถไถนา ฯลฯ
16 = รถอีแตน
17 = รถสกายแล็ป
18 = รถตู
19 = รถพยาบาล
191 = รถกูชีพ (รถโรงพยาบาล)

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 16
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คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

24.1 ประเภทผูโดยสาร

24.2
ทะเบี ย นรถของ
ผูบาดเจ็บ
25. การบาดเจ็บเกิดจาก

ชื่อ Field

Passenger

ชนิดของ
Length
ตัวแปร
C

50

ความหมาย
N = ไมทราบ
 ไมกรอก = ใช ENTER 
- ประเภทของผูโดยสาร
- สวนอธิบายเพิ่มเติม

INJFROM

C

2

กลไกการบาดเจ็บใน
อุบัติเหตุจากการขนสง

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)
192 = รถ Refer 193 = รถกูชีพ (ไมใชรถโรงพยาบาล)
99 = อื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนด ระบุ...........
1 = ผูโดยสารตอนหนา
2 = ผูโดยสารตอนหลังทายปคอัพ
ใชกรณีอธิบายพาหนะของผูบาดเจ็บอื่นๆ เพิ่มเติม
ทะเบียนรถของผูบาดเจ็บ
01
02
03
04
05
06
07

=
=
=
=
=
=
=

ถูกชนหรือชนกับรถจักรยาน + สามลอ
ถูกชนหรือชนกับจักรยานยนต
ถูกชนหรือชนกับสามลอเครื่อง
ถูกชนหรือชนกับรถเกง
ถูกชนหรือชนกับรถปกอัพ
ถูกชนหรือชนกับรถบรรทุกหนัก ตั้งแต 6 ลอ
ถูกชนหรือชนกับรถพวง (รถบรรทุกหนักขนาด
ใหญที่มีการพวงทาย)
08 = ถูกชนหรือชนกับรถโดยสารสองแถว
09 = ถูกชนหรือชนกับรถโดยสารบัส
10 = ถูกชนหรือชนกับรถแท็กซี่
11 = ถูกชนหรือชนกับรถไฟ
12 = ถูกชนหรือชนกับสัตว รถเทียมสัตว
13 = ถูกชนหรือชนกับเครื่องบิน เฮลิค็อปเตอร เครื่องรอน
14 = ถูกชนหรือชนกับเรือทุกชนิด
15 = ถูกชนหรือชนกับรถใชงานเกษตรกรรม
16 = ถูกชนหรือชนกับรถอีแตน
17 = ถูกชนหรือชนกับรถสกายแล็ป

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 17

รายการในแบบบันทึก

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

25.1 ขยายการบาดเจ็บเกิด
จาก
26. สาเหตุของ
อุบัติเหตุและการ
บาดเจ็บตาม ICD 10

ชื่อ Field

ชนิดของ
Length
ตัวแปร

ความหมาย

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)
18
19
20
21
22
23
24
99

= ถูกชนหรือชนกับวัตถุสิ่งของ สิ่งกอสราง
= ชนกับคน
= ตกจากพาหนะ
= พาหนะลม คว่ํา ตก ลม จม
= พาหนะระเบิด ไฟไหม
= ถูกชนหรือชนกับอะไร ไมทราบหรือไมระบุ
= ถูกชนหรือชนกับรถตู
= อื่น ๆ ระบุ......นอกเหนือจากที่กําหนดขางตน เชน
ถูกประตูรถหนีบมือ ถูกทอไอเสียของรถจักรยานยนต
ขณะจอดอยู
N = ไมทราบวา การบาดเจ็บเกิดจากอะไร
 ไมกรอก = ใช ENTER 

17

INJFROM_t

C

50

กรอกอธิบาย กลไกการบาดเจ็บ
อุบัติเหตุจากการขนสง

ใชกรณีอธิบายกลไกการบาดเจ็บอุบัติเหตุจากการขนสงเพิ่มเติม

ICDCAUSE

C

3

สาเหตุของอุบัติเหตุหรือการ
บาดเจ็บอื่นๆ ตาม ICD 10
CHAPTER 20 ตั้งแต
WOO - Y36

รหัสตามบัญชี ICD 10 บทที่ 20 (W00-Y 36)
# ในขอนี้ให CODE โดยละเอียด
หมายเหตุ: สําหรับขอมูลในหนาถัดไป ทําไวเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการเปดบัญชีตัวจริงเทานั้นไมเหมาะจะใช CODE
เพราะไมมีรายละเอียด
W00 - W19 = พลัด ตก หรือหกลม
W 20 – W49 = สัมผัสกับแรงเชิงกลของวัตถุสิ่งของ
# ( W 46 - W48 ใน ICD 10 ไมมี )
W 50 - W64 = สัมผัสกับแรงเชิงกลของสิ่งมีชีวิต
# ( W 61 - W63 ใน ICD 10 ไมมี )

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 18
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รายการในแบบบันทึก

ชื่อ Field

ชนิดของ
Length
ตัวแปร

ความหมาย

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)

คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

W 65 - W74 = อุบัตเิ หตุจากการตกน้ําและจมน้ํา
# ( W 71 - W72 ใน ICD 10 ไมมี )
W 75 - W84 = อุบัติเหตุอื่นที่คุกคามการหายใจ
# ( W 82 ใน ICD 10 ไมมี )
W 85 - W99 = สัมผัสกระแสไฟฟา รังสี อุณหภูมิ และความ
กดดันอากาศ
# ( W 95 - W98 ใน ICD 10 ไมมี )
X00 - X09 = สัมผัสควัน ไฟ และเปลวไฟ
# ( X07.ใน ICD 10 ไมมี )
X 10 – X 19 = สัมผัสความรอน ของรอน
X 20 – X 29 = สัมผัสพิษจากสัตว หรือพืช
X 30 – X 39 = สัมผัสพลังงานจากธรรมชาติ
X 40 - X 49 = สัมผัสพิษและสารพิษอื่นๆ
X 50 – X 57 = การออกแรงเกิน เดินทาง การขาดอาหารและน้ํา
# ( X 55 - X 56 ใน ICD 10 ไมมี )
X 58 - X 59 = สัมผัสกับสิ่งไมทราบแนชัด
X 60 – X 84 = ทํารายตัวเองดวยวิธีตางๆ
X 85 - Y 09 = ถูกทํารายดวยวิธีตางๆ
Y10 – Y 33 = บาดเจ็บโดยไมทราบเจตนา
 Y34 = ไมทราบทั้งสาเหตุและเจตนา
Y 35 – Y 36 = การปราบจลาจลหรือการสงคราม
หมายเหตุ ขอมูลตั้งแต 1 มกราคม 2550 เปนตนไป จะใช
รหัส Y34 แทน N ดังนั้น พ.ศ.2550 เปนตนไป จะไมมี รหัส N
ใหเปลี่ยนเปนรหัส Y 34 แทน ซึ่งจะไปอยูในสาเหตุ ที่ 19
เหมือนเดิม
ไมกรอก = ใช ENTER 

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 19

รายการในแบบบันทึก

ชื่อ Field

27. เหตุการณและกิจกรรม
ขณะเกิดเหตุ

ACTIVITY

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

28. ผลิตภัณฑที่ทําให
บาดเจ็บ
การมาโรงพยาบาล
ของผูบาดเจ็บ
29. ผูบาดเจ็บเสียชีวิต
ณ จุดเกิดเหตุ /สงชันสูตร

PRODUCT

PMI

ชนิดของ
Length
ความหมาย
ตัวแปร
C
50 หมายถึง กิจกรรมที่กําลังทํา
อยูขณะเกิดเหตุ

C

บันทึกรายละเอียดกิจกรรมที่กําลังทําอยูขณะเกิดเหตุ
โดยละเอียด
หมายเหตุ ในการจัดกลุมกิจกรรม จําแนกตาม ICD – 10
มี 7 หัวขอ ดังนี้
0 = ขณะทํากิจกรรมกีฬา
1 = ขณะทํากิจกรรมยามวาง
2 = ระหวางทํางานเพื่อรายได รวมถึงชวงเวลาเดินทางไปและ
กลับ (ไมมีผลตอการเบิกจายเงินตามสิทธิผูปวยตาง ๆ)
3 = ขณะทํางานประเภทอื่นๆ
4 = ขณะพักผอน นอน รับประทาน หรือกระทํากิจกรรมตาง
ในชีวิตสุขอนามัยบุคคล
8 = ขณะทํากิจกรรมที่ระบุรายละเอียดอื่นๆ
9 = ขณะทํากิจกรรมที่มิไดระบุรายละเอียด
ผลิตภัณฑที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บ เปลี่ยนเปน TEXT ขอความซึ่งผูใชอาจลงเปนรหัสตัวเลข หรือ
เปนชนิด หรือชื่อบริษัทที่ผลิต
เก็บชอความ (แลวแตโรงพยาบาลที่จะใชขอมูล)

50

C

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)

1

19

หมายถึง ผูบาดเจ็บเสียชีวิต
ณ จุดเกิดเหตุและไดรับการ
ชันสูตร ณ จุดเกิดเหตุ โดย
เจาหนาที่ของโรงพยาบาล
และมี H.N.ของโรงพยาบาล
ไมวาจะนําศพมาโรงพยาบาล
หรือไมและรวมผูบาดเจ็บที่
เสียชีวิตกอนถึงโรงพยาบาล

ผูบาดเจ็บเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ / สงชันสูตร

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 20
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รายการในแบบบันทึก

คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

30. มาจากที่เกิดเหตุอื่น ๆ

30.1 ระดับความเรงดวนใน
การบริการการแพทย
ฉุกเฉิน

ชื่อ Field

ATOHOSP

EMS

ชนิดของ
Length
ตัวแปร

C

C

1

2

ความหมาย
(Dead Before Arrival : DBA)
ที่สงชันสูตร ณ โรงพยาบาลที่
ที่เฝาระวัง
ผูบาดเจ็บมาจากที่เกิด
เหตุโดยมีผูพบเห็นนําสง
โรงพยาบาล หรือผูบาดเจ็บ
มาโรงพยาบาลเองโดยไมได
รับสถานพยาบาลใดมากอน
1. มีผูนําสง หมายถึง
มีผูนําผูบาดเจ็บสง
โรงพยาบาล โดย :
1.1 หนวยบริการการแพทย
ฉุกเฉิน หมายถึง หนวยเคลื่อนที่
ทางการแพทยซึ่งประกอบดวย
บุคลากรทางการแพทย และ
สาธารณสุขเชน แพทย
หรือพยาบาล หรือเจาหนาที่
สาธารณสุขอื่นๆ (ซึ่งไมรวม
ผูทําหนาที่ขับรถขณะนําสง)
ที่ทําหนาที่ชวยเหลือนําสง
และดูแลผูไดรับอุบัติเหตุ
อุบัติภัยระหวางนําสง
1.2 องคกรอื่นที่ไมขึ้นทะเบียน
กําหนดรหัส Code ของชื่อ
หนวย EMS ที่ขึ้นทะเบียน
ผูบาดเจ็บมาโรงพยาบาลเอง

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)

กรณีเลือก “มีผูนําสง” ใหลงรหัสตามขอ
0 = ไมมีผูนําสง
1 = ตํารวจ
2 = ทหาร

3 = หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน ระบุ.......
4 = องคกรอื่นไมขึ้นทะเบียน EMS ระบุ.........
9 = อื่น ๆ (ระบุ) เชน ญาติ ผูเห็นเหตุการณ
N = ไมทราบ

EMS แบงเปน ALS < 1 > แบงเปน BLS < 2 >
แบงเปน FR < 3 > (รหัสแรก - ลําดับ)
- รหัสที่ 2 –แลวแตโรงพยาบาลกําหนด

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 21

รายการในแบบบันทึก

30.2 ขยายมาจากที่เกิด
เหตุ
31. มาจากสถาน
พยาบาลชื่อ

ชื่อ Field

ชนิดของ
Length
ตัวแปร

ความหมาย
2. ไมทราบ หมายถึงไมทราบวา
มีผูนําสงหรือไม ในกรณีที่ไม
สามารถซักถามผูบาดเจ็บไดวา
มีผูนําสงหรือไม เชนผูปวยหมด
สติอยูหนาหองฉุกเฉินหรือผูปวย
ใหขอมูลไมได เปนตน
ชื่อหนวยกูชีพที่นําสง
เพิ่มคําจํากัดความเปน
กรอกเพิ่มตามแบบบันทึก

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)

ATOHOSP_t

C

50

ขยายมาจากที่เกิดเหตุ ใหแตละโรงพยาบาลระบุชื่อที่ใชกําหนด
เพิ่มเอง

HTOHOSP

C

6

ชื่อสถานพยาบาลที่ผูบาดเจ็บ
รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก
ไปรับการรักษา (ภายหลังไดรับ
บาดเจ็บ)กอนยายมาโรงพยาบาล
ที่เฝาระวังการบาดเจ็บ

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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32. จังหวัด

HPROV

C

2

จังหวัดที่ตั้งของสถานพยาบาล
ใสรหัสจังหวัดที่ตั้งของสถานพยาบาลตามสวนขอมูล
ที่ผูบาดเจ็บไปรับการรักษา (ภาย ขาวสารสาธารณสุข
หลังจากไดรับบาดเจ็บ) กอนยาย
มาโรงพยาบาลที่เฝาระวัง
การบาดเจ็บ

33. มาโดย

AMB

C

1

การที่ผูบาดเจ็บถูกนําสง
จากสถานพยาบาลหนึ่งไป
รับการรักษาอีก
สถานพยาบาลหนึ่งโดยรถ
⊗ Ambulance หมายถึง
รถพยาบาลฉุกเฉินของ

0 =
1=
2 =
3 =
4 =

มาโดยรถอื่นๆ ที่ไมใช Ambulance
มาโดย Ambulance ซึ่งไมมีผูดูแลระหวางนําสง
มาโดย Ambulance มีผูนําสง คือ แพทย
มาโดย Ambulance มีผูนําสง คือ พยาบาล
มาโดย Ambulance มีผูนําสง คือ พยาบาลเทคนิค
พนักงานอนามัย ผดุงครรภ

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 22
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รายการในแบบบันทึก

ชื่อ Field

ชนิดของ
Length
ตัวแปร

ความหมาย

คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สถานพยาบาลนั้นๆ ซึ่งไดรับ
อนุญาตจากกรมตํารวจแลว
พรอมใบสงตัว (Refer)
โดย: ผูดูแลระหวางนําสง
(ระบุวิชาชีพ)
หมายถึง ผูใหการดูแล และชวย
เหลือผูบาดเจ็บ ในขณะนําสง
ซึ่งไมรวมถึงผูทําหนาที่ขับรถ
 มี (ระบุ) หมายถึง การระบุ
วาผูนําสงเปนใคร เชน ญาติ
แพทย พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลเทคนิค พนักงาน
อนามัย ผดุงครรภ พนักงานผู
ชวยเหลือคนไข พนักงาน
ประจําตึก พนักงานฉุกเฉิน
ที่ไดรับการอบรมพิเศษ
 ไมมี (ระบุ) หมายถึง ไมมี
ผูดูแลผูบาดเจ็บ
⊗ไมใช Ambulance หมาย
ถึงรถอื่นที่ไมใช Ambulance
ของสถานพยาบาลนั้น ๆ ให
ระบุรถที่นําสงวาเปนของหนวย
งานใดพรอมใบสงตัว (Refer)

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)
5 = มาโดย Ambulance มีผูนําสง คือ พนักงานประจําตึก
พนักงานผูชวยเหลือคนไข
6 = มาโดย Ambulance มีผูนําสง คือพนักงานฉุกเฉินของ
สถานพยาบาลที่ไดรับการอบรมพิเศษ ที่ไมใชรหัส 2 ถึง
รหัส 5
7 = มาโดย Ambulance มีผูนําสงคือ ญาติ หรือ
ผูเห็นเหตุการณ
9 = มาโดย Ambulance มีผูนําสง คืออื่นๆ นอกเหนือจาก
ที่กําหนด
N = มาโดย Ambulance ระบุวาไมทราบและ/หรือไมระบุวาผู
นําสงเปนใคร
 ไมกรอก= ใช ENTER 

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 23
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ชื่อ Field

34. มีใบสงตอที่ระบุอาการ REFER
และ/หรือการรักษา
กอนสงตอ

พฤติกรรมเสี่ยง
35. แอลกอฮอล

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

36. ระดับแอลกอฮอล
ในเลือด

37. ยา

RISKE 1

ชนิดของ
Length
ความหมาย
ตัวแปร
C
1
รายงานผลการวินิจฉัยและ
การรักษาเพื่อสงตอใหพยาบาล
ที่ผูบาดเจ็บไปรับบริการ เพื่อให
การรักษาเปนไปอยางเหมาะสม
และตอเนื่อง
C

ALCLEVEL

N

RISK 2

C

1

การที่ผูบาดเจ็บไดดื่ม
เครื่องดื่มใดๆที่มีแอลกอฮอล
โดยทราบจากผูบาดเจ็บบอก
หรือสังเกตไดจากทาเดิน การ
พูด หรือการไดกลิ่นของ
แอลกอฮอลจากผูบาดเจ็บ
หรือทราบจากการตรวจลม
หายใจและในเลือด

Double ระดับแอลกอฮอลในเลือด
(mg %) ซึ่งเปนตัวเลขที่ได
จากเครื่องตรวจวัดโดยลม
หายใจ (Breath analyses)
หรือไดจากหองปฏิบัติการ
ที่ตรวจจากเลือดโดยตรง
1

23

การที่ผูบาดเจ็บใชยาใดๆที่อาจมี
ผลตอระบบประสาทและการรับรู
ที่ทําใหงวงนอน เกิดอาการเซื่อง
ซึม หรือยากระตุนประสาทที่มีผล

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)
0 = ไมมี
1 = มี

0 = ไมใช
1 = ใช
N = ไมทราบ
 ไมกรอก = ใช ENTER 

ตามที่ระบุ รหัส 0 ถึง 600
999 = ไมทราบ
 ไมกรอก = ใช ENTER 

0 = ไมใช
1 = ใช
N = ไมทราบ
 ไมกรอก = ใช ENTER 

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 24
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ชื่อ Field

ชนิดของ
Length
ตัวแปร

ความหมาย

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)

คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตอจิตประสาทที่อาจกอใหเกิด
อุบัติเหตุการขนสงและการ
บาดเจ็บอื่น ๆได เชน ยาบา
ยาแกหวัด ยาแกแพ

38. เข็มขัดนิรภัย

RISK 3

C

1

การที่ผูบาดเจ็บคาดเข็มขัด
นิรภัยไดมาตรฐานตาม
ประกาศของกรมการขนสง
ทางบกในขณะเกิดอุบัติเหตุ

0 = ไมใช
1 = ใช
N = ไมทราบ
 ไมกรอก = ใช ENTER 

39. หมวกนิรภัย

RISK 4

C

1

การที่ผูบาดเจ็บสวมหมวก
นิรภัยที่ไดมาตรฐานตาม
ประกาศของกรมการขนสง
ทางบก อยางถูกตองพรอม
รัดสายรัดคาง ในขณะเกิด
อุบัติเหตุ

0 = ไมใช
1 = ใช
N = ไมทราบ
 ไมกรอก = ใช ENTER 

40. โทรศัพทเคลื่อนที่

RISK 5

C

1

การที่ผูบาดเจ็บใชโทรศัพท
เคลื่อนที่ในขณะเกิดอุบัติเหตุ

0 = ไมใช
1 = ใช
N = ไมทราบ
 ไมกรอก = ใช ENTER 

41. อื่นๆ (ระบุ)

RISK 6

C

1

พฤติกรรมอื่น ๆ ที่สงผลให
เกิดอุบัติเหตุ เชนพฤติกรรม
ในการขับขี่ที่ไมปลอดภัย

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 25
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การปฐมพยาบาล/การดูแล
ขณะนําสง

ชื่อ Field

ชนิดของ
Length
ตัวแปร

ความหมาย

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ไดแก ขับขี่ไมเปดไฟ ขับรถ
รถเร็ว ขับยอนศรฯลฯ
หรือพฤติกรรมที่สงผลตอ
สมรรถนะของผูขับขี่ เชน
งวงนอน เหนื่อยลา ฯลฯ
หรือ ยากระตุนประสาทที่มี
ผลตอจิตประสาท เชน ยาบา
ยาแกหวัดฯลฯ ทั้งนี้ควรระบุ
ประเภทของยาทีใ่ ชใหชัดเจน
ถาทราบชื่อยาใหระบุดวย
การดูแลชวยเหลือผูบาดเจ็บ
เบื้องตน ณจุดเกิดเหตุและ
ใหการรักษาพยาบาล
เบื้องตน ณ โรงพยาบาล
กอนสงตอตลอดจนการ
เคลื่อนยายผูบาดเจ็บอยาง
ถูกตองและการดูแลระหวาง
สงตอ โดยประเมินจากสภาพ
ผูบาดเจ็บดังนี้
- การดูแลการหายใจ
- การหามเลือด
- immobilize/Slab C-spine
- Splint/Slab
- การใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)
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ชื่อ Field

คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชนิดของ
Length
ความหมาย
ตัวแปร
C
1
การดูแลผูบาดเจ็บใหทาง
เดินหายใจโลงไดแกการจัด
ทานอนและการทําทางเดิน
หายใจใหโลงเชนการดูดเสม
หะการใสทอทางเดินหายใจ
การดูแลทอทางเดินหายใจ
และการใหออกซิเจนการบีบ
Ambu bag ชวยหายใจ
ในกรณีที่ผูปวยหายใจ
ชากวาที่ควร เปนตน

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)

42. ดูแลการหายใจ

AIRWAY

0 = ไมมี
1 = มี-เหมาะสม
2 = ไมเหมาะสม ระบุ................
2.1 hyperventilation
2.2 intubation ลึกเกินไป
2.3 tube มีกอนเลือดในทอ
2.4 oral ET tube แตไมมี month gag
2.5 tube เล็ก หรือ cuff รั่ว
2.6 อื่น ๆ ระบุ…….
3 = ไมจําเปน
 ไมกรอก = ใช ENTER 
0 = ไมมี
1 = มี -เหมาะสม
2 = มี -ไมเหมาะสม ระบุ....................
2.1 พันไมแนน
2.2 เลือดยังไมหยุด
2.3 เสนประสาทบาดเจ็บดวย
2.4 อืน่ ๆ ระบุ…….
3 = ไมจําเปน
 ไมกรอก= ใช ENTER 

43. การหามเลือด

BLOOD

C

1

การชวยเหลือผูบาดเจ็บที่
มีเลือดออกจากบาดแผล
ภายนอกเพื่อหยุดเลือดหรือ
ไมใหผูบาดเจ็บเลือดออก
มากขึ้นจนอาจจะเปน
อันตรายถึงชีวิต ไดแก
การใชแรงกดบริเวณบาดแผล
เปนตน

44. IMMOBILIZE
C-SPINE

SPLINT-C

C

1

การดามกระดูกสวนที่หักใหอยูนิ่ง 0 = ไมมี
(Immobilization) เพื่อปองกัน 1 = มี - เหมาะสม
กระดูกสวนที่หักทําลายเนื้อเยื่อ 2 = มี-ไมเหมาะสม ระบุ.................
และเสนประสาทบริเวณใกลเคียง
2.1 ไมไดขนาด
ดวยความระมัดระวังโดยให
2.2 แนนเกินไป

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 27
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45. Splint /Slab อื่นๆ

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

46. IV.Fluid

ชื่อ Field

SPLINT

IV

ชนิดของ
Length ความหมาย
ตัวแปร
ผูบาดเจ็บนอนบนกระดานแข็ง
มีการใชผา/หมอนทราย (Collar
support) บริเวณดานขางลําคอ
ทั้ง 2 ขาง เพื่อใหศีรษะอยูนิ่ง
หนาตรง
C
1
การดามกระดูกสวนที่หักให
อยูนิ่ง(Immobilization) เพื่อ
ปองกันกระดูกสวนที่หักทําลาย
บริเวณใกลเคียงดวยความระมัด
ระวังโดยใหผูบาดเจ็บนอนบน
กระดานแข็ง มีการใชผา/หมอน
ทราย(Collar support)บริเวณ
ดานขางลําคอ ทั้ง 2 ขาง เพื่อให
ศีรษะอยูนิ่งหนาตรง
C
1
การใหสารน้ําทดแทน ในกรณีที่
ผูบาดเจ็บเสียเลือด หรืออยูใน
ภาวะช็อคจากการไดรับบาดเจ็บ
โดยสถานพยาบาลแรกรับกอนสง
ตอไปยังโรงพยาบาลอื่น ๆ
อยางเพียงพอระหวางการ
เคลื่อนยายและผูบาดเจ็บไดรับ
ความปลอดภัย

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)
2.3 หลวมเกินไป
2.4 เฝอกหัก
2.5 อื่น ๆ ระบุ…….
3 = ไมจําเปน
 ไมกรอก= ใช ENTER 
0 = ไมมี
1 = มี-เหมาะสม
2 = มี-ไมเหมาะสม ระบุ..................
2.1 ไมไดขนาด
2.2 แนนเกินไป
2.3 หลวมเกินไป
2.4 อื่น ๆ ระบุ…….
3 = ไมจําเปน
 ไมกรอก= ใช ENTER 
0 = ไมมี
1 = มี-เหมาะสม
2 = มี-ไมเหมาะสม ระบุ.............
2.1 ใหปริมาณความเร็วต่ํา
2.2
ชนิดที่ใหไมเหมาะสม
2.3 ขนาดเข็มที่ใหเล็กเกินไป
2.4 ตําแหนงไมถูกตอง
2.5 หลุดหรือรั่ว
2.6 อื่น ๆ ระบุ…….
3 = ไมจําเปน
 ไมกรอก = ใช ENTER 
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คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

47. ลักษณะการบาดเจ็บ

ชื่อ Field
TINJ

ชนิดของ
Length
ความหมาย
ตัวแปร
C
1
ลักษณะของตัวกระทํา (Agent)
ที่ทําใหบาดเจ็บและดูลักษณะ
บาดแผลประกอบดวย
Blunt หมายถึง Blunt Trauma
คือ การบาดเจ็บจากการกระทบ
หรือกระแทกกับสิ่งของตนเหตุ
ซึ่งเปนของแข็งไมมีคม เชน
ถูกรถทับ ไฟไหม (Burn) ฟาผา
ลําไสแตก หรือถูกกระชากจน
ขอตอหลุดหรือขาดจากกัน
ในกรณีที่มีบาดแผลภายนอก
จะพบวาบาดแผลจะรุงริ่งขอบไม
เรียบมักเปนlacerated Wound
Penetrating หมายถึง
Penetrating Injuries คือ
การบาดเจ็บที่มีแผลทะลุเขาไปใน
รางกาย หรือเกิดจากสิ่งตนเหตุที่มี
ความแหลมหรือคมอาจเกิดจากปน
สะเก็ดระเบิด มีด ในบางกรณีอาจ
เกิดจากวัตถุแปลกปลอม เชน
หลาวตํากน ถูกเสาคอนกรีตเสียบ
ทะลุตัวลักษณะการบาดเจ็บนี้
มักจะมีบาดแผลที่มีขอบเรียบ
มักเกิดจากของมีคม และมักกอให
เกิดรูใหม เชน ถูกกระสุนปน
Blunt รวมกับ Penetrating

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)
1 = Blunt
2 = Penetrating
3 = Blunt รวมกับ Penetrating
9 = อื่น ๆ
 ในกรณีไมกรอก ให coder พยายามดูจากสาเหตุการ
บาดเจ็บและ Diagnosis ของผูปวยประกอบกันแลว code
ตามขอเลือก รหัส 1 ถึง 3 หรือ 9
 ในกรณีที่ไมมีขอมูลทั้งสาเหตุการบาดเจ็บและ/หรือ
ลักษณะการบาดเจ็บเลย ก็ไมตอง code และใช ENTER 

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 29

รายการในแบบบันทึก

48. ประวัติสลบ
ตั้งแตเกิดเหตุ
คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Vital signs แรกรับ
ที่หองER
49. BP1

ชื่อ Field

ชนิดของ
Length
ตัวแปร

HxCC

C

1

BP1

N

3

ความหมาย

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)

หมายถึง มีการบาดเจ็บสอง
อยางรวมกัน เชน ถูกรถชน และ
ถูกแทงซ้ํา หรือรถคว่ําทับขาหัก
และถูกราวรถเสียบทะลุทอง
อื่น ๆ หมายถึงการบาดเจ็บที่
ไมสามารถจําแนกเปน Blunt
หรือ Penetrating ได หรือ
Blunt รวมกับ Penetrating
เชน จมน้ํา กลืนเหรียญ (เหรียญ
ติดคอ หรือ esophagus) เมล็ด
พืชอุดจมูกขาดอากาศหายใจ
สลบหมายถึงประวัติความรูสึกตัว ไมตองใสรหัสและไมตอง Key
ของผูบาดเจ็บตั้งแตเกิดเหตุจน  ใชประกอบกับ Diagnosis ในการใหระดับความรุนแรง
กระทั่งรูสึกตัวหากยังไมรูสึกตัว
ของAIS
ใหนับจนถึงเวลาแรกรับที่ ER
1 = ไมสลบ
- ไมสลบ หมายถึง รูสึกตวดี
2 = สลบนาน..........ชั่วโมง...............นาที่
ไมหมดสติตั้งแตเกิดเหตุ
3 = ไมทราบ
จนถึง ER
- ไมทราบ หมายถึง ไมทราบ
ประวัติการสลบ
BP :……/…… mm/Hg PR :…../m RR :…../m GCS =……
BP แรกรับที่ ER
BP systolic (mmHg)

วัดไมได BP = 0 – ไมมีตําแหนงใหวัด BP = 999
ไมไดวัด BP = 999

29

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 30
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รายการในแบบบันทึก

ชื่อ Field

คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชนิดของ
Length
ความหมาย
ตัวแปร
N
3
BP แรกรับที่ ER
BP diastolic (mmHg)

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)

50. BP2

BP2

51. PR

PR

N

3

Pulse rate (ครั้ง/นาที)

ตาม PR ในแบบบันทึก แตตอง < 200
 ไมกรอก = 999

52. RR

RR

N

2

Respiratory rate
(ครั้ง/นาที)

ตาม RR ในแบบบันทึก แตตอง <60
 ไมกรอกหรือผูปวยไมไดหายใจเอง เชน on ambu bag
หรือหายใจดวยเครื่องชวยหายใจ (ซึ่งกรณีเชนนี้จะตองไมเอา
เขาไปคํานวณ Ps เพราะผิดเงื่อนไขสูตรคํานวณ) ใชรหัส = 99

53. GLASGOW
COMA SCALE

COMA

N

2

GCS = E……V…..M……
GLASGOW COMA SCALE
ของผูปวยเมื่อแรกรับถึง ER
ซึ่งประเมินโดยพยาบาล
ประจําหองER

ตาม COMA SCALE ที่บันทึกตั้งแต 3 ถึง 15

54. วันที่ออกจาก ER

DISER

D

วัน เดือน ป ที่ผูบาดเจ็บ
ออกจากหองฉุกเฉิน

ใหรหัสตามที่ระบุในแบบบันทึก เปน วว/ดด/ปปป (พ.ศ. 4 หลัก)

55. เวลาที่ออกจาก ER

TIMER

D

เวลาที่ใหการดูแลรักษา
พยาบาลทั้งในสวนของ
แพทยและพยาบาล จบสิ้นลง
แลว สําหรับผูบาดเจ็บรายนี้

ตามความดันเลือดในแบบบันทึก แตตอง <300
 ไมกรอก = 999

 ไมกรอก = ใช ENTER 
ใหรหัสตามที่ระบุในแบบบันทึกรหัส 00.00 ถึง 23.59
ไมกรอก = ใช ENTER 

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 31

รายการในแบบบันทึก
56. ออกจาก ER สง

ชื่อ Field
ER

ชนิดของ
Length
ความหมาย
ตัวแปร
C
1
CONSULT หมายถึง
สงปรึกษาแพทยเฉพาะทาง
ทั้งใน ER หรือนอก ER
OBSERVED ER หมายถึง
กรณีที่มีหองสังเกตอาการและ
รับผูบาดเจ็บไวสังเกตอาการที่ ER
OR หมายถึง สงผูบาดเจ็บโดย
ตรงจาก ER ไปเขารับการผาตัด
อื่น ๆ หมายถึง กรณีนอกเหนือ
จาก 3 ขอขางตน แลวแต
โรงพยาบาลกําหนด

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)
1 = สง Consult
2 = observed ER
3 = สง OR
4 = อื่นๆ

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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56.1 ขยายออกจาก ER

ER_t

C

50

อธิบายเพิ่ม ออกจาก ER

อธิบายเพิ่ม ออกจาก ER

57. ผลการรักษาจาก ER

STAER

C

1

ออกจากหอง ER โดย
เสียชีวิตกอนมาถึงโรงพยาบาล
หมายถึง การที่ผูบาดเจ็บเสียชีวิต
กอนที่จะรับการชวยเหลือ
จากโรงพยาบาลหรือสถานบริการ
ทางการแพทย (ไมมี Vital Sign)
จําหนาย หมายถึง การที่
ผูบาดเจ็บไดรับการชวยเหลือ
หรือรักษาพยาบาลจนหายหรือทุเลา
และแพทยอนุญาตใหกลับบานได
สงตอ หมายถึงการที่ผูบาด
เจ็บถูกสงไปรักษาตอยัง

1 = เสียชีวิตกอนถึงโรงพยาบาล (DBA)
2 = จําหนาย
3 = สงตอ
4 = ปฏิเสธการรักษา
5 = หนีกลับ
6 = ถึงแกกรรม
7 = รับไวรักษา……(ระบุ) หอนอนผูปวย
 ไมควรมี ไมกรอก ใน Field นี้ เพราะสามารถ
ตรวจสอบ จากทะเบียน ER หรือ OPD CARD ได

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 32
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รายการในแบบบันทึก

ชื่อ Field

ชนิดของ
ตัวแปร Length

คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

58. รับไวรักษาที่
DIAGNOSIS

WARD

C

4

ความหมาย

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)

โรงพยาบาลที่มีความเหมาะสม
กับสภาพของผูบาดเจ็บ
และมีใบสงตอโดยผูใหการรักษา
ปฏิเสธการรักษา หมายถึง
การที่ผูบาดเจ็บไมยินยอมรับการ
รักษาพยาบาลแมจะไดรับคํา
แนะนําจากบุคลากรทางการ
แพทยแลวก็ตาม และมีหลักฐาน
ไมยินยอมรับการรักษาโดยมี หรือ
ไมมีใบสงตอก็ได
หนีกลับ หมายถึงการที่ผูบาดเจ็บ
หนีกลับหลังจากไดรับการ
ชวยเหลือเรียบรอยแลว หรือหนี
กลับโดยไมไดรับการรักษา
ถึงแกกรรม หมายถึง การที่
ผูบาดเจ็บเสียชีวิตระหวาง
รักษาพยาบาลที่หองฉุกเฉิน
รับไวรักษา หมายถึง การที่
ผูบาดเจ็บไดรับการรักษาตอ
ในหองสังเกตอาการหอผูปวยใน
หอผูปวยหนัก
หอผูปวยที่รับผูปวยไวรักษาตอ
จาก ER
การวินิจฉัยการบาดเจ็บ หรือ
 Diagnosis ของผูปวย ตองกรอก ถาไมกรอกให coder
ภยันตรายที่เกิดกับแตละอวัยวะ ตรวจสอบจาก OPD CARD หรือ CHART ของผูปวยอีกครั้ง
ตามบัญชีจําแนกโรคระหวางชาติ หนึ่ง ไมควรเวนวางไว โดยปกติตองมีอยางนอย 1 DIAGNOSIS

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 33

รายการในแบบบันทึก

59. Diag 1

ชื่อ Field

DIAG1

ชนิดของ
Length
ตัวแปร

C

10

BR (Body Region)

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

60. BR 1

BR1

N

1

ความหมาย
ฉบับที่ 10 บทที่ 19

การวินิจฉัยโรคที่ 1

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)
 ถาไมมี DIAGNOSIS จะมีไดในกรณีที่แพทยตรวจแลวไม
พบ injury เชน ใน FIELD ICD CAUSE เปน RAPE แตแพทย
ตรวจแลวไมพบการบาดเจ็บใด ๆ หรือไมสามารถ CODER ดวย
รหัส ICD 10บทที่ 19 ได ก็จะไมมี DIAGNOSIS
 หมายเหตุ ในกรณีที่มี CODING ที่ไมใชหมวด S.T
ใหแยกไวและปรึกษาแพทยผูที่รับผิดชอบ IS อีกครั้งหนึ่ง
ลงรหัสตามบัญชีจําแนกโรคระหวางชาติฉบับที่ 10
บทที่ 19 ตั้งแต S00-T98
ถาไมมี Diagnosis ใช ENTER 
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สวนของรางกาย ในแตละ
หมวดอวัยวะซึ่งจัดแบงตาม
ระบบ ISS (Injury Severity
Score: เปนระบบการคํานวณ
คาความรุนแรงของการบาดเจ็บ
โดยเลือกหมวดอวัยวะที่บาดเจ็บ
รุนแรงสูงสุดมา 3 หมวด จากนั้น
เลือกคาALS สูงสุดของแตละ
หมวดอวัยวะมายกกําลังสอง
แลวบวกคายกกําลังสอง ดังกลาว
เขาดวยกันจะไดเปนคา ISS)
สวนของรางกายในแตละหมวด 1. Head / Neck
2. Face
อวัยวะตามระบบ ISS ของการ
วินิจฉัยที่ 1
3. Thorax
4. Abdomen and pelvic contents
5. Extremities and pelvic girdle

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 34
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รายการในแบบบันทึก

ชื่อ Field

ชนิดของ
Length
ตัวแปร

คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

AIS (Abbreviated
Injury Scale)

61. AIS 1

ความหมาย

6. External and body surface
9. ไมทราบ / ระบุไมได
ลักษณะการบาดเจ็บ เปน “อื่นๆ “ ไมตองลงรหัส
ระบบการจัดระดับความรุนแรง
ของการบาดเจ็บในแตละสวน
รางกายโดยการใหคะแนนตั้งแต
ของนอยไปมาก(จาก 1 ถึง 6)
โดยระบบการใหคะแนนนี้
จะแบงเปนระบบยอยตาม
ลักษณะของสิ่งที่ทําใหบาดเจ็บ
(Agent) ไดอีก 2 ลักษณะ คือ
1. Blunt (ทู/ไมมีคม)
2. Penetration (แหลม/มีคม)

AIS 1

N

1

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)

ระดับความรุนแรงของการ
บาดเจ็บในแตละสวนของ
รางกายตามการวินิจฉัยที่ 1

BR ใหใช ENTER 

1. Minor (เล็กนอย)
2. Moderate (ปานกลาง)
3. Serious: not life threatening (มากแตไมคุกคามตอชีวิต)
4. Critical : life threatening (มากและคุกคามตอชีวิต)
5. Critical : Survival uncertain (วิกฤต ไมแนใจในโอกาส
รอดชีวิต)
6. Maximum injury (รุนแรงที่สุด สวนใหญไมรอดชีวิต)
9. ไมทราบวามีการบาดเจ็บหรือไม
ลักษณะการบาดเจ็บ เปน “อื่นๆ” ไมตองลงรหัส AIS
ใหใช Enter 

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 35

รายการในแบบบันทึก

ชื่อ Field

ชนิดของ
Length
ความหมาย
ตัวแปร
C
10 การวินิจฉัยโรคที่ 2

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

62. Diag 2

DIAG2

ลงรหัสตามบัญชีจําแนกโรคระหวางชาติฉบับที่ 10
บทที่ 19 ตั้งแต S00-T98
ถาไมมี Diagnosis ใช ENTER 

63. BR 2

BR 2

N

1

ส วนของร า งกายในแต ละหมวด 1. Head / Neck
อวัยวะตามระบบ ISS ของการ
2. Face
วินิจฉัยที่ 2
3. Thorax
4. Abdomen and pelvic contents
5. Extremities and pelvic girdle
6. External and body surface
9. ไมทราบ / ระบุไมได
ลักษณะการบาดเจ็บ เปน “อื่นๆ” ไมตองลงรหัส
BR ใหใช ENTER 

64. AIS 2

AIS 2

N

1

ระดับความรุนแรงของการ
บาดเจ็บในแตละสวนของ
รางกายตามการวินิจฉัยที่ 2

65. Diag 3

DIAG 3

C

10

การวินิจฉัยโรคที่ 3

35

1. Minor (เล็กนอย)
2. Moderate (ปานกลาง)
3. Serious: not life threatening (มากแตไมคุกคามตอชีวิต)
4. Critical : life threatening (มากและคุกคามตอชีวิต)
5. Critical : Survival uncertain (วิกฤต ไมแนใจในโอกาส
รอดชีวิต)
6. Maximum injury (รุนแรงที่สุด สวนใหญไมรอดชีวิต)
9. ไมทราบวามีการบาดเจ็บหรือไม
ลักษณะการบาดเจ็บ เปน “อื่นๆ” ไมตองลงรหัส AIS
ใหใช Enter 
ลงรหัสตามบัญชีจําแนกโรคระหวางชาติฉบับที่ 10
บทที่ 19 ตั้งแต S00-T98 ถาไมมี Diagnosis ใช ENTER 

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 36

36

รายการในแบบบันทึก

คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

66. BR 3

ชื่อ Field
BR 3

ชนิดของ
Length
ความหมาย
ตัวแปร
N
1
สวนของรางกายในแตละ
หมวดอวัยวะตามระบบ ISS
ของการวินิจฉัยที่ 3

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)
1. Head / Neck
2. Face

3. Thorax
4. Abdomen and pelvic contents
5. Extremities and pelvic girdle
6. External and body surface
9. ไมทราบ / ระบุไมได
ลักษณะการบาดเจ็บ เปน “อื่นๆ” ไมตองลงรหัส
BR ใหใช ENTER 

67. AIS 3

AIS 3

N

1

ระดับความรุนแรงของการ
บาดเจ็บในแตละสวนของ
รางกายตามการวินิจฉัยที่ 3

1. Minor (เล็กนอย)
2. Moderate (ปานกลาง)
3. Serious: not life threatening (มากแตไมคุกคามตอชีวิต)
4. Critical : life threatening (มากและคุกคามตอชีวิต)
5. Critical : Survival uncertain (วิกฤต ไมแนใจในโอกาส
รอดชีวิต)
6. Maximum injury (รุนแรงที่สุด สวนใหญไมรอดชีวิต)
9. ไมทราบวามีการบาดเจ็บหรือไม
ลักษณะการบาดเจ็บ เปน “อื่นๆ” ไมตองลงรหัส AIS
ใหใช Enter 

68. Diag 4

DIAG 4

C

10

การวินิจฉัยโรคที่ 4

ลงรหัสตามบัญชีจําแนกโรคระหวางชาติฉบับที่ 10
บทที่ 19 ตั้งแต S00-T98
ถาไมมี Diagnosis ใช ENTER 

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 37

รายการในแบบบันทึก

ชื่อ Field

69. BR 4

BR 4

70. AIS 4

AIS 4

ชนิดของ
Length
ความหมาย
ตัวแปร
N
1
สวนของรางกายในแตละ
หมวดอวัยวะตามระบบ ISS
ของการวินิจฉัยที่ 4

N

1

ระดับความรุนแรงของการ
บาดเจ็บแตละสวนของ
รางกายตามการวินิจฉัยที่ 4

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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71. Diag 5

DIAG 5

C

10

การวินิจฉัยโรคที่ 5

72. BR 5

BR 5

N

1

สวนของรางกายในแตละ
หมวดอวัยวะตามระบบของ
ISS ของการวินิจฉัย ที่ 5

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)
1. Head / Neck
2. Face
3. Thorax
4. Abdomen and pelvic contents
5. Extremities and pelvic girdle
6. External and body surface
9. ไมทราบ / ระบุไมได
ลักษณะการบาดเจ็บเปน “อื่นๆ” ไมตองลงรหัส
BR ใหใช ENTER 
1. Minor (เล็กนอย)
2. Moderate (ปานกลาง)
3. Serious: not life threatening (มากแตไมคุกคามตอชีวิต)
4. Critical : life threatening (มากและคุกคามตอชีวิต)
5. Critical : Survival uncertain (วิกฤต ไมแนใจในโอกาส
รอดชีวิต)
6. Maximum injury (รุนแรงที่สุด สวนใหญไมรอดชีวิต)
9. ไมทราบวามีการบาดเจ็บหรือไม
ลักษณะการบาดเจ็บ เปน “อื่นๆ” ไมตองลงรหัส AIS ใหใช Enter 

ลงรหัสตามบัญชีจําแนกโรคระหวางชาติฉบับที่ 10
บทที่ 19 ตั้งแต S00-T98
ถาไมมี Diagnosis ใช ENTER 
1. Head / Neck
2. Face
3. Thorax
4. Abdomen and pelvic contents

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 38
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73. AIS 5

ชื่อ Field

AIS 5

ชนิดของ
Length
ตัวแปร

N

1

ความหมาย

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)
5. Extremities and pelvic girdle
6. External and body surface
9. ไมทราบ / ระบุไมได
ลักษณะการบาดเจ็บ เปน “อื่นๆ” ไมตองลงรหัส
BR ใหใช ENTER 

ระดับความรุนแรงของการ
บาดเจ็บในแตละสวนของ
รางกายตามการวินิจฉัยที่ 5

1. Minor (เล็กนอย)
2. Moderate (ปานกลาง)
3. Serious: not life threatening (มากแตไมคุกคามตอชีวิต)
4. Critical : life threatening (มากและคุกคามตอชีวิต)
5. Critical : Survival uncertain (วิกฤต ไมแนใจในโอกาส
รอดชีวิต)
6. Maximum injury (รุนแรงที่สุด สวนใหญไมรอดชีวิต)
9. ไมทราบวามีการบาดเจ็บหรือไม
ลักษณะการบาดเจ็บ เปน “อื่นๆ” ไมตองลงรหัส AIS
ใหใช Enter 

74. Diag 6

DIAG 6

C

10

การวินิจฉัยโรคที่ 6

ลงรหัสตามบัญชีจําแนกโรคระหวางชาติฉบับที่ 10
บทที่ 19 ตั้งแต S00-T98
ถาไมมี Diagnosis ใช ENTER 

75. BR 6

BR 6

N

1

สวนของรางกายในแตละ
หมวดอวัยวะตามระบบ ISS
ของการวินิจฉัยที่ 6

1. Head / Neck
2. Face
3. Thorax
4. Abdomen and pelvic contents
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ชื่อ Field

ชนิดของ
Length
ตัวแปร

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
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76. AIS 6

AIS 6

N

77. จําหนายจากหอผู
ปวย วันที่

RDATE

D

39

78. สถานภาพ
STAWARD
ขณะที่ออกจากโรงพยาบาล

C

1

1

ความหมาย

ระดับความรุนแรงของการ
บาดเจ็บในแตละสวนของ
รางกายตามการวินิจฉัยที่ 6

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)
5. Extremities and pelvic girdle
6. External and body surface
9. ไมทราบ / ระบุไมได
ลักษณะการบาดเจ็บ เปน “อื่นๆ” ไมตองลงรหัส
BR ใหใช ENTER 
1. Minor (เล็กนอย)
2. Moderate (ปานกลาง)
3. Serious: not life threatening (มากแตไมคุกคามตอชีวิต)
4. Critical : life threatening (มากและคุกคามตอชีวิต)
5. Critical : Survival uncertain (วิกฤต ไมแนใจในโอกาส
รอดชีวิต)
6. Maximum injury (รุนแรงที่สุด สวนใหญไมรอดชีวิต)
9. ไมทราบวามีการบาดเจ็บหรือไม
ลักษณะการบาดเจ็บ เปน “อื่นๆ” ไมตองลงรหัส AIS
ใหใช Enter 

วัน เดือน ป ที่ผูบาดเจ็บออก
จากหอผูปวย

ใหรหัสตามที่ระบุในแบบบันทึกเปน วว/ดด/
ปปปป (พ.ศ. 4 หลัก)
 ไมควรมี missing ใน Field นี้
เพราะสามารถตรวจสอบจาก Chart ได
 กรณี ผูบาดเจ็บที่ไมไดรับไวรักษาในหอผูปวย
จะไมมีขอมูลใน Field นี้
 ให ENTER 

สถานภาพของผูปวยที่จําหนาย
จากหอผูปวย

1 = ทุเลา รวมถึง ผูบาดเจ็บที่นอนโรงพยาบาล เกิน 30 วัน
2 = สงตอ

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 40
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ชื่อ Field

ชนิดของ
Length
ตัวแปร

ความหมาย

รหัสและการบันทึกลงคอมพิวเตอร (การ key)

คู่มือการลงรหัสแบบบันทึกเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ทุเลา หมายถึง อาการดีขึ้นแพทย
อนุมัติใหกลับไปพักรักษาตอ
ที่บานได
สงตอ หมายถึง การที่ผูบาดเจ็บ
ถูกสงไปรักษาตอยังโรงพยาบาลที่
มีความเหมาะสมกับสภาพของ
ผูบาดเจ็บและมีใบสงตอ
ปฏิเสธการรักษา หมายถึง
การที่ผูบาดเจ็บไมยินยอมรับการ
รักษาพยาบาล แมจะไดรับคํา
แนะนําจากบุคลากรทาง
การแพทยแลวก็ตาม และมี
หลักฐานไมยินยอมรับการรักษา
หนีกลับ หมายถึง การที่ผู
บาดเจ็บหนีกลับหลังจากไดรับ
การชวยเหลือเรียบรอยแลว หรือ
หนีกลับโดยไมไดรับการรักษา
ถึงแกกรรม หมายถึง การที่
ผูบาดเจ็บเสียชีวิตขณะรับ
การรักษาที่หอผูปวย

3 = ปฏิเสธการรักษา
4 = หนีกลับ
5 = ถึงแกกรรม
6 = ยังไมจําหนาย
ไมควรมี Missing ใน Field นี้ เพราะมีขอมูลใหตรวจสอบได
หลายแหลง ทั้งจาก Discharge Summary และจาก ทะเบียน
Ward นอกจากนี้ขอมูลยังมีความสําคัญมากในการทํา
TRISS-Ps อีกดวย
 กรณี ผูบาดเจ็บที่ไมไดรับไวรกั ษาในหอผูปวย จะไมมีขอมูล
ใน Field นี้ ให ENTER 

79. สงตอสถาน
พยาบาลชื่อ

REFERHOSP

C

6

ชื่อสถานพยาบาลที่ผูบาดเจ็บ
สงตอไปรับการรักษา

รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก

80. สงตอจังหวัด

REFERPROV

C

2

จังหวัดที่ตั้งของสถานพยาบาล
ที่ผูบาดเจ็บสงตอไปรับการรักษา

ใสรหัสจังหวัดที่ตั้งของสถานพยาบาลที่สงตอไปรับการรักษา
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1. นพ.วิพุธ
2. นางบุปผา
3. พญ.จันทรเพ็ญ
4. นพ.แทจริง
5. พญ.ฉายศรี
6. นพ.จรัล
7. นพ.ปยะสกล
8. นพ.สมัย
9. นพ.ธานี
10. นพ.ไพบูลย
11. นพ.วิชิต
12. นพ. ษณะ
13. ดร.ธนวรรธน
14. นพ.ชัยณรงค
15. นพ.วิทยา
16. นางสาวสุดาวดี
17. นายไพศาล
18. นพ.ธรนิศ
19. น.ส.ประพรศรี

พูลเจริญ
อิทธิมณฑล
ชูประภาวรรณ
ศิริพานิช
สุพรศิลปชัย
ตฤณวุฒิพงษ
สกลสัตยาทร
ชาววิจิตร
บุณยประสิทธิ์
สุริยะวงศไพศาล
เทพรัตน
มะกรสาร
อิ่มสมบูรณ
เชษฐโชติศักดิ์
ชาติบัญชาชัย
หอมจู
โชติกลอม
ตันติภิริยะกิจ
นริทรรักษ

ผูอํานวยการสํานักระบาดวิทยา
ผูอํานวยการกองการพยาบาล
สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย
หัวหนาสถาบันการแพทยดานอุบัติเหตุและสาธารณภัย
หัวหนาศูนยประสานพัฒนากรมควบคุมโรค
ผูอํานวยการโรงพยาบาลขอนแกน
โรงพยาบาลศิริราช
นายกสมาคมแพทยอุบัติเหตุ แหงประเทศไทย
เลขานุการสมาคมแพทยอุบัติเหตุแหงประเทศไทย
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี
กปอ.
โรงพยาบาลขอนแกน
โรงพยาบาลขอนแกน
โรงพยาบาลขอนแกน
โรงพยาบาลขอนแกน
โรงพยาบาลภูเก็ต
โรงพยาบาลภูเก็ต

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

20. นายวันชัย
21. พญ.ชไมพันธุ
22. นางอนงค
23. นพ.วิชัย
24. พญ.สุวรรณา
25. นพ.เกษม
26. นพ.กรกฎ
27. นางกาญจนีย
28. นางขวัญทอง
29. นางศิริวรรณ

อาจเขียน
ผูอํานวยการศูนยระบาดวิทยาภาคเหนือ จังหวัดลําปาง
สันติกาญจน
กองระบาดวิทยา
นุชชมภู
กองระบาดวิทยา
เอกพลากร
กองระบาดวิทยา
กิติศรีวรพจน
กองระบาดวิทยา
เวชสุนทานนท
กองระบาดวิทยา
จุฑาสมิต
กองระบาดวิทยา
ดํานาคแกว
กองระบาดวิทยา
รักษรณยุทธ
กองระบาดวิทยา
พูลทวี
กองระบาดวิทยา

รายนามผูจัดทําแบบบันทึกและรางคูมือการใชแบบบันทึกขอมูล
เฝาระวังการบาดเจ็บครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2550)

1. พญ.ชไมพันธุ
2. ทพ.สมาน
3. พญ.พิมพภา
4. พญ.รุงนภา
5. นางศิริวรรณ
6. นางวนัสนันท
7. นางกาญจนีย
8. นางอนงค
9. นางสาวเพ็ญศรี
10. นางพวงทอง
11. นางแสงโฉม
12. นางณัฐกานต
13. นางสาวบวรวรรณ

สันติกาญจน
ทันตเจริญกิจ
เตชะกมลสุข
ประสานทอง
พูลทวี
รุจิวิพัฒน
ดํานาคแกว
แสงจันทรทิพย
จิตรนําทรัพย
อังคะสุวพลา
เกิดคลาย
ไวยเนตร
ดิเรกโภค

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

องคการอนามัยโลก
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร
สํานักระบาดวิทยา
สํานักระบาดวิทยา
องคการอนามัยโลก
นักวิชาการสาธารณสุข 7 สํานักระบาดวิทยา
นักวิชาการสาธารณสุข 7 สํานักระบาดวิทยา
เจาพนักงานสถิติ 5 สํานักระบาดวิทยา
นักวิชาการสาธารณสุข 7 สํานักระบาดวิทยา
เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 7 สํานักระบาดวิทยา
นักวิชาการสาธารณสุข 7 สํานักระบาดวิทยา
นักวิชาการสาธารณสุข 7 สํานักระบาดวิทยา
นักวิชาการสาธารณสุข 7 สํานักระบาดวิทยา
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โรงพยาบาลศูนยลําปาง

1. นพ.สมเกียรติ
2. นางชดาภา
3. นางละมัย
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ลลิตวงศา
บุญศรี
มหาวรรณ

นายแพทย 9
พยาบาลวิชาชีพ 8
เจาหนาที่เวชสถิติ 6

โรงพยาบาลศูนยราชบุรี
1. นางสุนันท
2. นายพิภพ

เกียรติชัยพิพัฒน
โควถาวร

พยาบาลวิชาชีพ 8
นักสถิติ 6

โรงพยาบาลศูนยขอนแกน
1. นพ.วิทยา
2. นางสาวสุนันทา

ชาติบัญชาชัย
ศรีวิวัฒน

นายแพทย 10
พยาบาลวิชาชีพ 7

อมรเพชรสถาพร
ฤทธิ์อินทรางกูร
วราหะไพบูลย

นายแพทย 9
พยาบาลวิชาชีพ 7
พยาบาลวิชาชีพ 7

ศิริวัฒน
โรจนทินกร
เมืองแกว

พยาบาลวิชาชีพ 8
พยาบาลวิชาชีพ 8
เจาหนาที่เวชสถิติ 6

คงทอง
หนูเอก
มีขวด
กองสุข

พยาบาลวิชาชีพ 8
พยาบาลวิชาชีพ 8
พยาบาลวิชาชีพ 7
นักสถิติ 6

โรงพยาบาลศูนยสวรรคประชารักษ
1. นพ.อนุรักษ
2. นางสาวอรวรรณ
3. นางจันทรทิพย
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
1. นางสาวรัชนี
2. นางสาวนิตยา
3. นายจีรังกูร
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
1. นางจุรีวัฒน
2. นางสายชล
3. นางสาววรรณี
4. นางฉะออน
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โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี
1. นพ.อนุชา
2. นางมิ่งขวัญ
3. นางสาวดาวเรือง
4. นางสุวรรณา

เศรษฐเสถียร
หนักแนน
ขมเมืองปกษ
นาที

นายแพทย 8
พยาบาลวิชาชีพ 8
พยาบาลวิชาชีพ 7
พยาบาลวิชาชีพ 7

โรงพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี
1. นางวณี

ทองหอ

พยาบาลวิชาชีพ 8

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี
1. นางสาววิมลวรรณ
2. นางสาวลัดดา ภั

พลบุรี
ทรพรนันท

พยาบาลวิชาชีพ 8
พยาบาลวิชาชีพ 8

โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
1. นางจันทรจริ า

ฉายแจม

เจาหนาที่เวชสถิติ 5

เตชะนภารักษ
เลาะมะ

นายแพทย 9
พยาบาลวิชาชีพ 7

ภูวิภิรมย
กลัดสุข
อูศิริ

พยาบาลวิชาชีพ 8
เจาหนาที่บันทึกขอมูล
พนักงานธุรการ

โรงพยาบาลศูนยยะลา

1. นพ.กุลเดช
2. นางสาวสอลีหะ

โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
1. นางทัศนีย
2. นางสาวจิรวัฒน
3. นางสาวจารุวรรณ

คู่มือ การลงรหัสแบบบันทึกเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ........................................................................................................... 46

รายนามผูจัดทําแบบบันทึกและคูมือการใชแบบบันทึกขอมูล
เฝาระวังการบาดเจ็บแหงชาติฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2559)
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องคการอนามัยโลก
พญ.ชไมพันธุ
สันติกาญจน
สํานักระบาดวิทยา
1. พญ.พิมพภา
เตชะกมลสุข
2. นางกาญจนีย
ดํานาคแกว
3. นายภาคภูมิ
ยศวัฒน
4. นางสาวอนงค
ลิ้มโอชากุล
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวสมานศรี
คําสมาน
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
นางสาวนันทพร
กลิ่นจันทร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ทพ.สมาน
ทันตเจริญกิจ
โรงพยาบาลศูนยลําปาง
1. นางละมัย
มหาวรรณ
2. นางสาวสุพัฒนา
ธิสาระ
โรงพยาบาลศูนยราชบุรี
1. นางสุนันท
เกียรติชัยพิพัฒน
2. นายพิภพ
โควถาวร
โรงพยาบาลศูนยขอนแกน
1. นพ.วิทยา
ชาติบัญชาชัย
2. นางสาววรัญชภรณ พลเขตร
โรงพยาบาลศูนยสวรรคประชารักษ
นางจันทรทิพย
วราหไพฑูรย

นายแพทยเชี่ยวชาญ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน
นักวิชาการสถิติ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ
นายแพทยทรงคุณวุฒิ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
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โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นางสาวนิตยา
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
1. นางสาววรรณี
2. นางฉะออน
โรงพยาบาลศูนยอุดรธานี
1. นพ.อนุชา
2. นางสาวดาวเรือง
โรงพยาบาลนครปฐม
นางสาวสมคิด
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร
นางศิริวรรณ
โรงพยาบาลพระนั่งเกลา
นางสาวจันทรจิรา
โรงพยาบาลศูนยยะลา
นางสาวสอลีหะ
โรงพยาบาลเลิดสิน
1. นางสาวพรทิพย
2. นางกฤตวรรณ
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
1. นางนารี
2. นางสาวกนกลักษณ
โรงพยาบาลสระบุรี
1. นางสาวสมศิริ
2. นางอํานวย
3. นางพัชรีย

โรจนทินกร

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

มีขวด
กองสุข

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
นักวิชาการสถิติชํานาญการ

เศรษฐเสถียร
ขมเมืองปกษ

นายแพทยเชี่ยวชาญ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

เริงขํากลั่น

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

โกมลกวิน

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

สองหอง

เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน

เลาะมะ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

สายสุด
วิกยานนท

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน

บัวทอง
บุญมาก

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน

พันธุศักดิ์ศิริ
สันทัด
ยิ้มขาวผอง

นักวิชาการสถิติชํานาญการ
เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

