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 การบาดเจ็บ (Injury)  

 ความเสียหายของร่างกาย  อันเป็นผลจากการสัมผัสอย่าง

เฉียบพลัน กับ พลังงานความร้อน พลังงานกล ไฟฟ้า เคมี 

รังสี หรือ การขาดพลังงานที่จ าเป็น  เช่น  ความร้อน หรือ 

ออกซิเจน  ทั้งที่เกิดโดยตั้งใจ และ ไม่ตั้งใจ  

 (คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา, 

1989) 

ค าจ ากัดความ 



“Acute exposure to physical agents such as 

mechanical energy, heat, electricity, 

chemicals, and ionizing radiation interacting 

with body in amounts or at rates that exceed 

threshold of human tolerance.  

In some cases, injuries result from sudden 

lack of essential agents such as oxygen or 

heat.”  

 

(Source: Gibson, 1961; Haddon, 1963) 

 

Definition of  Injury 



 การบาดเจ็บ (Injury) หมายถึง ความเสียหายที่มีต่อ

เซลล์ และ อวัยวะต่างๆ จากการสัมผัสกับพลังงาน และ 

เกิดผลที่ค่อนข้างเฉียบพลัน และชัดเจน  

 

   (ลีออน เอส โรเบิรต์สัน, 1992) 

 

ค าจ ากัดความ 



WHO definition of an ‘injury ( ICD 11), 2019 

  Injuries are caused by acute exposure to 
physical agents such as mechanical energy, heat, 
electricity, chemicals, & ionizing radiation 
interacting with body in amounts or at rates that 
exceed threshold of human tolerance.  

 In some cases, (example: drowning & 
frostbite) , injuries result from sudden lack of 
essential agents such as oxygen or heat’. …. 



WHO definition of an ‘injury ( ICD 11) ctd. 

Injuries may be categorized in number of ways. 

However, for most analytical purposes & for 

identifying intervention opportunities, it is 

especially useful to categorize injuries according to 

whether or not they were deliberately inflicted and 

by whom. 



        อุบัติเหต ุV.S.การบาดเจ็บ 
     (Accidents)       (Injuries) 

Academic changing trends in 

public health 

“accidents (event)” vs. “injury (person)”                                              

   & the move away from the term “accidents” 



  ความไม่เหมาะสมของค าว่า  
“อุบัติเหต”ุ   

1. สัดส่วนเล็กน้อยเท่านั้นที่บาดเจ็บ   
 หรือ ตาย 
2. ท าให้รู้สึกว่าป้องกันหรือควบคุมไม่ได ้
3. ท าให้สนใจ “จ านวนครั้ง”  
 มากกว่าความรุนแรง” 



  ความไม่เหมาะสมของค าว่า  “อุบัติเหต”ุ   

4. หน่วยนับมักซับซ้อน  

  อุบัติเหตุเรือล่ม  1  ราย /ครั้ง 

  “เรือ”  เสียหาย   =  0   ถึง  xx   คัน 

  “คน”    บาดเจ็บ   =  0   ถึง  xxx คน 

                 ตาย   =  0   ถึง  xx    คน 



 

Why accidents  

still in ICD 11- WHO? 



ทฤษฏรีะบาดวิทยาและ concept  
การป้องกัน injury 



ระบาดวิทยา 

วิชาท่ีว่าด้วยการเกิด และ การกระจายของ
โรค ภยั  ในประชากรมนุษย ์  ตลอดจน
สาเหต ุและปัจจยั / ส่ิงก าหนด  ของการเกิด
และการกระจายของโรคและภยันัน้ 
  



เนื้อหาของระบาดวิทยา 

1.   องคค์วามรู ้(body of knowledge) 

 องค์ประกอบ/การเกิด โรค,การบาดเจ็บ     
 ประชากร  
 การกระจาย            
 ส่ิงก าหนด   

2.   วิธีการได้มาซ่ึงความรู ้(methods to obtain knowledge) 

 การเฝ้าระวงั  (Epid. surveillance) 

 สอบสวน  (Epid. investigation) 

 การศึกษาทางระบาดวิทยา (Epid. studies) 



1. องค์ประกอบของการเกิด 

โรค/การบาดเจ็บ 

   

   

   

1. Host   มนุษย์ 

2. Agent ตัวก่อโรค 

3. Environment  สิ่งแวดล้อม 



 Host 

Environment                    

 Include vectors/vehicles  

• Cars,  motorcycles, ship, guns,  

   knives, harmf. prod.,   

• road, light, weather, alcohol  

  water sources, belief,  law/enf., 

psychosocial, value, politics, etc.  

Agent 

 Energy 

• mechanical 

• thermal 

• chemical  etc. 

• lacking energy 

(Gibson 1960, Haddon1980) 

Epidemiologic triad 



วิธีการทางระบาดวิทยา 
(Epidemiological Methodology) 

มักถูกใช้เพื่อ        

   นับ (Count) 

   เปรียบเทียบ (compare) 

   สอบสวน หรือ สืบค้น (investigate) 

   อนุมาน (infer) 

   นโยบาย (policy) 



Methods to obtain knowledge 
ระบาดวิทยาเชิงปฏิบัติการ 

 ( Operational Epidemiology) 

1.  การเฝ้าระวังการบาดเจ็บ 

2.  การสอบสวนกลุ่มก้อนการบาดเจ็บ (cluster of 
injuries) 

3.  การศึกษาทางระบาดวิทยาการบาดเจ็บ 



การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
  หมายถึง  การติดตาม, สังเกตและพิจารณา

อย่างสม่่าเสมอ   และต่อเนื่อง ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง (DYNAMIC PROCESS) ของ
ลักษณะการเกิด  การกระจายของโรค  ภัย 
รวมทั้งองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ๆ 

 (to know what, who, when, where) 



วัตถุประสงค์การเฝ้าระวัง 
1. ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ลักษณะโรค

และปัจจัยที่เป็นตัวก่าหนดอย่างรวดเร็ว 

2. ทราบอุบัติการณ/์ความชุกของโรคในประชากร 

3. ทราบประชากรกลุ่มเสี่ยง 

4. ทราบธรรมชาติของโรค ความรุนแรง และ
ภาวะแทรกซ้อน 



ขั้นตอนการด่าเนินงาน 
1. รวบรวม  (COLLECTION) 
   สังเกต 
   ซักถาม 
   ตรวจสอบ 
   บันทึก 
2. เรียบเรียง  (COLLATION) 
3. วิเคราะห ์ (ANALYSIS) 
4. การกระจายข่าวสาร  (DISSEMINATION) 



Introduction 
Injury Surveillance 

 WHO  SEARO 

   Injury surveillance  

is important for: 



Sources: Sununta Sriwiwat, Khon kean trauma center 

Morbidity  

Estimate of : 



 

Estimate of : 

 

Mortality 



Source :  Dr. Piyush Gupta, MD, 

MAMS, FIAP,  Reader in Pediatrics, 

University College of Medical 

Sciences, Delhi 

  
Identify and   
                   monitor:  

    
      risk population 

 



 

Behavior 

Risk 



     
 Identify  
    and monitor: 

        

Risk area / spot 

Source: UNICEF 



For better 
prevention  

Combined data sources  



  Use of  
combined data source 

Potential Sources of Data on Injuries 

1. Death certificates/registry  

2. Emergency room (ER) records 

3. Hospital admission data, trauma registry 

4. Police, insurance data  

5. Sentinel surveillance 

6. Ambulance or Emergency Medical Service 

(EMS) data 

 

 WHO  SEARO 



  Use of  
combined data source 

Potential Sources of Data on Injuries 
 

7.  Routine data on factors related to  

     injuries, research/studies (      understand,  

     explain & forecast situation and trends) 
 

Water transport accidents 

 - Information on reservoirs & vectors -No. of registered  

   vehicles and types 

-annual sale of  yachts,motorboat, speed boat 

- survey on risk behaviors 

- report on enforcement activity 

- insurance claim 

- legislation 

 WHO  SEARO 



  Use of  
combined data source 

Potential Sources of Data on Injuries 
 

8. Reports of laboratory utilization                                       

    -  % alc. positive and average level in ship drivers 

9. Reports of individual case investigation 

- Drowning Reporting gather data on drowning   

- Epidemic reports - mass casualties 

10. Epidemic reports - mass casualties investigations, 

   public transports crash investigations 

 
 

 WHO  SEARO 



  Use of  
combined data source 

Potential Sources of Data on Injuries 

 

 11. Demographic data       pop. No. 

12. Environmental data        rains and storms, 

      road construction, vehicle miles driven, 

 canal length, water border with community  

      enforcement, festival/drinking month,  

      school summer holiday, weather, rains, flood 

 

 WHO  SEARO 



Primary 
 

 

Secondary 

Data sources 



  Importance of  

 Injury Surveillance 

 prioritizing injury problems, risks for intervention                     

Detect clusters of injury 

 target area for intervention -> allocation of 

resources 

Monitor trends 

Assess impact of intervention 

 Stimulate epidemiological research and/or 

investigation 

 WHO  SEARO 



  Surveillance  

is for 

 Action! 

Injury Surveillance (cntd.) 



Application and Management in 

Injury Surveillance   

Only important events should be 

under surveillance ! 

(CDC surveillance evaluation guideline ) 
 

 



Injury pyramid 

Deaths 

Injuries resulting  

in hospitalization 

Injuries resulting in 

ambulatory and 

emergency treatment 

Injuries resulting in treatment in 

Primary care settings 

Injuries treated by paramedics only 

(school nurse, physiotherapist, first aid) 

Untreated injuries or injuries which were 

not reported 



Deputy Prime Minister 

calculating data                  

in the war room 

against RTI                        

during New Year 

festival                                          

Jan 1st 2003  

 

Deputy Minister of transport  



Thailand injury surveillance                          

and prevention 

 1995-20 -national policy in pre-hosp. care 

 1996 MOPH - mandatory warnings on 

alcoholic beverage labels by FDA 

 From 2000, continuously through newspaper    

-> government policy actions on 

motorcyclist injuries & National Road Safety 

Directing Center set up by  Prime Minister 

 2004 –Ban & control alc. TV advertisement 



  Thailand IS to policy 

actions  

2004 Govt. policy and budget ( $ 90,000 )  

-> manufacturers to produce 1st lot of 

standardized Child MC helmet                    

( open bidding-> 15,000  helmets) 

Another $ 400,000 approved for National 

project to promote child MC helmet 

wearing  

 WHO  SEARO 



 
  
 รักและห่วงใย…... 
              
      ใส่หมวกนิรภัยให้น้อง... 
 



Motorcycle helmet for kids, with love and care  

Thailand 2005 

2005 Thailand,   

2nd globally to produce low cost 

standardized child MC helmet  

  



•Thailand provincial injury surveillance  

 system since 1995 using modified trauma 

registry in sentinel hospitals as core data 

system  

 

-> National IS system since 2000 

-  one among first 15 national IS system in 

the world 

 

It is still running for the 24th  year in 

2019…. 

 

  



การสอบสวนทางระบาดวิทยา 
   การค้นหา และรวบรวมข้อมูล     ด้าน

ระบาดวิทยา  สิ่งแวดล้อม  และการชันสูตร
ทางห้องปฏิบัติการ  เพื่อให้ได้ปัจจัยส่าคัญที่จะ
อธิบายถึงสาเหตุการเกิดโรคหรือการระบาด
ของโรค     โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์  
(to know why, and how ) เพื่อการสังเคราะห์
มาตรการและนโยบายระดับชาต ิ

 
 



การศึกษาทางระบาดวิทยา 
1. Observational study (การศึกษาเชิงสังเกต) 

 1.1  การศึกษาเชิงบรรยาย (Descriptive study) 

 1.2  การศึกษาเชิงวิเคราะห์ (Analytical study) 

2.   Experimental study (การศึกษาเชิงทดลอง) 



ACTION  

(Intervention) 

 

                 Operational Epidemiology 

 
 

1.SURVEILLANCE 

Data collection, analysis 

dissemination  

INFORMATION 

(what who where 

when) 

 

 assessing 

REASONING 

DECISION 

Epid. investigation 

and study/research    

(how, why, what works) 
 

 



  

 
  

Host 

(person) 

 

Agent 

(veh. or 

product) 

  

Physical 

environ. 

Socio-

economic 

environ. 

  

Pre-

event 

  

 

Is the person 

pre-disposed 

or over 

exposed to 

risk? 

 

Is the 

agent 
hazardous? 

 

Is environ. 

hazardous? 

Possibility 

to reduce 

hazards? 

 

Does soc. Ec. 

environ. 

encourage or 

discourage 

risk-taking  & 

hazard? 
  

   

Event 

 

Is person able 

to tolerate 

force /energy 

transfer? 

  

 

Does the 

agent 

provide 

protection? 

 

Does 

environ. 

contribute to 

injury during 

event? 
 

Does soc. Ec  

environ. 

contribute to 

injury during 

event? 

 
  

Post-

event 

 

How severe 

is the trauma 

or harm? 

  

 

Does the 

agent 

contribute 

to trauma? 

 

Does 

environ. add 

to  trauma 

after event? 

 

Does soc. Ec 

environ. 

contribute to 

recovery? 
 

The Haddon matrix 



Defining characteristics of the public 

health approach: 

  population-based 

  multidisciplinary  

  evidence-based  

  collective action 

  prevention 

 

 

The public health approach 



3 E’s 



New Strategies for preventing injury 

1.  Education/empowerment 

2.  Engineering/environment  

3.  Enforcement 

4.  E (EMS) 

5.  Evaluation/ Economic 

incentives ? 

5 E’s 



1. High - risk strategy   

 เป้าหมาย คือ ประชากรที่มีความเสี่ยงสูง 

2. Population - wide  strategy  

 เป้าหมาย  คือ  ประชากรทั่วไป 
 

การควบคุมป้องกันโรคไร้เช้ือ 

 (Primary prevention) 



High - risk  Strategy 

(High - risk  Approach) 

 ขยายแนวคิดมาจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วย  

 เข้าใจได้ง่ายส่าหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข 

 ต้องการความถูกต้องในการ  

    จ่าแนกกลุ่ม High - risk  

 ประสิทธิภาพขึ้นกับค่าใช้จ่ายในการ identify  

  High - risk และประสิทธิผลของ intervention  



Population-wide Strategy 

 (Population-wide  Approach) 

• แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขอาจไม่คุ้นเคย 

• Change in larger group in population  

 ->    entire population 

• ใช้กระบวนการ Social  marketing  

• ผลักดัน/ปรับเปลี่ยน social norms 



• ปรับเปลี่ยนสภาพ (conditions) &                                         
บรรทัดฐาน (norms)  ของชุมชน 

• จัดท่าและบังคับใช้นโยบายสุขภาพ 
• ผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร ์
 (ภาษี, เบี้ยประกัน - healthy behavior) 
• เสริมสร้าง ความรู้และทักษะ 

Population-wide Strategy 

 (Population-wide  Approach) 



ตัวอย่าง        การลด cholesterol level 

วัตถุประสงค ์ลดค่าเฉลี่ย cholesterol  

     ของทั้งประชากร  โดย 

•  เพิ่มความรู ้ทักษะ 

•  ปรับเปลี่ยนระบบและสภาพแวดล้อมให้เอื้อ 

•  enforcement?  

Population-wide Strategy 

 (Population-wide  Approach) 



1. Capacity-building  

• Building human resource capacity 

• Maintaining effective networks 

2. Catch low hanging fruits- integrate prev.  into  

          existing systems – ANC, Well baby clinic   

     3. Advocacy for appropriate measures at local  

         and national level 

4. Data and research -> identify determinants  

5. Development of a plan of action for health  

         sector  

6. Facilitate law enforcement by becoming experts   

         and promote use in safety gears 

 

Preventing injuries by MINISTRY OF HEALTH 



Why drowning successful  

But RTI not yet? 



Honda Dream 

http://honda.en.ec21.com/motorcycle_HO
NDA_Dream_125_Thailand--56007.html 

Family type 



สเปคลอ้กวา้ง 
สรา้งเด็กแวน้!!! 





Family type 
Honda Dream 

http://honda.en.ec21.com/motorcycle_HONDA_Dream_
125_Thailand--56007.html 



Unique Spec. of Thai family model MCs 

Narrower tyre width + larger wheel 
radius  

High speed 
       Poor braking & stability  

 



Honda Scoopy Thailand
Tires width 70 mm
Wheels rim diameter 14 inches
Top speed 120-148 KMH

Honda Scoopy Japan 
Tires width 90 mm
Wheels rim diameter 10 inches
Top speed 65 -90 KMH

Honda Scoopy Japan and Thailand

Source: Santijiarakul  S 2011 

 



       70          
                     120                   
                                     14      

        89          
                90                   
                           12      

Tire width 89mm 

Wheel size 10 inches 



 - Safety standard ของ..รถ                          

  ล้อ Wheel  ยาง tyre                            

  เบรค Brake  

 

Honda UK 



 Honda’s MC marketing plan from 

Honda website 2013 '49  Honda's 1st production on motorcycle(MC) 

'67  produced in Thailand 
'68  production reaches 10 million units 

'69 production in Malaysia began,                                                    
   Honda “Dream” exported to North America 

'71 production in Indonesia began 

'73 production in the Philippines began 

'85 production in India began 
'87 Japanese MC production reaches 50 million  units 

'92 production, established in China 
'97 produced in Vietnam      World production reaches 100 million units 



Ecological  Model (Haddon, 1980a) 

• Energy  

 

Environment                    

 Host 

• Vector/Vehicle firearms, 

knives,  cars, motorcycles, 

harmful products  

• weather, light 

•social value, alcohol etc.  

Agent  



Epidemiologic triad 

 Host 

Environment                    

 Include vectors/vehicles  

• firearms, knives, cars,  

   motorcycles,                           

   harmful products  

• road, light, weather, alcohol  

• law, psychosocial value, etc.  

Agent 

 Energy 

• mechanical 

• thermal 

• chemical  

  etc. 

(Gibson 1960, Haddon1980) 

 

 

Automobile and 

motorcycle industries  

influence 



1.ข          ซ         Standard 2  บ      

2. Specification as safe as in mother land of    

    industries, if different, must prove safety 

3. No advertisement, TV series promoting risks    

    (India) citizen  can call hotline  to complain (risk  

    surveillance) - (India )  

4. Provide 10 % of profit to anti- drink driving, 

helmet & seatbelt wearing,  

speed control (India)  

Corporate social responsibility of automobile  

and MC industries 



Consumer protection 
 Research / special surveillance  

 PRODUCT surveillance-motorcycle brand, model, and 

detail circumstances 

 Work closer to consumer protection and industrial  MIN., 

NGO’s 



Injuries are 

Understandable,   

predictable & preventable 



Thank you for your 

kind attention! 


