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คําชี้แจง 
 

1. แบบประเมินตนเองก่อนการทดลองใช้ (ร่าง) แนวทางการดําเนินงานป้องกันการบาดเจ็บโดย   
สถานบริการสาธารณสุขฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขที่เข้าร่วมทดลองใช้ (ร่าง) แนวทาง 
การดําเนินงานฯ ได้มีการทบทวนสถานการณ์ ปัญหา และประเภทของบริการในการดําเนินงานป้องกัน     
การบาดเจ็บเกี่ยวกับการบาดเจ็บในเด็ก (เด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี) การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน การพลัดตก
หกล้มในผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) และการบาดเจ็บจากความรุนแรง 

2. สถานบริการสาธารณสุขที่เลือกหัวข้อในการทดลองใช้ (ร่าง) แนวทางการดําเนินงานฯ นี้เพียง
ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ให้ตอบแบบประเมินตนเองและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อประเด็นนั้นๆ 

3. แบบประเมินตนเองก่อนการทดลองใช้ (ร่าง) แนวทางการดําเนินงานฯ นี้ ไม่มีผลต่อการประเมิน
สถานบริการสาธารณสุขแต่อย่างใด แต่ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการเพื่อป้องกัน
และลดปัญหาการบาดเจ็บโดยสถานบริการสาธารณสุข และขอความร่วมมือผู้ให้ข้อมูลตอบแบบประเมินโดย
กรอกรายละเอียดหรือทําเครื่องหมาย  ในช่อง  ตามความเป็นจริงมากที่สุด และสอดคล้องกับระดับของ
สถานบริการสาธารณสุข (รพ.สต., รพช., รพท. และ รพศ.)  

4. ประเมินข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน (เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม 2557) ตามแบบประเมินตนเอง (ก่อน) 
การทดลองใช้ฯ และใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการดําเนินงานพัฒนา
รูปแบบการป้องกันการบาดเจ็บของสถานบริการสาธารณสุข โดยให้ติดตามข้อมูลแบบประเมินฉบับนี้ทุกๆ 3 เดือน 
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่  
 นางสาวนิพา  ศรีช้าง  และนางสาวลวิตรา  ก๋าวี โทร. 0 2590 3967, 08 0687 3606  
 สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 
คํานิยาม 
   การบาดเจ็บ (Injury) หมายถึง ความเสียหายของร่างกายอันเป็นผลมาจากการสัมผัสอย่างเฉียบพลัน
กับพลังงานความร้อน พลังงานกล ไฟฟ้า หรือเคมี หรือจากการขาดเสียซึ่งที่มีความจําเป็น เช่น ความร้อน 
หรือ ออกซิเจน ทั้งที่เกิดโดยต้ังใจและไม่ต้ังใจ (คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการบาดเจ็บแห่งชาติ 
สหรัฐอเมริกา, 1989) สาเหตุของการบาดเจ็บ เช่น การตกน้ํา จมน้ํา อุบัติเหตุขนส่งทางบก การพลัดตกหกล้ม 
การบาดเจ็บจากแรงเชิงกล วัตถุ สิ่งของ การถูกสัตว์กัด การทําร้ายตัวเอง ถูกผู้อ่ืนทําร้าย เป็นต้น 
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คําถามแบบประเมินตนเองที่เก่ียวข้องกับสถานการณ์ ปัญหา 
และการจัดบรกิารของสถานบริการสาธารณสุข 

1. ข้อมูลพืน้ฐานเบื้องตน้ของผูม้ารับบริการ เฉลี่ยต่อเดือน (ในช่วง 6 เดือนที่ผา่นมา) 

สาเหตุการบาดเจ็บ 

กลุ่มอายุ (ปี)
< 15 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึ้นไป ทุกกลุ่มอายุ

บาดเจ็บ 
(ราย/เดือน) 

ตาย 
(ราย/เดือน) 

บาดเจ็บ 
(ราย/เดือน)

ตาย 
(ราย/เดือน) 

บาดเจ็บ 
(ราย/เดือน)

ตาย 
(ราย/เดือน) 

บาดเจ็บ 
(ราย/เดือน)

ตาย 
(ราย/เดือน) 

1. อุบัติเหตุขนส่งทางบก 
(V01 - V89) 

   

2. อุบัติเหตุพลัดตกหกล้ม 
(W00 - W19) 

   

3. อุบัติเหตุแรงเชิงกล วัตถุ สิ่งของ 
(W20 - W49) 

   

4. อุบัติเหตุการตก จมน้ํา  
(W65 - W74) 

   

5. อุบัติเหตุที่คุกคามการหายใจ  
(W75 - W84) 

   

6. อุบัติเหตุถูกไฟฟ้า รังสี อุณหภูมิ 
(W85 - W99) 

   

7. อุบัติเหตุถูกความร้อน ของร้อน 
(X10 - X19) 

   

8. อุบัติเหตุถูกพิษสัตว์หรือพืช  
(X20 - X29) 

   

9. อุบัติเหตุอุบัติเหตุพิษอื่นๆ 
(X40 - X49) 

   

10. ทําร้ายตัวเองด้วยวิธีต่าง  ๆ
(X60 - X84) 

   

11. ถูกทําร้ายด้วยวิธีต่างๆ  
(X85 - Y09) 

   

 
หมายเหตุ: สาเหตุการป่วย/ตาย จําแนกตามบัญชีตารางโรคพื้นฐานนของบัญชีจําแนกโรคระหว่างประเทศฉบับแก้ไขครั้งที ่10 (ICD 10) 
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2. การบริการ/จดัการที่เก่ียวขอ้งกับการบาดเจ็บ (Injuries) ในสถานบริการสาธารณสุข 
2.1 การคัดกรอง/ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ  

 2.1.1  ไม่ม ี
 2.1.2  มี  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ณ จุดบริการ/แผนก    OPD            IPD    ER   
   อ่ืนๆ (ระบุ).........................................................................  

2.2 ให้ความรู้ คําแนะนํา และการป้องกัน  
 2.2.1  ไม่ม ี
 2.2.2  มี  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   2.2.2.1 รายบุคคล  
   2.2.2.2 รายกลุ่ม 

 อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................. 

   2.2.2.3 สอน/สาธิต 
 อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................................................................................. 

   2.2.2.4 อ่ืนๆ (ระบ)ุ................................................................... 
2.3 การติดตามเยี่ยมบ้าน  

 2.3.1  ไม่ม ี
 2.3.2  มี  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 2.3.2.1 เยีย่มทั่วไปทุกราย  
 2.3.2.2 เยีย่มกรณีพิเศษ  ได้แก่  

   เด็กอายุ 0 - 2 ขวบ อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก 2 เดือน   
   ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากความรุนแรง 
  อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................... 

 2.3.2.3 เพื่อประเมินสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ   
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2.4 การประเมินสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บในสถานบริการสาธารณสุข 
 2.4.1  ไม่ม ี
 2.4.2  มี  ณ จุดบริการ/แผนก...  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 OPD    IPD   ER   นอกอาคารในสถานบริการสาธารณสุข  
 อ่ืนๆ (ระบุ).........................................................................    

2.5 การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่เสีย่งต่อการบาดเจ็บในสถานบรกิารสาธารณสุข 
 2.5.1  ไม่ม ี
 2.5.2  มี  ณ จุดบริการ/แผนก...  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 OPD    IPD   ER   นอกอาคารในสถานบริการสาธารณสุข  
 อ่ืนๆ (ระบุ).........................................................................    

2.6 การส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากความรุนแรง 
 2.6.1 ไม่ม ี
 2.6.2 ม ี ได้แก่   เครือข่าย/สถานบริการสาธารณสุขเพื่อติดตาม case 

   หน่วยงานภายนอกเพื่อให้การช่วยเหลือ 
 

3. การนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
 3.1  การสื่อสารแกผู่้มารับ/ผู้ให้บริการในสถานบริการสาธรณสุข 
 3.2  การสื่อสารข้อมูลใหแ้ก่ชุมชน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3.3  การสนับสนุนการป้องกันการบาดเจ็บผ่านภาคีเครือข่าย  

   3.3.1 ในโรงพยาบาล  ได้แก่    การบาดเจ็บในเด็ก 
          การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง/ทางถนน 
          การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 
        การบาดเจ็บจากความรุนแรง 
          อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................... 
  3.3.2 นอกโรงพยาบาล ได้แก่    การบาดเจ็บในเด็ก 
          การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง/ทางถนน 
          การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 
        การบาดเจ็บจากความรุนแรง 
          อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................... 
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4.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ 
 4.1 ในโรงพยาบาล  ได้แก่    การบาดเจ็บในเด็ก 

        การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง/ทางถนน 
        การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 
      การบาดเจ็บจากความรุนแรง 
        อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................. 

 4.2 เครือขา่ยภายนอก  ได้แก่    การบาดเจ็บในเด็ก 
       การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง/ทางถนน 
       การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 
     การบาดเจ็บจากความรุนแรง 
        อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................. 
 

5. การดําเนินงานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บของผู้รับ/ผูใ้ห้บริการในสถานบริการสาธารณสขุ  
 5.1 การติดป้ายเตือน สร้างรั้ว รอบแหล่งน้ําในสถานบรกิารสาธารณสุข 
 5.2 การใช้เข็มขัดนิรภัย เมื่อเดินทางเข้า - ออก สถานบริการสาธารณสุข 
 5.3 การใช้หมวกนิรภัย เมื่อเดินทางเข้า - ออก สถานบริการสาธารณสุข 
 5.4 มีห้องพัก/บ้านพักสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 5.5 มีจุดให้บริการ จําหน่ายหรือให้ยืมอุปกรณ์ส่งเสรมิความปลอดภัย 
 5.6 มีศูนยส์าธิตแสดงการใช้อุปกรณ์ส่งเสริมความปลอดภัย 
 5.7 มีรถใหบ้ริการรับส่งผู้ป่วยจากสถานบริการสาธารณสุขไปยังจุดให้บริการรถโดยสารสาธารณะ  
 5.8 อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................................. 

 


