โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
อุบตั เิ หตุทางถนน

ฐานข้อมูลงานเฝ้ าระวังและป้องกันการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุจราจร ในระดับจังหวัด
ระบบข้อมูล

นิยามของระบบ

วัตถุประสงค์ของระบบ
เพื่อพัฒนานโยบายด้านการป้องกันการบาดเจ็บ

IS

19 สาเหตุ
ITEMS (สพฉ)

ระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บ
ระบบเฝ้ าระวังการบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอก
19 สาเหตุหลัก
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

เพื่อพัฒนาการบริการด้านการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย
บาดเจ็บ
เพื่อติดตามและเฝ้ าระวังจํานวนผูบ้ าดเจ็บ
เพื่อพัฒนางานด้านการดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉิน

ทะเบียนมรณบัตร ระบบจดทะเบียนการเสียชีวติ ของประขากรไทย

เพื่อติดตามและวิเคราะห์การตายในประชากรไทย

POLIS

ระบบบันทึกเคสคดี

เพื่อเป็ นทะเบียนคดีและวางแผนด้านกําลังตํารวจ

ระบบลงทะเบียนการเบิกจ่ายเงินชดเขย

เพื่อเป็ นทะเบียนการเบิกจ่ายค่าชดเชยฯและด้านการ

ผูป้ ระสบภัยจากทางถนน

วางแผนงานของ บ. กลางประกันภัย จํากัด

E-claim

ระบบการรายงานข้ อมูลอุบัติเหตุจราจร
จุดเกิดเหตุ

ระดับจังหวัด

โรงพยาบาล
ตํารวจ

ห้ องฉุกเฉิน, หอผู้ป่วย, ชันสูตร

บริ การแพทย์ฉกุ เฉิน, EMS
19 สาเหตุ

ITEMS
POLIS,
RAIS

สตช

ส่ วนกลาง
ผู้ป่วย
เส้ นทางการรายงาน

สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด

ใบรับรองการตาย

ทะเบียน
มรณบัตร

IS

19 สาเหตุ

ITEMS
สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิน

กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข

E-claim

กรมการปกครอง
สนย.

บ. กลางประกันภัย จก.

ฐานข้อมูลงานเฝ้ าระวังและป้องกันการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุจราจร ในระดับจังหวัด
ระบบข้อมูล
IS
19 สาเหตุ
ITEMS (สพฉ)
ทะเบียนมรณบัตร
POLIS
E-claim

กลุม่ ประชาชนที่อยูใ่ นระบบข้อมูล
ผูบ้ าดเจ็บหรือเสียชีวติ ที่เข้ารับการรักษาใน รพ. ที่มีระบบบันทึกข้อมูล IS
(ภายใน 7 วันหลังบาดเจ็บ)
ผูบ้ าดเจ็บหรือเสียชีวติ จากสาเหตุ 19 ชนิ ด ที่เข้ารับการรักษาใน รพ. ของรัฐ
ผูบ้ าดเจ็บหรือเสียชีวติ ที่ได้รบั การช่วยเหลือจากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ประชาชนที่เสียชีวติ และแจ้งตายต่อนายทะเบียน
ผูบ้ าดเจ็บหรือเสียชีวติ จากอุบตั ิเหตุที่เป็ นกรณีเป็ นคดีความ
ผูป้ ระกันตนตาม พรบ. ผูป้ ระสบภัยจากรถ กับ บ.กลางประกันภัย จํากัด

กลุม่ ตัวแปร
ข้อมูลบุคคล
จุดเกิดเหตุ

Injury
19 สาเหตุ
Surveillance

ITEMS

มรณบัตร

E-claim

POLIS



-











-



-





ลักษณะการเกิดเหตุ



-



-





เวลาเกิดเหตุ



-



-





พาหนะ



-



-





ประเภทผูใ้ ช้ถนน



-



-





คู่กรณี

-

-



-





การบาดเจ็บ/ตาย













ความรุนแรงการ
บาดเจ็บ
แอลกอฮอล์







-







-

-

-

-



หมวกนิ รภัย



-

-

-





เข็มขัดนิ รภัย



-

-

-

-



ความเร็ว

-

-

-

-

-



ระดับประเทศ
 วิเคราะห์
 นําเสนอ
 ออกมาตรการ

ระดับจังหวัด
 รวบรวม
 ส่งต่อ
+/- วิเคราะห์
ระดับชุมชน
 เก็บข้อมูล
 ส่งต่อ

รูปแบบข้อมูลอุบตั เิ หตุจราจรในปั จจุบนั
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
ระดับประเทศ ระดับประเทศ ระดับประเทศ ระดับประเทศ ระดับประเทศ

ระบบข้อมูล ระบบข้อมูล ระบบข้อมูล ระบบข้อมูล ระบบข้อมูล

หน่ วยงาน A

หน่ วยงาน B

หน่ วยงาน C

หน่ วยงาน D

หน่ วยงาน E

ข้อมูล อุบตั ิเหตุจราจร
คน รถ ถนนและสภาพแวดล้ อม
ก่อนเกิดเหตุ เหตุการณ์ ผลลัพธ์

ระดับประเทศ

แนวคิดในการพัฒนาระบบข้อมูลอุบตั เิ หตุจราจร

 วิเคราะห์
 นําเสนอ
 ออกมาตรการ

ระดับจังหวัด

ฐานข้อมูล
ระดับประเทศ

ฐานข้อมูล
ระดับประเทศ

ฐานข้อมูล
ระดับประเทศ

คณะทํางานฯ ระดับประเทศ
ฐานข้อมูล
ระดับประเทศ

ระบบข้อมูล

ระบบข้อมูล

 รวบรวม
 ส่งต่อ
 วิเคราะห์

ฐานข้อมูล
ระดับประเทศ

ระบบข้อมูล

คณะทํางานฯ ระดับจังหวัด
ระบบข้อมูล

ระบบข้อมูล

ระดับชุมชน

 เก็บข้อมูล
หน่ วยงาน A
 ส่งต่อ
 มีขอ้ มูลแก้ปัญหา
หลากหลายมิติ

หน่ วยงาน B

หน่ วยงาน C

ข้อมูล อุบตั ิเหตุจราจร

หน่ วยงาน D

หน่ วยงาน E

ระดับประเทศ

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบตั เิ หตุจราจร

 วิเคราะห์
 นําเสนอ
 ออกมาตรการ

ระดับจังหวัด
 รวบรวม
 ส่งต่อ
 วิเคราะห์

เชื่อมโยง
ฐานข้อมูล
ระดับประเทศ

RTIIS
เชื่อมต่อฐานข้ อมูล
NCD2
ศึกษาคุณภาพข้ อมูลในฐานข้ อมูล

พัฒนา
ระบบข้อมูล
ระดับจังหวัด

RTIIS & NCD2
พัฒนารูปแบบและศักยภาพ
• การประเมินคุณภาพข้ อมูล
• การวิเคราะห์และนําเสนอ

ระดับชุมชน

 เก็บข้อมูล
 ส่งต่อ
 มีขอ้ มูลแก้ปัญหา
หลากหลายมิติ

ข้อมูลอุบตั ิเหตุจราจร

โครงการสอบสวนอุบตั เิ หตุจราจร
พัฒนารูปแบบและกระบวนการ
สอบสวนอุบตั ิเหตุระดับชุมชน

ระดับประเทศ

ผลลัพธ์โครงการพัฒนาระบบข้อมูลอุบตั เิ หตุจราจร

เชื่อมโยงฐานข้อมูล
ระดับประเทศ

ระดับจังหวัด
พัฒนา
ระบบข้อมูล
ระดับจังหวัด

ระดับชุมชน
ข้อมูลอุบตั ิเหตุ
จราจร

RTIIS
เชื่อมต่อฐานข้ อมูล
NCD2
ศึกษาคุณภาพข้ อมูลในฐานข้ อมูล
RTIIS & NCD2
พัฒนารูปแบบและศักยภาพ
• การประเมินคุณภาพข้ อมูล
• การวิเคราะห์และนําเสนอ
โครงการสอบสวนอุบตั เิ หตุจราจร
พัฒนารูปแบบและกระบวนการ
สอบสวนอุบตั ิเหตุระดับชุมชน

•ลดความซํ ้าซ้ อน
•เพิ่มความถูกต้ อง
•มีข้อมูลครบทุกมิติ
• จัดการข้ อมูลและประเมิน
คุณภาพได้ เลือกใช้ เหมาะสม
• วิเคราะห์ได้ หลากหลาย
• นําเสนอได้ อย่างมีประเด็น
• แก้ปัญหาและป้องกันอุบตั ิเหตุ
จราจรในรายละเอียดได้
• สร้างการมีส่วนร่วมการแก้ปัญหา
กับชุมชนและมีความยัง่ ยืน

