
ตั วชั ้วั ด สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองลดลง (Fatality Rate) รหัส ICD 10 S06.0 – S06.9 
คั านิยาม บาดเจ็บทั ่ศ รษะั( Head Injury ) หมายถ  ง การบาดเจ ็บท  ่เก ิดจากแรงท  ่เข ้ามา 

กระทบต ่อศ  รษะและร ่างกายแล ้วก ่อให ้เกดความบาดเจ ็บต ่อหน ังศ  รษะ กะโหลกศ  รษะ และ 
สมอง ก ับเส ้นประสาทสมอง (Head injury mean complex mechanical loading to 
the head and / or the body that cause the injuries to the scalp and skull 
and brain and cranial nerve)  การแบ ่งระด ับความร ุนแรงของ การบาดเจ ็บท  ่ศ  รษะ 
(severity of head injury)  โดยใช ้ คะแนน Glasgow Coma Score) ด ังน  ้ การบาดเจ ็บท  ่
ศ  รษะระด ับเล ็กน ้อย (Mild or minor head 
injury)  GCS  =  13-15 การบาดเจ ็บท  ่ศ  รษะระด ับปานกลาง (Moderate head 
injury)  GCS = 9-12 การบาดเจ ็บท  ่ศ  รษะระด ับร ุนแรง (Severe head     injury)  
GCS < 9  (ตามรหส ั  ICD-10  S06.0-S06.9 ) 
ตั วช ว้ั ดน  ้เจาะจงเฉพาะ ผปั ้ป่วยบาดเจั็บตั อสมอง หมายถั ง เฉพาะผั ้ปว่ยท ไ่ดั้รบการั
วัินัิจฉั ย ตามรหั ส ICD-10 S06.0 - S06.9 เฉพาะผั ้ปั วยใน (IPD) 

(อ้างอิงนิยาม จากแนวทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทางศัลยกรรม  จัดทําโดยราช 
วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือจากสมาคมประสาทศัลยศาสตร์ แห ่ง
ประเทศไทย) 

เกณฑั เป้าหมาย ผ ู้ป ่วยบาดเจ ็บต ่อสมองม  อ ัตราการเส  ยช  ว ิตลดลง ใช ้ว ิธ  เปร  ยบเท  ยบข ้อม ูลของตนเองใน 
เขตส ุขภาพ จากป   2558 เท ยบก ับ ป   2559 

ประชากรกลั  มเปั้าหมาย ผ ู้ป ่วยบาดเจ ็บต ่อสมองตาม รห ัส ICD-10 ( S06.0-S06.9 ) 
วัิธั การจั ดเก็บขั้อมั ล ข ้อม ูลจากการให ้บร ิการผ ู้ป ่วยใน (IPD – 12 แฟ ้ม ) จากหน ่วยบร ิการแต ่ละแห ่งรวบรวม 

โดย Data center ของสํานักงานสาธารณส ุขจ ังหว ัด รวบรวมว ิเคราะห ์ในระด ับเขตส ุขภาพ 
แหลั งขั้อมั ล จากข ้อม ูล IPD  จาก 12 แฟ ้ม หร ือ 43 แฟ ้ม   

 
 

รายการขั้อมั ล 1 A = จํานวนผ ู้ป ่วยเส  ยช  ว ิตจากบาดเจ ็บต ่อสมอง 
รายการขั้อมั ล 2 B = จํานวนผ ู้ป ่วยบาดเจ ็บต ่อสมองท ั้งหมด 
สั ตรค านวณต วชั ้วั ด (A/B) X 100 
ระยะเวลาประเมัินผล ประเม ินต ิดตามท ุก 3 เด ือน  และว ัดระด ับเขตส ุขภาพ 
 
รายละเอั ยดขอมั ลพั ้นฐาน 

 Baseline 
data 

หน ่วยว ัด ผลการด ําเน ินงานในรอบป  งบประมาณ พ.ศ.  

2557 2558 2559 
 ร ้อยละ    

8.43 
7.2
3 

 

     

     
 
 
 



เกณฑั การประเมัินั: อั ตราตายผั ้ปั วยบาดเจั็บตั อสมองลดลง (ผั ้ปั วยบาดเจั็บตั อสมองมั อั ตราการเสั ยชั วัิตลดลงััจากัััััััััั
ปี 2558 เทั ยบกั บ ปี 2559 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 

 
 
 

   

 

วัิธั การประเมนผล : 3 เดือน : ช ้จุดเส ่ยงอย่างน้อยจังหวัดละ 5 จุด50% ของรพ.ทุกแห่ง ต้องสวม
หมวกนิรภัย, 100% ของ รพ.จังหวัดและ สสจ.จังหวัด 
 
 
หมวกนิรภัยและกฎหมายจราจร 
-50% ของรพ.ทุกแห่ง ต้องสวมหมวกนิรภัย 
-100% ของ รพ.จังหวัดและ สสจ.จังหวัด            
โครงการพัฒนาระบบข้อมูล IS ระดับเขต 9 

6 เดือน : Fast track traumarauma  ฉุกเฉิน ท ่ม ภาวะเร่งด่วนต้องผ่าตัด ( 
เช่น  abdomen with sock , vascular with shock )ได้ อย่างรวดเร็วใน 30 
นาท  ใน รพ. มหาราช  ชัยภูมิ บุร รัมย์ และ สุรินทร์ 
 9 เดือน : โครงการตรวจเย ่ยม นิเทศ และติดตามงานเครือข่ายบาดเจ็บท ่ศ รษะ 
เขตสุขภาพท ่ 9 โครงการอบรม TRAUMA NURSE CO. 
อั ตราตายผั ้ปั วยบาดเจั็บตั อสมองลดลง 
 เอกสารสนั บสนั น : 1. ค ู่ม ือการด ูแลร ักษาผ ู้ป ่วยบาดเจ ็บต ่อสมอง 
2. ค ู่ม ือแนวทางการส ่งต ่อผ ู้ป ่วยบาดเจ ็บต ่อสมอง 

ผั ้ใหั้ขั้อมลทางวัิชาการ / 1.นางณ ัฏฐ ิณา  ร ังส ินธ ุ์  โทร : 02-590-1648  โทรสาร : 02 590 1631 
ผั ้ประสานงานตั วชั ้วั ด E-mail : nattina24@gmail.com  

2. นางกนกวรรณ พ  ่งร ัศม   โทรส ําน ักงาน : 02-590-1648 
โทรสาร : 02 590 1631  E-mail : omyim60@hotmail.com 
ส ําน ักบร ิหารการสาธารณส ุข ส ําน ักงานปล ัดกระทรวงสาธารณส ุข  
คณะกรรมการ Service plan สาขาอุบัติเหตุ เขตสุขภาพท ่ 9 
 

หนั วยงานประมวลผลและจั ดทั าขั้อมั ล ส ําน ักบร ิหารการสาธารณส ุข สํานักงานปล ัดกระทรวงสาธารณส ุข 
คณะกรรมการ Service plan สาขาอุบัติเหตุ เขตสุขภาพท ่ 9 

ผั ้รายงานผลการดั าเนินงาน คณะกรรมการ Service plan สาขาอุบัติเหตุ เขตสุขภาพท ่ 9 
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