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แนวทางการรายงานผลการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนผ่านระบบออนไลน์ 
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แนวทางการรายงานผลการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนผ่านระบบออนไลน์  
(Road Traffic Injury Investigation Online Process Ver.1 Edited 1 January 2021)  

ที่มาและความสำคัญ 

  การสอบสวนการบาดเจ็บเป็นกระบวนการศึกษาเพื่อค้นหาสาเหตุ รูปแบบและลักษณะของ
การเกิด การกระจายตัวของการบาดเจ็บในประชากร เพื่อป้องกันควบคุมการบาดเจ็บ ซึ่งองค์การอนามัยโลก
ได้อธิบายถึงระบาดวิทยาของการบาดเจ็บท่ีมีอยู่ 4 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 1) Host คือ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร 
ผู้บาดเจ็บ  2) Agent คือ พลังงานท่ีเกิดขึ้นในขณะเคล่ือนท่ี 3) Vector คือ ยานพานหะ หรือตัวนำพลังงาน  
4) Environment คือ สภาพแวดล้อมท้ังทางกายภาพ และสภาพทางสังคม เมื่อนำหลักการระบาดวิทยามาใช้
ในการวิเคราะห์หาแบบแผนของการบาดเจ็บ William Haddon Jr. ได้เสนอแนวคิดโดยนำหลักระบาดวิทยา
มารวมเข้ากับการเปล่ียนแปลงตามระยะเวลาการเกิดเหตุ ต้ังแต่ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ 
ซึ่งเรียกว่า Haddon’s Matrix Model  

 การสอบสวนการบาดเจ็บต้องอาศัยความรู้ความเช่ียวชาญจากความรู้หลากหลายสหวิชาชีพ
ซึ่งเป็นนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี ได้แก่ นักวิชาการสาธารณสุข จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรค หรือ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทีมSRRT ระดับอำเภอ พยาบาลห้องฉุกเฉินในพื้นท่ี วิศวกร หรือเจ้าหน้าท่ีจาก
แขวงการทาง เทศบาล สำนักงานขนส่งจังหวัด ตำรวจ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด หรือ
มูลนิธิต่างๆ ผู้เช่ียวชาญ จากมหาวิทยาลัยในพื้นท่ี โดยมี เกณฑ์แนะนำการลงสอบสวนการบาดเจ็บจาก
การจราจร จำแนกตามระดับของการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

ระดับเขต โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ีสอบสวนการบาดเจ็บจาก

การจราจรทางถนน กรณีเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุต้ังแต่ 5 รายขึ้นไป หรือเหตุการณ์ที่มี

ผู้บาดเจ็บ admit รวมกับผู้เสียชีวิตต้ังแต่ 10 รายขึ้นไป 

ระดับจังหวัด ทีมสอบสวนระดับจังหวัดร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ีสอบสวนการบาดเจ็บจาก

การจราจรทางถนน กรณีเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุต้ังแต่ 2 รายขึ้นไป หรือเหตุการณ์ที่มี

ผู้บาดเจ็บ admit รวมกับผู้เสียชีวิตต้ังแต่ 4 รายขึ้นไป 

ระดับอำเภอ/เทศบาล ลงพื้นท่ีสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน กรณเีหตุการณ์ที่

มีผู้เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุต้ังแต่ 2 รายขึ้นไป หรือเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บ admit รวมกับผู้เสียชีวิตต้ังแต่  

2 รายขึ้นไป 
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การเข้าใช้งานระบบรายงานผลการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนผ่านระบบออนไลน์ 
1. เข้าผ่านทาง Browser ด้วย URL: https://dip.ddc.moph.go.th/rtisat/public/index.php 

 
 
2. log in เข้าสู่ระบบ เลือกระดับหน่วยงาน > เลือกสำนักงานของท่าน > และใส่ รหัส eoc (ตามด้วยรหัส
โรงพยาบาล/หน่วยงาน) และกด ลงชื่อเข้าใช้ 
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3. สามารถเข้าได้ 2 ช่องทางคือ  1.) เลือกเมนูด้านบน บันทึกข้อมูล  หรือ 2.) เลือก ตามวันที่รับแจ้งเหตุ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนประกอบ และรายละเอยีดของการบันทึกข้อมูล  

  การบันทึกข้อมูลผลการสอบสวนการบาดเจ็บผ่านระบบออนไลน์นี้ ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ 1.) สถานการณ์ 2.) ถนนและส่ิงแวดล้อม 3.) ยานพาหนะและผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร 
   ส่วนที่ 1 สถานการณ์ เป็นส่วนแรกของการบันทึกข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา
และสถานท่ีเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. เลือกวัน เดือน ปี ที่รับแจ้ง 

 
ข้อ 2. สัปดาห์ที่ (สีเทาหมายถึง ระบบเติม
อัตโนมัติ) 

 
ข้อ 3. ผู้แจ้งข่าว หมายถึง ผู้ท่ีรายงานเหตุการณ์
ให้ผู้บันทึก

 
 
 
 
 
 
 

ช่องทางที่ 2.) 

ช่องทางที่ 1.) 
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ข้อ 4. ประเภทหน่วยงานผู้แจ้งข่าว คือ 
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ท่ีรายงานเหตุการณ์ 
 
 
 

 

 

 

 

 

ข้อ 5.หน่วยงานที่รับแจ้ง คือหน่วยงานท่ีบันทึก
ข้อมูล 
ข้อ 6.สถานที่เกิดเหตุการณ์ และ 6.1 อื่นๆ ระบุ  
ระบบเติมอัตโนมัติ 

 
ข้อ 7. - ข้อ 10. จังหวัด อำเภอ ตำบล ต่างประเทศ 
ข้อ 11.1 ทีมสอบสวนโรค (เลือกได้มากกว่า 1 ทีม) 
ข้อ 11.2 ผู้ควบคุมทีมสอบสวน 
ข้อ 11.3 รายชื่อทีมสอบสวน 
ข้อ 11.4 วันที่เร่ิมทำการสอบสวนการบาดเจ็บ 
ข้อ 11.5 วันที่สิ้นสุดการสอบสวนการบาดเจ็บ 
ข้อ 12. ชื่อสถานการณ์ หมายถึง ช่ือเหตุการณ์ท่ี
สอบสวน 
ข้อ 13. วันที่/เวลาเกิดเหตุ โดย คลิกเลือกจาก
ปฏิทิน (สามารถแก้ไข เวลาเองได้)  

 
ข้อ 14. สถานท่ีเกิดเหตุ สามารถค้นหาบริเวณจุด
เกิดเหตุหรือพื้นท่ีใกล้เคียงจุดเกิดเหตุได้โดยใส่ ช่ือ
สถานท่ี ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด ท่ีทราบลงใน
กล่องค้นหา 

 
 

ข้อ 14.1 – ข้อ 14.3 จะปรากฏอัตโนมัติ เมื่อทำ
การคลิกเลือกบริเวณจุดเกิดเหตุ โดยสามารถแก้ไข 
ละติจูด และลองจิจูด ได้เมื่อมีข้อมูล 
ข้อ 15. รายละเอียดของเหตุการณ์ ท่ีเกิดขึ้น
โดยสังเขป 
ข้อ 16. – ข้อ 24.ให้จำแนกผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต
ตามสถานท่ีรับการรักษา/สถานท่ีเสียชีวิต 
ข้อ 27. รายละเอียดการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ  
ข้อ 27.1 – ข้อ 27.4 ให้กรอกรายละเอียดของผู้
บันทึกข้อมูล 
ข้อ 27.5 สถานะของการสอบสวน 
ข้อ 27.6 แนบไฟลเ์อกสาร/รูปภาพ ท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยคลิก ซึ่งจะปรากฏช่อง 

ถ้าต้องการเพิ่มไฟล์ให้คลิก อีกครั้ง 
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ส่วนที่ 2 ถนนและสิ่งแวดล้อม คือส่วนท่ีให้บันทึกรายละเอียดถนน สภาพแวดล้อมของท่ีเกิดเหตุ 
วัสดุท่ีอาจส่งเสริมให้เกิดการบาดเจ็บ หรือวัสดุท่ีช่วยลดการบาดเจ็บ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อ 28. ประเภทถนน มีตัวเลือกให้เลือก 5 
ตัวเลือก คือ 1.ทางหลวง 2.ทางหลวงชนบท  
3.ในเมือง(เทศบาล) 4.อบต./หมู่บ้าน อื่นๆระบุ 
และ 5.ไม่ทราบ 
ข้อ 28.1 หมายเลขถนน ท่ีเกิดเหตุ 
ข้อ 29. ลักษณะบริเวณจุดเกิดเหตุ มีท้ังหมด 10 
ลักษณะ โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ลักษณะ 
 
 
 
 
 

ข้อ 30. จำนวนเลนทั้งหมด (รวมไป-กลับ)  

ข้อ 31. การแบ่งช่องจราจร มีท้ังหมด 11 ตัวเลือก 
หากอื่นๆ โปรดระบุ 
ข้อ 32 ชนิดถนน ได้แก่ คอนกรีต ยางมะตอย 
ลูกรัง/หินคลุก หากเป็นอื่นๆ โปรดระบุ 
ข้อ 33 ผิวจราจร คือ สภาพภาพผิวขณะเกิดเหตุ 
แห้งปกติ หรือเปียก หรือเป็นคล่ืน/หลุมบ่อ หากมี
มากกว่า 2 ลักษณะ ให้เลือกเป็นอื่นๆ และระบุ 
ข้อ 34. สัญญาณไฟจราจร (ไฟเขียวไฟแดงและ
ไฟกระพริบ) ในบริเวณจุดเกิดเหตุ 
35. ทัศวิสัย/สภาพอากาศ บริเวณ และวันท่ีเกิดเหตุ 
36. แสงสว่าง ในช่วงเวลาเดียวกับท่ีเกิดเหตุ 
37. วัสดุ/สิ่งที่อาจส่งเสริมให้เกิดการบาดเจ็บมากขึ้น 
38. วัสดุ/สิ่งที่อาจช่วยให้การบาดเจ็บลดลง 
 

   ส่วนที่ 3 ยานพาหนะและผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร  เป็นส่วนท่ีจะบันทึกข้อมูลของยานพานหะท่ี
เกิดเหตุ และข้อมูลผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ท้ังหมดของผู้ประสบเหตุ โดยสามารถใช้เมนูนำทางในการเพิ่มลด
จำนวนยานพาหนะ และผู้โดยสารของยานพาหนะแต่ละคันได้ ดังภาพด้านล่าง 
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ในการเพิ่มลดยานพาหนะ และผู้โดยสาร สามารถทำได้ดังนี้ 

   1. ต้องการเพิ่มจำนวนยานพาหนะท่ีประสบเหตุ ให้คลิก                          ซึ่งจะมี
ยานพาหนะท่ี 2 เพิ่มในเมนูลัดขึ้นมา พร้อมท้ังช่องเพิ่มข้อมูลผู้ขับขี่ทุกครั้ง และสามารถลบยานพาหนะโดยใช้
ปุ่มลบพาหนะ เพื่อลบยานพาหนะ ข้อควรระวัง หากทำการลบยานพาหนะ ระบบจะลบยานพาหนะลำดับ
สุดท้ายก่อน พร้อมท้ังลบข้อมูลของผู้ขับขี่และผู้โดยสารไปพร้อมกัน ในการบันทึกจึงควรบันทึกจากยานพาหนะ
ท่ี 1 2 3 … ตามลำดับ  
   2. การเพิ่มข้อมูลผู้โดยสาร ให้คลิก                           ท่ีอยู่ด้านล่างของพาหนะท่ีต้องการ 
จะมีตัวเลือกผู้โดยสารท่ี 1 ปรากฏขึ้นมา (ผู้โดยสารจะไม่นับรวมคนขับ) หากต้องการลบให้คลิกท่ี ลบผู้โดยสาร 
ด้านข้างปุ่มเพิ่มผู้โดยสาร ข้อควรระวัง หากลบผู้โดยสาร ระบบจะลบผู้โดยสารลำดับสุดท้ายก่อน  
           การบันทึกรายละเอียดของยานพาหนะ จะมีรายละเอียดของผู้ขับขี่แสดงด้วยทุกครั้ง ซึ่งบาง
ตัวแปรท่ีปรากฏจะแสดงในเฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ข้อ 53. การติดต้ัง GAS จะไม่แสดงเมื่อมีการเลือกพาหนะ 
เป็นคนเดินเท้า รถจักรยาน หรือรถจักรยานยนต์ เป็นต้น โดยรายละเอียดการบันทึกยานพาหนะมีดังต่อไปนี้ 

ข้อ  39 ประเภทการใช้ งาน  ประกอบไป ด้วย  
5 ตัวเลือก ได้แก่  1.รถส่วนบุคคล/เอกชน 2.รถ
รับจ้าง/สาธารณะ 3.รถยนต์ราชการ 4.รถรับส่ง
นักเรียน 5.ไม่ทราบ 
ข้อ 40 ประเภทพาหนะ มี 13 ตัวเลือก หากไม่ตรง
กับประเภทของพาหนะท่ีเกิดเหตุให้เลือกอื่นๆ ระบุ
จะมีช่องให้เพิ่มเติม  
ข้อ 41. ทะเบียนของพาหนะท่ีเกิดเหตุ 
ข้อ 41.1 ขนาดเคร่ืองยนต์ (CC) 
ข้อ 42. การทำประกันภัย หากมีการทำประกันภัย
ภาคสมัครใจ 1 2 หรือ 3 จะถือว่ามีการทำประกันภัย
ภาคบังคับไปแล้ว ให้เลือกเฉพาะประกันภัยภาค
สมัครใจ  
ข้อ 43. วันที่ตรวจสภาพรถคร้ังสุดท้าย 
ข้อ 43.1 อายุยานพาหนะ (ปี) (*ถ้าเกิน 6 เดือน 
ปัดขึ้น) 
ข้อ 44. การใช้สัญญาณเสียง และข้อ 45. การใช้
สัญญาณไฟ แสดงเมื่อเลือกข้อ 40. ประเภทพาหนะ
เป็นรถพยาบาล  
ข้อ 46. การติดต้ัง GPS  

ข้อ 47. กล้องวีดีโอบันทึกภาพหน้ารถข้อ 48. การ
ฝึกอบรมหลักสูตรขับรถพยาบาล แสดงเมื่อเลือก
พาหนะเป็นรถพยาบาล 

ข้อ 49. ประสบการณ์การขับขี่ ของพนักงานขับ
รถพยาบาล 
ข้อ 50. จำนวนชั่วโมงการขับขี่ใน 24 ชม. 
ข้อ 51. การนำส่งผู้ป่วย แสดงเม่ือเลือกรถพยาบาล 
ข้อ 52. เกิดการลุกไหม้หรือระเบิดหลังเกิดเหตุ 
ข้อ 53. การติดต้ัง GAS แสดงยกเว้นในกลุ่มคนเดินเท้า 
จักรยาน และจักรยานยนต์ 
ข้อ 54. ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ  
ข้อ 55. ถุงลมนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า 
ข้อ 56. ความเร็วขณะเกิดเหตุ 
ข้อ 57. ความเร็วเฉลี่ยตลอดการเดินทาง กรณีท่ีมี
ข้อมูลจาก GPS 
ข้อ 58. เข็มขัดนิรภัย แสดงยกเว้นในกลุ่ม คนเดิน
เท้า จักรยาน และจักรยานยนต์ 
ข้อ 59. สภาพยางรถ  
ข้อ 60. ระบบเบรก
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แนวทางการรายงานผลการสอบสวนการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนผ่านระบบออนไลน์ 
(Road Traffic Injury Investigation Online Process Ver.1 Edited 1 January 2021) 

การบันทึกข้อมูลผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้ขับขี่และผู้โดยสาร จะมีตัวแปรในการบันทึกท่ีคล้ายกัน แต่ในตัว
แปรของผู้ขับขี่จะมีบางตัวแปรเพิ่มเข้ามา โดยในท่ีนี้จะขอกล่าวเฉพาะตัวแปรโดยรวมของท้ังผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสาร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ข้อ 61. เพศ ของผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร 
ข้อ 62. อายุ ของผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร 
ข้อ 63 สถานะการบาดเจ็บของผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร 
ข้อ 63.1 การนำส่ง  
ข้อ 64. และ ข้อ 65. ระบบเติมอัตโนมัติ 
ข้อ 65.1 ใบขับขี่  
ข้อ 65.2 ประเภทใบขับขี่ กรณีมีใบขับขี่  
ข้อ 65.3 ประสบการณ์การขับขี่  (ปี ) (*ถ้าเกิน  
6 เดือนปัดขึ้น) 
ข้อ 65.4 ความชำนาญในการขับขี่ 
ข้อ 66. ด่ืมแอลกอฮอล์/เสพสารเสพติด  
ข้อ 67. ปริมาณแอลกอฮอล์กรณีมีการตรวจวัด 
ข้อ 68. รับประทานยาที่มีฤทธิ์กล่อมประสาท/ทำ
ให้ง่วง หากตอบว่ามีจะแสดง ข้อ 69. ชื่อยา และ 
ข้อ 70.ระยะเวลาตั้งแต่ทานยาถึงเกิดเหตุ 
ข้อ 71. ง่วงนอน/หลับในขณะเกิดเหตุ หากตอบว่า
มี จะแสดงข้อ 72. ชั่วโมงการพักผ่อนก่อนขับรถ 
และ ข้อ 73. ช่ัวโมงการขับรถ 

ข้อ 74. โรคประจำตัวผู้ขับขี่ หากตอบว่ามีจะแสดง
ข้อ 75. ชื่อโรคออกมา 
ข้อ 76. ใช้โทรศัพท์/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขณะขับขี่ 
ข้อ 77. ความคุ้นเคยในการใช้เส้นทางที่เกิดเหตุ 
ข้อ 78. ฝ่าฝืนกฎจราจร อื่นๆ หากมีโปรดระบ ุ
ข้อ 79. คนนอกพื้นที่  
ข้อ 80. หลุดออกจากตัวรถ  
ข้อ 81. การใช้เข็มขัดนิรภัย 
ข้อ 82. การใช้หมวกนิรภัย กรณีเลือก
รถจักรยานยนต์ 
ข้อ 83. สถานะผู้โดยสาร กรณีเลือกรถพยาบาล จะ
มีสถานะของผู้โดยสาร ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี ผู้ป่วย และ
ญาติผู้ป่วยข้อ 84.ตำแหน่ง กรณีเลือกข้อ 83. เป็น 
เจ้าหน้าท่ี  
ข้อ 85. อาการ/โรคของผู้ป่วยที่นำส่ง กรณีเลือกข้อ 
83. เป็น ผู้ป่วย 
ข้อ 86 การวินิจฉัยหลังเกิดเหตุ 

 
การบันทึก 
 การบันทึกผลการสอบสวนมีสองลักษณะ คือการบันทึกและจบการทำงานให้คลิก                   และ
การบันทึกและดำเนินกรอกข้อมูลต่อ ให้คลิก                                    
 
การนำออกรายงาน 
 หลังจากการบันทึกผลการสอบสวนแล้วจะมีปุ่มสำหรับเพื่อนำออกรายงาน  
 

 

 


