
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสาขาออร์โธปิดิกส์ 

จังหวัดล าพูน เขตบริการสุขภาพที่ 1 ตรวจราชการวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 
หัวข้อ/ประเด็นการ
ตรวจ 

1.จัดตั้งทีม Capture the fractureใน รพระดับ A/S 
2.การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อน ใน รพ.ระดับ M2 ลงไป 
3. Fast track for open long bone fracture ได้รับการผ่าตัดภายใน 6 ชม. 

ตัวช้ีวัด 1.ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture 100 % 
1.1 ผู้ป่วย Capture the fracture มีภาวะกระดูกหักซ้้า (refracture)<30% 
1.2 ผู้ป่วย Capture the fracture ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ได้รับการผ่าตัดภายใน72 
ชม. ใน รพ.A/S/M2 > 50% 
2.ร้อยละการดูแลผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพ.ระดับ M2 ลงไป >70% 
3.ร้อยละของผู้ป่วย open long bone fracture ได้รับการผ่าตัดภายใน 6 ชม.ใน 
รพ.A/S/M2 >25 % 

 
1.วิเคราะห์สถานการณ์และเป้าหมาย (Gap Analysis)มีแหล่งข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์  

การหักของกระดูกสะโพกเป็นปัญหาส้าคัญและมีอุบัติการณ์การเกิดสูงขึ้น ตามอายุประชากรที่เพ่ิมข้ึน 
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการพลัดตกหกล้ม ปี 2558-2560 โรงพยาบาลล้าพูน มีผู้ป่วยกระดูกตะโพกหักที่มา
รักษาประมาณปีละ 360 ราย เป็นผู้ป่วย Intertrochanteric fracture 2 ใน 3 fracture neck of femur 1 
ใน 3 บางรายเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจนเสียชีวิต พบผู้ป่วยเสียชีวิตจ้านวน 3 ราย ส่วนผู้ป่วยที่ภาวะ
กระดูกหักซ้้าภายหลังกระดูกสะโพกหักภายใน 1 ปี  ยังไม่มีข้อมูล เริ่มติดตามข้อมูลเฉพาะ 3 เดือนแรกปี 
2561 

ส้าหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพ.ระดับ M2 ลงไป จังหวัดล้าพูนยังไม่มี
โรงพยาบาลระดับ M2 ก้าลังผลักดันให้โรงพยาบาลป่าซางเป็นโรงพยาบาลระดับ M2 ที่เหลือ เป็นโรงพยาบาล
ระดับ F2 ซึ่งยังไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด เนื่องจากไม่ม่ันใจในการดูแลรักษา รวมถึงผู้ป่วย
ขาดความเชื่อม่ันในการรักษาของแพทย์ซึ่งไมใช่แพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ 
 
2.ก้าหนดแนวทาง/มาตรการและกลวิธี 
 1.จัดตั้งทีม Capture the fracture  

2.เพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกหักแบบไม่ซับซ้อนใน รพ.ชุมชน 
   
3.ก้าหนดเป้าหมายระยะสั้น 
 3.1 ความส้าเร็จการจัดตั้งทีม Capture the fracture 

3.2 การดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกหักแบบไม่ซับซ้อนใน รพ.ชุมชน 
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4.แผนด้าเนินงานตามมาตรการ และSmall successรอบ 3,6,9และ12 เดือน 
KPIs มาตรการ ปี 61 Essential tasks 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1.ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่มีทีม 
Capture the 
fracture 100 % 
1.1 ผู้ป่วย Capture 
the fracture มี
ภาวะกระดูกหักซ้้า 
(re fracture) <30% 
1.2 ผู้ป่วย Capture 
the fracture ที่มี
อายุตั้งแต่ 50 ปี 
ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 72 ชม. ใน 
รพ.A/S/M2 > 50% 
 
2.ร้อยละการดูแล
ผู้ป่วยที่มีกระดูกหัก
ไม่ซับซ้อนใน รพ.
ระดับ M2 ลงไป 
>70% 
 
3.ร้อยละของผู้ป่วย 
open long bone 
fracture ได้รับการ
ผ่าตัดภายใน 6 ชม.
ใน รพ.A/S/M2 >25 
% 

1.จัดตั้งทีม 
capture the 
fracture ที่
ประกอบด้วย
ผู้เกี่ยวข้องอย่าง
แท้จริง 
2.สนับสนุนการ
เปิดบริการงาน
ห้องเฝือกใน
โรงพยาบาลระดับ 
F 

1.ประชุม
ทีมสห
สาขา
วิชาชีพ
ออร์โธปิ
ดิกส์และ
ทีม 
service 
plan 
จังหวัด 
เพ่ือหา
แนวทาง
ด้าเนินการ 
capture 
the 
fracture 

1.ลงทะเบียน
ผู้ป่วย capture 
the fracture 
และเก็บข้อมูล
ติดตามการหัก
ซ้้า 
 
 

ติดตามการ
ดูแลผู้ป่วยที่ไม่
ซับซ้อนใน
โรงพยาบาล
ชุมชน  

รวบรวมข้อมูล 
ผลการ
ด้าเนินงาน 
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5.ผลส้าเร็จตามเป้าหมายระยะสั้น /ปัญหาอุปสรรค 
 1.การจัดตั้งทีม Capture the fracture เพ่ือการดูแลผู้ป่วยกระดูกตะโพกหัก ป้องกันการหักซ้้า มีการ
เตรียมพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ประสาน (Fracture Liaison nurse) ให้มีการเชื่อมโยงกับอายุรแพทย์ทั่วไป, 
แพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู,  หน่วยกายภาพบ้าบัด, แผนกโภชนาการ, จักษุแพทย์ และหน่วยบริการเยี่ยมบ้านของ
ทุกโรงพยาบาลในจังหวัด ในการดูแลผู้ป่วยจนครบวงจร ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 
 2.ข้อมูลแสดงผลการด้าเนินงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน (ต.ค.-ธ.ค.
60) 

1.ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture  100 % ระยะเตรียมการ 
 

1.1 ผู้ป่วย Capture the fracture มีภาวะกระดูกหักซ้้า (re 
fracture)  
ใน รพ.A/S/M2 
 

<30% 0%(0/88) 

1.2 ผู้ป่วย Capture the fracture ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ได้รับการ
ผ่าตัดภายใน 

72 ชม. ใน รพ.A/S/M2  

> 50% 65.9%(58/88) 

2.ร้อยละการดูแลผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพ.ระดับ M2 
ลงไป  
 

>70% 61.7%(24/36) 

3.ร้อยละของผู้ป่วย open long bone fracture ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 6 ชม.ใน  
รพ.A/S/M2  

>25 % 83.3%(5/6) 

 
6.สิ่งที่ต้องการสนับสนุน/ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร 

6.1 การประสานงานในระดับภาพรวมทั้งจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ  Service Plan 
 6.2 รพ.ชุมชนขาดความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ และงบประมาณ Service Plan โดยเฉพาะการ
เปิดบริการห้องเฝือก 
 
ผู้รับผิดชอบ : 1.นพ.ชูชาติ ขันตยาภรณ์ โทรศัพท์ 053-569100 ต่อ 6155 

2.นางแสงเดือน ศิริ โทรศัพท์ 053-569100 ต่อ 2250 
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