
แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง 
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  

การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสาขาออร์โธปิดิกส์ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

1.1 จัดบริการรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนในโรงพยาบาลระดับ M2-F3  
1.2 จัดบริการ Fast tract for open long bone fracture ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1   
1.3 โรงพยาบาล M1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์จัดตั้งทีม Refracture Prevention เพ่ิมข้ึน 
 

2. จัดบริการรักษาผู้ป่วยท่ีมีกระดูกหักไม่ซับซ้อนในโรงพยาบาลระดับ M2-F3  

 

3. สถานการณ์ 
กลุ่มผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนแบบปิดมีการรักษาที่โรงพยาบาลระดับ M2 - F3 เพ่ิมมากข้ึน 

และไม่พบภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษา  PCT ออร์โธปิดิกส์ มีช่องทางการสื่อสาร ระบบ Line consult  
ที่ศูนย์ Refer ท าให้แพทย์มีการวินิจฉัยถูกต้องและท าการรักษาได้อย่างมั่นใจขึ้น ผลการด าเนินงานปี 2563 
รวมร้อยละ 90.94 แต่ยังพบว่าผู้ป่วยที่มีกระดูกแขนหักแพทย์ยังไม่มั่นใจในการรักษา จึงท าให้บางแห่ง 
ไม่ผ่านเกณฑ์   
 

4. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนได้รับการดูแลรักษาใน รพ.ระดับ M2-F3 
เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 70 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 

ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564(1ต.ค-31 ธ.ค.63) 

2561 2562 2563 อ าเภอ 
จ านวน
ผู้ป่วย
ทั้งหมด 

จ านวนผู้ป่วย
ที่ได้รับการ

รักษา 

ร้อยละ/
อัตรา 

ระดับประเทศ >70% เดิมบางนางบวช 42 42 100 
   ด่านช้าง 6 3 50 

เขต 5 บางปลาม้า 35 1 2.86 
76.47 84.24 88.25 ศรีประจันต์ 10 7 70 

จังหวัดสุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 5 1 20 
55.54 71.88 90.94 สามชุก 15 14 93.33 

 อู่ทอง 41 41 100 
  หนองหญ้าไซ 13 13 100 

 
รวม 167 122 73.05 

     ที่มา : ข้อมูลจาก Hospital base ของรพ.ทุกแห่ง 



5.  จัดบริการ Fast tract for open long bone fracture ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1   

  

6. สถานการณ์ 
ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ ที่มีกระดูกหักแบบเปิดจากโรงพยาบาลชุมชนที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด ได้รับ 

ความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยและการตระหนักถึงเวลาที่ใช้ในการเดินทาง มีการบริหาร
จัดการเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย  การคัดกรองโควิด-19 ได้ดีกว่าเดิม  อุปสรรคในผู้ป่วยรายที่ต้องดมยาต้องรอผลตรวจ
จึงจะท าผ่าตัดและมีห้องผ่าตัดไม่เพียงพอ จากผลการด าเนินงานไตรมาส1ปี 2564 โรงพยาบาลอู่ทองและ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17บริหารจัดการได้ดีมากกว่าเดิม (ปี 2563 โรงพยาบาลอู่ทอง= 80% 
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ปี 2563 = 62.5%) ส่วนโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชมีผลการ
ด าเนินการไตรมาส1 ปี 2564  = 55.56% ดีขึน้กว่าเดิม (ปี 2563 = 44.44%) 
 
7. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

 
ตัวชี้ วัด : ร้อยละของผู้ป่ วย open long bone fracture สามารถผ่าตัดได้  ภายใน 6 ชั่ วโมงใน

โรงพยาบาลระดับ A, S, M1  เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 50 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 

ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564(1ต.ค-31 ธ.ค.63) 

2561 2562 2563 อ าเภอ 

จ านวน
ผู้ป่วย
ทั้งหมด 

ที่ได้รับการ
ผ่าตัด 

จ านวนผู้ป่วย
ที่ได้รับการ
ผ่าตัดภายใน 

6 ช.ม. 

ร้อยละ/
อัตรา 

ระดับประเทศ >50% เมือง 36 20 55.56 
   สองพ่ีน้อง 7 6 85.71 

เขต 5 อู่ทอง 4 4 100 
66.51 63.14 67.92     

จังหวัดสุพรรณบุรี     
61.27 48.59 53.42     

 
    
รวม 47 30 63.83 

     ที่มา : ข้อมูลจาก Hospital base ของรพ.ทุกแห่ง 
โรงพยาบาล M1 ขึ้นไป ที่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์จัดตั้งทีม Refracture Prevention เพ่ิมขึ้น 
 
8. สถานการณ์ 

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 17 มีการจัดตั้งทีม  
Re-fracture Prevention ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลระดับM2-F3 ดูแล
ผู้ป่วยตามแนวทางการปฏิบัติส่งต่อผู้ป่วย fracture around the hip อายุ 50 ปีขึ้นไปร่วมกับ ระบบ Line 
consult ที่ศูนย์ Refer มีการบริหารจัดการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยตั้งแต่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล



ระดับM2-F3 และมีพยาบาล FLS. nurse เป็นผู้จัดการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพตั้งแต่แรกรับจนถึง
จ าหน่าย มีการส่งThai COC.ไปยังชุมชนเพ่ือร่วมดูแลอย่างต่อเนื่องและการป้องกันกระดูกหักซ้ าติดตาม1ป ี 
ท าให้ผลการด าเนินงาน  Early Surgery ภายใน 72 ชั่วโมง ปี 2564  ไตรมาส 1 เพ่ิมขึ้น (โรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราช ปี 2563= 64.53%, โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ปี 2563 = 43.75%) 
 
9. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 

 
ตัวชี้ วัด : ร้อยละของผู้ป่ วย fracture around the hip สามารถผ่าตัดได้  ภายใน 72 ชั่ วโมงใน

โรงพยาบาลระดับ A,S,M1  เกณฑ์มากกว่าร้อยละ 50 
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เกณฑ์ 

ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564(1ต.ค-31 ธ.ค.63) 

2561 2562 2563 อ าเภอ 

จ านวนผู้ป่วย
ทั้งหมดท่ี
ได้รับการ

ผ่าตัด 

จ านวนผู้ป่วย
ที่ได้รับการ
ผ่าตัดภายใน 

72 ช.ม. 

ร้อยละ/
อัตรา 

ระดับประเทศ >50% เมือง 50 42 84 
   สองพ่ีน้อง 30 13 43.33 

เขต 5     
44.63 50.51 50.73     

จังหวัดสุพรรณบุรี     
53.47 51.48 60     

 
รวม 80 55 68.75 

     ที่มา : ที่มา : ข้อมูลจาก Hospital base ของรพ.ทุกแห่ง 
 
10. ผู้รับผิดชอบงาน 
 

ชื่อผู้รับผิดชอบงาน ต าแหน่ง/กลุ่มงาน เบอร์โทร e-mail 

นพ.พัฒน์ วรรณปิยะรัตน์    นายแพทย์เชี่ยวชาญ 081-6256982 - 
นพ.ปกรณ์  ศรีทองกูล    นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 089-1445877 - 
นางชื่นจิตต์  ประสมสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 086-3668935 chuenjitoon@gmail.com 

นางนิภา  พิณสุวรรณ 
นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 

0811920571  

 
 
 


