
บทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) 

สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  รอบท่ี 2 ปีงบประมาณ 2561 

 

ผลการด าเนินงาน 

  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด อัตราตายผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาล 
ระดับ F2 ขึ้นไป ของปี 2561 ในช่วงไตรมาสแรก เสียชีวิต 2,524ราย จากผู้บาดเจ็บ77,345 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 3.26 ไตรมาสที่ 2 2,241 จากผู้บาดเจ็บ 78,451 ราย คิดเป็น ร้อยละ 2.86 รวมผลการ
ด าเนินงานในรอบ 9 เดือน (ต.ค. 60- มิ.ย. 61 ) เสียชีวิต 6,362 ราย จากบาดเจ็บรวม 220,814 ราย 
คิดเป็นร้อยละ  2.88  เขตสุขภาพที่มีผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินเสียชีวิตมากที่สุด คือ เขตสุขภาพที่ 3 ร้อยละ 
7.67 รองลงมา เขตสุขภาพที่ 2 ร้อยละ 3.97 และ เขตสุขภาพที่ 11 ร้อยละ 3.66 ตามล าดับ  

  อัตราตายผู้ป่วย Severe Traumatic Brain Injury อัตราตายเฉลี่ยทั่วประเทศ รวมทั้งปี (รอบ 9 
เดือน ต.ค. 60- มิ.ย. 61 )  อยู่ที่ร้อยละ 48.45 ( 2,484/5,127 ราย)  เขตสุขภาพท่ีมีอัตราชีวิตมากที่สุด คือ 
เขตสุขภาพที่ 3 ร้อยละ 70.03 (201/287 ราย)  เขตสุขภาพท่ี 4 ร้อยละ 65.25 (184/282 ราย)  และ เขต
สุขภาพที่ 5  ร้อยละ 57.96 (233/402 ราย) 

 

ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน 

1. เกณฑ์ตัวชี้วัดยังไม่สามารถสะท้อนปัญหาที่แท้จริง ยังไม่สะท้อนสภาพปัญหาที่แท้จริง (เนื่องจากเป็น
การรวม Triagelevel 1,2 และข้อมูลจาก รพ.ระดับเล็ก M2 –F2) 

2. ข้อมูล Accident จากฐานข้อมูล HDC ขาดคุณภาพความและครบถ้วน  
3. พ้ืนที่ยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ ของ TEA unit, ท าให้การขับเคลื่อนนโยบาย ECS คุณภาพยัง

ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี 
4. ปัญหา RTI ยังเป็นปัญหาส าคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ทั้งการป้องกันการแก้ไขจุดเสี่ยง การ

ลดความรุนแรงของการบาดเจ็บและเสียชีวิต ตลอดจนการพัฒนา ECS 
5. การขาดเจ้าภาพหลักในการดูแลผู้ป่วย Trauma &Multiple Injury 
6. ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรและข้อมูล (EP,ENP,Paramedic,Neurosurgery) 
7. ฐานข้อมูลที่ใช้ ค านวณใน HDC ยังมี error  
8. ยังไม่มีตัวชี้วัดที่จะเชื่อมโยงกับ Road traffic injury  

 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร 
 

1. ก าหนดเป้าประสงค์และปรับตัวชี้วัดหลัก (Ultimate outcome), ตัวชี้วัดรอง (Process KPI) เพ่ือให้
สามารถ achieve outcome ได้ถูกต้อง เหมาะสม มากยิ่งขึ้น 



2. เป้าหมายหลัก เพ่ือเพ่ิมอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน จึงปรับตัวชี้วัดหลักเป็น อัตรา
เสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (เฉพาะ triage level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 
ไม่เกินร้อยละ 10 
3. เป้าหมายรองหรือกระบวนการที่ส่งเสริมเป้าหมายหลัก 3 ประเด็น คือ  
   3.1. เพ่ิมประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเข้าถึงบริการ definite care   
   ตัวชี้วัด คือ อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
  3.2. ลดอัตราการเสียชีวิตของโรคที่เกิดจากอุบัติเหตุที่ส าคัญและมีความรุนแรง 
   ตัวชี้วัด คือ อัตราของผู้ป่วย severe traumatic brain injury ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล
ระดับ A, S, M1 ไม่เกินร้อยละ 45 
  3.3. เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตัวชี้วัดย่อย 2 ตัว คือ  
    3.3.1.  อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
   3.3.2.  อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 

ข้อเสนอแนะแก้ปัญหาระยะยาว 

1. การบริหารจัดการข้อมูลเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ประสานความร่วมมือกับราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาและผลิตแพทย์สาขาที่ขาดแคลน 

เช่น Neurosurgery และ EP  
3. สนับสนุนการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ตอบสนองงานด้าน ER และ ECS  
4. ฐานข้อมูลที่บูรณาการ โปรแกรม ITEMS , HDC, IS online , PHER accident และ ThaiRefer เพ่ือ

ลดความซ้ าซ้อน เป็นมาตรฐานในการเก็บและติดตามตัวชี้วัด 
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