
แบบรายงานการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบท่ี 2  

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขา อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

   อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้ง
ที่ ER และ Admit)  เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 12 

2. สถานการณ์ 

  การด าเนินงานตามตัวชี้วัดสาขาอุบัติเหตุ ในปี 2561 อัตราตายของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 
ชั่วโมง รอบ 6 เดือน (ตุลาคม60- มีนาคม 61) เฉลี่ยของประเทศ ร้อยละ 3.06 เสียชีวิต 4,765 ราย จากผู้ป่วย
วิกฤต 155,796 ราย  ข้อมูลรอบ 9 เดือน เฉลี่ยของประเทศ ร้อยละ 2.88  เสียชีวิต 6,362 ราย จากผู้ป่วย
วิกฤต 220,814 (ข้อมูลจากโปรแกรม HDC)  

 

3. ผลการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

  3.1 อัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง ของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้น
ไป  

   อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ในปี 2561 ( ข้อมูล 9 เดือน) 
พบว่า อัตราตายในภาพรวมของประเทศอยู่ที่ร้อยละ 2.88  เขตท่ีมีอัตราตายสูงสุด คือ เขต 3 ร้อยละ 5.67 
(412/7,270ราย) รองลงมา คือ เขต 2 ร้อยละ 3.97 (751/18,910) และ เขต 10 ร้อยละ 3.82 (315/8,241 
ราย)  

 
ที่มาข้อมูล : โปรแกรม HDC ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ราย 9 เดือน 

   

  3.2 อัตราตาย Severe Traumatic Brain Injury  



   อัตราตายของผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมอง อัตราตายเฉลี่ยทั่งประเทศ ร้อยละ 48.45 โดยมีอัตรา
ตายสูงสุดที่เขต 3 ร้อยละ 70 (201/287ราย) รองลงมาคือ เขต 3 ร้อยละ 65.25 (184/282 ราย) และ 
เขต 5 ร้อยละ 57.96 (233/402ราย) 

 

 

4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

   1. เกณฑ์ตัวชี้วัดของปี 2561 มีความคลาดเคลื่อน ไม่สะท้อนสภาพปัญหาที่แท้จริง 
    2. ฐานข้อมูล ACCIDENT ไม่สมบูรณ์ ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจเป้าหมายและวิธีการ ท าให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆผ่าน TEA unit ไม ่
     ประสบความส าเร็จ   
 
5. ปัญหาและอุปสรรค   

1. เกณฑ์ตัวชี้วัดของปี 2561 มีความคลาดเคลื่อน ไม่สะท้อนสภาพปัญหาที่แท้จริง  เนื่องจากมีการรวม 
triage level ทั้ง 1 และ 2 ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ (เกณฑ์มาจาก triage level 1) 

2. นอกจากนั้นค่าที่ได้จากการค านวณของรพ.ในพ้ืนที่ (Hospital based) ยังผิดพลาดเนื่องจากมีการนับ
ผู้ป่วยซ้ าซ้อนจากการ refer, ส่วนค่าที่ได้จาก HDC ก็คลาดเคลื่อนเนื่องจากข้อมูลจากแฟ้ม 
ACCIDENT ไม่สมบูรณ์ 

3. ผู้ปฏิบัติยังไม่เข้าใจเป้าหมายและวิธีการท างานของ TEA unit, เน้นการวัดเชิงปริมาณมากกว่าการ
วัดผลสัมฤทธิ์  ท าให้นโยบายต่างๆที่ต้องการให้ขับเคลื่อนผ่าน TEA unit ไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควร 

4. ปัญหา RTI ยังเป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทย แต่เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ท าให้การ
แก้ปัญหามีความยากล าบากและซับซ้อน   การพัฒนา ECS จะต้องท าให้เห็นเด่นชัดว่าสามารถลด
อัตราตายจาก RTI ในส่วนของผู้ป่วยที่มีชีวิตรอดมาจนถึงโรงพยาบาลได้อย่างไร 

5. การขาดเจ้าภาพหลักในการดูแลผู้ป่วย Trauma ที่มี Multiple organs injury 
6. ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรและข้อมูล (EP, ENP, Paramedic, Neurosurgeon, etc.) 



 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
1. ก าหนดเป้าประสงค์และปรับตัวชี้วัดหลัก (Ultimate outcome), ตัวชี้วัดรอง (Process KPI) เพ่ือให้

สามารถ achieve outcome ไดถู้กต้อง เหมาะสม มากยิ่งขึ้น 
2. เป้าหมายหลัก เพ่ือเพ่ิมอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน จึงปรับตัวชี้วัดหลักเป็น 

อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (เฉพาะ triage level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ 
A, S, M1 ไม่เกินร้อยละ 10 

3. เป้าหมายรองหรือกระบวนการที่ส่งเสริมเป้าหมายหลัก 
3.1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเข้าถึงบริการ definite care 

อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ชม. ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 

3.2. ลดอัตราการเสียชีวิตของโรคท่ีเกิดจากอุบัติเหตุที่ส าคัญและมีความรุนแรง 

อัตราของผู้ป่วย severe traumatic brain injury ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่เกิน
ร้อยละ 45 

3.3. เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
3.3.1. อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80 
3.3.2. อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

 

7. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
1. การบริหารจัดการข้อมูลเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2. ประสานความร่วมมือกับราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาและผลิตแพทย์สาขาที่ขาดแคลน 

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

ลดความซ้ าซ้อน เป็นมาตรฐานในการเก็บและติดตามตัวชี้วัด 
5. การสนับสนุนจากผู้บริหารและเครือข่าย 


