ตัวชั้วัด สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน
คัานิยาม

เกณฑัเป้าหมาย
ประชากรกลัมเปั้าหมาย
วัิธัการจัดเก็บขั้อมัล
แหลังขั้อมัล
รายการขั้อมัล 1
รายการขั้อมัล 2
สัตรคานวณตวชั้วัด
ระยะเวลาประเมัินผล
รายละเอัยดขอมัลพั้นฐาน

อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองลดลง (Fatality Rate) รหัส ICD 10 S06.0 – S06.9
บาดเจ็บทั่ศรษะั( Head Injury ) หมายถง การบาดเจ็บท่เกิดจากแรงท่เข้ามา
กระทบต่อศรษะและร่างกายแล้วก่อให้เกดความบาดเจ็บต่อหนังศรษะ กะโหลกศรษะ และ
สมอง กับเส้นประสาทสมอง (Head injury mean complex mechanical loading to
the head and / or the body that cause the injuries to the scalp and skull
and brain and cranial nerve) การแบ่งระดับความรุนแรงของ การบาดเจ็บท่ศรษะ
(severity of head injury) โดยใช้ คะแนน Glasgow Coma Score) ดังน้ การบาดเจ็บท่
ศรษะระดับเล็กน้อย (Mild or minor head
injury) GCS = 13-15 การบาดเจ็บท่ศรษะระดับปานกลาง (Moderate head
injury) GCS = 9-12 การบาดเจ็บท่ศรษะระดับรุนแรง (Severe head injury)
GCS < 9 (ตามรหสั ICD-10 S06.0-S06.9 )
ตัวชว้ ัดน้ เจาะจงเฉพาะ ผปั้ป่วยบาดเจั็บตัอสมอง หมายถัง เฉพาะผั้ปว่ ยทไ่ ดั้รบการั
วัินิจั ฉัย ตามรหัส ICD-10 S06.0 - S06.9 เฉพาะผั้ปัวยใน (IPD)
(อ้างอิงนิยาม จากแนวทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทางศัล ยกรรม จัดทําโดยราช
วิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือจากสมาคมประสาทศัลยศาสตร์ แห่ง
ประเทศไทย)
ผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองมอัตราการเสยชวิตลดลง ใช้วิธเปรยบเทยบข้อมูลของตนเองใน
เขตสุขภาพ จากป 2558 เทยบกับ ป 2559
ผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองตาม รหัส ICD-10 ( S06.0-S06.9 )
ข้อมูลจากการให้บริการผู้ป่วยใน (IPD – 12 แฟ้ม ) จากหน่วยบริการแต่ละแห่งรวบรวม
โดย Data center ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมวิเคราะห์ในระดับเขตสุขภาพ
จากข้อมูล IPD จาก 12 แฟ้ม หรือ 43 แฟ้ม
A = จํานวนผู้ป่วยเสยชวิตจากบาดเจ็บต่อสมอง
B = จํานวนผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองทั้งหมด
(A/B) X 100
ประเมินติดตามทุก 3 เดือน และวัดระดับเขตสุขภาพ
Baseline
หน่วยวัด
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.
data
2557
2558
2559
ร้อยละ
7.2
8.43
3

เกณฑัการประเมัินั: อัตราตายผั้ปัวยบาดเจั็บตัอสมองลดลง (ผั้ปัวยบาดเจั็บตัอสมองมัอัตราการเสัยชัวัิตลดลงััจากัััััััััั
ปี 2558 เทัยบกับ ปี 2559
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ลดลง
ลดลง
ลดลง
ลดลง
วัิธัการประเมนผล :

เอกสารสนับสนัน :
ผั้ใหั้ข้ัอมลทางวัิชาการ /
ผั้ประสานงานตัวชั้วัด

หนัวยงานประมวลผลและจัดทัาขั้อมัล
ผั้รายงานผลการดัาเนินงาน

3 เดือน : ช้จุดเส่ยงอย่างน้อยจังหวัดละ 5 จุด50% ของรพ.ทุกแห่ง ต้องสวม
หมวกนิรภัย, 100% ของ รพ.จังหวัดและ สสจ.จังหวัด
6 เดือน : Fast track traumarauma ฉุกเฉิน ท่มภาวะเร่งด่วนต้องผ่าตัด (
เช่น abdomen with sock , vascular with shock )ได้ อย่างรวดเร็วใน 30
หมวกนิ
ภัยและกฎหมายจราจร
นาท
ในรรพ.
มหาราช ชัยภูมิ บุรรัมย์ และ สุรินทร์
-50%
กแห่ง ต้องสวมหมวกนิ
รภัยดตามงานเครือข่ายบาดเจ็บท่ศรษะ
9 เดือนของรพ.ทุ
: โครงการตรวจเย
่ยม นิเทศ และติ
-100%
ของ่ 9รพ.จั
งหวัดและ
สสจ.จัCO.
งหวัด
เขตสุขภาพท
โครงการอบรม
TRAUMA
NURSE
โครงการพั
IS ระดับเขต 9
อัตราตายผัฒ้ปนาระบบข้
ัวยบาดเจัอ็บมูตัลอสมองลดลง
1. คู่มือการดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง
2. คู่มือแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง
1.นางณัฏฐิณา รังสินธุ์ โทร : 02-590-1648 โทรสาร : 02 590 1631
E-mail : nattina24@gmail.com
2. นางกนกวรรณ พ่งรัศม โทรสํานักงาน : 02-590-1648
โทรสาร : 02 590 1631 E-mail : omyim60@hotmail.com
สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการ Service plan สาขาอุบัติเหตุ เขตสุขภาพท่ 9
สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คณะกรรมการ Service plan สาขาอุบัติเหตุ เขตสุขภาพท่ 9
คณะกรรมการ Service plan สาขาอุบัติเหตุ เขตสุขภาพท่ 9

