
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที ่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 8. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก (สูตินารีเวช ศัลยกรรม                   

อายุรกรรม กุมารเวชกรรม และออร์โธปิดิกส์) 
ระดับการแสดงผล จังหวัด, เขต และ ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 37. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture 
ค านิยาม ผู้ป่วยCapture the fracture คือ ผู้ปุวยท้ังเพศชายและหญิง อายุต้ังแต่ 50 ปีข้ึนไป           

ท่ีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไม่รุนแรง
(Fragility fracture)ทุกราย 
ภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (Fragility fracture) หมายถึง แรงกระท าจากการล้ม ในระดับที่
น้อยกว่าหรือเทียบเท่าความสูงขณะยืนของผู้ป่วย (Equivalent to fall from height) 
ผู้ป่วยที่มีกระดูกหักซ้ าภายหลังกระดูกสะโพกหัก (Refracture) หมายถึง ผู้ปุวยท่ีมีภาวะ
กระดูกหักในต าแหน่งต่อไปนี้ (กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดูกข้อมือ กระดูกต้นแขน 
กระดูกปลายต้นขา กระดูกหน้าแข้งส่วนต้น กระดูกข้อเท้า) จากภยันตรายชนิดไม่รุนแรง
ภายหลังการรักษาภาวะกระดูกสะโพกหักภายใต้โครงการ Capture the fracture โดย
นับต้ังแต่วันหลังจากกระดูกสะโพกหัก และเข้ารับการรักษาเป็นผู้ปุวยในโครงการ Capture 
the fracture เป็นต้น 
การผ่าตัดแบบ Early surgery หมายถึง ผู้ปุวยCapture the fracture ท่ีได้รับการผ่าตัด
ภายใน 72 ช่ัวโมง หลังเข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลแบบผู้ปุวยใน 
กระดูกสะโพกหัก หมายถึง ผู้ปุวยท่ีได้รับการให้รหัสการบาดเจ็บ ด้วยรหัส  
 1. Femoral neck fracture S72.000-.019 
 2. Intertroch S72.100-101, S72.110-111 
 3. Subtroch S72.20, 21 
กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก กระดูกข้อมือ กระดูกต้นแขน กระดูกปลายต้นขา กระดูก
หน้าแข้ง  ส่วนต้น กระดูกข้อเท้า หมายถึง ผู้ปุวยท่ีได้รับการให้รหัสการบาดเจ็บ ด้วยรหัส  
 1. Compression spine S22, S32 
 2. Distal radius S52 
 3. Ankle M80 
 4. Distal femur S72 
 5. Plateau S82 
 6. Proximal humerus S42 
ผู้ป่วย Capture the fracture ที่ได้รับการผ่าตัด หมายถึง ผู้ปุวยท่ีได้รับการให้รหัส
หัตถการ ด้วยรหัส  
 1. THA 81.51 
 2. Partial hip replacement 81.52 



 3. Fixation 79.15, 79.35 
 4. open reduction femur 79.25 
 5. Close reduction 79.05 
 6. Fixation 78.55 
เพื่อลดอัตรากระดูกหักซ้ าภายหลังกระดูกสะโพกหัก (refracture) ให้ด าเนินการโดยต้ัง
ทีม Capture the fracture ประกอบด้วย สหสาขาวิชาชีพท่ีร่วมกันดูแลรักษาผู้ปุวยสูงอายุ
ท่ีมีกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุน โดยมุ่งเน้นการปูองกันการเกิดกระดูกสะโพกหักซ้ า
ในผู้ปุวยกลุ่มนี้โดยมีบุคคลช่วยประสานและด าเนินการ (Liaison)  
องค์ประกอบของทีม Capture the fracture 
หัวหน้าโครงการ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 
ผู้ประสานงาน Fracture liaison nurse(FLS nurse) 
ระดับ รพศ./รพท.คือ ตัวแทน หรือ ทีมพยาบาล ประจ าหอผู้ปุวยกระดูกและข้อ 
ระดับ รพช.  คือ ตัวแทน หรือทีมพยาบาล ในโรงพยาบาลนั้น ผู้ถูกจัดต้ัง 
ทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ   
จ าเป็นต้องมีระดับ รพศ./รพท.-  วิสัญญีแพทย์, อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ  
หรืออายุรแพทย์ท่ัวไป, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
ระดับ รพช. - วิสัญญีแพทย์, อายุรแพทย์ 
แนะน าให้มรีะดับ รพศ./รพท.- แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว, แพทย์เวช 
ศาสตร์ฉุกเฉิน, ทันตแพทย์, จักษุแพทย์ 

ระดับ รพช. - แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, แพทย์เวชศาสตร์ 
ครอบครัว, ทันตแพทย์, จักษุแพทย์ 

ทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ 
จ าเป็นต้องมีเภสัชกร, หน่วยบริการเยี่ยมบ้าน, หน่วยกายภาพบ าบัด 
แนะน าให้มตัีวแทนแผนกโภชนาการ 
หมายเหตุ: แนะน าให้มี หมายความว่า อาจไม่มีก็ได้ ขึ้นกับบริบทของแต่ละโรงพยาบาลใน
ขณะนั้น 
สหสาขาวิชาชีพ หมายถึง ทีมงานท่ีประกอบไปด้วยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ อายุรกรรม เวช
ศาสตร์ฟื้นฟู วิสัญญีแพทย์ แผนกโภชนาการ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือแผนกอื่นท่ี
เกี่ยวข้องท่ีร่วมกันดูแลผู้ปุวยแบบบูรณาการ 
Liaison หมายถึง บุคลากรผู้มีหน้าท่ีประสานงาน(Coordinator) ในการดูแลผู้ปุวยแบบองค์
รวมจากทีมสหสาขาวิชาชีพ 
เขตสุขภาพที่มีโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture หมายถึง เขตสุขภาพตามการ
แบ่งส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีอย่างน้อย 1 โรงพยาบาลในเขตสุขภาพนั้น จัดต้ังทีม 
Capture the fracture 

เกณฑ์เป้าหมาย : 



ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
1. จ านวนเขตสุขภาพที่มี
การจัดต้ังทีม Capture 
the fracture ร้อยละ 100 
ของเขตสุขภาพท้ังหมด 
(รวม 13 เขต) 

1.  

1. ร้อยละ 20 ของ 
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้นไป 

1.1 Refracture< ร้อยละ 28 
1.2 ผ่าตัดแบบ Early 
surgery >ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1. ร้อยละ 30 ของ
โรงพยาบาล ระดับ S ขึ้นไป  
1.1 Refracture < ร้อยละ 

25 
1.2 ผ่าตัดแบบ Early 

surgery > ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

1. ร้อยละ 40 ของ 
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้นไป 
1.1 Refracture< ร้อยละ 20 
1.2 ผ่าตัดแบบ Early 
surgery > ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อลดอัตราการตาย และการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ปุวยอายุต้ังแต่ 50 ปีข้ึนไป จาก
โรคกระดูกพรุน ซึง่เป็นท่ีทราบกันดีว่า ผู้ปุวยท่ีได้รับการผ่าตัดรักษากระดูกสะโพกหัก
แบบ Early surgery ภายใน 72 ช่ัวโมง มีอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน และอัตราการ
ตายท่ีน้อยกว่าอย่างมีนัยส าคัญ อันจะน าไปสู่การปรับปรุงมาตรฐานการดูแลผู้ปุวยกลุ่ม
นี้ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อลดภาวะทุพพลภาพ และการตายของประชากรกลุ่มนี้ของประเทศใน
อนาคต 

2. เพื่อสร้างทีม Capture the fracture ในระบบบรกิารสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
ท่ัวประเทศ ให้สามารถดูแลรักษาผู้ปุวยสูงอายุท่ีมีภาวะกระดูกสะโพกหักจากภาวะ
กระดูกพรนุเพื่อลดอัตราการเกิดกระดูกสะโพกหักซ้ าท้ังนี้เพื่อให้ 
1. ผู้ปุวยได้รับการผ่าตัดรักษาท่ีรวดเร็วขึ้น (Early surgery) เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน 

ส่งเสริมการฟื้นตัวหลังผ่าตัดท่ีดียิ่งขึ้น 
2. ผู้ปุวยได้รับการรักษาโรคกระดูกพรุนอย่างเป็นระบบ (Treatment of osteoporosis) 
3. ผู้ปุวยได้รับการประเมินความเส่ียงต่อการหกล้ม (Fall assessment) 
4. ผู้ปุวยได้ฝึกการออกก าลังกายท่ีเหมาะสม ส าหรับภาวะโรค (Exercise programme) 
5. ผู้ปุวยและญาติได้รับสุขศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการปูองกันภาวะกระดูกหักจากโรค

กระดูกพรนุ (Education programme) 
และเช่ือมต่อกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลกลุ่มเปูาหมายใน 13 เขตสุขภาพ 

เขต โรงพยาบาล 

1 โรงพยาบาลน่าน (จ.น่าน) 

2 โรงพยาบาลพุทธชินราช (จ.พิษณุโลก) 

3 โรงพยาบลสวรรค์ประชารักษ์(จ.นครสวรรค์) 

4 โรงพยาบาลพระนัง่เกล้า (จ.นนทบุรี) 

5 โรงพยาบาลนครปฐม (จ.นครปฐม), โรงพยาบาลราบุรี (จ.ราชบุรี) 

6 โรงพยาบาลชลบุรี (จ.ชลบุรี) 



7 โรงพยาบาลขอนแก่น (จ.ขอนแก่น) 

8 โรงพยาบาลอุดรธานี (จ.อุดรธานี) 

9 โรงพยาบาลนครราชสีมา (จ.นครราชสีมา) 

10 โรงพยาบาลมุกดาหาร (จ.มุกดาหาร) 

11 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (จ.สุราษฎร์ธานี) 

12 โรงพยาบาลตรัง (จ.ตรัง) 

13 โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตน     

ราชธานี และโรงพยาบาลกลาง กทม. 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. โรงพยาบาลจัดเก็บข้อมูลตามระบบปกติของโรงพยาบาล และส่งข้อมูลเข้าระบบ HDC    
   กระทรวง 
2. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทีมนิเทศและตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ 
   กรมการแพทย์ 

แหล่งข้อมูล เขตสุขภาพ 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนเขตสุขภาพ/โรงพยาบาลท่ีมีการจัดต้ังทีม Capture the fracture 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนเขตสุขภาพทั้งหมด 

สูตรค านวณตัวชี้วัด   (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1 2 3 และ 4 

เกณฑ์การประเมิน : 
ปี 2561: 

ปี 2562 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
1.จัดท าคู่มือการจัดต้ัง

ทีม Capture the 

Fracture แก่พื้นท่ี 

จัดอบรมให้ความรู้แก่

โรงพยาบาลในเขต

สุขภาพท่ี 1, 2, 3 และ 13 

1.จัดอบรมให้ความรู้   

Capture the Fracture 

แก่โรงพยาบาลในเขต

สุขภาพที่  11 และ 12 

 

1.จัดอบรมให้ความรู้   

Capture the 

Fracture แก่

โรงพยาบาลในเขต

สุขภาพที่  4, 5, 6, 7, 

8, 9 และ 10 

มีการจัดต้ังทีม  Capture the 

Fracture ครบท้ัง 13 เขต

สุขภาพทั่วประเทศ 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
1.1 ร้อยละ 5 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้นไป 
มีการจัดต้ังทีม Capture 
the fracture 
1.2 Refracture< ร้อยละ 30 

1.1 ร้อยละ 10 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้นไป 
มีการจัดต้ังทีม Capture 
the fracture 
1.2 Refracture< ร้อยละ 30 

1.1 ร้อยละ 15 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้น
ไป มีการจัดต้ังทีม 
Capture the fracture 
1.2 Refracture< ร้อยละ 30 

1.1 ร้อยละ 20 ของโรงพยาบาล
ระดับ S ขึ้นไป มีการจัดต้ังทีม 
Capture the fracture 
1.2 Refracture< ร้อยละ 30 
1.3. ผ่าตัดแบบ Earlysurgery>



ปี 2563 : 

 
ปี 2564 : 
 

1.3. ผ่าตัดแบบ 
Earlysurgery>ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

1.3. ผ่าตัดแบบ 

Earlysurgery>ร้อยละ 50 

ขึ้นไป 

1.3. ผ่าตัดแบบ 
Earlysurgery>ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
1.1 ร้อยละ 24 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้นไป 
มีการจัดต้ังทีม Capture 
the fracture  
 
1.2 Refracture  
< ร้อยละ 28 
1.3 ผ่าตัดแบบ 

Earlysurgery 
>ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1.1 ร้อยละ 26 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้นไป 
มีการจัดต้ังทีม Capture 
the fracture  
1.2 Refracture          
< ร้อยละ 28 
1.3 ผ่าตัดแบบ 

Earlysurgery 
>ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1.1 ร้อยละ 28 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้น
ไป มีการจัดต้ังทีม 
Capture the fracture  
1.2 Refracture        
< ร้อยละ 28 
1.3 ผ่าตัดแบบ 

Earlysurgery 
>ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1.1 ร้อยละ 30 ของโรงพยาบาล
ระดับ S ขึ้นไป 
มีการจัดต้ังทีม Capture  
the fracture  
1.2 Refracture          
< ร้อยละ 28 
1.3 ผ่าตัดแบบ Earlysurgery 
>ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9เดือน รอบ 12เดือน 
1.ร้อยละ 34 ของ
โรงพยาบาลระดับ S ขึ้น
ไปมีการจัดต้ังทีม 
Capture the fracture 
1.2 Refracture 
< ร้อยละ 25 
1.3 ผ่าตัดแบบ Early 
surgery    
>ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1.ร้อยละ 36 ของ
โรงพยาบาลระดับS ขึ้นไป
มีการจัดต้ังทีม Capture 
the fracture  
1.2 Refracture 
< ร้อยละ 25 
1.3 ผ่าตัดแบบ Early 
surgery    
>ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1.ร้อยละ 38 ของ
โรงพยาบาลระดับ S 
ขึ้นไปมีการจัดต้ังทีม 
Capture the 
fracture   
1.2 Refracture 
< ร้อยละ 25 
1.3 ผ่าตัดแบบ Early 
surgery    
>ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

1.ร้อยละ 40 ของโรงพยาบาล
ระดับ S ขึ้นไปมีการจัดต้ังทีม 
Capture the fracture   
1.2 Refracture< รอ้ยละ 25 
1.3 ผ่าตัดแบบ Early surgery    
>ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ เพื่อปรับมาตรการและกลยุทธ์ 
เอกสารสนับสนุน :  คู่มือการจัดต้ังทีม และด าเนินการโครงการ Capture the fracture 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
NA NA NA NA NA 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 1. นพ.สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์   หัวหน้าศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้าน         



ผู้ประสานงานตัวชี้วัด      ออร์โธปิดิกส์  
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-3539844 โทรศัพท์มือถือ : 089-1128899 
   โทรสาร : 02-3539845        E-mail : somsakortho@gmail.com 
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1. นพ.ภัทรวินฑ์  อัตตะสาระ     รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร  02-9659851              E-mail :  pattarawin@gmail.com 
ส านักนิเทศระบบการแพทย์กรมการแพทย ์
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ระบบ 
HDC) 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นพ.สมศักดิ์ ลีเชวงวงศ์   หัวหน้าศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้าน         
     ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน  
     กรมการแพทย์ 
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-3539844 โทรศัพท์มือถือ :  089-1128899 
   โทรสาร : 02-3539845        E-mail : somsakortho@gmail.com 
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ 
2. นพ.ภัทรวินฑ์  อัตตะสาระ     รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ 
     กรมการแพทย์ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357 โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
    โทรสาร : 02-9659851  E-mail : pattarawin@gmail.com 
ส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 
3. นายปวิช  อภิปาลกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906352 โทรศัพท์มือถือ : 089-9594499 
    โทรสาร : 02-591-8279  E-mail : moeva_dms@yahoo.com 
ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ 

 
 


