
                                       KPI template orthopedic 
ช่ือตัวช้ีวัด (Name of measure) ร้อยละของผู้ป่วย open long bone fracture ที่ได้รับการผา่ตัดภายใน        

6 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาล A,S,M1 (ที่มีเเพทย์ orthopedic) 
ค านิยาม (Definition) ผู้ป่วย open long bone fracture หมายถึง ผู้ป่วยออรโ์ธปิดิกส์ ในกลุ่ม 

ICD10 รหัส 
1. open fracture of humerus S4221 S4231 S4241 
2. open fracture  of forearm S5201 S5211  
S5221 S5231 S5241 S5251 S5261 S5271 S5281  S5291 
 3. open fracture of femur 
S7201 S7211 S7221 S7231 S7241 S7271 S7291 
 4.open fracture of leg S8201 S8211 S8221 
S8231 S8241 S8251 S8261 S8271 S8281  
S8291   
อ้างอิงตาม ภาคผนวก open long bone fracture 
fast track หมายถึง การที่ผู้ป่วยที ่ได้รับการผ่าตัดภายใน 6 ช่ัวโมง โดยเริ่มนับ
เวลาตั้งแต่ Admit (เปิด AN) จนได้รับการผ่าตดั 

เกณฑ์เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 25 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยออร์โธปดิิกส์ ท่ีได้รับการวินจิฉัยเป็น open long bone fracture  ใน

กลุ่ม ICD10 
1. open fracture of humerus S4221 S4231 S4241 
2. open fracture  of forearm S5201 S5211  
S5221 S5231 S5241 S5251 S5261 S5271 S5281  S5291 
 3. open fracture of femur S7201 S7211 S7221 S7231 S7241 S7271 
S7291 
 4.open fracture of leg S8201 S8211 S8221 
S8231 S8241 S8251 S8261 S8271 S8281  
S8291   
ตามภาคผนวก open long bone fracture 

วิธีการจัดเก็บข้อมลู บันทึกในรายงานข้อมูล 43 แฟ้ม  
แหล่งข้อมูล รายงานข้อมูล 43 แฟ้ม 
รายการข้อมลู 1  A = จ านวนผู้ป่วย open long bone fracture ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 6 

ช่ัวโมง ตาม ICD 10 ข้างต้น 
รายการข้อมลูที่ 2 B = จ านวนผู้ป่วย open long bone fracture ที่ได้รับการวินจิฉัย ตาม ICD 

10 ข้างต้น ท้ังหมด 
สูตรค านวณตัวช้ีวัด (A/B)×100 
ระยะเวลาประเมินผล ทุก 3 เดือน 
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงาน
ตัวช้ีวัด 

 

ผู้รายงานผลการด าเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ 
หน่วยงานประมวลผลและจัดท าข้อมูล  
ผู้บันทึกข้อมูล เลขาและผู้ช่วยเลขาบริการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 12 เขตบริการสุขภาพ 



 
ภาคผนวก open long bone fracture 
1. open fracture of humerus 
S4221  open fracture upper end of humerus 
S4231  open fracture  shaft  of humerus 
S4241  open fracture lower end of humerus 
 
2. open fracture  of forearm 
S5201 open fracture upper end of ulna 
S5211 open fracture upper end of radius 
S5221 open fracture  shaft  of ulna 
S5231 open fracture  shaft  of  radius 
S5241 open fracture  shaft  of both ulna and radius 
S5251 open fracture lower end of radius 
S5261 open fracture lower end of both ulna and radius 
S5271  open multiple  fracture of forearm 
S5281  open fracture lower end of ulna 
S5291  open  fracture of forearm,part unspecified 
 
3. open fracture of femur 
S7201 open  fracture of neck of femur (open fracture hip) 
S7211 open fracture intertrochanteric  
   open fracture lesser or greater trochanteric 
S7221 open  fracture subtrochanteric 
S7231 open fracture  shaft  of femur 
S7241 open fracture  lower end of femur 
S7271 open multiple fractures of femur 
S7291 open fracture of femur ,part unspecified 
 
4.open fracture of leg 
S8201  open  fracture  of patella 
S8211  open fracture  upper  end of tibia (with or without mention of fracture fibular) 
S8221 open fracture  shaft  of tibia (with or without mention of fracture fibular) 
S8231 open fracture lower end of tibia (with or without mention of fracture fibular) 
 
S8241 open  fracture  of fibula alone  
S8251 open  fracture  of medial malleolus 
S8261 open  fracture  of lateral malleolus 
S8271 open multiple fractures of lower leg 
S8281 open  fracture  of bimalleolar 
    open  fracture  of trimalleolar 
S8291 open fracture of lower leg ,part unspecified 




