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ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลหำดใหญ่

วันที่ 17 กันยำยน 2561

ณ ห้องประชุมนภำรักษ์ ชั้น 6 อำคำรมะเร็ง ๕๐ ปี โรงพยำบำลหำดใหญ่



ข้อมูลศักยภำพกำรจัดบริกำรสุขภำพเขตสุขภำพที ่12



ข้อมูลศักยภำพกำรจัดบริกำรสุขภำพเขตสุขภำพที ่12



สถำนกำรณ์กำรจัดบริกำรสุขภำพ Service Plan เขตสุขภำพที่ 12

บริกำร จุดเน้นกำรพัฒนำระบบบริกำรระดับเขตสุขภำพปี 2562

สูติ
กรรม

1. อัตรำแม่ตำยสูงเป็น 1 เท่ำของเกณฑ์ จัดอยู่อันดับ 1 ของประเทศ 
ปี 2559 - 2561

2. อัตรำกำรเกิด Preterm/วัยรุ่นตั้งครรภ์ซ้ ำ สูง ควรมีกำรเชื่อมโยงกับงำน PP&P 
3. ทบทวนกำรวิเครำะห์ข้อมูลอัตรำกำรผ่ำตัดคลอดที่สูงขึ้น 
4. ก ำกับ ติดตำมผลกำรปฏิบัติตำม CPG ที่ก ำหนด โดยผู้บริหำรระดับสูงของเขต

ทำรก
แรกเกิด

1. เตียง NICU ยังไม่วิเครำะห์ควำมเพียงพอตำมเกณฑ์ 1 : 500 LB/จว. 
2. เพิ่มศักยภำพของ รพ. ที่มี Neonatologist สนับสนุนให้มี Cooling Therapy 
เพื่อลดอัตรำตำยจำก PPHN/Birth asphyxia
3. อัตรำกำรเสียชีวิตทำรกแรกเกิดเขต 12 ปี 2561 = 4.68% ประเทศ = 4.27% 
เป้ำหมำย < 3.4% (มีกำรเปลี่ยน definition กำรเก็บข้อมูล)
4. ข้อตกลงปัญหำกรณีผู้ป่วยส่งต่อ Intrauterine ในระดับเขตสุขภำพ และกำร
ติดตำมกำรปฏิบัติไม่ชัดเจน

กุมำร
เวช
กรรม

1. รพศ./ รพท. ที่มีกุมำรแพทย์เต็มกรอบขั้นสูงควรมี PICU แยกออกจำก ICUรวม
2. ทบทวนกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมเพียงพอเตียง PICU ว่ำเป็น peak/always
3. กำรวำงแผนกำรให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่เด็กกลุ่มเสี่ยงให้ครอบคลุมมำกขึ้น เพื่อลด

กำรเป็น Pneumonia โดยประสำนงำนชุมชน/งำนอนำมัยโรงเรียน

ตัวชี้วัด : อัตรำส่วนเสียชีวิตของมำรดำไทย

ที่มำข้อมูล : กรมอนำมัย

เป้ำหมำย <10%

ที่มำข้อมูล : ฐำนข้อมูล HDC
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มะเร็ง 1. ด้ำนรังสีรักษำ เป็นสำเหตุกำรสง่ออก PSU สูงสุด
2. พัฒนำงำนเวชศำสตร์นเิคลียร ์: กลืนน้ ำแร่ (แพทย์เวชศำสตรน์วิเคลยีร์จบป ี2562)
3. พัฒนำกำรเก็บข้อมูลในทะเบียนมะเร็งให้มีควำมสมบรูณ์มำกขึ้น เช่น กำรตัดคนตำยออก 

รพศ./รพท.บันทึกผู้ป่วยมะเร็งทุกอวัยวะ

หัวใจ 1. จังหวัดสงขลำ พัทลุง ขำดบริกำรคลนิิกวำฟำรินใน รพช. เป้ำหมำยให้ครบ 100% ปัญหำทีย่ัง
ท ำไม่ไดเ้พรำะไมส่ำมำรถตรวจ INR และต้นทุนค่ำแถบตรวจรำคำสูง 

2. OHS & Elective PCI คิวรอนำน มำกที่สุด รพ.หำดใหญ่
3. ควำมขำดแคลน Intervention cardiologist และพยำบำล Manager system รพ. A – M1

อุบัติเหตุ 1. ส่งต่อนอกเขต : กำรผ่ำตัดหลอดเลือด                     
2. กำรประเมินระบบ ECS ใน รพ. F2 ขึ้นไป และ ER คุณภำพ
3. กำรแก้ไขปัญหำผู้ป่วยรอนำนเกิน 4 ชม. ในห้อง ER

ศัลยกรรม พัฒนำคุณภำพกำรท ำ vascular access ในผู้ป่วยฟอกไต

ไต 1. กำรวิเครำะห์ข้อมูล ควรด ำเนินกำร
1.1 ควำมเพียงพอจ ำนวนเครื่องฟอกไตที่ให้บริกำรในเขตสุขภำพ
1.2 สัดสว่นผู้ป่วยที่ฟอกไตใน รพ. สป.กับ รพ.เอกชน จัดท ำแผนกำรเพิม่เครื่องฟอกไต

matching เพื่อปิด Gap
2. อัตรำกำรคัดกรองผู้ป่วยโรคไตในคลนิิกเบำหวำนท ำไดต้่ ำกว่ำเกณฑ์

ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้ำนม ล ำไส้ใหญ่ ปำกมดลูก เขตสุขภำพ

ท่ีมำข้อมูล : tcb.nci.go.th ข้อมูลถึงมิ,ย61 เริ่มเก็บข้อมูลปี2558
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ตำ 1. อัตรำกำรคัดกรองตำเบำหวำนต่ ำกว่ำเป้ำหมำย (60%) ท ำได้เฉลีย่เขต 45%
2. อัตรำกำรคัดกรองตำตอ้กระจกต่ ำกว่ำเป้ำหมำย (75%) ท ำได้เฉลี่ย 60% มี 5 จังหวัด 

ตรัง สตูล ปัตตาน ียะลา นราธิวาส
3. อัตรำเด็กนกัเรยีน ป1 ได้รับคัดกรองสำยตำโดยครูต่ ำกว่ำเป้ำหมำย (80%) ท ำได้เฉลี่ย

เขต 46%

NCD 1. อัตรำกำรผู้ป่วยเบำหวำนควบคุมน้ ำตำลได้ต ำกว่ำเกณฑ์ (40%) ในทุกจังหวัด
2. อัตรำผู้ป่วยควำมดันสงูควบคุม BP ได้ต่ ำกว่ำเกณฑ์ (50%) มีจ.ยะลาผ่านเกณฑ์ อีก 6 
จังหวัดไม่ผ่ำน
3. อัตรำผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิตผ่านเกณฑ์ 3 จังหวัด : ตรัง พัทลุง สตูล <7%

จิตเวช เด็กโรคสมำธิสั้นเข้ำถึงบริกำรไดต้่ ำกว่ำเป้ำหมำย (9%) ผลงำนเขต 7.29%

ยำเสพ
ติด

1. พัฒนำ Harm reduction 
2. กำรรับรองคุณภำพคลนิิกยำเสพติด HA ผ่ำน 35/74 แห่ง คิดเป็น 47.3%
3. ชุมชนให้ควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนงำนยำเสพติดน้อย

แผน
ไทย

1. เพิ่มอัตรำผู้ป่วยนอกใช้บริกำรแผนไทย
2. รพ.คลองหอยโข่ง ไม่มีแพทย์แผนไทย
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IMC 1. พัฒนำ รพช. 100% รับ refer back เพื่อดูแลแบบ IMC 
2. พัฒนำฐำนข้อมูลกำรสง่กลับผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับระบบ HHC

ทันตก
รรม

1. ร้อยละอ ำเภอที่จัดกำรคุณภำพผ่ำนเกณฑ์คุณภำพภำยใต้ distric health board
60% มี 4 จังหวัดที่ผ่าน : ตรัง พัทลุง สงขลา ยะลา

2. อัตรำกำรเข้ำถึงบริกำรของประชำชนทุกสทิธิ >35% ไม่ผ่าน 7 จังหวัด
3. ยูนิตทันตกรรมใน รพ.สต. ไม่มีระบบบ ำรงุรักษำ ท ำให้เครื่องมีไม่เพียงพอให้บรกิำร

RDU 1. ร้อยละ รพ.ที่ผ่ำน RDU ขั้น2 >30%
2. ร้อยละ รพ.ที่มีระบบจดักำร AMR อย่ำงบูรณำกำร เป้ำหมำย >50%

Ortho 1. รพ. A , S 100% M1 ที่มีแพทย์ออร์โธฯ จัดตั้งทีม Refracture Prevention
2. ร้อยละผู้ป่วยอำยุ >50 ปี ที่มี Refracture ในรพ. A – S ได้ผ่ำตัดใน 72 ชม. >30% 

Sepsis 1. สัดส่วนผู้ป่วยตำย severe sepsis/septic shock <30% ผ่ำนเกณฑ์ รพ.ตรงั 
นอกนั้นไม่ผ่ำน

2. ให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ในรพสต.ในกำรคัดกรองผู้ป่วย Early detection : sepsis/septic
shock

Palliat
ive

1. กำรเข้ำถึงยำเพื่อบรรเทำอำกำรรบกวนส ำหรบัผู้ป่วยประคับประคองทั้งใน รพช./บ้ำน
2. ระบบกำรดแูลผู้ป่วยประคับประคองมีแนวทำงเดียวกันในระดับเขต
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ข้อเสนอเพื่อกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ

เป้ำหมำย 1. เพื่อก้ำวทันกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสขุภำพและบริกำร
2. เพื่อพัฒนำ/ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนของระบบบริกำรได้ทันกำรณ์

สิ่งที่ควรด ำเนินกำร 1. สร้ำงโปรแกรม/ฐำนข้อมูลส ำหรับกลุ่มผู้ป่วย/โรค/ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ ให้น ำส่งข้อมูลเข้ำ
ระบบกลำงของเขตสุขภำพ ได้อย่ำงง่ำย เช่น 
1.1 ข้อมูล ANC หญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง
1.2 ข้อมูลกำรส่งออกผู้ป่วยระหว่ำงหน่วยบริกำรในระดับจังหวัด นอกเขต

2. มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อส่งกลับให้กับ CEO , COO , CSO , CPPO ได้ใช้ประโยชน์จำกข้อมูล
ในกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมด ำเนินกำร



งบประมำณเพื่อด ำเนินกำรพัฒนำระบบบริกำรประจ ำปี 2562

SP HRD_62 PROJ_62 INV_63

Refer system 1,500,000             

Newborn 1,000,000            200,000                3,000,000                  

EYE 416,000               39,600                  -                           

Pediatric 8,000,000                  

Heart 180,000               13,200,000                

Truama 1,300,000            1,500,000             

CA 19,000,000                

NCD 400,000               

จติเวช 57,550                524,600                

แผนไทย 533,220                

RDU 350,000                

เขต 12 3,353,550            4,647,420             43,200,000                

รวมทัง้ส ิน้ 8,000,970                                         


