
แบบรายงานการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ระดับกระทรวง 
รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  

การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
 สาขา One Day Surgery (ODS) & Minimal Invasive Surgery (MIS) 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

 การลดความแออัด 

 ลดระยะการรอคอยการผ่าตัดให้สั้นลง 
 ประชาชนเข้าถึงบริการที่มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย 

 
2. สถานการณ์  

จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในด้านการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ One Day 
Surgery (ODS) & Minimal Invasive Surgery (MIS) ซึ่ งอยู่ ในแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ของ
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชได้เริ่มด าเนินการโครงการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ One 
Day Surgery (ODS) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ปัจจุบันมีการด าเนินการเข้าร่วมโครงการจ านวน 23 กลุ่ม
โรค โดยเปิดศูนย์การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับที่ห้องตรวจเบอร์ 27 ของ OPD ศัลยกรรม ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 
08.00-16.00 น. โดยมีพยาบาลจากงานผู้ป่วยนอก  หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงและเด็ก 2 ศัลยกรรมอุบัติเหตุ
ชายและศัลยกรรมชาย 2 หมุนเวียนไปปฏิบัติงานที่ศูนย์การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery 
Center) และที่หน่วยส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร ชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุ โดยผู้ป่วยหลังผ่าตัดจะส่งพักฟ้ืนที่
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 ศัลยกรรมหญิงและเด็ก 1 และหอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุชาย  ตามแนวทางปฏิบัติ
เดิมของการ Admit ส่วนผู้ป่วยส่องกล้องจะพักฟ้ืนและสังเกตอาการที่หน่วยส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร 
และส่งข้อมูลให้ศูนย์การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับในวันต่อมา เพ่ือติดตามภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลัง
ผ่าตัดหรือท าหัตถการ 

ในส่วนของโครงการการผ่าตัดท าลายเนื้อเยื่อน้อย  MIS Minimal Invasive Surgery (MIS) 
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชได้ผ่านการประเมินของกรมการแพทย์ เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2562  และเริ่ม
ด าเนินการ  3  รายโรค คือ  Symptomatic gallstone/cholecystitis  โรคมะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก 
และภาวะเนื้องอก เลือดออกและภาวะติดเชื้อในช่องอก ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2563  เป็นต้นมา ซ่ึงจาก
การด าเนินงานที่ผ่านมายังพบปัญหาต้องมกีารพัฒนาในด้านความรู้ความเข้าใจให้ข้อมูลการผ่าตัดแบบวัน
เดียวกับ One Day Surgery (ODS) และการผ่าตัดผ่านกล้อง Minimal Invasive Surgery (MIS)  รวมทั้ง
ระบบการด าเนินงาน แก่เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานของสถานพยาบาล ทั้งการ
ประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัด และมีการติดตามประเมินผู้ป่วยหลังผ่าตัด  เพ่ือให้ผู้รับบริการเกิดความพึง
พอใจในโครงการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดผ่านกล้อง 

 
 
 
 



ตารางแสดงร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery)  
 

** ปีงบประมาณ 2564 เปลี่ยนเกณฑ์ตัวชี้วัด 
 

ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
A = จ านวนผู้ป่วยในโรคทีใ่ห้บริการและได้รับการผ่าตัด One Day Surgery (สูงสุด) 
B = จ านวนผู้ป่วยในโรคนั้นทีไ่ด้รับการผ่าตัดทั้งหมด 
 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
ผลการด าเนินงาน 

ปี2561 
(มี.ค.-ก.ย.) ปี 2562 ปี 2563 

ปี 2564 
(ต.ค.-ม.ค.) 

1 Inguinal hernia, Femoral hernia 47 48 21 6 
2 Hydrocele 8 20 18 5 
3 Hemorrhoid 3 2 1 0 

4 Esophagogastric Varices 67 50 39 23 
5 Esophageal Stricture 15 9 14 3 
6 Esophagogastric cancer with 

obstruction 
1 0 0 0 

7 Colorectal polyp 71 132 205 72 
8 Common bile duct Stone 2 1 1 0 
9 Pancreatic duct stone 0 0 0 0 

10 Bile duct stricture 1 1 0 0 

11 Pancreatic duct stricture 0 0 0 0 

12 Foreign body of upper GI.tract - 3 6 1 
13 Pterygium Excision - 14   59 14 
14 Breast abscess - 0 1 0 

15 Vesical stone - 1 1 0 

16 Ureteric stone - 1 0 0 

17 Urethral stone - 0 0 0 

18 Urethral stricture - 0 0 0 

19 Tongue tie Release - - 1 0 

20 Orchidectomy - - 7 8 

รวม 218 307 374 132 
Drop out 3 5 3 0 
Complication 3 1 4 0 

ร้อยละ 98.63 98.37 99.23 **90.00 

ความพึงพอใจ 88.57 95.30 93.74 94.51 



ตารางแสดงร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดผ่านแบบกล้อง (Minimally Invasive Surgery :MIS) 
 

ผลการด าเนินงาน MIS 
ปี 2563 

(ม.ค.-ก.ย.) 
ปี 2564 

(ต.ค.-ม.ค.) 
LC 137 65 
Laparoscopic left hemicolectomy 0 0 
Laparoscopic sigmoidectomy 4 0 
Thoracoscopic segmental resection of lung 0 0 
Thoracoscopic lobectomy of lung 5 6 
Thoracoscopic pneumonectomy of lung 0 0 
Thoracoscopic drainage of pleural cavity 0 0 
Thoracoscopic decortication of lung 0 2 
รวม 146 73 
Complication 1 0 
Re-admit  1  เดือน 0 1 

ร้อยละ Complication  0.73 0 
ร้อยละ Re-admit   0 1.51 
 
ร้อยละของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ าดีหรือถุงน้ าดีอักเสบผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก 
(Minimally Invasive Surgery :MIS) 

1. เกิดการบาดเจ็บ CBD injury หรือเกิด massive bleeding ซึ่งต้องให้เลือด 2 ยูนิต ขึ้นไประหว่าง
ผ่าตัดหรือ hollow viscus organ injury 

2. Re-admit  ภายใน 1 เดือน (ที่ เกี่ยวกับการผ่าตัด เช่น delay detect CBD injury หรือ hollow 
viscus organ injury delay detect hollow viscus organ injury หรือ surgical site infection 
:SSI) 
 

สูตรค านวณตัวชี้วัด (A/B) x 100 
A1 = จ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ าดีหรือถุงน้ าดีอักเสบผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (MIS)  

และเกิดการบาดเจ็บ CBD injury หรือเกิด massive bleeding ซึ่งต้องให้เลือด 2 ยูนิต ขึ้นไประหว่างผ่าตัด
หรือ hollow viscus organ injury 

B1 = จ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ าดีหรือถุงน้ าดีอักเสบผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (MIS)  
ทั้งหมด 

A2 = จ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ าดีหรือถุงน้ าดีอักเสบผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (MIS)  
และ Re-admit ภายใน 1 เดือน (ที่เกี่ยวกับการผ่าตัด เช่น delay detect CBD injury หรือ hollow viscus 
organ injury delay detect hollow viscus organ injury หรือ surgical site infection: SSI) 

B2 = จ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ าดีหรือถุงน้ าดีอักเสบผ่านการผ่าตัดแผลเล็ก (MIS)  
ทั้งหมด 
 



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

 ปัจจุบันการด าเนินผ่าตัดแบบวันเดียวกลับไม่ครบทุกโรคและหัตถการ สามารถท าได้เพียง 
บางรายโรคเท่านั้น และบางสาขายังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชียวชาญในหัตถการนั้นๆ จึงไมสามารถ
ให้บริการได้ และยังกังวลในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดข้ึนหลังจ าหน่าย และทัศนคติของผู้รับบริการจะ
ยึดติดกับการนอนโรงพยาบาล ที่กังวลเรื่อความเจ็บปวด การติดเชื้อ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ต้องท าให้ผู้ป่ายและญาติ
เกิดความไม่พอใจ  

 ความปลอดภัย (Safety) ของผู้รับบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเป็นเป้าหมายส าคัญของ 
การให้บริการ เพ่ือให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสม ซึ่งนอกเหนือจากขั้นตอนการผ่าตัดแล้วยังมี
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอีกหลายส่วน เช่นการให้ยาชาเฉพาะที่ การให้ยาสงบประสาท การระงับปวด ถือเป็น
หัวใจส าคัญในการที่ท าให้การผ่าตัดประสบความส าเร็จ ร่วมทั้งควบคุมความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน
ที่รุ่นแรงระหว่างและหลังผ่าตัดหรือหัตถการได้ ผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนที่น้อยและฟ้ืนตัวได้ไวซึ่งเป็น
จุดเน้นของการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ปัจจุบันทางโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชยังไม่มีหน่วยประเมินและ
เตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด (Pre-anesthetic clinic) ที่แยกชัดเจน แต่ใช้วิธีส่งผู้ป่วยพบแพทย์วิสัญญีที่หน่วยงาน
วิสัญญีแทน  

 
4.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ แนวทางการแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

 ระบบงาน ODS&MIS ที่ยังไม่มโีครงสร้าง
ระบบงานที่ชัดเจน 

 ไม่มี one stop service ของ ODS 

 การให้บริการ ODS&MIS ไม่ครบทุก 
หัตถการ เนื่องจากขาดบุคคลากร 
 

 จัดระบบโครงสร้างงาน ODS&MIS เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติงานและเกิดความยั้งยืน
ในการปฏิบัติงาน 

 ขยายการให้บริการผู้ป่วย ODS ให้บริการ แบบ  
one stop service โดยเปิดให้บริการร่วมกับวิสัญญีเปิด 
Pre – anesthetic clinic  

 มีการส่งแพทย์อบรมเพ่ือขยายการผ่าตัดแบบ MIS  

 มีเจ้าหน้าที่ประจ าที่ศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบมากขึ้น 

 

 
5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง /ต่อผู้บริหาร /ต่อระเบียบ กฎหมาย 

 มีโครงสร้างงานของระบบงาน ODS ที่ชัดเจน เพ่ือรองรับภาระงาน และตอบสนองนโยบายที่ 
จะพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ One Day Surgery (ODS) & Minimal Invasive Surgery 
(MIS) ที่จะขยายไปยังทุกสาขาในปีงบประมาณ 2564 

 สนับสนุนและขยายโอกาสการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ One Day Surgery (ODS) ให้ใช้ในสิทธิ์ 



การรักษาจากกองทุนอ่ืนเช่น สิทธิ์เบิกได้จากส่วนกลาง สิทธิ์เบิกได้จากท้องถิ่น โดยให้ใช้เกณฑ์เดียวกับสิทธิ์
บัตรทอง (เอกสาร) ร่วมทั้งสนับสนุนให้มีการเปิดให้บริการแบบ One Stop Service 
 

6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 การใช้โทรศัพท์มาเป็นช่องทางการสื่อสารโดยผ่านระบบ Application  Line ในการดต่อสื่อสาร  

ทั้งการโทรติดตามเยี่ยมก่อนผ่าตัดหลังผ่าตัด และให้ค าแนะน าผู้ป่วยและญาติกรณีเกิดข้อสงสัย 

 การจัดหมวดหมู่ในระบบ HosXP ในการเรียกดูข้อมูลการท าผ่าตัดหรือหัตถการย้อนหลัง ของ 
ผู้ป่วยกรณีนัดตรวจหลังท าผ่าตัดหรือหัตถการ ท าให้แพทย์สะดวกและลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลย้อย
หลังกรณีที่มีการตรวจหลายๆ ระบบ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
1. นพ.ผดุงสิทธิ์  ละมัยเกศ        นายแพทย์เชียวชาญ                  ประธานคณะกรรมการ 
2. น.ส.พนิดา  ทุยนวม           พยาบาลวิชาชีพช านาญการ          คณะท างานและเลขานุการ 

                             โทร: 081-9446340   E-mail: panidayom18@gmail.com 
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