
 
แบบรายงานการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
หัวข้อ การผ่าตัดแบบ One Day Surgery  

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
 
2. สถานการณ์ 
 การผ่าตัดแบบ One Day Surgery เพ่ือลดความแออัดในโรงพยาบาลและระยะเวลารอคอยการผ่าตัดที่นานเป็น
ปัญหาต่อการเข้าถึงบริการด้านการรักษาของประชาชนรวมถึงภาระค่าใช้จ่ายจากการมาอยู่ในโรงพยาบาลของผู้ป่วยและ
ญาติ รวมถึงการนอนโรงพยาบาลที่ไม่จ าเป็นที่มาของการให้บริการ One Day Surgery ที่มีการผ่าตัดหรือการทาหัตถการ
ที่สามารถให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้หลังการรักษามีการให้บริการในหลายโรงพยาบาลแต่ยังไม่มีรูปแบบและมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่ชัดเจน รวมถึงค่าตอบแทนของการให้บริการของสถานบริการ รวมถึงการประเมินผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของการให้บริการ 

ประเด็นการตรวจราชการ 
 

ประเด็นการตรวจราชการ 
เกณฑ์เป้าหมาย (ปีงบประมาณ) 

2561 2562 2563 2564 
ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
     (A = จ านวนผู้ป่วยท้ังหมดทีไ่ด้รับการผ่าตดัแบบ ODS) 
     (B = จ านวนผู้ป่วยที่เขา้เง่ือนไขในการเข้ารบัการผ่าตัดแบบ ODS)  

15 20 25 30 

 
Small Success 

 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
Reimbursement ทีเ่หมาะ 
สมเขตสุขภาพเข้าใจแนวทาง 
การด าเนินงาน ODS อย่าง 
เป็นระบบสามารถวางแผน 
และพัฒนาการให้บริการ 
อย่างเหมาะสมตามบริบท 

โรงพยาบาลทุกระดับสามารถ 
ด าเนินได้อย่างน้อย 1 แห่ง 
ต่อเขตสุขภาพ 

โรงพยาบาลทุกระดับสามารถ 
ด าเนินการ ODS ได้อย่าง
น้อย 2 แห่งต่อเขตสุขภาพ 

ข้อมูลในการวางแผนปรับปรุง 
ด าเนินงานและการประเมิน
ประสิทธิภาพโครงการ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ตก.2 



สถานพยาบาลที่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการ ODS และคณะกรรมการ ODS ของเขตสุขภาพ 
โรงพยาบาลทุกระดับสามารถด าเนินได้อย่างน้อย 1 แห่งต่อเขตสุขภาพ 

 

 
 
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery (เป้าหมาย: ร้อยละ15) 

 

 
 หมายเหตุ  
  1. รายงานผลการตรวจราชการ (ตก.1) ปีงบประมาณ 2561 รอบ 2 
  2. เขต 1 ไม่นับแม่ฮ่องสอนระงับการด าเนินการพัฒนา ODS เนื่องจากภูมิศาสตร์ยากต่อการเข้าถึงบริการ 
  3. เขต 3 ลงทะเบียนไว้มาก แต่มาผ่าตัดน้อย  
 



 3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ข้อเด่น ข้อจ ากัด 

1. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล 
2. เกิดการพัฒนาเครือข่ายการเชื่อมโยงภายในเขตจังหวัด
และเขตสุขภาพ 

1. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ
ประมวลผลการด าเนินงาน 
2. บุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ พยาบาลวิสัญญี และ
ด้านโครงสร้างห้องผ่าตัด และอุปกรณ์เครื่องมือที่จ าเป็น 

 
4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
 1. ขาดแคลนบุคลากรทางด้านการผ่าตัด และวิสัญญี 
 2. ระบบเรียกเก็บของ สปสช. ไม่ชัดเจนท าให้เบิกจ่ายเงินได้ไม่ครบมีความยุ่งยากซับซ้อน 
 3. การคัดเลือกผู้ป่วยเข้าโครงการไม่เหมาะสม ท าให้เกิด Drop Out มากขึ้น 
 4. ฐานข้อมูลยังไม่เป็นระบบเดียวกัน ท าให้การเก็บข้อมูลไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 5. ความไม่เข้าใจในการสมัครเข้าร่วมประเมิน ODS 
 6. การนับ case มีความไม่ชัดเจน เกิดจากสับสนในเครือข่าย 
 

 

5. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1. ขาดแคลนบุคลากรทางด้านการผ่าตัด และวิสัญญี 
2. ระบบเรียกเก็บของ สปสช. ไม่ชัดเจนท าให้เบิก
จ่ายเงินได้ไม่ครบมีความยุ่งยากซับซ้อน 
3. การคัดเลือกผู้ป่วยเข้าโครงการไม่เหมาะสม ท าให้เกิด 
Drop Out มากขึ้น 
4. ฐานข้อมูลยังไม่เป็นระบบเดียวกัน ท าให้การเก็บ
ข้อมูลไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
5. ความไม่เข้าใจในการสมัครเข้าร่วมประเมิน ODS 
6. การนับ case มีความไม่ชัดเจน เกิดจากสับสนใน  
เครือข่าย 

1. เครือข่ายวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางด้านการผ่าตัดและวิสัญญี 
2. ประสานการขึ้นทะเบียนหัตถการกับ สปสช. 
3. ให้คัดเลือกผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการตามข้อก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 
4. พัฒนา Web based 
5. มีการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการอย่าง
ชัดเจน 
6. การท าข้อตกลงร่วมกันในการนับ case ที่ชัดเจน 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
งานบริการผู้ป่วยการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับห้องผ่าตัด รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก 
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       โทร   081 814 5705 
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