
133 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแนวทางตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   
 รอบ ๓ เดือนแรก (๑ ตุลาคม –๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐)  จังหวัดล าพูน 

ประกอบการตรวจราชการฯ รอบที่ ๑  ระหว่างวันที่   ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
---------------------------------------- 

คณะที่ ๒  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ประเด็นหลัก  ๒.๒ การพัฒนาประเด็นนโยบายส าคัญ 
ตัวช้ีวัด   ๑๔ ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 

(เป้าหมายในปี ๒๕๖๑ คือร้อยละ๑๕ ในไตรมาส ๒ และไตรมาส ๔ ) 
1. วิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมา (Gap Analysis)  

โรงพยาบาลล าพูน มีหอผู้ป่วยสามัญแผนกศัลยกรรมจ านวน ๒ หอ ๗๕ เตียง จ านวนแพทย์ศัลยกรรม ๕ 
คน ศัลยแพทย์ Urology ๒ คน Vascular ๑ คน  ศัลยกรรมพลาสติกจ านวน ๑ คน  มีอัตราครองเตียงเฉลี่ยในปี  
๒๕๖๐ เท่ากับ  ร้อยละ  ......... สถิติให้บริการผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดทุกระบบ  ในปี ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๐ พบผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดทั้งหมดจ านวน  ๕,๕๕๖, ๓,๙๘๐ และ๕,๑๘๕ ราย ตามล าดับ  โดยมีการผ่าตัด
ทั้ง major และ minor case ส่วนใหญ่ทีเ่ข้ารับการเตรียมผ่าตัดเป็นผู้ป่วยที่ Admit เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน  
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา พบอุบัติการณ์การเลื่อน Case ผ่าตัด จ านวน ๖๙, ๖๓ และ ๖๒ รายตามล าดับ  ส่งผลให้
ผู้รับบริการบางรายเกิดความไม่พึงพอใจ วิเคราะห์สาเหตุการเลือน Case ผ่าตัดมีสาเหตุจากการที่มีผู้ป่วยนอกที่มา
เข้ารับบริกาจ าเป็นต้องผ่าตัดแทรกคิวท าให้มีการเลื่อนการผ่าตัดผู้ป่วยในที่ไม่ฉุกเฉินออกไป ส่งผลให้ระยะเวลารอ
คอยการผ่าตัดนานขึ้น ระยะการนอนในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นกระทบต่อสุขภาพกายจิตของผู้ป่วยและญาติ  

จากนโยบายกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้มี One Day Surgery โรงพยาบาลล าพูน   
ได้ด าเนินการตามนโยบาย และมีการประชุมปรึกษาผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินงาน โดยได้คัดเลือก จ านวน ๖ เรื่อง 
จาก ๑๒ เรื่อง ในการด าเนินงาน คือ Inguinal hernia , Hydrocele, Hemorrhoid,  Esophagogastric  
varices, Colorectal polyp และ Common bile duct Stone  

 
๒. ผลการด าเนินงาน 
๒.๑ ก าหนดโครงสร้างรองรับและผู้รับผิดชอบหลักแต่ละระดับ (Structure-Function)  

- คณะกรรมการ Service Plan ศัลยกรรม จังหวัดล าพูน และคณะท างาน One Day Surgeryโรงพยาบาล
ล าพูน 

๒.๒ ก าหนดกรอบในการวางแผนเพื่อด าเนินการ (Framework) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ One Day Surgery โรงพยาบาลล าพูน 
- ก าหนดโรคที่เข้าร่วมโครงการ ๖ operation คือ Inguinal hernia , Hydrocele,Hemorrhoid, 

Esophagogastric  varices, Colorectal polyp และ Common bile duct Stone  
- จัดตั้งศูนย์ประสานงานและ ก าหนดกรอบเวลาด าเนินการ  
- พัฒนาทีมงานเพ่ือรองรับการด าเนินการ 
- ติดตามประเมินผล 
- ปรับปรุงแนวปฏิบัติ 
- ประกาศใช้แนวปฏิบัติ 
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๒.๓  ก าหนดเป้าหมายระยะสั้น Task List ,  
๒.๔ ก าหนดกิจกรรรม/โครงการที่ด าเนินการ (Activities/Project) 
 

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน 

- มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ระบบบริการOne Day 
Surgeryโรงพยาบาล
ล าพูน 

- จัดท ากรอบแนวทางการ
ปฏิบัติระบบบริการ One 
Day Surgery และ
คัดเลือกกลุ่มผู้ป่วยให้
เหมาะสมกับบริบทของ
โรงพยาบาลล าพูน 

 

 

- สมัครเข้าร่วมโครงการ One 
Day Surgery 
- ประชุมคณะกรรมการ 
วางแผนในการด าเนินงานและ
ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานและชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานให้บุคลากร
ที่เก่ียวข้องรับทราบเพ่ือจัดตั้ง 
One Day Surgery Unit 
- วางแผนการปฏิบัติงาน 
ก าหนดศูนย์ประสานงานและ
เก็บข้อมูล 
- รวบรวมข้อมูล สถิติ 
- พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
กับการพัฒนา One Day 
Surgery 

-รวบรวมข้อมูล สถิติ 
-ประชุมสรุปผลเพื่อพัฒนา 
เสนอผู้บริหาร 
- ยื่นขอรับการประเมิน  
One Day Surgery Unit 

-ประเมินผลการ
ด าเนินงานในแต่ละ
กิจกรรม เพ่ือวิเคราะห์
สถานการณ์/เตรียม
วางแผนกิจกรรมในปี
ต่อไป 

๒.๕ การด าเนินงาน/ควบคุมก ากับ (M&E Process) 
ติดตามก ากับโดยคณะกรรมการ Service Plan ศัลยกรรม จังหวัดล าพูน และแต่งตั้งคณะกรรมการ One 

Day Surgery โรงพยาบาลล าพูน 
 

๓. ผลการด าเนินงาน รอบ ๓ เดือนแรก ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
    ๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ One Day Surgery 
    ๓.๒ ส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการ   
    ๓.๓ ก าหนดศูนย์ประสานงานและ ก าหนดเวลาด าเนินการ  
    ๓.๔ จัดทีมเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับฟังนโยบายจากกระทรวง  และ จัดทีมเข้าศึกษาดูงาน ODS ที ่
          โรงพยาบาลแพร่ ในวันที่ ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๑ 
๔. ปัญหาอุปสรรค     - 
๕. ข้อเสนอแนะ/ความต้องการรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง  - 
๖. ผู้รับผิดชอบ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง กลุ่มงาน เบอร์โทรมือถือ 

- นางอัจฉรา โพธิศาสตร์ต าแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการมือถือ ๐๘๙๒๖๒๗๔๗๙ 
- นางมัทนีย์พร ขันค ากาศ ต าแหน่ง    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ มือถือ ๐๙๑๘๕๑๕๕๖๕ 


