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การพัฒนาระบบบริหารจัดการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ(One Day Surgery : ODS) :
ศึกษาเฉพาะกรณโีรงพยาบาลต ารวจ* 

Development of One Day Surgery (ODS) Management System: 
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                                     สมรัก จันทร์ศรีบุตร** 
 

บทคัดย่อ 
          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากร ความปลอดภัยของผู้ป่วยในกระบวนการผ่าตัด ปัญหา อุปสรรคและแนวทางข้อเสนอแนะในการ
ให้บริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) โรงพยาบาลต ารวจ โดยใช้การ
วิเคราะหเ์อกสารและการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. บุคลากรที่
ให้บริการ การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) โรงพยาบาลต ารวจ เป็นบุคลากรทาง
การแพทย์กลุ่มเดิมที่ท าหน้าที่ให้บริการ ศูนย์บริการผู้ป่วยผ่าตัดครบวงจร ที่มีความรู้ ความสามารถ 
ช านาญเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีการแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบชัดเจนและบุคลากรทุกคนให้ความ
ร่วมมือในการให้บริการการท าผ่าตัดตามมาตรฐาน HA ผู้ป่วยมีความปลอดภัยตลอดกระบวนการท าผ่าตัด 
2. ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการยังไม่ครอบคลุมในของกระบวนการการรักษาทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นระบบการให้บริการที่เปิดใหม่ 3. แนวทางและข้อเสนอแนะในการให้บริการการ
ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) โรงพยาบาลต ารวจ มีดังนี ้3.1) ควรจัดให้มีการ
ประชุม ให้ความรู้ข้อมูลบุคลากรที่เก่ียวข้องก าหนดนโยบาย แนวทางการให้บริการ ปรึกษาแก้ไขปัญหา
ร่วมกันและติดตามการประเมินผลการด าเนินงาน 3.2) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ส่งเสริมให้มีโอกาส
ก้าวหน้าในวิชาชีพรวมถึงการเพิ่มค่าตอบแทนนอกเวลา 3.3) สนับสนุนระบบการท าผ่าตัดแบบวันเดียว
กลับ (One Day Surgery : ODS)  เป็นระบบการผ่าตัดที่ดี ลดระยะเวลาการรอคิวผ่าตัด ลดความแออัด 
ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

สรุป : บุคลากรมีความพร้อมในการให้บริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) 
หลังท าผ่าตัดผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย  

ค าส าคัญ: การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS), ความปลอดภัยกระบวนการผ่าตัด
โรงพยาบาลต ารวจ   

 

 

 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเร่ือง การพัฒนาระบบบริหารจัดการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) 
โรงพยาบาลต ารวจ 
**นกัศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
          ตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0  มีเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจากแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุขจึง
วางแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และการปฏิรูประบบสุขภาพเพ่ือขับเคลื่อนงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  เพราะสุขภาพถือเป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันยังพบว่าระบบสุขภาพ
ยังมีส่วนขาดของการพัฒนา เช่น การเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและความ
ปลอดภัย การลดค่าใช้จ่าย การลดความแออัด เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาระบบบริการจึงเป็นนโยบาย
สาธารณสุขที่กรมการแพทย์มุ่งเน้นและให้ความส าคัญ อาทิ การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day 
Surgery : ODS) และการผ่าตัดแบบท าลายเนื้อเยื่อน้อย (Minimally Invasive Surgery : MIS) ซ่ึง
ขณะนี้นโยบายในเรื่องการพัฒนาระบบบริการดังกล่าว ได้เริ่มด าเนินการแล้วตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 
              การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) เป็นการผ่าตัดแบบไม่ต้องรับเป็น
ผู้ป่วยใน และอยู่โรงพยาบาลไม่เกิน 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยไม่ต้องนอนพักค้างคืน การผ่าตัดรูปแบบใหม่วัน
เดียวกลับมีหลักการคือ ผู้ป่วยเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดมาจากท่ีบ้านและมารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาล ซึ่ง
หลังพักฟ้ืนจากการผ่าตัดไม่ก่ีชั่วโมง ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลอืตัวเองและกลับบ้านได้ภายในวันเดียว ท าให้
ลดเวลานอนในโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติระหว่างมา
โรงพยาบาล รวมทั้งช่วยลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดท าให้รักษาผู้ป่วยได้มากข้ึน เนื่องจากไม่ต้องรอเตียง
ว่าง ลดความแออัดในโรงพยาบาล มีเตียงรองรับผู้ป่วยผ่าตัดฉุกเฉินหรือโรคที่ยุ่งยากซับซ้อน ส่งผลให้
สามารถเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย  
          นอกจากนี้กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนให้ราชวิทยาลัยสมาคมและองค์การ
วิชาชีพโรงพยาบาลทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ส านักงานประกันสังคม ได้พัฒนาระบบบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : 
ODS) เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่ปลอดภัยเข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและมี
คุณภาพมาตรฐานซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลต ารวจ ที่มีเป้าหมายเน้นการพัฒนาเพ่ือ
ความปลอดภัยของผู้ป่วยให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานและดูแลด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
ศูนย์บริการผู้ป่วยผ่าตัดแบบครบวงจรได้ด าเนินการเรื่องการบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day 
Surgery : ODS) โดยให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการผ่าตัดทางศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร 
ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบหู คอ จมูก ระบบศัลยกรรมทั่วไป ระบบศัลยกรรมกระดูกและข้อ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2557 และเพ่ิมบริการในผู้ป่วยระบบทางสูตินรีเวชกรรม ในปี พ.ศ. 2562 โดยจ านวนการให้บริการ
แก่ผู้ป่วยนอกที่มารับการผ่าตัดมีแนวโน้มสูงขึ้น มีจ านวนผู้ป่วย 2,255 , 2,566 , 2,702 ราย (ปี พ.ศ.
2560,2561 และ2562 ตามล าดับ) และมีอัตราความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากถึงมากท่ีสุดร้อยละ 
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84.7 และมีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดแบบวันเดียว
กลับ (One Day Surgery : ODS) แบบองค์รวมโดยครอบคลุมตั้งแต่ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยประเมิน
ก่อนผ่าตัด (Pre-Operative Assessment) รับนัดผ่าตัดเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ผ่าตัด (Pre-Operative Preparation) จนผู้ป่วยกลับบ้านและการเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัดเพ่ือติดตาม
ผลการรักษาโดยผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ร่วมกับการพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลใน
หน่วยงานระดับต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือการรับรองระบบการบริการที่มีมาตรฐาน ซึ่งโรงพยาบาลต ารวจผ่าน
เกณฑ์การประเมินหน่วยบริการในการให้บริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) 
และการผ่าตัดแบบท าลายเนื้อเยื่อน้อย (Minimally Invasive Surgery : MIS) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2563 จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถให้บริการและเรียกชดเชยค่าบริการทางการ
แพทย์ดังกล่าวได้ในสิทธิการรักษากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกองทุนประกันสังคม              

ศูนย์บริการผู้ป่วยผ่าตัดแบบครบวงจร จัดการเพ่ิมพ้ืนที่การบริการเพื่อลดความแออัดของผู้ป่วย
โดยให้มีห้องบริการผู้ป่วยที่เป็นสัดส่วนโดยค านึงถึงสิทธิผู้ป่วยและให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลในการ
สอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยตลอดจนมีห้องให้ความรู้ด้วย Multimedia ในการเตรียมความพร้อมของ
ผู้ป่วยเพื่อรับการผ่าตัดโดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยในการ
รับบริการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลมีความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตัวใน
ทุกระยะของการผ่าตัด ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถในการให้การบริการที่ครอบคลุมของบุคลากร 
เพ่ือการบริการที่ดีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน ผู้ป่วยและญาติมีความอบอุ่นใจเพ่ิมขีดความสามารถในการดูแล
ตนเองในการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับของผู้ป่วยและญาติและท าให้เกิดความศรัทธาต่อสถาบันการแพทย์
โรงพยาบาลต ารวจต่อไป 
          จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นประเด็นส าคัญที่ผู้วิจัยต้องการที่จะศึกษาการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการความพร้อมการให้บริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย การลดค่าใช้จ่าย การลด
ความแออดั เพ่ือพัฒนาสุขภาพให้ประชาชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี  บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี 
เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัย โดยเลือกใชวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary research) ทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) ด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured interview or formal interview)  

ประชากรและผู้ให้ข้อมูล 
 1.ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ที่รับผิดชอบในการให้บริการผู้ป่วยนอก
ผ่าตัดแบบครบวงจร โรงพยาบาลต ารวจ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล จ านวน 86 คน  
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          2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) ที่ใช้ในการวิจัยครั้ง จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติดังนี้  

2.1 แพทย์ ที่รับผิดชอบในการให้บริการผู้ป่วยนอกผ่าตัดแบบครบวงจร โรงพยาบาลต ารวจ 
ที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 3 ปี จ านวน 3 คน 

2.2 พยาบาล ที่รับผิดชอบในการให้บริการผู้ป่วยนอกผ่าตัดแบบครบวงจร โรงพยาบาล
ต ารวจ ที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 3 ปี จ านวน 5 คน 

2.3 ผู้ช่วยพยาบาล ที่รับผิดชอบในการให้บริการผู้ป่วยนอกผ่าตัดแบบครบวงจร 
โรงพยาบาลต ารวจ ที่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 3 ปี จ านวน 2 คน 
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัย กรณีศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) หรือสัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการ (Formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่
แน่นอน ตายตัว จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 
ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อน
ล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยการสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้
ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
          วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
            1. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการ
เก็บรวบรวมเอกสาร ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก่ 
            1.1 หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารวิชาการ 
วารสารสิ่งตีพิมพ์ เป็นต้น 

1.2 หนังสือ อ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานวิจัยที่ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด 

  1.4 เอกสารทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดขึ้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น 
นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) โดยที่ผู้วิจัย
ต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้
เท่านั้น ผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตาม
ค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น  
  2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม และน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลน าไปวิเคราะห์ 
  3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถามและน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึง และความแตกต่างของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
  4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัยถึง
การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : 
ODS) รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข เพ่ือการพัฒนาต่อยอดในการให้บริการทางการแพทย์ต่อไป โดยใช้
การน าเสนอในรูปแบบพรรณนา 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 
          ปัญหาสุขภาพยังคงเป็นสิ่งส าคัญสิ่งหนึ่งในการบั่นทอนคุณภาพชีวิตของประชาชน กรมการ
แพทย ์กระทรวงสาธารณสุข จึงต้องมีการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและการบริการทางการแพทย์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน หนึ่งในประเด็นที่มีความส าคัญของการดูแลรักษาในระบบ
บริการ คือ การผ่าตัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) ที่มี
แนวโน้มการบริการเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่าง
รวดเร็ว เช่น ลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดระยะเวลาในการรอคอยผ่าตัด ลดค่าใช้จ่ายในการดูแล
รักษา คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของการบริการ รวมถึงการพัฒนาด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
ส่วนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและระดับประเทศนั้น ประเด็นการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัด
แบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) ได้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข 
สะท้อนถึงความตระหนักในปัญหา ความต้องการการพัฒนาและการให้ความส าคัญในการด าเนินงาน 
กรมการแพทย์จึงได้จัดท าการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day  Surgery: 
ODS) ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันปี 2563 ได้ขยายขอบเขตการด าเนินงานให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เป็น
รายการหัตถการเพ่ิมข้ึน 32 โรค โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบบริการให้ประชาชนได้รับการบริการ
ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพมาตรฐาน ได้แก่ การลดความแออัดในสถานบริการ การลดค่าใช้จ่าย การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร การพัฒนาด้านวิชาการ การพัฒนาเครือข่ายในเขตบริการสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาเชิง
นโยบายด้านการบริการของประเทศในระดับเขตสุขภาพ ซึ่งในการด าเนินงานการพัฒนาระบบบริการการ
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ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day  Surgery: ODS) ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้เชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายส่วน เช่น ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส านักงาน
ประกันสังคม ราชวิทยาลัยแพทย์ต่างๆ สมาคมองค์กรวิชาชีพ และโรงพยาบาล ทั้งภายในและภายนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
          ปัจจุบันรูปแบบการผ่าตัดได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่มักเป็นการผ่าตัดแบบ
ผู้ป่วยในเปลี่ยนเป็นการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก ซึ่งกระบวนการการดูแลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแบบผู้ป่วย
นอกนี้จะมีความแตกต่างกับการผ่าตัดแบบผู้ป่วยในโดยสิ้นเชิง การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการ
ให้บริการสาธารณสุขด้านการรักษาเป็นสิ่งจ าเป็นในการจัดทีมงานดูแลผู้ป่วย ทั้งทีมบุคลากรทาง
การแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ต่างๆ โครงสร้างการดูแลผู้ป่วยที่ดีย่อมต้องครอบคลุมตั้งแต่
ช่วงก่อนผ่าตัด ไปจนถึงการผ่าตัด ช่วงที่ผู้ป่วยพักฟ้ืนและจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล ที่สามารถท าให้
ขั้นตอนการท างานของบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย มีความคล่องตัวและต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าถึง
บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยตลอดการรักษา และการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
ในการให้บริการ การมีส่วนร่วม การปฏิบัติงานร่วมเป็นทีม ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ที่จะท าให้
ภารกิจบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้  
          วัตถุประสงค์ที่ 1. การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการการผ่าตัดแบบวันเดียว
กลับ (One Day Surgery : ODS) โรงพยาบาลต ารวจ 
          1) การปรับโครงสร้างระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรในการให้บริการ เป็นการปรับเปลี่ยน
ระบบการบริหารงานจากเดิมที่มีอยู่แล้วให้กระชับขึ้นตามนโยบายภาครัฐ โดยใช้บุคลากรกลุ่มเดิมที่มี
ความรู้ ความสามารถ ช านาญเชี่ยวเฉพาะด้าน มีการแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบชัดเจน 
          2) การมีส่วนร่วม เป็นแนวทางในการบริหารจัดการร่วมกันของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับระบบการ
พัฒนาการท าผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการ
พัฒนาการท าผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS)  มีการประชุมเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกันเป็นระยะๆ เปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญเฉพาะด้านได้
แสดงความคิดเห็น คัดเลือกหัตถการในการท าผ่าตัดร่วมกัน เคารพในการตัดสินใจซึ่งกันและกัน จัดทีม
บุคลากรที่เกี่ยวข้องไปอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่เพ่ือน ามาปรับเปลี่ยนการให้การบริการ ส่งผลถึงการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
          3) ความปลอดภัยในกระบวนการผ่าตัด เป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาระบบการท าผ่าตัดแบบ
วันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS) มีการด าเนินการที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยทุกระยะใน
กระบวนการผ่าตัดเป็นองค์ประกอบส าคัญ โดยใช้แนวทางและหลักคิดในเรื่อง surgical safety check 
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lists (sing in,time out,sing out) เป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน HA เพ่ือให้ระบบบริการมีคุณภาพ
และปลอดภัย 
          วัตถุประสงค์ที่ 2. ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการการผ่าตัดแบบวัน
เดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) โรงพยาบาลต ารวจ  
          ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินโครงการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One 
Day Surgery : ODS) ยังไม่ครอบคลุมในทุกมิติของกระบวนการการรักษา ในทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เนื่องจากเป็นระบบการให้การบริการที่เปิดใหม่  
          วัตถุประสงค์ที่3. ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) โรงพยาบาลต ารวจ 
          1) ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ/ทีมคร่อมสายงาน ก าหนดนโยบายและแนวทางการ
ให้บริการ ปรึกษาแก้ไขปัญหาร่วมกัน น าข้อมูลมาทบทวนและติดตามการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
          2) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร แนวทางส่งเสริมความส าเร็จอาจท าได้หลายกรณี เช่น เมื่อมีภาระงานเพ่ิมมากข้ึนก็ควรจะ
เพ่ิมค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนนอกเวลา หรือเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการท างาน 
รวมถึงการส่งเสริมให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ 
          3) สนับสนุนระบบการท าผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) เป็นระบบการท า
ผ่าตัดที่ดี ซึ่งเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยที่ไม่ต้องรอคิวผ่าตัดนาน ลดความแออัด ลดระยะเวลาในการอยู่
โรงพยาบาลของผู้ป่วย ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา สามารถลดทรัพยากรงบประมาณของภาครัฐได้  

อภิปรายผล 
          การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการ การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day 
Surgery : ODS) โรงพยาบาลต ารวจ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
          1. การปรับโครงสร้างระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรในการให้บริการ เป็นการปรับเปลี่ยน
ระบบการบริหารงานจากเดิมที่มีอยู่แล้วให้กระชับขึ้นตามนโยบายภาครัฐ โดยใช้บุคลากรกลุ่มเดิมที่มี
ความรู้ ความสามารถ ช านาญเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีการแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบชัดเจน เป็นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน นวรัตน์ สอยเหลือง (2562) กล่าวถึง ความพร้อมของบุคคลเป็นรากฐาน
และแนวโน้มที่จะท างานให้ประสบความส าเร็จ ย่อมข้ึนอยู่กับความพร้อม บุคคลที่มีความพร้อมจะท างาน
ประสบผลส าเร็จ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมจึงเป็นสิ่งส าคัญ เป็นจุดเริ่มต้นที่ควรส ารวจว่าบุคลากรใน
องค์การนั้น พร้อมหรือไม่ ซึ่งควรตรวจสอบคุณสมบัติหรือสภาวะของบุคคลที่พร้อมจะท างาน เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการท ากิจกรรมนั้นๆ อย่างพร้อมมูล เพ่ือให้กิจกรรมที่ตั้งเป้าหมายไว้ประสบ
ผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้วยการจัดการภาครัฐ
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แนวใหม่ เดช อุณหะจิรังรักษ์ (2562) กล่าวถึง การจัดการภาครัฐแนวใหม่ว่า มุ่งเน้น "การปฏิรูป" การ
บริหารงานในภาครัฐ เพ่ือเข้ามาแก้ไขปัญหาทางการบริหารที่ตัวแบบการบริหารงานดั้งเดิมมิอาจจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังในอดีต โดยมีจุดเน้นส าคัญคือ การเน้นความส าคัญไปที่ระบบการ
จัดการมากกว่าเรื่องนโยบาย, การมุ่งเน้นผลงานและประสิทธิภาพ การมุ่งปรับโครงสร้างในแบบระบบ
ราชการที่ใหญ่โตไปสู่องค์การที่มีขนาดเล็ก รวมถึงการเพ่ิมแรงจูงใจในการท างาน และสถาบันพัฒนา
ข้าราชการ กรุงเทพมหานคร (2558) ได้ให้ความหมาย การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ไว้ว่า การ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของ
ภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงาน ภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การ
บริหารงานแบบมืออาชีพ การค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ 
ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ ระบบการให้บริการการ
ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) โรงพยาบาลต ารวจ ได้พัฒนามาจากระบบการ
ให้บริการผู้ป่วยผ่าตัดแบบครบวงจรที่มีอยู่เดิมเป็นการให้บริการการท าผ่าตัดที่ปกติต้องรับไว้รักษาแบบ
ผู้ป่วยในเพราะอาจต้องมีการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดที่ซับซ้อนซึ่งอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่า การ
พัฒนาระบบการรักษาการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS)  มีเป้าหมายส าคัญเพ่ือลด
ความแออัดของการรับผู้ป่วยไว้ท าการรักษาแบบผู้ป่วยในท าให้โรงพยาบาลสามารถให้การดูแลรักษา
ผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนของโรคและการผ่าตัดที่จ าเป็นอ่ืน ๆ ได้มากขึ้น และการที่ลดการรับไว้ใน
โรงพยาบาลสามารถท าให้การดูแลรักษาโรคในโครงการได้เพ่ิมประโยชน์กับผู้ป่วยที่ไม่ต้องรอคิวนาน ลด
อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล แนวทางการดูแลผู้ป่วยท าผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : 
ODS) เป็นแบบองค์รวมเริ่มตั้งแต่ท่ีผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและได้รับการตรวจและการประเมินจากแพทย์
แล้วว่าสามารถเข้ารับการผ่าตัดรักษาในรูปแบบของการท าผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : 
ODS) ได้ ตามมาตรฐานเกณฑ์การประเมินกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (2562) การจัดตั้งหน่วยงานโครงสร้างศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ 
(One Day Surgery : ODS) ทีด่ี คือ การดูแลแบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (patient center care) และเป็น
หน่วยงานแบบบูรณาการ (integrated units) โดยอาจจัดตั้งเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล หรือแยก
ออกมาเป็นหน่วยงานอิสระตามบริบทและความเหมาะสม อาจจะแยกออกมาตั้งเป็นศูนย์การผ่าตัดแบบ
วันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) หรือใช้อาคารสถานที่เดิมแต่มีระบบบริหารจัดการแยกออกมา
ขึ้นกับบริบท อาคารสถานที่ จ านวนบุคลากรของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งถ้าสามารถจัดแยกหน่วยบริการ
ออกมาได้ก็จะท าให้การบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น และชัดเจนขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hood (อ้าง
ถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2562) ได้อธิบายและสรุปใจความส าคัญไว้ 7 หลักการ คือ 1) มุ่งเน้นการ
บริหารงานในแบบมืออาชีพโดยอาศัยนักบริหารที่มีทักษะสูงเพ่ือรับผิดชอบการบริหารงานองค์การ
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โดยรวมอย่างคล่องตัวและมีความเป็นอิสระ 2) การก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม เพ่ือท าให้เกิดความรับผิดชอบต่อผลงานมากกว่ากระบวนการ 3) การบริหารที่มุ่งเน้น
การควบคุมสัมฤทธิ์ผล หมายถึง การปรับกระบวนทัศน์ทางการบริหารจากเดิมที่มุ่งเน้นการควบคุมปัจจัย
น าเข้าและความถูกต้องตามกฎระเบียบ ไปสู่การมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานโดยมีตัวชี้วัดในเชิง
ปริมาณที่ชัดเจน และเชื่อมโยงเข้ากับการจัดสรรทรัพยากรและการให้รางวัล 4) การปรับโครงสร้างให้เกิด
การกระจายหรือลดความเป็นเอกภาพลง หมายถึง การปรับโครงสร้างที่เน้นความเป็นเอกภาพภายใน
ระบบไปสู่โครงสร้างที่เน้นการกระจายงานออกไปยังหน่วยงานที่มีขนาดเล็กลงหรือมีการกระจายอ านาจ
ออกไปมากขึ้น 5) การมุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขันในระบบบริหารงานภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 6) การมุ่งเน้นแนวทางการจัดการในแบบเอกชนมากขึ้น โดยน าเอาแนว
ทางการจัดการที่ปรากฎในภาคเอกชนมาใช้กับการบริหารงานภาครัฐมากข้ึน 7) การบริหารงานที่มุ่งเน้น
ความประหยัด โดยเน้นการลดค่าใช้จ่ายและท าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ (2563) ได้อธิบายไว้ว่ารูปแบบการน าการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่มาใช้ในระบบราชการไทยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนางานบริการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่
ความเป็นเลิศ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ โดยออกแบบการบริการที่ยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้
บริการได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบเช่น ยกระดับการด าเนินงานของศูนย์บริการร่วม (One Stop 
Service) ด้วยการเชื่อมโยงและบูรณาการกระบวนการบริการที่หลากหลายจากส่วนต่างๆมาไว้ ณ สถานที่
เดียวเพ่ือให้ประชาชนสามารถรับบริการได้สะดวกรวดเร็วณจุดเดียวเป็นการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่าง
แท้จริงเพ่ือการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ เทพศักดิ์ บุญญรัตพันธุ์ (2556) (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562) ที่กล่าวว่า 
การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) หมายถึง การน างานที่ให้บริการทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องมารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกันในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันทีหรือเสร็จในขั้นตอน
หรือเสร็จในจุดให้บริการเดียวโดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้การให้บริการมีความรวดเร็วขึ้น และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นัธมน ชวนววิัฒน์ (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการให้บริการทางการแพทย์
คลินิกศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัวกองเรือยุทธการผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์
ของคลินิกศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัวกองเรือยุทธการ เกิดจากความสามารถในการให้บริการของบุคลากร
และมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการและมีการด าเนินการให้บริการ
อย่างเสมอภาค เท่าเทียม รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ การให้บริการอย่างเพียงพอต่อเนื่องก้าวหน้าและ
ทันสมัย รวมถึงความต้องการอ่ืนๆที่อยู่นอกเหนือความคาดหวังซึ่งผู้รับบริการได้รับการตอบสนองอย่าง
ประสิทธิภาพและพึงพอใจสูงสุด  
          2. การมีส่วนร่วม เป็นแนวทางในการบริหารจัดการร่วมกันของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับระบบการ
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พัฒนาการท าผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการ
พัฒนาการท าผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery: ODS)  มีการประชุมเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานร่วมกันเป็นระยะๆ เปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญเฉพาะด้านได้
แสดงความคิดเห็น คัดเลือกหัตถการในการท าผ่าตัดร่วมกัน เคารพในการตัดสินใจซึ่งกันและกัน การที่
บุคลากรได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านการแสดงความคิดเห็น  การตัดสินใจ  การ
รับผิดชอบ  การวางแผนการปฏิบัติงานตลอดจนการประเมินผล  โดยใช้ความรู้ ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และยังช่วยลดแรงต้านจากการก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหรือการวางแผนการด าเนินงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี ( 2562)          
ที่อธิบายว่า การมีส่วนร่วมมีความส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพองค์การเพราะเมื่อบุคคลได้เข้ามามี
ส่วนร่วมแล้วจะไม่ค่อยเกิดการต่อต้านเก่ียวกับแนวคิดและการด าเนินงาน รวมทั้งช่วยลดความขัดแย้งและ
ความเครียดจากการท างาน ท าให้บุคคลได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการท างานบรรลุสู่
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการให้บริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day 
Surgery : ODS) เป็นกระบวนการที่บุคคลเข้าไปมีบทบาทในกิจกรรมขององค์การผ่านรูปแบบการแสดง
ความคิดเห็น การตัดสินใจ การด าเนินการและการติดตามประเมินผลในกิจกรรมการด าเนินงาน     
เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรอาจเป็นการมีส่วนร่วมใน
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทุกข้ันตอน ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และความช านาญเฉพาะ
ด้านของบุคคลที่เก่ียวข้องกับประเด็นต่างๆ  และสอดคล้องกับแนวคิดของโคเฮน และอัฟฮอฟฟ์        
(อ้างถึงใน เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2563) ที่กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนมี 4 ระดับ คือ 1) การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 3) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ประกอบด้วย
ผลประโยชน์เชิงวัตถุและผลประโยชน์ส่วนบุคคล 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ธัญมน ก่ าแสง (2558) ทีไ่ด้ศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานมาตรฐานใน
สถานสงเคราะห์คนพิการ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงปฏิบัติงานต าแหน่งพ่ีเลี้ยงหรือผู้ดูแล 
(ร้อยละ66.0) มีการรับรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 
(ร้อยละ 98.1) มีส่วนร่วมด าเนินการสูงที่สุด ถัดมามีส่วนร่วมติดตามประเมินผล มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเหน็และมีส่วนร่วมวางแผนและตัดสินใจ และมีความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรคและมีส่วนการแก้ไข
ปัญหา ด้านการบริหารจัดการองค์การพบว่า เพศท่ีแตกต่างกัน ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ต าแหน่งที่
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมรับรู้การด าเนินงานมาตรฐานในสถาน
สงเคราะห์แตกต่างกัน รวมถึงมีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินงานมาตรฐานในสถานสงเคราะห์คนพิการแตกต่างกันตามล าดับ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อ าภา สมันพืช (2561) ทีไ่ด้ศึกษา การมีส่วนร่วมในการบริหารกับความยึดมั่นผูกพันกับ
องค์การของครูใน สถานบันอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารของครูใน
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สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร โดยภาพเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับมากทุกด้านโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ รองลงมาการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามล าดับ ความยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครูในสถาบัน
การอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครโดยภาพรวมพบ ความยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครูมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงมากท่ีสุดด้านจิตใจ ด้านบรรทัดฐาน ด้านการคงอยู่ตามล าดับ มีส่วนร่วม
ในการบริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความยึดมั่นผูกพันกับองค์การของครูมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ในระดับมาก 
          3. ความปลอดภัยในกระบวนการผ่าตัด เป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาระบบการท าผ่าตัด
แบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS)  จึงเป็นพื้นฐานในการบริการทางการแพทย์ที่ส าคัญที่
บุคลากรผู้ให้บริการต้องตระหนักอยู่เสมอ ความเสี่ยงจากสุขภาพเดิมและโรคประจ าตัวของผู้ป่วย รวมทั้ง
ยาที่ผู้ป่วยรับประทานเป็นประจ า ทั้งหมดนี้อาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในช่วงการผ่าตัด และ
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดข้ึนนั้น บางครั้งอาจรุนแรงถึงแก่ชีวิตได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ แนวทางปฏิบัติความ
ปลอดภัยของการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) กระทรวงสาธารณสุข, กรมการ
แพทย์ (2561) ที่ได้วางแนวทางปฏิบัติความปลอดภัยของการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day 
Surgery : ODS) ตามกระบวนการขั้นตอนการผ่าตัด 4 ระยะ ดังนี้ 1) การเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด (Pre-
operative preparation)  2) การมารับการผ่าตัดในโรงพยาบาล (Perioperative care)  3) การพักฟ้ืน
หลังการผ่าตัด (Post-operative recovery)  4) การติดตามผลการรักษา (Follow) เมื่อผู้ป่วยได้รับการ
วินิจฉัยให้เข้ารับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) แพทย์ผ่าตัดจะซักประวัติ ตรวจ
ร่างกาย และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น เพ่ือประเมินความแข็งแรงของร่างกาย รวมทั้งโรค
ประจ าตัวหรือความผิดปกติก่อนผ่าตัด เพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนในช่วงการผ่าตัด
ให้น้อยที่สุดก่อนนัดผู้ป่วยท าผ่าตัด เพ่ือการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ให้ค าแนะน าผู้ป่วย/ญาติ
ในการปฏิบัติตัวก่อน-หลังผ่าตัด ตามกระบวนการขั้นตอนการผ่าตัด บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล
ต ารวจมีการด าเนินการที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยทุกระยะในกระบวนการผ่าตัดเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญ โดยใช้แนวทางและหลักคิดในเรื่อง surgical safety check lists (sing in,time out,sing out) 
เป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ซึ่งโรงพยาบาลต ารวจผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานการพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน HA (สรพ.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (2561) ทีไ่ด้อธิบายว่า การ
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล คือ กลไกกระตุ้นและส่งเสริมให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพ
ทั้งองค์กรอย่างมีระบบ   โดยมีกิจกรรมหลัก 3 ขั้นตอน คือ การพัฒนาคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และ
การรับรองคุณภาพ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อวยพร จงสกุล, นารีรัตน์ อยู่สมบูรณ์, และศิริกุล  
การุณเจริญพาณิชย์ (2562) ทีไ่ด้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบวันเดียว
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กลับ แบบครบวงจรของโรงพยาบาลพหลพยุหเสนา พบว่า รูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบ
วันเดียวกลับแบบครบวงจรของโรงพยาบาลพหลพยุหเสนา และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัด
แบบวันเดียวกลับมีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ได้จริงกับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดได้ผลดี นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญศรี จะนู (2558) ทีไ่ด้ศึกษา ผลการใช้สื่อวีดีทัศน์เพ่ือเตรียมความพร้อม
ผู้ป่วยก่อนท าผ่าตัดต่อระดับความรู้และความพึงพอใจในผู้ป่วยที่มารับบริการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก ห้อง
ผ่าตัดหู คอ จมูก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยที่มารับบริการแบบ
ผู้ป่วยนอกโดยวิธีฉีดยาชาเฉพาะที่แผนก หู คอ จมูก ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดด้วยสื่อวีดี
ทัศน์มีความรู้หลังการรับชมสื่อวีดีทัศน์สูงกว่าก่อนการรับชมสื่อวีดีทัศน์ และมีความพึงพอใจมาก 
           ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One 
Day Surgery : ODS) โรงพยาบาลต ารวจ มีประเด็นที่น ามาอภิปรายดังนี้ 
           ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินโครงการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One 
Day Surgery : ODS) ยังไม่ครอบคลุมในทุกมิติของกระบวนการ การรักษาในทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เนื่องจากเป็นระบบการให้การบริการที่เปิดใหม่ หน่วยงานสนับสนุนการรักษา เช่น งานเวชระเบียนที่ต้อง
บันทึกข้อมูลการรักษาและเก็บรวบรวมสถิติ, การเปิดสิทธิการรักษาแต่ละกองทุน งานการเงินที่ต้องดูแล
การคิดค่ารักษา รวมถึงผู้ป่วยและญาติบางราย ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือความ
ต้องการ และยังไม่เห็นความส าคัญถึงประโยชน์ของการท าผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : 
ODS) มากนัก บุคลากรบางท่านยังยึดติดกับแนวทางข้ันตอนการปฏิบัติแบบเดิม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ธัญมน ก่ าแสง (2558) ที่ได้อธิบายว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรหมายถึง กระบวนการที่บุคลากรใน
องค์การมีบทบาทต่อการด าเนินงานขององค์การผ่านกิจกรรมการรับรู้และท าความเข้าใจกับข้อเท็จจริง
ขององค์การเพ่ือการแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจการลงมือปฏิบัติและการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์การ อีกท้ังยังสอดดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาชนะ ชยธมฺโม (ชนะชัย) (2560) ที่
ได้ศึกษา การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นฐานในโรงเรียน
พระปริยัติธรรมปัจจิมเชียงยืน พบว่า การด าเนินงานในขั้นตอนเตรียมการ และในขั้นตอนการวางแผน 
การปฏิบัติ การสังเกตและการสะท้อนผลเป็นไปตามแผนที่ก าหนด บุคคล กลุ่มบุคคล และหน่วยงานเกิด
การเรียนรู้ว่าการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของ
เพ่ือนร่วมงาน  
          ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบบริหารจัดการการ
ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) โรงพยาบาลต ารวจ มีประเด็นที่น ามาอภิปราย
ดังนี้ 
          1. ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ/ทีมคร่อมสายงาน ก าหนดนโยบายและแนวทางการ
ให้บริการ เพื่อให้บุคลากรแต่ละหน่วยงานรับทราบข้อมูล รับทราบแนวทางการปฏิบัติในทุกมิติ
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กระบวนการรักษา ในระหว่างการด าเนินการ เพ่ือการค้นหาปัญหา ปรึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ โดยใช้หลักแนวคิดในการประเมินผลโครงการดังกล่าว ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภา แซ่ลี (2558) ทีไ่ด้ศึกษา การประเมินโครงการคืนครูให้นักเรียนโดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 3 พบว่า ด้านบริบทของโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการมีความตระหนัก ในความส าคัญของโครงการ ด้านปัจจัยน าเข้างบประมาณที่ใช้ใน
การด าเนินโครงการอย่างพอเพียง ด้านกระบวนการการปฏิบัติตามกิจกรรมตามโครงการด าเนินการตาม
แผนที่วางไว้ มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นระยะตลอดการด าเนินกิจกรรม และด้านผลผลิต
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
          2. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมให้มีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพรวมถึงการเพ่ิมค่าตอบแทนนอกเวลา ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Abraham H Maslow (อ้างในถึง วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี, 2562) ได้อธิบายว่า เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับ
ความพึงพอใจ และเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่น 
ต่อไปอยู่เสมอ และความปรารถนาเหล่านี้จะเรียงล าดับขั้นของความปรารถนาตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความ
ปรารถนาขั้นสูงขึ้นเป็นล าดับ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Herzberg เรื่องทฤษฎีการจูงใจที่เก่ียวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการท างานของบุคลกรในองค์การ โดยศึกษาถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อการท างานเพ่ือ
หาทางที่จะลดความไม่พอใจในการท างาน เพ่ือที่จะท าให้คนท างานมีความรู้สึกท่ีดีในการที่จะพยายาม
เสริมสร้างผลผลิตของงานให้มากขึ้น เขาพบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่องานแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
1) ปัจจัยจูงใจ (Motivates Factors) เป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนท างาน โดยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ดีที่จะ
เกิดข้ึนกับพนักงาน อันจะท าให้พนักงานมีความพึงพอใจเกี่ยวกับงานท่ีจะท า 2) ปัจจัยอนามัย (Hygiene 
or Maintenance Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่จะสร้างความไม่พอใจในการท างาน
ให้กับพนักงาน ซึ่งจะเป็นตัวสกัดก้ันไม่ให้เกิดแรงจูงใจในการท างานขึ้นได้ หรือเป็นข้อก าหนดเบื้องต้นที่จะ
ป้องกันมิให้คนไม่พอใจในงานที่ท าอยู่ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกอร สืบสิน (2559) ได้ศึกษา 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างและลดแรงจูงใจในการท างานของพนักงานเครือปูนซิเมนต์ไทย จังหวัด
สงขลา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างในการท างานของพนักงานเครือปูนซิเมนต์ไทย จังหวัดสงขลา 
ประกอบไปด้วยลักษณะของงานที่ท า เงินเดือน สวัสดิการและความก้าวหน้าในหน้าที่ ส าหรับปัจจัยที่มีผล
ต่อการลดแรงจูงใจในการท างานพบว่า ความร่วมมือในการท างาน และลักษณะของผู้น าเป็นปัจจัยที่ท าให้
เกิดการลดแรงจูงใจในการท างาน  
          3. สนับสนุนระบบการท าผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) เป็นระบบการท า
ผ่าตัดที่ดีซึ่งเกิดประโยชน์กับผู้ป่วย ท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย ทั้งนี้การผ่าตัด
แบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) เป็นการผ่าตัดแบบไม่ต้องรับเป็นผู้ป่วยในและอยู่
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โรงพยาบาลไม่เกิน 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยไม่ต้องนอนพักค้างคืน มีหลักการคือ ผู้ป่วยเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด
มาจากที่บ้านและมารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาล ซึ่งหลังพักฟ้ืนจากการผ่าตัดไม่ก่ีชั่วโมง ผู้ป่วยสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองและกลับบ้านได้ภายในวันเดียว ท าให้ลดเวลานอนในโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงต่อการติด
เชื้อ ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและญาติระหว่างมาโรงพยาบาล รวมทั้งช่วยลดระยะเวลารอคอยผ่าตัด 
การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery : ODS) จะท าให้รักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น เนื่องจากไม่ต้อง
รอเตียงว่าง ลดความแออัดในโรงพยาบาล มีเตียงรองรับผู้ป่วยผ่าตัดฉุกเฉินหรือโรคที่ยุ่งยากซับซ้อน ส่งผล
ให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัย สามารถลดทรัพยากรงบประมาณของภาครัฐได้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอวยพร จงสกุล, นารีรัตน์ อยู่สมบูรณ์, และศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์ (2562) 
ทีไ่ด้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ แบบครบวงจรของ
โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา พบว่า รูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับแบบครบ
วงจรของโรงพยาบาลพหลพยุหเสนา และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับมี
คุณภาพและสามารถน าไปใช้ได้จริงกับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดได้ผลดี  

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
1.1) เนื่องจากเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยและญาติหรือผู้ดูแลใกล้ชิดผู้ป่วยต้องเข้ามามี

ส่วนร่วมในกระบวนการดูแล เพ่ือให้การให้บริการด าเนินไปอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและคุณภาพ มี
ความปลอดภัยและสามารถประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือการปรับปรุงให้บริการได้อย่างเป็นระบบ 

1.2) ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์กับบุคลากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รับทราบข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ และมีการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการท างาน ประชุม
หารือเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขร่วมกันและยังใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง 

1.3) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ โดยการส่งไปเรียนเฉพาะทาง เพ่ือพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
          1.4) ควรสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจและเป็นแรงจูงใจในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระยะยาว 

 
2.ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
2.1) การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ซึ่งการศึกษาครั้งต่อไปควรใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือ
ค้นหาข้อมูลและตัวแปรอ่ืนๆ ที่อาจมีผลต่อการพัฒนาระบบการท าผ่าตัดวันเดียวกลับ (One Day 
Surgery : ODS) โรงพยาบาลต ารวจ เพ่ือให้ได้มาซึ่งรายละเอียดของข้อมูลที่มีความชัดเจนมากขึ้น 
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2.2) ควรศึกษาในมิติและปัจจัยอ่ืนๆที่มีผลต่อการพัฒนาระบบการท าผ่าตัดวันเดียวกลับ (One 
Day Surgery : ODS) โรงพยาบาลต ารวจ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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