
หมวด Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
แผนที ่ 6. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
โครงการที่ 17. โครงการพัฒนาระบบบริการ Minimally Invasive Surgery   
ระดับการแสดงผล เขต และ ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 49. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery   
ค านิยาม Minimally Invasive Surgery (MIS) หมายถึง การผ่าตัดส่องกล้องตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาโรค ดังนี้ 
 

Diagnosis (การวินิจฉัย) Procedure (หัตการรักษา) 
Symptomatic gallstone /cholecystitis Laparoscopic Cholecystectomy 
Coloreatal cancer Laparoscopic Colectomy 

Laparoscopic anterior resection 
Laparoscopic abdominoperineal 
resection  
Laparoscopic TME 

Lumbar disc herniation Precutaneous Endoscopic Lumbar 
Discectomy Surgery 

ACL injury Arthroscopic ACL Reconstruction 
Myoma uteri Laparoscopic Hyterectomy 
Ovarian cyst Laparoscopic Cystectomy 

 

เกณฑ์เป้าหมาย :  
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

10 15 20 25 
 

วัตถุประสงค์  1. ลดความแออัดของผู้ป่วยท่ีรับไว้ในโรงพยาบาลเพื่อให้มีจ านวนเตียงท่ีสามารถรับผู้ป่วยท่ี  
   จ าเป็นต้องรับไว้เป็นผู้ป่วยใน 
2. ลดระยะเวลารอคอยผ่าตัดส้ันลง                                                                                       
3. ประชาชนเข้าถึงบริการท่ีมาตรฐาน สะดวก  ปลอดภัย                                                     
4. ลดค่าใช้จ่ายบริการการรักษา และการใช้จ่ายของผู้ป่วยในการมารับการรักษา 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยท่ีเข้าหลักเกณฑ์รายโรค Minimally Invasive Surgery 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล เขตสุขภาพจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยตามแบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงาน 
แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลศูนย์ 13 เขตสุขภาพ 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนผู้ป่วยท้ังหมดท่ีได้รับการผ่าตัดแบบ Minimally Invasive Surgery 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนผู้ป่วยท่ีเข้าเงื่อนไขในการเข้ารับการผ่าตัดแบบด้วยโรค Minimally Invasive  

      Surgery ท่ีก าหนด (Principle diagnosis) 



สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 2 และ 4 

เกณฑ์การประเมิน : 

ปี 2561: 

ปี 2562: 

ปี 2563: 

ปี 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 ร้อยละ 10  ร้อยละ 10 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 ร้อยละ 15  ร้อยละ 15 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 ร้อยละ 20  ร้อยละ 20 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 ร้อยละ 25  ร้อยละ 25 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการ Minimal 
Invasive Surgery (MIS) 

เอกสารสนับสนุน :  คู่มือแนวทางการด าเนินงาน Minimally Invasive Surgery (MIS) 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 
data 

หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 

- ราย NA NA NA 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นายทวี  รัตนชูเอก     
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-3548077       โทรศัพท์มือถือ : 081-8145705 
    โทรสาร : 02-3548146                  E-mail : thawee1958@gmail.com 
โรงพยาบาลราชวิถี 
2. นพ.ทวีชัย   วิษณุโยธิน   
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 044-235000        โทรศัพท์มือถือ : 081-9674148 
    โทรสาร : 044-235388                   E-mail : taweechai1@hotmail.com  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
3. นพ.วิบูลย์  ภัณฑบดีกรณ์   
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :                        โทรศัพท์มือถือ : 081-9417746 
    โทรสาร : 034-511507               E-mail : wibunphantha@yahoo.com 



โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง) 

1.กองตรวจราชการ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2.นพ.ภัทรวินฑ์  อัตตะสาระ           รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ 
                                             กรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357     โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
โทรสาร  02-9659851                 E-mail : pattarawin@gmail.com  

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การด าเนินงาน 

1. นพ.ภัทรวินฑ์  อัตตะสาระ         รองผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ 
                                             กรมการแพทย ์
   โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906357     โทรศัพท์มือถือ : 081-9357334 
   โทรสาร : 02-9659851              E-mail :  pattarawin@gmail.com 
2. นายปวิช  อภิปาลกุล                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
                                            ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5906352    โทรศัพท์มือถือ : 089-9594499 
    โทรสาร : 02-5918279             E-mail : moeva_dms@yahoo.com  

 
 


