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รายนามสมาชิกผูรวมดําเนินการ 

1. นายแพทยอภิชัย   แผลงศร  หัวหนาโครงการ  

2. แพทยหญิงวรัทพร สิทธิจรูญ   

3. แพทยหญิงศิรินทร   บุษยามานนท   

4. นายแพทยวาทิตต  รุจิราวรรณ   

5. นายแพทยธัญญศักดิ์ เอกเวชวิท   

6. นายสมพงษ  บังเกิด    

7. นายพรเทพ  แทนชาติ   

8. นายพงษพันธ  ตรีวารี    

9. นายมานิตย  นิ่มเรือง 

10. นางคนิฐา  ทรัพยมูล     

11. นางสาวศิริพร  ทุหมัด   

12. นางสาวชนิดา  งามประดับ   

13. นางปาริชาติ  บุญสถิตย 

 

3 ลําดับปญหาความเส่ียงสําคัญท่ีพบระดับหนวยงาน/ โรงพยาบาล 

1. การไม notify แพทยนิติเวชเจาของไขผูปวยใน ในวันกลับบาน ทําใหผูปวยตองมาขอในภายหลัง ทํา

ใหผูปวยมาไมตรงวันท่ีแพทยออกตรวจผูปวยตองเสียเวลามาโรงพยาบาลหลายรอบ 

2. อุบัติเหตุจากการผาศพหรือไดรับบาดเจ็บจากอุปกรณดังกลาว เชน มีด กรรไกร หรือเลื่อยบาด เข็มตํา 

เลือดกระเด็นเขาตา กระดูก ตํา/ท่ิม 

3. แพทยและเจาหนาท่ีพฤติกรรมบริการบกพรอง 

โครงการท่ีเลือกมาดําเนินการประเมินคุณภาพสไลดช้ินเนือ้ 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดสูไลดชิน้เนื้อของภาควิชา  

2. คุณภาพของการยอมสไลด 

3. การออกรายงานผาศพที่ถูกตอง  

หลักการและเหตุผล/ปญหาและสาเหตุโดยยอ  

1. .จากการเยี่ยมสํารวจภายในองคกร ทางหนวยประกันคุณภาพ ไดแนะนาํการพัฒนาดานที่เก่ียวของกับ

บุคลากรในแตละสาขาวิชาในหนวยงาน ทางภาควชิาเห็นวา การตัดสไลดชิน้เนื้อเพื่อพิสูจนทางกลอง

จุลทรรศน เปนการทาํงานที่มีความเก่ียวของเชื่อมโยงกันระหวางการทํางานของเจาหนาที่หองศพ นักเทค

นิกการแพทย และแพทย เพื่อใหไดรับความถูกตองในการวินิจฉัยสาเหตกุารเสียชีวิต  
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ผลการสํารวจสภาพขอมูลกอนแกปญหา   

ท่ี รายการ เปาหมาย 
ปงบ 2560 

เม.ย.-ก.ย. 

1 การรายงานคุณภาพดีของสไลดชิ้นเนื้อ

โดยแพทย 

มากกวา รอยละ 85  รอยละ 56.50  

 - พบเน้ือยน  รอยละ รอยละ 23.90 

 - พบเน้ือขาด รอยละ รอยละ 21.70 

 - ปญหาสีเพ้ียน รอยละ รอยละ 19.60 

 - เน้ือเย่ืออ่ืนปน รอยละ รอยละ 4.30 

 

นําเสนอขอมูลผลการสํารวจสภาพขอมูลกอนแกปญหาในรูปกราฟ 

 

    กราฟแสดงขอมูลการรายงานคุณภาพการอานสไลด 

ร้อยละชิน้เนือ้ท่ีมีคณุภาพดี

ชิน้เนือ้คณุภาพดี ชิน้เนือ้ท่ีต้องปรับปรุง 
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การวิเคราะหสาเหตุของปญหา   
 

 

 

 

 

 

                      ดองชิ้นเนื้อไมดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M - Man       บุคลากรหรือเจาหนาท่ี  

M - Method    วิธีการ/กระบวนการทํางาน 

M - Material   วัตถุดิบหรือขอมูล เชน งบประมาณ การบริหารจัดการ  

M - Machine   อุปกรณ/เคร่ืองมืออํานวยความสะดวก 

E - Environment   ปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอปญหา/ความเสี่ยง 

 

คุณภาพ 

ชิ้นเนื้อ 

เจาหนาท่ีหองศพ 

เคร่ืองยอมและอุปกรณ 

เจาหนาท่ีตัดสไลด 

วิธีการตัดชิ้นเนื้อ 

ภาควิชาพยาธิวิทยา 

Block ใสเนื้อ มีปญหาพาราฟนซึม 

เพ่ิมเวลาในการทํางาน 

ไมสงชิ้นเนื้อตามเวลา 

 

ไมไดตรวจสอบ 

ปริมาณเนื้อมาก 
ไมไดปรับ Protocol ให

เหมาะสม 

เคร่ืองยอมเกามีอายุการใชงานนาน 

ปริมาณเนื้อทางพยาธิ 

กระบวนการตัดเนื้อนิติเวช 
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วัตถุประสงคโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพสไลดชิ้นเนื้อทางนิติเวช 

ตัวช้ีวัดและเปาหมายของตัวช้ีวัด 1.คุณภาพของสไลดชิ้นเนื้อ มากกวา รอยละ 85 
 

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

 

      ระยะเวลา (เดือน) 

ขั้นตอน              

2560 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

วางแผน      Plan             

ลงมือแกปญหา     Do             

ตรวจสอบผล   Check             

แกไขปรับปรุง   Action 

และจัดทํามาตรฐาน 

            

  1  เสนแผนงาน        ดวยเสน 

                     2  การดําเนินงานจริง ดวยเสน  
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การปรับปรุงพัฒนา 

ตารางสรุปวิธีการปรับปรุงแกไขและผลของการปรับปรุงแกไขในแตละวิธีการท่ีกําหนด 

ปญหา  

 

สาเหตุ วางแผนการปรับปรุงแกไข ผูรับผิดชอบ วัน/เดือน/ป ประเมินผล  

การปรับปรุง 

เร่ิม สิ้นสุด แกไข 

Man 1.เจาหนาท่ีผาศพพัฒนาเรื่องการดอง

ช้ินเน้ือ 

2.เจาหนาท่ีตัดช้ินเน้ือ 

1. จัดทํา KM การตัดช้ินเน้ือใหมคีณุภาพ 

 

2.ตรวจสอบคณุภาพช้ินเน้ือกอนสงให

แพทย 

1.หัวหนาภาคและ

เจาหนาท่ีหองศพ 

2. เจาหนาท่ีตัดช้ินเน้ือ 

มกราคม 61 มีนาคม 61 เปนไปไดด ี

Method 1.Protocol ไมเหมาะสม 

 

1.ปรับใหเหมาะสม โดยปรึกษาเจาหนาท่ี

และอาจารยทางพยาธิ 

1.เจาหนาท่ีตัดช้ินเน้ือ มกราคม 61 มีนาคม 61 เปนไปไดด ี

Meterial 

 

1.จํานวนช้ินเน้ือทางนิติเวชท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

 

2. Block Slide ท่ีซึม 

1. ขออนุมัติใหมีการทํางานลวงเวลา 

 

 

2. เปลี่ยน เปนแบบใหม เพ่ือลดเวลา

ทํางาน 

1.หัวหนาภาค 

 

 

2.เจาหนาท่ีตัดช้ินเน้ือ

และเจาหนาท่ีหองศพ 

มกราคม 61 มิถุนายน 61 1.เจาหนาท่ีทํางานลวงเวลา

มีการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.ปญหาเรื่อง พาราฟน 

ลดลง 

Machine 1. เครื่องยอมสไลดมีอายุการใชงาน

นาน 

1.ดําเนินการของบประมาณสั่งซื้อ 

 

ภาควิชานิติเวชวิทยา ตุลาคม 60 มีนาคม 61 ไดรับอนุมัติและตรวจรับ

ติดตั้งเรียบรอย อยูในชวง

ปรับ Protocol ให

เหมาะสม 

Environment 

 

1. จํานวนช้ินเน้ือทางพยาธิ 1. จัดกระบวนการใหสอดคลองกับภาควิชา

พยาธิ 

2. จัดซื้อเครื่องยอมสไลดเพ่ิม 

1.เจาหนาท่ีตัดช้ินเน้ือ 

 

2.ภาควิชานิติเวชวิทยา 

ตุลาคม 60 มีนาคม 61 เปนไปไดด ี



7 
 

ผลการสํารวจสภาพขอมูลหลังแกปญหา  

ท่ี รายการ เปาหมาย 
ปงบ 2561 

ม.ค. - มิ.ย. 

1 การรายงานคุณภาพดีของสไลดชิ้น

เนื้อโดยแพทย 

มากกวารอยละ 85  96.89 %   

 พบเนื้อยน  รอยละ รอยละ 26.03 

 พบเนื้อขาด รอยละ รอยละ 26.03 

 ปญหาสีเพ้ียน รอยละ รอยละ 8.90 

 เนื้อเย่ืออ่ืนปน รอยละ รอยละ 0.68 

 

นําเสนอขอมูลเปรียบเทียบผลระหวางกอนและหลังดําเนินการ/ประเมินผลการเปล่ียนแปลง 
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สรุปวิเคราะหผลการดําเนินการและการบรรลุเปาหมายและตัวช้ีวัด  

1. จากการปรับพัฒนาเรื่องการตัดชิ้นเนื้อ ตั้งแต การเตรียมชิ้นเนื้อโดยพนักงานผาศพ กระบวนการ

และกรรมวิธีในการตัดเนื้อโดยเจาหนาท่ีนักเทคนิกการแพทย รวมถึงการทํา KM ภายในภาควิชา 

พบวา คุณภาพของสไลดดีข้ึน จากรอยละ 56.50 เปนรอยละ 96.89 ซ่ึงทําใหการวินิจฉัยสาเหตุ

การเสียชีวิตท่ีจําเปนตองใชผลทางกลองจุลทรรศนทําไดดีข้ึน 

2. ปญหาของแผนสไลดท่ีพบบอยคือ ปญหาเรื่อง เนื้อยนพับ และเนื้อเยื่อฉีกขาด ซ่ึงเม่ือเขาไปหา

สาเหตุพบวาการปองกันไมใหเกิดทําไดยากเพราะมีหลายปจจัย ไดแก ถาเนื้อนั้นเริ่มเนา หรือ มี

ความนิ่มมาก ยอมเปนไปไดท่ีจะเกิดการขาดหรือการยนพับข้ึน และเจาหนาท่ีจะทราบก็ตอเม่ือมี

การยอมสีเสร็จแลว ก็เปนการลําบากท่ีจะกลับไปตัดชิ้นเนื้ออีกครั้ง แตโดยสวนใหญ ยังพอท่ีจะใช

วินิจฉัยได ไมถึงกับเปนเนื้อเสียท่ีจะตองทําใหม โดยปจจุบันนี้ ถาเจาหนาท่ีเห็นวามีโอกาสท่ีจะ

เกิดเนื้อยนหรือขาด ก็จะทําเปน สองแผนใน 1 สไลด เผื่อไว 

3. ปญหาเรื่องสีพบนอยลง ทําใหสัดสวนของเนื้อยนและขาดมากข้ึน เนื่องจากเจาหนาท่ีจะ

ตรวจสอบสีกอนสงใหแพทย และทําการยอมใหใหมถาผิดปกติ 

4. สวนเนื้อปนทางเจาหนาท่ีจะทําการปาดผิวน้ําเวลาตัดสไลดใหบอยข้ึน เพ่ือไมใหมีเศษเนื้อลอยมา

ปน จะเห็นวามีการพบนอยอยางมากหลังทํา CQI 

บทเรยีนท่ีไดรับ 

1. งานในหนวยงานท่ีมีผูเก่ียวของหลายคน สามารถพัฒนาได เม่ือเจอปญหา ทํา RCA ลงมือทํา             

     KM นํามาปฏิบัติใช  

การพัฒนาตอเนื่อง 

1. มีการปรับปรุงแบบประเมินสไลดชิ้นเนื้อโดยแพทย ใหมีความเหมาะสมมากข้ึนและเปนรูปธรรม    

    มากข้ึน 
 

นวัตกรรม*ท่ีไดจากการดําเนินโครงการจํานวน 1 เรื่อง  

1. แนวทางการจัดการดานชิ้นเนื้อทางนิติพยาธิ 

 

สรุปจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการดานช้ินเนื้อทางนิติพยาธิ 

 

กิจกรรม CQI จะทําตอไปในอนาคต 

ระยะเวลาการอยูโรงพยาบาลของผูปวยท่ีถูกลวงละเมิดทางเพศ 

*นวัตกรรม คือ  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญเพ่ือปรับปรุงคุณภาพบริการ 

    1. เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหมท้ังหมดหรือบางสวน ไมเคยมีใครคิดนํามาใชกอน 

    2. เปนสิ่งท่ีเคยมีมาแลว แตนํามาปรับปรุงเสริมแตงข้ึนใหมใหเหมาะสม 

    3. จะตองไมเปนสวนของระบบงานในปจจุบัน 


