แบบสรุปโครงการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
Continuous Quality Improvement (CQI)

ชื่อเรื่อง/โครงการพัฒนา
การประเมินคุณภาพสไลดชิ้นเนื้อ
ลําดับที่ 1 ป 2561

หนวยงานภาควิชานิติเวชวิทยา
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รายนามสมาชิกผูรวมดําเนินการ
1. นายแพทยอภิชัย
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4. นายแพทยวาทิตต
5. นายแพทยธัญญศักดิ์
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3 ลําดับปญหาความเสี่ยงสําคัญที่พบระดับหนวยงาน/ โรงพยาบาล
1. การไม notify แพทยนิติเวชเจาของไขผูปวยใน ในวันกลับบาน ทําใหผูปวยตองมาขอในภายหลัง ทํา
ใหผูปวยมาไมตรงวันที่แพทยออกตรวจผูปวยตองเสียเวลามาโรงพยาบาลหลายรอบ
2. อุบัติเหตุจากการผาศพหรือไดรับบาดเจ็บจากอุปกรณดังกลาว เชน มีด กรรไกร หรือเลื่อยบาด เข็มตํา
เลือดกระเด็นเขาตา กระดูก ตํา/ทิ่ม
3. แพทยและเจาหนาที่พฤติกรรมบริการบกพรอง
โครงการที่เลือกมาดําเนินการประเมินคุณภาพสไลดชิ้นเนือ้
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูสไลดชนิ้ เนื้อของภาควิชา
2. คุณภาพของการยอมสไลด
3. การออกรายงานผาศพที่ถูกตอง
หลักการและเหตุผล/ปญหาและสาเหตุโดยยอ
1. .จากการเยี่ยมสํารวจภายในองคกร ทางหนวยประกันคุณภาพ ไดแนะนําการพัฒนาดานที่เกี่ยวของกับ
บุคลากรในแตละสาขาวิชาในหนวยงาน ทางภาควิชาเห็นวา การตัดสไลดชนิ้ เนื้อเพื่อพิสูจนทางกลอง
จุลทรรศน เปนการทํางานที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกันระหวางการทํางานของเจาหนาที่หองศพ นักเทค
นิกการแพทย และแพทย เพื่อใหไดรับความถูกตองในการวินิจฉัยสาเหตุการเสียชีวิต
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ผลการสํารวจสภาพขอมูลกอนแกปญหา
ที่

รายการ

เปาหมาย

1 การรายงานคุณภาพดีของสไลดชิ้นเนื้อ มากกวา รอยละ 85
โดยแพทย
รอยละ
- พบเนื้อยน
รอยละ
- พบเนื้อขาด
รอยละ
- ปญหาสีเพี้ยน
รอยละ
- เนื้อเยื่ออื่นปน

นําเสนอขอมูลผลการสํารวจสภาพขอมูลกอนแกปญหาในรูปกราฟ
ร้ อยละชิ ้นเนื ้อที่มีคณ
ุ ภาพดี

ชิ ้นเนื ้อคุณภาพดี

ชิ ้นเนื ้อที่ต้องปรับปรุง

กราฟแสดงขอมูลการรายงานคุณภาพการอานสไลด
ลักษณะของสไลด์ชิ ้นเนื ้อที่พบปั ญหา
30
25
20
15
10
5
0

ร้ อยละ

3

ปงบ 2560
เม.ย.-ก.ย.
รอยละ 56.50
รอยละ 23.90
รอยละ 21.70
รอยละ 19.60
รอยละ 4.30

การวิเคราะหสาเหตุของปญหา
เครื่องยอมและอุปกรณ
เจาหนาที่หองศพ

Block ใสเนื้อ มีปญหาพาราฟนซึม

เครื่องยอมเกามีอายุการใชงานนาน
ดองชิ้นเนื้อไมดี

ไมสงชิ้นเนื้อตามเวลา

ปริมาณเนื้อมาก

ไมไดตรวจสอบ

ไมไดปรับ Protocol ให
เหมาะสม
วิธีการตัดชิ้นเนื้อ

เจาหนาที่ตัดสไลด
M - Man
M - Method
M - Material
M - Machine
E - Environment

เพิ่มเวลาในการทํางาน

คุณภาพ
ชิ้นเนื้อ
กระบวนการตัดเนื้อนิติเวช

ภาควิชาพยาธิวิทยา

บุคลากรหรือเจาหนาที่
วิธีการ/กระบวนการทํางาน
วัตถุดิบหรือขอมูล เชน งบประมาณ การบริหารจัดการ
อุปกรณ/เครื่องมืออํานวยความสะดวก
ปจจัยภายนอกที่สงผลตอปญหา/ความเสี่ยง
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ปริมาณเนื้อทางพยาธิ

วัตถุประสงคโครงการ
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพสไลดชิ้นเนื้อทางนิติเวช
ตัวชี้วัดและเปาหมายของตัวชี้วัด 1.คุณภาพของสไลดชิ้นเนื้อ มากกวา รอยละ 85
ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561
ระยะเวลา (เดือน)
ขั้นตอน
วางแผน Plan
ลงมือแกปญหา

2560
ต.ค.

พ.ย.

2561
ธ.ค.

ม.ค.

Do

ตรวจสอบผล Check
แกไขปรับปรุง Action
และจัดทํามาตรฐาน
1 เสนแผนงาน
ดวยเสน
2 การดําเนินงานจริง ดวยเสน
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ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

การปรับปรุงพัฒนา
ตารางสรุปวิธีการปรับปรุงแกไขและผลของการปรับปรุงแกไขในแตละวิธีการที่กําหนด
ปญหา

Man

สาเหตุ

1.เจาหนาที่ผาศพพัฒนาเรื่องการดอง
ชิ้นเนื้อ
2.เจาหนาที่ตัดชิ้นเนื้อ

Method

1.Protocol ไมเหมาะสม

Meterial

1.จํานวนชิ้นเนื้อทางนิติเวชที่เพิ่มขึ้น

2. Block Slide ที่ซึม
Machine

Environment

1. เครื่องยอมสไลดมีอายุการใชงาน
นาน

1. จํานวนชิ้นเนื้อทางพยาธิ

วางแผนการปรับปรุงแกไข

1. จัดทํา KM การตัดชิ้นเนื้อใหมคี ณ
ุ ภาพ
2.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นเนื้อกอนสงให
แพทย
1.ปรับใหเหมาะสม โดยปรึกษาเจาหนาที่
และอาจารยทางพยาธิ
1. ขออนุมัติใหมีการทํางานลวงเวลา

2. เปลี่ยน เปนแบบใหม เพื่อลดเวลา
ทํางาน
1.ดําเนินการของบประมาณสั่งซื้อ

ผูรับผิดชอบ

เริ่ม
มกราคม 61

สิ้นสุด
มีนาคม 61

ประเมินผล
การปรับปรุง
แกไข
เปนไปไดดี

1.เจาหนาที่ตัดชิ้นเนื้อ

มกราคม 61

มีนาคม 61

เปนไปไดดี

1.หัวหนาภาค

มกราคม 61

มิถุนายน 61

2.เจาหนาที่ตัดชิ้นเนื้อ
และเจาหนาที่หองศพ
ภาควิชานิติเวชวิทยา

ตุลาคม 60

มีนาคม 61

ตุลาคม 60

มีนาคม 61

1.เจาหนาที่ทํางานลวงเวลา
มีการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2.ปญหาเรื่อง พาราฟน
ลดลง
ไดรับอนุมัติและตรวจรับ
ติดตั้งเรียบรอย อยูในชวง
ปรับ Protocol ให
เหมาะสม
เปนไปไดดี

1.หัวหนาภาคและ
เจาหนาที่หองศพ
2. เจาหนาที่ตัดชิ้นเนื้อ

1. จัดกระบวนการใหสอดคลองกับภาควิชา 1.เจาหนาที่ตัดชิ้นเนื้อ
พยาธิ
2. จัดซื้อเครื่องยอมสไลดเพิม่
2.ภาควิชานิติเวชวิทยา
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วัน/เดือน/ป

ผลการสํารวจสภาพขอมูลหลังแกปญหา
ที่

รายการ

1

การรายงานคุณภาพดีของสไลดชิ้น
เนื้อโดยแพทย

ปงบ 2561
ม.ค. - มิ.ย.

เปาหมาย
มากกวารอยละ 85

พบเนื้อยน
พบเนื้อขาด
ปญหาสีเพี้ยน
เนื้อเยื่ออื่นปน

96.89 %

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

รอยละ 26.03
รอยละ 26.03
รอยละ 8.90
รอยละ 0.68

นําเสนอขอมูลเปรียบเทียบผลระหวางกอนและหลังดําเนินการ/ประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
เปรี ยบเทียบคุณภาพของสไลด์ก่อนและหลัง
120
100
80
60
40
20
0
ก่อน

หลัง
ชิ ้นเนื ้อคุณภาพดี

ชิ ้นเนื ้อที่ต้องปรับปรุง

เปรี ยบเทียบปั ญหาคุณภาพสไลด์ก่อนและหลัง
30
25
20
15
10
5
0

ก่อน
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หลัง

สรุปวิเคราะหผลการดําเนินการและการบรรลุเปาหมายและตัวชี้วัด
1. จากการปรับพัฒนาเรื่องการตัดชิ้นเนื้อ ตั้งแต การเตรียมชิ้นเนื้อโดยพนักงานผาศพ กระบวนการ
และกรรมวิธีในการตัดเนื้อโดยเจาหนาที่นักเทคนิกการแพทย รวมถึงการทํา KM ภายในภาควิชา
พบวา คุณภาพของสไลดดีขึ้น จากรอยละ 56.50 เปนรอยละ 96.89 ซึ่งทําใหการวินิจฉัยสาเหตุ
การเสียชีวิตที่จําเปนตองใชผลทางกลองจุลทรรศนทําไดดีขึ้น
2. ปญหาของแผนสไลดที่พบบอยคือ ปญหาเรื่อง เนื้อยนพับ และเนื้อเยื่อฉีกขาด ซึ่งเมื่อเขาไปหา
สาเหตุพบวาการปองกันไมใหเกิดทําไดยากเพราะมีหลายปจจัย ไดแก ถาเนื้อนั้นเริ่มเนา หรือ มี
ความนิ่มมาก ยอมเปนไปไดที่จะเกิดการขาดหรือการยนพับขึ้น และเจาหนาที่จะทราบก็ตอเมื่อมี
การยอมสีเสร็จแลว ก็เปนการลําบากที่จะกลับไปตัดชิ้นเนื้ออีกครั้ง แตโดยสวนใหญ ยังพอที่จะใช
วินิจฉัยได ไมถึงกับเปนเนื้อเสียที่จะตองทําใหม โดยปจจุบันนี้ ถาเจาหนาที่เห็นวามีโอกาสที่จะ
เกิดเนื้อยนหรือขาด ก็จะทําเปน สองแผนใน 1 สไลด เผื่อไว
3. ปญหาเรื่องสีพบนอยลง ทําใหสัดสวนของเนื้อยนและขาดมากขึ้น เนื่องจากเจาหนาที่จะ
ตรวจสอบสีกอนสงใหแพทย และทําการยอมใหใหมถาผิดปกติ
4. สวนเนื้อปนทางเจาหนาที่จะทําการปาดผิวน้ําเวลาตัดสไลดใหบอยขึ้น เพื่อไมใหมีเศษเนื้อลอยมา
ปน จะเห็นวามีการพบนอยอยางมากหลังทํา CQI
บทเรียนที่ไดรับ
1. งานในหนวยงานที่มีผูเกี่ยวของหลายคน สามารถพัฒนาได เมื่อเจอปญหา ทํา RCA ลงมือทํา
KM นํามาปฏิบัติใช
การพัฒนาตอเนื่อง
1. มีการปรับปรุงแบบประเมินสไลดชิ้นเนื้อโดยแพทย ใหมีความเหมาะสมมากขึ้นและเปนรูปธรรม
มากขึ้น
นวัตกรรม*ที่ไดจากการดําเนินโครงการจํานวน 1 เรื่อง
1. แนวทางการจัดการดานชิ้นเนื้อทางนิติพยาธิ
สรุปจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการดานชิ้นเนื้อทางนิติพยาธิ
กิจกรรม CQI จะทําตอไปในอนาคต
ระยะเวลาการอยูโรงพยาบาลของผูปวยที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ
*นวัตกรรม คือ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการ
1. เปนสิ่งที่เกิดขึ้นใหมทั้งหมดหรือบางสวน ไมเคยมีใครคิดนํามาใชกอน
2. เปนสิ่งที่เคยมีมาแลว แตนํามาปรับปรุงเสริมแตงขึ้นใหมใหเหมาะสม
3. จะตองไมเปนสวนของระบบงานในปจจุบัน
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