
แบบสรุปการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานดวยระบบลีน (Lean Management) 

ภาควิชา/หนวยงาน นิติเวชศาสตร 

 

1. ช่ือเรื่องกิจกรรม/โครงการ การพัฒนาปรับระบบการจัดเก็บเอกสารนิติเวชอยางมีประสิทธิภาพ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ภาควิชานิติเวชศาสตร ไดเปดใหบริการท่ีศูนยการแพทยฯ มาตั้งแตป พ.ศ.2549 มีการบริการท้ัง

การตรวจผูปวยคดีเปนอันดับแรก ตามมาดวยการเก็บรักษาและจําหนายศพ การชันสูตรศพคดี และการ

จัดการเรียนการสอน การบริการดานนิติเวชมุงเนนในเรื่อง “การใหบริการดวยใจ ยุติธรรม ตรวจสอบได” 

และเนื่องจากเปนเอกสารท่ีตองเก่ียวของกับคดีความเปนสวนใหญ ดังนั้นสิ่งท่ีสําคัญคือ การเก็บรักษา

ความลับของผูปวยและศพ ท้ังขอมูลของผูปวยและศพ รวมท้ังเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของกับคดี ในอดีตการ

ตรวจท่ีนิติเวชคลินิกและชันสูตรศพ จะใชเอกสารท่ีภาควิชาฯ ไดจัดทําข้ึนเองและแยกเก็บรักษาไวท่ี

ภาควิชาฯ การเก็บสถิติตางๆ รวบรวมไวในสมุดและไฟลเฉพาะ ไมมีการนําข้ึนในระบบสารสนเทศ 100% 

ในเวลาตอมา เม่ือมีการขยายบริการนิติเวชท่ีมากข้ึน มีจํานวนผูปวยคดีและศพคดีท่ีมากข้ึน รวมถึงการ

เรียนการสอนไดยายฐานมาท่ีคณะแพทยศาสตร มศว วิทยาเขตองครักษ ทําใหมีเอกสารเพ่ิมข้ึนมากมาย 

การเก็บรักษาเอกสารแบบเดิมตองใชกําลังคน เวลา และสถานท่ีอยางมาก เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากร 

การทํางานซํ้า การขาดแคลนสถานท่ีเก็บเอกสารท่ีไมใชแลวแตไมสามารถทําลายได และการจางเจาหนาท่ี

ใหมาทํางานนอกเวลาเพ่ือใหทันกับการทํางานเปนปจจุบัน  

ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงวางแผนการพัฒนาระบบลีน (Lean) หรือ ปรับการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

ในการจัดเก็บเอกสารนิติเวชและจัดทําอยางเปนรูปธรรมท้ัง ระบบการจัดเก็บเอกสารใหเปนหมวดหมู การ

ใชระบบสารสนเทศบันทึกขอมูลและรูปถายผูปวยคดี และศพคดี การใชระบบ EMR ในการตรวจผูปวยคดี 

ระบบการสงตรวจและบันทึกผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ บันทึกผลการตรวจชิ้นเนื้อ การออกแบบ

เอกสารบันทึกการผาศพ และเอกสารประกอบในการจําหนายศพ การเรียนการสอน และเอกสารท่ัวไปใน

ภาควิชาฯ เพ่ือเปนการ 1. ลดปริมาณเอกสารท่ีใช 2. ลดภาระงานของเจาหนาท่ีไมตองทํางานซํ้าซอน

และเสียเวลา 3. ลดการจายเงินคาทํางานนอกเวลาของเจาหนาท่ีโดยไมจําเปน 4. ลดการรอคอยของ

ผูปวย ญาติ และเจาหนาท่ีฝายยุติธรรมในการคนหาเอกสารหรือตอบคําถามของเจาหนาท่ี 5.สามารถ

คนหาเอกสารไดงาย และ 6. ตรวจสอบกรณีเอกสารตกคางหรือหาย 

 

 



3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือลดข้ันตอนการทํางานท่ีซํ้าซอน 

2. เพ่ือลดการจายเงินคา OT 

3. เพ่ือลดระยะเวลาการคนหาเอกสารของเจาหนาท่ี 

4. เพ่ือลดการระยะเวลารอคอยของญาติในการคนหาเอกสารของเจาหนาท่ี 

5. เพ่ือเปนการปองกันเอกสารสูญหายและตรวจสอบได 

 

4. ทีมดําเนินการ/สมาชิกกลุม 

1. แพทยหญิงวรัทพร  สิทธิจรูญ  หัวหนาภาควิชา  

2. ผศ.พญ.ศิรินทร    บุษยามานนท  รองหัวหนาภาควิชา 

3. รศ.นพ.วีระศักดิ์  จรัสชัยศรี  อาจารยแพทย 

4. นายแพทยอภิชัย   แผลงศร   อาจารยแพทย  

5. นายแพทยวาทิตต   รุจิราวรรณ  อาจารยแพทย 

6. นายแพทยธัญญศักดิ์  เอกเวชวิท  อาจารยแพทย 

7. นางสาวชนิดา  งามประดับ  นักจัดการงานท่ัวไป 

8. นายสมพงษ   บังเกิด   ผูปฏิบัติงานนิติเวช  

9. นายพงษพันธ  ตรีวารี   ผูปฏิบัติงานนิติเวช  

10. นายพรเทพ    แทนชาติ  ผูปฏิบัติงานนิติเวช 

11. นายศิภวิช   นิ่มเรือง   ผูปฏิบัติงานนิติเวช  

12. นางคนิฐา   ทรัพยมูล  ผูปฏิบัติงานท่ัวไป 

13. นางสาวศิริลักษณ  กระแสโสม  นักวิทยาศาสตรการแพทย 

14. นางสาวจิรารัตน  พรมวอน  ผูปฏิบัติงานท่ัวไป 

15. นางสาวภารดี  พุฒศรี   ผูปฏิบัติงานท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 



5. วิเคราะห WASTE  

การดําเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือตองการขจัดความสูญเปลา (Wastes : DOWNTIME) ขอใด (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 

1.  Defect & rework: ความสูญเปลาจากงานเสีย/งานท่ีตองแกไข 

2.  Over production: ความสูญเปลาจากการผลิตมากเกินความตองการ 

3.  Waiting: ความสูญเปลาจากการรอคอยหรือความลาชา 

4.  Non-utilized Talent, Ideas, creative: ความสูญเปลาจากความคิดสรางสรรคของทีมงานท่ี

ไมไดนํามาใชประโยชน/ใชคนไมถูกกับงาน 

5.  Transportation: ความสูญเปลาจากการขนสงหรือขนยายบอยๆ  

6.  Inventory: ความสูญเปลาจากพัสดุคงคลัง/สินคาคงคลังมากเกินไป 

7.  Motion/Movement: ความสูญเปลาจากการเคลื่อนไหวท่ีไมจําเปนของผูท่ีปฏิบัติ หรือเคลื่อนท่ี

โดยเปลาประโยชน 

8.  Excessive Processing: ความสูญเปลาจากกระบวนการทํางานท่ีซับซอนหรือมากเกินไป 

 

กระบวนการ 
รายละเอียด 

งานนิติเวชคลินิก งานชันสูตรศพ งานการเรียนการสอน งานธุรการท่ัวไป 

เปนการลดความสูญ

เปลาดานใด 

1. Defect & rework 

2. Waiting 

3. Excessive 

Processing 

 

1. Defect & rework 

2. Waiting 

3. Excessive 

Processing 

1. Defect & rework 

2. Waiting 

3. Excessive 

Processing 

4. Inventory 

1. Defect & rework 

2. Waiting 

3. Excessive 

Processing 

4. Inventory 

 

1. วิเคราะหและ

รวบรวมปญหา

ความสูญเปลา

เกี่ยวกับการจัดเก็บ

เอกสาร 

1. เอกสารมีปริมาณ

มากเนื่องจากมีเอกสาร

หลายแผน/ 1 เคส ดังนี้ 

1) แบบฟอรมบันทึก

การตรวจผูปวยคดี 

(FC) FOR-000-4-002-

00) และ (R) แบบ

1. เอกสารมีปริมาณ

มากเนื่องจากมีเอกสาร

หลายแผน/ 1 เคส ดังนี้ 

1) แบบฟอรมบันทึก

การผาศพ (FA ดิบ) 

FOR-000-4-014-00 

21 มิ.ย.64 

1. เอกสารไฟลใน

เครื่องคอมพิวเตอรมี

ปริมาณมาก เนื่องจาก

มีการจัดการเรียนการ

สอนหลายป 

2. กระดาษขอสอบท่ี

สอบแลวไมมีสถานท่ี

1. เอกสารไฟลในเครื่อง

คอมพิวเตอรมีปริมาณ

มาก เนื่องจาก

เจาหนาท่ีไมกลาลบ

ขอมูลออกจากเครื่อง 

PC เนื่องจากกลัวตาม

หาไมพบ 



บันทึกขอมูลการตรวจ

ผูเสียหายจากคดี

ความผิดทางเพศ (R) 

FOR-000-4-004-00) 

10 เม.ย.63 

2) ภาพถาย  

3) ใบรับรองแพทยท้ัง

แบบเลมท่ีแพทยเขียน

ดวยลายมือ 

4) กระดาษท่ีปริ๊น

ใบรับรองแพทยจาก

คอมพิวเตอร 

5) ใบนัดผูปวย  

6) ใบชันสูตรบาดแผล  

7) ใบสําเนาบัตร

ประชาชนของผูมารับ

เอกสารแทน หรือ

ตํารวจ  

8) ใบขอรับผลการ

ตรวจทาง

หองปฏิบัติการของ

ผูปวยคดี FOR-000-4-

006-00 10 10 

เม.ย.63 Update 21 

มิ.ย.64 FOR-000-4-

013-00 

9) เอกสารแสดงความ

ยินยอมในการเจาะ

เลือดตรวจหาปริมาณ

2) หนังสือรับรองการ

ตาย ท.ร. 4/1 ตอนท่ี 2 

3) เอกสารแสดงความ

ประสงคขอไมทําการผา

ชันสูตรศพ FOR-000-

4-009-00 10 เม.ย.63 

4) ใบคํารองขอรับศพ 

FOR-000-4-008-00 

10 เม.ย.63 ท่ีมีลายเซ็น

ของเจาหนาท่ีนิติเวชผูท่ี

จําหนายศพ 

5) หนังสือสงศพหรือใบ

นําสงศพใหแพทย

ชันสูตร 

6) หนังสือรับศพจาก 

สภ.  

7) เอกสารระบุตัวศพ 

7.1)สําเนาบัตร

ประชาชนผูเสียชีวิต 

7.2)สําเนาขอมูล

ทะเบียนราษฎร 

7.3) สําเนาทะเบียน

บานผูเสียชีวิต 

8) สําเนาบัตร

ประชาชน/ญาติท่ีรับศพ 

ทะเบียนบาน 

9) รายงานผาศพ

สมบูรณ 

10) สําเนารายงานผา

ศพ 

จัดเก็บ จึงนําไวใน

หองพักรับประทาน

อาหารของภาควิชา 

3. แฟมจัดเก็บเอกสาร

ตาง ๆ วางอยูนอกตู

จัดเก็บเอกสาร 

4. การจัดเก็บขอสอบท่ี

เปนไฟลภาพจํานวน

มากในคอมพิวเตอร 

5. คูมือและเอกสาร

ประกอบการเรียนการ

สอนจัดทําเปนเลม

หลายปการศึกษาไมมี

สถานท่ีเก็บ 

 

2. Folder เอกสารใน

เครื่อง เก็บไมเปน

ระเบียบ มีความซํ้าซอน

ของการเก็บ เชน HA 

QA KPI KM LM RM 

งานสารบัญท่ัวไป งาน

แผนโครงการ งานพัสดุ

การจัดซ้ือจัดจาง งาน 

HR คําสั่งตางๆ 

3. Folder รูปถายของ

ศพคดีและศพชันสูตร

ใชพ้ืนท่ีเยอะ ตองคอย

นํารูปออกแลวนําไป

บันทึกเก็บไวใน Flash 

Drive 

4. การจัดเก็บเอกสาร

เขาแฟม ไมเปน

ระเบียบและไมแยก

หมวดหมูท่ีชัดเจน ทํา

ใหคนหาเอกสารยาก

และเกิดการสูญหาย

ของเอกสาร 

 



แอลกอฮอล FOR-000-

4-007-00 10 เม.ย.63 

2. เอกสารท่ีมากตอง

แยกเก็บใสแฟม ราย

เลขท่ี 

 

 

 

11) ใบสงตรวจทาง

หองปฏิบัติการ (FOR-

000-4-001-00) 23 

มี.ค.63 

12) ผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการ  

13) ใบสงตรวจชิ้นเนื้อ 

(FORENSIC 

AUTOPSY 

PATHOLOGY 

REQUEST) FOR-000-

4-010-00 23 มี.ค.63  

14) ใบบันทึกแนบทาย

รายละเอียดการชันสูตร

พลิกศพ (FS) FOR-

000-4-011-00 10 

เม.ย.64 

15) ใบซักประวัติเพ่ือ

คัดกรองความเสี่ยงโรค 

COVID-19 ในศพคดี 

FOR-000-4-012-00 

10 24 พ.ค.64 

16) สําเนาบัตร

ประจําตัวตํารวจผูรับ

รายงาน 

17) หนังสือมอบอํานาจ

จากตํารวจเพ่ือรับ

รายงานแทน 

18) สําเนาบัตร

ประจําตัวผูรับมอบ



อํานาจรับรายงานแทน

ตํารวจ 

2. เอกสารท่ีมากตอง

แยกเก็บใสแฟมปกออน

แยกราย ตามเลขท่ี

เลขท่ี FS, FA 

3. เอกสารท่ีรอเขาแฟม

ไมพรอมกัน บางอยาง

ทําไดทันทีและบาง

เอกสารตองรอนาน 

เชน รายงานผาศพ (KPI 

ตั้งไวไมเกิน 60 วัน) 

2. สาเหตุท่ีทําใหเกิด

ปญหาในการจัดเก็บ

เอกสาร 

1. เอกสารมีหลาย

ประเภท ไมไดเก็บไวท่ี

แฟมเดียวกัน เชน ใบ 

FC ใบรับรองแพทย ใบ

ชันสูตรบาดแผล แยก

เก็บคนละท่ี 

2. มีเจาหนาท่ีท่ีมีความ

เชี่ยวชาญเพียง 1 คน 

หากไมสามารถมา

ทํางานไดจะมีผลตอ

ระบบการคนหาและ

จัดเก็บเอกสารอยาง

มาก 

 

1. เอกสารมีหลาย

ประเภท ไมไดเก็บไวท่ี

แฟมเดียวกัน  ตองรอ

ผลการตรวจหรือในแต

ละสวนนาน เชน 

รายงานผลการตรวจ

ทางหองปฏิบัติการ 

รายงานผาศพสมบูรณ 

แยกเก็บคนละท่ี 

2. แพทยออกรายงาน

ลาชา ทําใหตองรอ

รายงานผาศพและ

สําเนาเขาแฟม 

3. มีเจาหนาท่ีเพียง 1 

คน ตองทํางานหลาย

ภาระงานในแตละวัน 

ทําใหทํางานไมทัน 

1. เอกสารไฟลใน

เครื่องคอมพิวเตอรมี

ปริมาณมาก เนื่องจาก

เจาหนาท่ีไมกลาลบ

ขอมูลออกจากเครื่อง  

PC เนื่องจากกลัวตาม

หาไมพบ 

2. ไมมีสถานท่ีท่ี

เหมาะสมในการจัดเก็บ

กระดาษขอสอบท่ีสอบ

แลว 

3. เนื่องจากเปน

เอกสารปงบประมาณ

เกา จึงนําออกมาไวขาง

นอกตูจัดเก็บเอกสาร 

4. ทําใหเปลืองเนื้อท่ี

ความจําในเครื่อง

คอมพิวเตอร 

1. มีการลาออกของ

เจาหนาท่ีธุรการ

ภาควิชาในเดือน

สิงหาคม ตองมีการ

เปดรับตําแหนงทดแทน 

และธุรการหองนิราลัย 

มีการลาออกบอย

เนื่องจากขาด

ความกาวหนาในสาย

อาชีพ 

ทําใหไมกลาลบขอมูล

เการะดับ 15 ป ออก

จากไฟล 

2. ผูจัดเก็บขอมูลตางๆ 

ขาดความเปนระเบียบ

รอบคอบในการทําสาร

บรรณ 



4. เวลาเก็บเอกสาร

เพ่ิมเติมเขาแฟมออนทํา

ใหเสียเวลาในเก็บ 

เพราะตองนําเอกสาร

ท้ังหมดออกมาถึงจะใส

เอกสารเพ่ิมได 

5. จํานวนคูมือและ

เอกสารจะมากข้ึน

เนื่องจากนิสิตไมมารับ

ไปและไมมีท่ีเก็บ 

 

3. เจาหนาท่ีใหมยังไมมี

ความชํานาญในงาน

ของภาควิชาฯ  

 

3. วิธีการลดความ

เสียเปลา เชน การ

ลดจํานวนเอกสารท่ี

ใช กระบวนการ

จัดเก็บเอกสารท่ีเปน

ระบบระเบียบ การใช

ระบบสารสนเทศ 

1. การลงบันทึกขอมูล

ผูปวยคดีโดยใชระบบ 

Google drive ในการ

ลงทะเบียนแยก

ประเภทขอมูล เชน 

เลขท่ีเคส วันท่ีมาตรวจ 

ชื่อ เพศ อายุ ประเภท

ของอุบัติเหตุ Upload 

ข้ึนใน Share Drive 

ภายใน 1 วัน  

2. การลงเลขท่ีผูปวย

คดีนิติเวช 

(FCXXX/XX)  และชื่อ

แพทยนิติเวชเจาของ

คดใีนระบบ EMR 

เพ่ิมเติมจากท่ีพยาบาล

ลงขอมูลท่ัวไปของ

ผูปวย ทันทีหลัง

ลงทะเบียนนิติเวช 

3. แยกเก็บเอกสาร FC, 

R (ใบท่ีแพทยบันทึก) 

ลงแฟมเรียงตามเลขท่ี

ในปปฏิทินนั้นๆ เชน 

FC 000/XX ใสแฟมปก

1. การลงบันทึกขอมูล

ผูปวยคดีโดยใชระบบ 

Google drive ในการ

ลงทะเบียนแยก

ประเภทขอมูล เชน เลข

ท่ีเคส วันท่ีตรวจชันสูตร

พลิกศพ/ผาศพ  ชื่อ 

เพศ อายุ ประเภทการ

ผาศพ สถานีตํารวจท่ี

รับผิดชอบ ชื่อพนักงาน

สอบสวน 

สาเหตุการตาย ตํารวจ

มารับรายงานวันไหน

เปนการลงชวงเวลา 

16.00 น.ของทุกวัน 

2. ลดข้ันตอนและการ

ใชกระดาษถายสําเนา

เอกสารศพสงใหแพทย 

โดยใชการแชรขอมูล

ผาน Google drive 

แทน แพทยสามารถเขา

ไปดูรายละเอียดไดเอง 

Upload ข้ึนใน Share 

Drive ภายใน 1 วัน 

 1. จัดระบบเอกสาร 

เรียบเรียงตามหัวขอ

และเนื้อเรื่องทําใหหา

เอกสารงาย 

 2. ตองจัดการทําลาย

ขอสอบปละ 1 ครั้ง 

 3. คัดหนังสือท่ีไม

สําคัญมาทําลายท้ิงเพ่ือ

ลดปริมาณในแฟม 

 4. จัดทําขอสอบเรียง

เรียงตามหัวขอ/เรื่อง 

จัดไฟลลงไวใน google 

drive 

 5.จัดทําคูมือและ

เอกสารประกอบการ

สอนเปนไฟลวิดีโอ และ 

power point ข้ึนใน

เว็บ moodle และ 

เว็บภาควิชานิติเวช

ศาสตร 

 

1. วิเคราะหอัตรากําลัง

เพ่ือเปดตําแหนงบรรจุ

เจาหนาท่ีธุรการ 

2. มีการถายทอด

ประสบการณโดยผูรู 

เพ่ือสอนงาน 

3. สะสางขอมูลใน

คอมพิวเตอร ในแตละ 

Folder แตละ

ปงบประมาณ เลือกจัด

หมวดหมูใหมใหเปน

ระเบียบ ไมบันทึก

ขอมูลซํ้าซอน เพ่ือลด

จํานวนไฟลและพ้ืนท่ีใน

การจัดเก็บขอมูล 

5. จัดระบบการเก็บ

เอกสาร เขา Folder 

แยกหมวดหมูท่ีชัดเจน 

แยกเอกสารเขาแฟม

ตามประเภท,หมวดหมู

ของเอกสารหรือ

หนวยงาน  



แข็ง จัดเก็บเอกสาร

ภายใน 24 ชั่วโมง 

4. จัดเก็บเอกสารแยก

เก็บใสในแฟมปกออน 

40 ราย/แฟม เขียนสัน

แฟมใหชัดเจน จัดเก็บ

เอกสารภายใน 24 

ชั่วโมง 

5. การคนหาชื่อผูปวย

สามารถหาเลขท่ีไดจาก 

EMR หรือ google 

drive  

6. การจัดทําแนว

ทางการปรึกษานิติเวช

และข้ึนเอกสารคุณภาพ

โรงพยาบาลและ

เผยแพรประชาสัมพันธ

ดังนี้ 

6.1) แนวทางการ

ปรึกษานิติเวชคลินิก 

กรณี ผูถูกลวงละเมิด

ทางเพศ FOR-002-2-

001-22 29 มี.ค.64 

6.2) แนวทางการ

ปฏิบัติในการรับปรกึษา

ผูปวยคดี FOR-000-2-

004-01 18 พ.ค.64 

 

 

 

(แพทยออกรายงานโดย

เฉลี่ย 45 วัน เร็วจาก

เดิม 50 วัน) 

3. การติดตามการนํา

เอกสารเขาแฟม  

1) แบบฟอรมบันทึก

การผาศพ (FA ดิบ) 

ภายในวนันั้น ไมเกิน 

24 ชั่วโมง 

2) หนังสือรับรองการ

ตาย ภายในวันนั้นออก

หลังผาศพเสร็จทันที 

เก็บเขาแฟมไมเกิน 24 

ชั่วโมง 

3) เอกสารแสดงความ

ประสงคขอไมทําการผา

ชันสูตรศพ  

4) ใบคํารองขอรับศพ

ของญาติ ท่ีมีลายเซ็น

ของเจาหนาท่ีนิติเวชท่ี

จําหนายศพ ณ วันท่ีรับ

ศพ กอนรับศพ เก็บเขา

แฟมไมเกิน 24 ชั่วโมง 

5) หนังสือสงศพหรือใบ

นําสงศพใหแพทย

ชันสูตร เก็บเขาแฟมใน

วันผาศพ ไมเกิน 24 

ชั่วโมง 

6) หนังสือแจงผูรับศพ

จากตํารวจ สภ.ท่ี

 6. จัดหาอุปกรณเก็บ

ขอมูลสํารองเพ่ือลบ

ขอมูลออกจากเครื่อง 

 



เก่ียวของ เก็บเขาแฟม

ในวันท่ีญาติมารับศพ 

ไมเกิน 24 ชั่วโมง 

7) เอกสารระบุตัวศพ 

เก็บเขาแฟมในวันท่ี

ญาติแสดงเอกสารเม่ือ

รับศพ ไมเกิน 24 

ชั่วโมง ไดแก 

7.1) สําเนาบัตร

ประชาชนผูเสียชีวิต 

7.2) สําเนาขอมูล

ทะเบียนราษฎร 

7.3) สําเนาทะเบียน

บานผูเสียชีวิต 

8) สําเนาบัตร

ประชาชน/ญาติท่ีรับศพ 

ทะเบียนบาน 

เก็บเขาแฟมในวันท่ี

ญาติแสดงเอกสารเม่ือ

รับศพ ไมเกิน 24 

ชั่วโมง  

9) รายงานผาศพ

สมบูรณ เก็บเขาแฟม

ตามระยะเวลาท่ีแพทย

ออกจริงแตไมเกิน 60 

วัน หลังผาศพ  

10) สําเนารายงานผา

ศพ เก็บเขาแฟมตาม

ระยะเวลาท่ีแพทยออก



จริงแตไมเกิน 60 วัน 

หลังผาศพ  

11) ใบสงตรวจทาง

หองปฏิบัติการ สงไป

หองปฏิบัติการภายใน

เวลา 15.30 น. ในวัน

ทําการ และเก็บเขา

แฟมภายใน 24 ชั่วโมง 

12) ผลการตรวจทาง

หองปฏิบัติการ   

12.1) ผลแอลกอฮอล 

ผลออกไมเกิน 7 วัน

หลังสงตรวจ และเก็บ

เขาแฟมภายใน 24 

ชั่วโมง หลังไดรับผล 

12.2) ผลการตรวจสาร

ในเลือด/ปสสาวะ ผล

ออกไมเกิน 30 วันหลัง

สงตรวจ และเก็บเขา

แฟมภายใน 24 ชั่วโมง 

หลังไดรับผล 

13) ใบสงตรวจชิ้นเนื้อ 

ออกใบในวันท่ีผาศพ

ทันที ผลชิ้นเนื้อออกไม

เกิน 20 วันหลังผาศพ 

และ อานผลชิ้นเนื้อ

ตามระยะเวลาท่ีแพทย

อานจริงไมเกิน 30 วัน

เก็บเขาแฟมภายใน 24 

ชั่วโมงหลังอานผลแลว 



14) ใบบันทึกแนบทาย

รายละเอียดการชันสูตร

พลิกศพ (FS) แพทย

ออกภายใน 24 ชั่วโมง 

และเก็บเขาแฟมทันที 

หรือภายในไมเกิน 24 

ชั่วโมง 

15) ใบซักประวัติเพ่ือ

คัดกรองความเสี่ยงโรค

โควิด-19 ซักกอนผาศพ

และเก็บเขาแฟมภายใน

วันนั้น/ไมเกิน 24 

ชั่วโมง 

16) สําเนาบัตร

ประจําตัวตํารวจผูรับ

รายงานผาศพ เก็บเขา

แฟม ณ วันท่ีมารับ

รายงานทันที 

17) หนังสือมอบอํานาจ

จากตํารวจเพ่ือรับ

รายงานแทน เก็บเขา

แฟม ณ วันท่ีมารับ

รายงานทันที  

18) สําเนาบัตร

ประจําตัวผูรับมอบ

อํานาจรับรายงานแทน

ตํารวจ เก็บเขาแฟม ณ 

วันท่ีมารับรายงานทันที 

4. การจัดทําแนวทาง

ปฏิบัติเอกสารคุณภาพ



โรงพยาบาลและ

เผยแพรประชาสัมพันธ

ดังนี ้

4.1) แนวทางการ

ปฏิบัติการชันสูตรพลิก

ศพและผาศพ FOR-

002-2-002-01 22 

เม.ย.64 

4.2) แนวทางปฏิบัติใน

การจําหนายศพ FOR-

002-2-003-01 22 

เม.ย.64 

4.3) แนวทางการ

ชันสูตรพลิกศพและผา

ศพผูเสียชีวิตท่ีสงสัยวา

ติดเชื้อโควิด-19 รอรบั

เลขท่ีทะเบียนเอกสาร 

4.4) แนวทางการ

จําหนายศพท่ีติดเชื้อโค

วิด-19 รอรับเลขท่ี

ทะเบียนเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. วิเคราะหสาเหตุของปญหา โดยใชแผนภูมิกางปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. เปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุง/แกไข 

ในหัวขอดังตอไปนี้ 

ลําดับ งาน กอนทํา  หลังทํา 

1. ระยะเวลาในการบันทึกขอมูลการลงทะเบียนและรายละเอียด 

- ผูปวยคดี  

- ศพคดี 

 

1 วัน 

3 วัน 

 

ทันที 

1 วัน 

2. ระยะเวลาในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล 

- ผูปวยคดี  

- ศพคดี 

 

2 วัน 

7 วัน 

 

ทันที 

1 วัน 

 

ไมมีระบบสารสนเทศรองรับ เอกสารนิติเวชมีหลายประเภทและจาํนวนมาก 

ไมมีแนวทางปฏิบัติรวมกันของเจาหนาท่ี 

- ขาดอุปกรณ 

- ขาดระบบการจัดเก็บฐานขอมูล 

เสียเวลาในการลงขอมูลซํ้า 

ความเขาใจเรื่องความเรงดวน

และเสียเวลาในการหาขอมูล 

ไมไดวางแผน/ระบบการ

เก็บเอกสารลวงหนา 

เสียเวลาจัดเก็บเอกสาร/ลาชา 

ขาดแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน/มี

แนวทางแตไมปฏิบัติตาม 

การจัดเก็บ

เอกสารนิติเวช

ยังไมเปนระบบ 

เจาหนาท่ีขาดศักยภาพ ทํางานไมเปน

ระเบียบ/ขาดความรอบคอบ 



- ตามระยะเวลาท่ีระบุในตาราง  รอผล 

3. การจัดระเบียบขอมูลในคอมพิวเตอรเปนระเบียบมากข้ึน 

- ระยะเวลาหาขอมูลของเอกสาร 

- การมีพ้ืนท่ีเหลือในหนวยความจํา 

 

2 ชม. 

< 50 % 

 

30 นาที 

> 50 % 

4. ลดจํานวนปริมาณกระดาษในการทําคูมือการเรียนการสอนและ

เอกสารปรักอบการสอน (200แผน/คน/เลม 160 เลม) 

32,000 

แผน  

(64 รีม) 

0  

 

8. ส่ิงท่ีไดรับจากการดําเนินการ 

1. การทํางานอยางชาญฉลาด จัดการขอมูลจํานวนมากไดงายข้ึนและเปนระบบ 

2. การเขาถึงงานใชเวลารวดเร็วและมีความปลอดภัยในการเขาถึง 

3. เพ่ิมความประทับใจในการใหบริการ เชน การคนหาขอมูลแกฐาติและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

4. ประหยัดทรัพยากรของหนวยงาน เชน ลดคาจางนอกเวลา ลดคากระดาษ ลดการถายสําเนาเอกสาร 

 

9. ผลจากการดําเนินการทํากิจกรรม LM  

1. ประสบความสําเร็จในการจัดทํานวัตกรรมการจัดเก็บเอกสารนิติเวช 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือชวยแกปญหาลดความสิ้นเปลืองและรักษาความลับของผูปวยและศพคดี 
 

10. การพัฒนาการลดความสูญเปลาตอไปในอนาคต 

1. ใชระบบสารสนเทศเขามาชวย เชน การพัฒนาระบบสารสนเทศในหนวยงาน เชน การปรับเปลี่ยนระบบ EMR 

 ในการตรวจผูปวยคดี และศพคดี เพ่ือใหสามารถจัดเก็บ รวบรวบ แยกแยะสถิติของผูปวยคดีและศพคดีได 

2. ฝกอบรมเจาหนาท่ีใหมีความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการลดความสูญเปลา  

3. เพ่ิมการศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภายใน เชน เจาหนาท่ี OPD แผนกอ่ืนๆ หนวยงา 

 คอมพิวเตอร หนวยงานสถิติและขอมูล 

4. จัดใหมีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภายใน เชน เจาหนาท่ี OPD แผนกอ่ืนๆ หนวยงานคอมพิวเตอร 

 หนวยงานสถิติและขอมูล หนวยงานจัดเก็บ หนวยงานสิทธิประโยชน และหนวยงานการเงิน  

5. เพ่ิมการศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานนิติเวชภายนอก 

 

 

 



ภาพถายประกอบการทํา Lean Management 

1. การประชุมภาควิชานิติเวชในการวางแผนดําเนินการเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสาร 18 

ส.ค.64 และ วันท่ี 17 พ.ย.64 

  

 
 

 

 



2. ภาพถายแสดงหนาจอการพัฒนาระบบการลงทะเบียนและเก็บขอมูลโดยใชระบบสารสนเทศ ท่ีมีการ

ระบุผูเขาถึงอยางเครงครัด: ใช google drive share ขอมูลถึงอาจารยเจาของเคสแตละทาน โดยใช 

email นามสกุล g.swu.ac.th 

 

 
 

3. ภาพถายแสดงหนาจอการพัฒนาระบบการลงทะเบียนรายละเอียดผูปวยคดีและศพคดี โดยใชระบบ

สารสนเทศ ท่ีมีการระบุผูเขาถึงอยางเครงครัด: ใช google sheet โดยใช email นามสกุล 

g.swu.ac.th 

 

    
 

 

 

 



   

   

  
 

4. ภาพถายแสดงหนาจอการพัฒนาระบบการลงทะเบียนการสงตรวจทางหองปฏิบัติการของหองนิราลัย 

โดยใชระบบสารสนเทศ ท่ีมีการระบุผูเขาถึงอยางเครงครัด: ใช google drive share กับ

หองปฏิบัติการคูสัญญา g.swu.ac.th  

 

 
 



5. การพัฒนาอยางตอเนื่อง:  

การใหขอเสนอแนะเพ่ือออกแบบระบบ EMR เพ่ือนํามาใชลงทะเบียน คนหาขอมูล เก็บรวบรวม 

และวิเคราะหขอมูล (ท่ีเปดเผยได) ในเรื่องการประกันคุรภาพโรงพยาบาล  

วันท่ี 11 มกราคม 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. มีการประชุมฟงการนําเสนอออนไลนกับบริษัท 

EMR และหนวยงานคอมพิวเตอร หลังจากมีการจัดซ้ือจัดจางปรับปรุงและวางแผนพัฒนาการนําระบบ

สารสนเทศมาใชลงทะเบียนและจัดเก็บขอมูลงานตรวจผูปวยคดีและศพคดีในปงบประมาณ 2565 

 

 
 

  

 

 

                                              ลงชื่อ 

(แพทยหญิงวรัทพร  สิทธิจรูญ) 

หัวหนาภาควิชานิติเวชศาสตร 

 


