
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ   

๑. ชื่อผลงาน :  เย็นดี มีคุณภาพ  
 

๒. ค าส าคัญ : ความพร้อมใช้ของห้องเก็บศพ ,ตู้แช่ศพ 
 

๓. ชื่อและที่อยู่ของหน่วยงาน : งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล  
โรงพยาบาลควนขนุน   
 

๔. สมาชิกทีม :  ๑. นายประเทือง  เรืองสม   
 ๒. นายจริณทร  แก้วขาว   
 ๓. นายด ารงค์เดช อักขระเสนา  
 

๕. สรุปผลงานโดยย่อ : งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชให้บริการผู้ป่วยทั้งอุบัติเหตุและ 
ฉุกเฉิน ตลอด 24ชั่วโมง ในกรณีผู้ป่วยที่เสียชีวิต และต้องการฝากแช่ศพไว้ที่โรงพยาบาลเพ่ือรอญาติน าศพไป
ประกอบพิธีทางศาสนาหรือรอน าศพไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตเพ่ิมเติมที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา รวมถึงตึกผู้ป่วยในกรณีผู้ป่วยที่เสียชีวิต และต้องการฝากแช่ศพไว้ที่โรงพยาบาล
เพ่ือรอญาติน าศพไปประกอบพิธีทางศาสนาดังนั้นการเตรียมพร้อมของห้องเก็บศพและตู้แช่ศพจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
เพ่ือความสะดวกของการให้การบริการ จึงก าหนดการดูแลการตรวจเช็คความพร้อมใช้เพ่ือป้องกันเครื่องช ารุด
ในการใช้งานและรักษาสภาพศพให้คงท่ี 
 

๖. วัตถุประสงค์ : ๑. ตู้เก็บศพพร้อมใช้งานและอุณหภูมิคงที่ 
    2. เพ่ือรักษาอุณหภูมิศพให้อยู่ในสภาพปกติ 
 

๗. เป้าหมาย :  ๑. ศพผู้เสียชีวิตที่ญาติต้องการฝากแช่ศพทุกราย   
 

๘.ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 
          จากการที่งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุเฉินและนิติเวชรับผิดชอบดูแลห้องเก็บศพ ซึ่ง
จัดสร้างขึ้นไว้ส าหรับการฝากแช่ศพของผู้เสียชีวิตที่ไม่มีญาติหรือญาติรอน าศพไปประกอบพิธีทางศาสนารวมทั้ง
กรณีท่ีทางต ารวจหรือญาติต้องการส่งศพไปผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตเพ่ิมเติมกับทางหน่วยงานนิตเวชของ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งตู้แช่ศพมีจ านวน 1 ตู้ 2 ช่องเก็บศพ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทางหน่วยงาน 
พบว่า ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563-ตุลาคม2563 มีปัญหาความไม่พร้อมใช้ของตู้แช่ศพ คือ อุณหภูมิตู้สูงเกิน
ก าหนดจ านวน 3 ครั้งและมีศพที่ฝากแช่นานเกิน 2 วัน จ านวน 2 ครั้ง ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางการฝากแช่ศพ 
ดังนั้นทางหน่วยงานจึงร่วมกันหาแนวทางเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกิดความพร้อมใช้ของตู้แช่
ศพ 

 

๙.ตัวช้ีวัด  : 1. อุณหภูมิของตู้แช่ศพอยู่ในระดับที่ก าหนดพร้อมใช้แช่ศพ 100% 
 

๑๐.กิจกรรมพัฒนารอบที่ ๑  ระหว่างเดือน กันยายน ๒๕๖๓- ตุลาคม ๒๕๖๓  
 

ประเด็นปัญหา  
 -  เครื่องตู้เก็บศพไม่ท างาน 
 -  อุณหภูมิไม่คงท่ี 
 -  เครื่องท างานไม่สม่ าเสมอ 



วางแผนการด าเนินงาน ( Do) 
 1. ประชุมหารือในหน่วยงาน เรื่อง การหาแนวทางในการพัฒนาการดูแลตู้แช่ศพให้มีความพร้อมใช้
งาน 
 2. ประสานงาน งานซ่อมบ ารุง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลบ ารุงรักษาตู้แช่ศพ 
 3. จัดท าสมุดตรวจเช็คอุณหภูมิของตู้แช่ศพ 
 4. ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลตู้แช่ศพและเก็บรวบรวมเป็นรายงานส่งทุกเดือน 
 5. ก าหนดให้มีการเช็ดท าความสะอาดตู้แช่ศพภายหลังมีการใช้งานทุกครั้ง 
 6. ก าหนดให้มีการตรวจเช็คตู้แช่ศพทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 
 7. ก าหนดให้มีการแจ้งให้งานซ่อมบ ารุง ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานทราบทุกครั้งที่ตู้แช่ศพเสียหริอ
ช ารุด 
 

ด าเนินการตามแผนโดย 
 1. มีการเช็คตู้พร้อมวอร์มตู้แช่ศพสัปดาห์ละ ๑ ครั้งโดยก าหนดเป็นทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 
 2. มีการวอร์มตู้ก่อนน าศพเข้าตู้ประมาณ ๒ ชม.และตรวจเช็คอุณหภูมิตู้ก่อนแช่ศพทุกครั้ง 
 3. มีการเช็คอุณหภูมิความเย็นต่ าสุด ๒ องศาเซลเซียส ทุกเวรทุกวันที่มีการแช่ศพ 
 4. มีการลงบันทึกอุณหภูมิตู้แช่ศพทุกเวรที่มีการแช่ศพ ก าหนดให้พยาบาลหัวหน้าเวรเป็นผู้
ควบคุมดูแล 
 5. ก าหนดให้มีการฝากแช่ศพได้ไม่เกิน 2 วันตามแนวทางปฏิบัติการฝากแช่ศพ 
   
ผลลัพธ์จากการพัฒนา 
 

ตัวชี้วัด จ านวนครั้งของการใช้ตู้/เดือน คิดเป็นร้อยละ 
ตู้เก็บศพพร้อมใช้๑๐๐% ๒ครั้ง/เดือน 

- อุณหภูมิตู้สูงเกิน 2 องศาเซลเซียส จ านวน 1 ครั้ง 
50 

  
๑๐.กิจกรรมพัฒนารอบที่ 2  ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓- กุมภาพันธ์ ๒๕๖4  
 

ประเด็นปัญหา  
 -  เครื่องตูแ้ช่ศพไม่ท างานเนื่องจาก compressor ไม่ท างาน 
 -  อุณหภูมิไม่คงท่ี 
 -  เครื่องท างานไม่สม าเสมอ 
 -  หลอดไฟในตู้แช่ดับ 
 - ศพที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ มีน้ า ,เลือดไหลเปื้อนตู้แช่ศพ 

วางแผนการด าเนินงาน ( Do) 
 1. ประชุมหารือในหน่วยงาน ถึงปัญหาที่เกิดข้ึนและแนวทางแก้ไข 
 2. ประสานงาน งานซ่อมบ ารุง เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลบ ารุงรักษาตู้แช่ศพ 
 3. จัดท าสมุดตรวจเช็คอุณหภูมิของตู่แช่ศพ 
 4. ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลตู้แช่ศพและเก็บรวบรวมเป็นรายงานส่งทุกเดือน 
 5. ก าหนดให้มีการเช็ดท าความสะอาดตู้แช่ศพภายหลังมีการใช้งานทุกครั้ง 
 6. ก าหนดให้มีการตรวจเช็คตู้แช่ศพทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 



 7. ก าหนดให้มีการแจ้งให้งานซ่อมบ ารุง ผู้รับผิดชอบและหัวหน้างานทราบทุกครั้งที่ตู้แช่ศพเสียหริอ
ช ารุด 
 8. ก าหนดให้มีการจัดเก็บบันทึกประวัติการซ่อมตู้แช่ศพ 
 9. ก าหนดให้มีการจัดการสภาพศพก่อนน าเข้าตู้แช่ศพ 
 10. ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติ เรื่อง การฝากแช่ศพให้เป็นปัจจุบัน 
 
ด าเนินการตามแผนโดย 
 1. มีการเช็คตู้พร้อมวอร์มตู้เก็บศพสัปดาห์ละ ๑ ครั้งโดยก าหนดเป็นทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ 
 2. มีการวอร์มตู้ก่อนน าศพเข้าตู้ประมาณ ๒ ชม.และตรวจเช็คอุณหภูมิตู้ก่อนแช่ศพทุกครั้ง 
 3. มีการเช็คอุณหภูมิความเย็นต่ าสุด ๒ องศาเซลเซียส ทุกเวรทุกวันที่มีการแช่ศพ 
 4. มีการลงบันทึกอุณหภูมิตู้แช่ศพทุกเวรที่มีการแช่ศพ ก าหนดให้พยาบาลหัวหน้าเวรเป็นผู้
ควบคุมดูแล 
 5. ก าหนดให้มีการฝากแช่ศพได้ไม่เกิน 2 วันตามแนวทางปฏิบัติการฝากแช่ศพ 
 6. ศพผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่มีเลือดออก ให้มีการจัดการบาดแผลหรือใส่ถุงบรรจุศพก่อนแช่ศพทุก
ครั้ง 
 7. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ เรื่อง การฝากแช่ศพให้ทุกคนในหน่วยงานทราบ 
   

ผลลัพธ์จากการพัฒนา 
 

ตัวชี้วัด จ านวนครั้งของการใช้ตู้/เดือน คิดเป็นร้อยละ 
ตู้เก็บศพพร้อมใช้๑๐๐% ๒ครั้ง/เดือน 100 

  
๑๒.ปัญหาและอุปสรรค 

 1. ตู้แช่ศพมีจ านวน 1 ตู้ จ านวน 2 ช่อง ไม่เพียงพอ ในเดือนตุลาคม 2563-มกราคม 2564 มีการ
ใช้ตู้แช่ศพติดต่อกันไม่ได้พักตู้ 

๑๓.โอกาสพัฒนา 

    1. เพ่ิมจ านวนตู้แช่ศพให้เพียงพอ 
    ๒.เพ่ิมการตรวจเช็คอุณหภูมิตู้แช่ศพเป็น 2 ครั้ง/สัปดาห์ 

    
 
 
 
 
 
                                                                          
 
                                                                      



 
 
                                    
 
 
                                 
 
                         
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


