
 

ผลงาน CQIประจ าปี 2559 

1. ช่ือผลงาน:“check ง่าย ใช้คล่อง” 

2. ค าส าคัญ : รถEmergency 

3. ภาพรวม :  

ปัญหา: จากสถิติหอผูป่้วยพิเศษ 6/2 (ตะวนัออก) ใหบ้ริการและดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะวกิฤติตอ้งใช้
ปฏิบติัการกูชี้พ ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 5 ราย จะเห็นไดว้า่ผูป่้วยท่ีตอ้งช่วยชีวติฉุกเฉินมีนอ้ย เพราะ
ส่วนใหญ่จะเป็นผูป่้วยท่ีแพทยไ์ดป้ระเมินแลว้วา่อาการปลอดภยัและอนุญาตใหย้า้ยเขา้พกัรักษาตวัใน
หอผูป่้วยพิเศษได ้ร่วมกบัมีการเฝ้าระวงัและประเมินอาการอยา่งรวดเร็วในผูป่้วยท่ีมีอาการเปล่ียนแปลง
ก่อนท่ีจะเขา้สู่ภาวะช็อกซ่ึงในปัจจุบนัเป็นการท างานท่ีตอ้งแข่งกบัเวลา ประกอบกบัภาระงานท่ีเพิ่มมาก
ข้ึนการดูแลความพร้อมของเคร่ืองมือ โดยเฉพาะอุปกรณ์การช่วยชีวติผูป่้วยจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากท่ีสุด 
ควรมีการตรวจสอบความพร้อมของรถ Emergency โดยลดขั้นตอน ลดระยะเวลาท่ีไม่จ  าเป็นลง แต่ยงัคง
คุณภาพและประสิทธิภาพของรถEmergency ส่งผลใหมี้เวลาในการปฏิบติัการพยาบาลและดูแลผูป่้วย
มากข้ึน  

เป้าหมาย: 1. เพื่อลดภาระงานของบุคลากรในการตรวจสอบของในรถEmergencyท่ีสะดวก  

 รวดเร็วและครบถว้น 

                 2. เพื่อใหย้าและเวชภณัฑใ์นรถ Emergency พร้อมใชง้านตลอดเวลา 

   3. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของบุคลากรภายในหอผูป่้วยพิเศษ6/2 (ตะวนัออก) 

แนวทางการพฒันา : จากการวเิคราะห์ปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ หอผูป่้วยพิเศษ 6/2 (ตะวนัออก) จึงไดคิ้ด
จดัโครงการพฒันา “check ง่าย ใชค้ล่อง”ข้ึนเพื่อป้องกนัไม่ใหย้าและเวชภณัฑห์มดอายุระยะเวลาท่ีใชใ้น
การตรวจสอบของในรถEmergency ลดลง ท าใหร้ถช่วยชีวติฉุกเฉินมีความพร้อมใชอ้ยูต่ลอดเวลา และ
ผูป้ฏิบติังานเกิดความรู้สึกพึงพอใจ 

 

 



4. สาระส าคัญของการพฒันา: 

ปรับปรุงคร้ังท่ี 1 :  

1. ระดมสมองหาแนวทางการปฏิบติัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบของในรถ Emergency 

2. ส ารวจรายการยาและเวชภณัฑส์ าหรับช่วยชีวติฉุกเฉินและส่งคืนยาท่ีไม่จ  าเป็น อตัราการใชน้อ้ยมาก
คืนแก่ฝ่ายเภสัชกรรม 

3. ประสานงานกบัเภสัชกร เพื่ออ านวยความสะดวกในการแลกคืนยา และก าหนดระยะเวลาการแลกคืน
ก่อนยาหมดอาย ุ7 เดือน 

4. จดัท าบญัชียาและเวชภณัฑ ์มีระบุจ านวน  วนัท่ีหมดอายแุละครบก าหนดส่งแลก 

5. จดัท ามาตรฐานการตรวจสอบของในรถ Emergency แบบใหม่ แจง้ใหส้มาชิกรับทราบและปฏิบติัได้
ตรงกนั 

7. ทดลองใช ้เป็นระยะเวลา 1 เดือน แลว้เร่ิมเก็บขอ้มูลตามวธีิด าเนินการ 

ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 :  

1. กรณีท่ีมีหลาย Lot. ในกลุ่มเดียวกนั จะติดสต๊ิกเกอร์สีส้มท่ียาและเวชภณัฑท่ี์จะหมดอายกุ่อน เพื่อง่าย
ต่อการน าไปใชง้านก่อนและการตรวจสอบการแลกคืนก่อนยาหมดอาย ุ7 เดือน 

2. หมวดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Needle, Syringe, IV – cath, IV set, น ้าเกลือชนิดต่างๆ จะด าเนินการ
หมุนเวยีนออกมาใชง้านและเปล่ียนใหม่ทุกวนัท่ี1 ของเดือนถดัไป เพื่อป้องกนัการหมดอายแุละง่ายต่อ
การตรวจสอบ 

3. จดัท าอุปกรณ์ติดท่อช่วยหายใจใหเ้ป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการใชง้าน 

4. เม่ือด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ในแต่ละรอบจะใชพ้ลาสเตอร์ปิดคาดทบัล้ินชกัรถ Emergency 
แสดงใหเ้ห็นวา่พร้อมใชง้าน จนกวา่พลาสเตอร์จะถูกดึงออก จึงจะด าเนินการตรวจสอบใหม่ทุกคร้ัง 
(โดยจะระบุวนัท่ีตรวจสอบ ช่ือผูต้รวจสอบ ) 

 

 



ตารางการเปรียบเทียบการปรับปรุง 

แบบเดิม ปรับปรุงคร้ังท่ี1 ปรับปรุงคร้ังท่ี2 

จดัเรียงตามมาตรฐานโรงพยาบาล 
ล้ินชกัท่ี 1 

 
 
ล้ินชกัท่ี 2

 
 
ล้ินชกัท่ี 3

 
 
 
 
 
 
 

ปรับมาตรฐานใหม่ 
1.Clear ยาท่ีไม่จ  าเป็นออก 
ประสานงานกบัเภสัชกร ขอ
แลกยาคืนก่อนยาหมดอาย ุ7 
เดือน 

 
 
 
2.จดัท าบญัชียาและเวชภณัฑ์ มี
ระบุจ านวน  วนัท่ีหมดอายแุละ
ครบก าหนดส่งแลก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ติดต๊ิกเกอร์สีส้มในยาท่ีจะ
หมดอายกุ่อนในยากลุ่ม
เดียวกนัท่ีมีหลาย Lot. 

 
 
2. เปล่ียน Needle, Syringe, IV 
– cath, IV set, น ้าเกลือชนิด
ต่างๆทุกวนัท่ี1 ของเดือนถดัไป  

 
 
3. จดัท าอุปกรณ์ติดท่อช่วย
หายใจใหเ้ป็นหมวดหมู่เพื่อ
ความสะดวกในการใชง้าน 

 
 
 

 

ลด 
Adrenaline 
เหลือ 10 amp. 

 

ติดต๊ิกเกอร์สี
ส้ม 



 
 

แบบเดิม 

 
 

ปรับปรุงคร้ังท่ี1 

 
 

ปรับปรุงคร้ังท่ี2 

 
ลิน้ชักที ่4

 
 
 
**การตรวจเช็ค** 

 
 

 
**การตรวจเช็ค** 

 
 

 
4. ใชพ้ลาสเตอร์ปิดคาดทบั
ล้ินชกัรถ Emergency แสดงให้
เห็นวา่พร้อมใชง้าน จนกวา่   
พลาสเตอร์จะถูกดึงออก จึงจะ
ด าเนินการตรวจสอบใหม่ทุก
คร้ัง 

 
 
 
**การตรวจเช็ค** 

 
 

 

 

 



5. ผลลพัธ์ : 

จากการรวบรวมข้อมูล โดยการน า โครงการ “check ง่าย ใช้คล่อง” ไปใช้งานตั้ งแต่  เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 – เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 พบวา่  

 1. ระยะเวลาการตรวจสอบของในรถ Emergencyลดลง คิดเป็น 9.05 นาที 

    (ระยะเวลาเดิมเฉล่ีย 12.45 นาที , ระยะเวลาใหม่เฉล่ีย 3.40 นาที) 

 2. รถ Emergency พร้อมใชง้าน ไม่พบยาและเวชภณัฑห์มดอาย ุร้อยละ 100 

 3. บุคลากรภายในหอผูป่้วยพิเศษ6/2 (ตะวนัออก) พึงพอใจร้อยละ 95 

 

กราฟเปรียบเทียบผลลพัธ์โครงการเดิมและโครงการใหม่ 
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6. บทเรียนทีไ่ด้รับ : 

1. การใชห้ลกั LEAN,PDCA และ 3 P ในการพฒันางานทั้งลดระยะเวลา ลดขั้นตอน รวมทั้งการพฒันา
งานอยา่งต่อเน่ืองเป็นวงลอ้ PDCA ในการแกปั้ญหา เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูป่้วย บุคลากรและ
ส่งผลดีต่อองคก์ร 

2. เป็นตน้แบบใหก้บัหน่วยงานอ่ืน เพื่อศึกษา และปรับปรุงน าไปพฒันาต่อยอด เร่ืองการตรวจเช็ครถ 
Emergency 

7. การติดต่อกบัทมีงาน : 

ท่ีปรึกษา : นางพิชากร  สวสัดิผล 

นวตักร: พว. ฉววีรรณ นนทศิ์ริ หอผูป่้วยพิเศษ 6/2 (ตะวนัออก) ฝ่ายการพยาบาล  

               รพ.สิรินธร 20 ซ.อ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250  

               โทรศพัท ์02-3286900 ต่อ 10630-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ 

“checkง่าย ใชค้ล่อง” 

ระดบัความพึงพอใจ 

ระดบั 5 หมายถึง มากท่ีสุด 

ระดบั 4 หมายถึง มาก 

ระดบั 3 หมายถึง ปานกลาง 

ระดบั 2 หมายถึง นอ้ย 

ระดบั 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

รายการ 
 

ระดับ 

   5    4    3    2    1 
1. ความสะดวก รวดเร็ว ง่ายในการตรวจสอบ      
2. ความพร้อมใชข้องอุปกรณ์      
3. ความเป็นระเบียบ สะอาด      
4. ความพึงพอใจ      
 

ข้อแสนอแนะ 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

 

 

 



ผลการด าเนินงาน 

เปรียบเทียบเวลาในการ OK รถ Emergency 

เวลาเฉล่ียแบบเดิม เวลาเฉล่ียปรับปรุงคร้ังท่ี1 เวลาเฉล่ียปรับปรุงคร้ังท่ี1 
3 นาที 2 นาที 45 วนิาที 1นาที 30 วนิาที 

 

คะแนนความพึงพอใจของพยาบาลต่อการปรับระบบการ OK รถ Emergency 

ความพึงพอใจ แบบเดิม ปรับปรุงคร้ังท่ี1 ปรับปรุงคร้ังท่ี2 
1. ดา้นความสะดวก นอ้ย ปานกลาง มาก 
2. ดา้นการใชเ้วลา นอ้ย ปานกลาง มาก 

รวม นอ้ย ปานกลาง มาก 
 

แผนการปรับปรุง/พฒันา 

1. เก็บขอ้มูลจ านวนคร้ังการพบยาและอุปกรณ์ท่ีหมดอายใุนรถEmergency 

เคร่ืองช้ีวดั:  

1. ระยะเวลาในการ OK ของในรถ Emergency 

2. ความพึงพอใจการปฏิบติังานของทีมพยาบาล 

วธีิการเก็บขอ้มูล: 

1. วดัระยะเวลาในการ OK ของในรถ Emergency แบบเดิมและแบบใหม่ของพยาบาลท่ีปฏิบติังาน 

2. เปรียบเทียบระยะเวลาก่อนและหลงั 

3. ประเมินระดบัความพึงพอใจของพยาบาลในหน่วยงาน 

ปรับเปล่ียน  ( วธีิปฏิบติัเพื่อปรับปรุง พฒันาคุณภาพ ) 

 


