ผลงาน CQIประจาปี 2559
1. ชื่ อผลงาน:“check ง่ าย ใช้ คล่อง”
2. คาสาคัญ : รถEmergency
3. ภาพรวม :
ปัญหา: จากสถิติหอผูป้ ่ วยพิเศษ 6/2 (ตะวันออก) ให้บริ การและดู แลผูป้ ่ วยที่มีภาวะวิกฤติตอ้ งใช้
ปฏิบตั ิการกูช้ ีพ ปี งบประมาณ 2558 จานวน 5 ราย จะเห็นได้วา่ ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งช่วยชีวติ ฉุ กเฉิ นมีนอ้ ย เพราะ
ส่ วนใหญ่จะเป็ นผูป้ ่ วยที่แพทย์ได้ประเมินแล้วว่าอาการปลอดภัยและอนุ ญาตให้ยา้ ยเข้าพักรักษาตัวใน
หอผูป้ ่ วยพิเศษได้ ร่ วมกับมีการเฝ้าระวังและประเมินอาการอย่างรวดเร็ วในผูป้ ่ วยที่มีอาการเปลี่ยนแปลง
ก่อนที่จะเข้าสู่ ภาวะช็อกซึ่ งในปั จจุบนั เป็ นการทางานที่ตอ้ งแข่งกับเวลา ประกอบกับภาระงานที่เพิ่มมาก
ขึ้นการดูแลความพร้อมของเครื่ องมือ โดยเฉพาะอุปกรณ์การช่วยชีวติ ผูป้ ่ วยจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญมากที่สุด
ควรมีการตรวจสอบความพร้อมของรถ Emergency โดยลดขั้นตอน ลดระยะเวลาที่ไม่จาเป็ นลง แต่ยงั คง
คุณภาพและประสิ ทธิภาพของรถEmergency ส่ งผลให้มีเวลาในการปฏิบตั ิการพยาบาลและดูแลผูป้ ่ วย
มากขึ้น
เป้าหมาย: 1. เพื่อลดภาระงานของบุคลากรในการตรวจสอบของในรถEmergencyที่สะดวก
รวดเร็ วและครบถ้วน
2. เพื่อให้ยาและเวชภัณฑ์ในรถ Emergency พร้อมใช้งานตลอดเวลา
3. เพื่อเพิม่ ความพึงพอใจของบุคลากรภายในหอผูป้ ่ วยพิเศษ6/2 (ตะวันออก)
แนวทางการพัฒนา : จากการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวข้างต้น หอผูป้ ่ วยพิเศษ 6/2 (ตะวันออก) จึงได้คิด
จัดโครงการพัฒนา “check ง่าย ใช้คล่อง”ขึ้นเพื่อป้ องกันไม่ให้ยาและเวชภัณฑ์หมดอายุระยะเวลาที่ใช้ใน
การตรวจสอบของในรถEmergency ลดลง ทาให้รถช่วยชีวติ ฉุ กเฉิ นมีความพร้อมใช้อยูต่ ลอดเวลา และ
ผูป้ ฏิบตั ิงานเกิดความรู ้สึกพึงพอใจ

4. สาระสาคัญของการพัฒนา:
ปรับปรุ งครั้งที่ 1 :
1. ระดมสมองหาแนวทางการปฏิบตั ิเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการตรวจสอบของในรถ Emergency
2. สารวจรายการยาและเวชภัณฑ์สาหรับช่วยชีวติ ฉุ กเฉิ นและส่ งคืนยาที่ไม่จาเป็ น อัตราการใช้นอ้ ยมาก
คืนแก่ฝ่ายเภสัชกรรม
3. ประสานงานกับเภสัชกร เพื่ออานวยความสะดวกในการแลกคืนยา และกาหนดระยะเวลาการแลกคืน
ก่อนยาหมดอายุ 7 เดือน
4. จัดทาบัญชียาและเวชภัณฑ์ มีระบุจานวน วันที่หมดอายุและครบกาหนดส่ งแลก
5. จัดทามาตรฐานการตรวจสอบของในรถ Emergency แบบใหม่ แจ้งให้สมาชิกรับทราบและปฏิบตั ิได้
ตรงกัน
7. ทดลองใช้ เป็ นระยะเวลา 1 เดือน แล้วเริ่ มเก็บข้อมูลตามวิธีดาเนินการ
ปรับปรุ งครั้งที่ 2 :
1. กรณี ที่มีหลาย Lot. ในกลุ่มเดียวกัน จะติดสติ๊กเกอร์ สีส้มที่ยาและเวชภัณฑ์ที่จะหมดอายุก่อน เพื่อง่าย
ต่อการนาไปใช้งานก่อนและการตรวจสอบการแลกคืนก่อนยาหมดอายุ 7 เดือน
2. หมวดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Needle, Syringe, IV – cath, IV set, น้ าเกลือชนิ ดต่างๆ จะดาเนินการ
หมุนเวียนออกมาใช้งานและเปลี่ยนใหม่ทุกวันที่1 ของเดือนถัดไป เพื่อป้ องกันการหมดอายุและง่ายต่อ
การตรวจสอบ
3. จัดทาอุปกรณ์ติดท่อช่วยหายใจให้เป็ นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
4. เมื่อดาเนินการตรวจสอบเรี ยบร้อยแล้วในแต่ละรอบจะใช้พลาสเตอร์ ปิดคาดทับลิ้นชักรถ Emergency
แสดงให้เห็นว่าพร้อมใช้งาน จนกว่าพลาสเตอร์ จะถูกดึงออก จึงจะดาเนินการตรวจสอบใหม่ทุกครั้ง
(โดยจะระบุวนั ที่ตรวจสอบ ชื่อผูต้ รวจสอบ )

ตารางการเปรี ยบเทียบการปรับปรุ ง
แบบเดิม

ปรับปรุ งครั้งที่1

จัดเรี ยงตามมาตรฐานโรงพยาบาล ปรับมาตรฐานใหม่
ลิ้นชักที่ 1
1.Clear ยาที่ไม่จาเป็ นออก
ประสานงานกับเภสัชกร ขอ
แลกยาคืนก่อนยาหมดอายุ 7
เดือน

ปรับปรุ งครั้งที่2
1. ติดติ๊กเกอร์ สีส้มในยาที่จะ
หมดอายุก่อนในยากลุ่ม
เดียวกันที่มีหลาย Lot.

ติดติ๊กเกอร์สี
ส้ม

ลิ้นชักที่ 2

ลด
Adrenaline
2. เปลี่ยน Needle, Syringe, IV
เหลือ 10 amp. – cath, IV set, นาเกลือชนิ ด
้

2.จัดทาบัญชียาและเวชภัณฑ์ มี
ระบุจานวน วันที่หมดอายุและ
ครบกาหนดส่ งแลก

ลิ้นชักที่ 3

ต่างๆทุกวันที่1 ของเดือนถัดไป

3. จัดทาอุปกรณ์ติดท่อช่วย
หายใจให้เป็ นหมวดหมู่เพื่อ
ความสะดวกในการใช้งาน

แบบเดิม
ลิน้ ชักที่ 4

ปรับปรุ งครั้งที่1
**การตรวจเช็ค**

ปรับปรุ งครั้งที่2
4. ใช้พลาสเตอร์ปิดคาดทับ
ลิ้นชักรถ Emergency แสดงให้
เห็นว่าพร้อมใช้งาน จนกว่า
พลาสเตอร์ จะถูกดึงออก จึงจะ
ดาเนินการตรวจสอบใหม่ทุก
ครั้ง

**การตรวจเช็ค**

**การตรวจเช็ค**

5. ผลลัพธ์ :
จากการรวบรวมข้อมู ล โดยการน า โครงการ “check ง่ าย ใช้ค ล่ อง” ไปใช้งานตั้งแต่ เดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 – เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 พบว่า
1. ระยะเวลาการตรวจสอบของในรถ Emergencyลดลง คิดเป็ น 9.05 นาที
(ระยะเวลาเดิมเฉลี่ย 12.45 นาที , ระยะเวลาใหม่เฉลี่ย 3.40 นาที)
2. รถ Emergency พร้อมใช้งาน ไม่พบยาและเวชภัณฑ์หมดอายุ ร้อยละ 100
3. บุคลากรภายในหอผูป้ ่ วยพิเศษ6/2 (ตะวันออก) พึงพอใจร้อยละ 95

กราฟเปรี ยบเทียบผลลัพธ์โครงการเดิมและโครงการใหม่
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6. บทเรียนทีไ่ ด้ รับ :
1. การใช้หลัก LEAN,PDCA และ 3 P ในการพัฒนางานทั้งลดระยะเวลา ลดขั้นตอน รวมทั้งการพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่ องเป็ นวงล้อ PDCA ในการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อผูป้ ่ วย บุคลากรและ
ส่ งผลดีต่อองค์กร
2. เป็ นต้นแบบให้กบั หน่วยงานอื่น เพื่อศึกษา และปรับปรุ งนาไปพัฒนาต่อยอด เรื่ องการตรวจเช็ครถ
Emergency
7. การติดต่ อกับทีมงาน :
ที่ปรึ กษา : นางพิชากร สวัสดิผล
นวัตกร: พว. ฉวีวรรณ นนท์ศิริ หอผูป้ ่ วยพิเศษ 6/2 (ตะวันออก) ฝ่ ายการพยาบาล
รพ.สิ รินธร 20 ซ.อ่อนนุช 90 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250
โทรศัพท์ 02-3286900 ต่อ 10630-31

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินโครงการ
“checkง่าย ใช้คล่อง”
ระดับความพึงพอใจ
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มาก
ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง น้อย
ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด
รายการ

ระดับ
5

4

3

2

1

1. ความสะดวก รวดเร็ ว ง่ายในการตรวจสอบ
2. ความพร้อมใช้ของอุปกรณ์
3. ความเป็ นระเบียบ สะอาด
4. ความพึงพอใจ
ข้ อแสนอแนะ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................

ผลการดาเนินงาน
เปรี ยบเทียบเวลาในการ OK รถ Emergency
เวลาเฉลี่ยแบบเดิม
3 นาที

เวลาเฉลี่ยปรับปรุ งครั้งที่1
2 นาที 45 วินาที

เวลาเฉลี่ยปรับปรุ งครั้งที่1
1นาที 30 วินาที

คะแนนความพึงพอใจของพยาบาลต่อการปรับระบบการ OK รถ Emergency
ความพึงพอใจ
1. ด้านความสะดวก
2. ด้านการใช้เวลา
รวม

แบบเดิม
น้อย
น้อย
น้อย

ปรับปรุ งครั้งที่1
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปรับปรุ งครั้งที่2
มาก
มาก
มาก

แผนการปรับปรุ ง/พัฒนา
1. เก็บข้อมูลจานวนครั้งการพบยาและอุปกรณ์ที่หมดอายุในรถEmergency
เครื่ องชี้วดั :
1. ระยะเวลาในการ OK ของในรถ Emergency
2. ความพึงพอใจการปฏิบตั ิงานของทีมพยาบาล
วิธีการเก็บข้อมูล:
1. วัดระยะเวลาในการ OK ของในรถ Emergency แบบเดิมและแบบใหม่ของพยาบาลที่ปฏิบตั ิงาน
2. เปรี ยบเทียบระยะเวลาก่อนและหลัง
3. ประเมินระดับความพึงพอใจของพยาบาลในหน่วยงาน
ปรับเปลี่ยน ( วิธีปฏิบตั ิเพื่อปรับปรุ ง พัฒนาคุณภาพ )

