1. ชื่ อผลงาน ABC box ช่ วยชีวิต
2. คาสาคัญ ABC box ช่วยชีวติ , ABC box, การช่วยชีวติ
3. ภาพรวม
ปัญหา :
หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิง ให้การพยาบาลผูป้ ่ วยที่มีการเจ็บป่ วยทางด้านอายุรกรรม ตั้งแต่อายุ 15 ปี
ขึ้นไป ผูป้ ่ วยที่ เข้ารับการรักษามี ต้ งั แต่เจ็บป่ วยทัว่ ไปจนถึ งภาวะวิกฤตที่ ตอ้ งได้รับการพยาบาลอย่าง
ใกล้ชิดหรื อต้องให้การรักษาอย่างเร่ งด่วน เช่น การใส่ ท่อช่วยหายใจในผูป้ ่ วยที่ไม่หายใจหรื อหัวใจหยุด
เต้น ซึ่ งภาวะดังกล่าวทาให้ส่วนต่างๆของร่ างกายได้รับออกซิ เจนไม่เพียงพอ โดยเฉพาะสมองซึ่ งเป็ น
ส่ วนที่สาคัญที่สุด เพราะถ้าสมองขาดเลือดไปเลี้ยงหรื อขาดออกซิ เจนเพียง 4 นาที ก็จะทาให้การทางาน
ของสมองล้มเหลว เกิดความเสี ยหายต่อสมองและอาจทาให้เสี ยชี วติ ได้ จากสถิติผปู ้ ่ วยใส่ ท่อช่วยหายใจ
ของหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิ ง โรงพยาบาลสิ ริน ธร ส านัก การแพทย์ พบว่า มี แนวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น จาก
จานวน 191 ราย ในปี 2554 เป็ นจานวน 195 229 ราย ในปี 2555 และ 2556 ตามลาดับ เวลาที่ใช้ในการ
เตรี ยมอุปกรณ์ ใส่ ท่อช่ วยหายใจจนแล้วเสร็ จกระบวนการ ใช้เวลาประมาณ 90 วินาที/ราย เนื่องจากการ
ใส่ ท่อช่ วยหายใจยิ่งใช้ระยะ เวลาน้อยเท่ าไรอัตราการรอดชี วิตของผูป้ ่ วยก็ยิ่งเพิ่ มมากขึ้ น พยาบาลมี
บทบาทสาคัญยิ่งในการเตรี ยมอุปกรณ์ ช่วยแพทย์ใส่ ท่อช่ วยหายใจ จากการปฏิบตั ิงานพบว่าการเตรี ยม
อุ ป กรณ์ ใส่ ท่ อช่ วยหายใจบางครั้ ง เกิ ดความล่ าช้า ใช้เวลามากเนื่ องจากความไม่ ส ะดวกในการหยิบ
อุ ป กรณ์ แต่ ล ะชิ้ นในรถ Emergency ซึ่ งจัดเก็ บ อยู่ค นละชั้น บางครั้ ง พยาบาลที่ ช่ วยแพทย์ใส่ ท่ อช่ วย
หายใจขาดประสบการณ์ ท าให้ไม่สามารถเตรี ยมอุ ป กรณ์ ได้ครบ ด้วยเหตุ น้ ี จึงมี แนวคิ ดจัดทากล่ อง
ABC box ช่ วยชี วิต เพื่อจัดเก็บอุ ปกรณ์ สาหรับใส่ ท่อช่ วยหายใจอย่างครบถ้วน พร้อมใช้งาน พยาบาล
สามารถหยิบกล่อง ABC box ช่วยชี วติ ขึ้นมาใช้ได้เลย ช่วยให้ผปู ้ ่ วยได้รับการใส่ ท่อช่วยหายใจที่รวดเร็ ว
มีประสิ ทธิ ภาพ และปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ ท่อช่วยหายใจล่าช้า
เป้าหมาย :
1. ระยะเวลาในการเตรี ยมอุปกรณ์ใส่ ท่อช่วยหายใจลดลง ใช้เวลาน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 60 วินาที
2. ความพึงพอใจของแพทย์และพยาบาลต่อการใช้กล่อง ABC box ช่วยชีวติ มากกว่าหรื อเท่ากับ
ร้อยละ 80

แนวทางการพัฒนา :
ทบทวนมาตรฐานการเตรี ยมอุปกรณ์เพื่อช่วยแพทย์ใส่ ท่อช่วยหายใจโดยใช้หลัก PDCA พัฒนางาน
ด้วยการนาแนวคิด LEAN มาใช้เพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็ นและใช้ visual management
4.

สาระสาคัญของการพัฒนา
ทบทวนมาตรฐานและขั้นตอนการเตรี ยมอุ ปกรณ์ เพื่อช่ วยแพทย์ใส่ ท่อช่ วยหายใจ เก็บ รวบรวม

ข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข นาแนวคิด Lean มาปรับปรุ งกระบวนการเตรี ยมอุปกรณ์
ใส่ ท่ อช่ วยหายใจ โดยลดขั้นตอนที่ ไม่จาเป็ นและใช้ visual management โดยใช้สี เพื่ อสะดวกต่ อการ
มองเห็น รวดเร็ วในการหยิบใช้งาน จัดทากล่องสัญลักษณ์ A B C เพื่อจัดเก็บอุปกรณ์ใส่ ท่อช่วยหายใจไว้
อย่างครบถ้วน พร้ อมใช้ ท าให้ผูท้ ี่ ไม่ คุน้ เคยกับ กระบวนการสามารถเข้าใจและปฏิ บ ตั ิ งานได้ภายใน
ระยะเวลาอันสั้น การทางานราบรื่ น ปลอดภัยและลดความยุง่ ยากในการทางาน
5. ผลลัพธ์
1. ระยะเวลาในการเตรี ยมอุปกรณ์ใส่ ท่อช่วยหายใจลดลง ใช้เวลา 50 วินาที
2. ความพึงพอใจของแพทย์และพยาบาลต่อการใช้กล่อง ABC box ช่วยชีวติ ร้อยละ 85
6. บทเรียนทีไ่ ด้ รับ
1. มีการปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพงานจากงานประจาสู่ การปฏิบตั ิ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. พยาบาลในหน่วยงานมีส่วนร่ วมในการพัฒนางานการพยาบาลผูป้ ่ วยอย่างต่อเนื่อง
การติดต่อทีมงาน
หอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลสิ รินธร โทรศัพท์ 02-3286900-19 ต่อ 10540,10541
1. นางสาวบุษกร ประดับศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบตั ิการ โทรศัพท์ 083-0385296
e-mail : Bus_237 @ hotmail.com
2. นางสาวปริ ญญาภรณ์ พุม่ เจริ ญ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ (หัวหน้าหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมหญิง)

ABC box ช่ วยชีวติ

