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ผลงาน CQI 
 
ชื่อเร่ือง   เพ่ิมประสิทธิภาพการ OK รถ Emergency 
ชื่อกลุม  Fast tract 
สมาชิกกลุม  

ภีรพร คําพิมูล  และทีมการพยาบาลศูนยดูแลผูปวยไฟไหมน้ํารอนลวก 
 
ที่ปรึกษากลุม  คุณ ศิริลักษณ  กุลลวะนิธีวัฒน  
ระยะเวลาดําเนินการ   มิถุนายน 2550  – สิงหาคม 2550  
 
ตั้งเปา 
ปญหาที่พบ 

จากการสังเกตการใชงาน รถ Emergency ของ Burn Center พบวา มีจํานวนครั้งการใชงานนอยมาก หรือ
อาจไมไดใชเลยในแตละป เนื่องจากผูปวยท่ีตองชวยชีวิตฉุกเฉินมีนอย เพราะสวนใหญจะเปนผูปวยท่ีไดรับการ
ประเมินดูแลรักษาอยางใกลชิดทําใหทราบความเปล่ียนแปลงในเวลาอันรวดเร็วกอนเขาสูภาวะช็อค  อัตราการ CPR 
จึงนอยมาก แตก็มีโอกาสเกิดขึ้นได ดังนั้นการเตรียมพรอมของรถชวยชีวิตจึงมีความสําคัญ ในการปฏิบัติการกูชีวิต
ใหประสบความสําเร็จ   พยาบาลจึงจําเปนตองมีการตรวจเช็คทุกเวร          

แตจากการปฏิบัติท่ีผานมาพบวา  ยาและอุปกรณในรถชวยชีวิตฉุกเฉินมีหลายชนิดและมีจํานวนมาก ทําให
ตองใชเวลา ในการนับจํานวน และตรวจสอบวันหมดอายุของยาและอุปกรณ ทุกเวร ซํ้าๆ อัตราการหมุนเวียน
อุปกรณต่ําจากใชงานนอย บางครั้งผูปฏิบัตเิบ่ือหนายในการ OK ทําใหละเลย เกิดขอผิดพลาด พบยาและอุปกรณ
หมดอายุตกคาง ตองนําไปท้ิง หรือ สง Re-sterile ตองสูญเสียคาใชจาย  ทําใหอัตราการตรวจพบยาและเวชภัณฑ
หมดอายมุากขึ้น ทีมการพยาบาลจึงไดรวมกันระดมสมอง หาวิธีปรับปรุงแกไขท่ีจะทําใหรถชวยชีวิตฉุกเฉินมีความ
พรอมใชอยูตลอดเวลา ระยะเวลาท่ีใชในการ OK ของ ลดลง และผูปฏิบัติงานเกิดความรูสึกพึงพอใจ  

 
เปาหมาย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การ OK ของ ในรถ Emergency  
 
เฝาด ู
 เคร่ืองชี้วัด 

1. ระยะเวลาท่ีใชในการ OK ของ รถ Emergency 
2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของทีมการพยาบาล 
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วิธีการเก็บขอมูล     
1. วัดระยะเวลาในการ OK รถ Emergency แบบเดิมและแบบใหม ของพยาบาลประจําการ ศูนยดูแล

ผูปวยไฟไหมน้ํารอนลวกจํานวน 9 ราย 
2. เปรียบเทียบระยะเวลากอนและหลัง 
3. ประเมินระดับความพึงพอใจของพยาบาลประจําการ 
 

ปรับเปลี่ยน (วิธีปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ) 
ปรับปรุงครั้งท่ี 1 

1. ระดมสมองหาแนวทางการปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การ Ok ของในรถ Emergency 
2. สํารวจรายการยาท่ีจําเปน สําหรับชวยชีวิตฉุกเฉิน  และสงคืนยาท่ีไมจําเปนหรือเปนอันตราย อัตราการ

ใชนอยมาก คืนแกฝายเภสัชกรรม  
3. ประสานงานกับเภสัชกรเพ่ืออํานวยความสะดวกในการแลกคืนยา และกําหนดระยะเวลาการแลกคืน

กอนยาหมดอายุ 9 เดือน 
4. จัดทํากลองบรรจุยาชวยชีวิตฉุกเฉิน และกลองใส  Endotracheal portex tube, guide wire และ  

Magill forceps ท่ีมีฝาปดมิดชิด 
5. จัดทําบัญชีรายช่ือยา  และวันครบกําหนดสงแลกกอนหมดอายุ 9 เดือน ติดท่ีฝากลอง 
6. จัดทําบัญชี  จํานวน Endotracheal portex tube จําแนกตามขนาด  จํานวน guide wire  และ  Magill 

forceps ระบุวันหมดอายุติดท่ีฝากลอง 
7.  จัดทํามาตรฐานการ OK รถ Emergency แบบใหม แจงใหสมาชิกรับทราบและปฏิบัติไดตรงกัน 
8. ทดลองใช  เปนระยะเวลา 1 เดือน แลวเริ่มเก็บขอมูล ตามวิธีดําเนินการ 

 
ปรับปรุงครั้งท่ี 2  

1.  จัดหมวดหมูอุปกรณตางๆ ไดแก Syringe Medicuts, Setน้ําเกลือ Set เลือดและอุปกรณอ่ืนๆ   โดยจํากัด
จํานวนและเลือก LOT ท่ีมีวันหมดอายุวันเดียวกัน 

2.เขียนวันหมดอายุใหใหม ใหเห็นไดชัดเจน รวมไวเปนมัดเดียวกัน พรอมจัดเตรียมแวนขยายไวให 
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ตารางการเปรียบเทียบการปรับปรุง  
แบบเดิม ปรับปรุงครั้งท่ี 1 ปรับปรุงครั้งท่ี 2 

การจัดยาบนรถ Emergency ตาม
มาตรฐานของศูนยเครื่องมือ
แพทย 
 
 
 
 
 
ปญหา 
อุปกรณและ ยามีวันหมดอายุ   ไม
เปน lot เดียวกัน 
จํานวนอุปกรณมากเกินจําเปน ยา
บางตัวไมเคยใชงานเลย 
จนกระท่ังยาหมดอาย ุ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปรับมาตรฐานใหม 
1.Clear ย า ไ ม จํ า เ ป น อ อ ก
ประสานงานกับเภสัชกร ขอแลก
ยาคืนกอนยาหมดอายุ 9 เดือน 
2.จัดทํากลองบรรจุยาชวยชีวิต
ฉุกเฉินและกลองใสอุปกรณ
ชวยชีวิต  ใชพลาสเตอรปดฝา
กลองแสดงวากลองนี้ยังไมถูกใช 

 
3.จัดทําบัญชีรายช่ือยาและ
อุปกรณ และวันครบกําหนดสงยา
คืนติดท่ีฝากลอง 
4. กําหนดมาตรฐานการตรวจเช็ค
ใหม โดยไมตองแกะกลอง เพียง
ตรวจเช็ควันหมดอาย ุชวยลดเวลา
การ OK ของ และปองกันของ
หมดอายุ และหากมีการใชผูใช
ตองนําของท่ีใชมาจัดเก็บให
เหมือนเดิมพรอมตรวจเช็ควัน
หมดอายุใหมเพ่ือระบุลงรายการท่ี
จัดทําไว 
ปญหาที่พบ  
 การตรวจเช็ควันหมดอายุของ 
Syringe, Medicuts, Setน้ําเกลือ 
Set เลือดและอุปกรณอ่ืนๆ 
คอนขางเสียเวลา เนื่องจากอักษร
ตัวเล็ก และยังไมเปนหมวดหมู   

1. จัดหมวดหมูของอุปกรณและ
วันหมดอายุเพ่ิม ไดแก Syringe 
Medicuts, Setน้ําเกลือ Set เลือด
และอุปกรณอ่ืนๆ   โดยจํากัด
จํานวนและเลือก LOT ท่ีมีวัน
หมดอายุวันเดียวกัน  
2. เขียนวันหมดอายุใหใหม ให
เห็นไดชัดเจน รวมไวเปนมัด
เดียวกัน พรอมจัดเตรียมแวนขยาย
ไวให 
 
 
 
 
 
3. กําหนดมาตรฐานการ OK รถ
Emergency ใหม ติดไวท่ี CHART 
OK รถ และเรียงลําดับของท่ี 
ตองตรวจเช็ค ตามช้ันบรรจ ุ
 
 
 
 
 
 
4. ประเมินผลการใชงานหลังการ
ปรับปรุง 
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ผลการดําเนินงาน   
เปรียบเทียบเวลาในการ OK รถ Emergency (n= 11) 

เวลาเฉล่ียแบบเดิม เวลาเฉล่ียปรับปรุงครั้งท่ี 1 เวลาเฉล่ียปรับปรุงครั้งท่ี 2 
3 นาที 54 วินาที 2 นาที 41 วินาที 1 นาที 44 วินาที 

 
คะแนนความพึงพอใจของพยาบาลตอการปรับระบบการ OK รถ Emergency (n= 9) 

ความพึงพอใจ แบบเดิม ปรับปรุงครั้งท่ี 1 ปรับปรุงครั้งท่ี 2 
1.ดานความสะดวก นอย (1.00) ปานกลาง (2.10) มาก (3.00) 
2. ดานการใชเวลา นอย (1.33) ปานกลาง (2.00) มาก (3.00) 

รวม          นอย (1.17) ปานกลาง (2.05) มาก (3.00) 
 
หมายเหตุ  1 = ระดับความพึงพอใจนอย  2 = ระดับความพึงพอใจปานกลาง 3=ระดับความพึงพอใจมาก 
 
แผนการปรับปรุง/พัฒนา 

1. จัดทําบัญชีรายการอุปกรณอ่ืนๆ ครบ 100 เปอรเซ็นต  และ ล็อครถได 
2. เก็บขอมูลจํานวนครั้งการพบยาและอุปกรณหมดอายุ ในรถ Emergency 

 
 


