
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ   

1. ชื่อผลงาน : หยิบง่าย ใช้สะดวก  
 

2. ค าส าคัญ : ความพร้อมใช้ของวัสดุการแพทย์  
 

3. ชื่อและที่อยู่ของหน่วยงาน : งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล  
โรงพยาบาลควนขนุน   
 

4. สมาชิกทีม :  1. นางสาวรัตนา  สิริโสภณวรกุล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
 2. นางสาวศิริพร  ยอดราช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   
 3. นางสาวปรารถนา  ชูทอง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  
 4. นางสาวเนตรชนก  เต็มราม เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน  
 

5. สรุปผลงานโดยย่อ : งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชให้บริการผู้ป่วยทั้งอุบัติเหตุและ 
ฉุกเฉิน ตลอด 24ชั่วโมง ยอดผู้รับบริการตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563 รวม  
10,064 ราย เฉลี่ย ผู้รับบริการ วันละ 121 ราย มีผู้ป่วย  On ET.Tube จ านวน 60 ราย  CPR จ านวน 19 
ราย  EKG  จ านวน  667 ราย  on ICD  จ านวน 2 ราย  retained NG จ านวน 57  ราย ฯลฯ  ซึ่งผู้ป่วย
ดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ วัสดุการแพทย์ เช่น กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา สายน้ าเกลือ เข็มเจาะเส้นเลือด ท่อ
หลอดลมคอ ท่อระบายทรวงอก สาย suction  สายออกซิเจน ฯลฯ เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่รวดเร็ว และ
ปลอดภัย จึงจ าเป็นต้องมีความพร้อมใช้ของวัสดุการแพทย์   งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 
จึงตระหนักถึงความจ าเป็นในการ stock วัสดุการแพทย์ให้มีจ านวนเพียงพอ และพร้อมใช้ได้ทันท ี 
 

6. วัตถุประสงค ์:  1. เพ่ือความรวดเร็วในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยแพทย์ท าหัตการ 
 ๒. เพ่ือให้ผู้ป่วยที่มารับบริการ ได้รับการท าหัตถการที่รวดเร็ว ได้รับการดูแลตาม
มาตรฐาน ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน  
 ๓. เพ่ือให้มีการหมุนเวียนวัสดุอุปกรณ์การแพทย์โดยท า first in first out และลด

ค่าใช้จ่ายของรพ. 
  

๗.เป้าหมาย: ๑. วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์มีพร้อมใช้  100% 
 ๒. การ expire ของวัสดุการแพทย์ เป็น 0 % 
  

๘.ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ 
          งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช ถือเป็นงานบริการด่านหน้าที่มีความส าคัญ

ของโรงพยาบาลให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาการเจ็บป่วยที่ต้องการดูแลอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีเพ่ือลดอัตรา
การเสียชีวิตและความพิการ ซึ่งในแต่ละวันของงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช มีผู้มารับ
บริการเฉลี่ยวันละ 121 ราย ซึ่งแต่ละรายมีการท าหัตถการที่แตกต่างกัน แล้วแต่อาการของผู้มารับบริการ ซึ่งผู้
ที่มารับบริการจะมีการแบ่งประเภท ออกเป็น 5 ระดับความรุนแรง Resuscitation Emergency  Urgency  
Semi-urgency Non-urgency รวมถึ งผู้ รั บบริการของห้องฉี ดยาท าแผลด้ วย ผู้ รั บบริ การประเภท  
Resuscitation และ Emergency เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที ดังนั้นวัสดุการแพทย์ที่
จ าเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยประเภทนี้จะต้องมีความพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา จากการรวบรวม อุบัติการณ์ ความไม่
พร้อมใช้วัสดุการแพทย์ พบว่า ในเดือนตุลาคม 2563 ET-TUBE ขนาด 7.5 หมด ต้องประสานงานกับตึก



ผู้ป่วยใน เพ่ือขอยืมมาใช้ก่อน แล้วเบิกทดแทน จ านวน 3 ครั้ง  ถุงมือ dispose no s , สาย Urine no 14 
และ 16 มีไม่พอใช้ ต้องประสานยืมในตึกผู้ป่วยใน 5 ครั้ง  มี สาย suction expire   

ดังนั้น งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช จึงได้ร่วมกันจัดหาแนวทางและวิธีการเพ่ือลด
การ expire ของวัสดุการแพทย์ และเพ่ือให้มีวัสดุทางการแพทย์ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

 

๙.วิธีการด าเนินงาน (รอบท่ี 1) ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓- ธันวาคม ๒๕๖๓  
 ๑.วางแผน ( Plan) 
  1.1 ประชุมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อรับทราบถึงปัญหาที่เกิดข้ึน  
  1.2 วิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นปัญหา  
      1.3 เก็บข้อมูลและอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความไม่พร้อมใช้ของวัสดุทางการแพทย์ 

 ๒.การด าเนินงาน ( Do) 
           ๑. ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลใน zone ที่เป็นที่จัดเก็บวัสดุทางการแพทย์ โดยแบ่งเป็น 
zone 5 ส  
  ๒. มีการเบิก-จ่ายวัสดุทางการแพทย์ ทุกวันจันทร์ พุธ  ศุกร์  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
                     ๓. มีการก าหนดรายการวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้งานในหน่วยงานขึ้นเพ่ือให้
เจ้าหน้าทีใ่ช้ในการเบิก 

 
 
   
 



 
 
 
  ๔. ก าหนดให้ลูกจ้างหญิงป็นผู้จัดเก็บวัสดุทางการแพทย์เข้าชั้นวาง  
   

    
 
 

  
 
  
 



 3. ประเมินผล (Check)  
      3.1. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด   
      3.2 รวบรวมปัญหาและอุบัติการณ์ที่เกิดข้ึนภายหลังการด าเนินการในรอบที่ 1   

4. การปรับปรุง (Act) 
    จากการเก็บรวบรวม ปัญหาและอุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลังการด าเนินการในรอบที่ 1 พบว่าไม่เป็นไปตาม 
ตัวชี้วัด เนื่องจากยังพบประเด็นปัญหา  
 1. ยังพบของ expire คือ  ET-TUBE  no 6  จ านวน  2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.22 
 2. urine bag หมดไม่มีใช้งาน  , ETT-TUBE no 7.5 หมด stock  จ านวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
4.44 
 3. ถุงมือ sterile no 7.5  เบิกมาไว้ใน stock 4 กล่อง ซึ่งในหน่วยงานใช้ในปริมาณน้อยเพราะมี
ขนาดใหญ่  
 4. Medicut  no 18 เบิกมาจ านวน  5 กล่อง ซึ่งใช้น้อยไม่จ าเป็นต้องเก็บ stock เพราะสามารถเบิก
ได้ทุก วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เพื่อป้องกันการ expire  ของวัสดุการแพทย์และเป็นการควบคุม unit cost ของ
หน่วยงาน  
 5. พื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุของหน่วยงานมีพ้ืนที่จ ากัด เนื่องจากปรับเปลี่ยนไปเป็นห้องตรวจศัลยกรรม
กระดูก ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บวัสดุการแพทย์ 
 6. มีพยาบาลย้ายมาปฏิบัติงานใหม่ ยังไม่เข้าใจระบบการเบิกจ่ายวัสดุการแพทย์ 
 

 วิธีการด าเนินงาน (รอบท่ี 2) ระหว่างเดือน มกราคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2564 

ขั้นตอนการแก้ปัญหา(กลยุทธ์/กิจกรรม)รอบที่ ๒ 
          ๑. ก าหนดพ้ืนที่ 5 ส ในการรับผิดชอบให้ชัดเจน 
 ๒. น าปัญหาที่เกิดจากการการเก็บรวบรวมได้มาพูดคุย ในการประชุมประจ าเดือนของพยาบาล 
          ๓. ปฐมนิเทศพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ที่ย้ายมาปฏิบัติใหม่เก่ียวกับการเบิกจ่ายวัสดุ
การแพทย์ 
 ๔. ก าหนดปริมาณการเบิกของวัสดุการแพทย์แต่ละชนิด โดยการเขียนก ากับจ านวนในการเบิกไว้ที่ชั้น
วาง 
 5. มีการตรวจสอบการเบิกวัสดุการแพทย์โดยหัวหน้าเวรดึก 
 6. ก าหนดให้หัวหน้าเวรดึกของแต่ละวันตรวจสอบวัสดุการแพทย์คงเหลือเพ่ือป้องกันความไม่พร้อมใช้
ของวัสดุการแพทย์ในกรณีท่ีมีการท าหัตถการในปริมาณมาก 



         
 

     
 
 



        
 
 
 

      
 



   
 
 
ผลการปฏิบัติงาน (การประเมินผล)รอบท่ี ๒ 
 จากการเก็บรวบรวม ปัญหาและอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการด าเนินการในรอบที่ 2 พบว่ายังไม่
เป็นไปตาม ตัวชี้วัด เนื่องจากยังพบประเด็นปัญหา  
 1. ยังพบของ expire คือ  ET-TUBE  no 6  จ านวน 1 ครัง้ ร้อยละ 1.7 
 2. ETT-TUBE  no 7.5 หมด stock  จ านวน 1 ครั้ง, ถุงมือ disposible no 6  จ านวนไม่เพียงพอ
ต้องยืมจากตึกผู้ป่วยใน  จ านวน 2 ครั้ง ร้อยละ 3.38 
 3. สาย Foley   cath  no 14,16  ใส่ในล็อคปนกับเบอร์อ่ืนท าให้หาไม่เจอ  2 ครั้ง 
 4. Medicut  no 16 เบิกมาจ านวน  2 กล่อง ใช้น้อยโอกาส expire ได้   
 5. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่ได้จัดเก็บตามล็อค 
 6. พยาบาลเวรดึกที่ท าหน้าที่เบิกวัสดุการแพทย์ไม่ได้ตรวจเช็คก่อนท าการเบิกท าให้วัสดุการแพทย์มี
จ านวนมาก 

วิธีการด าเนินงาน (รอบท่ี 3) เดือน มีนาคม 2564  

ขั้นตอนการแก้ปัญหา(กลยุทธ์/กิจกรรม)รอบที่ 3 

          ๑. น าปัญหาที่เกิดจากการการเก็บรวบรวมข้อมูลพูดคุย ในการประชุมประจ าเดือนของพยาบาลและ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
          2. มอบหมายรองหัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นผู้นิเทศและติดตามการเบิกจ่ายวัสดุการแพทย์ของ
พยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ท่ีย้ายมาปฏิบัติใหม่ 
 
 



 
 3. ก าหนดให้พยาบาล Assign 3  เป็นผู้ตรวจเช็คการปฏิบัติงานพนักงานช่วยเหลือคนไข้ในการจัดเก็บ
วัสดุการแพทย์แต่ละชนิดที่เบิกมาให้เก็บตรงตามพ้ืนที่ที่ก าหนด โดยยึดหลัก 5 ส.และ FI,FO 
 5. มีการตรวจสอบการเบิกวัสดุการแพทย์โดยหัวหน้าเวรดึก 
 6. ก าหนดให้หัวหน้าเวรดึกของแต่ละวันตรวจสอบวัสดุการแพทย์คงเหลือเพ่ือป้องกันความไม่พร้อมใช้
ของวัสดุการแพทย์ในกรณีท่ีมีการท าหัตถการในปริมาณมาก 
 7. มีการตรวจเช็ควัสดุการแพทย์ที่ได้รับมาให้ตรงกับจ านวนที่เขียนเบิก 
            
ผลการปฏิบัติงาน (การประเมินผล)รอบท่ี 3 
 ก าลังด าเนินการ 

12.บทเรียนที่ได้รับ 

 จากการพัฒนาคุณภาพ เรื่อง หยิบง่าย ใช้สะดวก  เพ่ือความพร้อมใช้ของวัสดุการแพทย์  
 ของงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช ท าให้  
 1. วัสดุการแพทย์มีจ านวนเพียงพอกับความต้องการใช้ตลอดเวลา 
 2. วัสดุการแพทย์พร้อมใช้กับผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทันทีไม่มี expire เนื่องจากมีการท า first in first out 
 3. เป็นการลด unit cost ในหน่วยงาน เนื่องจากลดการเบิกวัสดุที่ใช้น้อยมา stock  
 4. วัสดุการแพทย์หยิบใช้ได้สะดวก และรวดเร็ว 

13.ปัญหาและอุปสรรค 

    1. เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักในการจัดท า 5 ส  
 2. ในช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวันท าให้ต้องเบิกวัสดุการแพทย์จ านวนมากไม่เป็นไปตามเกณฑ์การเบิก
วัสดุการแพทย์ 
 3. พ้ืนที่ในการจัดเก็บของหน่วยงานมีจ ากัดการจัดวางยังไม่เป็นระเบียบ 
 

โอกาสพัฒนา 

    1. ร่วมท า 5 ส ในหน่วยงานทุกเวร ก่อนลงเวรวันละ 15 นาที 
    ๒. จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมภายในหน่วยงาน เพ่ือเป็นที่จัดเก็บวัสดุการแพทย์ 
    3.  ก าหนดให้พนักงานช่วยเหลือคนไข้จัดเก็บวัสดุการแพทย์ให้เรียบร้อยก่อนลงเวรหากมีภาระงานยุ่งให้ส่ง
ต่อเวรถัดไป  
 

    
 
 
 
 
 
                                    



                                                                                            
 
                                              
 
 
                                 
 
 
                                    
 
 
                                          


