
                                                     กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 

1. ชื่อผลงาน   :  บันทึกละเอียด  บันทึกครบ  รถครบ พร้อมใช้ 

2. ค าส าคัญ : การตรวจเช็ครถเข็นนอน พร้อมใช้งานครบตามจ านวน และพร้อมใช้โดยใช้แบบบันทึก 

3. ชื่อและท่ีอยุ่ของหน่วยงาน : งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช 

4. สมาชิกทีม :  นายอนุสรณ์ ซุ่นเซ่ง  
                    นายนฤทธิ์ มณีโชติ 
                    นายไชยยันต์ อักขระเสนา 
                    นายจิโรจน ์  รักแก้ว 
5. หลักการและเหตุผล :  งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช เป็นหน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วย
อุบัติเหตุแกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ดูแล ผู้ป่วย ในเวรเช้า – บ่าย –ดึก ซึง่ในการดูแลผู้ป่วยต้องใช้รถเข็นนอนซึ่ง
เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญที่สุดของคนป่วย เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ รถเข็นนอนมีจ านวน 12 คัน และ
เช็ดท าความสะอาดทุกเวร ดูแลความพร้อมในการใช้งาน หากเกิดการช ารุดต้องแจ้งซ่อมทันที่พร้อมใช้งาน เพ่ือ
ความปลอดภัยของผู้มารับบริการ 
 
 6. วัตถุประสงค์  
 - เพ่ือให้รถเข็นนอนมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา   
 - ไม่เกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงความไม่พร้อมใช้ของรถเข็นนอน  
 - เพ่ือความปลอดภัยของผู้มารับบริการ 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย    
 ผู้ป่วยทีม่ารับบริการรถด้วยเข็นนอน 
 
8. ระยะเวลาด าเนินการ   
  เดือน ตุลาคม  พ.ศ 2563 – มีนาคม พศ .2564 
 
9. ตัวช้ีวัด  
        - จ านวนรถเข็นนอนในหน่วยงานครบตามจ านวน  100 % 
        - อุบัติการณ์ความเสี่ยงเรื่องความไม่พร้อมใช้ของรถเข็นนอน เท่ากับ  0 % 
 
10. กิจกรรมพัฒนา : รอบท่ี ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563  
  
 ประเด็นปัญหา 
 - รถเข็นนอนไม่เพียงพอในการใช้งาน 
 - รถเข็นนอนช ารุดบ่อย 
 - ขณะตรวจเช็ครถเข็นนอนในแต่ละเวรไม่ไดบ้ันทึกรายละเอียดของรถเข็นนอนที่มีการใช้งาน 



 วางแผนการด าเนินงาน 
 1. ประชุมหารือในหน่วยงาน เรื่อง การหาแนวทางในการพัฒนา ในการดูแลรถเข็นนอนให้มีความ
พร้อมใช้งาน  
 2. ก าหนดให้มีการตรวจเช็คสภาพรถเข็นนอนทุกเวร  
 3. มีการก าหนดให้แจ้งซ่อมรถเข็นนอนเมื่อช ารุดทันที 
 4.ก าหนดให้ติดตามรถเข็นนอนตามแผนกต่างๆให้ครบตามจ านวน 
 5. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเมื่อมีการตรวจเช็ครถเข็นนอนให้พนักเปลทราบ 
 6. แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการซ่อมแซมทราบทันทีที่มีการช ารุด เพ่ือความพร้อมใช้ของ
รถเข็นนอน 
 7. มีการลงบันทึกประวัติการซ่อมของรถเข็นนอนแต่ละคัน เพื่อดูความเสื่อมของรถเข็นนอน ความถี่
ในการซ่อม 
 8. มีการน าอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่พบเกี่ยวกับความไม่พร้อมใช้ของรถเข็นนอน เข้าท่ีประชุมของ
หน่วยงานทุกครั้งที่พบหรือแจ้งให้พนักงานเปลทุกคนรับทราบรวมทั้งแจ้งหัวหน้าหน่วยงานให้รับทราบทุกครั้ง  
 9. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ควบคุมดูแล รถเข็นนอนของหน่วยงาน และเก็บรวบรวมเป็นรายงาน
ส่งทุกเดือน  
 10. ก าหนดให้มีการแยกรถเข็นนอนที่ช ารุดออกจากรถเข็นที่ใช้งานได้ปกติ พร้อมทั้งปิดป้ายแจ้งเตือน
ช ารุดไว้ให้มองเห็นชัดเจน  
 
ด าเนินการตามแผน 
 1. ตรวจเช็ครถเข็นนอนตามแผน พร้อมแจ้งซ่อมทันทีที่พบการช ารุด 
 2. ติดตามค้นหาความเสี่ยง เกี่ยวกับการช ารุดของรถเข็นนอน ทั้ง 12 คัน พร้อมรายงานอุบัติการณ์
เมื่อพบปัญหา 
 

ผลลัพธ์จาการพัฒนา เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 
 
ตัวชี้วัด  จ านวนรถเข็น

นอน 
     แบบบันทึกการใช้รถเข็นนอน คิดเป็นร้อยละ 

บันทึก ไม่บันทึก 
รถเข็นนอนครบ
พร้อมใช้ 100 % 

12 คัน 91.66 8.34 91.66 

 
 กิจกรรมพัฒนา รอบท่ี 2 ระหว่างเดือนมกราคม –กุมภาพันธ์ 2563 
ประเด็นปัญหา 
 1. ล้อช ารุด ล้อฝืด เวลาเข็นมีเสียงดัง  จ านวน  3  คัน  
 2. ที่ล็อคล้อ ล็อคไม่ได้ เวลาท า CPR  ผู้ป่วยแล้วรถเคลื่อน  จ านวน  2 ครั้ง   
 3. เสาน้ าเกลือไม่มี   จ านวน 1  ครั้ง  
 
 
 



วางแผนการด าเนินงาน 
 1. ประชุมหารือในหน่วยงาน ถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและร่วมหาแนวทางแก้ไข  
 2. จัดท าแนวทางการติดตามรถเข็นนอน 
 3. มอบหมายหน้าที่ให้มีผู้รับผิดชอบดูแลรถเข็นนอนของหน่วยงาน 
 4. มอบหมายงานงานให้พนักงานเปลดูแลรถเข็นนอนในแต่ละเวร 
 5. มีการสุ่มนิเทศการปฏิบัติงานของพนักงานเปลในการดุแลและบ ารุงรักษารถเข็นนอนโดยหัวหน้า
งาน,หัวหน้าเวร 
 
ด าเนินการตามแผน 
 1. พนักงานเปลต้องเช็คจ านวนรถเข็นนอนให้ครบตามจ านวนในแต่ละเวร 
 2. ตรวจสภาพรถเข็นนอนให้พร้อมใช้ในแต่ละเวร 
 3. ดูแลและท าความสะอาดรถเข็นทุกเวร 
 4. ตรวจเช็คอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ ในรถเข็นนอน เมื่อมีการสูญหายต้องติดตามให้ครบ 
 5. บันทึก ความถี่ในการเข็นผู้ป่วยในแต่ละเวรของรถเข็นนอนแต่ละคัน ทั้ง 12 คัน 
 7. เก็บรวบรวมอุบัติการณ์ ความไม่พร้อมใช้ของรถเข็นนอน น าเข้าที่ประชุมของหน่วยงาน เพื่อชี้แจง 
และหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน  
 

ผลลัพธ์จาการพัฒนา เดือน มกราคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2564 
 
ตัวชี้วัด  จ านวนรถเข็น

นอน 
     แบบบันทึกการใช้รถเข็นนอน คิดเป็นร้อยละ 

บันทึก ไม่บันทึก 
รถเข็นนอนครบ
พร้อมใช้ 100 % 

12 คัน 100 0 100 

 

ประเด็นปัญหาที่พบหลังด าเนินการ  กิจกรรมพัฒนา รอบท่ี 2 

 1. รถเข็นแต่ละคันไม่มีการสลับกันใช้งาน  เข็นคันเดียวติดต่อกันหลายครั้ง  
 2. ไม่มีการลงบันทึกการใช้งานของรถเข็นนอน 
 3. รถเข็นนอนจ านวน 2 คัน ยังมีปัญหาล็อคล้อไม่ได้ ในกรณ๊ทีผู่้ป่วยต้องท า CPR  

บทเรียนที่ได้รับ 

 การพัฒนาระบบการบันทึกการใช้รถเข็นนอน และการซ่อมบ ารุงเพื่อป้องกันการช ารุดของรถเข็นนอน 
ท าให้มรีถเข็นนอนครบตามจ านวน และมีความพร้อมใช้ การส่งซ่อมแซมได้ทันที  ส่งผลให้การติดตามและการ
ดูแลการใช้รถเข็นนอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ปัญหาและอุปสรรค 

 1. ล้อรถเข็นช ารุดบ่อย  
 2. ราวข้างเตียงหนืด ยกข้ึนได้ไม่หมด  



 3. หลังแจ้งซ่อมแล้ว  ใช้เวลาในการซ่อมหลายวัน 
 

โอกาสพัฒนา 

 1. ก าหนดการตรวจเช็ครถเข็นนอนให้ชัดเจน 
 2. ท าความสะอาดรถเข็นนอนทุกเวร 
 3. รถท่ีซ่อมบ่อย รถเก่า  จ าหน่ายและ ซื้อรถเข็นนอนทดแทน 
 4. ก าหนดรถเข็นนอนที่ใช้ส าหรับผู้ป่วย CPR  โดยจัดท าป้ายแสดงไว้ 


