
1. ชื่อผลงาน ส่งตอ่แบบ SMART ด้วย MOVEI…M …P..2 
2. ชื่อผู้จัดท า   นางสาวกัลยาคงสุด   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ 

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลป่าบอน 

3.บทน า : ผู้ป่วยAMI เป็นผู้ป่วยกลุ่มความเสี่ยงสูง การดูแลผู้ป่วยก่อนและขณะส่งต่อมีความส าคัญ

มาก บุคลากรต้องมีความรู้และทักษะ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ทบทวนผู้ป่วยAMI ปี 2661 

จ านวน 1 ราย ผู้ป่วยอาการทรุดเสียชีวิตขณะส่งต่อ ปี 2562 จ านวน 3 ไม่มีการเฝ้าระวัง Specific 

Clinical Risk ดังนั้นพัฒนาการดูแลผู้ป่วย AMI ก่อนและขณะส่งต่อ  เพื่อให้บุคลากรตระหนักและ

ปฏิบัติตามแนวทางการดูแล โดยใช้เครื่องมือ MOVEI…M..P...2   

5. วิธีการด าเนินการ ผู้ศึกษาได้วิเคราะหส์าเหตุของปัญหา วางแผนและวางกลยุทธ์ในการพัฒนาโดย
ใช้กระบวนการ PDCA 

รอบท่ี 1เม.ย. 2562-ก.ย. 2562 ทบทวนการดูแลผู้ป่วย AMIก่อนและขณะส่งต่อ มีการเฝ้าระวังความ
เสี่ยงทางคลินิกไม่ครบถ้วน จึงออกแบบและสร้างเครื่องมือเตือนบุคลากรมคีวามตระหนักในการปฏิบัต ิ
โดยท าตรายางประทับข้อความ M-O-V-E-I-M-P-2 ในแบบบันทึกเฝ้าระหว่างขณะส่งต่อ 
M = Monitor EKG      O = Oxygen   V = Vital signs  E = Evaluation    
I = Infusion pump M = Morphine   P = Pain   2 = ส่งต่อโดยพยาบาล 2 คน 
ผลการใช้เครื่องมือ MOVEIMP2 ตั้งแต่ เม.ย. 2562 – ก.ย. 2562 ร้อยละ 66.67 

ระยะท่ี 2  ทบทวนผลการใช้เครื่องมือ MOVEIMP2 ตั้งแต่ เม.ย. 2562 – ก.ย. 2562 ร้อยละ 66.67 
สาเหตุไม่มีการก าหนดจุดที่วางเครื่องมือที่ชัดเจน ท าให้บุคลากรบางคนไม่ใช้เครื่องมือ แก้ไขโดย
จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมใช้ใส่กล่อง ACS เพื่อสะดวกต่อการใช้ มองเห็นง่าย ผลการใช้เครื่องมือ ต.ค.
2562-มี.ค.63 ร้อยละ 100 ผู้ป่วยได้รับการท าPCI ทันเวลา 100% 
5.ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2561 2562 2563 
ร้อยละการใช้เครื่องมือขณะน าสง่ 100 NA 66.67 100 
อุบัติการณ์เครื่องมือไม่พร้อมใช้ 0 1 0 0 
6.วิจารณ์ : ความเพียงพอ พร้อมใช้ของเครื่องมือ เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง การออกแบบเครื่องมือที่
ใช้งานง่าย เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยก่อนและขณะน าส่ง และมีการสร้างแรงจูงใจอย่างสม่ าเสมอ 

7.สรุป:การน าเครื่องมือมาใช้ บุคลากรมีการเตรียมความพร้อมก่อนและขณะส่งต่อผู้ป่วยAMI ตาม

แนวทางเพิ่มข้ึน 



เอกสารฉบับเต็ม 

1.ผลงาน ส่งต่อแบบ SMART ด้วย MOVEI…M …P..2 

2.ชื่อผู้จัดท า   นางสาวกัลยาคงสุด   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ 

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลป่าบอน 

3.บทน า:ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเป็นผู้ป่วยกลุ่มความเสี่ยงสูง การดูแลผู้ป่วย

ก่อนส่งต่อ และขณะส่งต่อมีความส าคัญมากต้องอาศัยแพทย์พยาบาลที่มีทักษะความรู้ ในการดูแลให้

ผู้ป่วยปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อน จากการทบทวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ปี 

2661 จ านวน 1 ราย ผู้ป่วยอาการทรุดลงเสียชีวิตขณะส่งต่อ มีการทบทวนและออกแบบเป็นเอกสาร

ให้มีแนวทางการปฏิบัติน าสู่การปฏิบัติ ปี 2562 (ตั้งแต่ ม.ค.-เม.ย.) ทบทวนการดูแลผู้ป่วยก่อนส่งต่อ

และขณะส่งต่อจ านวน 3 ราย  พบว่าไม่ได้มีการเฝ้าระวัง Specific Clinical Risk เนื่องจากไม่มีการ 

Monitor EKG ระหว่างส่งต่อ ไม่มีการเตรียมเครื่อง Infusion pump เพื่อวางแผนใช้ยาฉุกเฉินกรณี

อาการทรุดลง เนื่องจากบุคลากรไม่ตระหนัก ลืม ดังนั้นเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยก่อนส่งต่อและขณะ

ส่งต่อ จึงจัดท าเครื่องมือเพื่อให้บุคลากรตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาด

เลือดเฉียบพลัน 

4.วิธีการ: ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา วางแผนและวางกลยุทธ์ในการพัฒนาโดยใช้
กระบวนการ PDCA 
รอบท่ี 1เม.ย. 2562-ก.ย. 2562  
ทบทวนการดูแลผู้ป่วย AMIก่อนและขณะส่งต่อ มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงทางคลินิกไม่ครบถ้วน จึง
ออกแบบและสร้างเครื่องมือเตือนบุคลากรมีความตระหนักในการปฏิบัติ โดยท าตรายางประทับ
ข้อความ M-O-V-E-I-M-P-2 ในแบบบันทึกเฝ้าระหว่างขณะส่งต่อ 
M = Monitor EKG      O = Oxygen   V = Vital signs  E = Evaluation    
I = Infusion pump M = Morphine   P = Pain   2 = ส่งต่อโดยพยาบาล 2 คน 

 เตรียมความพร้อมบุคลากรประชุมช้ีแจงแนวทางปฏิบัติในการใช้เครื่องมือ 

 ใช้เครื่องมือปั้มในแบบบันทึกทางการพยาบาลเพื่อเตือนในการติดตามการเฝ้าระวัง 
หลังใช้เสร็จน าข้อมูลสแกนลงระบบ Hos-XP มีการวางแผนใช้ต่อแผนกผู้ป่วยในและใช้
ในกลุ่มโรคส าคัญของโรงพยาบาล 

ผลการใช้เครื่องมือ MOVEIMP2 ตั้งแต่ เม.ย. 2562 – ก.ย. 2562 ร้อยละ 66.67 



ระยะท่ี 2  ทบทวนผลการใช้เครื่องมือ MOVEIMP2 ตั้งแต่ เม.ย. 2562 – ก.ย. 2562 ร้อยละ 66.67 
สาเหตุไม่มีการก าหนดจุดที่วางเครื่องมือที่ชัดเจน ท าให้บุคลากรบางคนไม่ใช้เครื่องมือ ท าให้บุคลากร
บางคนไม่ได้ใช้เครื่องมือ  มีการแก้ไขโดยจัดเตรียมเครื่องมือพร้อมใช้ใส่กล่อง ACS เพื่อสะดวกใช้เน้น
ย้ าและกระตุ้นเตือนบุคลากรให้เห็นความส าคัญของการใช้เครื่องมือพร้อมบันทึกข้อมูลต่างๆให้
ครบถ้วน ผลการใช้เครื่องมือ ต.ค.2562-มี.ค.63 ร้อยละ 100 ผู้ป่วยได้รับการท าPCI ทันเวลา 100% 
5.ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2561 2562 2563 
ร้อยละการใช้เครื่องมือขณะน าสง่ 100 NA 66.67 100 
อุบัติการณ์เครื่องมือไม่พร้อมใช้ 0 1 0 0 
 
6.วิจารณ์:ความเพียงพอ พร้อมใช้ของเครื่องมือ เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่ง การออกแบบเครื่องมือ
ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ยุ่งยากเพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยก่อนส่งและขณะส่งต่อและมีความสม่ าเสมอใน
การสร้างแรงจูงใจต่อบุคลากรในการปฏิบัติตามแนวทาง/มาตรฐานที่ก าหนดบทเรียนจากผลการ
ด าเนินงาน พบว่า การคิดและการจัดการอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง กระบวนการคิดในการแก้ปัญหา โดยการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา การ
หาทางในการแก้ปัญหาโดยการทบทวน วิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา การท างานแบบมีส่วนร่วมใน
ลักษณะทีมงานแบบกัลยาณมิตร ที่ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการด าเนินการซึ่งกันและกันอย่าง
สม่ าเสมอ กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เสนอแนวคิดและแก้ปัญหา โดย
ค านึงถึงประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่ต้องได้รับบริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย การจัดประชุม
สรุปผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน ความมุ่งมั่น
ตั้งใจและภาวะการน าของผู้ด าเนินการและทีมงานในการพัฒนาคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูล เกาะติด 
สรุปผล และสะท้อนผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพื่อน
ร่วมงานทุกคน การท าหน้าที่ผู้อ านวยกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาของหัวหน้างาน  ส่งผลให้
ทีมงานมีความรักและพึงพอใจในงานที่ท า 
7.สรุป: ผลจากการน าเครือ่งมอืมาใช้ พบว่าบุคลากรมีการเตรียมความพรอ้มกอ่นส่งต่อและขณะส่งต่อ
ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดตามแนวทาง / มาตรฐานที่ก าหนดมากข้ึนท าให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่
เหมาะสม 


