
การพฒันาแนวทางการดแูลและการส่งต่อ 

ผูป่้วยกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนัชนิด STEMI 

จกัรพงศ ์ ปิติโชคโภคินท ์, นนัทน์ภสั ปิติโชคโภคินท ์ 

ทศันีย ์  สืบก า่,ใบศรี  จึงมัน่คง : พย.บ. 

งานอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี 

 





 โรงพยาบาลเขมราฐเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง (F2)  

 อยู่ติดชายแดนไทย-ลาว  จงัหวดัอุบลราชธานี 

 ขอ้จ ากดัไม่มีแพทยเ์ฉพาะทาง  

 เม่ือมีผูป่้วย STEMI จะส่งต่อไป ร.พ.สรรพสิทธิประสงค ์ 

 ซ่ึงอยู่ไกล 110 ก.ม. ใชเ้วลาในการเดินทาง 90 นาที 

   

 

ความเป็นมาและความส าคญั 



กราฟแสดงจ านวนผูป่้วย STEMI ท่ีเสียชีวิต 

จ านวน(คน) 

ความเป็นมาและความส าคญั 



 ผลทบทวนการดแูลผูป่้วย STEMI ท่ีเสียชีวิตพบว่า  

เม่ือมีอาการเจ็บแน่นหนา้อกผูป่้วยและผูด้แูลไม่ทราบแนวทางการดแูล 

ผูป่้วยไม่ทราบว่าเป็นโรคท่ีรุนแรงเส่ียงต่อการเสียชีวิตสงู 

   จึงไม่รีบมาโรงพยาบาล 

ผูป่้วยเขา้ถึงบริการล่าชา้ไม่ทราบการขอความช่วยเหลือผ่านระบบ EMS  

โรงพยาบาลมีแนวทางการดแูลและการส่งต่อท่ียงัชดัเจน  

พยาบาลขาดความรูแ้ละทกัษะการประเมินและการดแูลผูป่้วยพยาบาล  

   ขาดความรูแ้ละทกัษะการประเมินและการดแูลผูป่้วย 

อุปกรณเ์คร่ืองมือท่ีมีไม่เพียงพอไม่พรอ้มใชข้ณะอยู่ในรถส่งต่อ 

ขาดการประสานงานเช่ือมโยงขอค าปรึกษาในการดแูลและการส่งต่อ 

   ท าใหส่้งรกัษาผูป่้วยล่าชา้ 

ความเป็นมาและความส าคญั 



จากบริบทและสภาพปัญหาดงักล่าวโรงพยาบาลเขมราฐ จึงจดัท า 

การพฒันาแนวทางการดแูลและการส่งต่อผูป่้วย STEMI ข้ึน   

ความเป็นมาและความส าคญั 



เร่ิมตน้อย่างไร 

• การเลือกเร่ืองและการก าหนดปัญหา -->อยากพฒันางาน 

ลองเร่ิมคิดจากปัญหาที่ เกิด 

จากการปฏิบตัิงานดูสิ 

เอะ๊!!! แลว้ถา้ไมม่ปัีญหาละ่

... จะท าไงด ี???  

กล็องดูสิวา่งานที่ท  าอยูปั่จจุบนั 

สามารถปรับปรุงหรือพฒันาใหด้ี

กวา่เดิมไดห้รือไม ่..อยา่งไร 



การรวมตวัและสุมหวั....สู่ทีม 



เพ่ือพฒันาแนวทางการดูแลและการส่งต่อผูป่้วยกลา้มเน้ือ

หวัใจขาดเลือดเฉียบพลนัชนิด STEMI  

 

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการดูแลผูป่้วย STEMI โดยลดอตัราการ

เสียชีวิตและการป้องการการเกิดภาวะแทรกซอ้น 

วตัถุประสงค ์ 



เป็นวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) 
 

ระยะท่ี 1 เป็นการเตรียมการวิจยั ศึกษาสภาพปัญหารวบรวมขอ้มลู     

ระยะท่ี 2 เป็นการด าเนินการวิจยั  

    มีการวางแผน (Plan)   การปฏิบติั (Action) 

    การติดตามและประเมินผล(Observe)  การสะทอ้นกลบั (Reflect)    

ระยะท่ี 3 เป็นการประเมินผลรปูแบบการการพฒันา 

วิธีการศึกษา 



 

 กลุ่มตวัอย่างเลือกแบบเจาะจงไดแ้ก่แพทย ์พยาบาล จ านวน 15 คน  

 กลุ่มเป้าหมายเป็นผูป่้วย STEMI ท่ีมารบับริการปี 2556   

 ใชส้ถิติเชิงพรรณนา  : จ านวน  รอ้ยละ ,วิเคราะหข์อ้มลูเชิงคุณภาพ

ดว้ยการวิเคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis) 

 เก็บขอ้มลูจากเคร่ืองมือคือแบบประเมินผลแนวทางการดแูลและการ

ส่งต่อผูป่้วย STEMI จากแบบประเมินความพึงพอใจและแบบประเมิน

คุณภาพการรบั-ส่งต่อผูป่้วย  

 วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเร็จรปู 

 

วิธีการศึกษา(ต่อ) 



4.จัดตั้งทมี  พัฒนาสมรรถนะพยาบาล : อบรมการพยาบาลเฉพาะทางหลักสูตร Mobile 
ICU Nurse พร้อมปฏิบัติงานดูแลและส่งต่อผู้ป่วย STEMI  24 ช่ัวโมง   
5.จัดท าช่องทางด่วน Fast Track  STEMI   
6.ท าCPG , NCPG , แนวทางคัดกรองผู้ป่วยระหว่าง OPD/ER 
7.ตั้งหน่วยให้ยาละลายลิ่มเลือด(SK) และเข้าร่วมเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย STEMI ระดับ
เขต  ส่งแพทย์ พยาบาลอบรมกับเครือข่าย/แม่ข่าย --> STEMI , EKG , การให้ยา SK 

1.พฒันาระบบให้บริการ EMS ให้เช่ือมโยงระบบส่งต่อ ,พนักงาน  EMS ต าบล 
2.การคดักรองและค้นหากลุ่มเส่ียงในชุมชน น าสู่การจดัตั้ง EMS  Member Club 
3.เพิม่ช่องทางการตดิต่อส่ือสารกบัทีมกู้ชีพต าบล ให้ค าปรึกษาและการขอค าปรึกษาผ่าน Line App  
และโทรศัพท์มอืถือ  

8.พฒันารูปแบบรถส่งต่อผู้ป่วย STEMI เป็นรถส่งต่อขั้นสูง :ไอซียเูคลือ่นที่(Mobile ICU) มกีารส่ง
สัญญาณชีพและอาการแบบ Real Time Telemedicine พร้อมพยาบาลส่งต่อ Mobile ICU Nurse   
ดูแลรักษา ประเมนิผู้ป่วยตลอดการส่งต่อพร้อมการส่ือสารโต้ตอบกบัศูนย์ส่งต่อจงัหวดัผ่าน Line App  
9.เตรียมวสัดุอุปกรณ์ ยา และเคร่ืองมอืในรถส่งต่อให้พร้อมใช้ โดยยดึหลกันวตักรรม ABCDE (5ส)    
10.ตดิตามทบทวนการรักษา/การส่งต่อ  ตวัช้ีวดั วเิคราะห์สรุปผลและน าเสนอ  
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การด าเนินงาน 



EMS ท่ีเช่ือมโยง ทัง้อ าเภอ 



เพ่ิมช่องทางการติดต่อส่ือสาร 



ทีมพยาบาล ICU Mobile 



โรงพยาบาลเขมราฐ  

มีผู้ ป่วยเจ็บเค้นหน้าอก หรือสงสัยกล้ามเนือ้หวัใจ 

ขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI 

ซักประวตั/ิตรวจร่างกาย/EKG 12 lead/Lab Trop-T 

ST Elevation  

new LBBB  

แนวทางการดูแลและส่งตอ่ผู้ป่วย STEMI ปี 2556 
โรงพยาบาลเขมราฐ อุบลราชธานี 

กรณีที่ไม่สามารถให้ SK ได้  กรณีที่ให้ SK ได้ 
- หัวหน้าเวร ccu1 โทรแจ้งศูนยป์ระสานงานเพ่ือโทรกลบั รพ. ลูกขา่ย 

     ให้ refer case ตามระบบ fast track STEMI   ให้  admit CCU1 

     เพ่ือให้ยาสลายลิ่มเลือด (SK)  หรือท า  primary  PCI     

-  ในกรณีท่ีท า primary PCI               

•  ถา้อายุ ≤ 75ปี ให ้Load ยา Clopidogrel(75mg ) 8 Tab 

•  ถา้อายุ ≥75 ปี  และ Planวา่จะท า PCI 

    ให ้ Load ยา Clopidogrel    (75mg )  4 Tab                  

•  ถา้อายุ≥75ปี แตส่่งตอ่มาในเวลาท่ีไม่สามารถท า PCI ได ้

    ให้  Load  ยา Clopidogrel (75mg ) 1 Tab           

- ในกรณีท่ีผู้ป่วยมีปัญหาศูนย์ประสานงานส่งต่อ 

     จะตอ้งโทรแจ้ง    CCU1 เป็นระยะ เพ่ือเตรียมรับผูป่้วย  

- แนะน าให้ยาสลายลิ่มเลอืดทีโ่รงพยาบาลเขมราฐ  

1.กรณีที่หลอดเลือดไม่เปิดหลงัให้ยาสลายลิ่มเลือด 

    แล้ว  90-120 นาท ี โดยประเมิน EKG   ST  

ไม่ลดลงมากกว่า  คร่ึง/อาการเจบ็  ยงัไม่ลดลง   

     ให้ปรึกษาส่งต่อเพื่อท า  Rescue  PCI 

2.กรณีหลอดเลือดเปิดอาการเจบ็ลดลงหรือหายไป   

     V/S stable ให้ปรึกษา Cardiologist     

      (Intervention ist) สามารถส่งปรึกษา  

      เป็น OPD case   เพื่อท า Elective PCI       

หมายเหตุ :    1. ถ้าส่งผู้ ป่วยถงึ รพ.สรรพสิทธิประสงค์   กอ่น Carciologist วินจิฉัยให้ refer case เข้า ER เพือ่ประเมนิอาการ
กอ่น 

                      2. กรณีท่ต้ีองประเมนิ EKG 12 lead ซ า้ เพือ่วินจิฉัย STEMT ให้ refer case เข้า ER เพือ่ประเมนิ EKG กอ่น คัดลอกและปรับปรุงคร้ังที่ 1 (20 ธ.ค.55) จาก รพ.สปส.     

การรักษาเบือ้งต้น 

1.  ASA gr.V   เคีย้วแล้วกลืน 1 tab 

2. Isordil 5 mg อมใต้ลิน้  

    ( กรณีเจ็บแน่นหน้าอก ) 
     ถ้า BP ไม่ Drop 

3. Load ยา Clopidogrel     

   ( 75 mg )  4 Tab  

4. ดูแลให้ได้รับ oxygen       

5. ดูแลให้ได้รับยาลดปวด      

    (Morphine)  
     ถ้าBP ไม่ Drop  และหายใจดี 

6. เปิด IV line KVO X 2 เส้น  

    (Heparin lock or NSS) 
   ในกรณี STelevate in LII III 
avF  ให้ท า  EKG V3R V4R  

    เพ่ือประเมนิภาวะ RV  infarction   

    ถ้ามี RV infarction 
    กรณี BP  drop ให้ฟังถ้า Lung     

    Clear ให้ Load  IV  
   เป็น   0.9% NSS 

 1.   โรงพยาบาลเขมราฐส่ง EKG พร้อม check list fast track  STEMI ปรึกษา ( CCU) รพ. แม่ข่ายได้  

       Fax : 045 – 319294 / E- mail  CCUsps_2547@hotmail.com 

      /Line/ FACE BOOK/ WhatsApp/MMS หมายเลข     080-4703940 

  2.     CCU1  โทรแจ้งศูนย์ประสานงาน พร้อมช่ือผูป่้วย   HN (รพ.สปส.ถา้มี) 
  3 .    CCU1  ประสานงาน Cardiologist เพ่ือพิจารณา 
  4.     Cardiologist  วินิจฉัยเป็น STEMI  

5.   ในกรณีท่ีเป็นผู้ป่วย STEMI ท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงสูง( Cardiogenic Shock ,CHB,HF)ส่งปรึกษาแม่ข่ายเพือ่พจิารณาส่งต่อ 

6 . กรณีท่ีเข้าระบบFast trackโรงพยาบาลลูกข่าย  ด าเนินการดังน้ี 

       6.1 รพช.ในจังหวัดอุบลน าส่งด้วยรถMobile ICU  ถ้ามีปัญหาขณะน าส่งให้ประสานศูนย์ประสานงาน 

                (แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน/แพทย์เวร ER  Consult Cardiologist 

       6.2 กรณีท่ี  รพช.ต่างจังหวัดให้พจิารณาระยะเวลาในการเดินทางจาก รพ.ลูกข่าย ถึง รพ. สปส ไม่เกิน 60 นาที  

                 ถ้าเกิน 60นาทีควรไป รพท .ท่ีใกล้เคียง 

7.   ต้องโทรแจ้งศูนย์ประสานงาน รพ. สปส เมื่อใกล้ถึง   10-20 กิโลเมตร กรณีท่ี รพ.ไกลมากให้แจ้งทุก 50 กิโลเมตร  

8.    ควรมีญาตผิู้ป่วยมาในรถ refer ด้วย กรณีท่ีไม่มีญาตมิาด้วยศูนย์ประสานงานส่งต่อจะต้องท าบัตรให้และ CCU1 

        ไปตดิต่อรับบัตรได้ท่ีช่องหมายเลข 8 โทร 1307 

9.  กรณีท่ีไม่ใช่ STEMI ทาง CCU1 โทรแจ้งศูนย์ประสานงานส่งต่อเพือ่แจ้งให้ รพ.เครือข่าย ส่งต่อ ER ตามระบบปกต ิ

10.  การประกันเวลาในการปรึกษา cardiologist หลังได้รับ EKG ภายใน 15นาที  

01/08/57 
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             ติดป้ายแจง้เตือน 

            การคดัแยกกลุ่มป่วยท่ี OPD /                                      

            ER /Ward/ คลินิกโรคเร้ือรงั 

 

  

 



ยินดีต้อนรับสู่งานผู้ป่วยในโรงพยาบาลเขมราฐ 

 ติดป้ายแจง้เตือนใน  Ward  ท่ีหวัเตียง 

เรียนผูป่้วยและญาติ .... ถา้ผูป่้วยมีอาการดงัต่อไปน้ี  โปรดแจง้เจา้หนา้ที่ 

-  เจ็บแน่น ๆ / เจ็บเคน้หนา้อกหรือจุกแน่ใตล้ิ้นป่ี 

-  เจ็บรา้วไปสะบกั แขนซา้ยหรือกราม 

-  หอบเหน่ือย หายใจไม่อ่ิม  

-  เหง่ือแตก ตวัเย็น ใจสัน่ 

- มีประวติัเป็นโรคหวัใจและหลอดเลือด   

ดว้ยรักและห่วงใย ...จากเจา้หนา้ทีแ่พทย/์พยาบาลโรงพยาบาลเขมราฐ 







จดัเตรียมความพรอ้มของรถ ICU Mobile โดยยึดหลกันวตักรรม ABCDE (5ส)  



การส่ือสาร ขอค าปรึกษา การส่ังการรักษา 
โดยดูและติดตามสัญญาณชีพ จากเคร่ือง 

Telemedicine แบบ Real time 



ผลลพัธ ์เกิดการเปล่ียนแปลง ? 

ผลการพฒันาแนวทางการดูแลและการส่งต่อผูป่้วย STEMI ระหว่างวนัท่ี   

1ต.ค. 2555 ถึง 30 ก.ย. 2556 มีผูป่้วย STEMI จ านวน 38 คน พบว่า 

 มีการพฒันาระบบการใหบ้ริการ EMS 24 ช.ม. ครอบคลุมทัง้อ าเภอ สามารถการ

เช่ือมโยงกบัระบบส่งต่อของโรงพยาบาลและจงัหวดั ,ผูป่้วยเร้ือรงัท่ีสมาชิก EMS 

Member Club เม่ือมีอาการเจ็บแน่นหนา้อกมีการเรียกใชบ้ริการและเขา้ถึงบริการ EMS 

48 ราย และวินิจฉัยเป็นโรค STEMI  24 ราย  

 มีระบบ Fast Tact STEMI , CPG and NCPG STEMI /แนวทางคดักรอง  Chest pain 

ท่ีชดัเจนน ามาปฏิบติัได ้ , ผูป่้วยเจ็บหนา้อกไดร้บัการคดักรองถกูตอ้ง 100 % 

 สามารถซกัประวติั ท า EKG และส่ง Lab Trop-T ภายใน10 นาที ได ้97.36 % 

 จดัรถส่งต่อแบบไอซียูเคล่ือนท่ี : Mobile ICU จ านวน 2 คนัพรอ้มพยาบาลเฉพาะ

ทาง Mobile ICU  Nurse จ านวน 5 คน พรอ้มปฏิบติังาน 24 ช.ม. และอุปกรณ ์ ยา

และเคร่ืองมือบนรถส่งต่อพรอ้มใชง้าน 100 %  



ผลลพัธ ์เกิดการเปล่ียนแปลง ? 

 มีการดูแลรกัษาและการส่งต่อท่ีรวดเร็วภายใน 45 นาที 100% 

 สามารถส่งต่อดว้ยรถและพยาบาล Mobile ICU ส่งขอ้มูลแบบ Real Time 

Telemedicine ตลอดการส่งต่อ โตต้อบแจง้อาการหรือการเปล่ียนแปลงการรกัษา  

การแกไ้ขอาการคุกคามชีวิตและพิกดัการเดินทางผ่าน Line App 100%  

 ระหว่างส่งต่อผูป่้วยอาการเปล่ียนแปลงเกิดภาวะคุกคามชีวิตคุกคามชีวิต 2 ราย 

EKG Show VF และ SVT พยาบาล Mobile ICU สามารถท า Cardioversion การใหย้า 

และใส่ท่อช่วยหายใจ ท าใหร้อดชีวิตและส่งต่อปลอดภยั ทัง้ 2 ราย  

 สามารถใหย้า SK ในผูป่้วย STEMI 3 ราย ในโรงพยาบาลก่อนการส่งต่อ  

 ไม่พบอุบติัการณก์ารเสียชีวิตทัง้ก่อนถึงโรงพยาบาล  ในโรงพยาบาลและขณะส่งต่อ   

 ผลการประเมินเกณฑค์ุณภาพการส่งต่อผูป่้วยวิกฤติผ่านเกณฑ ์ 98.10 %   

 ผูป่้วยและญาติมีความพึงพอใจในบริการ 97.36%  
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อตัราการเรียกใช้

บริการ EMSของผูท่ี้มี

การเจ็บหน้าอก

อตัราการคัดกรอง/คัด

แยก

อตัราการปฏิบติัตาม

CPG/NCPG

อตัราการส่งต่อSTEMI

โดยMobile ICU

อตัราการส่งต่อภายใน 

45นาที

อตัราการซัก

ประวติั/EKG/Lab 

Trop-Tภายใน10นาทีปีงบประมาณ

รอ้ยละ 

เป้าหมาย >95% 

กราฟแสดงผลลพัธต์ามตวัช้ีวดั 



กราฟแสดงจ านวนผูป่้วย STEMI ท่ีเสียชีวิต 

จ านวน(คน) 



จากการพฒันาแนวทางการดูแลและการส่งต่อผูป่้วย STEMI ครัง้น้ีท าใหมี้แนว

ทางการปฏิบติัในการดูแลและการส่งต่อผูป่้วย STEMI ท่ีชดัเจนและครอบคลุมตัง้แต่

การดูแลในท่ีเกิดเหต ุการดูแลขณะน าส่ง (Pre Hospital )  การดูแลในโรงพยาบาล 

(In Hospital ) การดูแลขณะส่งต่อ และการติดตามผลการดแูลรกัษา/การส่งต่อ 

(Transfer) เป็นแนวทางท่ีดีมีเหมาะสมกบัการน าไปใชใ้นหน่วยงาน 

การประเมินและคดักรองผูป่้วยอย่างถกูตอ้งและรวดเร็วจะช่วยใหผู้ป่้วยไดร้บัการ

รกัษาและการส่งต่ออย่างทนัท่วงที ลดภาวะแทรกซอ้นท่ีท่ีจะท าใหผู้ป่้วยเสียชีวิตได้

ส่งผลต่อการเพ่ิมคุณภาพในการดูแลและการส่งต่อผูป่้วย STEMI รวมทัง้การ

พฒันาการบริการการแพทยฉุ์กเฉินใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงบริการไดง่้ายและ

ครอบคลุมถือเป็นแนวทางท่ีดีสามารถน าไปเผยแพร่และพฒันาต่อไป 

 

สรุปผล 



องคก์รและเจา้หนา้ท่ีมีแนวทางการปฏิบติัในการดแูลและการส่งต่อ

ผูป่้วย STEMI ท่ีชดัเจนและครอบคลุมตัง้แต่การดแูลในท่ีเกิดเหตุ การ

ดแูลขณะน าส่ง (Pre-Hospital) การดแูลในโรงพยาบาล (In hospital) 

การดแูลขณะส่งต่อ (Transfer) เป็นแนวทางท่ีดีสามารถน าไปใชง้าน

ไดจ้ริง ส่งผลใหเ้พ่ิมคุณภาพการดแูลผูป่้วยSTEMI โดยลดอตัราการ

เสียชีวิตและการป้องการการเกิดภาวะแทรกซอ้น 

ไดแ้นวทางในการดแูลคดักรองผูป่้วยท่ีมาดว้ยอาการเจ็บแน่น

หนา้อกหรือกลุ่มเส่ียง 

ไดแ้นวทางการพฒันางานคุณภาพในการดแูลผูป่้วยอ่ืนๆ , 

 เป็นแนวทางของโรงพยาบาลอ่ืนๆ 

ความสามคัคี ,สมัพนัธภาพท่ีดี  แม่-ลูก(แม่ข่ายลูกข่าย) พ่ี-นอ้ง 



 ทีมท่ีดี : การมีส่วนร่วมของทีมท่ีเขม้แข็งและมีความตัง้ใจสูง 

 ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริม --> สู่นโยบาย 

 พ่ีเล้ียง(แม่ข่าย รพ.สปส)ท่ีดี ส่งเสริมและสนบัสนุน 

 การมีเครือข่ายทุกระดบัตัง้แต่ในชุมชน  ในโรงพยาบาลและ

แม่ข่าย 



 การวิเคราะหปั์ญหาเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขน าสู่แนวทางการ

พฒันางานประจ าท่ีท าใหส้ าเร็จและมีคุณภาพไดโ้ดยการท างาน

เป็นทีมท่ีเขม้แข็งตัง้ใจเป้าหมายตรงกนัช่วยใหง้านส าเร็จไดดี้ข้ึน  

 เรียนรูก้ารแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ 

 การพฒันาการบริการการแพทยฉุ์กเฉินใหป้ระชาชนสามารถ

เขา้ถึงบริการไดง่้ายทนัเวลาและครอบคลุมถือเป็นแนวทางท่ีดี

สามารถน าไปเผยแพร่และพฒันาต่อไป 

 



 ระบบและแนวทางท่ีดี = รกัษาทนั  

     (ลดภาวะแทรกซอ้นท่ีจะท าใหผู้ป่้วยเสียชีวิตได)้ 

 การท างานแบบสหสาขาวิชาชีพ   

 มีเป้าหมายการท างาน และการพฒันาร่วมกนัของทีม 

เพ่ือการดูแลรกัษาท่ีมีคุณภาพ 

 บูรณาการและผสมผสานการดูแลรกัษา 

 



 เร่ิมจาก : อยากแกปั้ญหา อยากพฒันางานใหดี้ข้ึน 

     ท่ีหน่วยงานก่อน(ER)แลว้ขยายสู่ท ัง้องคก์ร(รพ.) 
 

 ชวนอย่างไร : ใชเ้ทคนิค  

 

 

 ใคร : ผูน้ าสนบัสนุน  พ่ีเล้ียงช่วยเหลือ 

             ทีมร่วมใจพฒันา -->  แลกเปล่ียนเรียนรู ้  

             --> ชวนดูผลลพัธ ์ 

 

 



ปัญหา ความทา้ทาย  

--> ความสนุก ความคิดสรา้งสรรค ์ความรูใ้หม่ๆ  ถึงแมเ้ป็นส่ิงเล็กๆแต่มี

ประโยชน ์-->เกิดพลงัความภูมิใจ ความสามคัคี และเกิดการเรียนรู ้

 



สุขท่ีไดใ้ห ้ สุขใจท่ีไดท้ า   

สุขน าผลแห่งความส าเร็จ  
 

 

   ปัญหาในงานประจ า -->  

                 แกไ้ขและพฒันาอย่างเป็นระบบ --> 

                                                คุณภาพบริการท่ีดี --> สขุใจ 



 การพฒันาแนวปฏิบติัทางการพยาบาลในการประเมินและการรกัษา

อาการเจ็บแน่นหนา้อกจากกลุ่มอาการกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั

(ACS) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.)  

 ด าเนินการเชิงรุกในชุมชน ในการคดักรองกลุ่มเส่ียงในชุมชนโดยใช้

รปูแบบการคดักรองของกรมควบคุมโรค ตารางสี “Color Chart”

โดยเฉพาะในกลุ่มป่วยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสงู 

 สรา้งเครือข่ายชุมชนเขม้แข็ง  “ลดเส่ียง เล่ียงชา้ คน้หาไว หวัใจ

แข็งแรง” โดยจดัตัง้ทีมแกนน าจิตอาสาโรคหวัใจในชุมชน และ อสม.  

วางแผนจดัตัง้ชมรมคนใจเกินรอ้ยเมืองเขมราษฎรธ์านี 



ชนะเลิศการน าเสนอผลงานวิชาการ ทัง้ประเภท Oral Presentation เร่ืองการพฒันาการส่ง

ต่อผูป่้วย STEMI โดยใชรู้ปแบบ Mobile ICU และประเภท Poster Presentation เร่ืองการ

พฒันาแนวทางการดูแลและการส่งต่อผูป่้วยกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนัชนิด 

STEMI ในงานประชุมวิชาการ Cardiac Network  Forum 6 th  เครือข่ายหวัใจไรพ้รมแดน 

Service Plan 2014 : ระหว่างวนัท่ี  29 – 31 มกราคม 2557 ณ โรงแรมดุสิต  ไอสแ์ลนด ์ 

รีสอรท์  จงัหวดัเชียงราย ปี 2557 



 ชนะเลิศการน าเสนอผลงาน Poster Presentation  

       การพฒันาระบบการดแูลและการสง่ต่อผ ูป่้วยกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด

เฉียบพลนัชนิด STEMI ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  

       สาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 



ชนะเลิศการน าเสนอผลงานวิชาการ ประเภท Poster Presentation เร่ืองการ

พฒันาแนวปฏิบติัทางการพยาบาลในการประเมินผูป่้วยเจ็บหนา้อกจากกลุ่ม

อาการกลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนั ในงานการประชุมวิชาการสญัจร 

ครัง้ท่ี 1  ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  สาขาภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557 ท่ีจงัหวดัสุรินทร ์



ไ          ื  ให                     ฒ              โ           ื          ฒ  
                                   ฤ  โ  ใ        ไ ซ      ื        Mobile ICU  ใ    
                       ี HA National Forum    ้     15        ี 2557 



 ไดร้บัคดัเลือกเป็นแหลง่ฝึกปฏิบติังาน

พยาบาลเฉพาะทางหลกัสตูร Mobile ICU 

และหลกัสตูร ENP 

 



ท าใหเ้ต็มท่ีและท าใหดี้ท่ีสุด 

เพ่ือชีวิต…ท่ีดีกว่า 




