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บทคดัย่อ 
 

 การส่ือสารเพื่อการส่งต่อขอ้มูลระหว่างหน่วยงานท่ีไม่มีประสิทธิผลอาจส่งผลให้เกิดความ
ผิดพลาดในการให้ยาและเหตุการณ์ไม่พึงประสงคใ์นหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินได ้ ดงันั้นจึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งส่งเสริมให้เกิดคุณภาพในกระบวนการของการส่ือสารส าหรับการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยจาก
หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินไปหน่วยงานอ่ืน  การศึกษาเชิงพัฒนาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
กระบวนการส่ือสารเพื่อการส่งต่อผูป่้วยจากหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินไปหอผูป่้วยใน โรงพยาบาล
ปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  วิธีด าเนินการศึกษาน้ีอาศยักระบวนการปรับปรุงคุณภาพโฟกัสพีดีซีเอ 
(Deming, 1993) ซ่ึงประกอบดว้ย 9 ขั้นตอน ไดแ้ก่คน้หากระบวนการในการปรับปรุงคุณภาพ  สร้าง
ทีมงานท่ีมีความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการ ท าความเขา้ใจกระบวนการท่ีจะปรับปรุง ท าความเขา้ใจ 
ถึงสาเหตุของความแปรปรวนในกระบวนการ เลือกวิธีการปรับปรุงกระบวนการ วางแผนในการปรับปรุง 
การน าไปปฏิบติั ตรวจสอบการปฏิบติั และด าเนินการและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง กลุ่มตวัอย่างใน
การศึกษาน้ีคือ พยาบาลจ านวน 7 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ แนวค าถามในการประชุมกลุ่ม 
และแบบสังเกตการส่ือสารในเวลาท่ีมีการส่งต่อผูป่้วย  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา   

 ผลการศึกษาพบว่า การใช้กระบวนการโฟกสัพีดีซีเอและอกัษรช่วยจ าท่ีช่ือเอสบาร์ ซ่ึงย่อมา
จากสถานการณ์ ภูมิหลัง การประเมินและข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาคุณภาพการส่ือสารระหว่าง
หน่วยงาน ท าให้พยาบาลทุกคนสามารถปฏิบติัตามแนวทางในการส่งขอ้มูลและส่งขอ้มูลผูป่้วยได้
สมบูรณ์ครบถ้วน  ซ่ึงส่งผลให้การส่ือสารระหว่างหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินและหอผูป่้วยในมี
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คุณภาพดีข้ึน  พยาบาลมีความพึงพอใจในการปรับปรุงกระบวนการส่ือสารขอ้มูลระหวา่งหน่วยงาน
และมีความต้องการให้แก้ปัญหาท่ียงัเกิดข้ึนในกระบวน ได้แก่ 1) การส่งข้อมูลระหว่างกันของ
พยาบาลในหน่วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินไม่มีประสิทธิผลท าให้การส่งขอ้มูลผูป่้วยไปหน่วยงานอ่ืนมี
ความล่าชา้  และ 2) ผูรั้บขอ้มูลไม่ใส่ใจรับฟังขอ้มูลจากผูส่้งขอ้มูล 

 การศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า การใช้กระบวนการโฟกัสพีดีซีเอและเทคนิคเอสบาร์ มี
ประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ในการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ผูบ้ริหารทางการพยาบาล
สามารถน าแนวทางดงักล่าวไปปรับปรุงคุณภาพการส่ือสารระหวา่งหน่วยงานและแผนกภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล 
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ABSTRACT 
 

 Ineffective handoff communication between units will lead to medical errors and adverse 
events in an emergency unit.  Thus, it is imperative for enhancing the quality of the handoff process 
between emergency units. This developmental study aimed to improve the communication process 
of the patient transfer from an emergency unit to an inpatient ward of Pai hospital, Mae Hong Son 
Province.  Study methodology was guided by the FOCUS PDCA quality improvement process 
(Deming, 1993) which consisted of nine steps: identify a process that needs to be improved; 
organize a team that knows the process; clarify the current process; understand causes of variation 
in the process; select the processes that require improvement; plan for improvement; implement the 
plan; check for practice process; and act to maintain and continue the improvement.  The study 
sample included 7 registered nurses. The research instruments included interview guidelines and the 
handoff communication observation checklist.  Data were analyzed by using descriptive statistics.  

 Results showed that after using the FOCUS-PDCA process, mnemonic SBAR (Situation, 
Background, Assessment, Recommendation) to improve the quality of communication between 
units, all registered nurses could comply with the handoff protocol and send patients’ information 
completely and correctly.  As a result, the quality of the handoff process from the Emergency Unit 
to the Inpatient Ward improved.  Nurses were satisfied with the improvement of the nursing handoff 
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process and required to improve some problems that were found in the process.  The problems 
included: 1) information transfer between nurses within the Emergency Unit was not effective 
which resulted in handoff communication delay, and 2) the recipient did not pay attention during the 
sending nurse’s patient status report. 

 The results of this study showed that the use of the FOCUS PDCA process and SBAR 
technique are effective and useful to improve the handoff process between units. Nursing 
administrators can use these methods to improve the quality of communication of units and 
departments within and outside of hospitals. 

 

 


