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กิตติกรรมประกาศ 
 
กิตติกรรมประกาศ คณะผูวิจัยขอขอบคุณ แพทยหญิงศศิธร ศิริมหาราช ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาท
เชียงใหมซึง่สนับสนุน Routine to Research (R2R) ภายในโรงพยาบาล, ศาสตราจารยแพทยหญิงลักขณา 
ไทยเครือ อาจารยที่ปรึกษาของงานวิจัยนี้ ที่ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไขขอบกพรอง และ
กลุมงานวิจัยที่ชวยสนับสนุนวิธีการดําเนินงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย รวมท้ังขอเสนอแนะในการจัดทํารูปแบบ
การนําเสนองานวิจัยอันเปนประโยชนตอการทํางานวิจัยครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
นอกจากนี้คณะผูวิจัยขอขอบคุณแพทย, หัวหนากลุมงานผูปวยนอก, หัวหนาการพยาบาลผูปวยฉุกเฉิน, หัวหนา
การพยาบาลผูปวยนอก และผูเขารวมงานวิจัยทุกทานที่สละเวลา และใหความรวมมือในการศึกษาครั้งน้ี 
 
คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาอยางเต็มความสามารถ หากเกิดขอผิดพลาดประการใดคณะผูวิจัยขออภัยเปนอยาง
สูง และหวังวางานศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนบางไมมากก็นอยแกผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคัดกรอง 
และการจําแนกประเภทผูปวย, ผูเก่ียวของ และผูที่สนใจตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

บทคัดยอ 
ความเปนมา จากการนําคูมือแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ เกณฑ และวิธีปฏิบัติการคัดแยกผูปวยฉุกเฉิน 
ของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ มาใชในการคัดกรองและคัดแยกประเภทผูปวยฉุกเฉินในหนวยงาน
(แผนกผูปวยฉุกเฉิน/แผนกผูปวยนอก) ในป 2558 ยังพบอุบัติการณความคลาดเคลื่อนในการคัดแยกประเภท
ผูปวย ทําใหผูปวยไดรบัการรักษาที่ลาชา ท้ังนี้ยังไมทราบถึงปญหา และสาเหตุของปญหาในการคัดกรองผูปวย 
เพื่อนําไปใชวางแนวทางแกไขปญหา และพัฒนาระบบการคัดกรองผูปวย 
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาระบบการคัดกรองผูปวย  หาปญหาและสาเหตุของปญหาในระบบการคัดกรองผูปวย 
และหาแนวทางการแกไขเพื่อพัฒนาระบบการคัดกรองผูปวย 
วิธีการศึกษา เปนการศึกษาเชิงพรรณนาโดยสืบคนจากเอกสารการคัดกรองผูปวยในหนวยงาน สัมภาษณเชิง
ลึกบุคลากรทางการแพทย (แพทย/พยาบาล) ระดับผูบริหารและระดับผูปฏิบัติงานในหนวยงานทั้งหมด (15 
คน) เก่ียวกับระบบการคัดกรองผูปวย ปญหา สาเหตุของปญหาในระบบการคัดกรองผูปวย การสังเกตข้ันตอน
ในการปฏิบัติงานคัดกรองผูปวยของพยาบาลทั้งหมด (10 คน) และนําผลจากการศึกษามาจัดอันดับ ในการหา
แนวทางการแกไขปญหา โดยการระดมความคิดของกลุมพยาบาลในหนวยงานท้ังหมด (13 คน) 
ผลการศึกษา พบความความเคลื่อนในการคัดกรอง และการแยกประเภทผูปวย ทําใหผูปวยไดรับการรักษาที่
ลาชา ซึ่งเกิดจากพยาบาลที่ทําหนาท่ีในการคัดกรองผูปวย และจากการที่ผูปวยหรือญาติไมรูอาการผูปวยที่
ชัดเจน, ใหขอมูลอาการไมครบ, และแจงอาการท่ีเปนไมตรงกับความเปนจริง  ซึ่งจากการศึกษาพบวาใน
หนวยงานยังไมมีระบบการคัดกรองผูปวย แตมีข้ันตอนในการปฏิบัติงานการคัดกรองผูปวย  พบวามีพยาบาล
สามารถบอกขั้นตอนในการคัดกรองผูปวยครบและเรียงลําดับถูกตองเพียงคนเดียว (รอยละ 7.69) แตในการ
จําแนกผูปวยโดยใชดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินและกิจกรรมในการปฏิบัติงานของพยาบาล พบวาพยาบาลทั้งหมด 
(10 คน) สามารถจัดระดับความรนุแรงและความเรงดวนของผูปวย รวมถึงสามารถประเมินอาการแรกรับผูปวย
ไดอยางถูกตองทั้งหมด จะมีบางกิจกรรมเทานั้นที่พยาบาลไมไดประเมิน และไมไดปฏิบัติ ซึ่งสวนใหญเปนการ
ประเมินความเจ็บปวด (รอยละ 70)  
อภิปราย จากการจัดอันดับพบสาเหตุที่ทําใหเกิดผลกระทบมากและแกไขไดงาย คือ   ไมเขาใจในแนวทางการ
คัดกรองผูปวย และเกณฑการแยกประเภทผูปวย, ไมปฏิบัติตามหรือไมใชแนวทางคัดกรองท่ีมีอยูหลายแบบ, 
ขาดประสบการณในการคัดกรองผูปวย, ไมมั่นใจในการคัดกรองผูปวยฉุกเฉิน/ไมฉุกเฉิน, ไมมีคูมือและแนวทาง
ในการคดักรองผูปวยที่เปนของโรงพยาบาลโดยเฉพาะ, ไมมี Flow การคัดกรองท่ีเปนของหนวยงาน และไมได
รับการปฐมนิเทศ หรือการอบรมเรื่องการคดักรองผูปวย 
สรุป ปญหาความคลาดเคลื่อนในการคัดกรองผูปวย ทําใหผูปวยไดรับการรักษาที่ลาชา ในแผนกผูปวยฉุกเฉิน 
และแผนกผูปวยนอก มีสาเหตุหลักจากการท่ีไมมีระบบการคัดกรองผูปวย และไมมีแนวทางการคัดกรองที่
ชัดเจน การแกปญหาในหนวยงานควรมีระบบการคัดกรองที่ชัดเจน มีคูมือและแนวทางปฏิบัติในการคัดกรอง
ผูปวยที่เขาใจงาย ชัดเจน และสามารถนํามาใชไดงาย โดยมีการปฐมนิเทศเจาหนาที่ และการอบรมเรื่องการคัด
กรองผูปวย  
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1. ที่มาและความสําคัญ  
 

ในปจจุบันสถานการณที่ความตองการทางการแพทยมีปริมาณมากขึ้น ประกอบกับปริมาณทรัพยากร
ทางการแพทยและสาธารณสุขมีอยางจํากัด ซึ่งกระบวนการแกไขปญหาในภาพรวมสามารถทําไดหลายวิธี หนึ่ง
ในนั้นคอื กระบวนการการคดักรองผูปวย (Triage)  (การคัดกรองผูปวย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข) 
ระบบการคัดกรองผูปวยมีการใชมาเปนเวลานาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาผูปวยท่ีมีอาการฉุกเฉิน รอตรวจ
ไมได  และจําเปนตองใหการชวยเหลือทางการแพทยกอน  และเนื่องจากโรงพยาบาลเปนแหลงบริการชุมชน
ดานสุขภาพอนามัย เมื่อประชาชนเพิ่มขึ้น จํานวนผูมารับบริการก็เพิ่มมากขึ้น การคัดแยกผูปวยตั้งแตจุดคัด
แยกที่ผูปวยมาถึงโรงพยาบาลจึงมีความสําคัญ เพราะเปนขบวนการซึ่งผูปวยจะไดรับการประเมินเพ่ือตัดสิน
ความรีบดวนของปญหา และสงไปรักษาพยาบาลไดอยางเหมาะสม ตอบสนองความตองการในการบริการ
ผูปวยฉุกเฉินไดเร็วขึ้น (กงทอง ไพศาล, 2554 ) 
 แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปนหนวยงานท่ีสําคัญในโรงพยาบาลเปนดานแรก ท่ีใหบริการแก
ผูใชบริการที่มีอาการฉับพลัน และอยูในภาวะฉุกเฉิน จากการเจ็บปวยอยางกะทันหันซึ่งตองการการชวยเหลือที่
เรงดวน รวดเร็ว ถูกตองทันเวลาและปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง (พจนา มิตรเปรียญ และคณะ, 2561) ดังนั้น 
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินจึงจําเปนที่ตองมีเครื่องมือเปนเกณฑในการคัดกรองผูปวยที่แมนยําและนาเชื่อถือใน
การคัดกรองอาการของผูปวยที่ตองการ การรักษาอยางเรงดวน และใชทรัพยากรทางการแพทยที่มีอยูอยาง
จํากัดใหประโยชนอยางสูงสุด 

จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวกับการคัดแยกประเภทผูปวยฉุกเฉินทั้งในตางประเทศ
และตางประเทศพบวา ระบบการคัดแยกที่มีความละเอียด เท่ียงตรง และมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุดจะชวย
ใหพยาบาลสามารถคัดแยกผูปวยไดถูกตองตามความเรงดวนสามารถสงผูปวยไปยังพื้นท่ีรักษาที่มีความ
เหมาะสมกับอาการผูปวย ลดความลาชาในการรักษา ลดอัตราตาย ลดคาใชจายและทรัพยากรขององคกรที่
ตองนํามาใชเกินความจําเปน และลดอัตราความคลาดเคลื่อนในการคัดแยก (กัลยารัตน หลาธรรม, 2560) 
(ปริวัฒนและพนอ, 2557) และในหลายประเทศ เชน ประเทศแคนนาดา (Canadian Triage and Acuity 
Scale (CTAS) และประเทศสหรัฐอเมริกา (Emergency Severity Index (ESI)) ไดใชการคัดแยกประเภท
ผูปวยเปน 5 ระดับ การพัฒนาระบบการคดัแยกผูปวยชวยใหผูปวยไดรับการประเมินภาวะสุขภาพเพื่อคัดแยก
ผูปวยไดรวดเร็วทําใหระยะเวลารอพบแพทย และระยะเวลาอยูในหองอุบัติเหตุฉุกเฉินลดลง สามารถสราง
ความพึงพอใจใหกับผูมารับบริการและเจาหนาที่ (อรวรรณ ฤทธ์ิอินทรางกูร,2561) อีกทั้งเปนการเพิ่มศักยภาพ
ในบทบาทของพยาบาลผูประเมินครั้งแรกที่พบผูปวย เพื่อชวยลดอัตราการเสียชีวิตของผูปวย (สุปยา ชัยพิสุทธิ์
สกุล  และคณะ, 2559)  สวนระบบการคัดแยกที่มีความคลาดเคลื่อนมาก จะสงผลทําใหภาระงานของหนวยงาน
เพิ่มมากขึ้น มีการใชทรัพยากรท่ีมาก เกินความจําเปน เชน การสงตรวจทางหองปฏิบัติการ การสงตรวจ
เอ็กซเรยเพื่อการวินิจฉัย เปนตน เพ่ิมอัตราบุคลากรที่ตองปฏิบัติงานโดยไมมีความจําเปน เพิ่มคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลที่สูงขึ้นรวมถึงระยะเวลาในการเขาถึงการรักษา สําหรับผูปวยเรงดวนฉุกเฉินอาจจะเกิดความ
ลาชาอาจสงผลตอโอกาสรอดชีวิตของผูปวย (Yurkova & Wolf, 2011) 
 ในประเทศไทยกระบวนการคดักรองผูปวย (Triage) ไดมีการพัฒนาตอเน่ืองเรื่อยมา เดิมในประเทศใช
ของสภาการพยาบาลในการแบงประเภทผูปวย ซึ่งแบงระดับการคดักรองออกเปน 3 ระดับ คือ Emergent (E), 
Urgent (U), Non-emergent (N) มาใชในระบบบริการของหองฉุกเฉิน และมีการประกาศใชหลักเกณฑในการ
คัดแยก เพื่อการคํานวณภาระงานการพยาบาลหองฉุกเฉินในป 2545 โดยแบงคนไขเปน 4 ระดับคือ 
Emergent, Urgent, Acute illness และ Non-acute illness จนกระทั่งในปจจุบัน ไดเริ่มมีการปรับใชระบบ
คัดกรองที่แบงออกเปน 5 ระดับความรุนแรง โดยอางอิงจากหลากหลายวิชาการ เชน Canadian Triage and 
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Acuity Scale (CTAS)ของประเทศแคนาดา และ Emergency Severity Index (ESI) ของสหรัฐอเมริกา
กระทั่งลาสุดไดมีการปรับเปน Version 4 ( MOPH  ED Triage กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข, 2561) 
สวนในสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดเกณฑการประเมินเพื่อคัดแยกระดับ
ความฉุกเฉิน ณ หองฉุกเฉินตามระบบ ESI Version 4 มีการแบงระดับเปน 5 ระดับ ไดแก 1) ผูปวยฉุกเฉิน
วิกฤต 2) ผูปวยฉุกเฉินเรงดวน 3) ผูปวยฉุกเฉินไมรุนแรง 4) ผูปวยทั่วไป และ 5) ผูปวยใชบริการสาธารณสุขอ่ืน 
(สุคนธจิต  อุปนันชัย, 2559) 
 แผนกผูปวยฉุกเฉิน(Emergency Department- ER)  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม เปนดานหนาที่
ใหบริการรับผูปวยทั้งสงตอ (Refer), ทั่วไป (Walk in) และยังเปนแผนกผูปวยนอก(Outpatient 
Department- OPD) นอกเวลา ที่ใหบริการ 24 ชั่วโมง จากสถิติผูมารับบริการที่ผานมา ตั้งแตป 2558-2561 
มีผูมารับบริการ 1,073, 1,083, 1,155 และ 1,225 ราย ตามลําดับ จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวาผูมารับ
บริการท่ีแผนกฉุกเฉินมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นทุกป โดยผูปวยนอกจากจะเปนผูปวยฉุกเฉินระบบประสาทแลว ยังมี
โรครวม เชน โรคหัวใจ, โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน และโรคไขมันในเลือดสูง เปนตน ทําใหในปจจุบัน
มีผูปวยที่มารับบริการมีหลากหลายมากขึ้นดวย 
 ในชวงเวลา 2558-2560 มีรายงานอุบัติการณความคลาดเคลื่อนในการคัดกรองผูปวยฉุกเฉินในแผนก
ผูปวยนอก ในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมจํานวน 4 ราย ดังตอไปนี้ ในป 2558 ผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
ควรไดเขาระบบ Stroke fast track (SFT) แตตองไปรอตรวจที่ OPD, ป 2559  ผูปวยมีอาการแขนขาออนแรง 
ควรไดคัดกรองเขาระบบ SFT แตตองไปรอตรวจที่ OPD และแพทยเปนผูคัดกรองได และนําสง ER, ป 2560 
เปนผูปวยนอนติดเตยีง มาตรวจแตผูปวยเพิ่งจําหนายจากโรงพยาบาลอ่ืน มีอาการหายใจเหนื่อยขณะรอตรวจ 
ใชระยะเวลารอตรวจนาน มาถึง ER มีอาการเหนื่อยหอบมาก ตัวเย็น  DTX = 500 mg% แพทยวินิจฉัย DKA   
สงตอโรงพยาบาลลําพูน  และผูปวยโรคหลอดเลือดสมองที่เปนผูปวยนอนติดเตียง มีอาการเหงื่อออก ตัวเย็น 
แตรอตรวจที่แผนกผูปวยนอก ตอมามีอาการหายใจเหนื่อยหอบ วินิจฉัย STEMI สงตอโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม   เห็นไดวา ผูปวยที่มารับการรักษาที่ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมจะไดรับการคัดกรองเพื่อแบง
ประเภทผูปวยกอนพบแพทย แตพบวามีความคลาดเคลื่อน การคัดแยกที่ไมถูกตองนี้คิดเปนรอยละ <1 ซึ่งนอย
กวาเกณฑที่ยอมรับไดทั่วไปคือไมเกินรอยละ 5-15 (Yuksen, 2012) คือรอยละ 5 ไมวาจะเปนคัดแยกผูปวยที่มี
การประเมินอาการความรุนแรงการบาดเจ็บที่ต่ํากวาความเปนจริง (Undertriage) ทําใหผูปวยตองรอเขารับ
การรักษานานกวาที่จะเปนทําใหผูปวยมีอาการรุนแรงมากขึ้นกอนไดรับการรักษา และรอยละ 15 สําหรับการ
ประเมินอาการความรุนแรงการบาดเจ็บท่ีมากเกินความเปนจริง (Overtriage)  ทําใหผูปวยอื่นที่มีอาการฉุกเฉิน
เรงดวนมากกวาไดรับการดูแลชากวาที่ควรจะเปน และเนื่องจากผูปวยที่มีอาการทรุดลงขณะรอตรวจที่แผนก
ผูปวยนอก ตองเขามาประเมินอาการซ้ํา และแกไขภาวะฉุกเฉินที่หองฉุกเฉิน ซึ่งกวาผูปวยจะไดรับการแกไข
ภาวะฉุกเฉิน อาจทําใหผูปวยมีแยลงกวาเดมิ ถึงแมอัตราการเกิดอุบัติการณจะต่ํา แตแผนกผูปวยฉุกเฉินเล็งเห็น
ความสําคัญในการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการของผูปวยทุกคน  
 ดังนั้นจากปญหาที่พบ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศกึษาเก่ียวกับปญหา สาเหตุ และการแกไขระบบการ
คัดกรองผูปวยฉุกเฉิน เพื่อใหผูปวยไดรับการแยกประเภทไดถูกตอง และไดรับการรักษาที่รวดเร็ว ใหผูปวย
ไดรับการดูแลท่ีมีมาตรฐาน ลดอัตราการเสียชีวิต ลดอัตราความพิการ และลดอัตราการนอนโรงพยาบาลนาน
ได 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
    1. เพ่ือศึกษาระบบการคัดกรองผูปวยในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
    2. เพ่ือศึกษาปญหา และสาเหตุของปญหาในระบบการคัดกรองผูปวยของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
    3. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาระบบการคัดกรองผูปวย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม  
 
3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
   3.1 ศึกษาระบบการคัดกรองผูปวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการศกึษาระบบการคัดกรองผูปวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาระบบการคัดกรองผูปวย
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 

จากการสัมภาษณ, สังเกต 
และสนทนากลุม 

 

ผูปวยฉุกเฉิน หมายถึง ผูปวยที่มีระดับ
ความฉุกเฉิน 1 – 3 (ESI1-ESI3) 
ผูปวยไมฉุกเฉิน หมายถึง ผูปวยที่มีระดับ 
4–5 (ESI4-ESI5) 
 

มี 
- แนวปฏิบัติการคดักรองผูปวย ตัง้แต  
ป 2558 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานการคัดกรองผูปวย
ของแผนกผูปวยนอก (OPD) 
- แนวปฏิบัติการรบัผูปวย Stroke 

ไมมี 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงานการคัดกรองผูปวย 

- เกณฑการคดัแยกผูปวยของโรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม 
- คูมอืในการคัดกรองผูปวยของโรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหม 
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3.2 ศึกษาปญหา และสาเหตุของปญหาในระบบการคัดกรองผูปวย และการพัฒนาระบบการคัดกรอง
ผูปวย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการศึกษาปญหา และสาเหตขุองปญหาในระบบการคัดกรองผูปวย และแนวทางพัฒนาระบบการคัดกรอง

ผูปวย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 

 
 
 

พยาบาลที่ทําหนาที่คัดกรองผูปวย 

- พยาบาลหองฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานท้ัง
นอกและนอกเวลาราชการ 
- พยาบาลแผนกผูปวยนอกที่ทําหนาที่
คัดกรองผูปวยในเวลาราชการ 

การสัมภาษณ รายบุคคลเกี่ยวกับ 
1. ระบบการคัดกรอง และข้ันตอนใน
การคัดกรองผูปวยของแผนกฉุกเฉิน 
และแผนกผูปวยนอกตั้งแตแรกรับ  
2. ปญหาในการคัดกรอง และการคัด
แยกประเภทผูปวย และการแกปญหา
ที่เกิดขึ้น  
สัมภาษณจากพยาบาลที่มีหนาที่คัด
แยกผูปวยที่มารับบริการหองฉุกเฉิน
และแผนกผูปวยนอก ทั้งในและนอก
เวลาราชการ จํานวน 10 ราย 
3. สัมภาษณหัวหนา จํานวน 3 ราย
เกี่ยวกับระบบการคดักรองในแผนก
ฉุกเฉิน และแผนกผูปวยนอก 
4. สัมภาษณแพทย จํานวน 2 ราย ที่
ปฏิบัติงานในการตรวจรกัษาผูปวยทั้ง
แผนกฉุกเฉิน และแผนกผูปวยนอก 
 

สังเกต 
สังเกตการณคัดกรอง และการคัด
แยกประเภทผูปวยโดยใชดัชนีความ
รุนแรงฉุกเฉินและแบบบันทึกขอมูล
การคัดแยกประเภทผูปวย 
สังเกตจาก 
พยาบาลท่ีทําหนาท่ีคัดกรองผูปวยทั้ง
แผนกฉุกเฉิน และแผนกผูปวยนอก 
จํานวน 10 ราย 
 

สนทนากลุม  
สนทนากลุมพยาบาลที่ทําหนาที่คัด 
กรองผูปวยโดยการวิเคราะห สถาน
การณเก่ียวกับการคัดกรอง และการ
แยกประเภทความเรงดวนตอการ
รักษาของผูปวย ของโรงพยาบาล
ประสาทเชียงเชียงใหมที่ผานมา  
 

ปญหาการคัดกรอง และการแยกประเภทผูปวยที่ไมถูกตอง 
- การคัดกรองและแยกประเภทผูปวยที่มีอาการความรุนแรงการบาดเจ็บที่ต่ํากวาความเปนจริง 
(Under triage) 
- การคัดกรองและแยกประเภทผูปวยที่มีอาการความรุนแรงการบาดเจ็บที่มากเกินความเปนจริง 
(Over triage) 
 

แนวทางพัฒนาระบบการคัดกรองผูปวย 
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4. วิธีการ  
4.1 รูปแบบการศึกษา เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive) 
     การศกึษาแบงเปน 3 ระยะ ตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้  
      4.1.1. เพื่อศึกษาระบบการคัดกรองผูปวย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
      4.1.2. เพื่อปญหา และสาเหตุของปญหาในระบบการคัดกรองผูปวย 
      4.1.3. เพื่อศกึษาแนวทางพัฒนาระบบการคดักรองผูปวย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม  
 
4.2 สถานที่ศึกษา แผนกผูปวยฉุกเฉิน และแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
 
4.3 ประชากรศกึษา  
     แบงตามวัตถุประสงค  
     วัตถุประสงคที่ 1: ระบบการคดักรองผูปวย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
     วัตถุประสงคที่ 2: พยาบาลที่ทาํหนาท่ีในการคัดกรองผูปวยทั้งแผนกฉุกเฉิน และแผนกผูปวยนอก     
     วัตถุประสงคที่ 3: แนวทางพัฒนาระบบการคัดกรองผูปวย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
 
4.4 นิยามศัพท 

การคัดกรองผูปวย (Triage) หมายถึง กิจกรรมที่พยาบาลปฏิบัติตอผูปวยท่ีมารับบริการที่แผนก
ผูปวยฉุกเฉิน โดยการรวบรวมขอมูล จากการซักประวัติและตรวจรางกาย อยางรวดเร็ว และตัดสินใจระบุ
ประเภทผูปวย ตามลําดับความรุนแรงของการเจ็บปวย โดยใชEmergency Severity Index (ESI) Version 4 
ตามแนวคิดของ Gilboy, et al. (2011) เปนแนวทางในการคัดแยกประเภทผูปวย และนําสงผูปวยรับการ
รักษาพยาบาลในหองฉุกเฉิน หรือแผนกผูปวยนอกตามที่ไดคัดแยกผูปวยในแตละประเภท 

ระดับความฉุกเฉินของผูรับบริการ แบงเปน 5 ระดับความรุนแรง ตาม Emergency Severity Index 
(ESI) Version 4 ซึ่งมีการกําหนดหมายความของแตละระดับความฉุกเฉินไวดังนี้ 

1. ระดับ 1 หมายถึง ผูปวยฉุกเฉินวิกฤต (Resuscitation; ESI 1) ใชสัญลักษณ สีแดง หมายถึง
ผูปวยที่มีอาการหนักมากขั้นวิกฤติหรือมีอาการปวยกะทันหันซึ่งมีภาวะที่คุกคามตอชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส ตอง
ไดรับการตรวจรักษาทันที มิฉะน้ันอาจจะเสียชีวิตหรือพิการอยางถาวรไดสูง เชน ผูปวยไมรูสึกตัว ภาวะหัวใจ
หยุดเตนหรือไมมีชีพจร ภาวะหยุดหายใจ ผูปวยใสทอชวยหายใจ ชักตอเนื่อง ช็อก หมดสติ GCS ≤ 8 และ
ผูปวยมีโอกาสเสียชีวิตไดสูง เปนตน   

2. ระดับ 2 หมายถึง ผูปวยฉุกเฉินเรงดวน (Emergency; ESI 2) ใชสัญลักษณ สีชมพู หมายถึง
ผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยเฉียบพลันซึ่งจําเปนตองไดรับการดูแลรักษาอยางเรงดวน มิฉะนั้นอาจมี
อาการทรุดลงหรือภาวะแทรกซอนตามมาได เชน ผูปวยกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หอบหืดกําเริบ ติด
เชื้อในกระแสเลือด ซึมลง ออนแรงครึ่งซีกเฉียบพลัน อาการทางสมองจากหลอดเลือดสมองตีบตันทันทีมีความ
จําเปนตองไดรับยาละลายลิ่มเลือด (Stroke fast trackไมเกิน 4.5 ชั่วโมง) ผูปวยเจ็บอก ผูปวยปวดมากทนไม
ไหว (Pain scale ≥ 7) เปนตน   

3. ระดับ 3 หมายถึง ผูปวยเรงดวน (Urgency; ESI 3) ใชสัญลักษณ สีเหลือง หมายถึง ผูปวยที่
ไดรับบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยเฉียบพลันไมรุนแรงซึ่งจําเปนตองไดรับการดูแลรักษาหากปลอยไวอาจทําใหการ
เจ็บปวยนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซอนได เชน บาดเจ็บศีรษะ มีไขสูง อาการหายใจลําบากหรือหายใจ
ติดขัดเล็กนอย (Mild respiratory distress) ปวดทอง (Pain < 7) ผูปวยจําเปนตองไดรับการรักษาหรือสง
ตรวจที่เพิ่มเติมมากกวา 1 อยางหรือ Consult แพทยเฉพาะทาง เปนตน 
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  4. ระดับ 4 หมายถึง ผูปวยเจ็บปวยไมรุนแรง (Semi urgency; ESI 4) ใชสัญลักษณ สีเขียว 
หมายถึง ผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยไมรุนแรง ซึ่งสามารถรอได และไดรับการตรวจหลังจากแพทย
ตรวจผูปวยหนกัอ่ืน ๆเสร็จแลว เชน ผูปวยมีอาการปวดเล็กนอย ปสสาวะแสบขัดแตไมมีไข ปวดทองลิ้นป โรค
กระเพาะอาหารที่มีแนวโนมไดยาฉีด ผูปวยที่มารับบริการที่อาการไมเขากับเกณฑขอใดในระดับ 1, 2 และ 3 
ขางตน ประกอบกับสัญญาณชีพปกติ  บุคคลที่เจ็บปวยแตไมใชผูปวยฉุกเฉินซึ่งอาจรอรับหรือเลือกสรรบริการ
สาธารณสุขในเวลาทําการปกติ หรือใชทรัพยากรเพียงชนิดเดียวในการตรวจรักษาครั้งนั้น เชน การเจาะเลือด, 
X-ray เปนตน  

5. ระดับ 5 หมายถึง ผูปวยทั่วไป (Non urgency; ESI 5) ใชสัญลักษณ สีขาว หมายถึง ผูปวยที่
ไดรับบาดเจ็บ หรือเจ็บปวยทั่วไปไมฉุกเฉิน ซึ่งสามารถรอได หรือสามารถเลือกมารับบริการที่หองตรวจผูปวย
นอกในวันและเวลาราชการได ซึ่งมารับบริการสาธารณสุขหรือบริการอ่ืนโดยไมจําเปนตองใชทรัพยากร หรือ
ผูปวยสามารถรอตรวจที่คลินกิทั่วไป หรือสามารถนัดมาวันอ่ืนได เชน ทําแผลเกา/ตัดไหม มาตรวจตามนัด ขอ
ใบรับรองแพทย ขอรับยาเดิม ฉีดยาตามนัด ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพทั่วไป เปนตน  

การพัฒนา (Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีมีการกระทําใหเกิดขึ้น หรือมีการวางแผน
กําหนดทิศทางไวลวงหนา โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ตองเปนไปในทิศทางที่ดีข้ึน ถาเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีไมดีก็
ไมเรยีกวาการพัฒนา 

ระบบ (System) หมายถึง สิ่งท่ีประกอบขึ้นมาจากหนวยยอยหรือองคประกอบยอย ที่จะตองมี
ความสัมพันธและทําหนาที่รวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว (จันทิมา กงหว่ัน, วารสารออนไลน) 
และเปนการรวมกันขององคประกอบยอยๆ ที่ทําหนาท่ีของตนเอง  และมีปฏิสัมพันธกัน  เพื่อดําเนินงานให
บรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว  โดยระบบนั้นอาจเกิดโดยธรรมชาติหรือมนุษยเปนผูออกแบบและสรางสรรคข้ึนก็
ได  ทั้งน้ีทุกระบบจะมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการคือ 1) ปจจัยนําเขา (input) ไดแก จุดมุงหมาย 
ทรัพยากร ปญหาตางๆ 2) กระบวนการ (process) ไดแก ข้ันตอนการทํากิจกรรมหรือการดําเนินงาน และ 3) 
ผลลัพธ (output) ซึ่งเปนผลงานหรือผลผลิตที่ได (มารุต สมวงศ, 2553)    

ระบบ เปนการทํางานรวมกันของสวนประกอบแตละสวนอยางมีความสัมพันธกันอยางตอเน่ือง โดย
การทําหนาที่รวมกัน โดยมีจุดมุงหมาย ขั้นตอนการทํากิจกรรม และผลลัพธเดยีวกันเพื่อนําไปสูความสําเร็จตาม
เปาหมายที่ไดวางไว 

การพัฒนาระบบงาน (System Development) เปนกระบวนการพัฒนาระบบงานเดิม ให
เปน ระบบการทํางานแบบใหม โดยมีจุดประสงคใหระบบการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

การพัฒนาระบบการคัดกรองผูปวยฉุกเฉิน (The Development Of Triage System) หมายถึง 
การนําระบบการคัดกรองผูปวยฉุกเฉินที่มีอยูเดิมมาปรบัปรุง พัฒนาใหเปนระบบการคัดกรองผูปวยฉุกเฉินแบบ
ใหม ที่มีความละเอียด ชัดเจน ใชงานงาย โดยมีจุดประสงคใหระบบการคัดกรองผูปวยฉุกเฉินมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น พยาบาลที่มีหนาที่การคัดแยกผูปวยสามารถคัดแยกไดถูกตอง 
 
4.5 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
     4.5.1. แบบสอบถามการปฏิบัติงานในการคัดกรอกผูปวยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม      1     หนา 
            เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสบการณการทํางานในแผนกฉุกเฉินและแผนกผูปวยนอก, 
ประสบการณการปฏิบัติหนาที่พยาบาลคัดกรอง, การไดรับการปฐมนิเทศหรือการอบรมในเรื่องการคัดแยก
ผูปวย และการใชคูมือ หรือเคยอานคูมือการคัดกรองผูปวยจากแหลงใดแหลงหนึ่งที่สามารถนํามาอางอิงเพื่อใช
ในการปฏิบัติงานการคัดกรองผูปวยในปจจุบันหรือไม ซึ่งปรับปรุงมาจากแบบสอบถามขอมูลการปฏิบัติงานการ
คัดแยกผูปวยเบื้องตนของโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ (อรวรรณ ฤทธิ์อินทรากุล และคณะ, 2561) 
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     4.5.2. แบบสัมภาษณเกี่ยวกับประเด็นปญหาและแนวทางการพัฒนาระบบการคดักรอง      1     หนา 
           เปนแบบสัมภาษณเก่ียวกับขั้นตอนการคัดแยกผูปวย ปญหาในการคัดกรองผูปวย และการแกปญหาที่
เกิดจากการคัดกรองผูปวย โดยสัมภาษณหัวหนาหนวยงาน จํานวน 3 ราย พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการคัดกรองผูปวย จํานวน 10 ราย และแพทยท่ีปฏิบัติงานในการตรวจรักษาผูปวยท้ังแผนกฉุกเฉิน 
และแผนกผูปวยนอก จํานวน 2 ราย โดยใชแบบสัมภาษณที่เตรียมคําถามไวลวงหนา โดยหัวขอสัมภาษณ 
ผูวิจัยไดสรางข้ึนจากการศึกษาระบบการคัดกรองที่มีอยูเดิมและนํามาสรางเปนหัวขอสัมภาษณในแบบ
สัมภาษณ กอนการสัมภาษณผูวิจัย 2 คน ไดทําความเขาใจ และขอตกลงรวมกันในการสัมภาษณ เพื่อลดความ
ผิดพลาดในหัวขอการสัมภาษณ 
 แนวทางและหัวขอการสัมภาษณ 
 1. คุณคิดวาระบบการคดักรองคืออะไร 
 2. โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมมีระบบการคดักรองหรือไม 
 3. ระบบการคดักรองผูปวยของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมประกอบดวยอะไรบาง 

4. ในระบบการคัดกรองผูปวยมีข้ันตอนในการคัดกรองผูปวยตั้งแตแรกจนกลับบานอยางไรบาง  
    (Flow การคัดกรอง) 
5. ในการคัดกรองผูปวย เราแยกประเภทผูปวยออกเปนก่ีประเภท 
6. ปญหาที่เกิดจากการคัดกรองผูปวยแตละครั้งมีอะไรบางคะ /แลวคิดวาสาเหตุของปญหาเกิดจาก 
   อะไรคะ 

              - ปญหาไมรูระบบการคัดกรอง/ขั้นตอนการคดักรอง 
              - ปญหาเรื่องไมไดรับการปฐมนิเทศ/การอบรมเรื่องการคัดแยกผูปวยเม่ือมาอยูที่ ER/OPD 
              - ไมทราบวามีคูมือ หรือมี Guild line (ขณะรอตรวจถาผูปวยมีอาการแยลงจะทําอยางไรคะ) 

7. แนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น คุณทําอยางไรคะ 
    4.5.3. แบบสังเกตการณ การจําแนกผูปวยโดยใชดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินสําหรับแผนกผูปวยฉุกเฉิน  
             และแผนกผูปวยนอก                                                                           2   หนา 
    เก็บขอมูลโดยการสังเกตการณการคัดกรองผูปวยแบบมีสวนรวมโดยผูวิจัยจะสังเกตการณ การ
ปฏิบัติงานขณะคัดกรองผูปวยที่มารับบริการที่แผนกผูปวยนอก และแผนกผูปวยฉุกเฉินของผูรวมโครงการวิจัย 
โดยใชแบบสังเกตการจําแนกผูปวยโดยใชดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินสําหรับแผนกผูปวยฉุกเฉิน และแผนกผูปวย
นอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมซึ่งปรับปรุงมาจากแบบสังเกตการณจําแนกผูปวยโดยใชดัชนีความรุนแรง
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลกลาง (วิทยานิพนธของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร)  
    ซึ่งมีทั้งหมด 15 ขอพฤติกรรม ท่ีผูวิจัยใชสังเกตการณ การปฏิบัติงานขณะคัดกรองผูปวยของ
เจาหนาที่พยาบาลที่ทําหนาท่ีในการคัดกรองผูปวยทั้งใน และนอกเวลาราชการ ประกอบดวย 
1. การกลาวทักทายผูปวยและญาติ การระบุตัวตนของผูปวย และการซักประวัติการเจ็บปวยหรืออาการที่
นําผูปวยมาโรงพยาบาล 
2. การประเมิน General Appearance  
 เปนการประเมินลักษณะทั่วไปของผูปวยการสังเกตดูสวนตางๆของรางกายทั่วๆไป ท่ีไมไดอยูในระบบ
ใดระบบหนึ่งโดยเฉพาะ  
3. การประเมินการอุดกั้นทางเดินหายใจ (Airway) 
 เปนการสังเกตการหายใจของผูปวยจากอาการตอไปนี้เชน อาการหายใจเร็ว หอบ มีสิ่งแปลกปลอมใน
ปาก การสําลักเศษอาหาร ลิ้นตกอุดก้ันทางเดินหายใจ 
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4. การประเมินการหายใจและการแลกเปลี่ยนออกซิเจน (Breathing)  
 เปนการประเมินการหายใจและการแลกเปลี่ยนออกซิเจน วาผูปวยหายใจปกติหรือไม จังหวะการ
หายใจปกติ สม่ําเสมอ และการขยายตัวของทรวงอกทั้งสองขางเทากัน สังเกตการใชกลามเนื้อชวยในการ
หายใจ และประเมินความอิ่มตัวของออกซิเจน (Oxygen Saturation) 
5. การประเมินการไหลเวียนโลหิต (Circulation)  
 เปนการประเมินการไหลเวียนโลหิต โดยสังเกตสีผิว ผูปวยที่มีการสูญเสียเลือดหรือสารนํ้ามาก อาจมีสี
ผิวซีด เย็น ชีพจรเบาเร็ว สังเกตอัตราและลักษณะการเตนของชีพจร จังหวะ การเตนสม่ําเสมอหรือไม เบา แรง
อยางไร 
6. การประเมินระดับความรูสึกตัว (Disability)  
7. การประเมินสัญญาณชีพ (Vital sign) 
การประเมินอาการ, ระดับความรูสึกตัว และสัญญาณชีพแรกรับของผูปวย  
 เนื่องจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมเปนโรงพยาบาลเฉพาะทางระบบประสาท ดังนั้นการประเมิน
สภาพผูปวยทางระบบประสาทจะตองประเมินจากหลายดานรวมกัน ไดแก การวัดระดับความรูสึกตัวของผูปวย 
(Coma scale) และการวัดสัญญาณชีพ (vital signs) (วันเพ็ญ ประสาทเวช, 2554) 
 การวัดระดับความรูสึกตัวของผูปวย (Coma scale) 
 เปนการประเมินระดับความรูสึกตัว หรืออาการแรกรับของผูปวย นอกจากจะใชสัญญาณชีพในการ
ประเมินความรุนแรงของโรคแลว ยังใช  Glasgow Coma Scale   ในการประเมินความผิดปกติ และความ
รุนแรงทางระบบประสาทรวมดวย 
 Glasgow Coma Scale   คือ วิธีประเมินความผิดปกติและความรุนแรงทางระบบประสาทวิธีหนึ่งที่
นิยมใชทางการแพทย เนื่องจากเปนวิธีที่ไมยุงยาก งายตอการใช และสามารถใหบุคลากรทางการแพทยที่ไมใช
แพทยประเมินได โดยประเมินลักษณะทางคลินิกในการรูสึกตัวของผูปวยเปนคะแนน ซึ่งมีคะแนนรวมสูงสุด  
= 15 คะแนน ท้ังน้ี การประเมินประกอบดวย ดังนี้ (นลินี พสุคันธภัค และคณะ, 2559) 
  1. การลืมตา (Eye opening) ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี  
      ลืมตาไดเอง                             4    คะแนน 
      ลืมตาเมื่อเรียก                          3    คะแนน 
      ลืมตาเมื่อเจ็บ                           2    คะแนน 
      ไมลืมตาเลย                             1    คะแนน 
           2. การพูดโตตอบ (Verbal) ซึ่งมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้  
               พูดคุยได ไมสับสน                      5  คะแนน 
      พูดไดแตสับสน                         4  คะแนน 
      พูดเปนคํา ๆ                            3  คะแนน 
      สงเสียงไมเปนคําพูด                   2  คะแนน 
      ไมออกเสียงเลย                         1  คะแนน      
 3. การเคลื่อนไหว (Motor response) ซึ่งมเีกณฑการใหคะแนนดังน้ี  
              ทําตามคาํสั่งได                           6    คะแนน 
              ทราบตําแหนงท่ีเจ็บ                     5    คะแนน 
              ชักแขน ขาหนีเม่ือเจ็บ                  4    คะแนน 
     แขนงอผดิปกติ                           3    คะแนน 
     แขนเหยียดผิดปกติ                      2    คะแนน 
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              ไมเคลือ่นไหวเลย                        1    คะแนน 
หมายเหตุ : ลืมตาโดยไมมี Response เลย ให 1 คะแนน 
             : ถาใสทอชวยหายใจใส VT 
             : การประเมินแขนขา ใหประเมินแขนขาขางทีดี่ที่สุด 
ขนาดรมูานตา  
 
  
 
  
 
 
 
หมายเหตุ : การประเมินขนาดของรมูานตา ประเมินขนาดของรูมานตากอนรูมานตากระทบแสงไฟฉาย 
     มีปฏิกิริยาตอแสงไฟฉาย       บันทึกตัวยอ  R = react to light normal 
     มีปฏิกิรยิาตอแสงไฟฉายชา    บันทึกตัวยอ  S = sluggish 
     ไมมีปฏิกิริยาตอแสงไฟฉาย    บนัทึกตัวยอ  N = no react to light หรอือาจใช F = Fixed 
     ถาตาปด                         บันทึกตัวยอ  C = close  
 4. กําลังของแขน ขา (Motor power) มี 6 ระดบั grade 0 – 5 
    Grade 0 หมายถึง ไมมีการเคล่ือนไหว 
    Grade 1 หมายถึง กระดิกนิ้วได 
    Grade 2 หมายถึง ขยบัไดตามแนวราบ 
    Grade 3 หมายถึง ยกแขนตานแรงไมได 
    Grade 4 หมายถึง ยกแขนตานแรงไดเล็กนอย 
    Grade 5 หมายถึง กําลังปกติ 
หมายเหตุ : ตองประเมินแขน – ขาทั้ง 2 ขาง 
การแปลผล คือ ถาคาคะแนนรวม 15 คาคะแนน คือ การรูสึกตัว/การพยากรณโรคดีที่สุด, คะแนนตํ่าสุด 3 
คะแนน คือ การพยากรณโรคแยที่สุด 
 การวดั และประเมินสัญญาณ (Vital signs) 
 การเปล่ียนแปลงของสญัญาณชีพสัมพันธโดยตรงกับพยาธิสภาพของสมอง การสังเกตและบันทึกความ
ดันโลหิต ชีพจร การหายใจ และอุณหภมิูรางกายเปนระยะ จึงเปนส่ิงท่ีจําเปนหรับผูปวยบาดเจบ็ทีศี่รษะ เพราะ
สมองบางสวนเปนศูนยกลางในการควบคุมการหายใจ การไหลเวียนและความดันโลหิต รวมทั้งอุณหภูมิของ
รางกาย เชนเม่ือผูปวยมีความดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้น จะทําใหมีปฏิกิริยายาโต (Cushing response) คือ 
ตรวจพบชีพจรชาลง ความดันซิสโตลิกสูงขึ้น ความดันชีพจร (Pulse pressure) กวางขึน้ จังหวะและลักษณะ
การหายใจอาจผิดปกต ิ(Chalermsri Suksumboon, 2556) 
 1. การประเมินการหายใจจะสังเกตอัตราการหายใจจังหวะและความลึก หากพบความผิดปกต ิเชน 
    - การหายใจแบบ Cheyne-Stroke respiration คือการหายใจเร็ว สลับการหยุดหายใจ (apnea) 
เปนระยะทีแ่สดงวามีการเสยีหนาท่ีของสมองบางสวน  
    - การหายใจแบบ Central neurogenic hyperventilation คือ หายใจหอบลึกสม่ําเสมอมากกวา 
40 ครั้ง/นาท ีพบในผูปวยทีม่ีการกดเบียด mid brain เปนตน  
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 2. ชีพจร ปกติอยูในชวง 60-100 ครั้ง/นาที อาจพบชีพจรที่เตนแรงแตชา แสดงวามีภาวะความดันใน
กะโหลกศีรษะสูง ในขณะที่มีภาวะความดันในกะโหลกศรีษะสูงมาก จนไมสามารถปรับตัวได การเตนของหัวใจ
จะเรว็ (tachycardia)  
 3. ความดันโลหิต หากมีคาความดันชีพจรมากกวา 40 มิลลิเมตรปรอทแสดงวามีภาวะ ความดันใน
กะโหลกศีรษะสูง  
 4. อุณหภูมิ พบภาวะอุณหภูมิในรางกายสูงไดบอยในผูปวยทางระบบประสาท การเพิ่ม อุณหภูมิทําให
รางกายตองการออกซิเจนมากข้ึน และเซลลสมองสูญเสียหนาที่จึงตอง ควบคุมอุณหภูมิไมใหเกิน 38 องศา
เซลเซียส 
 
ตารางที่ 1 เกณฑการพจิารณาสัญญาณชีพที่บงบอกภาวะอนัตราย (Danger zone vital signs) 

 
8. การประเมินวาผูปวยกําลังมีความทุกขทรมานหรือเจ็บปวดมากหรือไม (Pain)  
 โดยการประเมินวาผูปวยมีอาการปวดในอวัยวะที่สําคัญหรือไม เชนปวดศีรษะหรือ อาการปวดบริเวณ
สวนตางๆ ของรางกาย โดยอาการปวดตองมีการแสดงออกทางลักษณะภายนอก เชน สีหนา รองไห เหงื่อแตก 
นอนบิดตัว เคร่ืองมือที่ประเมิน คือ คาคะแนนความเจ็บปวด (Pain score)  
  

อายุ สัญญาณชีพที่บงบอกภาวะอันตราย 
(สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ) 

สัญญาณชีพที่บงบอกภาวะอันตราย
เพิ่มเติม 

น อ ย ก ว า  3 
เดือน 

(T  38) 

ชีพจรมากกวา 180 ครั้งตอนาที 
อัตราการหายใจมากกวา 50 ครั้งตอนาที 

 

3  เดือน  – 3 
ป 

ชีพจรมากกวา 160 ครั้งตอนาที 
อัตราการหายใจมากกวา 40 ครั้งตอนาที 

 

3 – 8 ป ชีพจรมากกวา 140 ครั้งตอนาที 
อัตราการหายใจมากกวา 30 ครั้งตอนาที 

 

มากกวา 8 ป ชีพจรมากกวา 100 ครั้งตอนาที 
อัตราการหายใจมากกวา 20 ครั้งตอนาที 

- ชีพจร (Pulse = P)นอยกวา 60 ครั้งตอ
นาที หรือมากกวา 100 ครั้งตอนาที 
- อัตราการหายใจ (Respiratory = RR)
นอยกวา 16 ครั้งตอนาที หรือมากกวา 20 
ครั้งตอนาที แบบแผนการหายใจท่ีผิดปกติ
ไปจากเดิม เชน หายใจเร็วสลับหยุดหายใจ 
หรือหายใจหอบลึก 
- ความดันโลหิต (Blood pressure = BP) 
SBP มากกวา 220 mmHg หรือ DBP 
มากกวา 120  mmHg วัด 2 ครั้งหางกัน 5 
นาที  

ทุกกลุมอายุ ออกซิเจนในเลือดนอยกวารอยละ 92 ออกซเิจนในเลือดนอยกวารอยละ 94 
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Facial expression scales เปนเคร่ืองมือวัดระดับความเจ็บปวดที่ใชในเด็กที่สามารถสื่อสารได และผูปวยที่มี
ปญหาในการส่ือสาร ที่ไมสามารถบอกความเจ็บปวดเปนตัวเลขได มีภาพวาดสีหนาแสดงความเจ็บปวดมาก 
ปานกลาง นอย หรือไมปวดเลย ดังภาพ 
 
 
     
       
 
 
 
 

           ภาพแสดงใบหนาที่แสดงความปวด (Wong-Baker Faces Foundation, 2014) 
 Pain scale เปนการกําหนดตัวเลขแทนคาความรุนแรงของความปวดโดยปลายขางหนึ่งแทนคาดวย
เลข 0 หมายถึง ไมปวด ปลายอีกขางแทนคาดวยเลข 10 หมายถึง ปวดมากท่ีสุด โดยประเมินเปนคาคะแนน
ความเจ็บปวด (Pain score) 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 การแปลความหมายของ Pain score (อุไร นิโรธนันท, 2554 ในสุคนธจิต อุปนันชัย, 2559) 
 

คะแนน ความหมาย 
0 คะแนน ไมปวด 
1 – 4 คะแนน ปวดเล็กนอย 
5 – 7 คะแนน ปวดปานกลาง 
8 – 10 คะแนน ปวดมาก 

 
9. การประเมินภาวะเสี่ยง Chief Complaint, Risk Factor: Underlying Disease, Mechanism of 
injury  เปนการซักประวัติอาการสําคัญที่นํามาโรงพยาบาล ระยะเวลาที่มีอาการกอนมาโรงพยาบาล ประวัติ
การเจ็บปวยในอดตี ประวัตกิารแพยา ประวัติโรคติดตอ ประวัติการผาตัดและอ่ืน ๆ ยาที่ใชเปนประจําเปนตน 
แลวจึงประเมินความเสี่ยงของผูปวยวาอยูในระดับใด โดยใชอาการสําคัญท่ีนําผูปวยมาโรงพยาบาลเปนหลัก 
10. การประเมินแนวโนมของกิจกรรมการรักษาพยาบาลที่ใช  
 เปนการประเมินแนวโนมของกิจกรรมการพยาบาลที่ตองใชกับผูปวย ในผูปวยที่ระดับความรูสึกตัวดี 
และสัญญาณชีพของผูปวยอยู ในเกณฑปกติ โดยพิจารณาแนวโนมกิจกรรมการรักษาพยาบาล ที่ผูปวย
จําเปนตองไดรับ เพื่อใชในการจําแนกประเภทผูปวย และเพื่อจัดการกับทรัพยากรที่มอียูในหองฉุกเฉินใหใชกับ
บคุคลที่ควรไดรับการชวยเหลือจากบุคลากรทางการแพทยไดทันเวลา เพื่อลดการเสียชีวิต ลดความรุนแรงของ
โรค ลดความพิการ ลดความทรมาน ลดความไมพอใจ และลดการรองเรียน( MOPH ED Triage กรมการแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข, 2561)  
11. การใหการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 การปฐมพยาบาลเบื้องตนเปนการปฏิบัติการใหความชวยเหลือ หรือการรักษาพยาบาลในขั้นแรก แกผู
ที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือผูปวยโดยปจจุบันทันดวนกอนผูปวยจะไดรับการรักษาจากแพทย ทั้งน้ีเพื่อ

 

 
ไมปวด ปวดมากทีสดุ 
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ชวยใหผูปวยพนจากอันตราย สามารถชวยบรรเทาความเจ็บปวด ปองกันไมใหอาการของโรคเลวลง ปองกัน
ไมใหเกิดความพิการหรือโรคแทรกซอนตามมา และลดอันตรายใหนอยลงกอนถึงมือแพทย  
(ศศิวรรณ ทัศนเอ่ียม)  การปฐมพยาบาลเบื้องตน เชน การจัดทาทางที่เหมาะสม ประคบเย็นในผูปวยมีอาการ
ปวด, การเช็ดตัวลดไขในผูปวยที่มีไขสูง เปนตน   
12. การติดตามประสานงานกับเวชระเบียนในการทําทะเบียนประวัติผูปวย 
13. การนําเวชระเบียนสงมอบใหแกพยาบาลในพื้นที่การรักษาหลังจากลงทะเบียนขอมูล 
14. การจัดสถานที่รอตรวจที่เหมาะสม 
15. การระบุประเภทผูปวย 
  
 แบบสอบถามการปฏิบัติงานในการคัดแยกผูปวย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ปรับปรุงมาจาก
แบบสอบถามขอมูลการปฏิบัติงานการคัดแยกผูปวยเบ้ืองตนของโรงพยาบาลสวรรคประชารกัษ (อรวรรณ ฤทธิ์
อินทรากุล และคณะ, 2561) เนื่องจากทางแผนกฉุกเฉิน และแผนกผูปวยนอก ในปจจุบันไดมีการนําคูมือ และ
แนวทางการคัดกรองของกรมการแพทย และสถาบันการแพทยมาใช ทางผูวิจัยจึงตองการคําตอบที่มีความ
ละเอียดเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะใชเปนขอมูลในการศึกษาระบบท่ีมีอยูเดิม และหาปญหา สาเหตุ ของการคัดกรองที่
ใชอยูในปจจุบัน 
 แบบสังเกตการจําแนกผูปวยโดยใชดัชนีความรนุแรงฉุกเฉินสําหรับแผนกฉุกเฉิน และแผนกผูปวยนอก 
ปรับปรุงมาจากแบบสังเกตการณจําแนกผูปวยโดยใชดัชนีความรุนแรงฉุกเฉิน เปนสวนหนึ่งของเครื่องมือวิจัย 
ซึ่งนํามาจากวิทยานิพนธของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (สุคนธจิต อุปนันชัย และอารียวรรณ  อวมตานี, 2560) เก็บขอมูลกับพยาบาลที่ปฏิบัติงานที่
หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลกลาง แตเนื่องจากการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยตองการคําตอบที่ละเอียดเพิ่ม
มากขึ้น และแบบสังเกตการจําแนกผูปวยโดยใชดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินของโรงพยาบาลประสาทนั้นจะใชเก็บ
ขอมูล และสังเกตพฤติกรรมการคัดกรองผูปวยที่แผนกผูปวยฉุกเฉิน และแผนกผูปวยนอก เนื่องจากในบาง
หัวขอของขอปฏิบัติเจาหนาที่พยาบาลที่ทําหนาที่คัดกรองปฏิบัติ แตปฏิบัติไมถูกตอง ทางผูวิจัยจึงปรับปรุงแบบ
สังเกตใหมีความละเอียดในการสังเกตมากขึ้น 
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ตารางที่ 3 ลําดับความเรงดวน และการจําแนกประเภทผูปวยตามเกณฑดัชนคีวามรุนแรงฉุกเฉิน 
ประเภท 

(ESI level) 
ประเภทความ

เรงดวน 
สัญลักษณ คําจํากัดความ 

1 วิกฤต  
(Resuscitation) 

สีแดง บุคคลซึ่งไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวยที่รนุแรง มีภาวะ
คุกคามท่ีเสี่ยงตอการเสียชีวิตจะไดรับการตรวจรักษา
ทันที 

2 ฉุกเฉินเรงดวน 
(Emergency) 

สีชมพ ู บุคคลซึ่ ง ไ ด รับบาดเจ็ บหรือมีอาการป วยที่ อย า ง
เฉียบพลันมาก ซึม หรือเจ็บปวดรุนแรง จะไดรับการ
ตรวจรกัษาหลังผูปวย ESI level 1  

3 เรงดวน   
 (Urgency) 

สีเหลือง บุคคลซึ่งไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวยอยางเฉียบพลัน
ไมรุนแรง มีกิจกรรมการรักษาพยาบาล ในหองฉุกเฉิน
มากกวา 1 อยาง จะไดรบัการตรวจรักษาหลังผูปวย  
ESI level 2 

4 เจ็บปวยไมรุนแรง 
(Semi urgency) 

สีเขียว - บุคคลซึ่ งไดรับบาดเ จ็บหรือมีอาการป วยที่อยาง
เ ฉี ยบพลัน ไ ม รุ น แร ง  เ ป น กลุ ม ท่ี มี กิ จกร รมกา ร
รักษาพยาบาลเพียง 1 อยางจะไดรับการตรวจรักษาหลัง 
ผูปวย ESI level 3  
- อาจรอรับหรือเลือกสรรบริการสาธารณสุขในเวลาทํา
การปกติ 

5 
 
 

ผูปวยทั่วไป  
(Non urgency) 

สีขาว - บุคคลซึ่งไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการปวยที่ไมรุนแรง 
เปนกลุมที่ไมมีกิจกรรมการรักษาพยาบาลหรือรอรับการ
บริการในคลินิกตรวจโรคในเวลาทําการปกติไดจะไดรับ
การตรวจรักษาหลังผูปวย ESI Level 4   
- สามารถรอ หรือสามารถเลือกมารับบริการที่หองตรวจ
ผูปวยนอก ในวันและเวลาราชการได หรือมารับบริการ
สาธารณสุขหรือบริการอ่ืนโดยไมจําเปนตองใชทรัพยากร 
หรือผูปวยสามารถรอตรวจที่คลินิกทั่วไป หรือสามารถ
นัดมาวันอ่ืนได 

    
คาคะแนนพฤติกรรมทั้งหมด 4 ขอ ไดแก   
 ปฏิบัติถูกตอง หมายถึง เจาหนาที่พยาบาลที่ทําหนาท่ีในการคัดกรองผูปวยสามารถปฏิบัติในหัวขอนั้น
ได และปฏิบัติไดถูกตอง       
 ปฏิบัติไมถูกตอง หมายถึง เจาหนาที่พยาบาลท่ีทําหนาท่ีในการคัดกรองผูปวยสามารถปฏิบัติในหัวขอ
นั้นได แตปฏิบัตไิดไมถูกตอง   
 ไมปฏิบัติ หมายถึง หมายถึง เจาหนาท่ีพยาบาลที่ทาํหนาที่ในการคดักรองผูปวยไมปฏิบัติในหัวขอนั้น 
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4.6 ขั้นตอนการศึกษา  
 4.6.1 สืบคนเอกสารแนวปฏิบัติ (Work instruction) ในการแยกประเภทผูปวยของแผนกฉุกเฉิน และ
ขั้นตอนในการคัดกรอง และการแยกประเภทผูปวยของแผนกผูปวยนอก              
 4.6.2 เก็บขอมูลจากสถิติผูปวยที่มารับบริการ และอุบัติการณการคัดกรองผิดประเภทท่ีแผนกผูปวย
ฉุกเฉินโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม และขอมูลผูปวยที่มารอตรวจที่แผนกผูปวยนอกแลวมีอาการแยลงขณะ
รอตรวจ ป 2558 – ป 2561  
 4.6.3 การสัมภาษณรายบุคคลเกี่ยวกับระบบการคัดกรองผูปวย และข้ันตอนในระบบการคัดกรอง
ผูปวย รวมถึงการแยกประเภทผูปวยท่ีเขารับบริการตรวจรักษาในแผนกผูปวยฉุกเฉิน และแผนกผูปวยนอก
ตั้งแตแรกรับ ปญหาในการคัดกรองผูปวย และการแกปญหาท่ีเกิดขึ้น โดยการสัมภาษณแพทยที่ปฏิบัติงานใน
การตรวจรักษาผูปวยทั้งแผนกผูปวยฉุกเฉิน และแผนกผูปวยนอก หัวหนางาน และพยาบาลที่มีหนาท่ีคัดแยก
ผูปวยที่มารับบริการหองฉุกเฉินและแผนกผูปวยนอก ทั้งในและนอกเวลาราชการ จํานวน 15 ราย (การ
สัมภาษณใชการอัดบันทึกเสียง และตองไดรับคํายินยอมจากผูถูกสัมภาษณ) 
 4.6.4  สังเกตการคัดกรอง และการจําแนกประเภทผูปวยโดยใชแบบสังเกตการจําแนกผูปวยโดยใช
ดัชนีความรุนแรงฉุกเฉิน โดยสังเกตพฤติกรรมการคัดกรองของพยาบาลที่ทําหนาที่คัดกรองแผนกผูปวยฉุกเฉิน
จํานวน 6 คน และแผนกผูปวยนอกจํานวน 4 คน 
 4.6.5 สนทนากลุม พยาบาลที่ทําหนาท่ีคัดกรองผูปวยโดยการวิเคราะหสถานการณเก่ียวกับการคัด
กรอง และการแยกประเภทความเรงดวนตอการรักษาของผูปวย ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมที่ผานมา 
 4.6.6 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาระบบการคัดกรองผูปวย ปญหา และสาเหตุในการคัดกรองผูปวย 
มาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบการคัดกรองผูปวยของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
 
4.7 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
ขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก จํานวนรอยละ ความถ่ี  
ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเน้ือหา และอธิบายสถานการณในการคดักรองประเภทผูปวย 
 
4.8 ระยะเวลาการดําเนินงาน 
ตารางที่ 4 ระยะเวลาการดําเนินงาน 

กิจกรรม ส.ค. – พ.ย. 
61 

ธ.ค. 61 - 
มี.ค. 62 

เม.ย. – ก.ค.
62 

ส.ค. – พ.ย. 
62 

ธ.ค. 62 – 
มี.ค. 63 

เม.ย. – 
ส.ค. 63 

1. เสนอหัวขอวิจัย       
2. ศึกษาคนคว าที่ ม าของ
ปญหาและขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

      

3. ท บ ท ว น ว ร รณ ก ร ร ม /
งานวิจัยที่เก่ียวของ 

      

4. เสนอเคาโครงรางวิจัย       
5. สรางเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย 

      

6. ท ด ส อ บ แ ล ะ แ ก ไ ข
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

      

7. เก็บขอมูล       
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กิจกรรม ส.ค. – พ.ย. 
61 

ธ.ค. 61 - 
มี.ค. 62 

เม.ย. – ก.ค.
62 

ส.ค. – พ.ย. 
62 

ธ.ค. 62 – 
มี.ค. 63 

เม.ย. – 
ส.ค. 63 

8. ประมวลผล และวิเคราะห
ขอมูล  

      

9. รายงานผลการวิจัย และ
จัดทํารูปเลมรายงาน 

      

 
5. ผลการวิจัย 
5.1 ขอมูลทั่วไป 

 กลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพ 13 ราย (แพทยที่ปฏิบัติงานในการตรวจรักษาผูปวยทั้งแผนกผูปวย
ฉุกเฉิน และแผนกผูปวยนอก 2 ราย ซึ่งสัมภาษณในดานระบบการคดักรองของแผนกผูปวยฉุกเฉิน และผูปวย
นอก) เปนเพศหญิงทั้งหมด อายุเฉลี่ย 46 ป อายุสูงสุด58 ป อายุต่าํสุด 33 ป  ระดับการศึกษาสวนใหญเปน
ปริญญาตรี รอยละ 76.92  ประสบการณการคดักรองผูปวยสวนใหญ 1 – 5 ป รอยละ 53.85 สวนใหญไดรับ
การปฐมนิเทศ และเคยอบรมเรื่องการคัดกรองผูปวยรอยละ 76.92 และ 61.54 ตามลาํดับ และเคยอานคูมือ
เก่ียวกับการคัดกรองผูปวย รอยละ 76.92 และสวนใหญจะอานคูมือของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ รอย
ละ 100  ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละของขอมูลสวนตัว  

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 
เพศ 
     หญิง        

 
13 

 
100 

อายุ 
     31 – 40 
     41 – 50 
     51 – 60 
     อายุเฉลี่ย 46 ป 
     อายุสูงสุด 58 ป 
     อายุต่ําสุด 33 ป 

 
4 
5 
4 

 
30.77 
38.46 
30.77 

ระดับการศึกษา 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 
ประสบการณการปฏิบัติหนาที่พยาบาลคัดกรอง(ป) 
      1 – 5 
      6 – 10 
      > 10 

 
10 
3 
 
7 
4 
2 

 
76.92 
23.08 

 
53.85 
30.77 
15.38 

ทานไดรับการปฐมนิเทศเรื่องการคัดแยกผูปวยหรือไม    
      เคย 
      ไมเคย 

 
10 
3 

 
76.92 
23.08 
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ทานไดรับการอบรมใหความรูเรื่องการคัดแยกผูปวยหรือไม   
      เคย 
      ไมเคย 

 
8 
5 

 
61.54 
38.46 

ทานเคยอานคูมือเก่ียวกับการคัดแยกผูปวยหรือไม  
      ไมเคย  
      เคย  
          คูมือของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ   

 
3 
10 
10 

 
23.08 
76.92 
100 

          คูมือการคดัแยกผูปวยของกรมการแพทย     5 50 
          คูมือการคดัแยกผูปวยของโรงพยาบาลอ่ืน   
       

6 
 

60 
 

 
5.2 สํารวจระบบการคัดกรองผูปวยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
     5.2.1 การสืบคนเอกสารภายในหนวยงาน 
              จากตารางที่ 6 ผลการสืบคนเอกสารในแผนกผูปวยฉุกเฉิน และแผนกผูปวยนอก พบวาในแผนก
ผูปวยฉุกเฉินมีคูมือแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติการคัดแยกผูปวยฉุกเฉินตามหลักเกณฑที่ กพฉ.
กําหนดของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ แตพบวาใชงานไดยาก เกณฑการคัดแยกประเภทผูปวย
ประกอบดวยอาการหลายกลุม และการเขาถึงเอกสารทําไดยาก ในแผนกผูปวยนอก พบวาไมมีคูมือในการคัด
กรองผูปวย มีแตเอกสารแนะนําเรื่องการคัดกรองผูปวย และการแยกประเภทผูปวย และในสวนของเอกสารที่
เก่ียวกับข้ันตอนการปฏิบัติงานการคดักรองผูปวย, แนวปฏิบัติในการแยกประเภทผูปวย และแนวปฏิบัติในการ
รับ และดูแลผูปวยเฉพาะรายโรค เชน Stroke, Spine และ Epilepsy พบทั้ง 2 หนวยงาน  
 
ตารางที่ 6 ผลการสืบคนเอกสารในหนวยงาน 

เอกสารที่สืบคน แผนกผูปวยฉุกเฉิน แผนกผูปวยนอก 
1. คูมือการคัดกรองผูปวย 
และเกณฑในการคัดแยก
ประเภทผูปวย 

- มีคูมือแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธี
ปฏิบัติ การคัดแยกผู ป ว ยฉุก เ ฉินตาม
หลักเกณฑ ท่ี กพฉ.กําหนดของสถาบัน
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ แตพบวาการ
ปฏิบัติจริงใชงานไดยาก เพราะเกณฑการ
คัดแยกประเภทผูปวยประกอบดวยอาการ
หลายกลุมอาการ ทําใหเกิดความสับสนใน
การคัดแยก  และการเขาถึงเอกสารทําได
ยาก เ น่ืองจากมีการเก็บเอกสารเปน
สัดสวนทําใหเขาถึง และใชงานไดยาก 
- มีคูมือการคัดแยกผูปวยของกรมการ
แพทย (MOPH ED TRIAGE) เนื่องจาก
เปนคูมือที่เพิ่งเผยแพรในป 2561 จึงยังไม
มีการนํามาใชอยางเต็มรูปแบบ 

ไมมีคูมือในการคัดกรองผูปวย มีแต
เอกสารแนะนําเรื่องการคัดกรอง
ผูปวย และการแยกประเภทผูปวย 

2. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
การคัดกรองผูปวย 

มีขั้นตอนการปฏิบัติงานการคัดกรองผูปวย 
แตยังอยูในชวงพัฒนาทดลองใช และใช 

มี ข้ันตอนการปฏิบัติงานการคัด
กรองผูปวย แตยังเปนการคัดกรอง 
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เอกสารที่สืบคน แผนกผูปวยฉุกเฉิน แผนกผูปวยนอก 
 การคัดแยก 5 ประเภท ตามแบบของ 

กพฉ. 
แตในทางปฏิบัติจริง และการสังเกต 
พยาบาลคัดกรองสามารถปฏิบัติได แต
พบวาบางขั้นตอนอาจจะปฏิบัติไมถูกตอง 
และปฏิบัติไมครบ 

และแบงประเภทผูปวยเปน
แบบเดิมคือการแบงผูปวยออกเปน 
3 ประเภทตามแบบของสภาการ
พยาบาลแตในทางปฏิบัติจริง และ
จากการ สอบถามพยาบาลคัดกรอง
พบวาบางคนยังไมสามารถบอก
ขั้นตอนการคัดกรองผูปวยได  

3. แนวปฏิบัติในการแยก
ประเภทผูปวย 

เริ่มใชงานตั้งแตป 2558 เปนแนวปฏิบัติใน
การแยกประเภทผูปวย ซึ่งยังแบงประเภท
ผูปวยเปน 3 ประเภทตามแบบของสภา
การพยาบาล 
แตในทางปฏิบัติจริงจาการสอบถามและ
สัมภาษณ พบวาใช เกณฑการคัดแยก
ประเภทผูปวย 5 ประเภท 

เปนแนวปฏิบัติในการแยกประเภท
ผูปวย ซึ่งยังแบงประเภทผูปวยเปน 
3 ประเภทตามแบบของสภาการ
พยาบาล 
แตในทางปฏิบัติจริงจาการสอบถาม
และสัมภาษณ พบวาใชเกณฑการ
คัดแยกประเภทผูปวย 5 ประเภท 

4. แนวปฏิบัติในการรับ 
และดูแลผูปวยเฉพาะราย
โรค เชน Stroke, Spine 
และ Epilepsy   

มีแนวปฏิบัติเฉพาะโรค (Guide line) มีแนวปฏิบัติ เฉพาะโรค (Guide 
line) 
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 5.2.2 ผลการสัมภาษณ 
             จากการสัมภาษณบุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติงานในแผนกผูปวยฉุกเฉิน และแผนก

ผูปวยนอก เรื่องระบบการคัดกรองผูปวยจํานวน 15 คน พบวา แพทยท่ีปฏิบัติงานในการตรวจรักษาผูปวยท้ัง
แผนกผูปวยฉุกเฉิน และแผนกผูปวยนอกจํานวน 2 รายตอบวาแผนกผูปวยฉุกเฉิน และแผนกผูปวยนอก มี
ระบบการคัดกรองผูปวย แตระบบยังไมชัดเจน ในสวนของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในแผนกผูปวยฉุกเฉิน และ
แผนกผูปวยนอกจํานวน 13 ราย ตอบวาในหนวยงานไมมีระบบการคัดกรองผูปวยจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 
7.69 ซึ่งพยาบาลทานนี้มีประสบการณในการทํางานและการคัดกรองผูปวย 10 ป จากตารางท่ี 7 ผลการ
สัมภาษณเรื่องขั้นตอนในระบบการคัดกรองผูปวย พบวาพยาบาลคัดกรองสวนมากบอกขั้นตอนในการคัดกรอง
ผูปวยไมครบ เรียงลําดับไมถูกตองมีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 53.85 และมีเพียง 1 คนเทานั้น ที่สามารถ
บอกขั้นตอนครบ และเรียงลําดับขั้นตอนไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 7.69  
 
ตารางที่ 7 จํานวนและรอยละการสัมภาษณเรื่องข้ันตอนในระบบการคัดกรองผูปวย 

ขั้นตอนในระบบการคัดกรองผูปวย 
(จากการสัมภาษณ) 

จํานวน (คน) รอยละ 

ขั้นตอนครบ เรียงถูกตอง 1 7.69 
ขั้นตอนครบ เรียงไมถูก 0 0 
ขั้นตอนไมครบ เรียงถูก 5 38.46 
ขั้นตอนไมครบ เรียงไมถูก 7 53.85 

ระบบ.จันทิมา กงหวั่น.วารสารออนไลน.(2559) 
ระบบการทํางานเปนอยางไร. มารุต สมวงศ .วารสารออนไลน.(2553) 
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     5.2.3 ผลจากการสังเกตการณ 
จากตารางที่ 8 ผลการสังเกตการจําแนกผูปวยโดยใชดัชนีความรุนแรงฉุกเฉิน พบวาพยาบาลที่ทํา

หนาท่ีคัดกรองผูปวยแผนกผูปวยฉุกเฉิน(ER) และแผนกผูปวยนอก (OPD) จํานวน 10 คน ไมปฏิบัติในการ
ประเมินสัญญาณชีพจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 20   ไมปฏิบัติในการประเมินผูปวยในดานความเจ็บปวด
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 70  ไมไดใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูปวยจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 30 
และระบุความเรงดวนไมถูกตองจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 40 

 
ตารางที่ 8 จํานวนและรอยละการสังเกตการจําแนกผูปวยโดยใชดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินของพยาบาล
แผนกผูปวยฉุกเฉิน (ER) และแผนกผูปวยนอก (OPD) 
พฤติกรรม รวม 

(n=10) 
ปฏิบัติถูกตอง 

(1) 
ปฏิบัติไมถูกตอง 

(2) 
ไมปฏิบัติ 

(3) 
จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(คน) 

รอย
ละ 

จํานวน 
(คน) 

รอย
ละ 

จํานวน 
(คน) 

รอย
ละ 

การใหการตอนรับที่เหมาะสม  10 10 100 0 0 0 0 
ประเมิน General  Appearance 10 10 100 0 0 0 0 
ประเมินการอุดก้ันทางเดินหายใจ 10 10 100 0 0 0 0 
ประเมินการหายใจและการแลกเปลี่ยน
ออกซิเจน 

10 10 100 0 0 0 0 

ประเมินการไหลเวียนโลหิต 10 10 100 0 0 0 0 
ประเมินระดับความรูสึกตัว 10 10 100 0 0 0 0 
ประเมินสัญญาณชีพ 10 8 80 0 0 2 20 
ประเมินวาผูปวยกําลังมีความทุกขทรมาน
หรือเจ็บปวดมากหรือไม 

10 3 30 0 0 7 70 

ประเมินภาวะเสี่ยง  Chief Complaint, 
Risk Factor :Underlying Disease, 
Mechanism of injury  

10 10 100 0 0 0 0 

ป ร ะ เ มิ น แ น ว โ น ม ข อ ง กิ จ ก ร รม ก า ร
รักษาพยาบาลที่ใช 

10 10 100 0 0 0 0 

ใหการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 10 7 70 0 0 3 30 
ติดตามประสานงานกับเวชระเบียนในการ
ทําทะเบียนประวัติผูปวย 

10 10 100 0 0 0 0 

นําเวชระเบียนสงมอบใหแกพยาบาลใน
พื้นที่การรักษาหลังจากลงทะเบียนขอมูล 

10 10 100 0 0 0 0 

จัดสถานที่รอตรวจที่เหมาะสม 10 10 100 0 0 0 0 
ตัดสินใจระบุความเรงดวน 10 6 40 4 40 0 0 
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ข้ันตอนการปฏิบตัิการคัดกรองผูปวยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
  
 
 
 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ขัน้ตอนการปฏิบัตกิารคัดกรองผูปวยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 

 
 
 
 
 
 

Primary Triage โดย
พยาบาลคัดกรอง 
เขาเกณฑระดับ 1  

หรือ 2 

ER ประเมิน 
Secondary triage 

ผูปวยมีอาการแยลงขณะรอตรวจ
เขาเกณฑ ระดับ 1, 2 และ 3 

OPD ประเมนิ 
Secondary triage 

NO YES 

ผูปวยเขาเกณฑระดับ 1, 2 และ 3 
บริการตามลําดบัความเรงดวน 

ตรวจรักษาตาม
ระบบ OPD 

ผูปวยเขาเกณฑระดับ 4, 5 
บริการตามลําดบั 

Refer/Dead 

Admit 

เกินขีด
ความสามารถ 
 

ผูปวยใหม/ผูปวยเกา/ผูปวยนัด 
( OPD case) จุดคัดกรองผูปวย Refer 

Primary Triage โดย

โรงพยาบาลตนทาง 

แนะนําทําบัตรที่ 
หองเวชระเบียน 

กลับบาน 

Refer 

แนะนํา
ทําบัตรท่ี 
หองเวช
ระเบียน 

ตรวจรักษาตามระบบ ER (ผูปวย Refer/Walk in) 

D/C 
Refer กลับ รพ. ตนทาง 

 

Ward/ICU Ward/ICU 

Yes เกินขีด
ความสามารถ 

 

Admit 

Yes 

NO 

NO 
NO 

Triageผิดประเภท 
Triageลาชา 

 

Yes NO Yes 
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ขั้นตอนการปฏิบัติการคัดกรองและใหบริการผูปวยฉุกเฉินโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปที่ 4 ขัน้ตอนการปฏิบัตกิารคัดกรองและใหบริการผูปวยฉุกเฉินโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 

ผูปวยเขารับ
บรกิารท่ี ER 

ผูปวยใหม/ผูปวยเกา 
(OPD นอกเวลา) 

ผูปวย Refer/ผูปวยฉุกเฉินจาก OPD 

ซักประวัติเบ้ืองตน 
(Primary Triage) 

วัด Vital sign และประเมินอาการ 
(Secondary  Triage) 

 

ฉุกเฉิน 

ผูปวยฉุกเฉิน 
ESI   1, 2, 3 
บรกิารตามลําดับ
ความเรงดวน 

ผูปวยไมฉุกเฉิน 
ESI 4, 5 
บรกิาร
ตามลําดับความ

สงตรวจ
เพิ่มเตมิ 

พบแพทยตรวจประเมินรักษาเบื้องตน 

เจาะเลือด/สงตรวจรังสีวินิจฉัย 

วินิจฉัย 

Admit 
สงหอผูปวยรับเปน

ผูปวยใน 

ปรกึษาแพทยเ์ฉพาะทาง 

เกินขีดความสามารถ 
(Refer) 

Refer กลับ

Dead 

ย่ืนใบสั่งยา/ชําระเงิน 

รับยาและคาํแนะนํา 

กลับบาน 

ญาต ิ
ตรวจสอบสิทธ์ิ 
ระบุตัวบุคคล 
ทําประวัต ิ
(เวชระเบียน) 

ผูปวยหรือญาติ
ตรวจสอบสิทธ์ิ 
ระบุตัวบุคคล 
ทําประวัต ิ
(เวชระเบียน) 

ใช ไมใช 

ผูปวย Refer ตรวจสอบใบ 
Refer ความถูกตองกอน
สงไปทําประวัติ (Identify) 

ไมสงตรวจ สงตรวจ 

ไมใช 

ผูปวยไดรับการคัด
กรองจาก รพ.ตนทาง 
หรือจากพยาบาลคัด
กรองของ OPD  
(Primary Triage) 

รายงานแพทย 

ใช ไมใช 

Triageผิดประเภท 
Triageลาชา 

 

Triageผิดประเภท 
Triageลาชา 
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5.3 ศึกษาปญหา อุปสรรค และสาเหตุของปญหาในระบบการคัดกรองผูปวย และพัฒนาระบบการคัดกรอง
ผูปวย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม  
 ผลจากการศึกษาและสัมภาษณพยาบาลท่ีทําหนาที่ในการคัดกรองผูปวยแผนกผูปวยฉุกเฉิน(ER), 
แผนกผูปวยนอก (OPD) และหัวหนาพยาบาล เก่ียวกับปญหาที่เกิดจากการคัดกรองผูปวย พบวาปญหาในการ
คัดกรองผูปวยเกิดจากการคัดกรองผูปวยที่ผิดประเภท และการคัดกรองผูปวยลาชา  
 จากการประชุมกลุมพยาบาลที่ทําหนาที่ในการคัดกรองผูปวยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ท่ีผานมาทาง
กลุมไดนําปญหาในการคัดกรองผูปวยมาวิเคราะหหาสาเหตุ พบวาปญหาในการคัดกรองผูปวยผิดประเภท และ
คัดกรองผูปวยลาชาเกิดจากพยาบาลที่ทําหนาที่ในการคัดกรองผูปวย จากตัวผูปวยเอง และจากญาติผูปวย ซึ่ง
สาเหตุหลักดานพยาบาลที่ทําหนาที่ในการคัดกรองเกิดจากไมเขาใจในแนวทางการคัดกรองผูปวย/เกณฑการ
แยกประเภทผูปวย, ขาดประสบการณในการคัดกรองผูปวย, ไมปฏิบัติตามหรือไมใชแนวการคัดกรองท่ีมีอยู 
และไมมั่นใจในการคัดกรองระหวางผูปวยฉุกเฉิน/ไมฉุกเฉิน สวนในดานผูปวย และญาติเกิดจากญาติผูปวยไมรู
อาการผูปวยที่ชัดเจนใหขอมูลอาการผูปวยไมครบ, ผูปวยแจงอาการที่เปนไมตรงกับความเปนจริง, ผูปวยมี
ปญหาดานการสื่อสาร หลงลืม และญาติไปทําบัตรกอนมาใหประวัติ และเมื่อนําสาเหตุของการคัดกรองผูปวย
ผิดประเภท และคัดกรองผูปวยลาชามาจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ  โดยการนําสาเหตุทั้งหมดมาให
คะแนนความสําคัญของปญหา ความยากงายในการแกปญหา  งบประมาณที่ตองใช และความสอดคลองกับ
นโยบาย (ตารางท่ี 9) ตามหลักเกณฑสี่เงื่อนไขของการจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุและการแกไข (ลักขณา 
ไทยเครือ, 2561) พบวาสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในอันดับแรก ๆไดแกพยาบาลที่ทําหนาที่ในการคัดกรองไม
เขาใจในแนวทางการคัดกรองผูปวย และเกณฑการแยกประเภทผูปวย, ไมปฏิบัติตามหรือไมใชแนวทางคัด
กรองที่มีอยู , ขาดประสบการณ ไมมั่นใจในการคัดกรองผูปวย, ไมมีคูมือและแนวทาง และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในการคดักรองผูปวยที่เปนของโรงพยาบาล หรือหนวยงานโดยเฉพาะ รวมไปถึงพยาบาลที่ทําหนาที่
คัดกรองผูปวยไมไดรับการปฐมนิเทศ หรือการอบรมเรื่องการคัดกรองผูปวย ตามลําดับ สวนแนวทางการ
แกปญหาในหนวยงานมีขอเสนอแนะจากกลุมวาควรมีระบบการคัดกรองท่ีชัดเจน มีการปฐมนิเทศเจาหนาที่ 
และการอบรมเรื่องการคดักรองผูปวย มีคูมือและแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองผูปวยที่เขาใจงาย และสามารถ
นํามาใชไดงาย 
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การรวบรวมขอมูลและวิเคราะห หาสาเหตุตาง ๆของปญหาจากการสัมภาษณ 
 
 
 
 
 

 

 

                                                              
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 การรวบรวมขอมูลและวิเคราะห หาสาเหตุตาง ๆของปญหาจากการสัมภาษณ 

ดานพยาบาลคดักรอง 

ดานผูปวย และญาติ 
ญาตผูิปวยไมรูอาการผูปวยทีช่ดัเจน 
และขอมลูอาการผูปวยไมครบ 

ใชประสบการณเดิม
ในการคดักรอง 

ไมมั่นใจในการคัดกรอง
ระหวางผูปวยฉุกเฉิน  
และไมฉุกเฉิน 

ประสบการณใน
การคัดกรองผูปวย 

ไมปฏิบัติตาม 
หรือไมใชแนวการ
คัดกรองท่ีมีอยู 

คัดกรองผิดประเภท 

ผูปวยแจงอาการที่เปนไมตรงกับความเปนจริง 

  ปญหาในการคัดกรองผูปวย 
 

ขาดประสบการณ
ในการคดักรอง 

ไมเขาใจในแนว
ทางการคัดกรองผูปวย 
และเกณฑการแยก
ประเภทผูปวย  

ไมมีคูมือและแนวทางใน
การคัดกรองผูปวยท่ีเปน
ของโรงพยาบาลโดยเฉพาะ 

ไมม ีflow การคดักรองผูปวยที่
เปนของหนวยงาน 

คูมือการคัดกรอง
ผูปวยไมชดัเจน 

คูมือที่มใีชในปจจุบัน 
(กพฉ.) กวางเกินไป 

คูมือในการคัด
กรองผูปวยไม 
Update 

ไมไดรบัการปฐมนิเทศ หรือการ

อบรมเรื่องการคัดกรองผูปวย 

คูมือที่มใีชในปจจุบัน 
ใชยากเกินไป 
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การรวบรวมขอมูลและวิเคราะห หาสาเหตุตาง ๆของปญหาจากการสัมภาษณ 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 6 การรวบรวมขอมูลและวิเคราะห หาสาเหตุตาง ๆของปญหาจากการสัมภาษณ

ผูปวยมีปญหาดาน
การสื่อสาร หลงลืม 

ดานพยาบาลคัดกรอง 

ดานผูปวย และญาต ิ ญาติผูปวยไมรูอาการผูปวยทีช่ัดเจน 
และขอมลูอาการผูปวยไมครบ 

ไมมั่นใจในการคัดกรอง
ระหวางผูปวยฉุกเฉิน  
และไมฉุกเฉิน 

ประสบการณใน
การคัดกรองผูปวย 

อัตรากําลังในการ

คัดกรอง และการ

ดูแลผูปวยฉุกเฉิน

ไมเพียงพอ 

คัดกรองลาชา 

  ปญหาในการคัดกรองผูปวย 
 

ขาดประสบการณ
ในการคัดกรอง 

ไมเขาใจในแนว
ทางการคัดกรองผูปวย 
และเกณฑการแยก
ประเภทผูปวย  
 

ไมมีคูมอืและแนวทางใน
การคัดกรองผูปวยที่เปน
ของโรงพยาบาลโดยเฉพาะ 

ไมม ีflow การคัดกรองผูปวย 
ที่เปนของหนวยงาน 

ปริมาณผูปวยมารับ
บริการจํานวนมาก 
 

เจาหนาที่อบรม 
หรือประชุม 

ไมไดรับการปฐมนิเทศ  
หรือการอบรม 

เรื่องการคัดกรองผูปวย 

ญาติไปทําบัตรกอนมาใหประวัติ 
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ตารางที่ 9 การจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุ 

                                        เกณฑ 
 
สาเหตุของปญหา 

ขนาด/
ความสําคัญ (5) 

ความยากงายใน
การแกปญหา 

(4) 

งบประมาณ 
ที่ตองใช 

(3) 

ความสอดคลอง
กับนโยบาย 

(2) 

รวม ลําดับ 
ปญหา 

ขาดประสบการณในการคัดกรอง
ผูปวย  

4 20 4 16 5 15 3 6 57 3 

ใชประสบการณเดิมในการคัดกรอง
ผูปวย 

4 20 4 13 5 15 1 2 53 4 

คูมือการคัดกรองผูปวยไม Update 3 12 5 20 5 15 1 2 52 5 
ไมปฏิบัติตามหรือไมใชแนวทางคัด
กรองท่ีมีอยู 

5 15 4 16 5 15 1 2 58 2 

คูมือและระบบการคัดกรองผูปวยไม
ชัดเจน    

3 15 5 20 5 15 1 2 52 5 

คูมือที่ใชยากเกินไป 3 15 5 20 5 15 1 2 52 5 
คูมือที่ ใช ในปจจุ บันกวา งเกินไป 
(สพฉ) 

3 15 5 20 5 15 1 2 52 5 

ไม มั่ น ใจ ในการคั ดกรอ งผู ป วย
ฉุกเฉิน/ไมฉุกเฉิน 

4 20 4 16 5 15 3 6 57 3 

ไมเขาใจในแนวทางการคัดกรอง
ผูปวย และเกณฑการแยกประเภท
ผูปวย  

5 25 4 16 5 15 3 6 62 1 

ไมมีคูมือและแนวทางในการคัด
กรองผูปวยที่เปนของโรงพยาบาล
โดยเฉพาะ  

4 20 5 20 5 15 1 2 57 3 

ไมมี Flow การคัดกรองที่เปนของ
หนวยงาน 

4 20 5 20 5 15 1 2 57 3 

ไมไดรับการปฐมนิเทศ หรือการ
อบรมเรื่องการคัดกรองผูปวย 

4 20 4 16 4 15 3 6 57 3 

อัตรากําลังพยาบาลในการคัดกรอง 
แล ะก า รดู แล ผู ป ว ยฉุ ก เ ฉิ น ไ ม
เพียงพอ เชน 
1. ปริมาณผูปวยมารับบริการ
จํานวนมาก 
2. เจาหนาที่อบรม ประชุม 

0 0 0 0 0 0 1 2 2 9 

ญาติผูปวยไมรูอาการผูปวยที่ชัดเจน
และขอมูลอาการผูปวยไมครบ 

1 5 1 4 5 15 1 2 26 7 

ผู ป วยมีปญหาด านการสื่ อส าร 
หลงลืม 

0 0 0 0 5 15 1 2 17 8 

ผูปวยแจงอาการที่เปนไมตรงกับ
ความเปนจริง 

0 0 0 0 5 15 1 2 17 8 

ญาติไปทําบัตรกอนมาใหประวัติ 2 10 1 4 5 15 1 2 31 6 
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6. การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาระบบการคัดกรองผูปวยที่ผานมาของงานการพยาบาลผูปวยฉุกเฉิน  โรงพยาบาลประสาท
เชียงใหม ไดมีการใชระบบการคัดกรองผูปวยตามเกณฑของสํานักการพยาบาล และไดสรางแนวปฏิบัติ (Work 
instruction) ในการแยกประเภทผูปวยข้ึนมาในป 2558 โดยแบงเปน ผูปวยฉุกเฉินมาก Emergent (E), ผูปวย
ฉุกเฉิน Urgent (U) และผูปวยที่ไมฉุกเฉิน Non-emergent (N)  ถึงแมวาในชวงตนป 2559 จะไดมีการนําความรู
เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ เกณฑ และวิธีปฏิบัติการคัดแยกผูปวยฉุกเฉินและจัดลําดับการบริบาล ณ 
หองฉุกเฉินตามหลักเกณฑที่ กพฉ. กําหนด โดยใชดัชนีความรุนแรงในการคัดแยกผูปวยของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(Emergency Severity Index [ESI]) มาใชในการคัดแยกประเภทในผูปวยที่มารับบริการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล
ประสาทเชียงใหมบางแลวก็ตาม แตยังพบปญหาและอุบัติการณในการคดักรอง และแยกประเภทผูปวย  
 
 6.1 ปญหาระบบการคัดกรองผูปวยไมชัดเจน 
 ผลจากการศึกษาและการสัมภาษณพยาบาลแผนกผูปวยฉุกเฉิน (ER) และแผนกผูปวยนอก (OPD) ถึง
ระบบการคัดกรองและข้ันตอนในการคัดกรองจะเห็นวาสวนใหญจะบอกวามีระบบการคัดกรองผูปวยในหนวยงาน 
แตในเรื่องขั้นตอนในการคัดกรองผูปวยสวนใหญตอบขั้นตอนไมครบและขั้นตอนการคัดกรองผูปวยเรียงลําดับไม
ถูกตอง แตเนื่องจากคําวาระบบ หมายถึง สิ่งที่ประกอบขึ้นมาจากหนวยยอยหรือองคประกอบยอย ท่ีจะตองมี
ความสัมพันธและทําหนาท่ีรวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว (จันทิมา กงหวั่น, 2559) และหมายถึง การ
ทํางานรวมกันของสวนประกอบแตละสวนอยางมีความสัมพันธกันอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูความสําเร็จตาม
เปาหมายที่ไดวางไว (เรือโท มารุต สมวงศ, 2553) แตจากผลการศึกษาพบวาพยาบาลที่ทําหนาที่คัดกรองยังไมได
เขาใจในคําวาระบบการคัดกรองผูปวย และสวนใหญยังเขาใจคําวาระบบการคัดกรองผูปวย และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการคัดกรองผูปวยเปนเรื่องเดียวกัน 

จากการสืบคนเอกสารในหนวยงาน ที่เก่ียวกับระบบการคัดกรองผูปวย พบวาในแผนกผูปวยฉุกเฉิน และ
ผูปวยนอก มีข้ันตอนในการคัดกรองและใหบริการผูปวยทั้ง 2 หนวยงาน แตจากการสังเกตจากการนําไปปฏิบัติจริง
ในการคัดกรองผูปวยที่ผานมา พบวาข้ันตอนในการคัดกรองผูปวยยังปฏิบัติไมเหมือนกัน สวนเกณฑการแยก
ประเภท และแนวปฏิบัติการคัดแยกประเภทผูปวย ใชแนวปฏิบัติในการคัดแยกประเภทผูปวยแบบเดิมซึ่งเปนของ
สภาการพยาบาล โดยการแบงระดับการคัดกรองผูปวยเปน 3 ระดับทั้ง 2 หนวยงาน แตจากการสัมภาษณพบวาใน
ปจจุบันเริ่มมีการนําคูมือแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติการคัดแยกผูปวยฉุกเฉินของสถาบันการแพทย
ฉุกเฉินแหงชาติและMOPH Triage ของกรมการแพทยมาใชทั้ง 2 หนวยงาน (ER/OPD) ซึ่งจะเปนการแบงประเภท
ผูปวยเปน 5 ระดับ และในสวนของแนวปฏิบัติพบวามีวายังมีแนวปฏิบัติในการรับผูปวยเฉพาะรายโรค เชน 
Stroke, Spine และ Epilepsy ทั้ง 2 หนวยงาน 

 เห็นไดวาจากการสืบคนเอกสารในหนวยงาน, จากการสัมภาษณพยาบาลคัดกรอง และจากการนําไป
ปฏิบัติจริง ความเขาใจในการคัดแยกผูปวยยังไมตรงกัน และยังปฏิบัติตามข้ันตอนในการคัดกรองไมเหมือนกัน เชน 
ไมสามารถบอกขั้นตอนการคัดกรองไดครบ บอกข้ันตอนการคัดกรองผูปวยไมเหมือนกัน บางคนบอกขั้นตอนการ
คัดกรองเกินกวาข้ันตอนที่มีอยู และเรียงลําดับขั้นตอนในการคัดกรองสลับกัน จากบทสัมภาษณหนึ่งของผูบริหาร 
ไดใหสัมภาษณวา “ในทางปฏิบัติระบบ ESI มีใหใชทั้ง 2 ที่ แตในทางปฏิบัติมีการใชโดยความเขาใจยังไมใช อยาง 
OPD มีการใชโดยระบบประสบการณเดิมอยู เพราะวาจากการสอบถามเรื่อง ESI ความเขาใจยังไมชัดเจน บางคน
เขาใจ บางคนไมเขาใจ อยางของ ER มแีตวาในการใชก็ยังไมเห็นใชแบบหนึ่งนะเหมือนการปนรูปแบบ แบบเดิมกับ
แบบใหมที่เขาลงนโยบายวาควรจะใชแบบนี้” แสดงใหเห็นวาแผนกผูปวยฉุกเฉิน และแผนกผูปวยนอกยังไมมีระบบ
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การคัดกรองผูปวยที่ชัดเจน มีแตข้ันตอนในการคัดกรองผูปวยที่นํามาปฏิบัติในการคัดกรอง และชวยคัดแยก
ประเภทผูปวย เพื่อชวยใหผูปวยไดรับการดูแลตามอาการเรงดวน และไดรับการดูแลรักษาที่ทันทวงที 
 
 6.2 ปญหาบุคลากรมีประสบการณหรือความรูแตกตางกัน 
 ผลจากการสังเกตการณการจําแนกผูปวยโดยใชดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินของพยาบาลที่ทําหนาที่ในการคัด
กรองผูปวยแผนกผูปวยฉุกเฉิน และแผนกผูปวยนอก พบวาพยาบาลสามารถคัดกรองโดยการซักประวัติไดอยาง
ครอบคลุมอาการสําคัญ   สามารถประเมินอาการ และประเมินภาวะคุกคามตอชีวิตผูปวยไดอยางถูกตอง เนื่องจาก
การซักประวัติ และประเมินอาการตั้งแตพบผูปวยครั้งแรกจะเปนตัวกําหนดในการจําแนกประเภท และความ
รุนแรงของผูปวยซึ่งจะสามารถใหการพยาบาลหรือนําผูปวยไปยังสถานที่รอตรวจไดอยางถูกตอง และเนื่องจาก
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม เปนโรงพยาบาลเฉพาะทาง ทางดานระบบประสาทและไขสันหลัง ดังนั้นบริเวณรอ
ตรวจ รวมถึงสถานที่ใหการพยาบาลผูปวยจะอยูในบริเวณใกลเคียงกัน  ทําใหผูปวยที่มาตรวจในโรงพยาบาลตอง
ผานจุดคัดกรองแรก (Primary Triage) ในจุดเดียวกัน ดังนั้นพยาบาลที่ทําหนาที่ในการคัดกรองจุดแรก (พยาบาล 
OPD ในเวลาราชการ และพยาบาล  ER นอกเวลาราชการ ) ตองทําหนาที่ในการซักประวัติผูปวย และการประเมิน
อาการเบื้องตนอยางรวดเร็วซึ่งจะทําใหสามารถตัดสินใจระบุความเรงดวนผูปวยไดเร็ว เพื่อที่จะคัดแยกประเภท
ผูปวยไดถูกตอง และสงตอผูปวยไปรับการตรวจรักษาไดถูกตอง เชน ผูปวยประเภท 1, 2, 3 จะสงตอผูปวยไปยัง
หองฉุกเฉินเพื่อทําการประเมินอาการผูปวยอีกครั้ง (Secondary  Triage; ER) และผูปวยประเภท  4, 5 จะสงตอ
ผูปวยไปยังหองตรวจผูปวยนอกเพื่อทําการประเมินอาการผูปวยอีกครั้ง (Secondary  Triage; OPD)  

ดังนั้นผูปวยที่ไดรับการคัดแยกประเภทเปนผูปวยประเภทที่ 1 ผูปวยฉุกเฉินวิกฤต คือผูปวยที่มีอาการหนัก
มากข้ันวิกฤติหรือมีอาการปวยกะทันหันซึ่งมีภาวะที่คุกคามตอชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส ตองไดรับการตรวจรักษา
ทันที มิฉะนั้นอาจจะเสียชีวิตหรือพิการอยางถาวรไดสูง ผูปวยประเภทที่ 2 ผูปวยฉุกเฉินเรงดวน คือผูปวยท่ีไดรับ
บาดเจ็บ หรือเจ็บปวยเฉียบพลันซึ่งจําเปนตองไดรับการดูแลรักษาอยางเรงดวน มิฉะนั้นอาจมีอาการทรุดลงหรือ
ภาวะแทรกซอนตามมาได และ ผูปวยประเภทที่ 3 ผูปวยเรงดวน คือเปนผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บ หรือเจ็บปวย
เฉียบพลันไมรุนแรงซึ่งจําเปนตองไดรับการดูแลรักษาหากปลอยไวอาจทําใหการเจ็บปวยนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิด
ภาวะแทรกซอน (สุคนธจิต  อุปนันชัย, 2559) ซึ่งผูปวยประเภท 1, 2 และ3 จะไดรับการประเมินภาวะเสี่ยง  
Chief Complaint, Risk Factor :Underlying Disease, Mechanism of injury การประเมินระดับความรูสึกตัว 
ซึ่งใช Glasgow Coma Score (GCS) , ประเมินการหายใจ, การไหลเวียนโลหิต และการประเมินสัญญาณชีพ ที่
หองฉุกเฉิน เพราะการประเมินเหลานี้จะเปนตัวบงบอกถึงอาการ และการเปลี่ยนแปลงที่อาจทําใหผูปวยมีอาการ
แยงลงได สวนผูปวยประเภท 4 และ 5 จะไดรับการประเมินอาการ และสัญญาณชีพที่ แผนกผูปวยนอก (OPD) 
เพื่อรอตรวจที่แผนกผูปวยนอก แตระหวางรอตรวจผูปวยเกิดความผิดปกติของระดับความรูสึกตัว มีอาการปวดมาก 
หรือประเมินแลวพบสัญญาณชีพที่ผิดปกติ รวมกับมีแนวโนมในกิจกรรมการรักษาพยาบาลที่หองฉุกเฉินมากกวา 1 
อยาง เชนการใหออกซิเจน ทางแผนกผูปวยนอกจะสงผูปวยมายังแผนกผูปวยฉุกเฉินทันที เพื่อมาสังเกตอาการ 
และใหการรักษาพยาบาลตามแผนการรักษาแตจากการสังเกตการคัดกรองผูปวยในหัวขอการประเมินสัญญาณชีพ
ของพยาบาลคัดกรองมีบางรายไมไดประเมินสัญญาณชีพผูปวยกอนนําผูปวยมายังพื้นที่รอตรวจ อาจเนื่องจาก
ผูปวยที่มีอาการเปลี่ยนแปลงขณะซักประวัติ หรือมีอาการปวดมาก เม่ือพยาบาลคัดกรองจุดแรก (Primary Triage) 
ซักประวัติและสังเกตอาการผูปวยจึงนําสงมายังแผนกผูปวยฉุกเฉินทันที สวนนอกเวลาราชการผูปวยประเภท 4 คือ
ผูปวยเจ็บปวยไมรุนแรง และผูปวยประเภท 5 ผูปวยท่ัวไป จะไดรับการตรวจหลังจากแพทยตรวจผูปวยหนักอื่น ๆ
เสร็จแลวผูปวยประเภท 5 ผูปวยทั่วไป คือสามารถเลือกมารับบริการที่หองตรวจผูปวยนอกในวันและเวลาราชการ
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ได (สุคนธจิต  อุปนันชัย, 2559) ซึ่งผูปวยเหลานี้อาจมาดวยอาการเจ็บปวยเล็กนอยซึ่งไมจําเปนตองไดรับการ
ประเมินรูสึกตัวประเมินการหายใจ และการไหลเวียนโลหิต ซึ่งไดแกผูปวยมาตรวจตามนัด ขอใบรับรองแพทย 
ขอรับยาเดิม 

การประเมินวาผูปวยกําลังมีความทุกขทรมานหรือเจ็บปวดมากหรือไม พบทั้งปฏิบัติไดถูกตอง และไม
ปฏิบัติ จากการสังเกตพบวาพยาบาลคัดกรองสวนใหญถาผูปวยไมไดมาดวยเรื่องภาวะเจ็บปวด เชน ปวดศีรษะ 
ปวดเอวรางลงขา ปวดไหลราวลงแขน จะไมมีการประเมินเรื่องความเจ็บปวด แตในการคัดกรองแยกประเภท 
อาการเจ็บปวดคืออาการหนึ่งที่ใชในการคัดกรองผูปวยในทุกกลุมอาการ และใชบอกประเภทผูปวย ประเภทที่ 2 
ซึ่งระบุไววาผูปวยประเภท 2 ไดแกผูปวย เสี่ยง ซึม ปวด (สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ.คูมือทางการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ เกณฑ และวิธีปฏิบัติการคัดแยกผูปวยฉุกเฉินและจัดลําดับการบริบาล ณ หองฉุกเฉินตามหลักเกณฑที่ 
สพฉ, 2556) และอาการปวดศีรษะยังเปนอาการอยางหนึ่งที่บงบอกถึงภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงในผูปวย
หลอดเลือดสมอง (นลินี พสุคันธภัค และคณะ, 2559) 

การปฐมพยาบาลเบื้องตนพบทั้งปฏิบัติไดถูกตอง เชน การดูแลทางเดินหายใจ โดยการให O2 Support ใน
กรณีผูปวยมีอาการเหนื่อย O2 Sat ต่ํากวาเกณฑที่กําหนด การดูดเสมหะในกรณีที่ผูปวยมีเสมหะที่ขับออกเองไมได 
การดูแลผูปวยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง หรือผูปวยที่มีภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา การเช็ดตัวลดไขในผูปวยที่มีไขสูง 
และไมปฏิบัติ เชน การประเมินอาการเจ็บปวด การจัดทาทางผูปวยใหเหมาะสมในผูปวยที่มีอาการปวด  แตเนื่อง
ดวยผูปวยบางรายมาดวยอาการหลายอยางทําใหพยาบาลอาจไมมั่นใจในอาการผูปวย และตองการใหผูปวยไดรับ
การตรวจรักษาจากแพทยอยางรวดเร็วทําใหบางครั้งในการปฐมพยาบาลเบื้องตนในเรื่องของการลดความเจ็บปวด 
เชน การจัดทาทางผูปวยใหเหมาะสมในผูปวยที่มีอาการปวด  จึงอาจไมไดปฏิบัติในทันที  

จะเห็นไดวาจากการจําแนกผูปวยโดยใชดัชนีความรุนแรงฉุกเฉิน พบวาพยาบาลที่ทําหนาที่คัดกรองยัง
ตัดสินใจระบุความเรงดวนไดไมถูกตองถูกตองทุกคน เนื่องจากการสัมภาษณเรื่องการคัดกรองผูปวยพบวาพยาบาล
ที่ทําหนาที่คดักรองผูปวย    ยังไมมั่นใจในการคัดกรอง ขาดประสบการณในการคัดกรองผูปวย และพยาบาลเองไม
เขาใจในเรื่องการจําแนกประเภท       ผูปวยอาจเกิดจากอาการของผูปวยไมชัดเจน   
 ผลจากการศึกษาและสัมภาษณพยาบาลท่ีทําหนาที่ในการคัดกรองผูปวยแผนกผูปวยฉุกเฉิน(ER)  แผนก
ผูปวยนอก (OPD) และหัวหนาพยาบาล เก่ียวกับปญหาที่เกิดจากการคัดกรองผูปวย พบวาปญหาในการคัดกรอง
ผูปวยเกิดจากการคัดกรองผูปวยท่ีผิดประเภท และการคัดกรองผูปวยลาชา ซึ่งเกิดจากหลาย ๆ สาเหตุ ตั้งแต
พยาบาลที่หนาที่การคัดกรองขาดประสบการณในการคัดกรองผูปวย ไมไดรับการปฐมนิเทศ หรือไมเคยไดรับ
ความรูในการแยกประเภทผูปวยซึ่งอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนหนวยงาน หรือสลับปรับเปลี่ยนเจาหนาที่พยาบาล
ภายในหนวยงานทําใหเจาหนาท่ีพยาบาลบางคนยังไมเคยไดรับการปฐมนิเทศ หรือไดรับความรูในการคดักรอง และ
การแยกประเภทผูปวย อีกทั้งความไมมั่นใจในอาการผูปวยที่มารับการตรวจบางครั้งอาจจะประเมินอาการการ
บาดเจ็บของผูปวยที่ต่ํากวาความเปนจริงเชนผูบาดเจ็บระดับ 1 ซึ่งอาการหนักและตองไดรับการดูแลรักษาอยาง
รีบดวนแตถูกประเมินเปนระดับ 2 หรือ 3 ( Under-triage ) หรือการประเมินอาการการบาดเจ็บท่ีมากเกินความ
เปนจริง กลาวคือ ประเมินผูบาดเจ็บระดับ 3 เปนระดับที่ 2 หรือ 1 ( Over-triage ) (รพีพร โรจนแสงเรือง) ซึ่งนํา
มายังปญหาในการคัดกรองทําใหผูปวยไดรับการคัดกรองที่ลาชา และผิดประเภท  

 
 6.3 ปญหาเรื่องเครื่องมือในการคัดกรองผูปวย 

 จากการประชุมเจาหนาที่พยาบาลที่ทําหนาที่ในการคัดกรองไดแสดงความคิดเห็นสอดคลองกันวาแผนก
ผูปวยฉุกเฉิน และแผนกผูปวยนอกยังไมมีคูมือและแนวทางในการคัดกรองผูปวยท่ีเปนของโรงพยาบาลโดยเฉพาะ, 
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สวนคูมือที่มีอยูนั้นเกาไม Update, คูมือที่มีใชในปจจุบัน (ของ กพฉ.) กวางเกินไป ใชงานไดยาก เขาถึงไดยาก ไม
ชัดเจน และประกอบดวยอาการหลายกลุมอาการ ทําใหเกิดความสับสนในการคัดแยกประเภทผูปวย เพราะ
บางครั้งอานแลวไมเขาใจเกิดความสับสนโดยเฉพาะผูปวยประเภท 1 (ESI 1) และ ผูปวยประเภท 2 (ESI 2) 

 
 6.4 ปญหาผูรับบริการไมเขาใจการคัดกรองตามหลักวิชาการ  และใหขอมูลอาการผูปวยไมตรงตาม
ความเปนจริง 
 ในดานผูปวย และญาติผูนําสงก็เปนสาเหตุหนึ่งของปญหาการคัดกรอง เนื่องจากโรงพยาบาลประสาท
เชียงใหมเปนโรงพยาบาลเฉพาะทางระบบประสาท และไขสันหลัง ผูปวยสวนใหญที่เขามารับการรักษาเปนผูปวยที่
สูงอายุ บางครั้งอาจมีปญหาดานการสื่อสาร หรือแมกระทั้งญาติผูปวยไมรูอาการผูปวยที่ชัดเจนใหขอมูลอาการ
ผูปวยไมครบก็ทําใหเกิดปญหาในการคัดกรองได  
 จากการนําขอมูลในการสัมภาษณพยาบาลที่ทําหนาที่คัดกรองมาวิเคราะห และประชุมกลุมเพื่อจัด
เรียงลําดับความสําคัญของสาเหตุเพื่อนําไปสูการแกไขปญหาในครั้งนี้ โดยการนําสาเหตุทั้งหมดมาใหคะแนน
ความสําคัญของปญหา ความยากงายในการแกปญหา  งบประมาณที่ตองใช และความสอดคลองกับนโยบาย 
(ตารางที่ 4) ตามหลักเกณฑสี่เงื่อนไขของการจัดลําดับความสําคัญของสาเหตุและการแกไข (ลักขณา ไทยเครือ; 
2561) พบวาสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาในอันดับแรก ๆไดแกพยาบาลที่ทําหนาที่ในการคัดกรองไมเขาใจในแนว
ทางการคัดกรองผูปวย และเกณฑการแยกประเภทผูปวย, ไมปฏิบัติตามหรือไมใชแนวทางคัดกรองที่มีอยู, ขาด
ประสบการณ ไมมั่นใจในการคัดกรองผูปวย, ไมมีคูมือและแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงานในการคัดกรอง
ผูปวยที่เปนของโรงพยาบาล หรือหนวยงานโดยเฉพาะ รวมไปถึงพยาบาลที่ทําหนาที่คัดกรองผูปวยไมไดรับการ
ปฐมนิเทศ หรือการอบรมเรื่องการคัดกรองผูปวย ตามลําดับ การแกไขปญหาการคัดกรองผูปวยผิดพลาด และการ
คัดกรองผูปวยลาชาในหนวยงานมีขอเสนอแนะจากกลุมวาควรมีระบบการคัดกรองที่ชัดเจน มีการปฐมนิเทศ
เจาหนาที่ และการอบรมเรื่องการคัดกรองผูปวย มีคูมือและแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองผูปวยที่เขาใจงาย และ
สามารถนํามาใชไดงาย 
 
7. สรุปผลการวิจัย  
 สรุปไดวาแผนกผูปวยฉุกเฉิน และแผนกผูปวยนอกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมยังไมมีระบบการคัดกรอง
ผูปวย มแีตขั้นตอนในการปฏิบัติงานในการคัดกรองและคัดแยกประเภทผูปวย ไมมีแนวทางในการคัดกรองที่ชัดเจน 
สวนปญหาในการคัดกรองผูปวยที่พบเกิดจาก การคัดกรองผูปวยที่ผิดประเภท และการคัดกรองผูปวยลาชา การ
แกปญหาในหนวยงานควรมีระบบการคัดกรองท่ีชัดเจน มีการปฐมนิเทศเจาหนาที่ และการอบรมเรื่องการคัดกรอง
ผูปวย มีคูมือและแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองผูปวยที่เขาใจงาย และสามารถนํามาใชไดงาย เพื่อตัดสินความ
เรงดวนของอาการสําคัญที่เปนปญหาและจัดใหไดรับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสม 
 
8. ขอจํากัดในการทําวิจัยและขอเสนอแนะ 
    8.1 การวิจัยนี้เปนการเก็บขอมูลในการสังเกตการคัดกรองผูปวยเปนระยะเวลาสั้น ควรเพิ่มการสังเกตการคัด
กรองผูปวยของเจาหนาที่พยาบาลเพิ่ม เพราะการคัดกรองผูปวยในแตละรายทั้งอาการ อาการแสดงความผิดปกติ
ไมเหมือนกันจะทําใหไดขอมูลที่หลากหลาย 
    8.2 มีการพัฒนาระบบการคัดกรองประเภทผูปวยของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม เชน 
         - การจัดทําคูมือการคัดกรองผูปวย และเกณฑการคัดแยกประเภทผูปวยของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
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         - ประสานข้ันตอนการปฏิบัติการคัดกรองผูปวย และการจําแนกผูปวยระหวางแผนกผูปวยฉุกเฉิน และ
ผูปวยนอก 
         - การจัดทําเครื่องมือที่ใชในการคัดแยกประเภทผูปวย เชน นวัตกรรมในการแยกประเภทผูปวย (ปายสีบอก
ประเภท) 
         - การจัดประชุมใหความรูเรื่องการคดักรองผูปวยแกพยาบาลที่ทําหนาที่คัดกรองผูปวย  
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ภาคผนวก 
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1. แบบสอบถามการปฏิบัติงานในการคัดกรองผูปวย โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
 
แบบสอบถามการปฏิบัติงานในการคัดกรองผูปวย 
คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง หนาขอความที่เปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 

สําหรับเจาหนาที่กรอก
เทานั้น 

1. ชื่อ-สกุล.......................................................... 
2. ทานอายุเทาไร ..............................ป 
3. เพศ 
   [  ] 1) ชาย 
   [  ] 2) หญิง 
4. ระดับการศึกษา 
   [  ] 1) มัธยมศกึษา 
   [  ] 2) ปริญญาตรี 
   [  ] 3) ปริญญาโท 
   [  ] 4) ปริญญาเอก 
5. ประสบการณการทํางานในแผนกฉุกเฉิน..............................ป 
                                    แผนกผูปวยนอก........................ป 
6. ประสบการณการปฏิบัติหนาที่พยาบาลคัดกรอง..................................ป 
7. ทานไดรับการปฐมนิเทศเรื่องการคัดแยกผูปวยหรือไม    
   [  ] 1) เคย ไดรับการปฐมนิเทศ 
   [  ] 2) ไมเคย 
8. ทานไดรับการอบรมใหความรูเรื่องการคดัแยกผูปวยหรือไม    
   [  ] 1) เคย ไดรับการอบรม 
   [  ] 2) ไมเคย 
9. ทานเคยอานคูมือเก่ียวกับการคดัแยกผูปวยหรือไม (ถาเคยอานใหระบุวาอาน 
    จากแหลงใด)   
   [  ] 1) เคย  
           คูมือของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ   [  ] 1) เคย   [  ] 2) ไมเคย 
           คูมือการคัดแยกผูปวยของกรมการแพทย    [  ] 1) เคย   [  ] 2) ไมเคย 
           คูมือการคัดแยกผูปวยของโรงพยาบาลอ่ืน   [  ] 1) เคย   [  ] 2) ไมเคย 
   [  ] 2) ไมเคย 

ID [  ] [  ] [  ] 
Age [  ] [  ] 
Sex [  ]  
 
 
Edu [  ]  
 
 
 
 
ExpEr       [  ] [  ]  
ExpOpd   [  ] [  ]  
ExpTri      [  ] [  ] 
 
TriOren  [  ]  
 
 
TriTrain  [  ]  
 
 
 
TriRead [  ]  
 
- ManualE  [  ] 
- ManualM [  ] 
- ManualO [  ]  

 
(ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามขอมูลการปฏิบัติงานการคัดแยกผูปวยเบื้องตนของรพ.สวรรคประชารักษ) 
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2. หัวขอสัมภาษณเกี่ยวกับประเด็นปญหาและแนวทางการพัฒนาระบบการคัดกรอง  
  

หัวขอการสัมภาษณ 
1. คุณคิดวาระบบการคัดกรองคอือะไร 
2. โรงพยาบาลประสาทเชียงใหมมีระบบการคัดกรองหรือไม  
3. ระบบการคัดกรองผูปวยของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหมประกอบดวยอะไรบาง 
4. ในระบบการคัดกรองผูปวยมีข้ันตอนในการคัดกรองผูปวยตั้งแตแรกจนกลับบานอยางไรบาง 
(Flow การคัดกรอง) 

ในการคัดกรองผูปวย เราแยกประเภทผูปวยออกเปนก่ีประเภท 
ปญหาที่เกิดจากการคัดกรองผูปวยแตละครั้งมีอะไรบางคะ /แลวคิดวาสาเหตุของปญหาเกิดจาก
อะไรคะ 
 - ปญหาไมรูระบบการคัดกรอง/ขั้นตอนการคัดกรอง 
 - ปญหาเรื่องไมไดรับการปฐมนิเทศ/การอบรมเรื่องการคดัแยกผูปวยเมื่อมาอยูที่ ER/OPD 
 - ไมทราบวามีคูมือ หรือมี Guild line  
(ขณะรอตรวจถาผูปวยมีอาการแยลงจะทําอยางไรคะ) 
แนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น คุณทาํอยางไรคะ 
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3. แบบสังเกตการจําแนกผูปวยโดยใชดัชนีความรุนแรงฉุกเฉินสําหรับแผนกผูปวยฉุกเฉิน  
   และแผนกผูปวยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
วันท่ี...................................................................เวรท่ีสังเกต................................................................................ 
คําชี้แจง แบบบันทึกนี้เปนการบันทึกการแสดงพฤติกรรมการคัดแยกของพยาบาลแผนกผูปวยฉุกเฉิน และแผนกผูปวยนอกโดยใส
เคร่ืองหมาย √ ลงในชองคําวา ปฏิบัติ / ไมปฏิบัติ 
พฤติกรรม สําหรับเจาหนาที่กรอก

เทานั้น 

1. ใหการตอนรับที่เหมาะสม เชน ทักทายผูปวย ญาติ หรือผูนําสงดวยทาทีที่เปนมิตร 
น้ําเสียงนุมนวล จัดเตรียมรถนั่ง หรือเปลนอน ตามสภาพที่เหมาะสมกับผูปวย แลวจึง
ซักถามประวัติ 
    [  ] 1 = ปฏิบัติถูกตอง    [  ] 2 = ปฏิบัติไมถูกตอง      [  ] 3 = ไมปฏิบัติ          
 

Iden [  ]  

2. ประเมิน General Appearance 
    [  ] 1 = ปฏิบัติถูกตอง    [  ] 2 = ปฏิบัติไมถูกตอง      [  ] 3 = ไมปฏิบัติ 
              

EGeneralA [  ]  

3. ประเมินการอุดก้ันทางเดนิหายใจ (Airway) 
    [  ] 1 = ปฏิบัติถูกตอง    [  ] 2 = ปฏิบัติไมถูกตอง      [  ] 3 = ไมปฏิบัติ     
      

EAir [  ]  

4. ประเมินการหายใจและการแลกเปลี่ยนออกซิเจน (Breathing) 
    [  ] 1 = ปฏิบัติถูกตอง    [  ] 2 = ปฏิบัติไมถูกตอง     [  ] 3 = ไมปฏิบัติ  
         

EBreat [  ]  

5. ประเมินการไหลเวียนโลหิต (Circulation) 
    [  ] 1 = ปฏิบัติถูกตอง    [  ] 2 = ปฏิบัติไมถูกตอง     [  ] 3 = ไมปฏิบัติ         
     

ECir [  ]  

6. ประเมินระดับความรูสึกตัว (Disability) 
    [  ] 1 = ปฏิบัติถูกตอง    [  ] 2 = ปฏิบัติไมถูกตอง     [  ] 3 = ไมปฏิบัติ          

EDis [  ]  
 
 

7. ประเมินสัญญาณชีพ (Vital sign) 
    [  ] 1 = ปฏิบัติถูกตอง    [  ] 2 = ปฏิบัติไมถูกตอง     [  ] 3 = ไมปฏิบัติ  
         

EVitalS [  ]  

8. ประเมินวาผูปวยกําลังมีความทุกขทรมานหรือเจ็บปวดมากหรือไม (Pain) 
    [  ] 1 = ปฏิบัติถูกตอง    [  ] 2 = ปฏิบัติไมถูกตอง     [  ] 3 = ไมปฏิบัติ       
    

EPain [  ]  

9. ประเมินภาวะเสี่ยง Chief Complaint, Risk Factor: Underlying Disease, 
Mechanism of injury  
    [  ] 1 = ปฏิบัติถูกตอง    [  ] 2 = ปฏิบัติไมถูกตอง     [  ] 3 = ไมปฏิบัติ          
     

ECC [  ]  
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พฤติกรรม 
 

สําหรับเจาหนาที่กรอก
เทานั้น 

10. ประเมินแนวโนมของกิจกรรมการรักษาพยาบาลที่ใช 
     [  ] 1 = ปฏิบัติถูกตอง    [  ] 2 = ปฏิบัติไมถูกตอง    [  ] 3 = ไมปฏิบัติ          
      

EInterven [  ] 

11. ใหการปฐมพยาบาล 
     [  ] 1 = ปฏิบัติถูกตอง    [  ] 2 = ปฏิบัติไมถูกตอง    [  ] 3 = ไมปฏิบัติ      
     

FirstAid [  ]  

12. ติดตามประสานงานกับเวชระเบียนในการทําทะเบียนประวัติผูปวย 
     [  ] 1 = ปฏิบัติถูกตอง    [  ] 2 = ปฏิบัติไมถูกตอง    [  ] 3 = ไมปฏิบัติ       
   

CoorMR [  ]  

13. นําเวชระเบียนสงมอบใหแกพยาบาลในพื้นที่การรักษาหลังจากลงทะเบียนขอมูล 
    [  ] 1 = ปฏิบัติถูกตอง    [  ] 2 = ปฏิบัติไมถูกตอง     [  ] 3 = ไมปฏิบัติ  
         

MedRec [  ]  

14. จัดสถานที่รอตรวจที่เหมาะสม 
    [  ] 1 = ปฏิบัติถูกตอง    [  ] 2 = ปฏิบัติไมถูกตอง     [  ] 3 = ไมปฏิบัติ   
        

Place [  ]  

15. ตัดสินใจระบุความเรงดวน 
    ประเภทผูปวย (ESI level) (กําหนดโดยพยาบาลคัดกรอง) 
     [  ] 1) ตองไดรับการชวยเหลือทันที          
     [  ] 2) มีภาวะฉุกเฉินมาก 
     [  ] 3) มีภาวะฉุกเฉิน                                   
     [  ] 4) ไมฉุกเฉิน 
     [  ] 5) ทั่วไป 
    ประเภทผูปวย (ESI level) (กําหนดโดยผูตรวจสอบ) 
     [  ] 1) ตองไดรับการชวยเหลือทันที          
     [  ] 2) มีภาวะฉุกเฉินมาก 
     [  ] 3) มีภาวะฉุกเฉิน                                   
     [  ] 4) ไมฉุกเฉิน 
     [  ] 5) ทั่วไป                  
[  ] 1 ตรงกัน   [  ] 2 ไมตรงกัน 
 

 
TriageN [  ]  
 
 
 
 
 
TriageInspec [  ]  
 
 
 
 
 
TriagSame  [  ]  

     
  (ปรับปรุงมาจากแบบสังเกตการณจําแนกผูปวยโดยใชดัชนีความรุนแรงฉุกเฉิน โรงพยาบาลกลาง) 
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เอกสารคําชี้แจงผูเขารวมโครงการวิจัย 
ช่ือโครงการวิจัย : การพัฒนาระบบการคัดกรองผูปวย แผนกผูปวยฉุกเฉิน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
รายขื่อผูรวมวิจัย  นางเยาวลักษณ ผุยหัวโทน, นางจุไรพร กนกวิจิตร, ศ.ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ  

การศึกษาวิจัยนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร 
1. เพื่อศึกษาระบบการคัดกรองผูปวยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
2. เพื่อหาปญหา และสาเหตุของปญหาในระบบการคัดกรองผูปวยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
3. เพื่อพัฒนาระบบการคัดกรองและการแยกประเภทผูปวยฉุกเฉินโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม  
 
ทานจะไดประโยชนอะไรจากการศกึษาวิจัยนี้ 
 “ทานอาจไมไดรับประโยชนโดยตรงจากการวิจัยเรื่องนี้ แตมีสวนรวมในงานวิชาการที่จะนําไปใชตอ
สวนรวมเพื่อใชในการคัดกรอง และแยกประเภทผูปวยเพื่อใหผูปวยที่มีอาการฉุกเฉินไดรับการรักษาทันทวงที” 
 “อุปกรณ/เครื่องมือที ใชพัฒนาระบบการคัดกรองผูปวยฉุกเฉิน จะเปนประโยชนโดยตรงตอตัวทานในการ
ทํางานและเปนประโยชนตอการดูแลผูปวยรายอื่นในอนาคต” 
ทานจะตองปฏิบัติตัวอยางไร 
             หากทานตัดสินใจเขารวมการศึกษาวิจัยนี้ ทานจะถูกขอใหเซ็นซื่อในใบยินยอมเขารวมการวิจัย ทานจะ
ไดรับการประเมินวามคีณุสมบัติครบถวนตามเกณฑการเขารวมการวิจัยหรือไม หากทานมีคุณสมบัติตามเกณฑทาน
จะไดรับแบบสอบถามเพื่อกรอกขอมูล  การสัมภาษณการคัดกรองผูปวย (การสัมภาษณใชการบันทึกเสียง) การ
สังเกตการคัดกรองผูปวยจากผูวิจัย และการเขากลุมโครงการตางๆที่ผูวิจัยไดจัดขึ้นเพื่อเปนประโยชนในการทํางาน
ของทานตอไป 
คาใชจาย/คาตอบแทบในการเขารวมการวิจัย 
 “ทานไมตองเสียคาใชจายใดๆ ในการเขารวมโครงการวิจัย” 
  “การเขารวมโครงการนี้ ทานไมตองเสียคาใชจายใดๆ” 
อาการไมพึงประสงค / ความเสี่ยงจากการเขารวมการวิจัยนี้ 

โครงการนี้ เปนเพียงการตอบแบบสอบถาม   การสัมภาษณการคัดกรองผูปวย (การสัมภาษณใชการ
บันทึกเสียง) การสังเกตการคัดกรองและการแยกประเภทผูปวยฉุกเฉินของทาน และการเขารวมกลุมตางๆที่ผูวิจัย
จัดขึ้น แตไมมีการปฏิบัติใดๆ ตอตัวทาน แตอาจทําใหรูสึกเบื่อ หนาย เครียด เสียเวลา ซึ่งทานสามารถยุติการตอบ
ไดตลอดเวลาหรืออาจไมตอบขอใดก็ได  
หากทานไมตองการเขารวมการศึกษา หรือหากทานเปล่ียนใจระหวางเขารวมศึกษา ทานจะตองทําอยางไร 
 “ทานไมจําเปนตองเขารวมการศึกษาวิจัยนี้หากทานไมสมัครใจ หลังจากทานตัดสินใจเขารวมการ
ศึกษาวิจัยแลวทานสามารถถอนตัวไดตลอดเวลา การตัดสินใจของทานจะไมมีผลตอการทํางานในอนาคต” 
          “ทานมีอิสระที่จะปฏิเสธเขารวมโครงการวิจัยโดยแจงกับผูวิจัย หรือระหวางการวิจัยทานก็สามารถ ถอนตัว
ออกจากโครงการวิจัยไดโดยไมมีผลกระทบใดๆ ตอทาน” 
ใครจะรูบางวาทานเขารวมการศึกษานี้ 

เฉพาะผูวิจัยเทานั้นที่จะทราบ และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยซึ่งมีหนาที่ปกปองสิทธิและความ
ปลอดภัยของอาสาสมัครที่จะขอตรวจสอบขอมูลได โดยขอมูลของทานจะถูกเก็บรักษาไวเปนเรื่องลับเฉพาะ  
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การปกปองรักษาขอมูล : ขอมูลใดบางที่จะถูกเก็บรวบรวมไวจากการศึกษานี้ 
 ขอมูลของทานที่ถูกบันทึกไวระหวางการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการคัดกรองผูปวย แผนกฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม เชนเดียวกับขอมูลที่เกี่ยวของจากแฟมเวชระเบียนของโรงพยาบาล ขอมูลที่ไดจาก
การทดสอบของทาน หรือขอมูลอื่นๆ จะถูกเก็บไวเปนความลับ และมีเพียงผูวิจัยเทานั้นที่จะเขาถึงขอมูลนั้น ขอมูล
จะถูกนําไปวิเคราะหรวมกับขอมูลจากกลุมตัวอยางรายอื่น ๆ  และแสดงผลออกมาในลักษณะการสรุปผลเทานั้น 
โดยจะไมมีการเปดเผยวาขอมูลดังกลาวจากกลุมตวัอยางใด และจะไมมีการอางชื่อของทานในรายงานใดๆ  
หากทานมีคําถามเกี่ยวกับการศกึษานี้ทานสามารถติดตอใครไดบาง 
 หากทานมีคําถามหรือมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยนี้ การเขารวมการวิจัยนี้ ทานสามารถ
ติดตอ นางเยาวลักษณ  ผุยหัวโทน และนางจุไรพร  กนกวิจิตร  หมายเลขโทรศัพท053 - 920222 (ในเวลา
ราชการ) และ 091-0755583 (นอกเวลาราชการ) 

 
 
 
ลงชื่อ ......................................................... 
         (นางเยาวลักษณ ผุยหัวโทน) 

       หัวหนาโครงการวิจัย 
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เอกสารยินยอมเขารวมการวิจัยของผูเขารวมโครงการวิจัย 
 

วันที่..................................................... 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................................................. 
ขอใหความยินยอมของตนเอง ที่จะเขาเก่ียวของในการวิจัย/คนควา เรื่องการพัฒนาระบบการคัดกรองผูปวย แผนก
ผูปวยฉุกเฉิน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม และยินยอมใหบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ ซึ่งผูวิจัย ไดแก นางเยาว
ลักษณ ผุยหัวโทน, นางจุไรพร กนกวิจิตร, อ.ลักขณา ไทยเครือ ไดอธิบายตอขาพเจาเกี่ยวกับการวิจัยครั้งนี้แลว 
ผูวิจัยมีความยินดีที่จะใหคําตอบตอคําถามประการใดที่ขาพเจาอาจจะมีไดตลอดระยะเวลาการเขารวมการวิจัยครั้ง
นี้ ผูวิจัยรับรองวาจะเก็บขอมูลเฉพาะที่เก่ียวกับตัวขาพเจาเปน ความลับ และจะเปดเผยไดเฉพาะ ในรูปที่เปนสรุป
ผลการวิจัย และผูวิจัยจะไดปฏิบัติในสิ่งที่ไม กอใหเกิดอันตรายตอรางกาย หรือจิตใจของขาพเจา ตลอดการวิจัยนี้ 
และรับรองวา หากเกิดมี อันตรายใด ๆ จากการวิจัยดังกลาว ผูยินยอมจะไดรับการรักษาอยางเต็มที่ ขาพเจา
ยินยอมเขารวม การวิจัยโดยสมัครใจ และสามารถที่จะถอนตัวจากการวิจัยนี้เมื่อใดก็ได ทั้งนี้ โดยไมมีผลกระทบตอ 
การรักษาพยาบาลที่ขาพเจาจะไดรับถาหากขาพเจาเปนผูปวย 
 ในกรณีที่เกิดขอของใจหรือปญหาที่ขาพเจาตองการปรึกษากับผูวิจัย ขาพเจาสามารถติดตอกับผูวิจัย  
คือนางเยาวลักษณ ผุยหัวโทน และนางจุไรพร กนกวิจิตร ไดท่ีแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
โทรศพัท 053-920200 ตอ 222, 053-920222, 091-0755583  

  

                                                                    ลงชื่อ...............................................ผูยินยอม 

                                                                         (..............................................) 

                                                                    ลงชื่อ........................................หัวหนาโครงการวิจัย 

                                                                        (................................................) 
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