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แผนการนิเทศ เร่ือง การคดัแยกประเภทผู้ป่วย 

 
เร่ือง  การคดัแยกประเภทผูป่้วยดว้ยเกณฑ ์Srinagarind Emergency Severity Index(SESI) 
ผู้นิเทศ  นางสาวกลัยารัตน์  หลา้ธรรม 
ผู้รับการนิเทศ พยาบาลประจ าหน่วยผูป่้วยนอกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
วตัถุประสงค์     

 1. เพื่อเป็นแนวทางในการคดัแยกประเภทผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาท่ีหน่วยผูป่้วยนอกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
 2. เพื่อทบทวน แลกเปล่ียนความรู้ ความเขา้ใจในการคดัแยกประเภทผูป่้วยฉุกเฉิน 
 3. ผูป่้วยฉุกเฉินไดรั้บบริการตามรูปแบบการคดัแยกประเภทผูป่้วย ตามระดบัความเร่งด่วนท่ีมีคุณภาพและสามารถประเมิน    
                                                    ผลลพัธ์การบริการได ้

สถานที่นิเทศ หน่วยผูป่้วยนอกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน  
วนั เดือน ปี เวรเชา้ 
เหตุผลการนิเทศ 

ระบบการคดัแยกช่วยใหพ้ยาบาลมีแนวทางมาตรฐานการคดัแยกประเภทผูป่้วย ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานคดัแยกประเภทผูป่้วยเป็น
ระบบมากข้ึน สามารถคดัแยกผูป่้วยและจดัล าดบัความส าคญัของการให้บริการตามความเร่งด่วนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม อตัราการ
ไหลเวียนของผูป่้วยรวดเร็วข้ึน เพิ่มคุณภาพและผลลพัธ์ท่ีดีในการดูแลผูป่้วยฉุกเฉิน นอกจากน้ีการน าระบบการคดัแยกเขา้มาใชเ้พื่อเป็น
แนวทางวดัและประเมินผลคุณภาพบริการพยาบาลดา้นการจดัระดบัความรุนแรงของภาวะความเจ็บป่วยของงานบริการผูป่้วยอุบติัเหตุ
และฉุกเฉิน(กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข, 2544 และ สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน, 2556) 
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แนวทางการนิเทศ  
       1. พดูคุย ซกัถามความส าคญัของระบบการคดัแยกต่อพยาบาล เพื่อสร้างสัมพนัธภาพ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบเป็นกนัเอง   

 2. บอกความหมาย ความส าคญัและวตัถุประสงคข์องระบบการคดัแยก 
 3. อธิบายเน้ือหาความรู้ เก่ียวกบัการใชเ้กณฑ ์Srinagarind Emergency Severity Index (SESI) ในการคดัแยกประเภทผูป่้วยฉุกเฉิน 
 4. ปัจจยัท่ีช่วยใหก้ารคดัแยกประเภทผูป่้วยเกิดประสิทธิผล 
 5. ฝึกทกัษะการคดัแยกประเภทผูป่้วยฉุกเฉินโดยกิจกรรมท าแบบทดสอบจากสถานการณ์ท่ีก าหนดข้ึน วดัผลความรู้โดยใช ้
                                      แบบทดสอบ Pre-Post test 
 6. สังเกตความกระตือรือร้นในการนิเทศ 
 7. แลกเปล่ียนความคิดเห็นในกิจกรรมท าแบบทดสอบจากสถานการณ์ท่ีก าหนดข้ึนขอ้ท่ีตอบไม่ถูกตอ้งหรือสงสยั 
  เสริมพลงัอ านาจใหป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 

วตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

เน้ือหาในกจิกรรมการนิเทศ วธีิการนิเทศ/เคร่ืองมือ
ประกอบการนิเทศ 

ตัวช้ีวดั/พฤติกรรมท่ี
ต้องการให้เกดิ 

การประเมินผลลพัธ์หลงั
การนิเทศ 

เพื่อใหผู้รั้บการนิเทศ
สามารถ 
1.บอกปัญหา
ความส าคญัและ
วตัถุประสงคข์องระบบ
การคดัแยก 

ระบบการคดัแยก หมายถึง การคดั
แยกประเภทผูป่้วยโดยแบ่งตามความ
รุนแรงของความเจบ็ป่วยหรือการ
บาดเจบ็โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้
ผูป่้วยไดรั้บการตรวจรักษาอยา่ง
รวดเร็วและเหมาะสมตามสภาพของ
การเจบ็ป่วยในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
(สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน, 2556) 

1) กล่าวทกัทายผูรั้บการนิเทศ 
2) ซกัถามประสบการณ์ การคดั
แยกประเภทผูป่้วยฉุกเฉิน 
3) เกร่ินน า ความส าคญัและ
วตัถุประสงคข์องระบบการคดั
แยก  

1) บอกปัญหา
ความส าคญัและ
วตัถุประสงคข์องระบบ
การคดัแยกไดม้ากกวา่
ร้อยละ 80 
2) บรรยากาศท่ีดีในการ
นิเทศ 
3) ผูรั้บการนิเทศสนใจ

1) ผูรั้บการนิเทศสามารถ
บอกปัญหาความส าคญั
และวตัถุประสงคข์อง
ระบบการคดัแยกได้
มากกวา่ร้อยละ 80 
2) ผูรั้บการนิเทศ
กระตือรือร้นในการรับ
การนิเทศ  
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วตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

เน้ือหาในกจิกรรมการนิเทศ วธีิการนิเทศ/เคร่ืองมือ
ประกอบการนิเทศ 

ตัวช้ีวดั/พฤติกรรมท่ี
ต้องการให้เกดิ 

การประเมินผลลพัธ์หลงั
การนิเทศ 

การคดัแยกผูป่้วยฉุกเฉิน มี
วตัถุประสงคเ์พื่อคน้หาภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency conditions) และสภาวะ
คุกคามต่อชีวติ (Life threatening 
conditions) เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการ
ประเมินเพื่อตดัสินความเร่งด่วนของ
ปัญหา ก าหนดระดบัความรุนแรง
ของอาการและส่งไปรับการ
รักษาพยาบาลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
สามารถควบคุมการหมุนเวียนของ
ผูป่้วยในแผนกฉุกเฉิน ป้องกนั
สภาวะผูป่้วยลน้หอ้งฉุกเฉิน 
(Overcrowding patients) ลด
ระยะเวลารอคอย ลดความเครียดของ
ญาติและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริการผูป่้วยฉุกเฉินยิง่ข้ึน  ส่วน
ระบบการคดัแยกท่ีมีความ
คลาดเคล่ือนมาก จะส่งผลท าใหภ้าระ
งานของหน่วยงานเพิ่มมากข้ึน มีการ

กระตือรือร้นในการรับ
นิเทศ 

3) มีบรรยากาศท่ีดีในการ
รับการนิเทศ   
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วตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

เน้ือหาในกจิกรรมการนิเทศ วธีิการนิเทศ/เคร่ืองมือ
ประกอบการนิเทศ 

ตัวช้ีวดั/พฤติกรรมท่ี
ต้องการให้เกดิ 

การประเมินผลลพัธ์หลงั
การนิเทศ 

ใชท้รัพยากรท่ีมากเกินความจ าเป็น 
เช่น การส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 
การส่งเอก็ซเรยเ์พื่อการวินิจฉยั เป็น
ตน้ เพิ่มอตัราบุคลากรท่ีตอ้ง
ปฏิบติังานโดยไม่มีความจ าเป็น เพิ่ม
ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลท่ี
สูงข้ึนรวมถึงระยะเวลาในการเขา้ถึง
การรักษาส าหรับผูป่้วยเร่งด่วน
ฉุกเฉินอาจจะเกิดความล่าชา้ซ่ึงอาจ
ส่งผลต่อโอกาสรอดชีวิตของผูป่้วย 
(Yurkova & Wolf, 2011) 
นอกจากนั้นแลว้การน าระบบการคดั
แยกเขา้มาใชช่้วยใหพ้ยาบาลมี
แนวทางมาตรฐานการคดัแยก
ประเภทผูป่้วย ส่งผลใหก้าร
ปฏิบติังานคดัแยกประเภทผูป่้วยเป็น
ระบบมากข้ึน สามารถคดัแยกผูป่้วย
และจดัล าดบัความส าคญัของการ
ใหบ้ริการตามความเร่งด่วนไดอ้ยา่ง
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วตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

เน้ือหาในกจิกรรมการนิเทศ วธีิการนิเทศ/เคร่ืองมือ
ประกอบการนิเทศ 

ตัวช้ีวดั/พฤติกรรมท่ี
ต้องการให้เกดิ 

การประเมินผลลพัธ์หลงั
การนิเทศ 

ถูกตอ้งและเหมาะสม อตัราการ
ไหลเวยีนของผูป่้วยรวดเร็วข้ึน เพิ่ม
คุณภาพและผลลพัธ์ท่ีดีในการดูแล
ผูป่้วยฉุกเฉิน นอกจากน้ีการน าระบบ
การคดัแยกเขา้มาใชเ้พื่อเป็นแนวทาง
วดัและประเมินผลคุณภาพบริการ
พยาบาลดา้นการจดัระดบัความ
รุนแรงของภาวะความเจบ็ป่วยของ
งานบริการผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน
(กองการพยาบาล กระทรวง
สาธารณสุข, 2544)  

2. อธิบายแนวทางการ
ใชเ้กณฑ ์Srinagarind 
Emergency Severity 
Index (SESI) ในการคดั
แยกประเภทผูป่้วย
ฉุกเฉินไดถู้กตอ้ง 

หน่วยผูป่้วยนอกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ไดเ้ร่ิม
พฒันาระบบการคดัแยกผูป่้วยฉุกเฉิน
คร้ังแรกในปี พ.ศ. 2533 โดยแบ่ง
ผูป่้วยออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 1) 
ฉุกเฉิน 2) รีบเร่ง 3)ไม่ฉุกเฉิน โดยอิง
เกณฑป์ระเมินจากอาการส าคญัและ
สญัญาณชีพเป็นหลกั ต่อมาในปี 

1) ใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ Power 
point น าเสนอเกณฑ ์Srinagarind 
Emergency Severity Index 
(SESI) ประกอบการสอน 
2) บรรยายแนวทางการใชเ้กณฑ ์
Srinagarind Emergency 
Severity Index (SESI) ในการคดั
แยกประเภทผูป่้วยฉุกเฉิน โดย

1) บอกแนวทางการใช้
เกณฑ ์Srinagarind 
Emergency Severity 
Index (SESI) ในการคดั
แยกประเภทผูป่้วย
ฉุกเฉินไดถู้กตอ้ง ร้อย
ละ 100 
 

1) ผูรั้บการนิเทศสามารถ
บอกแนวทางการใช้
เกณฑ ์Srinagarind 
Emergency Severity 
Index (SESI) ในการคดั
แยกประเภทผูป่้วย
ฉุกเฉินไดถู้กตอ้ง ร้อยละ 
100 
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วตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

เน้ือหาในกจิกรรมการนิเทศ วธีิการนิเทศ/เคร่ืองมือ
ประกอบการนิเทศ 

ตัวช้ีวดั/พฤติกรรมท่ี
ต้องการให้เกดิ 

การประเมินผลลพัธ์หลงั
การนิเทศ 

พ.ศ. 2547 จ านวนผูป่้วยเพิม่ข้ึนเป็น
อยา่งมากเป็นวนัละ 150 - 200 ราย 
พบปัญหาในการท างานหลายอยา่ง 
เช่น พบอุบติัการณ์ผูป่้วยมีอาการ
ทรุดลงขณะรอตรวจมากข้ึน ความ
รับรู้ความเร่งด่วนระหวา่งผูป่้วยและ
ทีมผูรั้กษาไม่ตรงกนั ท าใหพ้ยาบาล
คดัแยกประเภทของผูป่้วยเกิด
ความเครียดและไม่อยากท าหนา้ท่ีใน
การคดัแยก (พนอ  เตชะอธิกและสุ
นทราพร วนัสุพงศ,์ 2547) จาก
เหตุผลดงักล่าวในปี พ.ศ. 2550 
หน่วยผูป่้วยนอกอุบติัเหตุและฉุกเฉิน
จึงไดพ้ฒันาการคดัแยกโดยอิง
แนวคิดของ Canadian Triage and 
Acuity Scale (CTAS) โดยแบ่งกลุ่ม
ผูป่้วยออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 1) 
Resuscitation 2) Emergency 3) 
Urgency  

เนน้รูปแบบการสอนแบบ Two 
way communication 

2) ผูรั้บการนิเทศมีความรู้ 
ความเขา้ใจ มีความมัน่ใจ
ในการใชเ้กณฑ ์
Srinagarind Emergency 
Severity Index (SESI) 
ในการคดัแยกประเภท
ผูป่้วยฉุกเฉินไดม้ากข้ึน
จากเดิม 
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วตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

เน้ือหาในกจิกรรมการนิเทศ วธีิการนิเทศ/เคร่ืองมือ
ประกอบการนิเทศ 

ตัวช้ีวดั/พฤติกรรมท่ี
ต้องการให้เกดิ 

การประเมินผลลพัธ์หลงั
การนิเทศ 

4) Non-urgency โดยรวมกลุ่ม Less-
Urgency เป็นกลุ่มเดียวกนักบั Urgent 
(พนอ  เตชะอธิกและสุนทราพร วนัสุ
พงศ,์ 2550) จากนั้นไดท้ าการวิจยั
หลงัน าไปใชพ้บวา่ พยาบาลคดัแยก
ท าการคดัแยกประเภทผูป่้วยถูกตอ้ง
เพียงร้อยละ 84 (บุบผา  ชอบใชแ้ละ
คณะ, 2553) จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 
2554 ทางหน่วยงานไดมี้การทบทวน
งานวิจยัในต่างประเทศพบวา่การใช้
ระดบัการคดัแยกแบบ 5 ระดบั พบวา่
มีความแม่นย  าและถูกตอ้งมากกวา่
ระดบัการคดัแยกแบบ 4 ระดบั 
ประกอบกบัสถานบนัการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติและประกาศ
คณะกรรมการการแพทยฉุ์กเฉินเร่ือง
หลกัเกณฑก์ารประเมินเพื่อคดัแยก
ระดบัความฉุกเฉินและมาตรฐาน
ปฏิบติัการฉุกเฉิน พ.ศ. 2554 ได้
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วตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

เน้ือหาในกจิกรรมการนิเทศ วธีิการนิเทศ/เคร่ืองมือ
ประกอบการนิเทศ 

ตัวช้ีวดั/พฤติกรรมท่ี
ต้องการให้เกดิ 

การประเมินผลลพัธ์หลงั
การนิเทศ 

แนะน าใหจ้ดัระดบัความรุนแรง
ผูป่้วยเป็น 5 ระดบั โดยอา้งอิงเกณฑ์
ของของ Emergency Severity Index 
(ESI) ดงันั้นในปี พ.ศ. 2555 จึงได้
ปรับปรุงเกณฑค์ดัแยกข้ึนใหม่อีก
คร้ังเป็น 5 ระดบั เรียกวา่ Srinagarind 
Emergency Severity Index: SESI 
โดยท าการประยกุตม์าจากมาตรฐาน
ของสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน
แห่งชาติและ Emergency Severity 
Index (ESI) อา้งอิงค่าความแม่นย  า
และความเท่ียงตรงจากดชันีความ
รุนแรงอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
(Emergency Severity Index: ESI) 
โดยพยาบาลเป็นผูท่ี้ท าหนา้ท่ีในการ
คดัแยกประเภทผูป่้วย จากการ
ประเมินอาการส าคญั อาการแสดง 
สัญญาณชีพ การใชท้รัพยากรในหอ้ง
ฉุกเฉิน สามารถแยกผูป่้วยเป็น 5 
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เน้ือหาในกจิกรรมการนิเทศ วธีิการนิเทศ/เคร่ืองมือ
ประกอบการนิเทศ 

ตัวช้ีวดั/พฤติกรรมท่ี
ต้องการให้เกดิ 

การประเมินผลลพัธ์หลงั
การนิเทศ 

ระดบั (ปริวฒัน์  ภู่เงินและพนอ   
เตชะอธิก, 2557) ดงัน้ี  
ระดบัท่ี 1 SESI 1 (Resuscitation) 
หมายถึงผูป่้วยท่ีมีอาการบาดเจบ็ 
หรือเจบ็ป่วยรุนแรงเก่ียวกบัอวยัวะท่ี
ควบคุมสัญญาณชีพ ซ่ึงเป็นภาวะท่ี
คุกคามต่อชีวติโดยจะตอ้งไดรั้บการกู้
ชีพทนัทีและการตรวจรักษาทนัที ใช้
สัญลกัษณ์ สีแดง  
ระดบัท่ี 2 SESI 2 (Emergent) 
หมายถึง ผูป่้วยฉุกเฉินท่ีมีอาการก่ึง
วิกฤต มีการเปล่ียนแปลงทาง
สัญญาณชีพและตอ้งคอยสงัเกต
อาการเปล่ียนแปลง ซ่ึงมีโอกาสเกิด
ภาวะคุกคามต่อชีวิต ควรไดรั้บการ
ปฐมพยาบาลและไดรั้บการรักษา
ภายใน 15 นาที หรือหลงัตรวจผูป่้วย 
Resuscitationใชส้ัญลกัษณ์ สีแดง   
ระดบัท่ี 3 SESI 3 (Urgent) หมายถึง 
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วตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

เน้ือหาในกจิกรรมการนิเทศ วธีิการนิเทศ/เคร่ืองมือ
ประกอบการนิเทศ 

ตัวช้ีวดั/พฤติกรรมท่ี
ต้องการให้เกดิ 

การประเมินผลลพัธ์หลงั
การนิเทศ 

ผูป่้วยท่ีตอ้งการการบริการ 
รีบเร่งแต่ไม่มีระดบัสญัญาณชีพ
เปล่ียนแปลง มีอาการและอาการ
แสดงท่ีเด่นชดั เช่น ปวด หรือมี
อาการทุกขท์รมานท่ีตอ้งการ
รักษาพยาบาลอยา่งรีบเร่ง ผูป่้วย
ประเภทน้ีควรไดรั้บการตรวจรักษา
ภายใน 30 นาทีหรือหลงัตรวจผูป่้วย 
Emergent ใชส้ัญลกัษณ์ สีเหลือง  
ระดบัท่ี 4 SESI 4 (Less-urgent) 
หมายถึง ผูป่้วยท่ีตอ้งการการบริการ 
รีบเร่งรองลงมาจากกลุ่มท่ี 3 ไม่มี
ระดบัสัญญาณชีพเปล่ียนแปลง มี
อาการและอาการแสดงค่อนขา้งคงท่ี 
เช่น ปวด หรือมีอาการทุกขท์รมานท่ี
ตอ้งการรักษาพยาบาลหรือวินิจฉยั
เพิ่ม เช่น ตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ
หรือเอกซเรย ์แต่ยงัรอรับการตรวจ
รักษาภายใน 60 นาที หรือหลงัตรวจ
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การนิเทศ 

ผูป่้วย Urgent ใชส้ัญลกัษณ์ สีเขียว  
ระดบัท่ี 5 SESI 5 (Non-Urgent) 
หมายถึง ผูรั้บบริการทัว่ไปท่ี 
ตอ้งการการบริการท่ีไม่รีบเร่ง
หรือไม่มีอาการเจบ็ป่วย เช่น 
ผูรั้บบริการท่ีมีอาการเจบ็ป่วย
เลก็นอ้ย มาขอตรวจสุขภาพหรือมา
ขอยาเดิม เป็นตน้ ผูป่้วยกลุ่มน้ีควร
ไดรั้บการรักษาภายใน 60-120 นาที 
ใชส้ัญลกัษณ์ สีขาว 

3. สามารถอธิบายปัจจยั
ท่ีช่วยใหก้ารคดัแยก
ประเภทผูป่้วยเกิด
ประสิทธิผล 

องคป์ระกอบท่ีช่วยส่งผลใหก้ารคดั
แยกในหอ้งฉุกเฉินเกิดประสิทธิผล มี
ดงัน้ี 
1. เคร่ืองมือการคดัแยก 
การจดัระดบัความรุนแรงแบบ 5 
ระดบั ไดรั้บการแนะน าวา่ได้
มาตรฐานจาก The Emergency Nurse 
Association และมหาวิทยาลยั
การแพทยฉุ์กเฉินในสหรัฐอเมริกา 

1) ใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ Power 
point น าเสนอปัจจยัท่ีช่วยใหก้าร
คดัแยกประเภทผูป่้วยเกิด
ประสิทธิผลประกอบการสอน 
2) เนน้รูปแบบการสอนแบบ 
Two way communication 

1) อธิบายหรือบอก
ปัจจยัท่ีช่วยใหก้ารคดั
แยกประเภทผูป่้วยเกิด
ประสิทธิผลไดม้ากกวา่ 
ร้อยละ 80 
 

1) ผูรั้บการนิเทศสามารถ
อธิบายหรือบอกปัจจยัท่ี
ช่วยใหก้ารคดัแยก
ประเภทผูป่้วยเกิด
ประสิทธิผลไดม้ากกวา่ 
ร้อยละ 80 
 2) ผูรั้บการนิเทศมี
ความรู้ ความเขา้ใจ
สามารถประยกุตใ์ช้
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วตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

เน้ือหาในกจิกรรมการนิเทศ วธีิการนิเทศ/เคร่ืองมือ
ประกอบการนิเทศ 

ตัวช้ีวดั/พฤติกรรมท่ี
ต้องการให้เกดิ 

การประเมินผลลพัธ์หลงั
การนิเทศ 

(America College of Emergency 
Physicians) ซ่ึงแพทยแ์ละพยาบาล
หน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉินใน
ออสเตรเลีย  แคนาดา องักฤษและ
อเมริกา ไดร่้วมกนัพฒันาการจดั
ประเภทผูป่้วยออกเป็น 5 ระดบั โดย
ใชร้ะบบตวัเลข 1 แทนระดบัความ
รุนแรงสูงสุดและตวัเลข  5 แทน
ระดบัความรุนแรงต ่าสุด ซ่ึงการจดั
ระดบัความรุนแรงแบบ 5 ระดบั 
ไดรั้บการอธิบายวา่มีความแม่นย  า
และมีความเท่ียงตรงจากการหาอตัรา
ความสอดคลอ้งระหวา่งผูป้ระเมิน 
(Inter-rater reliability) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการศึกษาของ Wuerz et al. 
(2000)24 ไดศึ้กษาความเท่ียงและ
ความตรงของเคร่ืองมือในการคดั
แยกประเภทผูป่้วยแบบ 5 ระดบั 
พบวา่อตัราความสอดคลอ้งระหวา่งผู ้

ความรู้เก่ียวกบั
องคป์ระกอบท่ีส่งผลให้
การคดัแยกประเภทผูป่้วย
เกิดประสิทธิผลมาก
ข้ึนมาใชผ้สมผสานทาง
คลินิก 
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วตัถุประสงค์เชิง
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ประกอบการนิเทศ 
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การประเมินผลลพัธ์หลงั
การนิเทศ 

ประเมิน (Inter-rater reliability) โดย
ใชส้มัประสิทธ์ิแคปป้า (Kappa’s 
coefficient) อยูใ่นระดบัดี (K = 0.80, 
95% CI = 0.76-0.84) 
2. สมรรถนะของพยาบาลคดัแยก 
สมรรถนะของพยาบาลคดัแยก ควร
เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถทั้ง
ทางดา้นทฤษฎีและทางดา้น
ปฏิบติัการทางคลินิกควบคู่กนั มี
ประสบการณ์ในการท างานท่ีแผนก
ฉุกเฉินอยา่งนอ้ย 1-2 ปี ข้ึนไป มี
ทกัษะในการประเมินผูป่้วยอยา่ง
รวดเร็วและสามารถตดัสินใจใน
สถานการณ์ท่ีฉุกเฉินไดเ้ป็นอยา่งดี  
ไดรั้บการฝึกอบรมหลกัสูตรพื้นฐาน
ต่างๆท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานท่ี
แผนกฉุกเฉินรวมถึงการอบรมเร่ือง
การคดัแยกประเภทผูป่้วยและการ
ดูแลผูป่้วยท่ีมีภาวะฉุกเฉินทุกระบบ 
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นอกจากนั้นแลว้ควรมีคุณสมบติัใน
ดา้นการมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี มีความ
กระตือรือร้นในการท างาน รับฟัง
และควบคุมอารมณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี มี
ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร
กบัหน่วยงานอ่ืนรวมไปถึง
ความสามารถในการส่ือสารไดท้ั้ง
ภาษาไทย ภาษาทอ้งถ่ินและ
ภาษาต่างประเทศ 
3. การประเมินคุณภาพการคดัแยก 
การตรวจสอบการคดัแยกผูป่้วยใน
หอ้งฉุกเฉิน (ER Triage Audit) 
หมายถึง กิจกรรม การตรวจสอบ 
การประเมินผลการคดัแยกประเภท
ผูป่้วยฉุกเฉินท่ีมีประสิทธิภาพ โดย
ประเมินจากการจดัล าดบัความ
เร่งด่วนของผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ทนัเวลาตามเกณฑท่ี์ก าหนดและตรง
ตามเกณฑช้ี์วดัคุณภาพการคดัแยก
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ของหน่วยงานเพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการ
ตรวจรักษาอยา่งรวดเร็วเหมาะสม
ตามสภาพของการเจบ็ป่วยใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

4. ฝึกทกัษะการคดัแยก
ประเภทผูป่้วยฉุกเฉิน
โดยกิจกรรมท า
แบบทดสอบจาก
สถานการณ์ท่ีก าหนด
ข้ึน วดัผลความรู้โดยใช้
แบบทดสอบ  
Pre-Post test 

จดัท าแบบทดสอบโดยสร้างจาก
สถานการณ์จ าลองท่ีก าหนดข้ึนโดย
สถานการณ์จ าลองแบบทดสอบใหมี้
ประเภทผูป่้วยระดบัความเร่งด่วน 
SESI 1 – SESI 5 
แบบทดสอบเป็นลกัษณะกา ถูก-ผิด 
หนา้ขอ้ความสถานการณ์จ าลอง 
จ านวนแบบทดสอบทั้งหมด 20 ขอ้
แบ่งเป็น Pre-test และ Post-test 

1) จดัท า Workshop ฝึกทกัษะ
การคดัแยกประเภทผูป่้วย 
แลกเปล่ียน เรียนประสบการณ์
ในการคดัแยกประเภทผูป่้วย
ร่วมกนั 
2) ใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ Power 
point ประกอบการท า Workshop 

1) คะแนนประเมิน
ความรู้และความเขา้ใจ
หลงัท าแบบทดสอบการ
คดัแยกประเภทผูป่้วย
ฉุกเฉิน มากกวา่ 
ร้อยละ 80 

1) ผูรั้บการนิเทศมี
คะแนนความรู้เฉล่ียหลงั
ท าแบบทดสอบการคดั
แยกประเภทผูป่้วย
ฉุกเฉิน มากกวา่ 
ร้อยละ 80 
2) ผูป่้วยฉุกเฉินไดรั้บ
บริการตามรูปแบบการ
คดัแยกประเภทผูป่้วย 
ตามระดบัความเร่งด่วนท่ี
มีคุณภาพและสามารถ
ประเมินผลลพัธ์การ
บริการได ้
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