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บทคัดย่อ

การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาเครือ่ งมือจำ�แนกประเภทผูป้ ว่ ย งานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพล
จังหวัดขอนแก่น โดยการศึกษาปัญหาการจำ�แนกประเภทผู้ป่วย สำ�หรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพล จำ�นวน 11 คน สรุประบบของการจำ�แนกประเภทผู้ป่วยตามความรุนแรงของ
การเจ็บป่วยเป็น 5 ระดับคือ  ระดับที่ 1 ผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องช่วยชีวิตทันที ระดับที่ 2 ผู้ป่วยกลุ่มฉุกเฉินมาก ระดับที่ 3
ผู้ป่วยกลุ่มฉุกเฉิน ระดับที่ 4 ผู้ป่วยกลุ่มกึ่งฉุกเฉิน ระดับที่ 5 ผู้ป่วยกลุ่มไม่ฉุกเฉิน
จากนั้นนำ�เครื่องมือจำ�แนกประเภทผู้ป่วย  ไปหาความตรงด้านเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ท่าน แล้วนำ�ไป
ทดลองใช้ทงี่ านอุบตั เิ หตุฉกุ เฉินโรงพยาบาลพล จำ�นวนผูป้ ว่ ย 30 ราย  พบว่าค่าความเทีย่ งเท่ากับ 0.98 ประเมินผลการ
ใช้เครือ่ งมือโดยการสำ�รวจความพึงพอใจของพยาบาลผูป้ ฏิบตั ติ อ่ การใช้เครือ่ งมือจำ�แนกประเภทผูป้ ว่ ยพบว่า  คะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (x=4.29, S.D = 0.29)
การศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหารทางการพยาบาลควรมีนโยบายนำ�เครื่องมือการจำ�แนกประเภท
ผู้ป่วยที่ได้ศึกษาในครั้งนี้ ไปพัฒนาและใช้จำ�แนกประเภทผู้ป่วยต่อไป
คำ�สำ�คัญ : เครื่องมือจำ�แนกประเภทผู้ป่วย งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน การพัฒนา

Abstract :

The objective of this study was to development of an instrument for patient classification of the trauma
and emergency department of Phon Hospital, Khon Kaen Province.  The researcher implemented the development
by studying the problem for patient classification, The target group included 11 professional nurses practicing of
the trauma and emergency department, Phon Hospital, An instrument by classifying the kinds of patient based on
severity of illness into 5 levels as:  level 1:  resuscitation, level 2: emergent, level 3: urgent, level 4:  less urgent,
level 5: non urgent.  
An instrument for patient classification were investigated the content validity by 8 experts and tried out
at the emergency department, Phon Hospital with 30 patients. The reliability coefficient overall average = 0.98.
** พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น
*** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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And the findings of satisfaction survey of nurses who practiced in using an instrument for patient classification,
found that the average scores of satisfaction it was in “high level”  (x= 4.29, S.D. = 0.29).
There were recommendations of this study that:  Nursing administrators should have policy to bring an
instrument patient classification of this study would be developed further in order to be an instrument for patient
classification.
keywords : an  instrument for patient classification the trauma  and  emergency  department development

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

ประเทศไทยมีการใช้ระบบการจำ�แนกประเภท
ผู้ป่วยมาเป็นเวลานาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ข้อมูล
ประเภทผู้ป่วยประกอบการวางแผนการจัดอัตรากำ�ลัง
พยาบาล วางแผนให้การพยาบาล  มอบหมายงาน เตรียม
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และนิเทศติดตามสนับสนุน
สำ�หรับงานบริการพยาบาลผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน เสนอให้จ�ำ แนก
ประเภทผู้ป่วยเป็น 3 ประเภทคือ ฉุกเฉิน เร่งด่วน ไม่เร่ง
ด่วน ของกองการพยาบาล และจากการสำ�รวจอย่างไม่เป็น
ทางการในปี 2544 พบว่าโรงพยาบาลในสังกัดสำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่ยังคงใช้เกณฑ์การ
จำ�แนกประเภทผู้ป่วยที่เสนอโดยกองการพยาบาล1
เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นแหล่งบริการชุมชน
ด้านสุขภาพอนามัย เมื่อประชาชนเพิ่มขึ้น จำ�นวนผู้มา
ขอรับบริการการรักษาพยาบาลจากห้องฉุกเฉินก็เพิ่ม
ขึ้นด้วย นอกจากนี้การให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และ
ค่าบริการทีไ่ ม่แพง  ประชาชนจึงใช้หอ้ งฉุกเฉินเป็นสถาน
บริการสุขภาพแห่งแรกทำ�ให้มผี ปู้ ว่ ยทัง้ ทีเ่ ป็นกรณีฉกุ เฉิน
และไม่ฉกุ เฉิน เป็นจำ�นวนมากต้องรอรับบริการเป็นเวลา
นาน ผูป้ ว่ ยทีฉ่ กุ เฉินจริง ๆ อาจได้รบั ความช่วยเหลือช้าลง
โรงพยาบาลแต่ละแห่งตระหนักถึงปัญหานี้และพยายาม
หาวิธีแก้ไข เพื่อปรับปรุงบริการการรักษาพยาบาลให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ได้มีการศึกษาหาวิธี
ตรวจต่าง ๆ ในทีส่ ดุ โรงพยาบาลหลายแห่งเลือกใช้ระบบ
การจำ�แนกประเภทผู้ป่วย (triage system) เนื่องจาก
ระบบนี้จะมีขบวนการประเมินผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว เพื่อ
จำ�แนกประเภทตามความรุนแรงของอาการที่นำ�ผู้ป่วย
มาโรงพยาบาล และจัดให้ได้รับการรักษาพยาบาลตาม
ความเหมาะสม2

ปัญหาทีพ่ บในการใช้เกณฑ์การจำ�แนกประเภท
ผู้ป่วยที่ผ่านมา ได้แก่ พยาบาลจำ�แนกประเภทผู้ป่วย
ได้ไม่ตรงกัน โดยเฉพาะงานผู้ป่วยในงานอุบัติเหตุและ
ฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาลระดั บ จั ง หวั ด เป็ น ที่ ถ กเถี ย งกั น
มาก เนื่ อ งจากมี ผ ลต่ อ การจั ด อั ต รากำ � ลั ง ของแต่ ล ะ
หน่ ว ยงาน การอ้ า งอิ ง ที่ ใ ช้ ใ นการคำ � นวณอั ต รากำ � ลั ง
ผู้ ป่ ว ยแต่ ล ะประเภท ได้ จ ากการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมานาน
หลายปี ทำ�ให้ไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร แต่เนื่องจาก
ยั ง ไม่ มี ก ารพั ฒ นาเกณฑ์ ก ารจำ � แนกประเภทผู้ ป่ ว ย
อย่างอื่นที่เป็นที่ยอมรับ โรงพยาบาลส่วนใหญ่จึงยังคง
ใช้ ก ารจำ � แนกประเภทผู้ ป่ ว ยในระบบเดิ ม สำ � นั ก การ
พยาบาลจึงพยายามให้มีการพัฒนาระบบการจำ�แนก
ประเภทผู้ป่วยขึ้น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัญหา
และลักษณะงานบริการที่เปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ
ประเทศไทยให้ทันสมัย สามารถใช้ได้จริง น่าเชื่อถือ
เป็นที่ยอมรับในสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มใน
อนาคต การนำ�ระบบการจำ�แนกประเภทผู้ป่วยมาใช้ใน
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นขบวนการซึ่งผู้ป่วยจะได้
รับการประเมินเพื่อตัดสินความรีบด่วนของปัญหาและ
ส่งไปรับการรักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสม ตอบสนอง
ความต้ อ งการในการบริ ก ารผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น ได้ เ ร็ ว ขึ้ น
ลดระยะเวลาการรอคอย ลดความเครียดของผู้ป่วยและ
ญาติรวมทั้งผู้ให้บริการ ลดจำ�นวนผู้ป่วยที่คับคั่งในห้อง
ฉุกเฉิน นอกจากจะสามารถปรับปรุงการให้บริการผู้ป่วย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยพัฒนา
และขยายบทบาทของพยาบาลในโรงพยาบาลอีกด้วย3
การใช้ระบบจำ�แนกประเภทผูป้ ว่ ย งานอุบตั เิ หตุ
และฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่นที่มีอยู่
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ทั้งหมด 20 แห่ง ใช้ระบบการจำ�แนกประเภทผู้ป่วยเป็น
3 ประเภทคือ 1. ผูป้ ว่ ยฉุกเฉินมาก (emergent) 2. ผูป้ ว่ ย
ฉุกเฉิน (urgent) 3. ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน (non urgent)
โดยแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 1. ผู้ป่วยที่ต้องช่วยชีวิตทันที
(resuscitation) 2. ผูป้ ว่ ยฉุกเฉินมาก (emergent) 3. ผูป้ ว่ ย
ฉุกเฉิน (urgent) 4. ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน (non urgent)  จาก
การสอบถามมีปัญหาคล้าย ๆ กัน คือปัญหาในเรื่องการ
จำ � แนกประเภทผู้ ป่ ว ยเนื่ อ งจากเกณฑ์ ที่ ใ ช้ จำ � แนก
เจ้าหน้าทีย่ งั ขาดความเข้าใจในการจำ�แนก เกณฑ์การแยก
ประเภทตีความยาก ไม่มีแนวทางการจำ�แนกที่ชัดเจน
บางคนยังใช้ความรู้สึกในการจำ�แนกประเภทผู้ป่วย ส่ง
ผลต่อการจัดบริการพยาบาลเป็นอย่างมาก ทำ�ให้การใช้
ประโยชน์จากระบบจำ�แนกประเภทผู้ป่วยน้อยมาก และ
ขาดประสิทธิภาพ ไม่ได้รับการยอมรับ ทั้งในกลุ่มวิชาชีพ
พยาบาลเอง และวิชาชีพอืน่ รวมทัง้ ผูบ้ ริหาร เพราะเครือ่ งมือ
ที่ใช้จำ�แนกประเภทผู้ป่วยยังมีปัญหาเรื่องความเที่ยง
ความตรงของเกณฑ์ที่ใช้4
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพล ใช้
ระบบจำ�แนกประเภทผู้ป่วยเป็น 3 ประเภทของกองการ
พยาบาล4 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1. ผู้ป่วยฉุกเฉิน
มาก 2. ผู้ป่วยฉุกเฉิน 3. ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน เริ่มใช้มาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2540 จนถึง พ.ศ. 2550 ต่อมาจังหวัดขอนแก่น
นำ�โดยโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ได้นำ�เสนอรูปแบบ
การจำ�แนกผู้ป่วยแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 1. ผู้ป่วยที่ต้อง
ช่วยชีวิตทันที 2. ผู้ป่วยฉุกเฉินมาก 3. ผู้ป่วยฉุกเฉิน
4. ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินให้กับโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งใน
จังหวัดขอนแก่น นำ�ไปใช้จนถึงปัจจุบัน พบปัญหาการ
ใช้ ร ะบบการจำ � แนกประเภทผู้ ป่ ว ยคล้ า ยคลึ ง กั น ทุ ก
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแก่น ที่ได้สอบถามมา
จากการนิเทศทางการพยาบาล และจากการสอบถาม
หั ว หน้ า งานอุ บั ติ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาลชุ ม ชน
จังหวัดขอนแก่น จำ�นวน 19 แห่ง พบปัญหาการใช้ระบบ
การจำ�แนกประเภทผู้ป่วยคือ เครื่องมือจำ�แนกประเภท
ผู้ป่วยที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ไม่มีความชัดเจน อ่านแล้วต้อง
ตีความจากเกณฑ์การจำ�แนกกว้างและตีความยาก ทำ�ให้
พยาบาลผู้จำ�แนกใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการจำ�แนกตาม
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ประสบการณ์ที่รับรู้มา และพยาบาลไม่เห็นความสำ�คัญ
ของการจำ�แนกประเภทผู้ป่วย ไม่ทราบว่าจำ�แนกแล้ว
ต้องทำ�อย่างไรต่อ นอกจากใช้ในการรับ-ส่งเวร จึงไม่
ศึกษารายละเอียดของเครื่องมือที่ใช้จำ�แนก ส่วนการจัด
อัตรากำ�ลังเสริมที่โรงพยาบาลใช้จำ�นวนของผู้ป่วยที่มา
รับบริการที่เพิ่มขึ้นกว่าปกติเมื่อเทียบกับข้อมูลเดิม โดย
ไม่ค�ำ นึงถึงปริมาณภาระงานตามความหนัก เบาของผูป้ ว่ ย
ทำ�ให้ผู้บริหารโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดขอนแก่นส่วน
มากเกิดความขัดข้องและมีปัญหาในการจัดอัตรากำ�ลัง
ทำ � ให้ บุ ค ลากรพยาบาลเกิ ด ความไม่ พึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานและส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วย จาก
ข้อมูลสถานการณ์และความต้องการการพัฒนาระบบการ
จำ�แนกประเภทผูป้ ว่ ย เป็นสิง่ ทีท่ า้ ทายสำ�หรับผูบ้ ริหารใน
การปรับ หรือพัฒนาเครื่องมือจำ�แนกประเภทผู้ป่วยเป็น
อย่างมาก กลุม่ การพยาบาลโรงพยาบาลพล จึงมีนโยบาย
ให้ทุกหน่วยงานพัฒนาระบบการจำ�แนกประเภทผู้ป่วย
หาปริมาณภาระงาน เพื่อใช้ในการจัดอัตรากำ�ลังตาม
ปริมาณภาระงาน เพือ่ ให้บริการพยาบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
แต่ ร ะบบการจำ �แนกประเภทผู้ ป่ ว ยงานอุ บั ติ เ หตุ แ ละ
ฉุกเฉินที่ใช้ในปัจจุบันเป็นการจำ�แนกที่ยุ่งยาก ไม่ชัดเจน
ตีความยาก เมือ่ พัฒนาเครือ่ งมือจำ�แนกประเภทผูป้ ว่ ยให้
เกณฑ์มีความชัดเจน มีความเที่ยง ความตรง สามารถนำ�
ไปใช้ประโยชน์ในการจำ�แนกได้ดีและมีความน่าเชื่อถือ
จะทำ�ให้มีการใช้ระบบการจำ�แนกประเภทผู้ป่วยที่ได้
พัฒนาขึ้น ตามบริบทของโรงพยาบาลพล นำ�ไปสู่การจัด
อัตรากำ�ลัง ทีเ่ หมาะสม เกิดประโยชน์ในการให้การบริการ
พยาบาลแก่ผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพต่อไป
เนือ่ งจากยังไม่เคยมีการศึกษาเครือ่ งมือจำ�แนก
ประเภทผู้ป่วย งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาล
พล จังหวัดขอนแก่นมาก่อน และจากการศึกษาค้นคว้า
พบว่ายังไม่มีการศึกษาเครื่องมือจำ�แนกประเภทผู้ป่วย
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
ขอนแก่ น ทำ � ให้ มี ปั ญ หาในเรื่ อ งการจำ � แนกประเภท
ผูป้ ว่ ยไม่ตรงกัน และเกณฑ์การจำ�แนกผูป้ ว่ ยเป็นเกณฑ์ที่
ใช้ทั่วไป ตั้งแต่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลศูนย์ ยังไม่มีการศึกษาถึงความเหมาะสม
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ในการนำ�ไปใช้ในโรงพยาบาลชุมชน ผู้ศึกษาในฐานะ
ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับหน่วยงาน รับผิดชอบ
ทั้งในด้านการบริหารและงานบริการพยาบาล จึงมีความ
สนใจที่ จ ะศึ ก ษาการพัฒนาเครื่องมือจำ � แนกประเภท
ผู้ป่วย งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพล จังหวัด
ขอนแก่นขึ้น เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการ
พยาบาล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้รับบริการ และ
บุคลากรพยาบาล

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพือ่ พัฒนาเครือ่ งมือจำ�แนกประเภทผูป้ ว่ ย
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น
     
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของพยาบาล
ผู้ ป ฏิ บั ติ ต่ อ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ จำ � แนกประเภทผู้ ป่ ว ย
งานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น

วิธีการศึกษา

1. ปัจจัยนำ�เข้า
1.1 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของ
การจำ�แนกประเภทผู้ป่วยจากการพูดคุย ซักถามจาก
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน และจากการนิเทศทางการพยาบาล หาความ
สำ � คั ญ    ความจำ � เป็ น ในการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ จำ � แนก
ประเภทผู้ป่วย งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
          
1.2 สำ�รวจและศึกษาสภาพการณ์ปญ
ั หา
ปัจจุบันเกี่ยวกับการจำ�แนกประเภทผู้ป่วย ในพยาบาลที่
ปฏิบตั งิ านในหน่วยงานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉินโรงพยาบาล
พล เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ จำ � แนก
ประเภทผู้ ป่ ว ย งานอุ บั ติ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น โดยใช้ แ บบ
สำ�รวจสภาพการณ์ การใช้ระบบการจำ�แนกประเภทผูป้ ว่ ย
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
จำ�นวน 5 ข้อ ซึ่งผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง
1.3 ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย และ
เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
เครือ่ งมือจำ�แนกประเภทผูป้ ว่ ย งานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน  
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1.4 เลื อ กสถานที่ ศึ ก ษา โดยการ
ศึกษาครั้งนี้ ทำ�การศึกษาในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพล  จังหวัดขอนแก่น
         
1.5 เลื อ กกลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ ใ นการ
ศึ ก ษา คื อ พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพล  จังหวัดขอนแก่น
จำ�นวน 11 คนและผู้ร่วมจัดทำ�เครื่องมือจำ�แนกประเภท
ผู้ป่วย คือพยาบาลหัวหน้างานและพยาบาลวิชาชีพ งาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน จากโรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย
โซนใต้จังหวัดขอนแก่น 5 แห่งๆละ 3 คน (โรงพยาบาล
บ้านไผ่ เปือยน้อย แวงน้อย แวงใหญ่ และหนองสองห้อง)
ทีใ่ ช้ระบบการจำ�แนกประเภทผูป้ ว่ ยเหมือนกัน ทีย่ นิ ดีเข้า
ร่วมการศึกษาเรื่องการพัฒนาเครื่องมือจำ�แนกประเภท
ผู้ป่วย งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
1.6 ผูศ้ กึ ษาได้ประชุมชีแ้ จงวัตถุประสงค์
และขั้นตอนการดำ�เนินงานต่าง ๆ ในเรื่องการพัฒนา
ประสิ ท ธิ ภ าพเครื่ อ งมื อ จำ � แนกประเภทผู้ ป่ ว ย งาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน แก่หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลพล
และโรงพยาบาลทีเ่ ข้าร่วมการศึกษา เพือ่ ให้ความคิดเห็น
และหาแนวทางร่วมกัน  
1.7 นำ�เสนอแนวคิดการศึกษา วัตถุประสงค์และเสนอร่างโครงการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง
การพัฒนาเครื่องมือจำ�แนกประเภทผู้ป่วย งานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉินโรงพยาบาลพล  จังหวัดขอนแก่น  ต่อหัวหน้า
พยาบาล และผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลพล เพื่อขอความ
เห็นชอบ รวมทั้งขอสนับสนุนงบประมาณและขอความ
ร่วมมือ
1.8 เสนอโครงการ การพัฒนาเครือ่ งมือ
จำ � แนกประเภทผู้ ป่ ว ยงานอุ บั ติ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น
โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
         
1.9   แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารต่อผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลพล เพือ่
เห็นชอบและแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่
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2. กระบวนการดำ�เนินการ
2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
พัฒนาเครื่องมือจำ�แนกประเภทผู้ป่วย งานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน
   2.2 ผู้ ศึ ก ษาได้ ร วบรวมและสรุ ป ร่ า ง
เครือ่ งมือจำ�แนกประเภทผูป้ ว่ ย งานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพล จั ง หวั ด ขอนแก่ น หลั ง จากนั้ น นำ � มา
ปรับปรุงแก้ไขตามมติของกลุม่   โดยให้พยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบตั งิ านในหน่วยงานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาล
พลจำ�นวน 11 คนและพยาบาลหัวหน้างาน พยาบาล
วิ ช าชี พ งานอุ บั ติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุม ชน
เครือข่ายโซนใต้ จังหวัดขอนแก่นอีก 5 แห่ง จำ�นวน 15 คน
ร่วมกันประชุมพิจารณาร่างเครื่องมือจำ�แนกประเภท
ผู้ป่วย งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ตรวจสอบ ให้ข้อคิดเห็น
เสนอแนะอีกครั้ง ผู้ศึกษาจึงนำ�มาปรับปรุงแก้ไขและนำ�
ร่างเครื่องมือจำ�แนกประเภทผู้ป่วย ปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงต่อไป
2.3 ผู้ศึกษาจัดทำ�แบบสอบถาม เพื่อ
ใช้สำ�รวจความพึงพอใจของพยาบาลผู้ปฏิบัติต่อการใช้
เครือ่ งมือจำ�แนกประเภทผูป้ ว่ ย งานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพล ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้ นำ�แนวคิด
เกี่ยวกับความพึงพอใจในงานของ Slavit et al.5 มาเป็น
กรอบแนวคิดในการวัดความพึงพอใจในงานของพยาบาล
ผู้ปฏิบัติต่อการใช้เครื่องมือจำ�แนกประเภทผู้ป่วย งาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพล
2.4 นำ�เครื่องมือจำ�แนกประเภทผู้ป่วย
และแบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาล ผู้ปฏิบัติ
ต่อการใช้เครื่องมือการจำ�แนกประเภทผู้ป่วย ตรวจสอบ
ความตรงด้านเนือ้ หา ด้านการใช้ภาษา และด้านอืน่ ๆ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 8 ท่าน แล้วนำ�มาปรับปรุงแก้ไข
2.5 ผู้ศึกษาจัดทำ�คู่มือประกอบการใช้
เครือ่ งมือจำ�แนกประเภทผูป้ ว่ ย งานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน
เพื่อให้พยาบาลผู้ปฏิบัติใช้เป็นแนวทางในการจำ�แนก
ประเภทผู้ป่วย
2.6 นำ�เครื่องมือจำ�แนกประเภทผู้ป่วย
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรง
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คุณวุฒิมาปรับปรุง นำ�ไปทดลองใช้ในงานอุบัติเหตุและ
ฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาลพล จั ง หวั ด ขอนแก่ น เพื่ อ หาค่ า
สัมประสิทธิค์ วามเทีย่ งโดยวิธเี ท่าเทียมกันของการสังเกต
(Inter-rater Reliability) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
           
2.6.1 เลือกกลุม่ เป้าหมายผูท้ ดลอง
ใช้เครือ่ งมือ คือ พยาบาลวิชาชีพ   ทปี่ ฏิบตั งิ านในหน่วยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน มากกว่า 1 ปี และมีประสบการณ์
การทำ�งานใกล้เคียงกัน   
           
2.6.2 ประชุมชี้แจงการใช้เครื่อง
มือจำ�แนกประเภทผูป้ ว่ ย แบบบันทึกการจำ�แนกประเภท
ผู้ป่วย และคู่มือการจำ�แนกประเภทผู้ป่วย ให้กับกลุ่ม
เป้าหมายได้แก่พยาบาลวิชาชีพ ทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพล และทดลองใช้
เครื่องมือจำ�แนกประเภทผู้ป่วยโดยให้พยาบาลวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติงานในเวรเช้า จำ�นวน 3 คน  เวรบ่าย จำ�นวน
3  คน และเวรดึก จำ�นวน 2 คน เป็นผู้ประเมิน โดยใช้
แบบฟอร์มการจำ�แนกประเภทผู้ป่วย ประเมินผู้ป่วยคน
เดียวกัน พร้อมกัน ในเวลาที่กำ�หนดดังนี้ เวรเช้าในเวลา
09.00 - 15.00 น. เวรบ่ายเวลา 17.00 - 23.00 น. เวร
ดึกเวลา 01.00 - 07.00 น. จนครบ  30 ราย หรือมากกว่า   
2.6.3 นำ�ผลการประเมินที่ได้มา
หาค่าความเที่ยง โดยใช้ค่าความเที่ยงระหว่างผู้สังเกต
(Inter- rater Reliability) ของ Polit & Hungler6  หาความ
เที่ยงของเครื่องมือจำ�แนกประเภทผู้ป่วย พร้อมแบบ
บันทึกการจำ�แนกประเภทผูป้ ว่ ยงานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน
ความเทีย่ งระหว่าง  ผสู้ งั เกตเป็นวิธกี ารประเมินความเชือ่ ถือ
ได้ของการจำ�แนกประเภทผู้ป่วยที่เหมาะสมและใช้ง่าย
ในทางปฏิบัติ
2.6.4 ประชุมกลุม่ พยาบาลวิชาชีพ
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพลทั้ง 11 คนเพื่อ
ชีแ้ จงการใช้เครือ่ งมือจำ�แนกประเภทผูป้ ว่ ย งานอุบตั เิ หตุ
และฉุกเฉินโดยนำ�ไปใช้ในการจำ�แนกประเภทผู้ป่วย ใน
เดือนกรกฎาคม 2553 ต่อจากนัน้ ขอความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลผู้ปฏิบัติ
ต่อการใช้เครื่องมือจำ�แนกประเภทผู้ป่วย งานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน โรงพยาบาลพล
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2.6.5 สอบถามและวิ เ คราะห์
ปัญหา/อุปสรรคของการใช้เครื่องมือ  แบบบันทึกคู่มือ
ประกอบการใช้เครื่องมือจำ � แนกประเภทผู้ป่วย และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลผู้ปฏิบัติต่อ
การใช้เครื่องมือจำ�แนกประเภทผู้ป่วย และนำ�ไปพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเครื่ อ งมื อ จำ � แนกประเภทผู้ ป่ ว ยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้มีความเหมาะสมต่อการนำ�ไปใช้
ของพยาบาลวิชาชีพผู้จำ�แนกประเภทผู้ป่วยต่อไป
3. ผลผลิต
3.1 เครือ่ งมือจำ�แนกประเภทผูป้ ว่ ย งาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น
ประกอบด้วย
   1) ระบบของการจำ�แนกประเภทผูป้ ว่ ย
   2) แบบบั น ทึ ก ที่ ใ ช้ ใ นการจำ � แนก
ประเภทผู้ป่วย
     3) คู่ มื อ ที่ ใ ช้ ป ระกอบการจำ � แนก
ประเภทผู้ป่วย
3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
พยาบาลผู้ ป ฏิ บั ติ ต่ อ การใช้เครื่องมือจำ �แนกประเภท
ผู้ป่วย งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพล

การวิเคราะห์ข้อมูล

นำ�ผลการประเมินเครื่องมือจำ�แนกประเภท
ผู้ป่วยตามความรุนแรงของการเจ็บป่วยที่ได้มาหาค่า
ความเที่ยง โดยใช้ค่าความเที่ยงระหว่างผู้สังเกต ของ
Polit& Hungler6
นำ � ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามของพยาบาล
ผู้ปฏิบัติมาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป SPSS for Windows

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล

ผลการศึ ก ษาการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ จำ � แนก
ประเภทผู้ป่วย งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพล
โดยจำ � แนกประเภทผู้ ป่ ว ยตามความรุ น แรงของการ
เจ็บป่วยเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งช่วยชีวติ ทันที เป็นผูป้ ว่ ย
ที่หยุดหายใจ ไม่มีชีพจร ค่าออกซิเจนในกระแสเลือด
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น้อยกว่า 90 mg% จึงต้องช่วยหายใจเปิดทางเดินหายใจ
ให้โล่ง และให้ยาฉุกเฉิน
              ระดั บ ที่ 2 ผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น มาก (Emergent)
หมายถึ ง ผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะความเสี่ ย งสู ง หรื อ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกตัวอย่างเฉียบพลันหรือ
มี ภ าวการณ์ เ จ็ บ ปวดอย่ า งรุ น แรง หรื อ มี อ าการขาด
ออกซิเจน
               ระดับที่ 3 ผู้ป่วยฉุกเฉิน (Urgent) หมายถึง
ผู้ป่วยที่จำ�เป็นต้องทำ�กิจกรรมในห้องฉุกเฉินมากกว่า
1 กิจกรรม  เช่น ผู้ป่วยต้องตรวจเลือด และเอ๊กซเรย์
                ระดั บ ที่ 4 ผู้ ป่ ว ยกึ่ ง ฉุ ก เฉิ น หมายถึ ง ผู้ ป่ ว ย
ที่จำ�เป็นต้องทำ�กิจกรรมในห้องฉุกเฉิน 1 กิจกรรม  เช่น
ผู้ป่วยต้องทำ�อัลตร้าซาวด์ หรือตรวจเลือด
ระดับที่ 5 ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน หมายถึงผู้ป่วยที่
ไม่จ�ำ เป็นต้องทำ�กิจกรรมในห้องฉุกเฉิน เช่น ล้างแผลเก่า
หรือฉีดวัคซีน
การนำ � เครื่ อ งมื อ การจำ � แนกประเภทผู้ ป่ ว ย
ไปทดลองใช้ที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลพล
จังหวัดขอนแก่น จำ�นวนผูป้ ว่ ย 30 คน ระหว่างวันที่ 25-26
มิถุนายน 2553 ในเวรเช้า-บ่ายและเวรดึก พบว่า ค่า
ความเที่ยงของการจำ�แนกประเภทผู้ป่วยงานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน จากการสังเกตผู้ป่วยจำ�นวน 15 คนในวันที่
25 มิถุนายน 2553 เวรเช้า - บ่ายและดึก ค่าความเที่ยง
อยูร่ ะหว่าง 0.93-1.00 และจากการสังเกตในการจำ�แนก
ประเภทผูป้ ว่ ย ผูป้ ว่ ยจำ�นวน 15 คนในวันที่ 26 มิถนุ ายน
2553 เวรเช้า บ่ายและเวรดึก ค่าความเทีย่ งในการจำ�แนก
ประเภทผูป้ ว่ ย อยูร่ ะหว่าง 0.93-1.00 และค่าเฉลีย่ ความ
เที่ยงในภาพรวมเท่ากับ 0.98    
เมื่อจำ�แนกประเภทผู้ป่วยตามความรุนแรง
ของการเจ็บป่วย พบว่า การจำ�แนกประเภทผู้ป่วย ระดับ
ที่ 1 ระดับที่ 4 และระดับที่ 5 เจ้าหน้าที่มีการประเมิน
ที่สอดคล้องกัน (ความเที่ยงเท่ากับ 1.00) แต่มีการ
ประเมินที่ไม่สอดคล้องกันในการจำ�แนกประเภทผู้ป่วย
ในระดับที่ 2 และระดับที่ 3 (ความเที่ยงเท่ากับ 0.94
และ 0.96) ผู้ศึกษาได้สอบถามปัญหา อุปสรรคจากการ
ประชุม/ทบทวนการใช้เครื่องมือจำ�แนกประเภทผู้ป่วย
พบว่าควรมีการทบทวนทรัพยากรหรือกิจกรรมที่ต้องทำ�
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ในห้องฉุกเฉิน ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลพล
และทำ�ความเข้าใจการจำ�แนกระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ให้
เข้าใจตรงกัน เพื่อไม่ให้ผู้ปฏิบัติสับสน
ด้านความพึงพอใจของพยาบาลผู้ปฏิบัติต่อ
การใช้เครื่องมือจำ�แนกประเภทผู้ป่วย งานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน  พบว่าระดับความพึงพอใจเกีย่ วกับความ
คิดเห็นของพยาบาลผู้ปฏิบัติต่อการนำ�เครื่องมือจำ�แนก
ประเภทผูป้ ว่ ย ไปใช้ในงานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน พบว่า อยู่
ในระดับมากถึงมากทีส่ ดุ ส่วนคะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับความคิดเห็นด้านต่างๆ พบว่าประเด็นเกี่ยวกับ
เครื่องมือจำ�แนกประเภทผู้ป่วย ช่วยให้พยาบาลสามารถ
ประเมินและจำ�แนกประเภทผู้ป่วยได้สะดวกและรวดเร็ว
ขึน้ และเครือ่ งมือจำ�แนกประเภทผูป้ ว่ ยมีความเหมาะสม
ในการนำ�มาใช้ทงี่ านอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน มีคะแนนเฉลีย่
สู ง สุ ด ส่ ว นประเด็ น เกี่ ย วกั บ การนำ � เครื่ อ งมื อ จำ � แนก
ประเภทผู้ป่วยมาใช้มีประโยชน์ต่อพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับความปลอดภัยจากการถูกฟ้องร้อง หรือความ
ผิดพลาดจากงานลดลง มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด
เมือ่ พิจารณาความพึงพอใจในงานของพยาบาล
ต่อการใช้เครื่องมือจำ�แนกผู้ป่วยในแต่ละด้าน พบว่า
คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.03 ถึง 4.44 (S.D 0.25 ถึง
0.50) ซึ่งมีระดับความพึงพอใจในระดับมากและพบ
ว่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความเป็นอิสระใน
การทำ�งาน มีคะแนนมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านความ
ต้องการของงานหรือลักษณะของงาน (x=4.44, S.D.
= 0.40 และ x=4.36, S.D = 0.50 ตามลำ�ดับ) อย่างไร
ก็ตาม ในภาพรวมระดับความพึงพอใจของพยาบาลต่อ
การใช้เครือ่ งมือจำ�แนกผูป้ ว่ ย อยูใ่ นระดับมาก (x=4.29,
S.D = 0.29) ที่เป็นเช่่นนี้อธิบายได้ว่า การมีเครื่องมือ
จำ � แนกประเภทผู้ ป่ ว ยของพยาบาล ทำ � ให้ พ ยาบาล
สามารถเรียนรู้ และนำ�มาปฏิบัติได้ด้วยตัวเองอย่างเป็น
อิสระ โดยไม่ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากบุคลากร
สุขภาพอืน่ และยังก่อให้เกิดผลดีตอ่ การดูแลผูป้ ว่ ย สร้าง
ความพึงพอใจต่อผู้รับบริการเกิดคุณภาพการให้บริการ
พยาบาล7,8,9
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ผู้ ศึ ก ษาได้ ดำ � เนิ น การสอบถามถึ ง ปั ญ หา/
อุปสรรคของการใช้เครือ่ งมือพร้อมแบบบันทึก และคูม่ อื
ประกอบการใช้เครื่องมือจำ�แนกประเภทผู้ป่วย พบว่า
เครือ่ งมือชัดเจนขึน้ เข้าใจง่าย ไม่คอ่ ยสับสน ใช้สะดวกแต่
ยังไม่คุ้นเคยนัก และกลุ่มผู้ใช้เครื่องมือจำ�แนกประเภท
ผูป้ ว่ ย งานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน เสนอแนะว่า ให้พจิ ารณา
ปรับเครื่องมือในส่วนของทรัพยากร/กิจกรรมที่ต้องทำ�
ในห้องฉุกเฉินในบริบทของโรงพยาบาลพล และควร
จัดอบรมให้ความรู้แก่พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าพนักงาน
กู้ชีพที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุก
คน และต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการศึกษาไปใช้

1. ด้านการบริหาร
1) ผูบ้ ริหารทางการพยาบาลควรส่งเสริม
ให้มีนโยบายในการนำ�เครื่องมือจำ�แนกประเภทผู้ป่วย
งานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน ไปขยายผลและใช้เป็นมาตรฐาน
ในการจำ�แนกประเภทผูป้ ว่ ย งานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน โรง
พยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่นต่อไป
         
2) ผู้บริหารทางการพยาบาลควรจัด
ทำ�แผนในการอบรมฟืน้ ฟูเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ งการจำ�แนก
ประเภทผูป้ ว่ ย งานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน เพือ่ พัฒนาความรู้
และทักษะ สำ�หรับบุคลากรพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 1 ครั้ง
ต่อปี
    3) ผู้ บ ริ ห ารทางการพยาบาลควรมี
นโยบายกำ � หนดให้ ก ารจำ � แนกประเภทผู้ ป่ ว ย เป็ น
สมรรถนะในเชิงวิชาชีพของพยาบาลในหน่วยงาน (functional competency) เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมิน
ความสามารถของพยาบาลต่อการใช้เครื่องมือจำ�แนก
ผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
4) ผู้ บ ริ ห ารทางการพยาบาลควรมี
การกำ�หนดวิธีการจัดการความรู้ในองค์กร (knowledge
management) ในเรือ่ งการวางแผนในการจำ�แนกประเภท
ผู้ป่วย และสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กรเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ และพัฒนา สามารถนำ�ไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน  
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การพัฒนาเครื่องมือจำ�แนกประเภทผู้ป่วย งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น

5) ผู้ บ ริ ห ารทางการพยาบาลควร
มีนโยบายให้นำ�ผลการจำ�แนกประเภทผู้ป่วย มาใช้ใน
การวิเคราะห์อัตรากำ�ลังของบุคลากรพยาบาล เพื่อใช้
ประกอบในการบริหารจัดการอัตรากำ�ลังให้เหมาะสมกับ
ความต้องการการดูแลผูป้ ว่ ย และนำ�ไปใช้ในการหาความ
สามารถในการผลิต (productivity) ทางการพยาบาล
2. ด้านการบริการ
1) พยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินควรนำ�เครื่องมือจำ�แนกประเภทผู้ป่วย ไปใช้กับ
ผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับบริการที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลพล เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว
และเหมาะสม
2) นำ�คู่มือการจำ�แนกประเภทผู้ป่วย
เกณฑ์การจำ�แนกประเภทผู้ป่วยที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้ใน
หน่วยงานและมีการประเมินผลการใช้เครื่องมือในการ
จำ�แนกประเภทผู้ป่วยทุก 3 เดือน เพื่อหาโอกาสพัฒนา
ให้เกิดความสะดวกต่อผูใ้ ช้งานและมีประสิทธิภาพสูงสุด
3) จั ด ระบบการนิ เ ทศงาน โดยให้
พยาบาลหัวหน้าเวรเป็นพีเ่ ลีย้ งในการใช้เครือ่ งมือจำ�แนก
ประเภทผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจและใช้
เวลาน้อยลงในการจำ�แนกประเภทผู้ป่วย
      4) จัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ตรวจ
สอบค่าความเที่ยงเป็นระยะทุกปี และเมื่อมีการปรับปรุง
ระบบงาน/ลักษณะผูใ้ ช้บริการหรือผูใ้ ห้บริการเพือ่ ให้เกิด
ความมัน่ ใจว่าเกณฑ์การจำ�แนกประเภทผูป้ ว่ ยยังคงใช้ได้
อย่างเหมาะสมและเที่ยงตรง
5) ก่อนนำ�เครื่องมือจำ�แนกประเภท
ผู้ป่วยไปใช้ ควรมีการประชุมชี้แจงให้พยาบาลผู้ปฏิบัติ
ให้ทดลองใช้จนเข้าใจ เพื่อให้การจำ�แนกประเภทผู้ป่วย
ได้ถูกต้องตามประเภทที่ควรจะเป็น
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