
 

 

Common Functional Competency (FCc) กพย.รพ.รร.6 
FCc 1   การบริหารยาทางการพยาบาล   

FCc 2   การบรรเทาความปวดและทุกข์ทรมาน   

FCc 3   การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  

FCc 4   การคัดกรองผู้ป่วย  (เฉพาะ OPD และ ER) 

 

 

ปรับปรุงครัง้ที่.....  15  สงิหาคม  2562 



FCc 1:  การบริหารยาทางการพยาบาล 
ค าจ ากัดความ : พฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความสามารถในการบริหารยาของพยาบาล ตั้งแต่ การซักประวัติการใช้ยา การแพ้ยา การรับค าสั่งการรักษา การเก็บรักษา  
การจัดเตรียมยา การส่งมอบยาให้แก่ผู้ป่วย การเฝ้าระวัง/ติดตามอาการข้างเคียงจากการใช้ยา รวมถึงการให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว/ผู้ดูแล ในการใช้ยา ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 

ระดับ
ความสามารถ 

ค าอธิบาย 
ระดับขีดความสามารถ 

พฤติกรรมบ่งชี้ KPI 

ระดับท่ี 1 
0-1 ปี 

 

มีความรู้และสามารถบริหารยาได้ 1. บอกข้ันตอนในการบริหารยาตาม วิธีปฏิบัติการบริหารยาทางการพยาบาล รพ.รร.6  
(PMK-WND-004) ได้ถูกต้อง 
2. ซักประวัตการแพ้ยาได้ครบถ้วน ตรวจสอบ รับค าสั่งและคัดลอกการรักษาของแพทย์อย่างรอบคอบ  
จัดเก็บรักษายาได้ถูกต้องตามคู่มือการเก็บรักษายา จัดเตรียมยาและส่งมอบยาโดยใช้หลัก 10 R 
3. อธิบายผู้ป่วย/ ครอบครัว/ผู้ดูแล ให้ทราบถึงช่ือยา สรรพคุณของยา และอธิบายถึงอาการข้างเคียงที่
อาจเกิดจากการใช้ยาก่อนการให้ยากับผู้ป่วยได้  

- คะแนนความรู้เรื่องยา 
- การปฏิบัติตาม W I: 
PMK-WND-004 
- อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อน 
การบริหารยาทางการพยาบาล 

ระดับท่ี 2 
> 1-3 ปี 

 

แสดงขีดความสามารถระดับท่ี 1 
และ 
- สามารถน าความรู้เกี่ยวกับยา มา
บริหารยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามมาตรฐาน 

1. สังเกต ติดตาม ผลที่เกิดจากยา อาการข้างเคียงแต่ละชนิดทุกครั้ง 
2. น าความรู้เกี่ยวกับยา  การออกฤทธ์ิ มาใช้บริหารยาและแนะน าผู้ป่วยถึงวิธีการใช้ยาเพื่อลดอาการ
ข้างเคียงที่เกิดขึ้น เช่น วิธีการรับประทานยาเพื่อลดอาการข้างเคียง  เพิ่มประสิทธิภาพการออกฤทธ์ิ                   
ข้อห้ามในการรับประทานยาร่วมกับอาหารบางชนิด  
3. บอกข้ันตอนในการบริหารยาตาม ระเบียบปฏิบัติการบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูงทาง กพย.รพ.รร.6  
(PMK-WND-025) ได้ถูกต้อง 

- คะแนนความรู้เรื่องยา 
- การปฏิบัติตาม WI: 
PMK-WND-004  และ 
PMK-WND-025 
- อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อน 
การบริหารยาทางการพยาบาล 

ระดับท่ี 3 
> 3-5 ปี 

 
 

แสดงขีดความสามารถระดับท่ี 2 
และ 
- สามารถบริหารยา 
กลุ่มความเสี่ยงสูงได้อย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
- สามารถดักจับความคลาดเคลื่อน 
แก้ปัญหา จัดการกับสถานการณ์
ด้านยาได้ด้วยตนเอง 

1. น าความรู้เกี่ยวกับยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drug)  มาใช้ในการบริหาร ยาความเสี่ยงสูง ได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. ประเมินพบความคลาดเคลื่อนของการบริหารยา ได้ตั้งแต่เริ่มต้น และแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 อย่างถูกต้องทันทีท่ีพบ  
3. ติดตามผลจากการใช้ยาที่เกิดผลต่อผู้ป่วย และปรับแผนการพยาบาลหรือส่งต่อทีมสุขภาพ เช่น 
อาการไม่พึงประสงค์ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ   ผลจากการใช้หรือไม่ได้ใช้ยา  
 

- คะแนนความรู้เรื่องยาและยา
ความเสี่ยงสูง 
- การปฏิบัติตาม WI: 
PMK-WND-004 และ  
PMK-WND-025 
- อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อน 
การบริหารยาทางการพยาบาล
และการบริหารยาความเสี่ยงสูง 



 

ระดับ
ความสามารถ 

ค าอธิบาย 
ระดับขีดความสามารถ 

พฤติกรรมบ่งชี้ KPI 

ระดับท่ี 4 
> 5 –10 ปี 

 

แสดงขีดความสามารถระดับ
ที่ 3 และ 
- สามารถป้องกันความเสี่ยง
จากการใช้ยาได้ 
- เป็นที่ปรึกษาและแบบอย่างท่ี
ดีในการบริหารยาทางการ
พยาบาล  
 

1. ประเมินความสามารถในการใช้ยาของผู้ป่วย/ครอบครัว/ ผู้ดูแลเพื่อเตรียมวางแผนจ าหน่าย หรือปรับ
การบริหารยาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ป่วย เพื่อสนับสนุนการรักษาให้มีประสิทธิภาพ 
2. สอน ให้ค าแนะน า /นิเทศบุคลากรพยาบาลที่มีประสบการณ์น้อยกว่า ในการบริหารยา ได้อย่างถูกต้อง
ทุกขั้นตอน   
3. น าความรู้ ทักษะของผู้ป่วย/ครอบครัว/ ผู้ดูแล มาจัดกิจกรรม หรือรูปแบบ การบริหารยา ในการดูแล
ผู้ป่วยตามกลุ่มโรคส าคัญของหน่วยงาน  

- คะแนนการใช้กระบวนการ
พยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ยาทางการพยาบาล 
- จ านวนกิจกรรมการสอน นิเทศ 
/ จ านวนครั้งของการนิเทศเรื่อง
การบริหารยา 
- อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อน 
การบริหารยาทางการพยาบาล
และการบริหารยาความเสี่ยงสูงใน
ภาพรวม 

ระดับท่ี 5 
> 10 ปี 

 
 
 

แสดงขีดความสามารถระดับ
ที่ 4 และ 
- สามารถพัฒนาการบริหารยา
ได ้

 

1. พัฒนาแนวทาง/ วิธีการบริหารยาได้อย่างเหมาะสมโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารยาแก่ ผู้ป่วย ได้ตามเป้าหมาย อย่างต่อเนื่อง  
2. ประชุมหรือหารือร่วมกับสหสาขา เพื่อก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติในการลดความคลาดเคลื่อนในการ
บริหารยาได้ 

 
 

- จ านวนโครงการ /กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพการบริหารยา 
- อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อน 
การบริหารยาทางการพยาบาล
และการบริหารยาความเสี่ยงสูงใน
ภาพรวม 
 

 

 

 

 



 FCc2 : การจัดการความปวดและการบรรเทาความทุกข์ทรมาน 
ค าจ ากัดความ:   พฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความสามารถในการประเมิน ค้นหาปัญหา/ความต้องการ วางแผนและให้การพยาบาลผู้ป่วยท่ีมีความปวดได้อย่างคลอบคลุมแบบองค์รวม และสามารถ
จัดการความปวดและบรรเทาความทุกข์ทรมานท้ังด้านร่างกาย จิตใจ ให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบายปลอดภัยเหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับ
ความสามารถ 

ค าอธิบาย 
ระดับขีดความสามารถ 

พฤติกรรมบ่งชี้ KPI 

ระดับท่ี 1 
0-1 ปี 

 

มีความรู้และสามารถให้การ
ดูแลผู้ป่วยท่ีมีอาการปวดให้
ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

1. ใช้เครื่องมือ Pain Scoreประเมินและแนะน าผู้ป่วยเรื่องการประเมินความปวดด้วยตนเองจนผู้ป่วย
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง  
2. จ าแนกอาการ และอาการแสดงของความปวดแบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง 
3. จัดการความปวดโดยบริหารยาแก้ปวดได้อย่างถูกต้องตามแผนการรักษา 
และน าความรู้เรื่องการใช้ยาแก้ปวดมาบริหารยา เช่น ประเมินสัญญานชีพก่อนและหลังการให้ยา ให้ยา
บรรเทาปวดแก่ผู้ป่วยก่อนท่ีจะมีอาการปวดอย่างรุนแรง และอาการข้างเคียงจากการใช้ยาแก้ปวดแต่ละ
ชนิดและติดตามประเมินผลอาการปวดหลังผู้ป่วยได้รับยา  

- คะแนนความรู ้
- การปฏิบัติตาม WI การจัดการ
ปวด (PMK-WND 017)  
- ผู้ป่วยได้รับการประเมิน  
Pain Score  

ระดับท่ี 2 
     > 1-3 ปี 

 

แสดงขีดความสามารถระดับ
ที่ 1 และ 
- สามารถวางแผนและให้การ
พยาบาลจัดการความปวดและ
บรรเทาความทุกข์ทรมานได้
ครอบคลุมแบบองค์รวม
เหมาะสมในแต่ละราย 

1. ประเมินความปวดในผู้ป่วยแต่ละรายร่วมกับการซักถาม สังเกตพฤติกรรมที่แสดงความปวดอย่าง
เหมาะสม 
2. เลือกใช้การจัดการความปวดแบบไม่ใช้ยาเช่น การจัดท่าทางต าแหน่งของแขนขา คลายสิ่งที่กดรัด การ
ใช้ความร้อนความเย็นในการบรรเทาปวดใช้เทคนิคผ่อนคลาย  หรือ ใช้ร่วมกับการใช้ยาตามแผนการรักษา
อย่างถูกต้องเหมาะสม กับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละราย 
3. ประเมินผลการให้การพยาบาล และปรับแผนการพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยลดความทุกข์ทรมานจากอาการ
ปวดและความไม่สุขสบาย 

- คะแนน การใช้กระบวนการ
พยาบาลในการจัดการความปวด
และบรรเทาความทุกข์ทรมาน 
- ระดับ Pain score  
- ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการ
จัดการความปวด 

 
ระดับท่ี 3 
> 3-5 ปี 

 
 

แสดงขีดความสามารถระดับ
ที่ 2 และ 
- สามารถแก้ปัญหา จัดการ 
กับสถานการณ์ต่างๆได้ด้วย
ตนเอง 
 

1. ประเมินความปวดในผู้ป่วยที่มีปัญหาการด้านการสื่อสาร ได้อย่างถูกต้อง 
2. เฝ้าติดตามอาการแสดงการปวดของผู้ป่วยอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการประเมินซ้ าต่อเนื่อง 
3. วางแผนจัดการควบคุมความปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประสานกับแพทย์เพื่อพิจารณา
ปรับแผนการให้ยาอย่างเหมาะสมกับผู้ป่วย 

- คะแนน การใช้กระบวนการ
พยาบาลในการจัดการความปวด
และบรรเทาความทุกข์ทรมาน 
- ระดับ Pain score  
- ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการ
จัดการความปวด 



 

ระดับ
ความสามารถ 

ค าอธิบาย 
ระดับขีดความสามารถ 

พฤติกรรมบ่งชี้ KPI 

ระดับท่ี 4 
> 5 –10 ปี 

 

แสดงขีดความสามารถระดับ
ที่ 3 และ 
- เป็นที่ปรึกษาและ แบบอย่าง
ที่ดีในกา รเป็นผู้น า ปฏิบัติ การ
พยาบาลเพื่อ จัดการความปวด
และบรรเทาความทุกข์ทรมาน 

1. ให้ข้อมูล และสนับสนุนผู้ป่วยแก้ไขความเข้าใจผิดที่ผู้ป่วยมีต่อความปวดหรือการรับยาแก้ปวด รวมถึง
ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเผชิญความปวดที่เกิดขึ้นได้เหมาะสม  
2. นิเทศ ก ากับการปฏิบัติของบุคลากร และพยาบาลในการจัดการความปวดทั้งแบบใช้ยา และไม่ใช้ยา
อย่างถูกต้อง 
3. ร่วมกับทีมสหสาขาหรือ สามารถให้ค าปรึกษาแก่ทีมในการวางแผนจัดการความปวด 

- คะแนน การใช้กระบวนการ
พยาบาลในการจัดการความปวด
และบรรเทาความทุกข์ทรมาน 
- จ านวนกิจกรรม/การสอน/การ
นิเทศ 
 

ระดับท่ี 5 
> 10 ปี 

 
 

แสดงขีดความสามารถระดับ
ที่ 4 และ 
- พัฒนาการจัดการความปวด
และการบรรเทาอาการปวด
และบรรเทาความทุกข์ทรมาน 

1. พัฒนาแนวทาง/ปรับปรุงวิธีจัดการกับความปวดในผู้ป่วยโดยน าข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์มาปรับ
ใช้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย  
2. สามารถสร้างเครือข่ายและเทียบเคียงคุณภาพการจัดการความปวดและบรรเทาความทุกข์ทรมานได้ 

- แนวปฏิบัติการจัดการความปวด
และบรรเทาความทุกข์ทรมาน ที่
บรรลุวัตถุประสงค์ 
- ผลลัพธ์การเทียบเคียงคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



FCc 3 : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง  
ค าจ ากัดความ:   พฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความสามารถในการประเมินปัญหา/ความต้องการ การวางแผน และให้การพยาบาลได้เหมาะสมกับระดับของผู้ป่วยท่ีได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 
อย่างครอบคลุมแบบองค์รวม ให้ค าปรึกษา แนะน าผู้ป่วยและครอบครัว ให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ สามารถเผชิญปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยและมีการปรับตัว ปรับสภาพ
จิตใจที่เหมาะสมจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต รวมทั้งสามารถพัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้มีประสิทธิภาพ 

ระดับ
ความสามารถ 

ค าอธิบาย 
ระดับขีดความสามารถ 

พฤติกรรมบ่งชี้ KPI 

ระดับท่ี 1 
0-1 ปี 

 

มีความรู้และสามารถให้การ
ดูแลผู้ป่วยท่ีอยู่ในระยะคุกคาม
ชีวิตได้ถูกต้อง 

1. อธิบายความหมายของผู้ป่วยท่ีอยู่ในระยะคุกคามชีวิต และการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได ้
2. ใช้เครื่องมือ Palliative Performance Scale (PPS) ในการประเมินระดับของผู้ป่วยท่ีได้รับการดูแล
แบบประคับประคอง ได้ถูกต้อง 
3. บอกข้ันตอน การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ตาม WI  PMK-WND-036 ได้ถูกต้อง 
4. ให้การดูแลผู้ป่วยท่ีอยู่ในระยะคุกคามชีวิต ด้วยการจัดการกับปัญหา/ความต้องการ  
ตามการประเมินระดับผู้ป่วยด้วย PPS 

- คะแนนความรู ้
- การปฏิบัติตาม WI การดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคอง  
(PMK-WND-036) 
- ร้อยละของผู้ป่วยท่ีอยู่ในระยะ
คุกคามชีวิต ที่ได้รับการประเมิน
ด้วย PPS 

ระดับท่ี 2 
    > 1-3 ปี 

 

แสดงความสามารถระดับ ที่ 
1 และ 
- สามารถวางแผนและให้การ
พยาบาลได้ครอบคลุมแบบ
องค์รวมได้เหมาะสมกับผู้ป่วย
แต่ละราย 

1. ประเมินอาการรบกวน ความต้องการ และสภาวะการรับรู้ของผู้ป่วยและครอบครัวได้ครอบคลุม 
2. รวบรวมข้อมูล เพื่อวางแผน และให้การพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว ท้ัง
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม รวมถึง ความเชื่อทางจิตวิญญาณ ท าให้ผู้ป่วยและครอบครัวผ่านพ้นภาวะวิกฤต
และผู้ป่วยจากไปอย่างสงบ 
3. ประเมินผลการให้การพยาบาล และปรับแผนการพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานจาก
ความเจ็บป่วย อาการปวด และความไม่สุขสบายจากอาการรบกวนต่างๆ 

- ร้อยละของผู้ป่วยท่ีอยู่ในระยะ
คุกคามชีวิต ที่ได้รับการประเมิน
ด้วย PPS 
- คะแนนการใช้กระบวนการ
พยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 
- ความพึงพอใจของผู้ป่วยและ
ครอบครัวต่อการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 

 

 



ระดับ
ความสามารถ 

ค าอธิบาย 
ระดับขีดความสามารถ 

พฤติกรรมบ่งชี้ KPI 

ระดับท่ี 3 
> 3-5 ปี 

 
 
 

แสดงความสามารถระดับ ที่ 
2 และ 
- สามารถ ประเมินปัญหา 
จัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้
ด้วยตนเอง 
 

1. ติดตามอาการ เฝ้าระวังอาการส าคัญ อาการน า  อาการแสดงเริ่มต้นของความเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อนฯ 
อย่างสม่ าเสมอ โดยมีการประเมินซ้ าอย่างต่อเนื่อง  
2. ป้องกัน  แก้ไข ความเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อน เพื่อลดความรุนแรงท่ี อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย แต่ละราย ได้
อย่างเหมาะสมทันเหตุการณ์ 
3. วางแผนร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว และทีมสหสาขา เพื่อให้สามารถเผชิญปัญหาเรื่องความเจ็บป่วย
และมีการปรับตัว ปรับใจท่ีเหมาะสมจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต 

- คะแนนการใช้กระบวนการ
พยาบาล ในการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 
- ร้อยละของผู้ป่วย ที่ได้รับการ
ดูแลโดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและทีมสหสาขา 

ระดับที่ 4 
> 5 –10 ปี 

 

แสดงความสามารถระดับ ที่ 
3 และ  
- เป็นที่ปรึกษา และแบบอย่าง             
ที่ดี ในด้านผู้น าการปฏิบัติ                
การพยาบาลผู้ป่วย  
แบบประคับประคอง 
 

1. สอน ให้ค าปรึกษา แนะน าผู้ป่วยและครอบครัว/นิเทศบุคลากรที่มีประสบการณ์น้อยกว่า ในการดูแล
ผู้ป่วยแบบประคับประคองได้  
2. เสริมพลัง ให้ผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแล สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 
4. ส่งต่อผู้ป่วยพร้อมข้อมูลส าคัญไปโรงพยาบาล/หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านในรายที่ต้องการการ
ดูแลต่อเนื่อง/ตามความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัว 
3. น าความรู้ และความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง มาจัดกิจกรรม หรือรูปแบบการ
ดูแล เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล   

- จ านวนกิจกรรมการสอน/นิเทศ 
- จ านวนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ                     
การดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 

ระดับที่ 5 
> 10 ปี 

 
 
 

แสดงความสามารถระดับ ที่ 
4 และ 
- พัฒนาการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 
 

1. ปรับปรุงวิธีการดูแล/ พัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ตามแนวโน้มของปัญหา 
และความต้องการของผู้ใช้บริการ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
2. ให้ค าปรึกษา แนะน าบุคลากร และทีมสหสาขาในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได ้
3. สามารถสร้างเครือข่าย และเทียบเคียงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได ้
 

- แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง ท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
- จ านวน/ผลลัพธ์การให้ค าปรึกษา 
- ผลลัพธ์การเทียบเคียงคุณภาพ 

 

 

 



FCc4 : การคัดกรองผู้ป่วย  
ค าจ ากัดความ : พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการคัดกรอง จ าแนกประเภทผูใ้ช้บริการ การประเมินสภาพอาการเบื้องต้น การจัดล าดับการตรวจรักษาพยาบาลตามความรุนแรง ความ
เร่งด่วนและตามล าดับในผู้ป่วยแต่ละประเภท รวมทั้งให้การช่วยเหลือ การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อหน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตามประเภทความเร่งด่วน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
ทันเวลา  

ระดับ 
ความสมรรถนะ 

ค าอธิบาย 
ระดับขีดความสามารถ 

พฤติกรรมบ่งชี้ KPI 

ระดับท่ี 1 
0-1 ปี 

คัดกรอง และประเมินอาการ
ผู้ป่วยได้โดยมีพยาบาลพี่เลี้ยง
ก ากับดูแล 

1.อธิบายแนวทางการคัดกรอง และประเมินอาการของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 
2. ประเมินอาการและจ าแนกประเภทผู้ป่วยได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. จัดล าดับความเร่งด่วนในการตรวจรักษาได้ถูกต้อง 
4. รวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลแรกรับผู้ป่วยประเภท Urgent และ Non Urgent ได้ถูกต้องครบถ้วน 
5. บันทึกอาการส าคัญ ค้นหาปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยครบถ้วน  สอดคล้อง เหมาะสมกับผู้ป่วย
แต่ละราย 
6. บอกได้ถึงกลุ่มอาการน าก่อนเกิดอาการเปลี่ยนแปลง(early warning signs) ของผู้ป่วยขณะรอตรวจ
รักษาแต่ละโรคตามกลุ่มโรคส าคัญได ้

- ร้อยละการปฏิบัติตาม WI  
การคัดกรองผู้ป่วยนอก ได้ถูกต้อง 
≥ 80% 
- ร้อยละการคัดกรองและบันทึก

ข้อมูลในเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ได้

สอดคล้องกับผู้ป่วยถูกต้อง 

ครบถ้วน 100 %               

- ร้อยละการบอก กลุ่มอาการน า

ก่อนเกิดอาการเปลี่ยนแปลง ของ

ผู้ป่วยได้ถูกต้อ%ง ≥ 80% 

ระดับท่ี 2  
>1-3 ปี 

 

มีสมรรถนะระดับที่ 1และ 
- คัดกรอง และประเมินอาการ
ผู้ป่วยได้ถูกต้อง 
 

1. สามารถจ าแนกประเภทผู้ป่วยได้โดยไม่ต้องดูเอกสารประกอบ 
2. แยกกลุ่มอาการตามโรคต่างๆ เพื่อให้ได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะโรคตามสาขาได้
อย่างถูกต้อง 
3. รวบรวม และบันทึกข้อมูลอาการส าคัญ ค้นหาปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยท่ีมีความซับซ้อนได้
ถูกต้อง 
4. สามารถสังเกตเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยขณะรอตรวจรักษาได ้
 

- ร้อยละการปฏิบัติตาม WI  
การคัดกรองผู้ป่วยนอก ได้ถูกต้อง 
100% 
- ร้อยละการประเมินและเฝ้าระวัง
อาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วย
ขณะรอตรวจ ได้ถูกต้อง ≥ 85% 



ระดับ 
ความสมรรถนะ 

ค าอธิบาย 
ระดับขีดความสามารถ 

พฤติกรรมบ่งชี้ KPI 

ระดับท่ี 3 
>3-5 ปี 

มีสมรรถนะระดับที่ 2 และ 
- แก้ปัญหา จัดการกับ
สถานการณ์ต่างๆได้ด้วย
ตนเอง 
 

1. สังเกต และเฝ้าระวังอาการส าคัญ อาการน าก่อนเกิดอาการเปลี่ยนแปลง(early  warning signs) ของ
ผู้ป่วยขณะรอตรวจรักษาได ้
2.จัดล าดับความส าคัญของผู้ป่วยท่ีมีปัญหาซับซ้อน ได้อย่างถูกต้อง 
3. สอน ให้ค าแนะน า บุคคลอื่นเรื่องแนวทางการคัดกรองและการประเมินสภาพผู้ป่วยได ้
4. ตรวจสอบข้อบกพร่องและสอนผู้อื่นเรื่องการบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยได้ 

- ร้อยละของผู้ป่วยท่ีมี อาการน า
ก่อนเกิดอาการเปลี่ยนแปลง ได้รับ
การดูแลภายใน 30 นาที 100% 

ระดับท่ี 4 
>5-10 ปี 

 

มีสมรรถนะระดับที่ 3 และ 
- สอน นิเทศ เรื่องการคัด
กรองผู้ป่วยให้ได้ตามมาตรฐาน 

1. วิเคราะห์และคาดการณ์ ภาวะแทรกซ้อนหรือความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง  
2. ก ากับดูแลการคัดกรองเพื่อการจ าแนกประเภทผู้ป่วยและการประเมินสภาพผู้ป่วย 
ของสมาชิกทีมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
3. ช้ีแนะจูงใจให้สมาชิกในทีมปฏิบัติตามเกณฑ์การจ าแนกและการบันทึกที่ก าหนดได้    
4. นิเทศติดตามการปฏิบัติของสมาชิกทีมเพื่อแก้ไขปรับปรุงและรายงานข้อบกพร่องเกี่ยวกับการจ าแนก
ประเภทผู้ป่วย และการประเมินสภาพผู้ป่วยได้ 

- ร้อยละของการนิเทศเรื่องการคัด
กรองตามแผน ≥ 80% 
- ร้อยละของการน าผลการนิเทศ
มาแก้ไขปรับปรุง ≥ 50% 

ระดับท่ี 5 
> 10  ปี 

 

มีสมรรถนะระดับที่ 4 และ 
- พัฒนา และเป็นต้นแบบหรือ
ผู้น าด้านการคัดกรองผู้ป่วย 

1. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการคัดกรองและการประเมินสภาพผู้ป่วย 
2. วางระบบป้องกันและจัดการกับภาวะแทรกซ้อนหรือความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 
3. คิดค้นพัฒนาหรือน าความรู้เชิงประจักษ์มาพัฒนารูปแบบ/แนวทางการคัดกรองให้มีประสิทธิภาพ 
4. ประสานงาน เชื่อมโยง วางแผน ส่งต่อ การดูแลผู้ป่วยร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ภายนอกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- จ านวนแนวทางการคัดกรอง

ผู้ป่วยกลุ่มโรคส าคัญที่ได้รับการ

ทบทวนหรือปรับปรุง อย่างน้อย 1 

เรื่อง/ปี 

 
 

 


