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บทคัดยอ
พยาบาลวิชาชีพ 2 โครงการ (3) แบบทดสอบความรูเรื่อง
การบันทึกทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอร (4) แบบ
ตรวจสอบคุณภาพของการบันทึกทางการพยาบาลดวย
คอมพิวเตอรและคูมือ และ (5) แบบสอบถามประโยชน
ของระบบการบันทึกทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอร
เครื่องมือวิจัยที่ 4 และ 5 มีคาความเที่ยงเทากับ 0.93 และ
0.91 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Mann-Whitney U test
และ Paired t-test.

การวิจยั และพัฒนานี้ มีวตั ถุประสงค เพือ่ (1) พัฒนา
ระบบบันทึกทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอรสําหรับ
ผูปวยมะเร็ง ศูนยมะเร็ง ลพบุรี และ (2) ศึกษาผลของการ
ใชระบบบันทึกทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอรทพี่ ฒ
ั นา
ขึน้ กลุม ตัวอยาง ถูกเลือกแบบเจาะจง เปนพยาบาลวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยมะเร็ง จํานวน 14 คน และแบบ
บันทึกทางการพยาบาลของผูปวย จํานวน 102 ชุด
เครื่องมือวิจัย ไดแก (1) ระบบบันทึกทางการพยาบาล
ดวยคอมพิวเตอรสําหรับผูปวยมะเร็ง (2) โครงการอบรม
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และตอเนื่อง (2) คุณภาพของการบันทึกทางการพยาบาล
และประโยชนโดยรวมของระบบบันทึกทางการพยาบาล
ดวยคอมพิวเตอรหลังการใชสงู กวากอนการใชระบบบันทึก
ทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอรอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01

ผลการวิจยั มีดงั นี้ (1) ระบบบันทึกทางการพยาบาล
ดวยคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย วิธีการบันทึก
แบบบันทึกทางการพยาบาล และคูม อื ระบบบันทึกทางการ
พยาบาลดวยคอมพิวเตอร ซึ่งมีลักษณะการบันทึกที่งาย
สะดวก ครอบคลุมความตองการของผูปวยแบบองครวม

Abstract
The purposes of this research and development were: (1) to develop a computerized nursing
documentation system for cancer patients at Lopburi Cancer Center, and (2) to study the outcomes of using
the computerized documentation system. The sample were purposively selected including 14 professional
nurses who worked at cancer wards, and 102 nursing records. Research tools consisted of (1) the computerized
nursing documentation system, (2) two training projects (3) a knowledge test on the computerized nursing
documentation system, (4) a quality of nursing record audit, and (5) a questionnaire on the advantages of
the computerized nursing documentation system. The reliabilities of the research tools number 4 and 5 were
0.93 and 0.91 respectively. Research data were analyzed for frequency, percentage, mean, standard
deviation, the Mann-Whitney U test, and the paired t-test.
The research findings were as follows. (1) The developed computerized nursing documentation
system included computerized documenting procedures, forms, and its manual. This system contributed to
easy, convenient and continual charting including holistic approach to meet patients’ needs. (2) Nursing
documentation quality and nurses’ opinion on the advantages of the documentation system after
implementation were significantly higher than before peroid at p< .01.

ความสําคัญของปญหา
สูงสุด และยังมีประเด็นปญหาที่ตองปรับปรุงและพัฒนา
ในระบบการบันทึกและปจจัยทีเ่ ปนอุปสรรคตอการบันทึก
(อารี ชีวเกษมสุข, 2548) ในระบบการบันทึกทางการ
พยาบาลดวยกระดาษมี 2 ปญหา คือ 1) แบบฟอรม พบ
วาขอมูลอยูกระจัดกระจาย มีจํานวนมาก ไมมีมาตรฐาน
ดานคุณภาพและความสมํ่าเสมอในการบันทึก 2) วิธีการ
บันทึก พบวา ขอมูลที่บันทึกไมมีความครบถวน การเขียน

การบันทึกทางการพยาบาลเปนกิจกรรมสําคัญ
สําหรับพยาบาล ที่สะทอนถึงคุณภาพของการปฏิบัติการ
พยาบาล และใชเปนเอกสารสําคัญในการประกันคุณภาพ
การพยาบาล และเปนหลักฐานทางกฎหมาย (Marquis &
Huston, 2000) แมวา การบันทึกทางการพยาบาลมีความ
สําคัญมาก แตปจจุบันการบันทึกทางการพยาบาลใน
โรงพยาบาลสวนใหญยังไมสามารถนํามาใชประโยชนได
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ไมเรียบรอย และลายมืออานยาก (Theda, 2010) ในสวน
ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการบันทึกทางการพยาบาล อารี
ชีวเกษมสุข (Cheevakasemsook, 2005) สรุปไว 4 ประการ
ไดแก 1) พยาบาลมีภาระงานมากสงผลใหพยาบาลเขียน
บันทึกทางการพยาบาลไมครบถวนสมบูรณ 2) พยาบาล
มีทักษะและความสามารถในการบันทึกไมเพียงพอ
3) พยาบาลยังไมมที ศั นคติทดี่ ตี อ การบันทึกทางการพยาบาล
และ 4) ระบบการนิเทศและการตรวจสอบการบันทึกทางการ
พยาบาลยังไมมีประสิทธิภาพ
ประเด็นปญหาดังกลาว ทําใหมีการพัฒนาบันทึก
ทางการพยาบาลในประเทศไทยมาอย า งต อ เนื่ อ ง
(Cheevakasemsook, 2005; อารี ชีวเกษมสุข, 2534;
พานทิพย รมโพธิ์ตาล, 2551) ทั้งการพัฒนาระบบบันทึก
ทางการพยาบาลดวยกระดาษ เชน รูปแบบการบันทึกที่มี
ประสิทธิผล คุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ความพึง
พอใจในการใชรปู แบบการบันทึก ผลการวิจยั พบวาประเด็น
ที่ศึกษาโดยรวมหลังทดลองสูงกวากอนทดลอง แตยังมี
ปจจัยที่ควรพัฒนา เชน ทักษะในการบันทึกของพยาบาล
ความสะดวกในการบันทึกของแบบบันทึก จึงมีการนําระบบ
คอมพิวเตอรมาใชเพือ่ พัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาล
ในประเทศไทยซึง่ พบวา คุณภาพของการบันทึกดีกวาการ
บันทึกดวยกระดาษ ผูใ ชมคี วามพึงพอใจในระบบบันทึกที่
พัฒนาขึ้น แตยังมีขอจํากัด คือ โปรแกรมไมสมบูรณ และ
ยังไมครอบคลุมรายละเอียดของผูป ว ย (ศิรริ ตั น พิชติ ชัยชาญ,
2544) ระบบการบันทึกทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอร
จึงยังตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
กลุมภารกิจบริการวิชาการ ศูนยมะเร็ง ลพบุรี ได
ใหความสําคัญกับการบันทึกทางการพยาบาลและดําเนิน
การปรับปรุงอยางตอเนือ่ งแตยงั คงพบปญหาของการบันทึก

ทางการพยาบาล ขอมูลระหวางป พ.ศ. 2550 และ 2552
ไดแก ปญหาดานความถูกตองตามกฎหมาย ขาดการ
บันทึกการพยาบาลแบบองครวม และการติดตามประเมิน
ผลการปฏิบัติการพยาบาล แบบฟอรมที่ใชมีจํานวนมาก
ซํ้าซอน เมื่อทดลองใชระบบบันทึกทางการพยาบาลดวย
คอมพิวเตอร พบวาระบบยังตองการการพัฒนาหลาย
ประการ เชน เพิ่มขอวินิจฉัยทางการพยาบาลและปรับ
กิจกรรมการพยาบาลใหเหมาะสมกับบริบท มีขั้นตอนวิธี
การบันทึกขอมูลมากและไมตอเนื่อง การบันทึกทางการ
พยาบาลยังขาดคุณภาพ และระบบบันทึกยังไมเปนประโยชน
ตอผูใชระบบ ผูวิจัยในฐานะหัวหนากลุมงานการบริการ
ผูปวยใน ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบเปนแกนนําในการพัฒนา
ระบบการบันทึกทางการพยาบาล จึงสนใจศึกษาเรื่องนี้
เพื่อนําผลไปใชเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานของการดูแล
ผูปวย

วัตถุประสงคการวิจัย
1. พัฒนาระบบการบันทึกทางการพยาบาลดวย
คอมพิวเตอรสําหรับผูปวยมะเร็ง ศูนยมะเร็ง ลพบุรี
2. ศึกษาผลของการใชระบบการบันทึกทางการ
พยาบาลดวยคอมพิวเตอรสําหรับผูปวยมะเร็งในดาน
คุณภาพของการบันทึกทางการพยาบาล และประโยชน
ของระบบการบันทึกทางการพยาบาล

สมมติฐานการวิจัย
คุณภาพของการบันทึกทางการพยาบาล และ
ประโยชนของระบบการบันทึกทางการพยาบาลหลังการ
ใชระบบการบันทึกทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอรที่
พัฒนาขึ้น สูงกวา กอนการใช
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คุณภาพของการบันทึกทางการพยาบาล
(Cheevakasemsook, 2005)

ระบบการบันทึกทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอร
(Alfaro-LeFevre; Iyer, Barbara & Shea, 2006;
Engelking & Cady, 2007; สมจิต หนุเจริญกุล, 2543;
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2548; สัจจะ จรัสรุงรวีวร และ
จักรพงษ สุขประเสริฐ, 2546)

ประโยชนของระบบการบันทึกทางการพยาบาล
(Iyer, Barbara & Shea, 2006)

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
วิทยานิพนธ
1.3 แบบทดสอบความรูเ รือ่ งการบันทึกทางการ
พยาบาลดวยคอมพิวเตอร เปนขอสอบชนิดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ ผานการตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้ หาโดยผูท รงคุณวุฒิ 5 ทาน ไดคา ดัชนีความสอดคลอง
(IOC) รายขอ อยูระหวาง 0.6 ถึง 1.0
2. เครือ่ งมือเก็บรวบรวมขอมูล มี 2 ประเภท ไดแก
2.1 แบบตรวจสอบคุณภาพของการบันทึก
ทางการพยาบาลและคูมือวิเคราะหคุณภาพการบันทึก
ทางการพยาบาล ผูว จิ ยั ดัดแปลงจากแบบตรวจสอบความ
ครอบคลุมตามกระบวนการของการบันทึกทางการพยาบาล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของอารี ชีวเกษมสุข
(Cheevakasemsook, 2005 ) แบงเปน 3 สวน คือ ความ
ครอบคลุมตามกระบวนการพยาบาล ความถูกตองตาม
หลักการบันทึก และความตอเนื่องของการบันทึก ตรวจ
สอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ไดคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) 0.94 และนําไปหาความเทีย่ ง
โดยใหพยาบาลวิชาชีพ 2 คน ตรวจสอบกับแบบบันทึก
ทางการพยาบาลของผูป ว ยแฟมเดียวกัน จํานวน 10 แฟม
ไดคา ดัชนีความสอดคลอง เทากับ 0.93 (ใชสตู รของ Scott)
กําหนดเกณฑใหคะแนนและแปลผลตามคูมือ
วิเคราะหคณ
ุ ภาพการบันทึกทางการพยาบาล ดังนี้ 1) ความ
ครอบคลุมตามกระบวนการพยาบาลและความถูกตองตาม
หลักการบันทึก ถามีบันทึกใหคะแนนเปน 1 ถาไมมีบันทึก
ใหคะแนนเปน 0 และกําหนดเกณฑในการประเมินระดับ

ชนิดของการวิจัย เปนการวิจัยและพัฒนา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร มี 2 กลุม ไดแก พยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั ิ
งานในศูนยมะเร็ง ลพบุรี จํานวน 116 คน และแบบบันทึก
ทางการพยาบาลของผูปวยที่พักรักษาตัวในหอผูปวยใน
6 แหงไดแก หอผูป ว ยสามัญชาย 1 และ 2 หอผูป ว ยสามัญ
หญิง 1 และ 2 หอผูปวยพิเศษ 1 และ 2 ศูนยมะเร็ง ลพบุรี
กลุมตัวอยาง เลือกแบบเจาะจง ไดแก พยาบาล
วิชาชีพที่ใหการดูแลผูปวยมะเร็ง ในหอผูปวยสามัญหญิง
2 แหง จํานวน 14 คน และแบบบันทึกทางการพยาบาล
ของผูปวยที่มีระยะเวลานอนตั้งแต 2 วันขึ้นไป ตั้งแตแรก
รับจนกระทัง่ จําหนายกลับบานโดยไมมกี ารโยกยายระหวาง
แผนก และถูกบันทึกดวยพยาบาลวิชาชีพในกลุม ตัวอยาง
จํานวน 102 แฟม
เครื่องมือวิจัย มี 2 ประเภท ไดแก
1. เครื่องมือในการทดลอง มี 3 ประเภท ไดแก
1.1 ระบบบั น ทึ ก ทางการพยาบาลด ว ย
คอมพิวเตอรสาํ หรับผูป ว ยมะเร็ง ศูนยมะเร็ง ลพบุรี ประกอบ
ดวย ระบบบันทึกทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอรและ
คูมือการใชระบบบันทึก
1.2 โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ
เรือ่ ง การพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอร
และเรือ่ ง การบันทึกทางการพยาบาลดวยระบบการบันทึก
ทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอรทพี่ ฒ
ั นาขึน้ ทัง้ 2 โครงการ
ผานการตรวจสอบความเหมาะสมโดยอาจารยที่ปรึกษา
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คุณภาพ ดังนี้ 0.89 - 1.00 หมายถึงดีมาก 0.76 - 0.88
หมายถึงดี 0.63 - 0.75 หมายถึงปานกลาง 0.50 - 0.62
หมายถึงตํา่ 0.00 - 0.49 หมายถึงตํา่ มาก 2) ความตอเนือ่ ง
ของการบันทึก ใหคะแนนของมาตรประมาณคา 4 ระดับ
ตั้งแต 1-4 คะแนน กําหนดระดับคุณภาพของการบันทึก
โดยใชคาเฉลี่ย ดังนี้ 2.50 - 3.00 หมายถึงดีมาก 2.00 2.49 หมายถึงดี 1.50- 1.99 หมายถึงปานกลาง 1.00 - 1.49
หมายถึงตํ่า ตํ่ากวา 1.00 หมายถึงตํ่ามาก
2.2 แบบสอบถามประโยชนของระบบบันทึก
ทางการพยาบาล มีจํานวน 23 ขอ ใชมาตรประมาณคา 5
ระดับ กําหนดคะแนนดังนี้ มีประโยชนมากทีส่ ดุ 5 คะแนน
มีประโยชนมาก 4 คะแนน มีประโยชนปานกลาง 3 คะแนน
มีประโยชนนอ ย 2 คะแนน มีประโยชนนอ ยทีส่ ดุ 1 คะแนน
แปลผลระดับของประโยชนโดยใชเกณฑคา เฉลีย่ 4.50-5.00
หมายถึงมากที่สุด 3.50-4.49 หมายถึงมาก 2.50-3.49
หมายถึงปานกลาง 1.50-2.49 หมายถึงนอย และ 1.001.49 หมายถึงนอยที่สุด ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
โดยผูท รงคุณวุฒิ 5 ทาน ไดคา ดัชนีความสอดคลอง (IOC)
0.94 และหาความเทีย่ งโดยทดลองใชกบั พยาบาลวิชาชีพ
30 คน ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 0.91
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โครงการวิจัยไดผาน
การรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดยหนังสือเลขที่ 011/2553 พิทกั ษสทิ ธิผรู ว มการวิจยั โดย
ประชุมชีแ้ จงวัตถุประสงคและขัน้ ตอนของกระบวนการวิจยั
กลุมตัวอยางมีอิสระในการตัดสินใจเขารวมการวิจัยดวย
ตนเอง และมีสิทธิของในการปฏิเสธหรือถอนตัวจากการ
วิจัยได ปองกันผลกระทบทางลบตอกลุมตัวอยางโดยใช
รหัสแทนชือ่ -สกุล สวนแบบบันทึกทางการพยาบาลทีบ่ นั ทึก
โดยกลุม ตัวอยางไมระบุชอื่ -สกุลของผูป ว ย และดําเนินการ
วิจัย ดังนี้
1. ผูว จิ ยั พัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาลดวย
คอมพิวเตอร โดยปฏิบัติดังนี้

1.1 ผูวิจัยจัดอบรมพยาบาลวิชาชีพ 14 คน
ครัง้ ที่ 1 ใหความรูเ รือ่ งประเภทและการพัฒนาระบบบันทึก
ทางการพยาบาล เปนเวลาครึ่งวัน
1.2 ผูวิจัยชี้แจงประเด็นปญหาที่พบจากการ
ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกแกพยาบาลวิชาชีพเพื่อรวม
กันกําหนดวัตถุประสงคและเสนอแนวทางในการพัฒนา
ระบบบันทึกทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอร โดยพัฒนา
ระบบจากปญหาที่พบจริง
1.3 ผูว จิ ยั นํารางระบบบันทึกทางการพยาบาล
ดวยคอมพิวเตอร ที่พัฒนาขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน
ตรวจสอบความเหมาะสมของเนือ้ หาและนําไปใหนกั เขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อเขียนโปรแกรมฯ
1.4 กอนการอบรมครัง้ ที่ 2 ผูว จิ ยั ทดสอบความ
รูข องพยาบาลวิชาชีพ เรือ่ งการบันทึกทางการพยาบาลดวย
คอมพิวเตอร
1.5 ผูว จิ ยั จัดการอบรมพยาบาลวิชาชีพ 14 คน
ครั้งที่ 2 เรื่องการบันทึกทางการพยาบาลดวยระบบการ
บันทึกทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอร ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เปน
เวลาครึ่งวัน
1.6 ภายหลังการอบรมครัง้ ที่ 2 ผูว จิ ยั ทดสอบ
ความรูข องพยาบาลวิชาชีพ เรือ่ งการบันทึกทางการพยาบาล
ดวยคอมพิวเตอร
2. ผูวิจัยศึกษาผลของการใชระบบการบันทึก
ทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอรสาํ หรับผูป ว ยมะเร็งโดย
ปฏิบัติดังนี้
2.1 กอนการใชระบบการบันทึกทางการ
พยาบาลดวยคอมพิวเตอร ผูว จิ ยั ประเมินคุณภาพการบันทึก
ทางการพยาบาลที่บันทึกดวยการเขียน จํานวน 51 แฟม
โดยใชแบบตรวจสอบคุณภาพของการบันทึกทางการ
พยาบาลประกอบกับคูม อื วิเคราะหคณ
ุ ภาพการบันทึกทาง
การพยาบาล
2.2 ใหพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 14 คน ฝก
การใชระบบการบันทึกทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอร
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มีลักษณะดังนี้
1.1 วิธีการบันทึก บันทึกโดยใชระบบอิเล็กทรอนิกสตงั้ แตการประเมินแรกรับถึงการสรุปการจําหนาย
ผูปวย ระบบบันทึกทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอรถูก
พัฒนาขึ้นดวยหลักการ 7 ประการ ไดแก 1) หลักการของ
การบันทึกทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ 2) ประเภทของ
การบันทึกทางการพยาบาลที่คัดสรร 3) กระบวนการ
พยาบาล 4) การพยาบาลแบบองครวม 5) ความรูเ กีย่ วกับ
การพยาบาลผูป ว ยมะเร็ง 6) วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ
และ 7) การเขียนโปรแกรมดวย Delphi 7 ประกอบดวย
แบบบันทึก 7 ฉบับ ซึง่ สวนใหญเปนเชิงโครงสราง ใชบนั ทึก
ขอมูลตัง้ แตแรกรับตามกระบวนการพยาบาลอยางตอเนือ่ ง
และครอบคลุมความตองการของผูป ว ยแบบองครวม โดย
สามารถบันทึกไดงาย สะดวก เปนไปในแนวทางเดียวกัน
และเรียกคืนขอมูลไดตามตองการ
1.2 แบบบันทึกทางการพยาบาล มีลักษณะ
เปนรูปแบบบันทึกเชิงโครงสราง บันทึกดวยคอมพิวเตอร
ครอบคลุมการบันทึกทางการพยาบาลตั้งแตรับใหมจน
กระทัง่ จําหนาย ประกอบดวยแบบบันทึกทางการพยาบาล
7 ฉบับ ไดแก 1) แบบประเมินผูปวยรับใหม 2) แบบบันทึก
การประเมินตอเนื่อง 3) แบบบันทึกแผนการพยาบาล
4) แบบบันทึกกิจกรรมการพยาบาลประจําวัน 5) แบบ
บันทึกการพยาบาล 6) แบบบันทึกการวางแผนจําหนาย
และ 7) แบบบันทึกสรุปการจําหนาย
1.3 คูม อื การใชระบบบันทึกทางการพยาบาล
ดวยคอมพิวเตอร เปนแนวทางการบันทึกขอมูลในระบบ
คอมพิวเตอรทแี่ นะนําวิธกี ารบันทึกตามลําดับขัน้ ตอนการ
ทํางานของระบบที่พัฒนาขึ้น
2. ผลของการใชระบบการบันทึกทางการพยาบาล
ดวยคอมพิวเตอรสําหรับผูปวยมะเร็งในดานคุณภาพของ
การบันทึกทางการพยาบาล และประโยชนของระบบการ
บันทึกทางการพยาบาลพบดังนี้
2.1 คุณภาพของการบันทึกทางการพยาบาล

ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในการบันทึกจริง เปนเวลา 1 เดือน จากนัน้ จึง
ใหใชระบบการบันทึกทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอร
ใหมนี้ เปนเวลา อีก 1 เดือน
2.3 ภายหลังการใชระบบการบันทึกทางการ
พยาบาลดวยคอมพิวเตอร
2.3.1 ผูว จิ ยั แจกแบบสอบถามประโยชน
ของการบันทึกทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอรใหแก
พยาบาลวิชาชีพ 14 คน ใหตอบเปนรายบุคคล และนัดรับ
แบบสอบถามคืนภายใน 7 วัน
2.3.2 ผูว จิ ยั ประเมินคุณภาพการบันทึก
ทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอรของพยาบาลวิชาชีพ ใน
กลุม ตัวอยาง อีก 51 แฟม โดยดําเนินการประเมินเชนเดียว
กับขอ 2.1
การวิเคราะหขอ มูล ดวยการหาคาความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Mann-Whitney U test
และ Paired t-test

ผลการวิจัย
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานที่ศูนยมะเร็ง ลพบุรี
ในหอผูปวยมะเร็งสามัญหญิง 1 และ 2 จํานวน 14 คน
สวนใหญรอยละ 64.3 มีอายุ 30-39 ป รอยละ 92.9 มีการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณในการปฏิบัติงาน
เปนพยาบาลวิชาชีพเฉลีย่ 7.79 ป รอยละ 35.7 มีประสบการณ
1-5 ป และ 6-10 ป เทากัน มีประสบการณในการปฏิบัติ
งานหอผูปวยในเฉลี่ย 5.92 ป รอยละ 50 มีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานหอผูปวยใน 1-5 ป รอยละ 85.7 เคยได
รับการอบรมเกีย่ วกับกระบวนการพยาบาล และการบันทึก
ทางการพยาบาล
1. ผลการพัฒนาระบบการบันทึกทางการพยาบาล
ดวยคอมพิวเตอรสําหรับผูปวยมะเร็ง ศูนยมะเร็ง ลพบุรี
พบวา ระบบบันทึกทางการพยาบาลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบ
ดวยวิธีการบันทึก แบบบันทึกทางการพยาบาล และคูมือ
การใชระบบบันทึกทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอร ซึ่ง
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ทัง้ 3 ดาน ไดแก ความครอบคลุมตามกระบวนการพยาบาล
ความถูกตองตามหลักการบันทึก และความตอเนื่องของ
การบันทึกของระบบการบันทึกทางการพยาบาลดวย

คอมพิวเตอร ภายหลังการใชระบบฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สูงกวากอน
การใช อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (ตาราง 1)

ตาราง 1 คามัธยฐาน (Mdn) สวนเบี่ยงเบนควอไทล (QD) ของคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอร
รายดาน ในระยะกอนและหลังการใช โดย Mann-Whitney U test (n=51)
คุณภาพของการบันทึก
ทางการพยาบาล
ดานความครอบคลุม
กระบวนการพยาบาล
ดานความถูกตองตาม
หลักการบันทึก
ดานความตอเนื่องของ
การบันทึก

กอนการใช
Mdn
QD
0.45
0.06

หลังการใช
Mdn
QD
0.93
0.11

p-value
U
21.00

<.001

0.50

0.04

0.92

0.13

28.00

<.001

1.63

0.13

2.63

0.19

44.50

<.001

2.2 ภายหลังการใช พบวาระบบการบันทึกทางการพยาบาล มีประโยชนสงู กวากอนการใช อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (ตาราง 2)

ตาราง 2 เปรียบเทียบประโยชนของระบบการบันทึกทางการพยาบาลโดยรวม กอนและหลังการใชระบบการบันทึก
ทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอรโดยใช Paired t-test (n=14)
ประโยชนของระบบ
การบันทึกทางการพยาบาล
โดยรวม

กอนการใช
X
SD
2.99 0.56

16

หลังการใช
X
SD
3.61 0.45

t

df

p-value

-2.81

13

.008
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การอภิปรายผลการวิจัย

ในคอมพิวเตอรชวยใหวางแผนการพยาบาลไดอยางมี
คุณภาพ (Lee, 2006) 6) พยาบาลผูใชระบบมีสวนรวมใน
การพัฒนาระบบบันทึกดวยคอมพิวเตอร สอดคลองกับ
การศึกษาของจรัญญาณี ภูวสันติ (2548) ที่พบวาการ
พัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลโดยใชการประชุมเชิง
ปฏิบัติการและกระบวนการกลุมในการระดมความคิด
สามารถเพิม่ คุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลใหสงู ขึน้
ได และ 7) มีคมู อื การใชระบบบันทึกทีเ่ ปนมาตรฐานชัดเจน
ทําใหพยาบาลมีแนวทางและมีความมั่นใจในการบันทึก
ทางการพยาบาล สามารถบันทึกไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
ครบถวนครอบคลุมตามกระบวนการพยาบาลและหลัก
การบันทึก (Iyer & Camp, 1995) และ 8) ระบบบันทึก
ทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอรยังมีประโยชนตอการ
บันทึกทางการพยาบาล (Yeh, Jeng, Lin, Ho, Hsiao, Lee
et al., 2010; ศิริรัตน พิชิตชัยชาญ, 2544) Huryk (2010)
เสนอแนะวา การทีพ่ ยาบาลมีสว นรวมในการพัฒนาระบบ
บันทึกทางการพยาบาลเปนการเพิม่ ความพึงพอใจในการ
ใชระบบ

จากผลการศึกษาพบวา คุณภาพของการบันทึก
ทางการพยาบาล และประโยชนของระบบการบันทึกทางการ
พยาบาลภายหลังการใชระบบฯทีพ่ ฒ
ั นาฯ สูงกวา กอนการ
ใชซงึ่ เปนไปตามสมมติฐานการวิจยั ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก 1) พัฒนา
ระบบจากปญหาที่พบจริง จึงชวยใหการพัฒนาระบบ
เปนการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง สอดคลองกับที่
รุจา ภูไพบูลย และเกียรติศรี สําราญเวชพร (2542) ระบุ
วาการวิเคราะหปญ
 หาของระบบสารสนเทศทางการพยาบาล
ไดถูกตอง ยอมออกแบบและสรางระบบไดถูกตอง ระบบ
จะไดรบั การยอมรับและจะเปนระบบทีป่ ระสบความสําเร็จ
2) ใชระบบคอมพิวเตอรในการบันทึก ซึง่ ชวยเพิม่ ประสิทธิภาพ
และความถูกตองแมนยําในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
พยาบาล ชวยรวบรวมขอมูล สงผาน และจัดระเบียบขอมูล
ทัง้ ยังใหแนวทางการวินจิ ฉัยปญหาการพยาบาลและแผน
กิจกรรมการพยาบาล ที่สามารถใชในการวางแผนการ
พยาบาลและติดตามความกาวหนาของผูปวย (Labus,
2006) 3) พัฒนาจากรูปแบบการบันทึกการพยาบาลโดย
ใชระบบ CBE (Charting by Exception) และ DAR (Data
Action Response) ซึง่ ชวยลดการบันทึกทีย่ าวและซํา้ ซอน
ลดปญหาการจัดการขอมูลที่ไมมีประสิทธิภาพ ลดการ
บันทึกทีไ่ มครบถวน 4) แบบบันทึกสวนใหญเปนแบบบันทึก
เชิงโครงสรางที่มีทั้งการบรรยาย การเติมคํา และการใช
สัญลักษณที่แสดงรายละเอียดที่ชัดเจนและครบถวนใน
การประเมินภาวะสุขภาพผูป ว ยตามสถานการณจริง (Nale,
2009) 5) มีแผนการพยาบาลที่เปนมาตรฐาน ทําใหมี
แนวทางสําหรับการวินจิ ฉัยและกําหนดกิจกรรมการพยาบาล
ไดอยางสะดวก สอดคลองกับการศึกษาในตางประเทศ ที่
พยาบาลมีความเห็นวา การใชแผนการพยาบาลมาตรฐาน

ขอเสนอแนะ
1. ผูบริหารขององคกรพยาบาลควรสนับสนุนให
มีการนําระบบบันทึกทางการพยาบาลดวยคอมพิวเตอรที่
พัฒนาขึ้นไปใชในทุกหอผูปวย โดยมีการประเมินผลการ
ใชและพัฒนาอยางตอเนื่องโดยใหพยาบาลผูใชระบบมี
สวนรวม
2. ควรใชระบบบันทึกดวยคอมพิวเตอรนี้เปน
ตนแบบสําหรับการศึกษาเพือ่ พัฒนาระบบบันทึกทางการ
พยาบาลดวยคอมพิวเตอรในสถานทีอ่ นื่ และติดตามประเมิน
ผลอยางตอเนื่อง

17

TJN Vol. 62 No. 4

October - December 2013

เอกสารอางอิง
จรัญญาณี ภูวสันติ. (2548). การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลของพยาบาลประจําการแผนกผูปวยใน และงาน
หองคลอด โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแกน. รายงานการศึกษาอิสระพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาการบริหารการพยาบาล, มหาวิทยาลัยขอนแกน.
พานทิพย รมโพธิ์ตาล. (2551). การพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาลของผูปวยโรคเรื้อน สถาบันราชประชาสมาสัย.
วิทยานิพนธพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร, มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.
ศิริรัตน พิชิตชัยชาญ. (2544). การพัฒนาระบบบันทึกในการพยาบาลดวยโปรแกรมประยุกต. วิทยานิพนธพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล, มหาวิทยาลัยบูรพา.
สัจจะ จรัสรุง รวีวร และ จักรพงษ สุขประเสริฐ. (2546) เริม่ ตนอยางมืออาชีพดวย Delphi 7 ฉบับสมบูรณ (พิมพครัง้ ที่ 1).
กรุงเทพมหานคร: เอช เอ็น กรุป.
สมจิต หนุเจริญกุล. (2543). การพยาบาล: ศาสตรของการปฏิบัติ (พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: วี. เจ.พริ้นติ้ง.
รุจา ภูไ พบูลย และ เกียรติศรี สําราญเวชพร. (2542). พยาบาลสารสนเทศ (พิมพครัง้ ที่ 1). กรุงเทพมหานคร: นิตบิ รรณการ.
อารี ชีวเกษมสุข. (2534). การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบันทึกโดยใชรปู แบบการบันทึกทางการพยาบาลทีบ่ รู ณาการ
กระบวนการพยาบาลกับรูปแบบที่มุงปญหา. วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการพยาบาล,
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
_________. (2548). การพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาลในยุคปฏิรูประบบบริการสุขภาพ. วารสารคุณภาพการ
พยาบาล. 2(3), 4-12.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ. (2548). การวิเคราะหและออกแบบระบบ (พิมพครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: เอช เอ็น กรุป.
Alfaro-LeFevre, R. (2006). Applying nursing process: A tool for critical thinking. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins.
Cheevakasemsook, A. (2005). Facilitating change: The development of an effective nursing documentation
system in a Medical-Surgical ward in Thailand. Unpublished doctoral dissertation, Charles Sturt
University, Australia.
Engelking, C., & Cady, J. (2007). Lewis’s medical surgical nursing. Retrieved January 10, 2012, from
http://books.google.co.th/books?id=ldyS2MKkB7AC&printsec=frontcover&dq=Lewis+S+Medical+
Surgical+Nursing&source=bl&ots=9UYjEN_QoN&sig=ybGiS6VNWoSkUo7GBoKIJbPLKrA&hl=
th&sa=X&ei=DkErUImVBcLprAekz4DgAw&ved=0CEAQ6AEwAQ#v=onepage.
Huryk, L. A. (2010). Factors influencing nurses' attitudes towards healthcare information technology. Nursing
Management, 18, 606-612.
Iyer, P. W., & Camp, N. H. (1995). Nursing document: A nursing process approach (2nd ed.). St. Louis: C.V.
Mosby.
18

วารสารพยาบาล ปที่ ๖๒ ฉบับที่ ๔

ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๖

Iyer, P. W., Barbara J. L., & Shea, M. A. (2006). Medical legal aspects of medical record. Tucson: Lawyers
& Judges.
Labus, D. M. (2006). ChartSmart: The A-to-Z guide to better nursing documentation (1st ed.). Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins.
Lee, Ting-Ting. (2006). Nurses’ perceptions of their documentation experiences in a computerized nursing
care planning system. Clinical Nursing, 15, 1376-1382.
Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2000). Leadership roles and management functions in nursing (3rd ed.).
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Nale, P. (2009). Nursing know – how: Charting patient care (1st ed.). Philadelphia: Lippincott Williams
& Wilkins.
Theda, L. Q. (2010). Informatics and nursing competencies and applications (3rd ed.). Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins.
Yeh, S., Jeng, B., Lin, L., Ho, T., Hsiao, C., Lee, L., et al. (2010). Implementation and evaluation of a nursing
process support system for long-term care: A Taiwanese study. Clinical Nursing Retrieved January
9, 2012, from https://vpn.stou.ac.th.

19

