
การพฒันารูปแบบการประเมินสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพในการบนัทึกทางการพยาบาล งานผูป่้วยใน 

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

                      อุไรวรรณ  วลิยัรัตน์ , สุวรรณี ประทุมวนั   งานผูป่้วยใน  โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั* งนี* เป็นวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research )เพื=อพฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะ
พยาบาลวชิาชีพ ในการบนัทึกทางการพยาบาล งานผูป่้วยใน   โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จงัหวดั
อาํนาจเจริญและเพื=อประเมินผลของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพในการบนัทึก

ทางการพยาบาล งานผูป่้วยใน โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ กลุ่มตวัอยา่งที=ใชใ้นการ
ทบทวนและวเิคราะห์สถานการณ์ คือ บนัทึกทางการพยาบาลเวชระเบียนผูป่้วยใน ที=คดัเลือกโดยสุ่ม
อยา่งง่าย ไดเ้วชระเบียน AN  เลขคี=    จาํนวนเวชระเบียน  72 ฉบบั  โดยการแบ่งประเมินเป็น 2 ระยะ 

และกลุ่มตวัอยา่งเลือกแบบเจาะจง เป็นพยาบาลวชิาชีพที=รับผดิชอบในการบนัทึกทางการพยาบาล
ผูป่้วยใน จาํนวน 12 คน โดยใชแ้บบประเมินความพึงพอใจของพยาบาลวชิาชีพต่อระบบการบนัทึก
ทางการพยาบาล จาํนวน 24 ชุดประเมินก่อนหลงั เก็บขอ้มูลในระหวา่งเดือนธนัวาคม JKKL- มีนาคม 
JKNO เครื=องมือที=ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบประเมินคุณภาพการบนัทึกทางการพยาบาลเวชระเบียน
ผูป่้วยใน  (Medical Record Audit : MRA) ของสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติและแบบ

ประเมินความพึงพอใจของพยาบาลวชิาชีพต่อรูปแบบการบนัทึกทางการพยาบาลวเิคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปโดยใชส้ถิตค่าเฉลี=ย ร้อยละ ส่วนเบี=ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Paired t-
test  ผลการศึกษา พบวา่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 91.7 เพศชายร้อยละ 8.3 อายเุฉลี=ย 

32 ปี อายงุานเฉลี=ย 9 ปี ระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 100  พยาบาลวชิาชีพที=งานผูป่้วยใน
ไดรั้บการพฒันาสมรรถนะการบนัทึกทางการพยาบาลส่งผลใหอ้ตัราความสมบูรณ์ของการบนัทึก

ทางการพยาบาลเวชระเบียนผูป่้วยในมีความสมบูรณ์เพิ=มขึ*น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ(t=9.57 
,p<0.05)  ดา้นความพึงพอใจของพยาบาลวชิาชีพต่อระบบการบนัทึกทางการพยาบาลเพิ=มขึ*นอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ(t=12.18 ,p<O.O5)  ดงันั*น จึงควรนาํรูปแบบการพฒันาสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพใน
การบนัทึกทางการพยาบาลเวชระเบียนผูป่้วยในไปใช ้เพื=อใหพ้ยาบาลบนัทึกขอ้มูลทางการพยาบาล 
ไดส้มบูรณ์ ครบถว้น ถูกตอ้ง  ส่งผลใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลตามมาตรฐาน มีความปลอดภยั   และ
ขยายผลไปยงัหน่วยงานหอ้งคลอดในโรงพยาบาลปทุมราชวงศาและงานผูป่้วยใน ในเขตจงัหวดั

อาํนาจเจริญ 

คําสําคัญ : สมรรถนะ    พยาบาลวชิาชีพ    บนัทึกทางการพยาบาล 

 



บทนาํ 

           พยาบาลเป็นบุคลากรดา้นสาธารณสุขที=ตอ้งดูแลผูป่้วย ผูรั้บบริการตลอด Ja ชั=วโมง และมีการ

บนัทึกทางการพยาบาล เป็นเครื=องมือสื=อสารใหที้มสหสาขาวชิาชีพ ไดรั้บทราบปัญหาของผูป่้วย

ผูรั้บบริการ การบนัทึกทางการพยาบาลที=ถูกตอ้ง ครบถว้น ส่งผลใหที้มการดูแลผูป่้วยไดน้าํขอ้มูลไป

ใชใ้นการวางแผนดูแลผูป่้วย อีกทั*งเป็นหลกัฐานในทางกฎหมายอีกดว้ยจากการประเมินผลการบนัทึก

ทางการพยาบาลของ   พยาบาลวชิาชีพ จากการดาํเนินงานที=ผา่นมาพบ การบนัทึกทางการพยาบาลไม่

ครอบคลุม ไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้งตามสถานการณ์ที=ผูป่้วยเป็นอยูจ่ริง ส่งผลต่อการสื=อสารขอ้มูล

ผูป่้วยไม่ครอบคลุมมีผลต่อแผนการดูแลรักษาผูป่้วย ทาํใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลรักษาที=ไม่ต่อเนื=อง 

ล่าชา้ ขาดหลกัฐานการบนัทึกดา้นการปฏิบติัการพยาบาลเมื=อตอ้งใชเ้ป็นหลกัฐานในทางกฎหมาย

(ประคิณ  สุจฉายา และคณะ,JOON)  บนัทึกการพยาบาลยงัเป็นตวับ่งถึงมาตรฐานวชิาชีพที=มีทั*งศาสตร์

และศิลป์(พนัทิพย ์ จอมศรีและคณะ,JKKc) 

             ซึ= งพบวา่มีหลายปัจจยัที=มีผลต่อการบนัทึกทางการพยาบาล ไดแ้ก่ ความรู้ในเรื=องนั*นๆ  ภาระ

งาน  ทศันคติ แบบฟอร์มมากประสบการณ์ทาํงาน การบนัทึกเนื*อหาซํ* าซอ้น ทกัษะการเขียนบนัทึก

ดว้ยความเคยชิน การฝึกอบรม การนิเทศติดตามจากหวัหนา้งาน  ผูบ้ริหาร    

          บนัทึกทางการพยาบาล กาํหนดใหค้วามสมบูรณ์ของการบนัทึกทางการพยาบาลเป็นตวัชี*วดั

หนึ=งที=ตอ้งมีการประเมินโดยมีรูปแบบการบนัทึกแบบ APIE  (Assessment, Plan, Implementation, 

Evaluation) โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินของ สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพ สภาการพยาบาล,     

สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องคก์ารมหาชน) พบวา่ ความสมบูรณ์การบนัทึกทางการ

พยาบาลโดยรวมคิดเป็น m8 % พบปัญหาในการบนัทึกคือ การประเมินแรกรับ การระบุปัญหาแรกรับ

ไม่ครอบคลุม  พบความสมบูรณ์ของการบนัทึกคิดเป็น 80 %  การระบุปัญหาทางการพยาบาลไม่

สอดคลอ้งกบัอาการแสดงดา้นจิตใจ อารมณ์ สังคม  และจิตวญิญาณ ความสมบูรณ์ของการบนัทึกคิด

เป็น m7 % กิจกรรมการพยาบาลการประเมินซํ* า โดยการเฝ้าระวงัอาการเปลี=ยนแปลง หรือวดัสัญญาณ

ชีพที=สัมพนัธ์กบัอาการ  ความสมบูรณ์ของการบนัทึก คิดเป็น m5 %  การเตรียมผูป่้วยก่อนจาํหน่าย  

พบความสมบูรณ์ของการบนัทึกทางการพยาบาล m9 % 

            เมื=อทบทวนการบนัทึกทางการพยาบาลของพยาบาลวชิาชีพ รายบุคคล ที=งานผูป่้วยใน 

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา พบวา่ พยาบาลที=มีอายงุานมาก มีประสบการณ์ในการทาํงาน ที=มีทศันคติที=



ดีต่อการบนัทึก  ทางการพยาบาล จะมีความสนใจ มุ่งมั=น ที=จะพฒันาการเขียนบนัทึกทางการพยาบาล 

ใหถู้กตอ้งครบถว้น  พยาบาลวชิาชีพที=มีความรู้ในเรื=องนั*นๆ จะบนัทึกทางการพยาบาลไดดี้  กิจกรรม

หวัหนา้พาทาํช่วยส่งเสริมกระบวนการเขียนบนัทึกทางการพยาบาลใหดี้ยิ=งขึ*น  การนิเทศติดตามอยา่ง

ต่อเนื=องดว้ยความเป็นกลัยาณมิตร   ของหวัหนา้งานและผูบ้ริหาร จะกระตุน้การพฒันาใหต่้อเนื=อง

และเป็นระบบยิ=งขึ*น 

             จากขอ้มูลจะเห็นวา่ พยาบาลมีบทบาทสาํคญัในการบนัทึกทางการพยาบาล ปัญหาการบนัทึก

ทางการพยาบาลที=เกิด เป็นสิ=งที=หวัหนา้หน่วยงาน ผูบ้ริหารใหค้วามสนใจ ปรับปรุง พฒันา  เพื=อ

ประโยชน์ในการนาํขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนการดูแลผูป่้วยและเป็นหลกัฐานสาํคญัทางกฎหมายใน

กรณีมีเหตุร้องเรียน    

              ฉะนั*นผูศึ้กษาในฐานะพยาบาลวชิาชีพปฏิบติัหนา้ที=หวัหนา้งานผูป่้วยในโรงพยาบาลปทุม

ราชวงศา และเป็นคณะกรรมการบนัทึกทางการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล จึงพิจารณาเห็นถึงความ

จาํเป็นที=จะตอ้งศึกษาในเรื=องการพฒันาสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพ ในการบนัทึกทางการพยาบาล ใหมี้

ความสมบูรณ์ ครบถว้น ถูกตอ้ง โดยใชก้ระบวน การพยาบาล เพื=อใหผู้ป่้วยไดรั้บการดูแลตาม

มาตรฐาน มีความปลอดภยั 

c. วตัถุประสงคใ์นการวจิยั 

          o. เพื=อพฒันารูปแบบการพฒันาสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพ ในการบนัทึกทางการพยาบาล งาน

ผูป่้วยใน   โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

             2.เพื=อประเมินผลของรูปแบบการพฒันาสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพ ในการบนัทึกทางการ

พยาบาล งานผูป่้วยใน   โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

a. ขอบเขตการวจิยั  

            การศึกษาครั* งนี* เป็นการศึกษาพยาบาลวชิาชีพในการบนัทึกทางการพยาบาล ใน งานผูป่้วยใน 

โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จงัหวดัอาํนาจเจริญ ระหวา่งเดือน ธนัวาคม JKKL – มีนาคม JKNO (a เดือน) 

K.นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

สมรรถนะ     หมายถึง ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ ในการเขียนบนัทึกทางการพยาบาล  



พยาบาลวชิาชีพ  หมายถึง พยาบาลวชิาชีพที=ปฏิบติังานที=งานผูป่้วยใน โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

บนัทึกทางการพยาบาล   หมายถึง ขอ้มูลที=พยาบาลเขียนเกี=ยวกบัการปฏิบติัการพยาบาลที=ใหแ้ก่ผูป่้วย 

รวมถึง เรื=องราว หรือเหตุการณ์สาํคญัของผูป่้วย เพื=อใชสื้=อสารขอ้มูลผูป่้วย โดยใชก้ระบวนการ

พยาบาลตั*งแต่แรกรับผูป่้วยจนถึงจาํหน่าย 

N.เอกสารและงานวิจยัที=เกี=ยวขอ้ง 

เอกสารวชิาการ เรื=อง สมรรถนะพยาบาลวชิาชีพ  การบนัทึกทางการพยาบาล  

งานวจิยั    - ทศันคติต่อการบนัทึกทางการพยาบาลตามกระบวนการพยาบาลของพยาบาลวชิาชีพ

โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์อินเตอร์เนชลัแนล 

               - การศึกษาปัญหาของระบบบนัทึกทางการพยาบาล ศูนยม์ะเร็ง ลพบุรี 

               - การพฒันาบนัทึกทางการพยาบาลโดยใชก้ระบวนการพยาบาล รพ. หวัเฉียว 

              -การพฒันารูปแบบการบนัทึกทางการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลน่าน 

m. วธีิดาํเนินการวจิยั 

     m.o รูปแบบการวจิยั การศึกษาครั* งนี* เป็นวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research ) 

     m.J  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากร คือ พยาบาลวชิาชีพที=ปฏิบติังานที=งานผูป่้วยใน จาํนวน 12 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง  คือ         

         o.พยาบาลวชิาชีพที=ปฏิบติังานที=งานผูป่้วยใน  จาํนวน  oJ คน  วธีิการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

         J.เวชระเบียนผูป่้วยในที=จาํหน่ายใน  เดือนกุมภาพนัธ์ JKNO  โดยการเลือกแบบสุ่มอยา่งง่าย สุ่ม

ได ้AN  เลขคี=   จาํนวน  72 ฉบบั          

 



     m.c เครื=องมือที=ใชใ้นการวิจยั 

          o. แบบตรวจประเมินคุณภาพการบนัทึกเวชระเบียนผูป่้วยใน (Medical Record  Audit  Form) 

ของสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ มีทั*งหมด L ขอ้ คะแนนเตม็ 9 คะแนนในแต่ละเวช

ระเบียน ใชเ้วชระเบียน 3 Chart / พยาบาลวชิาชีพ ก่อนและหลงัดาํเนินการ คะแนนแต่ละรอบ  27 

คะแนน การใหค้ะแนนการบนัทึกรายขอ้ดงันี*  บนัทึกครบในรายละเอียด ได ้o คะแนน  บนัทึกไม่ครบ

ได ้ O  คะแนน 

           แนวทางการบนัทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบนัทึกทางการพยาบาล ประกอบดว้ย 

เกณฑก์ารประเมิน (L ขอ้) 

เกณฑข์อ้ที= o การประเมินแรกรับ : มีการบนัทึกที=สะทอ้นขอ้มูลสาํคญั ไดแ้ก่ 

✧ อาการสาํคญั หรือปัญหาที=ผูป่้วยตอ้งมาโรงพยาบาล ระยะเวลาที=เกิดอาการ ประวติัการ 

เจบ็ป่วยปัจจุบนัและอดีตที=เกี=ยวขอ้ง และ 

✧ อาการผูป่้วยแรกรับพร้อมระบุปัญหา ครอบคลุมตามสภาวะของผูป่้วย 

เกณฑข์อ้ที= J การระบุปัญหาทางการพยาบาล 

✧ มีการระบุปัญหาการพยาบาลที=สาํคญัสอดคลอ้งกบัอาการ อาการแสดงดา้นร่างกาย และ 

หรือ ดา้นจิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวญิญาณ ตั*งแต่แรกรับ จนกระทั=งจาํหน่าย 

เกณฑข์อ้ที= c กิจกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention) 

✧ ระบุกิจกรรมการพยาบาล และ การดูแลกิจวตัรประจาํวนัที=สอดคลอ้ง ครอบคลุมอาการ 

หรือปัญหาที=สาํคญัตามสภาวะของผูป่้วย และ 

✧ มีการประเมินซํ* า โดยการเฝ้าระวงัอาการเปลี=ยนแปลง และ หรือ วดัสัญญาณชีพที=สัมพนัธ์ 

กบัอาการ หรือปัญหาที=สาํคญั พร้อมระบุอาการและอาการแสดงที=ไม่ปกติหรือรุนแรงขึ*น 

หรือขอ้บ่ง ชี* ถึงการเกิดภาวะแทรกซอ้น อยา่งเหมาะสม ทนัเหตุการณ์  (early detection) 



และตดัสินใจรายงานแพทยไ์ดเ้หมาะสม รวดเร็วทนัเวลา และ 

✧ ระบุกิจกรรมที=ตอบสนองต่อการตรวจเยี=ยมร่วมกบัทีมสุขภาพในปัญหา หรือ กิจกรรม 

ที=สาํคญั (ถา้มี) 

เกณฑข์อ้ที= a การตอบสนองการรักษาพยาบาล 

✧ มีการระบุการเปลี=ยนแปลงทางดา้นร่างกาย ดา้นพฤติกรรม ที=ตอบสนองต่อกิจกรรมการ 

พยาบาล การรักษาของแพทย ์การบริหารยาในกลุ่มเสี=ยงสูง (ถา้มี) หตัถการที=สาํคญั และ 

การใหเ้ลือด (ถา้มี) 

✧ มีการระบุผลการตรวจ การใหก้ารรักษาต่างๆ (ถา้มี) เช่น การเจาะปอด การผา่ตดั บนัทึก 

อาการก่อน ขณะ และหลงัทาํ ผลที=ได ้เช่น นํ*าจากการเจาะปอดลกัษณะอยา่งไร จาํนวน 

เท่าใด ส่งไปตรวจวนิิจฉยัอะไรบา้ง 

เกณฑข์อ้ที= K การใหข้อ้มูลระหวา่งการดูแล 

✧ มีบนัทึกการใหข้อ้ มูล ที=จาํเป็น ระหวา่งการรักษาในโรงพยาบาล เช่น ขอ้มูลการเจ็บป่วย การให ้

คาํปรึกษา การแนะนาํเกี=ยวกบัสุขภาพอนามยั การแกไ้ขปัญหาสุขภาพหรือปัญหาดา้นอื=นๆ 

เกณฑข์อ้ที= N การเตรียมความพร้อมผูป่้วยเพื=อการดูแลตนเองต่อเนื=องที=บา้น 

✧ มีการระบุอาการ และ หรือ ปัญหาสาํคญัที=ตอ้งไดรั้บขอ้มูล ความรู้ และหรือการฝึกทกัษะ 

ที=จาํเป็น เป็นระยะ เพื=อให้ผูป่้วยสามารถดูแลตนเองได ้และ 

✧ มีกิจกรรมการใหข้อ้มูล ความรู้ และหรือการฝึกทกัษะที=เหมาะสมกบัความตอ้งการของ 

ผูป่้วย เพื=อเสริมพลงั (Empowerment) และ 

สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ - สภาการพยาบาล - สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องคก์ารมหาชน) 



 มีขอ้มูลที=สะทอ้นการปรับเปลี=ยนพฤติกรรม และความกา้วหนา้ในการเรียนรู้ และ หรือ 

การฝึกทกัษะของผูป่้วยและครอบครัว 

เกณฑข์อ้ที= m การเตรียมผูป่้วยก่อนจาํหน่าย 

✧ การระบุอาการ อาการแสดง รวมทั*งผลการประเมินความพร้อมของผูป่้วย และ หรือ 

ผูดู้แล ก่อนจาํหน่าย 

✧ กิจกรรมการพยาบาลที=สอดคลอ้งกบัอาการ และอาการแสดงของผูป่้วยก่อนจาํหน่าย เช่น 

คาํแนะนาํก่อนกลบับา้น การดูแลต่อเนื=อง และการนดัตรวจครั* งต่อไป (ถา้มี) 

✧ ระบุขอ้มูลผูป่้วยเพื=อตอ้งส่งต่อสถานบริการหรือหน่วยงานที=เกี=ยวขอ้ง 

เกณฑข์อ้ที= y การประสานการดูแลต่อเนื=อง 

✧ มีการระบุขอ้มูลอาการของผูป่้วยที=รับและส่งต่อทั*งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล 

✧ มีขอ้มูลผลการติดตามเยี=ยมผูป่้วยที=บา้น (ถา้มี) 

เกณฑข์อ้ที= L การบนัทึกวนัเดือนปี เวลา และการลงลายมือชื=อ 

L.o การบนัทึกวนัเดือนปี และเวลา 

✧ แรกรับ : ระบุวนัเดือนปี และเวลา แรกรับผูป่้วยไวใ้นความดูแล 

✧ ระหวา่งการดูแล : 

- มีบนัทึกวนัเดือนปี และเวลา ชดัเจนในแต่ละเหตุการณ์ และสัมพนัธ์กบัการ 

เปลี=ยนแปลง และการตดัสินใจรายงานแพทยใ์นเวลาที=เหมาะสม ทนัการณ์และ 

การตอบสนอง 

- มีบนัทึกวนัเดือนปี และเวลาในคาํสั=งการรักษาของแพทย ์

- มีบนัทึกวนัเดือนปี และเวลาในใบการใหย้า (Medication Administration Record) 



✧ ก่อนจาํหน่าย: ระบุวนัเดือนปี และเวลา ที=จาํหน่ายชดัเจน 

L.J การลงลายมือชื=อ 

✧ บนัทึกดว้ยลายมือที=อ่านออกได ้

✧ มีการลงลายมือชื=อ และนามสกุล ของพยาบาลผูบ้นัทึกทุกครั* ง โดยสามารถระบุได ้

วา่เป็นผูใ้ด (ยกเวน้ใบบนัทึกการใหย้า: Medication administration record) ที=ให ้

ลงเฉพาะชื=อ ไม่ตอ้งระบุนามสกุลได ้โดยอนุโลมใหผ้า่นเกณฑ ์เนื=องจากมีขอ้จาํกดั 

2.แบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาลวชิาชีพต่อรูปแบบการบนัทึกทางการพยาบาล  

เครื=องมือผา่นการตรวจสอบความเที=ยงตรงของเนื*อหาโดยผูท้รงคุณวฒิุ 5 ท่าน ไดค้่าสัมประสิทธิz

แอลฟาของครอนบาค เท่ากบั .76  มีทั*งหมด oK ขอ้  มีลกัษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า a ระดบัคือ   

c หมายถึงพอใจมากที=สุด J  หมายถึงพอใจปานกลาง  o หมายถึงพอใจนอ้ยที=สุด  O หมายถึงไม่พอใจ  

m.a วธีิการ 

           รูปแบบการพฒันา ประกอบดว้ย c ขั*นตอน 

 o.ขั*นเตรียมการพฒันา   

o.o ศึกษาขอ้มูลการบนัทึกทางการพยาบาล และศึกษาสถานการณ์เดิม   

o.J ศึกษาแบบประเมินการบนัทึกความสมบูรณ์ของเวชระเบียน (Medical Record  Audit : MRA) 

o.c ศึกษา คน้ควา้ เอกสารวชิาการ  เรื=อง บนัทึกทางการพยาบาล  การใชก้ระบวนการพยาบาล   

        กลยทุธ์ในการพฒันาดา้นการบนัทึกทางการพยาบาล  ตลอดจน นโยบายกลุ่มการพยาบาล  

o.a พยาบาลวชิาชีพวเิคราะห์ตนเอง เรื=องการบนัทึกทางการพยาบาล ตามกระบวนการพยาบาล  

o.K แต่งตั*งผูป้ระเมินคุณภาพการบนัทึกทางการพยาบาล  ดา้นการพฒันาและการประเมินผล การ

บนัทึกทางการพยาบาล 



ซึ= งประกอบไปดว้ย  หวัหนา้พยาบาล หวัหนา้ตึกผูป่้วยใน  มีบทบาทในการบนัทึกทางการพยาบาล

ของพยาบาลตึกผูป่้วยในจาํนวน oJ คน ก่อนและหลงัการพฒันา 

J.ขั*นตอนการดาํเนินงาน 

ระยะที=o 

J.o.oประชุมทีมกลุ่มการพยาบาล,ผูป่้วยใน นาํขอ้มูลสถานการณ์เดิม การบนัทึกทางการพยาบาลของ

พยาบาล งานผูป่้วยใน   มาวเิคราะห์ รายบุคคล และภาพรวม    ขอ้มูล เดือน ธนัวาคม JKKL  

J.o.J จดัทาํคู่มือการบนัทึกทางการพยาบาลโดยใชก้ระบวนการพยาบาล  พร้อมทั*งทบทวน เกณฑก์าร

ประเมินความสมบูรณ์ของเวชระเบียน(Medical Record  Audit : MRA) ตามแบบของ สปสช. เกณฑ์

การประเมินสมรรถนะการบนัทึกทางการพยาบาล  พร้อมทั*งสื=อสารใหพ้ยาบาลวชิาชีพรับทราบ 

J.o.c มีการนิเทศประจาํสัปดาห์โดยหวัหนา้ตึกผูป่้วยใน เรื=อง การเขียนบนัทึกทางการพยาบาล โดยใช้

กระบวนการพยาบาลใหค้รอบคลุม 

J.o.aทบทวนกระบวนการพยาบาลพร้อมแนวทางการบนัทึกทางการพยาบาล สื=อสารแนวทางการ

ดาํเนินงานดา้นการบนัทึกทางการพยาบาล กบัพยาบาลในงานผูป่้วยใน 

J.o.K  มีการแลกเปลี=ยนความคิดเห็นเกี=ยวกบัการบนัทึกทางการพยาบาล และประเมินความพึงพอใจ

ในการบนัทึกทางการพยาบาล 

J.o.Nมีการปรับแบบฟอร์มการบนัทึกทางการพยาบาลที=ซํ* าซอ้นที=ไดจ้ากการแลกเปลี=ยนความคิดเห็น 

ประกอบดว้ย ใบบนัทึกการรับใหม่  ใบบนัทึกการใหค้าํแนะนาํผูป่้วยแรกรับ  ใบบนัทึกการจาํหน่าย

ผูป่้วย และนาํไปทดลองใชเ้ดือน มกราคม JKNO  จนไดแ้บบฟอร์มที=อนัใหม่ที=สมบูรณ์ 

 J.o.m มีการนิเทศโดยหวัหนา้งานผูป่้วยใน และหวัหนา้กลุ่มการพยาบาลทุกเดือนจากการสุ่มเวช

ระเบียนที=ผูป่้วยจาํหน่ายออกจากโรพยาบาล 

J.o.y นาํผลการทดลองการเขียนบนัทึกทางการพยาบาล และผลการประเมิน มาวเิคราะห์ ภาพรวม 

รายบุคคล รวมทั*งกระบวนการที=เกี=ยวขอ้ง โดยใหพ้ยาบาลทุกคนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เพื=อหา

โอกาสพฒันาร่วมกนั 



  ระยะที= J  

 J.J.o ดา้นการนิเทศติดตาม ของหวัหนา้งาน/หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล เนน้การนิเทศหนา้งาน เช่น 

ขณะรับ-ส่งเวร,สุ่มเวชระเบียนผูป่้วยขณะ admit,หากพบการบนัทึกที=ไม่ครบถว้นสมบูรณ์พดูคุยหนา้

งาน 

J.J.J การบนัทึกผลการนิเทศรายบุคคล มีขอ้มูลการบนัทึกที=ทาํไดดี้ ชื=นชมใหก้าํลงัใจ และการบนัทึก

ที=เป็นโอกาสพฒันา และสะทอ้นขอ้มูลใหพ้ยาบาลรับทราบหนา้งาน รายบุคคล  ในส่วนที=ทาํไดดี้ชื=น

ชมเป็นตวัอยา่งใหเ้พื=อนๆไดรั้บรู้ 

J.J.c การสื=อสาร   แนวทางการพฒันาการบนัทึกความสมบูรณ์ของเวชระเบียน  

และการปรับปรุงแนวทางที=เพิ=มเติม ผา่นระบบ Line application กลุ่ม และการบนัทึกขอ้ความใหทุ้ก

คนอ่านและเซ็นตรั์บทราบและการประชุมกลุ่มยอ่ย,เปิดโอกาสใหพ้ยาบาลไดซ้กัถาม แลกเปลี=ยน

ความคิดเห็นปัญหา และอุปสรรคในการบนัทึกทางการพยาบาล 

J.J.aสรุปและวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน พร้อมทั*งนาํเสนอต่อผูบ้ริหาร 

c.ขั*นตอนการประเมินผลการพฒันา 

    ประเมินจาก 

- คุณภาพการบนัทึกทางการพยาบาลเวชระเบียนผูป่้วยใน 

- ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อรูปแบบการบนัทึกทางการพยาบาล 

m.K การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

       เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการบนัทึกเวชระเบียนผูป่้วยในของพยาบาลวชิาชีพที=ปฏิบติังานผูป่้วยใน  

ช่วงธนัวาคม JKKL- มีนาคม JKNO และแบบประเมินความพึงพอใจของพยาบาลวชิาชีพต่อรูปแบบการ

บนัทึกทางการพยาบาล 

m.N การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติที=ใช ้

      o.ขอ้มูลเชิงปริมาณ  วเิคราะห์โดยการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  คาํนวณหาค่าสถิติดงันี*  



          o.o ขอ้มูลทั=วไป วเิคราะห์โดยแจกแจง ความถี= และหาค่า เฉลี=ย ร้อยละ 

          o.J การประเมินคุณภาพการบนัทึกทางการพยาบาล เวชระเบียนผูป่้วยใน ใชส้ถิติ Paired t-test 

          o.c การประเมินความพึงพอใจของพยาบาลวชิาชีพต่อรูปแบบการบนัทึกทางการพยาบาล ใช้

สถิติ  Paired t-test 

ผลการวจัิย 

โดยนาํเสนอผลการวิจยัออกเป็น 

ส่วนที= 1 ขอ้มูลทั=วไป 

ส่วนที= 2 ความพึงพอใจของพยาบาลวชิาชีพต่อการบนัทึกทางการพยาบาล 

ส่วนที= 3 คุณภาพการบนัทึกเวชระเบียนผูป่้วยใน 

ส่วนที= o ขอ้มูลทั=วไป ลกัษณะประชากรที=ศึกษา   เพศ   ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 91.7  และเพศ

ชายร้อยละ8.3  อายเุฉลี=ย  32 ปี     ปีอายงุานเฉลี=ย  9  ปี  ระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 100 

ส่วนที= 2 ความพึงพอใจของพยาบาลวชิาชีพต่อรูปแบบการการบนัทึกทางการพยาบาล 

ตารางที=1  การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบการบนัทึกทางการพยาบาล 

                                     Mean                     SD                   t                    df                     P 

หลงัการใชรู้ปแบบ       38.41                     1.50                12.18             11               0.001 

ก่อนการใชรู้ปแบบ     35.42                      1.37 

จากตาราง 1 การทดสอบสถิติ Paired t-test พบวา่คะแนนความพึงพอใจต่อการบนัทึกทางการพยาบาล

หลงัการใชรู้ปแบบบนัทึกทางการพยาบาลสูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (t=12.18, 

p<o.o5)   

ส่วนที= 3 คุณภาพการบนัทึกเวชระเบียนผูป่้วยใน 

ตารางที= 2  การเปรียบเทียบคุณภาพการบนัทึกทางการพยาบาล 



                                Mean                     SD                   t                    df                     P 

หลงัดาํเนินการ                 23.75                  1.35             9.57              11              0.001 

ก่อนดาํเนินการ                21.25                   1.54 

จากตาราง 1 การทดสอบสถิติ Paired t-test พบวา่ระดบัคุณภาพการบนัทึกเวชระเบียนมีความสมบูรณ์

เพิ=มขึ*น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที=ระดบั (  p< 0.05 ) 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาครั* งนี* เป็นวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research ) เพื=อเพื=อศึกษารูปแบบการพฒันาสมรรถนะ

พยาบาลวชิาชีพ ในการบนัทึกทางการพยาบาล งานผูป่้วยใน   โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จงัหวดั

อาํนาจเจริญ 

ดาํเนินการศึกษาในระหวา่งเดือนธนัวาคม JKKL- มีนาคม JKNO วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป โดยใชส้ถิติ  ค่าเฉลี=ย ร้อยละ ส่วนเบี=ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Paired t-test 

สรุปผลการศึกษา 

1.1 ประชากรที=ศึกษา    ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ Lo.m  และเพศชายร้อยละy.c  อายเุฉลี=ย 32     ปี

อายงุานเฉลี=ย 9 ปี  ระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ oOO 

1.2 คะแนนระดบัความพึงพอใจต่อรูปแบบการบนัทึกทางการพยาบาลหลงัการใชรู้ปแบบบนัทึก

ทางการพยาบาลสูงกวา่ก่อนใชรู้ปแบบอยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติที'ระดับ (t=12.18 ,p<0.05)   

1.3 ระดบัคุณภาพการบนัทึกทางการพยาบาลเวชระเบียนในหลงัการใชรู้ปแบบการประเมินสมรรถนะ

พยาบาลวชิาชีพในการบนัทึกทางการพยาบาลเพิ=มขึ*นก่อนการใชรู้ปแบบอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที=

ระดบั(t=L.Km ,p<O.O5)  

อภิปรายผล 

1.การพฒันารูปแบบสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพในการบนัทึกทางการพยาบาลพบวา่ การนิเทศหนา้งาน

ดว้ยความเป็นกลัยาณมิตรช่วยใหคุ้ณภาพดา้นการบนัทึกทางการพยาบาลเพิ=มขึ*น การเพิ=มช่องทาง

สื=อสารขอ้มูลดา้นการบนัทึกทางการพยาบาลจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้และพฒันาไปพร้อมกนัไดเ้ร็วขึ*น 



การเปิดโอกาสใหพ้ยาบาลไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการบนัทึกทางการพยาบาล 

พร้อมทั*งชื=นชม ใหก้าํลงัใจในสิ=งที=บนัทึกไดดี้ ทาํใหคุ้ณภาพในการบนัทึกเวชระเบียนมีความสมบูรณ์

เพิ=มขึ*น 

2.ผลการประเมินคุณภาพการบนัทึกเวชระเบียนผูป่้วยในก่อนการพฒันาภาพรวมร้อยละ 78 หลงัการ

พฒันาคุณภาพการบนัทึกเวชระเบียนผูป่้วยในคิดเป็นร้อยละ 87.96 บรรลุตามค่าเป้าหมายของโรง

พยาลคือมากกวา่ร้อยละ 85 การติดตามนิเทศ และการประเมินผลอยา่งสมํ=าเสมอ ทาํใหคุ้ณภาพเวช

ระเบียนมีความสมบูรณ์เพิ=มขึ*น 

3.ความพึงพอใจต่อต่อรูปแบบการบนัทึกทางการพยาบาลในการบนัทึกใชรู้ปแบบการบนัทึกแบบ 

APIE  เป็นรูปแบบที=ง่ายสะดวกในการบนัทึกและมีการปรับแบบฟอร์มเพื=อลดความซํ* าซอ้นของ

เอกสารและใหค้รอบคลุมตามแบบประเมินคุณภาพการบนัทึกเวชระเบียน(Medical Record Audit)

พบวา่เพิ=มขึ*นจากเดิมจากร้อย 78.71  เป็นร้อยละ 85.36  บรรลุตามเป้าหมาย คือ มากกวา่ร้อยละ 80  

ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวจิยัไปใช ้

1.ควรส่งเสริมและสนบัสนุนการใชน้าํรูปแบบการพฒันาสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพในการบนัทึก

ทางการพยาบาลเวชระเบียนผูป่้วยในไปยงัหน่วยงานห้องคลอดซึ=งเป็นงานผูป่้วยในอีกหน่วยงานหนึ=ง

ในโรงพยาบาล พร้อมทั*งขยายไปยงังานผูป่้วยใน  พร้อมทั*งประเมินผลการนาํไปใชจ้ริง 

2.จดัใหมี้การปฐมนิเทศการเขียนบนัทึกทางการพยาบาลกบัพยาบาลใหม่และมีระบบพยาบาลพี=เลี*ยง

ในการดูแลระยะแรก 

3.กลุ่มการพยาบาลควรมีการส่งเสริมและการสร้างกิจกรรมใหก้าํลงัใจในการเขียนบนัทึกทางการ

พยาบาลอยา่งต่อเนื=อง 

ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครั* งต่อไป 

การศึกษารูปแบบการนิเทศทางการพยาบาลดา้นการบนัทึกทางการพยาบาล 
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โรงพยาบาลปทุมราชวงศา  คุณวเิชียร เขียวเขม้ และ เพื=อนร่วมงาน  ที=ทาํใหก้ารวจิยัครั* งนี*สาํเร็จลง

ดว้ยดี 

สถานะองค์ความรู้ 

การพฒันาสมรรถนะพยาบาลวชิาชีพในการบนัทึกทางการพยาบาล เป็นการกาํหนดรูปแบบการ

พฒันาที=สอดคลอ้งกบันโยบายระดบัเขตพื*นที=บริการ  
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