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การพัฒนารูปแบบบันทึกทางการพยาบาล กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
โรงพยาบาลอุทยั ธานี

พาณี วิรชั ชกุล*
บุญทิพย์ สิรธิ รังศรี**
อารี ชีวเกษมสุข***
ยุวดี เกตสัมพันธ์****

บทคัดย่อ
การวิจยั และพัฒนานี้ วัตถุประสงค์เพือ่ 1) วิเคราะห์สภาพปั ญหาการบันทึกทางการพยาบาล กลุ่มงานสูต-ิ
นรีเวชกรรม โรงพยาบาลอุทยั ธานี 2) สร้างรูปแบบบันทึกทางการพยาบาล 3) ประเมินผลการนํารูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ไปใช้ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงได้แก่ ผูบ้ ริหารทางการพยาบาลทีน่ ิเทศบันทึกทางการพยาบาล 10 คน
และพยาบาลระดับปฏิบตั กิ าร 10 คน รวมทัง้ พยาบาลวิชาชีพหอผูป้ ่ วยสูต-ิ นรีเวชกรรม 10 คน เครือ่ งมือวิจยั ได้แก่
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร และคูม่ อื การเขียนบันทึกทางการพยาบาลแบบโฟกัส และ 2) เครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ (1) แนวคําถามการสนทนากลุ่ม (2) แบบวิเคราะห์แบบฟอร์มบันทึกทางการพยาบาล (3) แบบสอบถาม
ทัศนคติตอ่ การเขียนบันทึกทางการพยาบาล (4) แบบประเมินคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล และ (5) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อการใช้รปู แบบบันทึกทางการพยาบาล การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิตพิ รรณนา
สถิตทิ แี บบคู่ และสถิตวิ ลิ ค็อกสัน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปั ญหาบันทึกทางการพยาบาล ได้แก่ แบบฟอร์มบันทึกไม่ชดั เจน ไม่ตอบสนอง
ต่อการบันทึกในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การจําหน่ าย การติดตามผลการพยาบาล และวิธกี ารบันทึกยังไม่
ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 2) รูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลที่พฒ
ั นาขึ้น ประกอบด้วย 5 แบบ (1) แบบ
ประเมินการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ (2) แบบประเมินการให้นมแม่ดว้ ยวิธแี ลซ (LATCH) (3) ตารางแสดงภาวะลิน้ ติด
(4) แบบบันทึกการจําหน่ าย (5) แบบบันทึกติดตามผลการพยาบาล และ 3) ทัศนคติและคุณภาพบันทึกทางการ
พยาบาลโดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p<.05) และพยาบาลมี
ความพึงพอใจต่อการใช้รปู แบบบันทึกทางการพยาบาล อยูใ่ นระดับมาก (Mean = 4.12, SD = .51)
ข้อเสนอแนะ รูปแบบบันทึกทางการพยาบาล ที่พฒ
ั นาขึ้น สามารถเป็ นแนวทางพัฒนาบันทึกทางการ
พยาบาลหน่วยงานทีบ่ ริบทคล้ายคลึงกัน
คําสําคัญ: รูปแบบบันทึกทางการพยาบาล, การบันทึกแบบโฟกัส, คุณภาพการบันทึก, ความพึงพอใจ
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The development of a nursing document model for the obstetrics and
gynecology department at Uthai Thani hospital
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Abstract

The purposes of this research and development were: 1) to analyze the problems of nursing
documents at the Obstetrics and Gynecology Department in Uthai Thani Hospital, 2) to develop the nursing
document model, and 3) to evaluate the model development and implementation. The sample groups were
selected by purposive sampling, including 10 nursing administrators who supervised nursing documents, and
10 registered nurses, as well as 10 professional nurses who worked at the Obstetrics and Gynecology ward.
The research tools comprised: 1) Experimental tools included a workshop project on the nursing document
record, and a handbook for writing nursing documents (Focus Charting). 2) Data collection tools included: (1)
a focus group guideline, (2) a form for nursing document analysis, (3) questionnaires of attitude of writing
nursing documents, (4) an evaluation form for evaluating the quality of nursing documents, and (5) nurses’
satisfaction questionnaires of using the nursing document model. Data were analyzed by descriptive statistics,
and Wilcoxon Signed Ranks Test.
Research findings were as follows. 1) The problems of nursing documents forms were unclear, not
responding to record on breastfeeding, discharge, and nursing monitoring. Nursing record method were not
accuracy and uncompleted. 2) The developed model comprised 5 forms; ( 1) an evaluation form for
breastfeeding, (2) an evaluation form for LATCH, (3) a table showing Tongue-Tie (4) a discharge plan form,
and (5) a nursing monitoring form. 3) The mean score of attitude and quality on recording nursing documents
were statistically significantly higher than before using a model (p<.05). Nurses rated the satisfaction of nursing
document model at the high level (Mean = 4.12, SD =.51).
Recommendation: The developed model can be used as a guideline to develop a nursing document
model of others nursing departments that are similar contexts.
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
การบันทึกทางการพยาบาลเป็ นการเขียน
บันทึกและการรายงานทางการพยาบาลสําหรับใช้
สื่อสารสําหรับพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพในทีม
สุขภาพ เป็ นการรายงานด้วยวาจาและการบันทึกที่
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรการบันทึกทางการพยาบาล
ได้ถูกกํา หนดให้อยู่ใ นมาตรฐานหนึ่ งในด้า นการ
ปฏิ บ ั ติ ข องสถาบั น พัฒ นาและรับ รองคุ ณ ภาพ
โรงพยาบาลและสภาพยาบาลนอกจากนี้การบันทึก
ทางการพยาบาลยั ง เป็ นหลั ก ฐานสํ า คั ญ ทาง
กฎหมายเมื่อ ถู ก ฟ้ องร้ อ ง 1 การบัน ทึก ทางการ
พยาบาลทีม่ คี ุณภาพต้องบันทึกถูกต้องชัดเจนทุก
ขัน้ ตอน มีแบบฟอร์มการบันทึกที่มมี าตรฐาน แต่
ละแบบมี ค วามแตกต่ า งกั น ตามแบบบั น ทึ ก ที่
นํามาใช้2
การบัน ทึก ทางการพยาบาลแบบโฟกัส
(Focus Charting) เป็ นแบบบันทึกแบบหนึ่งทีไ่ ด้รบั
การยอมรับว่าช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของการ
พยาบาล 3 ที่ม ีล ักษณะเน้ น ผู้ป่ วยเป็ นศูน ย์ก ลาง
สือ่ สารเข้าใจง่าย4 นอกจากนี้ยงั ลดความซํ้าซ้อนทํา
ให้พยาบาลมีเวลาในการดูแลผูป้ ่ วยเพิม่ ขึน้ บันทึก
ข้อมูลได้ชดั เจนมากขึน้ สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล
ของสหสาขาวิชาชีพ3 การบันทึกทางการพยาบาล
แบบโฟกัส (Focus Charting) แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
คือ 1) ส่วนของการประเมินภาวะทางสุขภาพของ
ผู้ ป่ วย ในแบบบัน ทึก ความก้ า วหน้ า (Progress
sheet or Progress Note) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยช่ อ ง
สํ า ห รั บ เ ขี ย น Focus แ ล ะ Assessment
Implementation Evaluationและ2) ส่ ว นของงาน
ประจําของพยาบาลบันทึกโดยใช้แบบบันทึกย่อย
การบันทึกแบบโฟกัสจึงถูกนําไปใช้ในโรงพยาบาล
หลายแห่ง ซึง่ เนื้อหาสาระของการบันทึกครอบคลุม
5 ขัน้ ตอนของกระบวนการพยาบาล2,3 นอกจากนี้

กา ร บั น ทึ ก ท า ง กา ร พ ย า บ า ล ร ะ บ บ นี้ ยั ง ใ ห้
ความสําคัญกับสิง่ ทีผ่ ปู้ ่ วยมีความกังวล เพือ่ ทีจ่ ะให้
การดู แ ล โดยนํ า ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ จ ากการ
ประเมินมาใช้ และใช้ได้ผลดีมากในการดูแลผูป้ ่ วย
ฉุ กเฉินและหน่ วยงานทีม่ กี ารดูแลผูป้ ่ วย ซึ่งมีแนว
ทางการปฏิบตั ิท่คี ล้า ยคลึงกัน4 อีกทัง้ ยังเป็ นการ
บัน ทึก ที่แ สดงข้ อ มู ล สํ า คัญ และเฉพาะเจาะจง
เกี่ย วกับ อาการผู้ป่ วยที่ม ีก ารเปลี่ย นแปลงใหม่
เท่านัน้ ทําให้ลดความซํ้าซ้อนและประหยัดเวลาใน
การเขียนบันทึก สําหรับข้อมูลทีถ่ ูกบันทึกใน Flow
Sheet แล้ว นัน้ จะไม่นํ า มาเขีย นซํ้า อีก รวมทัง้ มี
การส่ ง เสริม การใช้ข ้อ มู ล สํ า คัญ ในการประเมิน
สภาพผู้ป่วย ทําให้ส ามารถระบุปั ญหาได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น3
จากงานวิจยั ของพจนีย์ ธีระกุล5 ได้ศกึ ษา
ผลของการใช้แ บบบัน ทึกทางการพยาบาลแบบ
Focus charting ต่อคุณภาพการพยาบาลตามการ
รับรู้ของผู้ป่ วย และความพึงพอใจในการใช้แบบ
บันทึกทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพพบว่า
1) คุณ ภาพการพยาบาลตามการรับ รู้ข องผู้ป่ วย
หลั ง การใช้ แ บบบั น ทึ ก ทางการพยาบาลแบบ
Focus Charting สู ง กว่ า ก่ อ นการใช้ แ บบบั น ทึ ก
(p=.05) 2) ความพึง พอใจในการใช้แ บบบัน ทึก
ทา ง กา ร พ ย า บา ล แ บ บ Focus Charting ข อ ง
พยาบาลวิ ช าชี พ หอผู้ ป่ วย อายุ ร กรรมหญิ ง
โรงพยาบาลอานันทมหิดล อยูใ่ นระดับมาก (Mean
=3.89, SD=.690) และมลิวลั ย์ มูลมงคล และคณะ6
ได้ศกึ ษาผลการใช้การบันทึกทางการพยาบาลแบบ
Focus Charting งานผู้ป่วยในโรงพยาบาลลําปาง
พบว่ า คะแนนการบัน ทึก ทางการพยาบาลแบบ
Focus Charting ปี พ.ศ. 2558 สูงกว่าคะแนนการ
บัน ทึกแบบ narrative ปี พ.ศ. 2556 ในด้า นการ
บั น ทึ ก Assessment, planning, implementation,

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปี ท่ี 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

evaluation และ Medication อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี ระดับ p <.01 จํานวน หอผู้ป่วยที่คะแนน
การบัน ทึก ผ่ า นเกณฑ์ก ารประเมิน เพิ่ม ขึ้น และ
พยาบาลผู้บ ัน ทึกมีค วามพึงพอใจ ผลการศึกษา
สรุปว่า การพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลแบบ
Focus Charting มีค ะแนนการบัน ทึก ผ่ า นเกณฑ์
การประเมินเพิม่ ขึน้ และพยาบาลผูบ้ นั ทึกมีความ
พึง พอใจ ดัง นั น้ สถานพยาบาลจึง ควรมีก ารใช้
รู ป แบบบั น ทึ ก ทางการพยาบาลแบบ Focus
Charting เพื่ อ การพัฒ นางานและเพิ่ ม คุ ณ ภาพ
บริการแก่ผปู้ ่ วย
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่
เกี่ย วข้องกับ การบัน ทึก ทางการพยาบาล พบว่ า
การศึกษาเกี่ยวกับระบบบันทึกทางการพยาบาล
แบบโฟกัส ส่วนใหญ่มผี ลดีทําให้ระยะเวลาในการ
บัน ทึก ลดลง ผู้บ ัน ทึก มีค วามสุ ข ในการใช้แ บบ
บัน ทึก ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพการบัน ทึ ก
ทางการพยาบาลและความพึงพอใจ แต่ยงั ไม่มกี าร
พัฒนารูปแบบบันทึกทางการพยาบาลในผู้คลอด
และผู้ท่ีผ่า ตัด คลอด โดยใช้ร ะบบบัน ทึกทางการ
พยาบาลแบบโฟกัส (Focus Charting) การมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิในการแก้ไขปั ญหา
การอบรมเชิง ปฏิบ ัติก ารและการใช้คู่ม ือ ฝึ ก การ
เขียนบันทึกควบคู่กนั ไป ปั ญหาส่วนใหญ่พบว่ามี
ประเด็น ปั ญ หา 2 ประการคือ (1) แบบฟอร์ม มี
จํา นวนมากและรูปแบบไม่ช ดั เจน ไม่เ อื้อต่ อการ
บันทึก และ (2) วิธกี ารบันทึกยังไม่ถูกต้อง และไม่
ครบถ้วนสอดคล้องกับงานวิจยั หลายฉบับทีพ่ บว่า
ปั ญ หามีท งั ้ เนื้ อหาการบัน ทึก วิธีก ารบัน ทึกและ
แบบฟอร์มการบันทึก7,8
โรงพยาบาลอุทยั ธานีเป็ น โรงพยาบาลที่
นํ าแบบบันทึกโฟกัสมาใช้ตงั ้ แต่ปี พ.ศ. 2554 แต่
การนํ ามาใช้ครัง้ แรกได้มกี ารอบรมให้แก่พยาบาล
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เพียงบางส่วน และยังขาดการติดตามการใช้แบบ
บัน ทึก อย่ า งเป็ นรู ป ธรรม จึง ทํ า ให้เ กิด ประเด็ น
ปั ญ หาในเรื่อ งของการบัน ทึก ดัง สถิติ ใ นปี พ.ศ.
2558–2560 พบว่า กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม มีค่า
คะแนนเฉลี่ ย ของการบัน ทึ ก ทางการพยาบาล
โดยรวม ร้ อ ยละ 74.63, 75.07 และ74.33
ตามลํ า ดับ ซึ่ ง ตํ่ า กว่ า เกณฑ์ ท่ีไ ด้ กํ า หนดไว้ คือ
มากกว่าร้อยละ 80 และปี 2561 คะแนนเฉลีย่ รวม
เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 80.26 แต่ปี 2562 ก็กลับลดลง
เหลื อ ร้ อ ยละ77.359 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การบัน ทึก
ทางการพยาบาลของกลุ่ ม งานสูติ- นรีเ วชกรรม
โรงพยาบาลอุทยั ธานีพยาบาลควรได้รบั การพัฒนา
อย่างทัวถึ
่ งและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง
ผู้วิจยั ในฐานะผู้บ ริหารทางการพยาบาล
ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานและได้ เ คยสนทนากั บ
พยาบาลวิช าชีพและผู้บ ริหารทางการพยาบาลที่
นิ เ ทศบัน ทึก ทางการพยาบาล พบว่ า ปั ญ หาการ
บันทึกที่ใ ช้อยู่ในปั จจุบนั มี 2 ประการคือ 1) ด้า น
แบบฟอร์มบันทึกทีไ่ ม่ชดั เจนและไม่ครอบคลุม และ
2) ด้านวิธกี ารบันทึกทางการพยาบาล ไม่ตรงกับ
ปั ญหาทีแ่ ท้จริงของผูป้ ่ วย การวางแผนการปฏิบตั ิ
ไม่ครบถ้ว นและขาดความต่ อเนื่ อง จากประเด็น
ปั ญหาดังกล่ าว ผู้วิจยั ได้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของปั ญหาและคุณภาพของงานพยาบาล จึงสนใจ
ศึกษาการพัฒนารูปแบบบันทึกทางการพยาบาล
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม โรงพยาบาลอุทยั ธานี ที่
ครอบคลุมทัง้ แบบบันทึกและวิธกี ารบันทึก เพื่อให้
มีความชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มงาน
โดยยังใช้ การบันทึกการพยาบาลแบบโฟกัสตามที่
หน่ ว ยงานได้ใช้อยู่เดิม โดยพัฒนาให้ส มบูร ณ์ ทงั ้
แบบบั น ทึ ก และวิ ธี ก ารบั น ทึ ก จะช่ ว ยส่ ง ผลต่ อ
คุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล รวมทัง้ เป็ น
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม
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กระบวนการพยาบาลและนําไปสู่ผลสัมฤทธิ ์ทีด่ ใี น
การปฏิบตั งิ านของพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
และผลลัพธ์ทด่ี ตี ่อผูใ้ ช้บริการและหน่วยงานต่อไป
กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ผู้ วิ จ ั ย ได้ วิ เ คราะห์ บ ริ บ ทของการ
บัน ทึก ทางการพยาบาลและศึก ษาวรรณกรรม

แนวคิด ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นารูป แบบบัน ทึก
ทางการพยาบาล และระบบบั น ทึ ก ทางการ
พยาบาลแบบโฟกัส (Focus charting) จากนัน้ ได้
ร่า งเป็ น กรอบแนวคิด การวิจ ัย ขึ้น โดยใช้แ นวคิด
ระบบบันทึกทางการพยาบาลแบบโฟกัส2,4 สรุปดัง
ภาพที่ 1

รูปแบบบันทึกทางการพยาบาล
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลอุทยั ธานี

คุณภาพการบันทึก
ทางการพยาบาล

โดยใช้แนวคิดของระบบบันทึกทางการพยาบาลแบบ
โฟกัส (Focus charting) ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2
ส่วน คือ 1) ส่วนของการประเมินภาวะทางสุขภาพของ
ผูป้ ่ วย (Progress sheet or Progress Note)
ประกอบด้วย Focus และ AIE (Assessment,
Intervention, Evaluation) และ 2) ส่วนของงานประจํา
ของพยาบาล บันทึกด้วยแผ่นบันทึกย่อย (Flow
Sheets)

ความพึงพอใจของ
พยาบาลวิชาชีพต่อการใช้
รูปแบบบันทึกทางการ
พยาบาล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่ อวิ เคราะห์ สภาพปั ญหาการบันทึ ก
ทางการพยาบาล กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรมโรงพยาบาล
อุทยั ธานี
2. เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบบั น ทึ ก ทางการ
พยาบาล
3. เพื่อประเมิน ผลการนํ ารูป แบบบัน ทึก
ทางการพยาบาลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใช้
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิ จ ั ย ครั ง้ นี้ เ ป็ นการวิ จ ั ย และพั ฒ นา
(Research and development: R&D) มีรายละเอียดดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
กลุ่ ม ที่ 1 สํ า หรั บ การวิ เ คราะห์ ส ภาพ
ปั ญหาการบันทึกทางการพยาบาล มีดงั นี้
ประชากร ไ ด้ แ ก่ ผู้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ห ลั ก
ประกอบด้ว ย ผู้บ ริหารทางการพยาบาลที่นิ เ ทศ
บัน ทึก ทางการพยาบาล พยาบาลวิช าชีพ ระดับ
ปฏิบตั กิ าร จํานวน 37 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แ ก่ ผู้บ ริหารทางการ
พยาบาลที่ นิ เ ทศบั น ทึ ก ทางการพยาบาลและ
พยาบาลวิ ช าชี พ ระดั บ ปฏิ บ ั ติ ก าร เลื อ กแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํ า นวน 10

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปี ท่ี 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

คน เกณฑ์คดั เข้าคือ มีประสบการณ์ในการทํางาน
อย่างน้อย 5 ปี ขน้ึ ไปและยินดีให้ขอ้ มูลหรือพิจารณา
เกีย่ วกับแบบบันทึกทางการพยาบาลได้
กลุ่มที่ 2 สําหรับการสร้างรูปแบบบันทึก
ทางการพยาบาลมีดงั นี้
ประชากร ได้ แ ก่ พยาบาลวิ ช าชี พ ที่
ปฏิบตั งิ านในกลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรมจํานวน 26 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ ที่
ปฏิบตั งิ านในหอผูป้ ่ วยสูต-ิ นรีเวชกรรม เลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เป็ นพยาบาล
วิชาชีพทัง้ หมดทีป่ ฏิบตั งิ านในหอผูป้ ่ วยสูต-ิ นรีเวช
กรรม รวมทัง้ สิ้น 10 คน (ยกเว้นหัวหน้าหอผูป้ ่ วย
สูติ-นรีเวชกรรมเพราะไม่ได้เขียนบันทึกทางการ
พย าบ าล ) เกณฑ์ ก า ร คั ด เข้ า คื อ เป็ นผู้ ท่ี ม ี
ประสบการณ์ ก ารทํางาน 5 ปี ข้นึ ไป และยินดีให้
ข้อมู ลหรือพิจ ารณาเกี่ยวกับ แบบบันทึกทางการ
พยาบาลได้ และมี เ กณฑ์ ก ารคั ด ออก คื อ ไม่
สามารถให้ขอ้ มูลหรือพิจารณาเกีย่ วกับแบบบันทึก
ทางการพยาบาลจนสิน้ สุดโครงการวิจยั ได้
กลุ่ ม ที่ 3 สํา หรับ การประเมิน ผลการนํ า
รูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใช้ มีดงั นี้
ประชากร ประกอบด้ว ย 2 กลุ่ ม ได้แ ก่
พยาบาลวิช าชีพ ที่ป ฏิบ ัติงานในกลุ่ มงานสูติ-นรี
เวชกรรม จํา นวน 26 คน และเวชระเบีย นของผู้
คลอดและผ่าตัดคลอดที่พกั รักษาในหอผูป้ ่ วยสูต-ิ
นรีเ วชกรรมและแพทย์จํา หน่ า ยกลับ บ้า น เดือ น
พฤศจิกายน 2562 จํานวน 98 ฉบับ
กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
(1) พ ย า บ า ล วิ ช า ชี พ ทั ้ ง ห ม ด ที่
ปฏิบตั งิ านในหอผูป้ ่ วยสูต-ิ นรีเวชกรรม เลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) รวมทัง้ สิ้น
10 คน (ยกเว้นหัวหน้าหอผูป้ ่ วยเพราะไม่ได้เขียน
บันทึกทางการพยาบาล) เกณฑ์การคัดเข้าคือ เป็ น
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ผูท้ ่มี ปี ระสบการณ์ การทํางาน 5 ปี ข้นึ ไป และยินดี
ให้ขอ้ มูลหรือพิจารณาเกี่ยวกับแบบบันทึกทางการ
พยาบาลได้
(2) เวชระเบียนผู้ป่วยที่พกั รักษาใน
หอผูป้ ่ วยสูต-ิ นรีเวชกรรม เดือนพฤศจิกายน 2562
เลื อ กโดยวิ ธี สุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจง
(purposive sampling) ได้เวชระเบียนผูค้ ลอดทาง
ช่องคลอด 10 ฉบับ และผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
10 ฉบับ รวม 20 ฉบับ (จาก 20% ของเวชระเบียน
ทีจ่ ําหน่ าย) โดยมีเกณฑ์คดั เข้าคือ เวชระเบียนผู้
คลอดทางช่องคลอด และผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
ที่พ ัก รัก ษาในหอผู้ป่ วยสู ติ - นรีเ วชกรรม เดือ น
พฤศจิกายน 2562 ตัง้ แต่จาํ นวน 2 วัน ขึน้ ไป
เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิ จยั การวิจยั นี้ใช้
เครื่องมือในการวิจยั ทัง้ 3 ขัน้ ตอนดังมีรายละเอียด
ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การวิเ คราะห์ส ภาพปั ญ หา
บันทึกทางการพยาบาล ได้แก่
1 . 1 กา ร ส น ท น า กลุ่ ม ( Focus group
interview) ใช้การสนทนากลุ่ ม แบบกึ่งโครงสร้า ง
โดยนํ าข้อมูลปั ญหา อุปสรรคของบัน ทึกทางการ
พ ย า บ า ล ที่ พ บ ม า ตั ้ ง เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น คํ า ถ า ม
ประกอบด้วย ปั ญหาและอุปสรรคทีพ่ บในปั จจุบนั
ภาระงานของพยาบาล การตอบสนองตาม
กระบวนการพยาบาล แนวทางในการบริห าร
จัด การ การพัฒ นาแบบบัน ทึกและวิธีการบัน ทึก
ทางการพยาบาลแบบโฟกัส (Focus Charting) ให้
มีประสิทธิภาพ แนวคําถามได้ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้ อหาโดยผู้ทรงคุณ วุ ฒ ิจํา นวน 5
ท่ า น ได้ค่ า ดัช นี ค วามตรงตามเนื้ อ หา (Content
validity index: CVI) เท่ากับ 0.87 และนํ าผลการ
Audit Chart 3 ปี ย้อนหลัง มาพิจ ารณาเพื่อค้น หา
ปั ญหาและอุปสรรคเพิม่ เติมและสรุปประเด็นปั ญหา

192

Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing, Vol. 32 No.2 July – December 2021

หลักทีพ่ บเกีย่ วกับบันทึกทางการพยาบาล โดยการ
ใช้แบบประเมินคุณภาพบัน ทึกทางการพยาบาล
กลุ่ ม การพยาบาล โรงพยาบาลอุทยั ธานี ในการ
ตรวจสอบการบันทึกทางการพยาบาลแบ่งเป็ น 4
หมวดได้แก่ หมวดข้อมูลทัวไป
่ หมวดการประเมิน
แรกรับ หมวดบันทึกทางการพยาบาล และหมวด
วางแผนจําหน่าย
1.2 แบบวิเคราะห์แบบฟอร์มบันทึกทางการ
พยาบาล กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม โรงพยาบาล
อุทยั ธานี จํานวน 18 ข้อเป็ นแบบสอบถามความ
คิด เห็น เกี่ย วกับ ความเหมาะสมของแบบฟอร์ ม
บันทึกทางการพยาบาล ทีใ่ ช้อยูท่ งั ้ 18 แบบฟอร์ม
แบบวิเคราะห์แบบฟอร์มฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน
ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล จํานวน 7 ข้อ
ลักษณะคําถามมีทงั ้ ทีเ่ ป็ นคําถามแบบปลายปิ ดและ
ปลายเปิ ดเพื่ อ สอบถามเกี่ ย วกั บ อายุ ระดั บ
การศึก ษา ตํ า แหน่ ง ทางการบริห าร/การปฏิบ ัติ
ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ ระยะเวลาที่ ทํ า งานใน
หน่วยงาน ในโรงพยาบาล และประสบการณ์ในการ
บันทึกทางการพยาบาลแบบโฟกัส
ส่ ว นที่ 2 เป็ นแบบวิ เ คราะห์ แ บบฟอร์ ม
บัน ทึกทางการพยาบาล เป็ น แบบสอบถามชนิ ด
มาต รา ส่ ว นป ระ มา ณค่ า 5 ระ ดั บ ว่ าแ ต่ ล ะ
แบบฟอร์ม มีความเหมาะสมระดับใด ต้องปรับปรุง
หรือไม่ และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข แนว
คําถาม และแบบวิเคราะห์แบบฟอร์มบันทึกทางการ
พยาบาล กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม โรงพยาบาล
อุทยั ธานี ได้ผ่านการตรวจสอบความเทีย่ งตรงตาม
เนื้อหาโดยผูท้ รงคุณวุฒจิ ํานวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนี
ความตรงตามเนื้ อ หา (Content validity index:
CVI) เท่ากับ 0.98

ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้ า งรู ป แบบบั น ทึ ก
ทางการพยาบาล ได้แก่
1) โครงการอบรมเชิง ปฏิ บ ัติ ก ารเรื่อ ง
รู ป แบบบั น ทึ ก ทางการพยาบาลแบบ Focus
Charting กลุ่ ม งานสูติ- นรีเ วชกรรม โรงพยาบาล
อุทยั ธานี พร้อมคู่มอื อบรม ประกอบด้วยหลักการ
บัน ทึก ตัว อย่ า งในการบัน ทึก และแบบฟอร์ ม
บัน ทึก ที่ป รับ ปรุ ง ใหม่ 5 แบบฟอร์ ม โดยเขีย น
โครงการอบรมเชิงปฏิบ ัติการเรื่องรูปแบบบันทึก
ทางการพยาบาลแบบ Focus Charting กลุ่ มงาน
สูต-ิ นรีเวชกรรม โรงพยาบาลอุทยั ธานี ระยะเวลา
ในการอบรม จํา นวน 7 ชัวโมง
่
ผู้เ ข้า อบรมเป็ น
พยาบาลวิชาชีพทัง้ หมดที่ปฏิบตั ิงานในหอผู้ป่วย
สูต-ิ นรีเวชกรรม รวมทัง้ สิน้ 10 คน
2) แบบสอบถามทัศ นคติใ นการบัน ทึก
ทางการพยาบาลกลุ่ ม งานสู ติ - นรี เ วชกรรม
โรงพยาบาลอุทยั ธานี ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที1่ ข้อมูลส่วนบุคคลจํานวน 7 ข้อ ส่วนที่ 2 เป็ น
แบบสอบถามความคิดเห็นด้านทัศนคติต่อการเขียน
บันทึกทางการพยาบาล ทัง้ หมด 11 ข้อ ประกอบด้วย
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการระบุปัญหาสําคัญทีส่ ะท้อน
ผู้ ป่ วยที่ ดู แ ล การเขี ย น Progress note แบบAIE
(Assessment, Intervention, Evaluation) และ การ
กําหนดเป้ าหมายการดูแลผูป้ ่ วยตามประเด็นปั ญหา
ขัน้ ตอนที่ 3 ผลการประเมินการนํารูปแบบ
ไปปฏิบตั จิ ริงในหอผูป้ ่ วย
1) แบบประเมิน คุณ ภาพบัน ทึกทางการ
พยาบาล กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลอุทยั ธานี
นํ า มาจากโรงพยาบาลศิร ิร าช 10 เนื่ อ งจากเป็ น
เครื่องมือทีก่ ลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลอุทยั ธานี
ใช้ในการประเมินคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล
(Audit Chart) ตัง้ แต่ปี 2554 ถึงปั จจุบนั ซึ่งทําให้
สามารถเปรียบเทียบคะแนนได้ว่าหลังการพัฒนามี
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การเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเพราะใช้เครื่องมือ
ชุ ด เดี ย วกัน และกรรมการชุ ด เดี ย วกั น ในการ
ตรวจสอบเวชระเบียน สําหรับเครื่องมือนี้ มีการวัด
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (โดยมีเกณฑ์ดงั นี้ เชิง
ปริม าณ: 0 = ไม่ ม ีข ้อ มู ล /ข้อ มู ล ไม่ ถู ก ต้ อ ง 1 =
ข้อมูลไม่ครบถ้วน/ไม่สมบูรณ์ 2 = ข้อมูลครบถ้วน/
สมบูร ณ์ เชิงคุณ ภาพ: 0 = ไม่ม ีคุณ ภาพ/ไม่ต รง
ประเด็ น 1= มีบ างส่ ว น 2 = มีส่ ว นใหญ่ 3 = มี
ครบถ้วน/สมบูรณ์) ประกอบด้วย 4 หมวด จํานวน
23 ข้อได้แก่ขอ้ มูลทัวไป
่ (4 ข้อ) ข้อมูลการประเมิน
แรกรับ (9 ข้อ) ข้อมูลการบันทึกทางการพยาบาล
(8ข้อ) ข้อมูลการวางแผนจําหน่ าย (2 ข้อ) ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหามีค่า เท่ากับ 0.98
และมีคา่ ความเทีย่ งเท่ากับ 0.86
2) แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
พยาบาลต่อการใช้รปู แบบบันทึกทางการพยาบาล
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรมโรงพยาบาลอุทยั ธานี เป็ น
แบบสอบถามมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดับ
ประกอบด้ ว ยข้ อ คํ า ถามจํ า นวน 12 ข้อ โดยนํ า
แบบสอบถามความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ
ต่อการบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะของ
วราภรณ์ ภัทรมงคลเขตต์ และพร บุญมี10 มาปรับ
ให้สอดคล้องกับงานวิจยั โดยพัฒนาข้อคําถามขึ้น
ใหม่แต่ ยงั คงความหมายเดิม ผ่านการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหามีค่า เท่ากับ 0.98 และมีค่า
ความเทีย่ งเท่ากับ 0.89
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 1 การวิเ คราะห์ส ภาพปั ญ หา
บันทึกทางการพยาบาล ดําเนินการดังนี้
1.1 ผู้วิจ ัย ตรวจสอบเวชระเบีย นผู้ป่ วย
ก่อนการใช้รปู แบบ 1 เดือน จํานวน 20 แฟ้ ม โดย
ใช้แบบประเมินคุณภาพบัน ทึกทางการพยาบาล
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ของโรงพยาบาลอุทยั ธานี ใช้แ บบประเมิน นํ า มา
จากโรงพยาบาลศิร ิราช11 และตรวจสอบร่วมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน (Audit Chart)
ของกลุ่มการพยาบาล จํานวน 4 คน พร้อมทัง้ นํ า
ผลมาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปั ญหาเกีย่ วกับการ
บันทึกทางการพยาบาล
1.2 สนทนา กลุ่ ม กั บ ผู้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หลั ก
จํา นวน 10 คน 1 ครัง้ ใช้เวลา 3 ชัวโมง
่
โดยใช้
แนวคํา ถามการสนทนากลุ่ ม เพื่อรวบรวมข้อมูล
ปั ญหา/อุปสรรคของบันทึกทางการพยาบาล และ
แนวทางการแก้ไข จากนัน้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ประเมิน
ความเหมาะสมของแบบฟอร์ ม บัน ทึก ทางการ
พยาบาลเป็ นรายบุ ค คล โดยใช้ แ บบวิ เ คราะห์
แบบฟอร์ ม บั น ทึ ก ทางการพยาบาล ทั ้ง 18
แบบฟอร์มเดิม พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับ
แบบฟอร์มให้ชดั เจนและสมบูรณ์ ผู้วจิ ยั ได้สรุปผล
การวิเคราะห์สภาพปั ญหาบันทึกทางการพยาบาล
ขัน้ ตอนที่ 2 การสร้ า งรู ป แบบบั น ทึ ก
ทางการพยาบาล ดําเนินการดังนี้
2.1 ผูว้ จิ ยั นํ าผลทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนที่ 1 มา
วิเคราะห์/สังเคราะห์ เพือ่ ประกอบการสร้างรูปแบบ
บันทึกทางการพยาบาล กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม
โรงพยาบาลอุทยั ธานี โดยใช้ระบบบันทึกทางการ
พยาบาลแบบโฟกัส (Focus Charting) มาเป็ น
กรอบในการสร้าง ได้ร่างรูปแบบ ประกอบด้วย 2
องค์ประกอบ ดังนี้ (1) แบบฟอร์มบันทึกทีป่ รับปรุง
ใหม่ จํา นวน 5 แบบฟอร์ม และ (2) คู่ม ือวิธีการ
บันทึกทางการพยาบาล
2.2 นํ าร่ า งรู ป แบบที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปให้
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิต รวจสอบความถู ก ต้ อ งและความ
เหมาะสมจํานวน 5 ท่าน ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒดิ ้าน
งานวิจยั 1 ท่าน ด้านวิชาการจากวิทยาลัยพยาบาล
1 ท่ า น จากมหาวิท ยาลัย 2 ท่ า น ด้ า นบริก าร
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พยาบาลจากกลุ่มการพยาบาล 1 ท่าน และผูว้ จิ ยั
ได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนนําไปใช้จริง
ขัน้ ตอนที่ 3 การนํารูปแบบบันทึกทางการ
พยาบาลทีส่ ร้างขึน้ มาสูก่ ารปฏิบตั ิ ดําเนินการดังนี้
1) ผู้วิจยั จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบ ัติก าร เพื่อ นํ า เสนอรูป แบบบัน ทึก ทางการ
พยาบาลที่ส ร้า งขึ้น ได้ แ ก่ แบบฟอร์ ม บัน ทึก ที่
ปรับ ปรุ งใหม่ และคู่ม ือ การเขีย นบัน ทึกทางการ
พยาบาลแบบโฟกัส ให้แ ก่ พ ยาบาลวิช าชีพ หอ
ผูป้ ่ วยสูต-ิ นรีเวชกรรม จํานวน 10 คน แบ่งเป็ น 2
รุ่นๆ ละ 5 คน ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน เพื่อ
ฝึ กการใช้รูปแบบทีส่ ร้างขึ้น โดยภาคเช้า ได้เชิญ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ม าบรรยายเกี่ ย วกั บ แบบบั น ทึ ก
Focus Charting จากนั ้น ภาคบ่ า ยให้ ทุ ก คนฝึ ก
เขีย นบันทึกฯจากใบงานที่กํา หนด และจากแฟ้ ม
เวชระเบีย นของผู้ค ลอด โดยการฝึ ก การเขีย น
Progress note แบบ AIE Assessment, Intervention,
Evaluation) และการกําหนดเป้ าหมายการดูแลผูป้ ่ วย
ตามประเด็นปั ญหา โดยมีผู้วิจ ัยและผู้ทรงคุ ณวุ ฒ ิ
ร่วมกันให้คําแนะนํ าและอํานวยความสะดวก ทัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ได้แจกแบบประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นด้ านทัศนคติต่ อการเขียนบันทึกทางการ
พยาบาลแบบโฟกัส (จากความรูแ้ ละทักษะทีไ่ ด้ใน
การฝึ กปฏิบตั )ิ โดยประเมินก่อนและหลังการอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารฯ เพื่อดูความพร้อมของผูเ้ ข้าอบรมทัง้
10 คน ก่อนไปปฏิบตั จิ ริง และ
2) นํ ารูปแบบไปใช้ในหอผู้ป่วยสูติ-นรีเวช
กรรม โดยได้ประชุมชีแ้ จงหัวหน้าหอผูป้ ่ วยและผูเ้ ข้า
อบรมถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการฝึ ก ปฏิ บ ั ติ ก ารใช้
รูปแบบบันทึกการพยาบาลทีส่ ร้างขึน้ ทัง้ แบบฟอร์ม
บันทึกทีป่ รับใหม่และวิธกี ารบันทึกรวมทัง้ การใช้คมู่ อื
บันทึกทางการพยาบาล ผู้วิจยั ติดตามผลหลังการ
อบรมทุก 1 สัปดาห์ เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์

ขัน้ ตอนที่ 4 ผลการประเมินการนํารูปแบบ
ไปปฏิบตั จิ ริงในหอผูป้ ่ วย
1) ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกทางการ
พยาบาลจากแบบบันทึกในเวชระเบียนผูค้ ลอดและ
ผู้ผ่า ตัดคลอดทางหน้ า ท้อง โดยผู้วิจ ัย ตรวจสอบ
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน (Audit
Chart) ของกลุ่มการพยาบาล จํานวน 4 คน
2) ประเมิน ความพึงพอใจของพยาบาล
วิชาชีพต่อการใช้รปู แบบบันทึกทางการพยาบาลที่
พัฒนาขึน้ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของ
พยาบาลวิชาชีพต่อการใช้รูปแบบฯ ภายหลังการ
ใช้รปู แบบบันทึกทางการพยาบาล
การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ ของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์ของอนุ กรรมการพิจารณาและควบคุมการ
วิจยั ในมนุ ษย์ของโรงพยาบาลอุทยั ธานีเลขที่ 8/2562
ผู้ วิ จ ั ยดํ า เนิ นการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลโดยอธิ บาย
วัตถุ ประสงค์การวิจ ัยและขอความยินยอมจากผู้ให้
ข้อมูลหลัก โดยขอความยินยอมด้วยวาจาและลงลายมือ
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในหนังสือให้ความยินยอมเข้า
ร่วมโครงการวิจยั ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั ความเสีย่ งทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ตลอดจนสิทธิในการปฏิเสธหรือขอถอนตัวจาก
การวิจยั และสวัสดิการต่างๆ ทีก่ ลุ่มตัวอย่างจะได้รบั
จากผูว้ จิ ยั ทัง้ ในรูปแบบเอกสารและการอธิบายจนเข้าใจ
อย่างถ่องแท้ การเปิ ดเผยข้อมูลได้เปิ ดเผยเป็ นภาพรวม
ทีไ่ ม่สามารถสืบหาผูใ้ ห้ขอ้ มูล และไม่เสนอข้อมูลทีอ่ าจ
บ่งบอกถึงตัวบุคคลได้
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์สภาพปั ญหาบันทึกทางการ
พยาบาล จากการสนทนากลุ่มโดยทําการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) และสรุปประเด็น
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2) วิ เ คราะห์ แ บบฟอร์ ม บั น ทึ ก ทางการ
พยาบาล โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่การแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3) เปรี ย บเที ย บทั ศ นคติ ต่ อ การเขี ย น
บันทึกทางการพยาบาล ของพยาบาลวิชาชีพ ก่อน
และหลังการอบรม วิเคราะห์โดยคํานวณค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติทดสอบ
ค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่มสัมพันธ์กนั (Paired
t-test) โดยมีการทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการ
แจกแจงข้ อ มู ล เป็ นปกติ (Test of Normality) ที่
ระดั บ นั ย สํ า คั ญ .05 โดยใช้ ส ถิ ติ Shapiro-Wilk
พบว่าตัวแปรทุกตัวมีการแจกแจงข้อมูลเป็ นปกติ
4) เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพ
บัน ทึกทางการพยาบาลก่อนและหลังการพัฒ นา
โดยใช้ ส ถิ ติ Wilcoxon Signed Ranks Test เมื่ อ
พบว่าตัวแปรไม่มกี ารแจกแจงข้อมูลเป็ นปกติ
5) วิเคราะห์ความพึงพอใจของพยาบาล
วิชาชีพต่ อการใช้รูปแบบบันทึกทางการพยาบาล
วิเคราะห์ โดยคํานวณค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิ จยั
1. กลุ่ ม ตัว อย่ า งในการวิเ คราะห์ส ภาพ
ปั ญหาบันทึกทางการพยาบาล จํานวน 10 คน เป็ น
ผู้บริหารทางการพยาบาลที่นิ เทศบันทึกทางการ
พยาบาล (ร้ อ ยละ 50.00) และพยาบาลระดั บ
ปฏิบตั กิ าร (ร้อยละ 50.00) ระยะเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในโรงพยาบาลอุทยั ธานี ส่วนใหญ่ 30-39ปี (ร้อยละ
50.00) รองลงมา 20-29 ปี (ร้อ ยละ 40.00) และ
ส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์ในการบันทึกทางการพยาบาล
แบบโฟกัส 6 - 10 ปี (ร้อยละ 70.00)
2. สภาพปั ญหาบันทึกทางการพยาบาลจาก
การสนทนากลุ่ม มี 2 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านแบบฟอร์ม
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บันทึกทางการพยาบาล พบว่าไม่มชี ่องให้บนั ทึก
หรือเป็ นแบบฟอร์มทัวไปไม่
่
เฉพาะเจาะจงเช่นแบบ
บันทึกทางการพยาบาลผู้ป่ วยเมื่อจํา หน่ ายซึ่งไม่
ตรงกับกิจกรรมทีป่ ฏิบตั ทิ างสูต-ิ นรีเวชกรรม ทําให้
บันทึกไม่ครบถ้วน และ 2) ด้านวิธกี ารบันทึกพบว่า
ยัง บั น ทึ ก ไม่ ถู ก ต้ อ ง ไม่ ค รอบคลุ ม ในบั น ทึ ก
ทางการพยาบาลแบบโฟกัส (Focus Charting) ทัง้
2 ด้ า นควรได้ ร ับ การพัฒ นาเพื่ อ ให้ ก ารบั น ทึ ก
ทางการพยาบาลมีความเหมาะสมกับบริบ ทของ
กลุ่ ม งานสูติ- นรีเ วชกรรม มีป ระสิท ธิภ าพและมี
ผลสัมฤทธิ ์ตามเป้ าหมาย
3. ผลการวิ เ คราะห์ แ บบบั น ทึ กทางการ
พยาบาลพบว่าในภาพรวมมีระดับความเหมาะสมมาก
(Mean = 3.83, SD. = .651) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
มีระดับความเหมาะสมปานกลางอยู่ 3 ข้อได้แก่ ข้อ
11) แบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยเมื่อจําหน่ าย
ซึง่ มีคา่ เฉลีย่ (Mean= 3.10, SD. = .738) ข้อ 12) แบบ
ประเมินการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน
(Mean = 2.90, SD. = .738) และข้อ 16) ใบบันทึก
อาการเปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญ (V/S) มีค่าเฉลี่ย (Mean
= 3.20, SD. = .789)
4. รูปแบบของบันทึกทางการพยาบาล มี
2 องค์ ป ระกอบ ได้ แ ก่ แบบฟอร์ ม บัน ทึก และ
วิธกี ารบันทึก แต่ละองค์ประกอบมีดงั นี้
4.1 แบบฟอร์ม บัน ทึก มีการปรับ ปรุง
ใหม่ จ ากเดิ ม จํ า นวน 6 แบบฟอร์ ม ลดเหลื อ 5
แบบฟอร์ม เพราะแบบบันทึกอาการสําคัญ เป็ นส่วน
หนึ่ ง ในแบบบั น ทึ ก ติ ด ตามผลทางการพยาบาล
(Monitoring Nursing Record) พร้อมปรับรายละเอียด
ของแบบฟอร์ม ได้แก่
1) แบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยเมื่อ
จําหน่ าย เนื่องจากไม่มกี ารประเมินด้านจิตใจทีเ่ ป็ น
รูปธรรม และเป็ นแบบบันทึกการจํ าหน่ ายสําหรับ
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ผู้ป่ วยทัว่ ไป ไม่ เ ฉพาะเจาะจงกับ ผู้ ป่ วยทางสู ติ นรีเวชกรรม
2) แบบประเมินการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่าง
เดียว 6 เดือน ไม่มรี ายละเอียดของการประเมินปั ญหา
หลังคลอด เกี่ยวกับการประเมินการดูดนมและการ
ไหลของนํ้านม
3) ตารางสรุปคะแนนภาวะลิน้ ติด (Tongue –
Tie) และลักษณะของหัวนมแม่ (Nipple) โดยปรับ
ข้อมูลเป็ นภาษาไทย และเพิ่มคําอธิบายเกี่ยวกับ
รูปภาพให้ชดั เจนขึน้
4) แบบประเมินการให้นมแม่ โดยวิธีแลซ
(LATCH) ตัดข้อมูลด้านล่างตาราง ทีอ่ ธิบายข้อความ
ทีซ่ ้าํ ซ้อนกับในตารางออก และนําคะแนนทีเ่ ป็ นเกณฑ์
มาไว้ด้านขวาของตาราง เพื่อให้ลงบันทึกคะแนนได้
สะดวกรวดเร็วขึน้
5) แบบบั น ทึ ก ติ ด ตามผลการพยาบาล
(Monitoring Nursing Record) เพือ่ ติดตามอาการอย่าง
ต่อเนื่อง ครอบคลุม และเป็ นปั จจุบนั สามารถให้การ
รักษาพยาบาลได้ทนั ท่วงที เมื่อมีอาการเปลีย่ นแปลง
เกิดขึน้ ซึง่ แบบฟอร์มใหม่ ส่งผลให้ตอบสนองต่อการ
บันทึกของพยาบาลได้ดีขน้ึ โดยมีช่องว่างให้บนั ทึก
รายละเอียดมากขึ้นและแบบฟอร์ มบันทึกตรงกับ
กิจกรรมที่ปฏิบตั ิทางสูต-ิ นรีเวชกรรมมากขึน้ ทําให้
บันทึกได้ครบถ้วน
5. วิ ธี ก ารบั น ทึ ก จากการอบรมเชิ ง
ปฏิบตั กิ ารโดยเชิญวิทยากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญมา
บรรยายและฝึ กปฏิบตั ิโดยใช้คู่ม ือบันทึกทางการ

พยาบาลแบบโฟกัส ร่ ว มกับ การชี้แ จงทํ า ความ
เข้าใจในการเขียนแบบฟอร์มบันทึกทีป่ รับปรุงใหม่
โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมมีการฝึ กปฏิบตั ริ ่วมด้วย ผล
การเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านทัศนคติต่อการ
เขีย นบัน ทึกทางการพยาบาล ก่อ นและหลังการ
อบรม พบว่า ก่อนอบรมค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (Mean = 3.69, SD. =.446) และหลังการอบรมมี
ค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.52,
SD. = .398) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .001
6. ผลการประเมินคุณภาพบันทึกทางการ
พยาบาลของเวชระเบียนก่อนและหลังการพัฒนา
รูป แบบบัน ทึกทางการพยาบาล พบว่ า คุณภาพ
บันทึกทางการพยาบาลหลังการพัฒ นารูปแบบฯ
รายข้อและโดยรวมสูงกว่า คุณภาพบันทึกทางการ
พยาบาล ก่อนการพัฒนารูปแบบฯอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (z= 3.923, p<.05) ดังตารางที่ 2
7. ความพึ ง พอใจของพยาบาล
วิชาชีพต่อการใช้รูปแบบบันทึกทางการพยาบาล
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม โรงพยาบาลอุทยั ธานี ที่
พัฒนาขึ้นใหม่ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดั บ มาก ซึ่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย (Mean = 4.12, SD.
= .513) และเมื่อ พิจ ารณาเป็ นรายข้อ ที่ผู้ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคือ
บันทึกในสิ่งที่ได้ป ฏิบ ัติจ ริง ช่ว ยให้มองเห็น ภาพ
การดู แ ลผู้ป่ วยได้ ช ัด เจน และสามารถใช้ข ้อ มู ล
บันทึก Focus มาดูแลผูป้ ่ วยเพื่อการดูแลต่อเนื่อง
ได้
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านทัศนคติต่อการเขียนบันทึกทางการพยาบาลของพยาบาล
วิชาชีพ ก่อนและหลังการอบรม โดยสถิติ Paired t-test (n=10)
ทัศนคติ ต่อการเขียน
บันทึกทางการพยาบาล
1. ท่านสามารถระบุปัญหาสําคัญ (Focus) ทีส่ ะท้อน
ผูป้ ่ วยทีท่ ่านดูแลได้
2. ท่านสามารถกําหนดกิจกรรมการพยาบาลทีแ่ ก้ปัญหา
ตาม Focusได้
3. ท่านสามารถบอกผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการติดตามหลังจากที่
ให้กจิ กรรมพยาบาลได้
4. ในส่วนของFocus list ท่านสามารถเรียงลําดับปั ญหา
ตัง้ แต่รบั ใหม่จนถึงจําหน่ายได้
5. ท่านสามารถระบุปัญหาสําคัญ โดยใช้คาํ /ข้อความ /ข้อ
วินิจฉัยทางการพยาบาลทีท่ มี เข้าใจและนําไปใช้ประโยชน์
6. ท่านสามารถเขียน Progress note ทีเ่ ขียนแบบ AIE
(Assessment , Intervention, Evaluation) ได้
7. ท่านสามารถเขียน Assessment โดยระบุขอ้ ความทีไ่ ด้จาก
ผูป้ ่ วย และสังเกตจากข้อมูลการเปลีย่ นแปลงทางคลินกิ เช่น
Vital sign
8. ท่านสามารถเขียน Intervention (I) ทีท่ ่านทําเสร็จแล้วใน
อดีต และสิง่ ทีท่ ่านทําในปั จจุบนั รวมทัง้ แผนการดูแลทีท่ ่าน
จะทําในอนาคต
9. ท่านสามารถเขียนผล Evaluation (E) ทีไ่ ด้จากการให้การ
พยาบาลและให้การรักษาผูป้ ่ วยได้อย่างชัดเจน
10. ท่านสามารถกําหนดเป้ าหมาย Goal / Outcome ของ
ผูป้ ่ วย หรือผลลัพธ์เพือ่ เป็ นแนวทางในการดูแลผูป้ ่ วยตาม
ประเด็นปั ญหานัน้
11. ท่านเห็นด้วยว่าระบบ AIE (Assessment Intervention
Evaluation) สอดคล้องกับกระบวนการพยาบาล
รวม

ก่อนการอบรม
M
SD. ระดับ
มาก
3.90
.568

หลังการอบรม
M
SD.
ระดับ
มาก
4.70
.483
ทีส่ ุด
มาก
4.80
.422
ทีส่ ุด

P-value
.001

3.90

.568

มาก

3.80

.422

มาก

4.60

.516

มากทีส่ ุด

.001

3.80

.422

มาก

4.60

.516

มากทีส่ ุด

.001

3.60

.516

มาก

4.60

.516

มากทีส่ ุด

.001

.516

ปาน
กลาง

4.40

.516

มากทีส่ ุด

3.60

.699

มาก

4.40

.516

มากทีส่ ุด

.001

3.60

.699

มาก

4.40

.516

มากทีส่ ุด

.001

3.70

.483

มาก

4.40

.516

มากทีส่ ุด

.001

3.40

.516

ปาน
กลาง

4.40

.516

มากทีส่ ุด

.001

3.90

.568

มาก

4.40

.516

มากทีส่ ุด

.001

3.69

.446

มาก

4.52

.398

มากทีส่ ุด

.001

3.40

.001

.001
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ตารางที่ 2 ผลการเปรีย บเทียบรายข้อ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐานและค่ามัธ ยฐานของคุณ ภาพ
บันทึกทางการพยาบาล ก่อนและหลังการอบรม โดยใช้สถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test(n=20)
คุณภาพบันทึกทางการพยาบาล
1. การบันทึกประวัตกิ ารเจ็บป่ วยในปั จจุบนั
2. การบันทึกประวัตกิ ารเจ็บป่ วยในอดีต
3. การบันทึกประวัตกิ ารเจ็บป่ วยคนในครอบครัว
4. การบันทึกประวัตกิ ารแพ้ (ได้แก่ ยา อาหาร อื่นๆ) และอาการทีแ่ พ้
5. การประเมินอาการสําคัญและสภาวะผูป้ ่ วยเหตุผลทีร่ บั ผูป้ ่ วยไว้
ในความดูแล
6. การประเมินสภาพร่างกายครอบคลุมทุกระบบทีส่ มั พันธ์กบั
ความเจ็บป่ วย
7. การประเมินสภาพจิตใจ อารมณ์ จิตวิญญาณของผูป้ ่ วย
8. การประเมินสถานะทางเศรษฐกิจและสัมพันธภาพของผูป้ ่ วย
และครอบครัว
9. การประเมินความต้องการวางแผนจําหน่ายสอดคล้องกับปั ญหา
ความเจ็บป่ วยทีต่ อ้ งการการดูแลต่อเนื่องภายใน 48 ชม. หรือพ้น
ระยะวิกฤต
10. การระบุประเด็นปั ญหา/ความต้องการของผูป้ ่ วยในภาพรวม
(Focus list)
11. การระบุเป้ าหมาย/ผลลัพธ์ทค่ี าดหวังจากการปฏิบตั กิ าร
พยาบาล (Goal/Outcome)
12. การระบุประเด็นปั ญหาสําคัญ/ความต้องการของผูป้ ่ วย
(Focus: F)
13. การประเมิน (Assessment: A)
14. การปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีใ่ ห้แก่ผปู้ ่ วย (Interventions: I)
15. การประเมินผลการปฏิบตั กิ ารพยาบาล (Evaluation: E)
16. การประเมินซํ้า/การประเมินสภาวะผูป้ ่ วยทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
(Status update)
17. การให้ขอ้ มูล/ความรูด้ า้ นสุขภา (Health information)
สอดคล้องกับปั ญหาความเจ็บป่ วย
18. มีการวางแผนจําหน่าย (Discharge Planning) ทีส่ อดคล้องกับ
ความต้องการดูแลต่อเนื่อง
19. การบันทึกสรุปการรักษาพยาบาลและสภาวะผูป้ ่ วยก่อน
จําหน่าย (Nursing discharge summary and Health status
before discharge)
รวม

*p<.05

ก่อนอบรม
คุณภาพ(n=20)
M
SD.
2.15 0.59
2.50 0.69
3.00 0.00
3.00 0.00

หลังอบรม
คุณภาพ(n=20)
M
SD.
2.80 0.41
3.00 0.00
3.00 0.00
3.00 0.00

Z

p-value

-3.127
-2.640
.000
.000

.002*
.008*
1.000
1.000

2.35

0.59

2.85

0.37

-2.673

.008*

2.10

0.55

2.75

0.44

-3.127

.002*

0.90

1.12

3.00

0.00

-3.720

.000*

1.35

1.23

3.00

0.00

-3.601

.000*

1.20

0.95

2.40

0.50

-3.111

.002*

1.35

0.49

2.20

0.52

-3.532

.000*

1.40

0.50

2.40

0.50

3.397

.001*

1.60

0.50

2.15

0.37

-3.051

.002*

1.65
1.70
1.65

0.49
0.47
0.49

2.60
2.20
2.70

0.50
0.41
0.47

-3.416
-2.640
-3.666

.001*
.008*
.000*

1.45

0.60

2.45

0.51

-3.407

.001*

1.90

0.45

2.85

0.37

-4.146

.000*

1.65

0.67

2.75

0.44

-3.660

.000*

2.20

0.41

2.85

0.37

-3.153

.002*

1.69

0.567

2.68

0.325

-3.923

.000*
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อภิ ปรายผล
1. ผลการวิ เ คราะห์ สภาพปั ญหาบันทึก
ทางการพยาบาล จากการสนทนากลุ่ม สรุปยืนยันได้
2 ด้า นแต่ ล ะด้า นมีข ้อ มูล เพิ่ม เติม ดัง นี้ 1) ด้า น
แบบฟอร์ม บัน ทึกทางการพยาบาล พบว่า ยังไม่
ตอบสนองการบันทึก เช่น ไม่มชี ่องให้บนั ทึกหรือ
เป็ น แบบฟอร์มทัวไปไม่
่
ต รงกับ กิจ กรรมที่ป ฏิบ ัติ
ทางสูต-ิ นรีเวชกรรมทําให้บนั ทึกไม่ครบถ้วน และ
2) ด้า นวิธีการบัน ทึกพบว่ า บัน ทึก ไม่ถูก ต้องไม่
ครอบคลุมตามระบบบันทึกทางการพยาบาลแบบ
โ ฟ กั ส ( Focus Charting) แ ล ะ ขั ้ น ต อ น ข อ ง
กระบวนการพยาบาล ซึง่ ทัง้ 2 ด้านนี้ควรได้รบั การ
พัฒนา สอดคล้องกับการศึกษาของอุดมพร คําลํ้า
เลิศ9 ได้ทาํ การศึกษาการพัฒนารูปแบบการบันทึก
ทางการพยาบาลในหออภิ บ าลทารกแรกเกิ ด
โรงพยาบาลสมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่าปั ญหา
การบัน ทึก ทางการพยาบาลที่พ บได้ แ ก่ วิธีก าร
บัน ทึก ไม่ ค รอบคลุ ม ตามกระบวนการพยาบาล
บันทึกไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนและไม่ต่อเนื่อง แบบ
บันทึกไม่เหมาะสมทําให้บนั ทึกไม่ครอบคลุมและ
ไม่สอดคล้องตามกระบวนการพยาบาล รวมทัง้ ไม่ม ี
คู่มอื การใช้รปู แบบบันทึกทางการพยาบาลสําหรับ
ใช้เป็ นแนวทางการบันทึก
2. ผลการสร้ า งรู ป แบบบัน ทึก ทางการ
พยาบาลของกลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรมโรงพยาบาล
อุทยั ธานี พบว่ามีการปรับลดจํานวนแบบฟอร์มจาก
6 แบบฟอร์ ม ลงเหลื อ 5 แบบฟอร์ ม ส่ ง ผล ให้
ตอบสนองต่อการบันทึกของพยาบาลได้ดขี น้ึ คือมี
ช่องว่างให้บนั ทึกรายละเอียดมากขึ้นและตรงกับ
กิจกรรมทีป่ ฏิบตั ทิ างสูต-ิ นรีเวชกรรม ทําให้บนั ทึก
ได้ครบถ้วน สําหรับวิธกี ารบันทึกทางการพยาบาล
พบว่า ภายหลังเข้าอบรม มีค่า เฉลี่ยของทัศนคติ
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ด้านการเขียนบันทึกทางการพยาบาลเพิม่ ขึน้ อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ p = .05 ทัง้ นี้เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างเมือ่ ได้รบั การอบรมและฝึกปฏิบตั แิ ล้ว
ทํ า ให้ ม ี ค วามเข้า ใจในหลัก การบัน ทึ ก มากขึ้น
ประกอบกับมีแบบฟอร์มปรับปรุงใหม่ทเ่ี หมาะสม
มีคู่ ม ือ ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ รวมทัง้ ได้ ท บทวนการ
เขียนบันทึกทางการพยาบาลโดยการฝึกปฏิบตั กิ บั
ผูเ้ ชีย่ วชาญทําให้มคี วามมันใจเกิ
่
ดทักษะมากยิง่ ขึน้
ส่งผลให้การเขียนบันทึกได้ถูกต้องสมบูรณ์มากขึน้
สอดคล้องกับการศึกษาของพรศิร ิ พันธสี และรัชนี
นามจันทรา12 ทีพ่ บว่า ก่อนการพัฒนาพยาบาลขาด
ความเข้ า ใจหลั ก การบัน ทึ ก ทางการพยาบาล
เนื้ อ หาการบัน ทึก ขาดความสมบู ร ณ์ แ ละความ
สอดคล้องกัน และมองไม่เห็นการใช้กระบวนการ
พยาบาลในการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง รูปแบบ
การบัน ทึก ที่พ ัฒ นาขึ้น ช่ ว ยให้พ ยาบาลประเมิน
สภาพผูป้ ่ วยได้สมบูรณ์ ขน้ึ และสามารถเชื่อมโยงสู่
การวินิ จ ฉั ย การพยาบาล และการวางแผนการ
พยาบาล หลัง การพัฒ นาพบว่ า บัน ทึก ทางการ
พยาบาลมีความสมบูรณ์ ข้นึ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ p<.05
3. ผลการนํารูปแบบไปใช้ปฏิบตั จิ ริงในหอ
ผูป้ ่ วย
3.1) ด้ า นทัศ นคติ ต่ อ การเขี ย นบั น ทึ ก
ทางการพยาบาล ก่อนและหลังการอบรม พบว่ า
ภายหลังการอบรมมีค่ าเฉลี่ยทัศนคติต่ อการเขียน
บันทึกทางการพยาบาลเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ .05 เนื่องจากเมื่อพยาบาลวิชาชีพมี
ความรู้ และเข้า ใจหลัก การรวมทัง้ วิธีก ารเขีย น
บันทึกประกอบกับการมีทศั นคติทด่ี ีต่อการบันทึก
ทางการพยาบาลส่งผลให้ผลการปฏิบตั ดิ ไี ปด้วย มี
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การเขียนบันทึกทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน ครอบคลุมเป็ น
องค์รวม ซึ่งการมีทศั นคติทด่ี ี สอดคล้องกับ ทฤษฎี
ทัศนคติของ Gibson13กล่าวว่า ทัศนคติประกอบด้วย
ความรูส้ กึ (Affective) ด้านอารมณ์หรือความรูส้ กึ ของ
ทัศนคติคอื การได้รบั การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การเขียนบันทึกทางการพยาบาลทีถ่ ูกต้อง ส่งผลให้
เกิดการรับรู้และความเชื่อที่ตนเองสามารถทํ าได้
นํ าไปสู่การเกิดพฤติกรรม(Behavioral) มีแนวโน้ ม
หรือความตัง้ ใจ (Intention) ที่จะแสดงพฤติกรรมใน
การเขียนบันทึกทางการพยาบาลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน
ครอบคลุมเป็ นองค์รวม
3.2 ) คุณภาพบันทึกทางการพยาบาลของ
เวชระเบีย น พบว่ าคะแนนเฉลี่ยคุณ ภาพบัน ทึก
ทางการพยาบาลหลังการพัฒนารูปแบบฯสูงกว่ า
ก่อนการพัฒนารูปแบบฯอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(z= -3.923, p<.05) เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง ได้รบั
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารจากผูว้ จิ ยั มีการฝึ กปฏิบตั ิ
มีการนิเทศงานอย่างต่อเนื่อง ทําให้มคี วามรู้ ความ
เข้า ใจและมีท ัก ษะในการบัน ทึก ได้ ถู ก ต้ อ งมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่ง สอดคล้อ งกับ การศึกษาของสิร ิล ัก ษณ์
อิน ทร์ศร 14 ที่พ บว่ าการศึกษาโดยใช้การวิจ ัยและ
พัฒ นาคุ ณ ภาพของการบัน ทึก ทางการพยาบาล
โดยรวมทุกด้า นค่า เฉลี่ย หลังทดลองสูงกว่ า ก่อน
ทดลองอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05
3.3) พยาบาลวิชาชีพมีความพึงพอใจต่ อ
การใช้รูปแบบบันทึกทางการพยาบาลที่พ ฒ
ั นาขึ้น
พบว่ าในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่ า เฉลี่ ย (Mean = 4.12, SD. = .513) และเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ม ี
ความพึงพอใจในระดับมาก คือ บันทึกในสิ่งที่ได้
ปฏิบตั ิจริง มีค่าเฉลี่ย (Mean = 4.30, SD. = .483)

ทัง้ นี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจจากการ
ได้รบั การฝึกอบรม และฝึกปฏิบตั ิ เมือ่ ได้ปฏิบตั จิ ริง
ทํา ให้ม ีความรู้ความเข้า ใจมากยิ่งขึ้น ทํา ให้เ ขีย น
บันทึกได้รวดเร็วขึน้ ลดระยะเวลาในการบันทึกซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ วนิ ด า อ่องจุ้ย15 ผล
การศึกษาพบว่ าผู้ป ฏิบ ัติงานมีความพึงพอใจต่ อ
การใช้ แ บบบั น ทึ ก ทางการพยาบาลแบบใหม่
มากกว่าแบบบันทึกทางการพยาบาลแบบเดิม
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
นํ ารูปแบบบัน ทึกทางการพยาบาล กลุ่ ม
งานสู ติ - นรีเ วชกรรม โรงพยาบาลอุ ท ัย ธานี ท่ี
พัฒนาขึน้ เสนอต่อผูบ้ ริหารทางการพยาบาลเพื่อ
นํ า รูป แบบการบัน ทึก นี้ ไปใช้ใ นทุก หอผู้ป่ วย ใน
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม และควรนําแนวทางการมี
ส่ วนร่ วมของบุ คลากรมาจัดอบรมเชิงปฏิบ ัติการ
เพือ่ ให้มกี ารพัฒนาศักยภาพพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
ควรทําการวิจยั ติดตามและประเมินผลการ
นํารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ไปใช้ และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
เพื่อ ให้พ ยาบาลทุ ก คนได้ เ ข้า รับ การอบรมตาม
ความพร้อมของตน และเรีย นซํ้า ได้ตามต้องการ
ซึ่ ง จะส่ ง ผลดี ต่ อ คุ ณ ภาพการบั น ทึ ก ทางการ
พยาบาลในอนาคต
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