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Abstract
Purpose:The purposes of this study were to analyze the situation 
of nursing documentation and to identify appropriate strategies to 
help develop nursing documentation for The Cancer Institute. The 
theoretical framework for this study was derived from the Nursing 
Process. 
Design:Descriptive research design.  
Methods: The Sample consisted of 30 patient records and 24 
nursing staff. The study was divided to two phases. The first phase 
was a situational analysis of nursing documentation. The second 
phase involved working out appropriate strategies to develop 
nursing documentation.  
Mainfindings: There were two major findings. First, examination 
of nursing documentation revealed 1) insufficient use of nursing 
process in documentation, and 2) there was too much unnecessary 
documentation not directly related to the required nursing care. 
2.Strategies for developing nursing documentation were divided 
into 6 parts, 1) Teaching nursing documentation through nursing 
process and transfer of knowledge, 2) Peer review  3) Problems 
solving,   4) Adjusting nursing assignment system, 5) Negotiation, 
and 6) Co-ordination. 
Conclusionandrecommendations: The Cancer Institute should 
distribute these strategies to every ward and associated institute in 
order to develop nursing documentation. This documentation can 
be then used to indicate nursing work load and evaluate patients’ 
care cost in the future 
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บทคดัยอ่ 
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาสถานการณข์องการบนัทกึทางการพยาบาลและหา
กลยทุธก์ารพฒันาบนัทกึทางการพยาบาลผูป้ว่ยในของสถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิ
โดยใชก้รอบแนวคดิกระบวนการพยาบาล 
รปูแบบการวจิยั:  การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 
วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างคือ เวชระเบียนผู้ป่วยศัลยกรรมชาย   
จำนวน 30 เวชระเบยีนและพยาบาลวชิาชพีทีป่ฏบิตังิานทีห่อผูป้ว่ยศลัยกรรม
ชาย จำนวน 24 คน สถาบันมะเร็งแห่งหนึ่ง การวิจัยนี้ใช้เวลา 4 เดือน   
แบ่งเป็นสองระยะ ระยะที ่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์บันทึกการพยาบาล 
ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คอื 1.ประเมนิคณุภาพการการบนัทกึการพยาบาล 
โดยวธิกีารศกึษายอ้นหลงั จากเวชระเบยีนผูป้ว่ยโดยใชแ้บบประเมนิคณุภาพ
การบนัทกึการพยาบาลผูป้ว่ยใน 2. การสมัภาษณเ์กีย่วกบัความคดิเหน็ของ  
ผู้บริหารทางการแพทย์และทางการพยาบาลและสัมภาษณ์แพทย์เกี่ยวกับ  
การบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยในในปัจจุบัน และความคาดหวังในอนาคต   
3. การสนทนากลุ่มพยาบาลเกี่ยวกับสถานการณ์การบันทึกการพยาบาล  
ผู้ป่วยใน ปัญหา อุปสรรค และผลลัพธ์การบันทึกการพยาบาล ระยะที ่ 2 
ค้นหากลยุทธ์พัฒนาการเขียนบันทึกทางการพยาบาลโดยการตรวจสอบการ
เขยีนบนัทกึการพยาบาล สะทอ้นผลการเขยีนบนัทกึการพยาบาล วางแผน 
การแก้ ไขปญัหา อปุสรรค และหาแนวทางการพฒันาทกัษะการเขยีนบนัทกึ
การพยาบาล วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณเพือ่วเิคราะหส์ถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการบนัทกึการพยาบาลของหอผูป้ว่ยทีศ่กึษา และวเิคราะหผ์ลการวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิาร เพือ่หากลยทุธก์ารพฒันาการบนัทกึการพยาบาล  
ผลการวิจัย: นำเสนอได้สองประเด็นได้แก ่ 1.สถานการณ์ของบันทึกการ
พยาบาล ประกอบดว้ย 1) การนำองคค์วามรูท้างกระบวนการพยาบาลมาใช้ใน
การเขยีนบนัทกึการพยาบาลเขยีนได้ ไมค่รบถว้น 2) พยาบาลมภีาระงานอืน่
จำนวนมากที่ไม่ใชภ่าระงานพยาบาลโดยตรง ทำให้ไมส่ามารถเขยีนบนัทกึการ
พยาบาลได้ครบถ้วน 2.กลยุทธ์การพัฒนาการเขียนบันทึกการพยาบาลให้มี
คณุภาพประกอบดว้ย 1) การสอนการใชก้ระบวนการพยาบาลสำหรบัการเขยีน
บันทึกการพยาบาล 2) การใช้ระบบพี่เลี้ยง 3) การจัดการกับปัญหาและ
อปุสรรค 4) การปรบัระบบการมอบหมายงาน 5) การเจรจาตอ่รอง 6) การ
ประสานความรว่มมอื 
สรปุและขอ้เสนอแนะ: ควรมกีารพฒันายทุธวธิกีารบนัทกึการพยาบาลอยา่ง
ต่อเนื่องให้ครบทุกหอผู้ป่วย และเผยแพร่สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น
ขอ้มลูในการประเมนิภาระงานพยาบาลและประเมนิคา่ใชจ้า่ยทางการพยาบาล
ผูป้ว่ยโรคมะเรง็ได้ในอนาคต 
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