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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 
 
คำสำคญั: บนัทกึการพยาบาล  การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 
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ความสำคัญของปัญหา
 สถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ เป็นสถานบริการสุขภาพ
สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน ซึ่งต้องการการ
วนิจิฉยัทีถ่กูตอ้งแมน่ยำ และมคีวามตอ้งการการดแูลรกัษา
โดยผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะสาขา เปน็แหลง่วจิยัพฒันาเทคโนโลยี
ทางการรกัษาพยาบาลทีต่อ้งใชเ้ทคโนโลยชีัน้สงู พยาบาล  
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ มีหน้าที่ในการให้
บริการสุขภาพแก่ประชาชนทุกวัยที่เน้นการแก้ ไขปัญหา  
ความเจ็บป่วยและผลกระทบจากความเจ็บป่วยที่ซับซ้อน 
รนุแรงจนถงึวกิฤต ตอ้งการการชว่ยเหลอืจากบคุลากรดา้น
สขุภาพทีม่คีวามรูค้วามสามารถเฉพาะทาง การชว่ยเหลอื
เพือ่ปอ้งกนัแก้ ไขปญัหา การดแูลครอบคลมุถงึการปอ้งกนั
การเจบ็ปว่ยซำ้ การฟืน้ฟสูภาพเพือ่ใหป้ระชาชนมศีกัยภาพ
สงูสดุหลงัการเจบ็ปว่ย มคีณุภาพชวีติทีด่ ีจะตอ้งมรีะบบการ
ดแูลตอ่เนือ่งและการสง่ตอ่ทีม่ปีระสทิธภิาพ1 ระหวา่งสถาน
บรกิารในระดบัเดยีวกนัและตา่งระดบั และมกีารถา่ยทอด
เทคโนโลยรีะหวา่งกนั ขอบเขตของการปฏบิตักิารพยาบาล
ประกอบดว้ย การประเมนิภาวะสขุภาพของผูป้ว่ยและผล
กระทบทีม่ตีอ่ผูป้ว่ยและครอบครวั โดยใชท้กัษะการประเมนิ
ทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ใหส้ามารถวนิจิฉยัปญัหาทีซ่บัซอ้นและ
ความต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว2,3,4 พยาบาลจะ
ตอ้งจดัการและประสานงานในทมีสขุภาพ เพือ่ใหผู้ป้ว่ยและ
ครอบครัวได้รับการแก้ ไขปัญหาทันท่วงท ี มีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง1 รวมทั้งมีการบันทึกทางการพยาบาลที่มี
คณุภาพและใชเ้ปน็ขอ้มลูในการพฒันาคณุภาพการบรกิาร
สขุภาพตอ่ไปได ้5 ทศิทางการปฏริปูระบบบรกิารพยาบาลกอ่
ใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นรปูแบบของการใหบ้รกิารพยาบาลทีม่ี
คณุภาพมากขึน้และสามารถตรวจสอบได ้ ปจัจยัทีส่ำคญัอกี
ประการหนึง่ของการปฏริปูระบบบรกิารพยาบาล คอื การจดั
ระบบฐานขอ้มลูทางการพยาบาล ศนูยข์อ้มลูเปน็ปจัจยัสำคญั
ในการตดัสนิใจในการบรกิารพยาบาลในอนาคต ฐานขอ้มลูที่
จำเปน็ในการบรกิารประกอบดว้ยฐานขอ้มลูปญัหาและความ
ต้องการของผู้ป่วย การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลและ
ผลลพัธท์างการพยาบาล การบนัทกึการพยาบาลเปน็กจิกรรม
ที่สำคัญที่บันทึกข้อมูลสภาวะผู้ป่วย6,7 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ม ี 
ความสำคญัอยา่งยิง่ตอ่ผูป้ว่ย บคุลากรทางการแพทย ์ และ
เปน็หลกัฐานสำคญัของหนว่ยงาน ตลอดจนสามารถนำไป
ศกึษา วเิคราะห ์ วจิยั เพือ่พฒันาศาสตรท์างการพยาบาล  
ผูป้ว่ยโรคมะเรง็อยา่งสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยทีางการรกัษา   

รวมทัง้ใชเ้ปน็ขอ้มลูในการเรยีกเกบ็เงนิคา่รกัษาตามระบบ  
DRG (Diagnostic  Related  Group)8 ใหจ้า่ยตามกจิกรรม
ทีป่ฏบิตักิบัผูป้ว่ยไดอ้ยา่งครอบคลมุและทีส่ำคญัอกีประการ
หนึง่คอื บนัทกึการพยาบาลสะทอ้นการปฏบิตักิารพยาบาลที่
มคีณุภาพ1 ผูร้บับรกิารไดร้บับรกิารทีม่คีณุภาพตามศกัดิศ์รี
ของความเปน็มนษุยแ์ละตามสทิธอินัชอบธรรมตามกฎหมาย 
 คณะอนกุรรมการพฒันาเวชระเบยีน สถาบนัมะเรง็
แห่งชาต ิ ได้ทำการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกทางการ
พยาบาลในเวชระเบยีนผูป้ว่ยในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2548   
พบว่าแบบฟอร์มบันทึก การประเมินภาวะสุขภาพแรกรับ   
การวนิจิฉยัทางการพยาบาล ปญัหาและความตอ้งการของ  
ผู้ป่วย และการบันทึกกิจกรรมการพยาบาลขณะรับการ
รกัษาในโรงพยาบาลยงัขาดความสมบรูณ ์ ทำให้ ไมส่ามารถ
ทราบไดว้า่ผูป้ว่ยไดร้บัการประเมนิทางการพยาบาลครบถว้น
หรอืไม ่ ไดร้บับรกิารพยาบาลทีส่อดคลอ้งกบัปญัหาหรอืไม ่
และพยาบาลได้ใช้กระบวนการพยาบาล4,9,10 (Nursing 
Process) ในการใหก้ารพยาบาลผูป้ว่ยหรอืไม ่ปญัหาเหลา่นี้
สอดคลอ้งกบัการศกึษาจากเอกสารทางวชิาการตา่งๆ2 ทีพ่บ
วา่การทีพ่ยาบาลไมส่ามารถบนัทกึการพยาบาลไดอ้ยา่งครบ
ถว้นครอบคลมุนัน้เกดิจากการทีพ่ยาบาลไมส่ามารถแสดง
ความรูแ้ละกจิกรรมการพยาบาลทีป่ฏบิตัใินสถานการณจ์รงิ
ลงในบนัทกึการพยาบาล (Nurses’ notes) ได ้ ปญัหาอกี
ประการหนึ่งคือ ขาดทักษะด้านการใช้ภาษาในการเขียน
บนัทกึการพยาบาลโดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเขยีนขอ้วนิจิฉยั
การพยาบาลไมค่รอบคลมุขอ้มลูทีเ่ปน็ปจัจยัของปญัหาหรอื
ขอ้มลูสนบัสนนุตอ่การเกดิปญัหา เชน่ เขยีนเฉพาะอาการ
และอาการแสดง ระบุกิจกรรมการพยาบาลที่ ให้เพียง  
บางสว่น มกัจะใชว้ธิกีารสือ่สารดว้ยวาจา เพือ่สง่ตอ่ขอ้มลู
เกี่ยวกับปฏิบัติการพยาบาลมากกว่าการเขียนบันทึกการ
พยาบาล ทำใหข้อ้มลูที่ใช้ในการประเมนิภาระงานพยาบาล
และคณุภาพการพยาบาลมีไมค่รบถว้น 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของ
ศกึษาสถานการณใ์นการเขยีนบนัทกึการพยาบาลและศกึษา
กลยทุธพ์ฒันาการบนัทกึทางการพยาบาล และดำเนนิการให้
เกดิการเขยีนบนัทกึการพยาบาลทีม่คีณุภาพและประสทิธภิาพ 
เพือ่เปน็ขอ้มลูและหลกัฐานทีแ่สดงถงึคณุภาพการพยาบาล  
ผูป้ว่ยโรคมะเรง็ สามารถสือ่สารใหบ้คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งรบั
ทราบปญัหาและความตอ้งการของผูป้ว่ยทีค่รอบคลมุ และ
สามารถวางแผนให้การรักษาพยาบาลแบบองค์รวมและ  
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ต่อเนื่อง นำไปสู่การให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการดูแลที่มี
คณุภาพและมคีณุภาพชวีติทีด่ ีนอกจากนี ้ยงัสามารถใชเ้ปน็
ฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบบันทึกการพยาบาล   
ทางอเิลก็ทรอนกิส์ได้ในอนาคต3,6,10 


วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ของการบันทึกทางการ
พยาบาลผูป้ว่ยในของสถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิ
 2. เพื่อศึกษากลยุทธ์พัฒนาบันทึกทางการพยาบาล  
ผูป้ว่ยในของสถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิ
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 การวจิยันีเ้ปน็การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action Research)  
 กลุม่ตวัอยา่งประกอบดว้ยสองสว่นไดแ้ก ่ เวชระเบยีน
ผูป้ว่ยในหอผูป้ว่ยศลัยกรรมชายและบคุลากรในทมีสขุภาพ 
ประกอบดว้ย ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาล รองผูอ้ำนวยการ
ฝ่ายภารกิจบริการวิชาการ แพทย ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยและ
พยาบาลหอผูป้ว่ยทีศ่กึษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1.แบบ
ประเมนิคณุภาพการบนัทกึการพยาบาล ใชส้ำหรบัผูป้ฏบิตัิ
งานประเมินตนเองและผู้ประเมินจากภายนอก ประกอบ
ดว้ยรายการประเมนิทัง้หมด 35 ขอ้ แบบประเมนินีพ้ฒันา
โดยสำนกัการพยาบาล กรมการแพทย ์ กระทรวงสาธารณสขุ 
เมือ่ พ.ศ. 2544 แบบประเมนินี้ ไดผ้า่นการตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ 2. การสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ (In-dept interview) 
ข้อคำถามเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นของผู้บริหารทางการ
แพทย์และทางการพยาบาล แพทย์และหัวหน้าหอผู้ป่วย  
ทีศ่กึษา เกีย่วกบัการบนัทกึการพยาบาลผูป้ว่ยในในปจัจบุนั
และความคาดหวังในอนาคต 3.การสัมภาษณ์โดยการ
สนทนากลุม่ (Focus group interview) สำหรบัพยาบาล  
หอผูป้ว่ยศลัยกรรมชายเกีย่วกบัสถานการณก์ารบนัทกึการ
พยาบาลผูป้ว่ยใน ปญัหา อปุสรรค และผลลพัธก์ารบนัทกึ
การพยาบาล   
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง การวจิยัครัง้นีผ้า่นการ
อนมุตัใิหด้ำเนนิการวจิยั จากคณะกรรมการจรยิธรรมการ
วจิยัในมนษุยข์องสถาบนัฯ และผา่นการอนมุตัใิหเ้กบ็ขอมลู
กลุม่ตวัอยา่งตามสายการบงัคบับญัชาของหนว่ยงาน โดย  
ผูว้จิยัแนะนำตนเองและวตัถปุระสงคข์องการวจิยัดำเนนิการ

เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เกิดการเขียนบันทึกการพยาบาลที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเป็นข้อมูลและหลักฐานที่
แสดงถงึคณุภาพการพยาบาลผูป้ว่ยโรคมะเรง็และรว่มกนั
ปรบัปรงุแก้ไขอปุสรรคตา่งๆ เพือ่ใหก้ารปฏบิตักิารพยาบาล
คลอ่งตวัขึน้และเกดิประสทิธภิาพแกผู่ร้บับรกิาร 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่
 ขัน้ตอนที ่1 การรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก ่1) การประเมนิ
คุณภาพการบันทึกการพยาบาลโดยวิธีการศึกษาย้อนหลัง  
(Retrospective study) จากเวชระเบียนจำนวน 30   
เวชระเบียนโดยใช้แบบประเมินคุณภาพการบันทึก  
การพยาบาลผูป้ว่ยใน 2) สมัภาษณบ์คุลากรในทมีสขุภาพที่
เกีย่วขอ้งไดแ้กผู่อ้ำนวยการสถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิ 1 คน 
แพทย ์ 2 คน รองผูอ้ำนวยการฝา่ยภารกจิบรกิารวชิาการ   
1 คน หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1 คนโดยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept interview) โดย   
3) สัมภาษณ์แบบการสนทนากลุ่ม (Focus group 
interview) พยาบาลหอผู้ป่วยที่ศึกษาทุกคน เกี่ยวกับ
สถานการณ์ของการปฏิบัติงาน การบันทึกการพยาบาล
ปัญหาและอุปสรรคของการเขียนบันทึกการพยาบาล 4) 
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลข้อมูลพร้อมระบุแนวทางการ
คน้หากลยทุธพ์ฒันาบนัทกึการพยาบาล 
 ขัน้ตอนที ่ 2 คน้หาหากลยทุธก์ารเขยีนบนัทกึทางการ
พยาบาลโดยใช้แนวทางของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ได้แก ่  
1) ผู้วิจัยคัดเลือกพยาบาลจากหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
จำนวน 5 คนเพือ่เปน็ผูช้ว่ยวจิยั 2) ผูว้จิยัรว่มกบัผูช้ว่ยวจิยั
ดำเนนิการ เริม่ดว้ยการตรวจสอบยอ้นหลงัถงึวธิกีารเขยีน
บนัทกึการพยาบาล สะทอ้นผลการเขยีนบนัทกึการพยาบาล 
3) ผู้วิจัยสอนวิธีการเขียนบันทึกการพยาบาลให้กับผู้ช่วย
วจิยั และพยาบาลหอผูป้ว่ย เนือ้หาประกอบดว้ยการสอน
หลกัการทางทฤษฎเีรือ่งกระบวนการพยาบาลและฝกึทกัษะ
การเขียนบันทึกการพยาบาลจากกรณีตัวอย่างและมอบ
หมายให้เขียนบันทึกการพยาบาลให้ครอบคลุมทุกปัญหา  
ผู้ป่วยที่รับไว้ดูแล นอกจากนี้ผู้วิจัยส่งเสริมให้พยาบาล
ตระหนักและส่งเสริมความรู้เรื่องความสำคัญของการใช้
กระบวนการพยาบาลในการเขียนบันทึกทางการพยาบาล  
4) ผู้วิจัยตรวจสอบการเขียนบันทึกการพยาบาลโดยวิธี
ประชมุรว่มกนั และวางแผนการแก้ไขปญัหา อปุสรรคและ
หาแนวทางการพัฒนาทักษะการเขียนบันทึกการพยาบาล   
ผูว้จิยัไดด้ำเนนิการดงักลา่วตามวงจรของการวจิยัเชงิปฏบิตัิ
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การกบัผูช้ว่ยวจิยั จนกวา่ผูช้ว่ยวจิยัมัน่ใจวา่สามารถเขยีน
บนัทกึการพยาบาลไดถ้กูตอ้งซึง่ใชเ้วลา 3 ครัง้ 5) ผูช้ว่ยวจิยัที่
ผา่นการอบรม ปฏบิตับิทบาทเปน็พีเ่ลีย้งใหพ้ยาบาลหอผูป้ว่ย
ทีศ่กึษาในการเขยีนบนัทกึการพยาบาล ในกรณทีีผู่ช้ว่ยวจิยัไม่
สามารถใหค้วามชดัเจนของขอ้มลูทีบ่นัทกึ ผูว้จิยัจะเปน็ผู้ให้
คำปรกึษา อธบิายวธิกีารบนัทกึทีถ่กูตอ้งและชดัเจนแกผู่ช้ว่ย
วจิยั 6) ผูว้จิยัตดิตามความกา้วหนา้ของการเขยีนบนัทกึการ
พยาบาลร่วมกับผู้ช่วยวิจัย วิเคราะห์สถานการณ์ของการ
ปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคของการเขียนบันทึกการ
พยาบาล 7) นำผลสรปุที่ไดม้าวางแผนหาวธิกีารหรอืกลยทุธ์
การเขยีนบนัทกึการพยาบาล การดำเนนิการดงักลา่วกระทำ
เปน็วงจรอยา่งตอ่เนือ่ง โดยผูว้จิยัตดิตามตรวจสอบบนัทกึ
การพยาบาลจนมั่นใจว่าพยาบาลทุกคนมีทักษะการเขียน
บันทึกการพยาบาลถูกต้องซึ่งใช้เวลาประมาณ 4 เดือน   
8) การจดัการกบัปญัหาและอปุสรรค เพือ่สามารถบนัทกึการ
พยาบาลไดค้รบวงจร  เนือ่งจากภาระงานทางดา้นเอกสารที่
ไม่ไชง่านการพยาบาลผูป้ว่ยเชน่ การคดิคา่รกัษาพยาบาล การ
เบกิจา่ยยาและอปุกรณต์า่งๆ และงานตดิตอ่ประสานงาน  
มจีำนวนมาก ทำใหเ้วลาในการใหก้ารพยาบาลผูป้ว่ย และ
เวลาเขยีนบนัทกึการพยาบาลมนีอ้ย ดงันัน้การประเมนิผล  
การพยาบาลจงึมกัจะบอกกลา่วดว้ยวาจาในขณะสง่เวรให้
พยาบาลในเวรตอ่ไปเทา่นัน้ ขาดหลกัฐานทีช่ดัเจน จงึมมีติ
รว่มกนัหาแนวทางแก้ไขคอื รว่มกนัสรา้ง checklist และใช้
วธิกีารลงบนัทกึในใบ  checklist   
 การวิเคราะห์ข้อมูล โดย 1) วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปรมิาณเพือ่วเิคราะหส์ถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการบนัทกึ
การพยาบาลของหอผูป้ว่ยทีศ่กึษา โดยคำนวณ คา่รอ้ยละ
ของความถูกต้องของการเขียนบันทึกการพยาบาลตามขั้น
ตอนของกระบวนการพยาบาล 2) วิเคราะห์เชิงคุณภาพ 
โดยวเิคราะหเ์นือ้หา จากการคน้หาปญัหา การตรวจสอบ 
การประชมุปรกึษา การหาแนวทางแก้ ไขปญัหา ไดข้อ้สรปุ
เปน็กลยทุธก์ารเขยีนบนัทกึการพยาบาล  

ผลการวิจัย
 1. สถานการณ์ของการบันทึกทางการพยาบาลของ  
หอผูป้ว่ยในสถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิพบวา่ การบนัทกึทางการ
พยาบาลขาดความสมบูรณ์ในทุกขั้นตอนของกระบวน  
การพยาบาล  สำหรบัการวเิคราะหจ์ากเวชระเบยีนผูป้ว่ย 
โดยใชแ้บบประเมนิคณุภาพการบนัทกึการพยาบาลผูป้ว่ยใน

พบวา่ 1) มกีารประเมนิปญัหาและความตอ้งการของผูป้ว่ยได้
ครบถ้วนและต่อเนื่องร้อยละ 60 2) มีการวางแผนการ
พยาบาลทีส่อดคลอ้งกบัปญัหาและความตอ้งการไดอ้ยา่งครบ
ถว้นรอ้ยละ 60 3) มกีารปฏบิตักิจิกรรมการพยาบาลไดอ้ยา่ง
ครบถว้นสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ว่ยรอ้ยละ 60 
และ 4)การประเมนิผลการพยาบาลไดค้รบถว้นรอ้ยละ 30  
 ผลการวเิคราะหเ์ชงิคณุภาพสรปุไดว้า่ ภาระงานหลาย
อย่างที่พยาบาลปฏิบัติแต่ ไม่ ได้บันทึกในบันทึกทางการ
พยาบาล เนือ่งจากไมม่เีวลาบนัทกึ ไมรู่ว้า่จะบนัทกึอยา่งไร  
ไม่ไดน้ำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการบนัทกึทกุขัน้ตอน  
ปัญหาและอุปสรรคคือ จำนวนผู้ป่วยที่ต้องดูแลมีจำนวน
มาก ภาระงานด้านเอกสารมีมาก จำนวนผู้ป่วยที่รับและ
จำหนา่ยจากหอผูป้ว่ยในแตล่ะวนัมมีาก ทำใหพ้ยาบาลตอ้ง
มุง่ทำงานดา้นเอกสารใหเ้สรจ็ตามเวลาทีก่ำหนด   
 2. ผลการดำเนนิการ หากลยทุธก์ารพฒันาการเขยีน
บนัทกึการพยาบาล สามารถสรปุได ้6 กลยทุธ ์ดงันี ้
 1. การสอนการใช้กระบวนการพยาบาลสำหรับการ
เขยีนบนัทกึการพยาบาล โดยสอน การฝกึปฏบิตักิารบนัทกึ
การพยาบาล การประเมนิผลการบนัทกึและสะทอ้นกลบัเพือ่
นำไปปรบัปรงุแก้ไข ผลลพัธ ์คอื บนัทกึการพยาบาลมคีวาม
ถกูตอ้งมากขึน้       
 2. การใชร้ะบบพีเ่ลีย้ง ผูช้ว่ยวจิยัไดร้บัมอบหมายให้
เป็นพี่เลี้ยงสำหรับพยาบาลในหอผู้ป่วยทุกคนในการฝึก
ปฏิบัติบันทึกการพยาบาล ในการนี้พยาบาลทุกคนในหอ  
ผูป้ว่ยจะตอ้งเขยีนบนัทกึการพยาบาล และใหผู้ช้ว่ยวจิยัเปน็
ผูต้รวจสอบความถกูตอ้ง ความครบถว้นของการลงบนัทกึ  
ผลลัพธ ์ คือพยาบาลที่หอผู้ป่วยสามารถเขียนบันทึกการ
พยาบาลไดถ้กูตอ้งมากขึน้ 
 3. การจดัการกบัปญัหาและอปุสรรค เนือ่งจากภาระ
งานทางด้านเอกสารที่ ไม่ไช่งานการพยาบาลผู้ป่วยเช่น   
การคดิคา่รกัษาพยาบาล การเบกิจา่ยยาและอปุกรณต์า่งๆ 
และงานตดิตอ่ประสานงานมจีำนวนมาก ทำใหเ้วลาในการ
ให้การพยาบาลผู้ป่วยและเวลาเขียนบันทึกการพยาบาล  
มนีอ้ย ดงันัน้การประเมนิผลการพยาบาลจงึมกัจะบอกกลา่ว
ด้วยวาจาในขณะส่งเวรให้พยาบาลในเวรต่อไปเท่านั้น  
ผลลพัธ ์ คอื มแีบบฟอรม์ลงบนัทกึเปน็แบบ checklist ที่
สรา้งขึน้ สามารถลงบนัทกึไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็ และงา่ย
ตอ่การบนัทกึ  
 4. การปรบัระบบการมอบหมายงาน พบวา่ พยาบาล
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ผูม้หีนา้ทีร่บัใหมห่รอืจำหนา่ยมเีพยีงคนเดยีว ซึง่ในแตล่ะเวร
จะมผีูป้ว่ยรบัใหมจ่ำนวนมากประมาณ 5-9 ราย และผูป้ว่ย
จำหนา่ยอกีหลายราย การซกัประวตัผิูป้ว่ยโดยละเอยีดและ
การตรวจรา่งกาย ตลอดจนวนิจิฉยัปญัหาทางการพยาบาล  
การวางแผนทางการพยาบาลตอ้งใชร้ะยะเวลานาน ซึง่ไม่
สามารถทำกจิกรรมดงักลา่วใหเ้สรจ็ในเวรเชา้ดว้ยพยาบาล
เพียงคนเดียว ผลลัพธ ์ คือ มีรูปแบบของการรับใหม่เป็น
แบบการซกัประวตัโิดยสงัเขป และวนิจิฉยัเฉพาะปญัหาทีน่ำ
ผูป้ว่ยมาโรงพยาบาลเทา่นัน้ มกีารมอบหมายใหพ้ยาบาลใน
เวรตอ่ไปเปน็ผูท้ำหนา้ทีต่อ่ หรอืพยาบาลทีร่บัผูป้ว่ยใหมต่อ้ง
ตดิตามความสมบรูณข์องการบนัทกึในคราวทีข่ึน้ปฏบิตังิาน
ครัง้ตอ่ไป นอกจากนี้ใหพ้ยาบาลทีร่บัผดิชอบหนา้ทีอ่ืน่ชว่ย
เหลอืผูม้หีนา้ทีร่บัใหมแ่ละจำหนา่ยผูป้ว่ยดว้ย 
 5. การเจรจาตอ่รอง เพือ่ใหพ้ยาบาลมเีวลาในการเขยีน
บันทึกการพยาบาลมากขึ้น โดยการเจรจาต่อรองกับ  
ผู้บริหารทางการแพทย์และแพทย ์ เรื่องเวลาตรวจเยี่ยม  
ผูป้ว่ยของแพทย ์ และเวลาทีร่บัคำสัง่การรกัษา ทีค่วรดำเนนิ
การใหเ้รยีบรอ้ยในชว่งเวลา 8.00-10.00 น. การเบกิยาและ
อุปกรณ์การรักษาต่างๆ ที่ควรดำเนินการให้เสร็จภายใน   
12.00 น. ผลการดำเนนิงานคอืไดร้บัความรว่มมอืเกอืบทกุดา้น
ยกเวน้การสัง่การรกัษาผูป้ว่ยโดยแพทยท์ี่ไมส่ามารถกำหนด
เวลาทีแ่นน่อนได ้เนือ่งจากแพทยม์ภีารกจิดา้นอืน่ๆ ดว้ย  
 6. การประสานความรว่มมอื โดยการประสานความ
รว่มมอืกบับคุลากรในทมีสขุภาพระหวา่งผูว้จิยั ผูช้ว่ยวจิยั 
พยาบาล และพนกังานผูช้ว่ย ทีเ่กีย่วขอ้งในเรือ่งความครบ
ถว้นของขอ้มลูผูป้ว่ย การจดัเตรยีมและจดัเกบ็เอกสารของ
พนักงานผู้ช่วย ส่งเสริมให้พยาบาลได้รับทราบข้อมูล  
ครบถว้น สะดวก รวดเรว็ จงึดำเนนิการรวบรวมบนัทกึการ
พยาบาลให้ครอบคลุมทุกปัญหาผู้ป่วยเพื่อจัดทำเป็น
มาตรฐานบนัทกึการพยาบาลผูป้ว่ยมะเรง็ทีร่บัการรกัษาทีห่อ
ผูป้ว่ยศลัยกรรมชาย สถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิ
 
อภิปรายผล
 1. สถานการณข์องการบนัทกึทางการพยาบาลของหอ
ผู้ป่วยในสถาบันมะเร็งแห่งชาต ิ พบว่าการบันทึกทางการ
พยาบาลขาดความสมบูรณ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
พยาบาลทำให้ ไมส่ามารถสือ่สารถงึภาระงานทีแ่ทจ้รงิของ
พยาบาลได้ครบถ้วน2,11 สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Ammenwerth และคณะ17 ที่พบว่าการที่ไม่สามารถนำ

กระบวนการพยาบาลไปใช้ไดค้รบถว้นทกุขัน้ตอนในการเขยีน
บนัทกึการพยาบาลเพราะวา่ตอ้งใชเ้วลานานในการเขยีนให้
ครบถว้นสง่ผลตอ่การเขยีนบนัทกึการพยาบาลทีข่าดคณุภาพ 
และการศกึษาของ Davis12 พบวา่การประเมนิสภาพผูป้ว่ย
ไม่ครบถ้วนมักจะเป็นการประเมินด้านจิตสังคม เพราะ
พยาบาลมภีาระงานมากจงึมุง่เนน้การประเมนิสภาพรา่งกาย
กอ่น ทำใหข้าดการประเมนิดา้นจติสงัคม สง่ผลกระทบตอ่
การพยาบาลที่ไมค่รอบคลมุและไมต่อบสนองความตอ้งการ
ตามปญัหาของผูป้ว่ย และ Ehrenberg และคณะ13 ทีศ่กึษา
การใชก้ระบวนการพยาบาลในการพฒันาบนัทกึการพยาบาล
พบวา่เขยีนปญัหาการพยาบาลไมถ่กูตอ้งเพราะวา่ไมรู่ว้า่จะ
ใชภ้าษาในการเขยีนอยา่งไร ทำใหพ้ยาบาลไมเ่ขยีน สง่ผล
ตอ่เนือ่งถงึการเขยีนการปฏบิตักิารพยาบาลได้ไมค่รบถว้น 
 2. กลยทุธก์ารพฒันาการเขยีนบนัทกึการพยาบาลใช้
วธิกีารวจิยัเชงิปฏบิตักิารสำหรบัการศกึษาครัง้นี ้ สอดคลอ้ง
กับการศึกษาของ Lauri, Iyer, & Camp9,14 ที่ศึกษาการ
พฒันาบนัทกึการพยาบาลดว้ยการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร พบวา่ 
จำเปน็ตอ้งมกีลยทุธใ์นการพฒันาการเขยีนบนัทกึการพยาบาล 
ซึง่การศกึษาครัง้นี ้ประกอบดว้ย กลยทุธ ์การมผีู้ใหค้ำปรกึษา 
ผู้แนะนำโดยการสอนการใช้กระบวนการพยาบาลสำหรับ
การเขยีนบนัทกึการพยาบาล เพราะสามารถพฒันาการเขยีน
บนัทกึการพยาบาลไดค้รอบคลมุ สามารถใหก้ารพยาบาลได้
อยา่งมคีณุภาพและตอ่เนือ่ง9,15 มกีารประสานความรว่มมอื
กบับคุลากรในทมีสขุภาพ เชน่ ใชพ้ยาบาลทีอ่าวโุสกวา่หรอื
มคีวามพรอ้ม มาอบรมเปน็ผูช้ว่ยวจิยั เพือ่เปน็พีเ่ลีย้งใหแ้ก่
พยาบาลทีป่ฏบิตังิาน ในการบนัทกึการพยาบาล มกีารรว่ม
กนัหารปูแบบการพฒันางาน การปรบัเปลีย่นรปูแบบงาน 
เชน่ รว่มกนัสรา้ง checklist และเพิม่ใชว้ธิกีารลงบนัทกึใน
ใบ checklist ประกอบการนำเสนอการประเมินผลการ
พยาบาลในขณะสง่เวร ซึง่งา่ยตอ่การบนัทกึและทำไดส้ะดวก
และรวดเรว็4 มกีารปรบัรปูแบบการซกัประวตัผิูป้ว่ยรบัใหม ่
เปน็แบบการซกัประวตัโิดยสงัเขปและวนิจิฉยัปญัหาเฉพาะ
ปญัหาทีน่ำผูป้ว่ยมาโรงพยาบาล ถา้จะประเมนิสภาพผูป้ว่ย
โดยละเอียดและวินิจฉัยปัญหาได้ครบถ้วน และวางแผน
ใหก้ารพยาบาลมกีารมอบหมายใหพ้ยาบาลในเวรตอ่ไปเปน็  
ผู้ทำหน้าที่ต่อ1,7 หรือพยาบาลที่รับผู้ป่วยใหม่ต้องติดตาม
ความสมบูรณ์ของการบันทึกในคราวที่ขึ้นปฏิบัติงานครั้ง  
ตอ่ไป นอกจากนี้ใหพ้ยาบาลทีร่บัผดิชอบหนา้ทีอ่ืน่ชว่ยเหลอื
ผูม้หีนา้ทีร่บัใหมแ่ละจำหนา่ยผูป้ว่ยดว้ย16,17 
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สรุปและข้อเสนอแนะ  
 ผลการพัฒนาบันทึกการพยาบาลโดยใช้การวิจัยเชิง
ปฏบิตักิาร 1. ทำใหส้ถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิ มมีาตรฐานการ
บนัทกึการพยาบาลทีค่รอบคลมุการดแูลผูป้ว่ยมะเรง็ที่ไดร้บั
การรกัษาโดยการผา่ตดั หรอืไดร้บัการรกัษาโดยวธิกีารอืน่
รว่มดว้ย 2. เปน็ขอ้มลูในการประเมนิคณุภาพการพยาบาล
ของสถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิ 3. เปน็แนวทางในการพฒันา
บนัทกึการพยาบาลของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้เสนอแนะ
ของการวจิยั ควรมกีารพฒันาบนัทกึการพยาบาลอยา่งตอ่
เนือ่งใหค้รบทกุหอผูป้ว่ยของสถาบนัมะเรง็แหง่ชาต ิ เพือ่จดั
ทำเปน็มาตรฐานการพยาบาลผูป้ว่ยมะเรง็เผยแพรสู่ห่นว่ย
งานที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
บนัทกึการพยาบาลดว้ยระบบอเิลคโทรนกิได ้ในอนาคต 
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