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Abstract
 A nursing record is a form of data collection that requires 
validity and continuity of content. It describes caring or activities provided 
to individuals or groups such as family, or a community.  A systematic 
nursing record reflects the caring response and the needs of the individual 
or group.  Focus charting, SOAP charting, narrative charting and flow 
sheet / check lists are the usual methods employed in nursing and 
community health care. Nursing records help support the continuity 
of care in community, between community and primary care setting 
or between the primary care setting and other care settings. 
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บทคดัย่อ
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 ในการดแูลสขุภาพของผูร้บับรกิารในชมุชนนัน้ ผูร้บั
บริการจะได้รับการดูแลจาก ทีมสุขภาพซึ่งประกอบด้วย         
สหวชิาชพี เช่น แพทย์ พยาบาล ทนัตแพทย์ เภสชักร เป็นต้น 
นอกจากนัน้ยงัต้องมกีารส่งต่อผูร้บับรกิารจากชมุชน สูร่ะบบ
บรกิารปฐมภมู ิและ จากระบบบรกิารปฐมภมูไิปสูร่ะบบรกิาร อืน่ๆ 
ดงันัน้การบนัทกึทางการพยาบาลจงึมวีตัถปุระสงค์ทีส่�าคญั
คือการสื่อสารให้บุคลากรในทีมสุขภาพในทุกระดับได้รับ
ข้อมลู การด�าเนนิของโรคของผูร้บับรกิารอย่างชดัเจน ถกูต้อง 
ครบถ้วน เพือ่ก่อให้เกดิการดแูลอย่างมคีณุภาพ เป็นองค์รวม 
และต่อเนือ่ง ตลอดจนการดแูล ทัง้จากชมุชน สูร่ะบบบรกิาร
ในระดบัต่างๆ และจากระบบบรกิารดงักล่าว สูช่มุชนเช่นกนั 
การบันทึกทางการพยาบาลเป็นการบันทึกข้อมูลส�าคัญท่ี
ต้องการให้ แพทย์ หรือทมีสขุภาพอืน่ๆ ทราบ1  และเป็นเครือ่ง
มอืส�าคญัเพือ่ให้เกดิการดแูลที ่ สอดคล้อง และลดช่องว่าง
ความผดิพลาดของการดแูลระหว่างบคุลากรในทมีสขุภาพใน
สถานบรกิารเดยีวกนั หรอืระหว่างสถานบรกิาร นอกจากนัน้   
การบนัทึกทางการพยาบาลยังสามารถ เป็นข้อมูลเพือ่การศกึษาวจิยั   
และเป็นหลกัฐานแสดงถงึกจิกรรมพยาบาลในการดแูลสขุภาพ   
ทัง้ในเชงิการประกนัคณุภาพ มาตรฐานการให้การพยาบาล 
และเชงิกฎหมาย1,2,3 ในคดีทีเ่กิดการฟ้องร้องกรณ ี กระท�า
การรกัษาผดิและผูป่้วยได้รบัอนัตราย (Malpractice) หรอื
เป็นหลกัฐานในคดอีาญาต่างๆ เช่น บาดแผลถกูรถชน พสิจูน์
บาดแผล ชนัสตูรศพ นอกจากนียั้งเป็นหลกัฐานในการขอเอา
ประกนัชวีติอกีด้วย 

 หลกัการบนัทกึทางการพยาบาล
 การเขยีนบนัทกึการพยาบาล คอืการบนัทกึข้อมลู
ทีไ่ด้จากการประเมนิภาวะสขุภาพของ บคุคล ครอบครวั กลุม่คน 
หรอืชมุชน ปัจจยัท่ีเกีย่วข้องกบัภาวะสขุภาพ กจิกรรมการ
พยาบาล หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องรวมถึง ผลของ
กิจกรรมการพยาบาลนั้นๆ ต่อภาวะสุขภาพ การบันทึก
ทางการพยาบาลที่ดีมาจากการเอาใจใส่ติดตาม บุคคล 
ครอบครัว กลุม่คน และชมุชน การบนัทกึการพยาบาลนัน้
ต้องพฒันาให้ทนักบัการพยาบาลทีป่รบัเปลีย่นไป ซึง่ผูบ้นัทกึ
ต้องค้นคว้าความรู้เพิม่เตมิตลอดเวลา เพือ่พฒันาระบบการ
บนัทกึทางการพยาบาล และพฒันาการปฏบิตักิารพยาบาล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ การบันทึกทางการ

พยาบาล จึงเป็นเครือ่งมอืเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
ของพยาบาลในชมุชนทีส่�าคัญ ในการบนัทกึนัน้ มหีลกัดงันี ้1,3

 1. ชดัเจน เป็นจรงิ: บนัทกึแต่สิง่ทีป่ฏบิตัจิรงิ และ
เกดิขึน้จรงิให้ชดัเจน 
 - บนัทกึ วนั เวลา หรอืช่วงเวลาทีเ่กีย่วข้อง ชดัเจน
 - บรรยายเหตกุารณ์ให้ชดัเจน เป็นสิง่ทีเ่ป็นปัจจบุนั
มากทีส่ดุ
 - บนัทกึทนัทหีลงัเหตกุารณ์ เกีย่วกบัสิง่ทีป่ฏบิตัิ
และผลทีไ่ด้รบั
 - ไม่บนัทกึก่อนปฏบิตัจิรงิ  
  2. เข้าใจ: บนัทกึโดยมกีารใช้ภาษา วธิกีารทีถ่กูต้อง 
ให้ทมีสขุภาพอืน่ๆ อ่านแล้ว เข้าใจง่าย ได้ใจความ
 - ใช้ค�าบรรยายเฉพาะข้อมูลที่มีนัยยะ ท�าให้          
ผูอ่้าน เข้าใจชดัเจน ไม่ใช้ค�าแสดงทัว่ไปเช่น ไม่ควรบรรยาย
ว่าตรวจสขุภาพพบว่าปกตดิ ีหรอืในชมุชนมแีหล่งเพาะพนัธุ์
ยงุเลก็น้อย แต่ควรอธบิายว่า จากการตรวจสขุภาพพบว่าไม่มี
บาดแผลทีเ่ท้า ไม่มอีาการชา หรอืในชมุชนมแีหล่งน�า้ขงัข้างวดั 
3-4 แห่งซึง่เป็นแหล่งเพาะพนัธุย์งุลาย เป็นต้น
 - ไม่ใช้ค�าที่เป็นการตัดสินของผู ้บันทึก เช่น         
“ไม่ให้ความร่วมมอื” ควรเป็นการบรรยายถงึสิง่ทีม่องเหน็ เช่น 
ผูป่้วยพดูว่า “ยงัไม่ว่าง ไปถามบ้านอืน่ก่อน” พร้อมกบัปิด
ประตบู้าน เป็นต้น
 - สญัลกัษณ์ ค�าย่อทีเ่ป็นสากล และค�าย่อนัน้ต้อง
เป็นค�าที่ผู้ร่วมงานในทีมสุขภาพสามารถท�าความเข้าใจได้
ชดัเจนและ ใช้ไวยากรณ์ต่างๆ ให้ถกูต้อง ไม่ใช้ภาษาพดู ต้อง
เซน็ชือ่และต�าแหน่งก�ากบัหลงัจบการบนัทกึให้ชดัเจน
 - ควรมกีารก�าหนดแบบฟอร์ม เพือ่ใช้ในการบนัทกึ
ทางการพยาบาลให้เป็นรูปแบบเดียวกันสะดวกต่อการน�า
ข้อมลูมาใช้ให้เกดิประโยชน์กบัทมีสขุภาพและง่ายต่อการบนัทกึ 
 3. ครบถ้วน: บนัทกึข้อมลูครบถ้วน ครอบคลมุ  4 มติิ 
กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ สิ่งที่บันทึกต้องมีความ 
เหมาะสมเกีย่วเน่ือง ไม่จ�าเป็นต้องบนัทกึทกุสิง่ทีเ่หน็ และไม่
เป็นการละเมดิความเป็นส่วนตวัของผูป่้วย หรอืครอบครวัมาก  
จนเกนิไป
 สิง่ทีค่วรบนัทกึ และขาดเสยีมไิด้ คอื 
 - ข้อมลูทีส่�าคญัต่อการวนิจิฉยัปัญหา และมคีวาม
หมายทางการพยาบาล ใช้ประกอบเหตผุลในการตดัสนิใจ
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ให้การพยาบาล เช่น อาการและอาการแสดงทีป่กต/ิ ไม่ปกติ 
พฤติกรรมท่ีถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
พฤตกิรรม ทางด้านร่างกาย จติใจ ซึง่น�าไปสูก่ารวนิจิฉยั
ปัญหาทางการพยาบาลอย่างครอบคลมุ  
 - การปฏิบตักิารพยาบาลต่างๆ  เช่น การเจาะหา
ระดบัน�า้ตาลในเลอืด (Fasting Plasma Glucose: FPG) ที่
บ้าน  การใส่สายให้อาหารทางจมกู (Nasogastric tube) 
การให้ค�าแนะน�า ควรอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติให้เข้าใจ 
อย่างกระชบั
 - ผลการปฏบิตักิารพยาบาล ผลจากการรกัษา   
เช่น การใส่ท่อให้อาหารทางจมกู  ต้องมกีารลงเวลา อาการ
ก่อนขณะและหลงัท�า ผลทีไ่ด้เช่น  ใส่สายให้อาหารทางจมกู 
วนัท่ี 17 มกราคม 2552 เวลา 13.30 น. ก่อนใส่สายให้
อาหาร ผูป่้วยมอีาการไอ และเหนือ่ยเลก็น้อย จดัให้ผูป่้วย
นอนพิงหมอนให้ศีรษะสูงประมาณ 45 องศา หลังใส่ท่อ 
ทดลองดูดอาหารที่เหลือค้าง ได้เป็นน�้าสีเหลืองใส 20 
มลิลลิติร หลงัให้อาหารทางสายยาง ผูป่้วยไม่มอีาการส�าลกั 
เป็นต้น 
 4. ไม่ผดิพลาด: ต้องค�านงึถึงความส�าคญัของการ
บันทึกด้านกฎหมายทุกครั้งที่บันทึก เพราะสิ่งที่บันทึกจะ
สะท้อนถงึการปฏบิตังิานของพยาบาล และเป็นหลกัฐานที่
ส�าคัญเสมอ หากจ�าเป็นต้องแก้ไข หรอืเพิม่เตมิข้อความใดๆ ใน
แบบบนัทึก ควรเขยีนแทรกให้เป็นระเบยีบ ควรเขยีนก�ากบั
วนัท่ีแก้ไขไว้เหนอืข้อความ และให้เหน็เด่นชดั 

 วธิกีารบนัทกึทางการพยาบาล
 การบันทึกทางการพยาบาลนั้น ผู้บันทึก ต้องมี
ความรู้ในเร่ืองทีจ่ะบนัทกึ เพือ่เป็นแนวทางให้สามารถค้นหา
ข้อมลูได้ตรง ครบถ้วน เช่น บนัทกึการเยีย่มบ้าน ผูบ้นัทกึต้อง
ทราบขัน้ตอนการเยีย่มบ้าน หลกัการเยีย่มบ้าน และ ข้อมลู
ของครอบครัวทีไ่ปเยีย่ม เช่น จ�านวนสมาชกิ ภาวะสขุภาพ เพือ่
ที่จะได้ทราบว่าต้องประเมิน และให้การพยาบาล หรือ 

ประเมนิผลจากการเยีย่มครัง้ก่อนในเรือ่งใดบ้าง ทัง้นี ้อาจต้องหา
ข้อมลูเพิม่เตมิจากแฟ้มครอบครวั (Family folder) หรอืบตัร
บนัทกึสขุภาพรายบคุคล (Out Patient Department card: 
OPD card) เพื่อจะได้ให้การเยี่ยมบ้านที่มีคุณภาพและ        
มคีวามต่อเนือ่ง นอกจากนี ้ผูบ้นัทกึต้องมทีกัษะในการสงัเกต
ทีด่เีพือ่ช่วยให้สามารถค้นหาข้อมลูที ่น่าสนใจอืน่ๆ เช่น สหีน้า 
ท่าทาง สิง่แวดล้อมต่างๆ  ดงันัน้ในการบนัทกึในการพยาบาล
ที่ดี ต้องมาจากการปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ และ 
การเตรียมตัวที่ดีของพยาบาลชุมชน ประกอบกับวิธีการ
บนัทกึทีเ่หมาะสมกบัข้อมลู และ วตัถปุระสงค์ของการบนัทกึ 
วธิกีารบนัทกึทางการพยาบาลโดยทัว่ไปมดีงันี ้1

 1. การบนัทกึแบบชีเ้ฉพาะ (Focus Charting)
 เป็นวธิกีารบนัทกึ ทีมุ่ง่ประเดน็ระบรุายละเอยีดที่
มคีวามส�าคญัทีเ่กดิขึน้ และเกีย่วข้องมผีลกบัผูใ้ช้บรกิาร เช่น 
การเปลีย่นแปลงของภาวะสขุภาพ หรอืพฤตกิรรมทีไ่ด้จาก
การประเมนิ หรอืเหตกุารณ์ทีส่�าคญัมคีวามสมัพนัธ์กบัการ
รกัษา เช่น มไีข้ ปัสสาวะน้อยลง จดจ�าสถานทีไ่ม่ได้ การ
ผ่าตดัทีไ่ด้รบัในการบนัทกึแบบ Focus charting นี ้จะบนัทกึ
ข้อมลูโดยใช้หลกัการ Data Action Response หรอื DAR 
ดงันี้
 Data (D)  คอื ข้อมลูต่างๆ ทีไ่ด้จากการประเมนิ  
ผูใ้ช้บรกิาร หรอืใบรายงานทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ ภาวะสขุภาพ 
พฤตกิรรมของผูใ้ช้บรกิาร ข้อมลูสนบัสนนุจดุชีเ้ฉพาะอาจได้
มาจากข้อมูลใบรายงานต่างๆ และการสังเกตเกี่ยวกับ
พฤตกิรรมอาการ และอาการแสดงของผูใ้ช้บรกิารขณะนัน้
 Action (A) คอื แผนการพยาบาล การรกัษา และ
การปฏบิตักิารพยาบาลตามแผนของการพยาบาลทีก่�าหนดไว้
เช่น การให้การรกัษา และการพยาบาลต่างๆ การให้ค�าแนะน�า 
การประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น
 Response (R) คอื ผล หรอืการตอบสนองของ  
ผู้ใช้บริการที่มีต่อการปฏิบัติการพยาบาล และการรักษา 
ได้แก่ อาการเปลีย่นแปลง หรอืพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลง
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ตวัอย่างการบนัทึกทางการพยาบาลโดยการบนัทกึแบบชีเ้ฉพาะ (Focus charting)
ชือ่  นาง ก.   นามสกลุ   คง   อาย ุ56 ปี  อายุทีเ่ริม่เป็นเบาหวาน 55 ปี  ภาวะแทรกซ้อน  -  

ว.ด.ป/เวลา
จุดชีเ้ฉพาะ

(ปัญหา/อาการ ปลีย่นแปลง/
สิง่ทีผู่ป่้วยต้องการ)

บนัทกึความก้าวหน้า
(ข้อมลู/การพยาบาล/การประเมนิ)

ผูป้ฏบิตัิ
การพยาบาล

3 มกราคม 2553
10.00 น.

 คณุ ก. มแีผลเรือ้รงัเสีย่งต่อ
การตดิเชือ้ทีเ่ท้าข้างซ้าย

ข้อมลู (D)
- มแีผลเปิด มนี�า้เหลอืง เเละเลอืดซมึตลอดเวลา 
ทีข้่อเท้าข้างซ้ายขนาด 6x5 เซนตเิมตร
- เป็นแผลมา 3 เดอืน
- ประวตัเิป็นโรคเบาหวานมา 10 ปี
การพยาบาล (A)
- เยีย่มบ้าน และประเมนิบาดแผล สปัดาห์ละ 1 ครัง้
- ให้ความรูบ้ตุรสาวในการท�าแผลด้วย Normal 
saline และ Providine ปิดแผลให้สะอาด    
อย่างน้อยวนัละ 2 ครัง้ 
- แนะน�าบตุรสาวให้สงัเกตอาการตดิเชือ้ของแผล 
จากอาการไข้  หนองจากแผล  อาการบวมแดงที่
ขอบแผล หรอืขนาดแผลกว้างขึน้ หากมอีาการดงั
กล่าวควรปรกึษาพยาบาลเยีย่มบ้าน หรอืแพทย์
- รายงานแพทย์ทราบลกัษณะของแผล
การประเมนิผล (R)
วนัที ่3 มกราคม 2553 
- บตุรสาวท�าแผลได้ถกูวธิ ีและบอกว่าจะท�า
แผลให้นาง ก. ทกุวนั วนัละ 2 ครัง้
- บาดแผลมนี�า้เหลอืง และเลอืดซมึเลก็น้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รกัชนก
RN.

 2. การบันทึกแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (SOAP 
charting)
 เป็นการเขยีนรายงาน ทีเ่น้นการใช้ปัญหาเป็นหลกั 
ซึง่เป็นการดแูลผูใ้ช้บริการทัง้คน แบบองค์รวมตามปัญหาทีพ่บ 
ทั้งปัญหาด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
เป็นการจัดระเบียบข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้จากการซักประวัติ 
การตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏบิตักิารให้เป็น
หมวดหมู่ซึ่งจะท�าให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วยได้
อย่างถกูต้องแท้จรงิ จะประกอบด้วย SOAP ดงันี ้1,4

 Subjective data (S) เป็นข้อมลูทีผู่ป่้วยบอกเพือ่
แสดง อาการ หรอืความรูส้กึของตนเอง เช่น อาการส�าคญั 
ประวัตปัิจจุบนั ประวัตอิดตี ประวัตส่ิวนตวั ประวัตคิรอบครวั  
ควรบนัทกึเฉพาะประวตัทิีส่�าคญั ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัปัญหา
ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นการสัมพันธ์ในแง่สาเหตุ อาการ
แทรกซ้อน หรอืความรนุแรง ไม่จ�าเป็นต้องเขยีนการค้นพบที่
เป็นลบ (Negative Finding) ทีไ่ม่มนียัส�าคญั ให้ถอืว่าสิง่ที่
ไม่เขยีนคอืสิง่ทีไ่ม่มใีนประวตั ิ แต่หากเขยีนเพือ่ให้ข้อมลูชดั
ขึน้กไ็ด้  
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 Objective data (O) ข้อมลูส่วนทีส่ามารถตรวจได้ 
หรอืวัดได้ ได้แก่ ผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจเลอืด    X - ray 
ที่มีจนถึงวันที่เขียนบันทึก ต้องเป็นข้อมูลที่สัมพันธ์กับ
ปัญหานัน้ๆ อาจเป็นการค้นพบผลทีเ่ป็นบวก หรอืลบ กไ็ด้    
(Positive finding หรือ Negative Finding) 
 Assessment (A) เป็นการวิเคราะห์ปัญหา         
ซึง่มกัเริม่จากอาการ อาการแสดง เหตผุลเก่ียวกับสาเหตขุอง
ปัญหา การวนิจิฉยัแยกโรค หรอืการวนิจิฉยัทางการพยาบาล 
ซึง่หากเป็นการตดิตาม (Follow up) อาจเขยีนวเิคราะห์ความ
ก้าวหน้าของการรักษาโรค หรอืวนิจิฉยัปัญหากไ็ด้ ระบบการ
วนิจิฉยัทางการพยาบาลนัน้มหีลายรปูแบบ เช่น ระบบการ
วินิจฉัยทางการพยาบาลอเมริกาเหนือ (North America 
Nursing Diagnosis Association: NANDA) ซึง่เป็นการ
วเิคราะห์สขุภาพแบบองค์รวมโดยจ�าแนกสาเหตกุารเกดิโรค 
คอื ชวีภาพ การรับรู้และการเข้าใจ จติสงัคม และ วฒันธรรม-
จติวญิญาณ ซึง่มกีารตอบสนองต่อสาเหตกุารเกิดโรคดังกล่าว 
9 แบบแผน เช่น การสือ่สาร การเลอืก การรบัรู ้ความรูส้กึ 
ความรู ้เป็นต้น ระบบการวจิฉยัโดยการจ�าแนกกจิกรรมการ
พยาบาล และการจ�าแนกผลลพัธ์ทางการพยาบาล (Nursing 
Intervention Classification-Nursing Outcome          
Classification: NIC-NOC) เป็นการสร้างภาษามาตรฐาน
เพื่อใช้ในการจ�าแนกกิจกรรมการพยาบาล และผลลัพธ์
ทางการพยาบาล ระบบการวนิจิฉยัตามแนวคดิของกอร์ดอน 
(Gordon) เป็นการวนิจิฉยัทางการพยาบาล 11 แบบแผน
สขุภาพ เช่น การรับรู้สุขภาพ การขบัถ่ายกจิกรรม และการ
ออกก�าลงักาย และการนอนหลบั เป็นต้น และระบบการ
วินิจฉัยโดยจ�าแนกการปฏิบัติการพยาบาลในระดับสากล 
(International Classification of Nursing Practice: ICPN) 
ซึ่งประกอบด้วยการวินิจฉัยทางการพยาบาลด้านกายภาพ 
จิตวิทยา พฤติกรรมบุคคล ปฏิสัมพันธ์ และสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น
 Plan (P) เป็นการวางแผน หรอืความมุง่หมาย 
(Purpose) ท่ีจะด�าเนนิการ เพราะหากยงัไม่สามารถวนิจิฉยัโรค 
หรอืวนิจิฉยัทางการพยาบาลได้ อาจต้องมแีผนการวนิจิฉยั 
โดยการสบืค้นทางห้องปฏบิตักิาร ในวนัอืน่ต่อๆ ไป หรอืหา
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ซ่ึงในขณะเดียวกันอาจต้องมีแผนการ
รักษา ให้การพยาบาล และให้ความรู้ไปก่อน แต่ถ้าหาก

วนิจิฉยัโรคได้แล้วกส็ามารถวางแผนการรกัษา การพยาบาล 
และให้ค�าแนะน�าได้เลย
 ตวัอย่างการบนัทกึทางการพยาบาลโดยวธิ ีSOAP 
ในการรกัษาขัน้ต้นในงานเวชปฏบิตัชิมุชน
   S. บตุรสาวของคุณ ก อาย ุ3 ปี ร้องกวนมาก รบัประทาน
อาหารน้อยลง และไข้สงูมา 2 วนั
   O. อณุหภมู ิ39.1oC, mild pharynx injected 
   A. Pharyngitis
  P. Rx. Amoxicillin (125 มก./5 ลบ.ซม.) 1 ช้อนชาทกุ 
6 ชัว่โมง เป็น เวลา 7 วนั ให้ความรูแ้ก่มารดาว่าอาการของ
เดก็จะดขีึน้ใน 3 วนั ถ้ายงัไม่ดขีึน้ให้พามาตรวจซ�า้ ให้เดก็
รบัประทานยาตามครบถ้วนจนกว่ายาจะหมด ให้เดก็ดืม่น�า้อุน่ 
และเชด็ตวัลดไข้เมือ่มไีข้สงู
  ตวัอย่างการบนัทกึทางการพยาบาลโดยวธิ ีSOAP 
ในการรักษาขั้นต้นในงานอนามัยชุมชนโดยใช้แนวคิดของ 
Gordon ในการวนิจิฉยัทางการพยาบาล
  S. คุณ ก. บอกว่า พึง่ทราบว่าป่วยเป็นเบาหวาน เมือ่เดอืนก่อน 
แพทย์ไม่ได้เเนะน�าการปฏบิตัติวั และไม่ทราบว่าตนเป็นโรค
เบาหวานได้อย่างไร แต่กร็บัประทานยาตามแพทย์สัง่ทกุวนั 
เมือ่วานรบัประทานล�าไยเเละทเุรยีน 2 พ ูไม่ค่อยออกก�าลงักาย 
   O. FBS = 300 mg% 
   A. คณุ ก. มพีฤตกิรรมการดแูลสขุภาพไม่เหมาะสมกบัโรค
เบาหวานเนือ่งจากขาดความรู้
  P. ให้ความรูเ้รือ่งโรค และการปฏบิตัติวัเกีย่วกบัโรคเบาหวาน 
รวมทั้ งแนะน�าเข ้าชมรมเบาหวานเพื่อเเลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และเเบ่งปันวธิกีารปฏบิตัติวัเพือ่ควบคมุเบาหวาน 
 3. การบนัทกึโดยการบรรยาย  (Narrative charting) 
เป็นการบรรยายการประเมนิ (Assessment) กจิกรรมการ
พยาบาล (Intervention) และผลกระทบของกจิกรรมการ
พยาบาลต่อบคุคล ครอบครวั กลุม่คน หรอืชมุชน ตามล�าดบัเวลา 
(Chronological) ซึง่บนัทกึเพือ่ดคูวามก้าวหน้าของปัญหา 
(Progress note) ทีไ่ม่มกีรอบชดัเจน ซึง่อาจเขยีนบรรยายไว้
เป็นหลัก หรือเขียนประกอบกับเครื่องมืออื่นๆ เช่น Flow 
sheet หรอื Check list กไ็ด้
 4. Flow sheet/ Check list/ Graphic records  
ซึ่งใช้แพร่หลาย จะท�าให้สะดวกในการบันทึกข้อมูล และ 
สะท้อนให้เหน็การเปลีย่นแปลงภาวะของผูป่้วยในการตรวจ
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ตดิตามแต่ละคร้ัง ตวัอย่างการบนัทกึ Flow sheet เช่น  การ
บันทึกการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน5 ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วน      
ส่วนท่ี 1 บนัทกึข้อมลูทัว่ไปของผูป่้วย ส่วนที ่2 บนัทกึวนัทีเ่ย่ียม 
ค่าระดบัน�า้ตาลในเลอืด ความดนัโลหติ การดแูล และยาที ่
ได้รบัส่วนที ่ 3 บนัทึกการตรวจระบบประสาททีเ่ท้า ซ่ึงจะ
ท�าให้สามารถแสดงให้เห็นการดูแลรักษา และการ

อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน มกีารบนัทกึข้อมลูทีจ่�าเป็นของผูใ้ช้
บรกิารตามล�าดบัเวลา การวินิจฉัยโรค ข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาล และการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในแต่ละครั้ง 
นอกจากนั้นยังมีการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง 
หรอืพฤตกิรรมทีเ่กีย่วข้อง เช่น ภาวะโภชนาการ การเกบ็
ข้อมลูผูป่้วยต้องเป็นความลบัตามกฎหมาย และระเบยีบที่
เกีย่วข้อง ซึง่สถานบรกิารแต่ละแห่งจะมกีารบนัทกึทีต่่างกนั 

ตวัอย่างการบนัทึกทางการพยาบาลโดย Flow sheet

ชือ่ นาง ก.  นามสกลุ  คง  อาย ุ56 ปี   อายุทีเ่ริม่เป็นเบาหวาน  55  ปี   ภาวะแทรกซ้อน - 

วนัท่ีเยีย่ม
FPG 
(mg%)

BP
(mmHg)

การดแูล ยาทีไ่ด้รบั

3 ม.ค. 53
(11.30 น)

188 120/80 þ วดัความดนัโลหติ และ ระดบัน�า้ตาลในเลอืด
þ ให้ค�าแนะน�าเรือ่งการควบคุมอาหาร
...........................................................................

     Chlopropamide                
þ  Glibendlaminde 1x1 oral ac
     Metformin                       
þ  ASA 1x1 oral ac
..........................................................

4 ก.พ. 53
(10.00 น)

125 120/80 þ วดัความดนัโลหติ และระดบัน�า้ตาลในเลอืด
þ ให้ค�าแนะน�าเรื่องการออกก�าลังกาย
.......................................................................

     ใช้ยาเดมิ
þ  ปรบัเป็น Glibenclamide 
2x1 oral ac
..................................................

    วดัความดนัโลหติ และระดบัน�า้ตาลในเลอืด
    ให้ค�าแนะน�าเรือ่ง……….............................

ใช้ยาเดมิ
ปรบัเป็น......................   

     วดัความดนัโลหติ และระดบัน�า้ตาลในเลอืด
    ให้ค�าแนะน�าเรือ่ง……….............................

ใช้ยาเดมิ
ปรบัเป็น......................   

Neuropathy : Monofilament 10 gm  ใส่ x = ไม่รูส้กึ
    วนัที ่ 3 ม.ค. 52       วนัที ่4 ก.พ. 52            วนัที.่...........               วนัที.่...........        

 

xxx

x

แบบบนัทกึทางการพยาบาลในงานอนามยัชมุชน 
 กระทรวงสาธารณสขุ ได้จัดระบบบนัทกึข้อมลูเพือ่
การดแูลสขุภาพของประชาชนตามโครงการสร้างหลกัประกัน
สขุภาพถ้วนหน้า ท้ังระดบัปฐมภมูแิละทตุยิภมู ิและก�าหนด
ให้มมีาตรฐานการบนัทกึทางการพยาบาลเพือ่ให้เกดิคณุภาพ 
และความต่อเนื่องของข้อมูลในการดูแลสุขภาพของบุคคล 
ครอบครวั กลุม่คน และชมุชน โดยมกีารเก็บข้อมลูผูใ้ช้บรกิาร

x

เปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยในแต่ละการตรวจติดตามได้ชัดเจน
มากขึ้น เช่น การปรับยาที่ให้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน การให้
สขุศกึษาเรือ่งต่างๆ ระดบัความดนัโลหติ และระดบัน�า้ตาล
ในเลอืด รวมถงึการเปลีย่นแปลงของระบบประสาทส่วนปลาย
จากการตรวจเท้า ตามตวัอย่างการบนัทกึ 
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ตามความเหมาะสม และบรบิทของสถานบรกิารนัน้ๆ ชนดิ
ของแบบบนัทึกต่างๆ ตามสภาวะต่างๆ ทีต้่องการรายงานใน
การพยาบาลอนามยัชมุชน สามารถแจกแจงพอสงัเขปดงันี้6

 1. บตัรบนัทกึสขุภาพรายบคุคล เป็นบตัรบนัทกึ
ข้อมลูปัญหาสขุภาพทีใ่ช้เพือ่การดแูลปัญหาสขุภาพในระยะสัน้ 
หรอืปัญหาสขุภาพในระยะเฉยีบพลนั เช่น บตัรผูป่้วยนอก 
(OPD card) และบัตรบันทึกสุขภาพรายบุคคลในแฟ้ม
อนามยัครอบครัว
 2. สมุดบันทึกสุขภาพ เป็นสมุดบันทึกสุขภาพ
ประจ�าตวัทีผู่ใ้ช้บรกิารเป็นผูเ้กบ็รกัษา เป็นการบนัทกึปัญหา
สุขภาพ และความก้าวหน้าของการดูแลตัวเองต่อปัญหา
สขุภาพของผูใ้ช้บรกิารในกลุม่โรคเรือ้รงั หรอื กลุม่เสีย่ง เช่น 
สมดุสขุภาพผูป่้วยเบาหวาน สมดุสขุภาพหญงิตัง้ครรภ์ และ 
สมดุสขุภาพเดก็ เป็นต้น สมดุบนัทกึสขุภาพมรีปูแบบเฉพาะ
ในแต่ละกลุม่ และมกีารบนัทกึอย่างเป็นระบบ เพราะเป็น 
กลุม่ทีต้่องการการดแูลอย่างต่อเนือ่ง 
 3. บัตรปฏิบัติการ เป็นบัตรบันทึกข้อมูลปัญหา
สขุภาพ และการเปลีย่นแปลงปัญหาสขุภาพ ของผูใ้ช้บรกิาร
ในกลุม่โรคเรือ้รงั หรอืกลุม่เสีย่ง เช่น บตัรปฏบิตักิารผูป่้วย
เบาหวาน บตัรบนัทกึสขุภาพมารดา และบตัรบนัทกึสขุภาพเดก็ 
เป็นต้น มกีารบนัทึกอย่างเป็นระบบ โดยใช้งานควบคูก่บัสมดุ
บนัทึกสขุภาพประจ�าตวั
 4. ใบส่งต่อ/ใบส่งผูป่้วยกลบั เป็นการส่งต่อข้อมลู
ของผู้ป่วยที่ได้จากการประเมิน การวินิจฉัยการพยาบาล   

การวนิจิฉยัโรคตามความเจบ็ป่วย กจิกรรมการพยาบาล และ 
การประเมนิผลกจิกรรมการพยาบาลทีท่�าไปแล้วให้แก่สถาน
บรกิารทีร่บัส่งต่อ และรบักลบั ซึง่จะท�าให้ผูป่้วยได้รบัการ
ดแูลทีท่นัท่วงทแีละต่อเนือ่ง
 5. ใบรายงานสรปุสภาวะสขุภาพทีส่�าคญั  เป็นการ
บนัทกึ การสงัเคราะห์ข้อมลูสขุภาพจากบตัรบนัทกึสขุภาพ
รายบคุคล ใบส่งต่อ และใบส่งกลบั การบนัทกึนีท้�าให้เกดิ
ความเชื่อมโยงของข้อมูลระหว่างปัญหาสุขภาพแต่ละเรื่อง   
ทีส่ามารถใช้ประโยชน์ในระยะยาว
 6. แฟ้มอนามยัครอบครวั (Family folder) เป็น
แฟ้มทีแ่สดงข้อมลูพืน้ฐานของสมาชกิครอบครวั และใช้เกบ็
ข้อมลูสรปุสภาวะสขุภาพรายบคุคลในครอบครวั และสขุภาพ
ครอบครวัทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนือ่ง   
 7. แบบบนัทกึการเยีย่มบ้าน ใช้บนัทกึกจิกรรมใน
การดแูลบคุคล และครอบครวัในการเข้าดแูลครอบครวัทีบ้่าน
แต่ละครัง้ 
 8. แฟ้มอนามยัชมุชน (Community folder) ใช้ใน
การศกึษาชมุชน ประกอบด้วยข้อมลูทัว่ไปของชมุชน ข้อมลู
เชงิสงัคม เศรษฐกจิ ศาสนา และวฒันธรรม แผนทีเ่ดนิดนิ 
ผงัผูน้�าองค์กร ผงัเครอืญาต ิและปฏทินิชมุชน
 ทัง้นีจ้ากแบบบนัทกึข้อมลูชนดิต่างๆ สามารถแบ่ง
การบนัทกึข้อมลูตามระดบัผูใ้ช้บรกิาร ได้ 3 ระดบั คอื ระดบั
บคุคล ระดบัครอบครวั และระดบัชมุชน ดงัอธบิายโดยตาราง
พอสงัเขปได้ดงันี ้6

ระดบั
การให้บริการ

แบบบนัทกึข้อมลูจ�าแนกตามผูใ้ช้ข้อมลู

บคุคล
สถานบรกิาร

หน่วยบรกิารปฐมภมูิ เชือ่มโยงกบั โรงพยาบาล
ระดบับคุคล สมดุบนัทกึสุขภาพ

-  สมดุสุขภาพมารดา
-  สมดุสุขภาพเด็ก
-  สมดุสุขภาพผู้สูงอายุ
-  สมดุสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน

- บตัรบนัทกึสขุภาพรายบคุคล
- บตัรปฏบิตักิารในกลุม่โรคเรือ้รงั                                                                                                                 
  หรอืกลุม่เสีย่ง
- บตัรสรปุสภาวะสขุภาพ

- ใบส่งต่อผูป่้วย /
  ใบส่งผูป่้วยกลบั 

ระดบัครอบครวั
-

- แฟ้มสขุภาพครอบครวั 
- แบบบนัทกึการเยีย่มบ้าน

ระดบัชมุชน - -  แฟ้มอนามยัชมุชน 

การบนัทกึข้อมลูผูใ้ช้บรกิารตามระดบัของผูใ้ช้บรกิาร
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 การเชื่อมโยงเพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องของการใช้
และการบนัทกึข้อมลู
 การบันทึกทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ จะช่วย
ให้การดแูลสขุภาพบคุคล ครอบครวั และชมุชนมีความต่อเนือ่ง 
การบนัทกึข้อมลู จงึควรชดัเจน เข้าใจง่าย ครบถ้วน และ ไม่

ผดิพลาด ซึง่การบนัทกึทางการพยาบาลในงานอนามยัชมุชน
นัน้ จะจดัท�าเป็นแฟ้มบคุคล แฟ้มครอบครวั และแฟ้มชมุชน 
เพือ่ให้สามารถเชือ่มโยงกนัได้ (ดงัแผนภาพขัน้ตอนความต่อ
เนือ่งของข้อมลู) ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

แผนภาพ ขัน้ตอนความต่อเนือ่งของข้อมลู

สถานบรกิาร

ระดบับคุคล ระดบัชมุชนระดบัครอบครวั

  การรักษา สร้างเสรมิ และ ฟ้ืนฟสูขุภาพ 
- บตัรบนัทึกสขุภาพรายบคุคล 
- สมดุบนัทกึสขุภาพ/ บตัรปฏบิตักิาร

 กจิกรรม/ โครงการ ในชมุชน
แฟ้มสขุภาพชมุชน

  การเยีย่มบ้าน 
- แฟ้มสขุภาพครอบครวั
- บนัทกึการเยีย่มบ้าน

การดแูลอย่างต่อเนือ่ง

              ใบน�าส่ง (กรณส่ีงต่อ)

 หน่วยบรกิารทตุยิภมูิ       

™

™
™

™
™

™
™

™

™

™

 1.  การให้บรกิารระดับบคุคลด้วยบตัรบนัทกึสขุภาพ
รายบคุคล บตัรปฏิบตักิาร สมดุบนัทกึสขุภาพ และ ใบส่งต่อ 
(ในกรณจี�าเป็นต้องส่งต่อ) 
 กรณท่ีีผูใ้ช้บรกิารเจบ็ป่วยและมาใช้บรกิารทีส่ถาน
บรกิาร พยาบาลจะบนัทกึข้อมลูสขุภาพ/ความก้าวหน้าทาง
สขุภาพลงในบตัรบนัทกึสขุภาพรายบคุคล และบตัรปฏบิตัิ
การ หากผูใ้ช้บริการมปัีญหาสขุภาพในระยะสัน้ หรอืปัญหา
สุขภาพในระยะเฉียบพลันจะบันทึกข้อมูลในบัตรบันทึก
สขุภาพข้อมลูรายบคุคล หากผูใ้ช้บรกิารเจบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รงั 
หรอือยูใ่นกลุม่เสีย่งจะบนัทกึข้อมลูลงใน บตัรปฏบิตักิารด้วย 
กรณีที่ผู้ป่วยจ�าเป็นต้องส่งต่อไปโรงพยาบาล พยาบาลจะ 
บนัทึกรายละเอยีดข้อมลูของผูป่้วยในบตัรผูป่้วยนอก และจะ

สรปุสาระส�าคญั เช่น อาการส�าคญั ประวตัอิดตี ประวตัิ
ปัจจบุนั การวนิจิฉยัขัน้ต้น และกจิกรรมการพยาบาล รวมถงึ
การประเมนิกจิกรรมการพยาบาลทีท่�าไปแล้ว ลงในแบบส่งต่อ  
ผูป่้วย และให้ผูป่้วย หรอืเจ้าหน้าที ่น�าส่งข้อมลูไปยงัโรงพยาบาล 
 เมือ่ผูป่้วยได้รบัการรกัษายงัสถานบรกิารทีร่บัส่งต่อ 
และสามารถกลบับ้านได้แล้ว สถานบรกิารทีร่บัส่งต่อ จะสรปุ 
ข้อมลูการรกัษาทัง้หมด แล้วส่งกลบัให้กบัหน่วยบรกิารปฐมภมูิ 
ในลกัษณะจดหมายบนัทกึข้อความหรอือืน่ๆ อกีช่องทางหนึง่คอื 
การบนัทกึข้อมลูลงในสมดุบนัทกึสขุภาพประจ�าตวั เช่น สมดุ
สขุภาพหญงิตัง้ครรภ์ สมดุสขุภาพเดก็  สมดุประจ�าตวัผูป่้วย
เบาหวาน ซึง่จะสามารถเชือ่มต่อข้อมลูของผูป่้วยกบัหน่วย
บรกิารปฐมภมูไิด้เช่นกนั
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 2. การให้บรกิารระดบัครอบครวั ด้วยแฟ้มสขุภาพ
ครอบครวั และแบบบนัทกึการเยีย่มบ้าน 
 พยาบาลชมุชนจะท�าการส�ารวจ และบนัทกึข้อมลู 
ครอบครวัทุกครอบครวัลงในแฟ้มสขุภาพครอบครวั ข้อมลู
ประกอบด้วย แผนทีค่รอบครวั ข้อมลูสมาชกิในครอบครวั 
ได้แก่ อาย ุการศกึษา และการเจบ็ป่วย ข้อมลูครอบครวั เช่น 
สิ่งแวดล้อม ลักษณะบ้าน การป้องกันอุบัติเหตุ เป็นต้น         
ในกรณคีรอบครวัทีม่สีมาชกิป่วยด้วยโรคเรือ้รงั คลอดบตุร 
หรือเป็นผู้สูงอายุ ข้อมูลสุขภาพของสมาชิกดังกล่าวจะถูก
บันทึกลงในบัตรสุขภาพรายบุคคล และจัดเก็บไว้ในแฟ้ม
สขุภาพครอบครัว
 ในกรณท่ีีได้รบัใบส่งต่อกลบัจากโรงพยาบาล เมือ่
ผูป่้วยกลบัมาท่ีบ้าน พยาบาลชมุชนตดิตามเยีย่มบ้าน และ 
บันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านในแฟ้มสุขภาพ
ครอบครวั ซึง่เมือ่ผูป่้วยมารกัษาทีค่ลนิกิอกีครัง้ (Follow up) 
พยาบาลชมุชน จะสามารถศกึษาข้อมลูผูป่้วยได้ทัง้จากแฟ้ม
สขุภาพครอบครัว และข้อมลูใบส่งต่อกลบั หากมคีวามจ�าเป็น
ต้องตดิตามต่อเนือ่ง กส็ามารถจะให้มกีารเยีย่มบ้าน หรอืนดั
มารักษา เพื่อให้มีความต่อเนื่องของข้อมูลบุคคล และ 
ครอบครวัในการดแูลครัง้ต่อไป
 3. การให้บรกิารระดบัชมุชน พยาบาลชมุชนส�ารวจ 
และบนัทึกข้อมลูชมุชนในแฟ้มสขุภาพชมุชน ข้อมลูประกอบ
ด้วย แผนทีช่มุชน ปฏทินิชมุชน ข้อมลูประชากร ทรพัยากร 
และสาธารณสขุในชมุชน เพือ่วเิคราะห์ วนิจิฉยัปัญหา และ 
แยกกลุม่เสีย่ง จดักจิกรรม/โครงการ แก้ปัญหาในชมุชน รวม
ถงึตดิตามเยีย่มครอบครวัทีจ่�าเป็น เช่น หญงิตัง้ครรภ์ ผูป่้วย
โรคเรือ้รงั เป็นต้น 

 สรปุ การบนัทกึทางการพยาบาลในงานชมุชนทีม่ี
คณุภาพ และครอบคลมุนัน้ อาศยักระบวนการพยาบาลทีม่ี
คณุภาพ แต่หากกระบวนการพยาบาลมคีณุภาพ แต่บนัทกึ
ทางการพยาบาลน้ันไม่มปีระสทิธภิาพ กจ็ะไม่สามารถให้การ
ดแูล บคุคล ครอบครวั และชมุชน เป็นไปอย่างต่อเนือ่ง และ 
มีคุณภาพได้ การดูแลสุขภาพไม่ว่าจะในระดับบุคคล 
ครอบครวั หรอืชมุชนนัน้ จ�าเป็นจะต้องอาศยัทัง้ศาสตร์ และ 
ศลิป์ การบรูณาการความคดิ และสือ่ออกมาทางตวัอกัษร ผ่าน 
บนัทกึทางการพยาบาลเพือ่ให้การพยาบาลมคีณุภาพ และมี
ความต่อเนือ่ง ลดช่องว่างของรอยต่อระหว่างชมุชนกบั สถาน
บรกิาร และสถานบรกิารกบัสถานบรกิาร เพือ่ให้เกดิประโยชน์
สงูสดุแก่บคุคล ครอบครวั และชมุชนทีอ่ยูใ่นความดแูล 
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