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บทคัดยอ
การบั น ทึ ก ทางการพยาบาลเป น กิ จ กรรมสำคั ญ สำหรั บ พยาบาลทุ ก คนและยั ง สะท อ นถึ ง คุ ณ ภาพ
การพยาบาลผปู ว ย ปจจุบนั มีการพัฒนาการบันทึกใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ผานอินเตอรเน็ต การวิจยั และพัฒนา
นี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลสำหรับเครื่องแท็บเล็ตพีซี โดยสำรวจสภาพปญหาและ
ความตองการใชแอปพลิเคชันในการบันทึกทางการพยาบาลจากกลุมพยาบาลตัวอยางจำนวน 34 คน แลวนำผล
มาพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกทางการพยาบาลโดยใชโปรแกรม Android Studio ในการพัฒนาการบันทึก
ทางการพยาบาลสำหรับเครือ่ งแท็บเล็ตพีซี และโปรแกรม Codeigniter เพือ่ ใหแสดงผลในระบบอินเตอรเน็ตพรอมทัง้
พิมพรายงานได ทดสอบการใชแอปพลิเคชันแลวนำไปอบรมใชกบั กลมุ ตัวอยาง ประเมินผลการอบรมและผลการใช
แอปพลิเคชันดวยแบบสอบถาม ผลการวิจยั พบวาพยาบาลวิชาชีพประสบปญหาเรือ่ งแบบฟอรมในการบันทึกทางการ
พยาบาลมีมาก ซ้ำซอน ภาระงานมาก อานลายมือไมออกและขาดทักษะในการบันทึก โปรแกรมนีม้ คี วามเหมาะสม
ทัง้ ดานเนือ้ หา (ผเู ชีย่ วชาญดานการบันทึกการพยาบาล) ดานการใชงาน (ผเู ชีย่ วชาญดานโปรแกรมคอมพิวเตอร)
และดานการนำไปใช (ผเู ชีย่ วชาญดานการพยาบาลผปู ว ย) โดยมีคา IOC 0.67-1.00 ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
ตามระดับ E1/E2 มีคา เทากับ 84.26/81.91 ความคิดเห็นตอการใชแอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกทางการพยาบาล
ในเครือ่ งแท็บเล็ตพีซที งั้ ดานปจจัยนำเขา กระบวนการ และผลผลิตอยใู นระดับมาก โดยสรุปการพัฒนาแอปพลิเคชัน
สำหรับการบันทึกทางการพยาบาลในเครือ่ งแท็บเล็ตพีซมี คี วามเหมาะสมทัง้ เนือ้ หา การนำไปใชและประสิทธิภาพ
คำสำคัญ: การบันทึกทางการพยาบาล แอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกทางการพยาบาล ขอวินจิ ฉัยทางการพยาบาล
พุทธชินราชเวชสาร 2559;33(2):207-17.
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Abstract
Nursing record is an important activity for all nurses and reflected the quality of care. Currently,
a development attributed to more effectively via the internet. This research and developmenthad aimed to
develop application for nursing record in the tablet PC. After surveyed the problem and requirement
of application for nursing record in 34 sample nurses, the results were used to develop application for nursing
records in the tablet PC by the Android studio program and show the records in the internet and print by
the Codeigniter program. The application was tested and then used in the sample group. The results of
training and application usage were evaluated with questionnaires. The results showed that nurses had
problem towards massive and repetitive records, high workloads, poor hand writing and inadequate recording
skills. The application development was appropriated for contents (nursing record expert), for usage
(computer program experts) and for application (nursing care experts) with IOC 0.67-1.00. Scale of efficiency
in application E1/E2 was 84.26/81.91. The opinions towards application for nursing records were high level
for input, process and outcome. In conclusion, the application development for nursing records in the
tablet PC is proper in contents, usage and efficiency.
Keyword: nursing record, application for nursing record, nursing diagnosis
Buddhachinaraj Med J 2016;33(2):207-17.

บทนำ
การบันทึกทางการพยาบาลเปนกิจกรรมสำคัญ
สำหรับพยาบาลทุกคนเนื่องจากเปนหลักฐานในการ
ประเมินคุณภาพการพยาบาลผูปวย ในอดีตพยาบาล
มี ค วามเชื่ อ ว า ยิ่ ง เก็ บ ข อ มู ล ไว ม ากเท า ใดจะทำให
พยาบาลสามารถปองกันตัวไดในกรณีที่เปนปญหา
แตในปจ จุ บั นพยาบาลประจั ก ษวาการเก็บขอมูลที่
ครอบคลุ ม และเป น ระบบ ทำให ไ ด ข อ มู ล มากกว า
ใชเวลานอย และประหยัดพืน้ ทีก่ วาการเก็บขอมูลแบบ
เดิม การบันทึกทางการพยาบาลตองมีความครอบคลุม
และสะท อ นสภาวะของผู รั บ บริ ก ารอย า งถู ก ต อ ง 1
เปนหลักฐานที่สำคัญในการประเมินคุณภาพของการ
รักษาพยาบาลผูปวย โดยการบันทึกลงในแบบฟอรม
ในกระดาษลงในฐานขอมูลในคอมพิวเตอร โดยปกติ
พยาบาลจะบั น ทึ ก และรายงานเมื่ อ เปลี่ ย นเวร 2
การบันทึกทางการพยาบาลที่มีคุณภาพเปนเครื่องมือ
สือ่ สารระหวางทีมพยาบาลและทีมสุขภาพ เปนประโยชน
ในการวางแผนการรักษาพยาบาลอยางตอเนือ่ ง สะทอน
ใหเห็นคุณภาพของการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ยิง่ ไปกวา
นั้นยังเปนขอมูลในการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งรวมทัง้ ใชเปนหลักฐานในการประกันคุณภาพ
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

ของบริการพยาบาล ตลอดจนแสดงใหเห็นถึงการ
พิทกั ษสทิ ธิผปู ว ยและเปนหลักฐานทางกฎหมายได3
โรคมะเร็ ง ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาสุ ข ภาพที่ ซั บ ซ อ น
การดู แ ลรั ก ษาจึ ง ต อ งการผู เ ชี่ ย วชาญหลากหลาย
สาขาวิ ช าซึ่ ง ต อ งทำงานเป น ที ม การสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพระหวางทีมบุคลากรสุขภาพเปนเรือ่ งสำคัญ
เพือ่ ใหเกิดการประสานการดูแลและผปู ว ยไดรบั การดูแล
อยางตอเนือ่ ง โดยบันทึกทางการพยาบาลเปนวิธกี าร
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุดระหวางทีมการพยาบาล
และทีมบุคลากรสุขภาพอืน่ ๆ จึงควรมีการดำเนินการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง พบวาปญหาการบันทึกทาง
การพยาบาลมี 4 ดาน คือ 1) วิธกี ารบันทึกไมถกู ตอง
ไมครอบคลุม ไมครบถวน ไมตอ เนือ่ งตามกระบวนการ
พยาบาล การเขียนที่ไมเรียบรอย ลายมือที่อานยาก
ทำใหขอ มูลทีส่ ำคัญถูกมองขามไป อาจทำใหเกิดความ
ผิดพลาดในการดูแลได4-7 2) แบบฟอรมการบันทึก
ไมเหมาะสม ไมครอบคลุมปญหาของผปู ว ย มีการบันทึก
ซ้ำซอน ขาดความเชือ่ มโยงในการบันทึกของพยาบาล
รวมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ สงผลใหขอมูลในบันทึก
ของพยาบาลไมไดใชประโยชนอยางเต็มที่4-9 3) คูมือ
Volume 33 No. 2 May-August 2016

พุทธชินราชเวชสาร

BUDDHACHINARAJ MEDICAL JOURNAL

การบันทึกทางการพยาบาลสำหรับใชเปนแนวทาง
การบันทึกไมมีประจำหนวยงาน ไมครอบคลุมปญหา
ของผูปวย ไมมีตัวอยางที่ดีในการบันทึกตามบริบท
ของหนวยงานนั้นๆ4,5,7 และ 4) ระบบการนิเทศการ
ตรวจสอบการบันทึกทางการพยาบาลขาดประสิทธิภาพ6,10
จากปญหาดังกลาวขางตน ผวู จิ ยั ในฐานะหัวหนา
กลมุ งานการบริการผปู ว ยในซึง่ มีหนาทีร่ บั ผิดชอบเปน
แกนนำในการพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาล
และควบคุมคุณภาพการบันทึกอยางตอเนื่อง จึงเห็น
ความจำเปนในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการ
บันทึกทางการพยาบาลในเครื่องแท็บเล็ตพีซี โดยมี
วัตถุประสงคเพือ่ พัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลให
มีคุณภาพสำหรับใชสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระหวางบุคลากรทีมสุขภาพ ซึง่ จะเปนประโยชนตอ การ
ใหบริการพยาบาลที่เปนไปตามมาตรฐานเชิงวิชาชีพ
และใช ป ระกอบการพิ จ ารณากำหนดเป น แนวทาง
การดูแลผปู ว ย อันจะสงผลดีตอ ผปู ว ยและญาติมากทีส่ ดุ

วัสดุและวิธกี าร
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น วิ จั ย และพั ฒ นา (research
and development) โดยเลือกกลุมตัวอยางจากการ
สมุ แบบแบงขัน้ จากพยาบาลวิชาชีพประจำหอผปู ว ย
ในโรงพยาบาลมะเร็ง อุดรธานี ดวยวิธขี องแครซีแ่ ละ
มอรแกน11 ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95 % ไดกลมุ ตัวอยาง
จำนวน 34 คน จากหอผู ป ว ยสามั ญ ชาย 7 คน
หอผูปวยสามัญหญิง 7 คน หอผูปวยพิเศษ 17 คน
หอผปู ว ยพิเศษ 2 7 คนและหอผปู ว ยวิกฤต 6 คน
ผวู จิ ยั สำรวจสภาพปญหาและความตองการการใช
แอปพลิ เ คชั น เพื่ อ การบั น ทึ ก ทางการพยาบาลจาก
กลุมตัวอยาง ดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยคิดขึ้นเอง
จำนวน 10 ขอ โดยแตละขอมีตวั เลือกระดับความคิดเห็น
5 ระดับ คือ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง นอยและนอยทีส่ ดุ
โดยคิดเปนคะแนน 5,4,3,2 และ 1 ตามลำดับ วิเคราะห
เปนจำนวนรอยละ แลวนำผลการสำรวจสภาพปญหา
และความตองการการใชแอปพลิเคชันเพื่อการบันทึก
ทางการพยาบาลจากกลุมตัวอยางไปสรางและพัฒนา
แอปพลิเคชันเพื่อการบันทึกทางการพยาบาลสำหรับ
เครือ่ งแท็บเล็ตพีซี โดยใชโปรแกรม Android studio สำหรับ
การเชื่อมโยงขอมูลของผูปวยกับขอมูลการพยาบาล
และขอมูลยาของโรงพยาบาลมะเร็ง อุดรธานี และใช
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โปรแกรม Codeiginter สำหรับการแสดงขอมูลผปู ว ย
ข อ มู ล การพยาบาลและข อ มู ล ยา เพื่ อ สั่ ง พิ ม พ แ ละ
เก็บเปนหลักฐานในแฟมเวชระเบียนของผปู ว ย ทดสอบ
การใชแอปพลิเคชันกับผเู ชีย่ วชาญดานการบันทึกทาง
การพยาบาล 3 คน ผู เ ชี่ ย วชาญด า นโปรแกรม
คอมพิวเตอร 3 คนและผูเชี่ยวชาญดานการพยาบาล
ผปู ว ย 5 คน เพือ่ ตรวจสอบสอบความถูกตองเหมาะสม
ความสอดคลองกับเนือ้ หาและการนำไปใช
หลังจากตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของ
แอปพลิเคชันแลว ผูวิจัยนำแอปพลิเคชันสำหรับการ
บันทึกทางการพยาบาลในเครือ่ งแท็บเล็ตพีซไี ปใชกบั
กลุมพยาบาลตัวอยาง โดยมีการอบรมกอนใชและ
ประเมินผลการบันทึกทางการพยาบาลในเครื่องแท็บ
เล็ตพีซหี ลังใช วิเคราะหประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน
โดยใช E1/E2 และประเมินความคิดเห็นของกลมุ ตัวอยาง
ที่ใชแอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกทางการพยาบาล
ดวยแบบสอบถามที่ผูวิจัยคิดขึ้นเอง อันประกอบดวย
แบบสอบถามดานปจจัยนำเขา 9 ขอ ดานกระบวนการ
การใชแอปพลิเคชัน 7 ขอและดานผลลัพทการใช
แอปพลิ เ คชั น 4 ข อ โดยทุ ก ข อ มี ตั ว เลื อ กระดั บ
ความคิดเห็น 5 ระดับ คือ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง นอย
และนอยทีส่ ดุ โดยคิดเปนคะแนน 5, 4, 3, 2 และ 1
ตามลำดับวิเคราะหเปนจำนวนรอยละ
ผูวิจัยเปนผูสงและเก็บแบบสอบถามดวยตัวเอง
ทุกขั้นตอน และมีการพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง
อนึ่งการวิจัยครั้งนี้ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษยของโรงพยาบาลมะเร็ง
อุดรธานี ที่ 03125/4910 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
รหัสโครงการ 9/2557

ผลการศึกษา
ขอมูลทางกายภาพของกลุมตัวอยางพบวาเปน
เพศหญิง รอยละ 85.3 อายุระหวาง 25-30 ป และ
อายุระหวาง 30-40 ป เทากัน รอยละ 41.2 ระดับ
การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท า ร อ ยละ97.1
ประสบการณการทำงานไมเกิน 5 ป รอยละ 38.2
ประสบการณการปฏิบัติงานในหอผูปวยไมเกิน 5 ป
รอยละ 76.5 ปฏิบตั งิ านในตำแหนงพยาบาลประจำการ
รอยละ 76.4 เคยอบรมเกีย่ วกับการบันทึกทางการพยาบาล
3 ครัง้ ขึน้ ไป คิดเปนรอยละ 50.0 แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ขอมูลทางกายภาพของกลมุ ตัวอยาง
ขอมูล
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ(ป)
25-30
30-40
41-50
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
ปริญญาโท
ประสบการณการทำงาน (ป)
<5
6-10
11-15
16-20
> 20 ป
ประสบการณการปฏิบตั งิ านในหอผปู ว ย (ป)
<5
6-10
11-15
> 16
ปฏิบตั งิ านในตำแหนง
หัวหนาหอผปู ว ย
ผชู ว ยหัวหนาหอผปู ว ย
พยาบาลประจำการ
การอบรมเกีย่ วกับการบันทึกทางการพยาบาล (ครัง้ ตอป)
1
2
>3

ผลการสำรวจสภาพป ญ หาการบั น ทึ ก ทางการ
พยาบาล และความตองการใชแอปพลิเคชันเพื่อการ
บั น ทึ ก ทางการพยาบาล พบว า ใช สื่ อ สารกั น ในที ม
การพยาบาลไดชัดเจนอยูในระดับมาก รอยละ 44.1
สามารถใชประโยชนจากตนแบบของกิจกรรมการ
พยาบาลเฉพาะโรคได อ ย า งครอบคลุ ม ในระดั บ
ปานกลาง รอยละ 61.7 สามารถสืบคนขอมูลเพื่อทำ
การทบทวนไดงายอยูในระดับปานกลางรอยละ 58.8
สามารถใชประโยชนจากขอมูลทีบ่ นั ทึกไดอยางดีอยใู น
ระดั บ ปานกลาง ร อ ยละ 55.9 สามารถบั น ทึ ก ได
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

จำนวน

รอยละ

29
5

85.3
14.7

14
14
6

41.2
41.2
17.6

33
1

97.1
2.9

13
4
9
6
2

38.2
11.8
26.5
17.6
5.9

26
4
2
2

76.5
11.7
5.9
5.9

4
4
26

11.8
11.8
76.4

11
6
17

32.4
17.6
50.0

ครอบคลุ ม ทุ ก กระบวนการดู แ ลผู ป ว ยอยู ใ นระดั บ
ปานกลาง รอยละ 52.9 มีความพึงพอใจในการใช
แบบบันทึกอยใู นระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 51.4
สะดวกและงายตอการบันทึกอยูในระดับปานกลาง
รอยละ 51.4 สามารถใชสื่อสารกันระหวางสหสาขา
ไดชดั เจนอยใู นระดับปานกลางรอยละ 44.1 เสียเวลา
ในการบันทึกขอมูลทางการพยาบาลอยใู นระดับปานกลาง
ร อ ยละ 44.1 มี ค วามซ้ำ ซ อ นของการบั น ทึ ก อยู ใ น
ระดับปานกลาง รอยละ 38.2 ดังตารางที่ 2
Volume 33 No. 2 May-August 2016

พุทธชินราชเวชสาร

BUDDHACHINARAJ MEDICAL JOURNAL

211

ตารางที่ 2 สภาพปญหาและความตองการใชโปรแกรมเพือ่ การบันทึกทางการพยาบาล
ความคิดเห็น (รอยละ)
ขอมูล

มากทีส่ ดุ
5

มาก
4

ปานกลาง
3

นอย
2

นอยทีส่ ดุ
1

0
0

44.1
26.5

29.4
61.7

26.5
11.8

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

11.8
11.8
26.5
26.5
11.8
20.6
32.4
36.8

58.8
55.9
52.9
51.4
51.4
44.1
44.1
38.2

29.4
32.3
20.6
22.1
36.8
35.3
23.5
25.0

0
0
0
0
0
0
0
0

สือ่ สารกันในทีมการพยาบาลไดชดั เจน
ใชประโยชนจากตนแบบของกิจกรรมการพยาบาล
เฉพาะโรคไดอยางครอบคลุม
สืบคนขอมูลเพือ่ ทำการทบทวนไดงา ย
ใชประโยชนจากขอมูลทีบ่ นั ทึกไดอยางดี
บันทึกไดครอบคลุมทุกกระบวนการดูแลผปู ว ย
พึงพอใจในการใชแบบบันทึก
สะดวกและงายตอการบันทึก
ใชสอื่ สารกันระหวางสหสาขาไดชดั เจน
เสียเวลาในการบันทึกขอมูลทางการพยาบาล
มีความซ้ำซอนของการบันทึก

เมือ่ พิจารณาถึงผลการสรางและพัฒนาแอปพลิเคชัน
สำหรับการบันทึกทางการพยาบาล พบวาผเู ชีย่ วชาญ
ดานการบันทึกทางการพยาบาล 3 คน เห็นวาเหมาะสม
สอดคลองกับเนือ้ หาการบันทึกทางการพยาบาล (IOC
0.67 ถึง 1.00 ) ผเู ชีย่ วชาญดานโปรแกรมคอมพิวเตอร
3 คน เห็นวาแอปพลิเคชันทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความเหมาะสม
ในการนำไปใช (IOC 0.67 ถึง 1.00) และผเู ชีย่ วชาญ
ดานการพยาบาลผปู ว ย 5 คน เห็นวาเหมาะสมในการ
นำไปใช (IOC 0.60 ถึง 1.00)
การทดลองใชแอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกทาง
การพยาบาลในเครื่องแท็บเล็ตพีซี พบวาพยาบาล
ประจำหอผปู ว ยในมีผลสัมฤทธิห์ ลังการฝกอบรมสูงกวา
กอนการฝกอบรม และแอปพลิเคชันสำหรับการบันทึก
ทางการพยาบาลนี้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหลั ง การอบรม/
กอนการอบรม (E1/E2) เทากับ 84.26/81.91 ตามลำดับ
การประเมินและปรั บปรุงแอปพลิเคชันสำหรับ
การบั น ทึ ก ทางการพยาบาลในเครื่ อ งแท็ บ เล็ ต พี ซี
มีรายละเอียดดังนี้
ดานปจจัยนำเขา พบวาคณะวิทยากรที่แนะนำ
การใชแอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกทางการพยาบาล
ในเครื่องแท็บเล็ตพีซีมีความรูความสามารถ อยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 73.5 จำนวนผเู ขารวมอบรม
การใชแอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกทางการพยาบาล
ในเครือ่ งแท็บเล็ตพีซเี หมาะสมอยใู นระดับมาก คิดเปน
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

รอยละ 67.6 ระยะเวลาที่ใชในการใชแอปพลิเคชัน
สำหรับการบันทึกทางการพยาบาลในเครื่องแท็บเล็ต
พีซีมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ
67.6 เครื่องแท็บเล็ตพีซีที่ใชในการบันทึกทางการ
พยาบาลใชงานไดสะดวกอยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ 64.7 แอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตที่พัฒนาขึ้น
เพือ่ ใชในการบันทึกทางการพยาบาลใชงานไดสะดวก
อยใู นระดับมาก คิดเปนรอยละ 64.7 สถานทีฝ่ ก ปฏิบตั ิ
ในการใชแอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกทางการพยาบาล
ในเครือ่ งแท็บเล็ตพีซเี หมาะสมอยใู นระดับมาก คิดเปน
รอยละ 61.8 จำนวนแบบฟอรมในการบันทึกทางการ
พยาบาลเหมาะสมอยใู นระดับมาก คิดเปนรอยละ 61.8
(ภาพที1่ , 2) ระยะเวลาในการบันทึกทางการพยาบาล
เหมาะสมอยใู นระดับมาก คิดเปนรอยละ 58.8 เนือ้ หา
ในการบันทึกทางการพยาบาลเหมาะสมอยใู นระดับมาก
คิดเปนรอยละ 41.2 ตามตารางที่ 3
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ภาพที1่ การเขารหัสผใู ชงาน

ภาพที่ 2 เมนูหลักของบันทึกในโปรแกรม

ตารางที่ 3 ผลการประเมินดานปจจัยนำเขา
ความคิดเห็น (รอยละ)
ขอมูล

มากทีส่ ดุ
5

มาก
4

ปานกลาง
3

นอย
2

นอยทีส่ ดุ
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

73.5
67.6
67.6
64.7
64.7
61.8
61.8
58.8
41.2

20.6
32.4
26.5
20.6
32.4
23.5
20.6
23.5
32.3

5.9
0
5.9
14.7
2.9
14.7
17.6
17.7
26.5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

วิทยากรมีความรคู วามสามารถ
จำนวนผเู ขารวมอบรมเหมาะสม
ระยะเวลาทีใ่ ชในการอบรมเหมาะสม
เครือ่ งแท็บเล็ตพีซใี ชงานไดสะดวก
แอปพลิเคชันใชงานไดสะดวก
สถานทีฝ่ ก ปฏิบตั ใิ นการอบรมเหมาะสม
จำนวนแบบฟอรมเหมาะสม
ระยะเวลาเหมาะสม
เนือ้ หาในการบันทึกเหมาะสม

ดานกระบวนการใชแอปพลิเคชันสำหรับการบันทึก
ทางการพยาบาลในเครือ่ งแท็บเล็ตพีซี พบวามีกจิ กรรม
ทีเ่ หมาะสมกับผฝู ก อยใู นระดับมาก คิดเปนรอยละ 73.5
มีขนั้ ตอนปฏิบตั ชิ ดั เจนอยใู นระดับมาก คิดเปนรอยละ
67.6 ตรงประเด็นปญหาและความตองการของผูใช
อยู ใ นระดั บ มาก คิ ด เป น ร อ ยละ 58.8 มี เ นื้ อ หาที่
ครอบคลุมอยใู นระดับมากคิดเปน 55.9 การออกแบบ
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

การฝกเหมาะสมอยใู นระดับมาก คิดเปนรอยละ 52.90
(ภาพที่ 3, 4) ดูแลใหสามารถใชแอปพลิเคชันไดอยาง
เหมาะสมเปนรายบุคคลอยใู นระดับมาก คิดเปนรอยละ
47.0 มี โ อกาสแสดงความคิ ด เห็ น ในทุ ก ขั้ น ตอน
การปฏิ บั ติ อ ยู ใ นระดั บ มาก คิ ด เป น ร อ ยละ 41.2
ตามตารางที่ 4
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ภาพที่ 4 บันทึกความกาวหนาในการพยาบาล

ตารางที่ 4 ผลการประเมินดานกระบวนการใชแอปพลิเคชัน
ความคิดเห็น (รอยละ)
ขอมูล
มีกจิ กรรมทีเ่ หมาะสมกับผฝู ก
มีขนั้ ตอนปฏิบตั ชิ ดั เจน
ตรงประเด็นปญหา/ความตองการของผใู ช
มีเนือ้ หาทีค่ รอบคลุม
การออกแบบการฝกเหมาะสม
ใชแอปพลิเคชันไดเปนรายบุคคล
แสดงความคิดเห็นในทุกขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ

มากทีส่ ดุ
5
0
0
0
0
0
0
0

ด า นผลลั พ ธ จ ากการใช แ อปพลิ เ คชั น สำหรั บ
การบันทึกทางการพยาบาลในเครือ่ งแท็บเล็ตพีซี พบวา
ระดับความพึงพอใจตอการบันทึกสภาพผูปวยแรกรับ
อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 44.1 การบันทึกการ
ใหยาอยใู นระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 47.1 การบันทึก
ทางการพยาบาลอยใู นระดับมาก คิดเปนรอยละ 61.8
(ภาพที่ 5,6) ระดับความพึงพอใจโดยรวมตอการใช
แอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกทางการพยาบาลใน
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

มาก
4
73.5
67.6
58.8
55.9
52.9
47.0
41.2

ปานกลาง
3
23.5
20.6
20.6
23.5
32.4
35.3
35.3

นอย
2
3.0
11.8
20.6
20.6
14.7
17.7
23.5

นอยทีส่ ดุ
1
0
0
0
0
0
0
0

เครือ่ งแท็บเล็ตพีซอี ยใู นระดับมาก คิดเปนรอยละ 50.0
(ตารางที่ 5) และมีขอ เสนอแนะใหโรงพยาบาลปรับปรุง
ในเรือ่ งระบบอินเตอรเน็ตชา การพิมพเอกสารหลังการ
บันทึก ควรสะดวก รวดเร็วกวาเดิม การนำไปใชใน
สถานการณจริงกับผปู ว ยอาจตองทำความเขาใจอธิบาย
ผูปวย การลงบันทึกยามีรายการยายังไมครอบคลุม
และรายชื่อยานาจะมีทั้งชื่อสามัญและชื่อทางการคา
และจำนวนของเครือ่ งแท็บเล็ตพีซที ใี่ ชไมเพียงพอ
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ภาพที่ 5 บันทึกตามรูปแบบ NANDA

ภาพที่ 6 ขอวินจิ ฉัยทางการพยาบาล

ตารางที่ 5 ผลลัพธจากการใชแอปพลิเคชัน
ความคิดเห็น (รอยละ)
ขอมูล
การบันทึกสภาพผปู ว ยแรกรับ
การบันทึกการใหยา
การบันทึกทางการพยาบาล
ความพึงพอใจโดยรวมตอการใชแอปพลิเคชัน

มากทีส่ ดุ
5
0
0
0
0

มาก
4
44.12
38.24
61.76
50

ปานกลาง
3
38.24
47.05
26.47
38.24

นอย
2
17.65
14.71
11.76
11.76

นอยทีส่ ดุ
1
0
0
0
0

วิจารณ
การสำรวจสภาพป ญ หา และความต อ งการใช
แอปพลิ เ คชั น สำหรั บ การบั น ทึ ก ทางการพยาบาล
ในเครื่องแท็บเล็ตพีซีควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน
การบันทึกทางการพยาบาลสำหรับเครือ่ งแท็บเล็ตพีซี
มาใชแทนแบบฟอรมที่ใชกระดาษ เพื่อใหสามารถใช
ประโยชน จ ากต น แบบของกิ จ กรรมการพยาบาล
เฉพาะโรคไดอยางครอบคลุม สืบคนขอมูลเพื่อทำ
การทบทวนได ง า ยไม เ สี ย เวลาในการบั น ทึ ก ข อ มู ล
ทางการพยาบาล4,12,15 ใชประโยชนจากขอมูลทีบ่ นั ทึก
ไดอยางดีใชเปนแนวทางการบันทึกและตัวอยางบันทึก
ไดครอบคลุมทุกกระบวนการดูแลผปู ว ย ลดความซ้ำซอน
ของการบันทึก5สะดวกและงายตอการบันทึกใชสอื่ สาร
กันในทีมการพยาบาลไดชดั เจน และเพิม่ คุณภาพบันทึก
ทางการพยาบาล13,14
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

สวนการสรางและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการ
บันทึกทางการพยาบาลโดยใชโปรแกรม Android
Studio ใหใชงานสำหรับเครือ่ งแท็บเล็ตพีซมี ปี ระสิทธิผล
เชือ่ มโยงขอมูลการพยาบาลกับขอมูลผปู ว ยและขอมูล
ดานยาของโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี และโปรแกรม
Codeigniter สำหรับการแสดงขอมูลผูปวย ขอมูลยา
และขอมูลการพยาบาลผานระบบอินเตอรเน็ตและ
สามารถสัง่ พิมพผา นเครือ่ งพิมพเพือ่ เก็บเปนหลักฐาน
ในแฟมผูปวยมีเนื้อหาในการบันทึกทางการพยาบาล
ครบถวน เหมาะสมในการนำไปใชจริง
การทดลองใชระบบโปรแกรมการบันทึกทางการ
พยาบาลสำหรั บ เครื่ อ งแท็ บ เล็ ต พี ซี ที่ พั ฒ นาขึ้ น
มีประสิทธิภาพ สามารถบันทึกไดงา ยสะดวก ครอบคลุม
ความตองการของผูปวยแบบองครวมและตอเนื่อง4,17
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ใชแกปญหาการบันทึกทางการพยาบาลที่ไมสมบูรณ
ใหมคี ณ
ุ ภาพเพิม่ ขึน้ 5.12,13,18-20
การประเมินและปรั บปรุ งแอปพลิ เคชันสำหรับ
การบันทึกทางการพยาบาลในเครือ่ งแท็บเล็ตพีซยี งั ตอง
พัฒนาในดานสะดวกในการใชงาน เพราะตองเชือ่ มโยง
ดวยระบบอินเตอรเน็ต และจำนวนแบบฟอรมในการ
บันทึกทางการพยาบาลควรเพิม่ เติมมากขึน้ ตามสภาพ
ปญหาทีซ่ บั ซอนของผปู ว ย อีกทัง้ ตองเพิม่ การฝกอบรม
ในการใชแอปพลิเคชันเปนรายบุคคลเพื่อใหสามารถ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถระบุขอ มูลผปู ว ย
และเตรียมความพรอมสำหรับการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ได อ ย า งถู ก ต อ ง 5,14,21 บันทึกไดรวดเร็ว ครอบคลุม
ความต อ งการของผู ป ว ยแบบองค ร วมและอย า ง
ตอเนื่อง24-28 ชวยปรับปรุงคุณภาพของการดูแลใหกับ
ผปู ว ยทีร่ กั ษาในโรงพยาบาล12,22
การวิ จั ย และพั ฒ นาครั้ ง นี้ ส รุ ป ได ว า การพั ฒ นา
แอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกทางการพยาบาลใน
เครือ่ งแท็บเล็ตพีซมี ปี ระสิทธิภาพ เหมาะสมและสะดวก
ในการใชงาน สามารถนำไปประยุกตเปนแนวทาง
ในการบันทึกทางการพยาบาลของสถานพยาบาลอืน่ ได

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นพ.อิสระ เจียวิรยิ บุญญา ผอู ำนวยการ
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี รองผอู ำนวยการกลมุ ภารกิจ
ดานการพยาบาล หัวหนาหอผปู ว ย พยาบาลประจำการ
ทุกหอผปู ว ย นักศึกษาฝกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม ทีส่ นับสนุนใหงานวิจยั สำเร็จลุลว งไปได
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