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บทคัดย่อ
การเขียนบันทึกทางการพยาบาลมีความส�ำคัญ พยาบาลวิชาชีพจะต้องบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล
อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ มีคุณภาพ สะท้อนถึงกระบวนการพยาบาลที่มีลักษณะเฉพาะของกิจกรรม เป็นประโยชน์ต่อการ
ดูแลรักษาพยาบาลอย่างแท้จริง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองวัดผลก่อน หลังการพัฒนา และระยะติดตามผล มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการเขียนบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด กลุ่มตัวอย่างประกอบ
ด้วยพยาบาลวิชาชีพประจ�ำหอผูป้ ว่ ยจ�ำนวน 85 คน และเวชระเบียนผูป้ ว่ ยยาเสพติดทีจ่ ำ� หน่ายแล้ว 468 แฟ้ม โดยแบ่ง
เก็บข้อมูลครั้งละ 156 แฟ้มในแต่ละระยะ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพประกอบด้วย อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การเขียนบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด พัฒนาแบบฟอร์มรับผู้ป่วยใหม่ คู่มือบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วย
ยาเสพติด ทบทวนการเขียนบันทึกทางการพยาบาล แจ้งผลการตรวจประเมินบันทึกทางการพยาบาลและคุณภาพบันทึก
ทางการพยาบาลพร้อมข้อเสนอแนะการปรับปรุงการเขียนบันทึกทางการพยาบาล รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามการ
รับรู้ความสามารถตนเองในการเขียนบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติดจากพยาบาลวิชาชีพ แบบตรวจประเมิน
บันทึกทางการพยาบาล และแบบวิเคราะห์คณ
ุ ภาพบันทึกทางการพยาบาลจากเวชระเบียนผูป้ ว่ ยยาเสพติดทีจ่ ำ� หน่ายแล้ว
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา การทดสอบที และการทดสอบความแปรปรวนส�ำหรับการวัดซ�ำ้ ผลการวิจยั พบว่า
1) คะแนนเฉลีย่ การรับรูค้ วามสามารถตนเองในการเขียนบันทึกทางการพยาบาลสูงกว่าก่อนการพัฒนาในทุกประเด็น
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ P-value<.001 2)คะแนนเฉลี่ยการตรวจประเมินบันทึกทางการพยาบาล หลังการพัฒนา
และระยะติดตามผล สูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ P-value<.001 ส่วนคะแนนเฉลีย่ หลังการพัฒนา
และระยะติดตามผลแตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ P-value =.490 3) คะแนนเฉลีย่ วิเคราะห์คณ
ุ ภาพบันทึก
ทางการพยาบาล หลังการพัฒนาและระยะติดตามผล สูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ P-value<.001
ส่วนคะแนนเฉลี่ยหลังการพัฒนาและติดตามผลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ P-value =.589
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาคุณภาพ,บันทึกทางการพยาบาล,ผูป้ ว่ ยยาเสพติด,สถาบันบ�ำบัดรักษาและฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี
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Abstract
Nursing recording is crucial. Registered nurses must record their nursing activities accurately,
completely, and with quality. It reflects the specialty of nursing processes. It is useful for nursing cares and patient
treatments. This quasi-experimental study aimed to measure the effects before, after and the follow-up period.
The objectives were to study the results of the quality improvement of nursing records for drug abuse patients.
The sample included 85 registered nurses in wards and medical records of drug abuse patients that have been
discharge 468 medical records. These medical records were collected 156 records in each period. Quality
improvement activities program consisted of workshop for improving the quality of nursing record for drug abuse
patients, develop a new patient admission form, nursing record for drug abuse patients guideline, revised of nursing
record ,feedback of the results of the assessment of nursing record and quality of nursing record and suggestions
for improving nursing record. Data were collected from self-efficacy questionnaires in writing nursing records
of drug abuse patients by registered nurses, nursing record assessment forms and nursing records quality analysis
form from medical record of patients that have been discharged. Data were analyzed by descriptive, T test, and
Repeated measure ANOVA statistics. Results: 1) Mean scores of self-efficacy in writing nursing records were
significantly improved in all aspects after workshop, P-value<.001 2) Mean scores of nursing record assessment
forms after program and follow-up period were significantly higher than before program, P-value<.001 mean scores
after program and follow-up period were not significant difference, P-value = .490. 3) Mean scores of nursing
records quality analysis forms after program and follow-up period were significantly higher than before program,
P-value<.001 mean scores after program and follow-up period were not significant difference, P-value = .589.
Keywords : quality improvement, nursing record, drug abuse patients, Patients at Princess Mother National
Institute on Drug Abuse Treatment

บทน�ำ
บันทึกทางการพยาบาลมีความส�ำคัญคือ เป็นสื่อ
กลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในทีมพยาบาล
รวมถึงทีมสุขภาพและผูป้ ว่ ยท�ำให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การดูอย่าง
ต่อเนื่อง(1)เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการพยาบาลที่
จ�ำเป็นต้องได้รับการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน อย่างเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการปฏิบตั ิ
การพยาบาลและในทางกฎหมาย(2)เป็นส่วนส�ำคัญใน
การบริ ก ารวิ ช าชี พ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเกี่ ย วเนื่ อ ง
ระหว่างการปฏิบัติการพยาบาลและการประเมินผล(3)
เป็นเครื่องมือในกระบวนการประกันคุณภาพการดูแล

รักษาผูร้ บั บริการและเป็นหลักฐานในการรับรองคุณภาพ
บริ ก ารพยาบาลและโรงพยาบาล (4) ดั ง นั้ น การเขี ย น
บันทึกทางการพยาบาลจึงมีความส�ำคัญส�ำหรับพยาบาล
วิชาชีพทุกคน ซึง่ พยาบาลวิชาชีพจะต้องบันทึกการปฏิบตั ิ
กิจกรรมการพยาบาลอย่างถูกต้อง สมบูรณ์ มีคุณภาพ
สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพยาบาลทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ
ของกิจกรรม ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เป็นประโยชน์
ต่อการดูแลรักษาพยาบาลอย่างแท้จริง(5)
สถาบั น บ� ำ บั ด รั ก ษาและฟื ้ น ฟู ผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด
แห่งชาติบรมราชชนนี ให้การบ�ำบัดรักษาผู้ติดยาและ
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สารเสพติดอย่างครบขั้นตอน ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย
ใน ภารกิจด้านการพยาบาลได้ให้ความส�ำคัญเรื่องการ
บั น ทึ ก ทางการพยาบาลผู ้ ป ่ ว ยยาเสพติ ด และจั ด ให้ มี
การตรวจสอบบันทึกทางการพยาบาลต่อเนื่องทุกปีโดย
ปีงบประมาณ 2562 ได้มีการตรวจสอบบันทึกทางการ
พยาบาลตามกระบวนการพยาบาล พบว่ามี 2 หอผู้ป่วย
ที่ผ่านเกณฑ์ (เกณฑ์ร้อยละ 80) และ 11 หอผู้ป่วยที่มี
คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ แต่ทุกหอผู้ป่วยยังพบประเด็นข้อ
เสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาการเขียน
บันทึกทางการพยาบาล ในด้านต่างๆได้แก่ ด้านการ
ประเมินภาวะสุขภาพ ด้านการวินิจฉัยทางการพยาบาล
ด้านการปฏิบตั กิ ารพยาบาล การประเมินผลการพยาบาล
การวางแผนจ�ำหน่าย และ ความต่อเนื่องของการบันทึก
นอกจากนี้ ไ ด้ มี ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก พยาบาล
วิชาชีพหอผู้ป่วยบ�ำบัดด้วยยา และฟื้นฟูสมรรถภาพ
จ� ำ นวน 10 คน พบว่ า สาเหตุ ข องการบั น ทึ ก ทางการ
พยาบาลที่ยังขาดคุณภาพเนื่องจาก รู้สึกเบื่อในการต้อง
มานั่งเขียนทุกวัน เขียนเดิมๆ ทุกวันนี้ผู้ป่วยยาเสพติดมี
ปัญหายุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นในการเขียนบันทึกทางการ
พยาบาลต้องใช้เวลามากในการเขียนแต่ละคนท�ำให้ใช้
เวลานานมากขึน้ เสียเวลาในการดูแลผูป้ ว่ ยอืน่ ต้องเขียน
ให้หลายคนท�ำให้รีบและการเขียนอาจไม่สมบูรณ์ ดูแล
ผู้ป่วยใช้เวลามากแล้ว ไม่มีเวลามานั่งเขียนให้ครบถ้วน
การเขียนแต่ละคนไม่ไปในทางเดียวกัน มีการตรวจสอบ
แต่ขาดการแนะน�ำ ทุกคนใช้แบบการเขียนของตัวเอง
ไม่รู้จะเขียนอย่างไร เริ่มต้นอย่างไร เขียนไม่ถูกท�ำให้เบื่อ
นึกรูปแบบการเขียนไม่ได้ ควรมีการอบรมให้ความรู้สู่
ผู้ปฏิบัติจริงๆ
ดั ง นั้ น ผู ้ วิ จั ย จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การเขียนบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด เพื่อ
ให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยมีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถเขียนบันทึกทางการพยาบาล
ผู้ป่วยยาเสพติดถูกต้อง สมบูรณ์ มีข้อมูลเพียงพอที่จะใช้
สื่อสารระหว่างทีมรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้ประโยชน์ในการทบทวนการดูแลรักษา และประเมิน

Vol. 12 No.1 Oct. 2021 - Mar. 2022

คุ ณ ภาพการรั ก ษาพยาบาล และใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานทาง
กฎหมายหรื อ หลั ก ฐานทางการรั ก ษาพยาบาลผู ้ ป ่ ว ย
ยาเสพติดได้ โดยใช้แนวคิดการพัฒนาบันทึกทางการ
พยาบาลให้มีคุณภาพ(6) ในเรื่องของการพัฒนาความ
สามารถของพยาบาลในการบันทึกได้ถูกต้องตามหลัก
การบันทึก การสร้างมาตรฐานการเขียนวินิจฉัยทางการ
พยาบาลสามารถน�ำไปใช้ได้ง่าย น�ำมาบันทึกได้รวดเร็ว
ปรับปรุงแบบฟอร์ม ก�ำหนดเป็นนโยบายให้ความส�ำคัญ
ของการบันทึกทางการพยาบาลเพือ่ ให้เกิดการปฏิบตั จิ ริง
และมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนือ่ ง ร่วมกับแนวทางการ
บันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน
ในส่วนของพยาบาล(7) และการประเมินของกองการ
พยาบาลได้ ก�ำหนดเกณฑ์ การตรวจสอบคุ ณภาพการ
บันทึกทางการพยาบาลใช้หลักคือความถูกต้อง ความ
ครบถ้วน ชัดเจน และได้ใจความ(8) มาก�ำหนดเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัย

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความ
สามารถตนเองของพยาบาลวิชาชีพในการเขียนบันทึก
ทางการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด ระยะก่อนการพัฒนา
และหลังการพัฒนา
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย การตรวจ
ประเมินบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด ระยะ
ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา และติดตามผล
3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการวิเคราะห์
คุณภาพบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด ระยะ
ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา และติดตามผล

วัสดุและวิธีการศึกษา
การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental
Research One Group Pre – Post and Follow Test
Design) วัดผลก่อน หลังการพัฒนา และระยะติดตามผล
ท�ำการศึกษาช่วงเดือนธันวาคม 2562 พฤศจิกายน 2563
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ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำแนกเป็น 2 กลุม่
คือ 1) พยาบาลวิชาชีพประจ�ำหอผูป้ ว่ ยใน มีเกณฑ์การคัดเข้า
คือเป็นพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบตั งิ านในหอผูป้ ว่ ยระยะบ�ำบัด
ด้วยยาหรือระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ ยินดีเข้าร่วมโครงการ
วิจัย และ 2) เวชระเบียนผู้ป่วยยาเสพติดที่จ�ำหน่ายครบ
ก�ำหนด ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ(9)กล่าวว่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างเวช
ระเบียนที่จะน�ำมาทบทวนขึ้นกับปริมาณของข้อมูลและ
จ�ำนวนผู้ทบทวนที่มีในระบบนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ประเทศไทย ใช้ร้อยละ 1 - 3 ผู้วิจัยก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง
จาก 13 หอผู้ป่วยและมีการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ครั้งคือ
ระยะก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา และติดตามผลเพือ่
น�ำมาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ผู้วิจัยจึงก�ำหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเวชระเบียนผู้ป่วยยาเสพติดที่จ�ำหน่ายแล้วตาม
ช่วงเวลาที่ก�ำหนด หอผู้ป่วยละ 12 แฟ้ม จ�ำนวน 13 หอ
ผู้ป่วย คิดเป็นจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลในแต่ละ
ระยะครั้งละ 156 แฟ้มเก็บข้อมูล 3 ระยะรวม 468 แฟ้ม
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย โปรแกรมที่ใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการเขียนบันทึกทางการพยาบาล
ผู้ป่วยยาเสพติด และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเขียน
บันทึกทางการพยาบาลผูป้ ว่ ยยาเสพติด โดยใช้แนวคิด
การพัฒนาบันทึกทางการพยาบาลให้มคี ณ
ุ ภาพ(6) ร่วมกับ
แนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพการบันทึก
เวชระเบี ยนในส่ ว นของพยาบาล (7) และการประเมิน
ของกองการพยาบาลได้ก�ำ หนดเกณฑ์ก ารตรวจสอบ
คุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลใช้หลักคือความถูก
ต้อง ความครบถ้วน ชัดเจน และได้ใจความ(8) ประกอบ
ด้วย
1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเขียน
บั น ทึ ก ทางการพยาบาลผู ้ ป ่ ว ยยาเสพติ ด ประเด็ น การ
อบรมได้แก่ 1.1)บรรยายแนวคิดและความส�ำคัญเกี่ยว
กับการบันทึกทางการพยาบาล 1.2) บรรยายการเขียน
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บันทึกทางการพยาบาลรูปแบบ focus charting ในผู้ป่วย
ยาเสพติด 1.3) บรรยายพร้อมสาธิตวิธกี ารตรวจประเมิน
บันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติดจากเวชระเบียน
ผู้ป่วยที่จ�ำหน่ายแล้ว 1.4) ฝึกปฏิบัติการเขียนบันทึก
ทางการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด
2. จัดท�ำแบบฟอร์มการรับผู้ป่วยใหม่ของหอ
ผู้ป่วยบ�ำบัดด้วยยา และหอผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ
3. คู่มือการเขียนบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วย
ยาเสพติด
4. ทบทวนการเขียนบันทึกทางการพยาบาลผูป้ ว่ ย
ยาเสพติด โดยพยาบาลวิชาชีพประจ�ำหอผูป้ ว่ ยได้ทบทวน
การเขียนบันทึกทางการพยาบาลคนละ 1 แฟ้มต่อเดือน
โดยใช้แบบตรวจประเมินบันทึกทางการพยาบาล และ
แบบวิเคราะห์คุณภาพบันทึกทางการพยาบาล
5. แจ้ ง ผลการตรวจประเมิ น บั น ทึ ก ทางการ
พยาบาล และคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลทั้ง 3
ระยะคือ ระยะก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา และติดตาม
ผลโดยแจ้งผลคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้านและข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาการเขียนบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วย
ยาเสพติด
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1. แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถตนเอง
ในการเขี ย นบั น ทึ ก ทางการพยาบาลผู ้ ป ่ ว ยยาเสพติ ด
เป็นแบบวัดความมั่นใจของพยาบาลในการเขียนบันทึก
ทางการพยาบาลผูป้ ว่ ยยาเสพติดประกอบด้วย การบันทึก
การประเมินสภาพผู้ป่วยจ�ำนวน 7 ข้อเช่น การประเมิน
อาการถอนพิ ษ ยา การประเมิ น สั ม พั น ธภาพระหว่ า ง
ผู ้ ป ่ ว ยและครอบครั ว เป็ น ต้ น การบั น ทึ ก ข้ อ วิ นิ จ ฉั ย
ทางการพยาบาลจ�ำนวน 5 ข้อ เช่น ข้อวินิจฉัยทางการ
พยาบาลสอดคล้ อ งกั บ การประเมิ น สภาพผู ้ ป ่ ว ย ข้ อ
วิ นิ จ ฉั ย ทางการพยาบาลครอบคลุ ม ปั ญ หาและความ
ต้องการของผูป้ ว่ ย เป็นต้น การบันทึกการปฏิบตั กิ จิ กรรม
การพยาบาลจ�ำนวน 4 ข้อ เช่น กิจกรรมการพยาบาล
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ วิ นิ จ ฉั ย ทางการพยาบาล เป็ น ต้ น
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การบันทึกการประเมินผลการพยาบาลจ�ำนวน 3 ข้อ เช่น
การประเมินผลการพยาบาลสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมิน ประเด็นปัญหา และการปฏิบัติการพยาบาล
การบันทึกการวางแผนการจ�ำหน่ายจ�ำนวน 2 ข้อ เช่น
การวางแผนจ�ำหน่ายเน้นการมีส่วนร่วมกับ ผู้ป่วย และ
ครอบครัว รวม 21 ข้อ แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความสามารถ 1 หมายถึง มีความสามารถ
ในการเขียนบันทึก น้อย
ระดับความสามารถ 2 หมายถึง มีความสามารถ
ในการเขียนบันทึก ค่อนข้างน้อย
ระดับความสามารถ 3 หมายถึง มีความสามารถ
ในการเขียนบันทึก ปานกลาง
ระดับความสามารถ 4 หมายถึง มีความสามารถ
ในการเขียนบันทึก ค่อนข้างมาก
ระดับความสามารถ 5 หมายถึง มีความสามารถ
ในการเขียนบันทึก มาก
2. แบบตรวจประเมินบันทึกทางการพยาบาล
เป็นแบบตรวจประเมินบันทึกทางการพยาบาลจากเวช
ระเบียนผู้ป่วยยาเสพติดที่จ�ำหน่ายแล้วโดยใช้แนวทาง
การบั น ทึ ก และตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการบั น ทึ ก เวช
ระเบียนในส่วนของพยาบาล(7)ประกอบด้วย การประเมิน
ภาวะสุขภาพจ�ำนวน 10 ข้อ การวินิจฉัยทางการพยาบาล
จ�ำนวน 5 ข้อ การปฏิบัติการพยาบาลจ�ำนวน 4 ข้อ การ
ประเมินผลการพยาบาลจ�ำนวน 3 ข้อ และการวางแผน
การจ�ำหน่ายจ�ำนวน 2 ข้อ รวม 24 ข้อ แบบประเมินมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
4 ระดับ ดังนี้
0 = ไม่มีการบันทึก หรือบันทึกได้รอ้ ยละ 0 - 24
1 = มีการบันทึกเล็กน้อย บันทึกได้รอ้ ยละ 25 – 49
2 = มีการบันทึกพอใช้ บันทึกได้ร้อยละ 50 – 79
3 = มีการบันทึกดี บันทึกได้ร้อยละ 80 – 100
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3. แบบวิเคราะห์คณ
ุ ภาพบันทึกทางการพยาบาล
เป็ น แบบวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ ก ารตรวจสอบ
คุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลของกองการพยาบาล
ครบทั้ง 4 ประเด็น(4,8)ได้แก่ 1)ความถูกต้อง จ�ำนวน 6
ข้อ เช่น บันทึกข้อมูลถูกต้องตามเกณฑ์การบันทึกทางการ
พยาบาลและถูกต้องตามแบบฟอร์มก�ำหนด รายงาน
ปัญหาถูกต้องสอดคล้องกับข้อมูลสนับสนุน เป็นต้น 2)
ครบถ้วน จ�ำนวน 3 ข้อ เช่น ระบุปัญหาและความต้องการ
ของผูป้ ว่ ยได้ครอบคลุมทัง้ ปัญหาด้านร่างกาย จิตใจ และ
สังคม เป็นต้น 3) ความชัดเจน จ�ำนวน 3 ข้อ เช่น บันทึก
ด้วยอักษรที่อ่านง่ายและใช้ตัวย่อสากล เป็นต้น และ4)
ได้ใจความ จ�ำนวน 2 ข้อ เช่น บันทึกได้ใจความ เข้าใจง่าย
ตรงประเด็นตามสภาพความเป็นจริงของผู้ป่วย เป็นต้น
รวม 14 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 4 ระดับ ดังนี้
0 = ไม่มีการบันทึก หรือบันทึกได้ร้อยละ 0 - 24
1 = มีการบันทึกเล็กน้อย บันทึกได้รอ้ ยละ 25 – 49
2 = มีการบันทึกพอใช้ บันทึกได้ร้อยละ 50 – 79
3 = มีการบันทึกดี บันทึกได้ร้อยละ 80 – 100
การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ ทีไ่ ด้ทงั้ 3 ชุดมี
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1. การตรวจสอบความตรงในเนื้อหา(Content
Validity)ของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ทัง้ 3 ชุดโดยผูท้ รง
คุณวุฒิจ�ำนวน 5 ท่านประกอบด้วย นายกสมาคมนัก
บริหารคุณภาพการพยาบาล อาจารย์จากคณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์จากกองการ
พยาบาล รองผูอ้ ำ� นวยการด้านการพยาบาลสถาบันบ�ำบัด
รักษาและฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และ
รองผูอ้ ำ� นวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลธัญญารักษ์
สงขลา
2. ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ และ
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบอีกครั้ง
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3. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการหาความ
เชือ่ มัน่ (Reliability) ผูว้ จิ ยั หาค่าความเชือ่ มัน่ ของเครือ่ ง
มือทั้ง 3 ชุด ซึ่งค่าที่ยอมรับได้มีค่าไม่น้อยกว่า 0.70(10)
ผู้วิจัยได้น�ำแบบตรวจประเมินบันทึกทางการพยาบาล
และแบบวิเคราะห์คณ
ุ ภาพการบันทึกทางการพยาบาลไป
ตรวจสอบหาความเชือ่ มัน่ โดยน�ำไปทดลองตรวจประเมิน
บันทึกทางการพยาบาลจากเวชระเบียนผูป้ ว่ ยยาเสพติดที่
จ�ำหน่ายแล้วจ�ำนวน 30 แฟ้มพบว่าได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ของ
แบบตรวจประเมินบันทึกทางการพยาบาลเท่ากับ 0.856
แบบวิเคราะห์คุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.839 และแบบสอบถามการรับรู้
ความสามารถตนเองในการเขียนบันทึกทางการพยาบาล
ผู้ป่วยยาเสพติด ผู้วิจัยได้น�ำไปทดสอบหาความเชื่อมั่น
โดยขอความร่วมมือจากพยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยบ�ำบัด
ด้วยยา และหอผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพตอบ จ�ำนวน 30
คนพบว่าได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.970
การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ ข องกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง การวิ จั ย
นี้ได้รับการพิจารณาเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยสถาบันบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟู
ผูต้ ดิ ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เอกสารใบรับรองที่
009/2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 และได้รบั อนุมตั ิ
จากผูอ้ ำ� นวยการสถาบันบ�ำบัดรักษาและฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพ
ติดแห่งชาติบรมราชชนนีให้ดำ� เนินการวิจยั ได้ การพิทกั ษ์
สิทธิ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ ผู้วิจัยได้ชี้แจง
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย วิธีด�ำเนินการศึกษา และ
ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั ให้ทราบ พร้อมทัง้ ชีแ้ จงถึงสิทธิในการ
ตอบรับ หรือปฏิเสธการเข้าร่วมการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดย
ไม่เกิดผลกระทบต่อกลุม่ ตัวอย่าง ไม่มผี ลต่อการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูล ไม่มีการระบุชื่อ ข้อมูล
จากการตอบแบบสอบถามจะถูกท�ำลายทิ้งหมดหลังการ
ศึกษา
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การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการภายหลัง
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยสถาบันฯและพยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างยินยอม
เข้าร่วมการวิจัย โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะก่อนการพัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูล การ
รั บ รู ้ ค วามสามารถตนเองในการเขี ย นบั น ทึ ก ทางการ
พยาบาลผู ้ ป ่ ว ยยาเสพติ ด ของพยาบาลวิ ช าชี พ กลุ ่ ม
ตัวอย่างทุกหอผู้ป่วยโดยให้ตอบแบบอิสระ เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบตรวจประเมินบันทึกทางการพยาบาล และ
คุณภาพบันทึกทางการพยาบาลจากเวชระเบียนผู้ป่วย
ยาเสพติดที่จ�ำหน่ายในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน
2562 จากทุกหอผู้ป่วยจ�ำนวน 156 แฟ้ม เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยพยาบาลวิชาชีพที่เป็นคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพการเขียนบันทึกทางการพยาบาลผูป้ ว่ ยยาเสพติด
ซึง่ เป็นตัวแทนพยาบาลวิชาชีพจากทุกหอผูป้ ว่ ย ลดความ
โน้มเอียงโดยไม่นำ� คะแนนการตรวจประเมินของพยาบาล
วิชาชีพจากหอผู้ป่วยนั้นๆมามาร่วมวิเคราะห์ด้วยในทุก
ระยะของการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ระยะหลังการพัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลการรับ
รูค้ วามสามารถตนเองในการเขียนบันทึกทางการพยาบาล
ผู ้ ป ่ ว ยยาเสพติ ด จากพยาบาลวิ ช าชี พ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบตรวจประเมินบันทึกทางการ
พยาบาล และแบบวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพบั น ทึ ก ทางการ
พยาบาล จากเวชระเบียนผู้ป่วยยาเสพติดที่จ�ำหน่ายใน
ช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 จากทุกหอผูป้ ว่ ย
จ�ำนวน 156 แฟ้ม
3. ระยะติดตามผล เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบ
ตรวจประเมินบันทึกทางการพยาบาล และแบบวิเคราะห์
คุณภาพบันทึกทางการพยาบาลจากเวชระเบียนผู้ป่วย
ยาเสพติดทีจ่ ำ� หน่ายในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2563
จากทุกหอผู้ป่วยจ�ำนวน 156 แฟ้ม
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การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ผู ้ วิ จั ย ใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป โดยทดสอบการกระจายเป็นโค้ง
ปกติตามข้อตกลงเบื้องต้นของสถิติ และก�ำหนดระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ด้วยสถิติเชิงพรรณนาแจกแจงค่าความถี่ ร้อยละ
2. เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนการรับรูค้ วาม
สามารถตนเองในการเขียนบันทึกทางการพยาบาลผูป้ ว่ ย
ยาเสพติด ก่อนและหลังการพัฒนาด้วยสถิติการทดสอบ
ทีแบบคู่(Pair t-test)
3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย การตรวจประเมิน
บันทึกทางการพยาบาล และวิเคราะห์คุณภาพบันทึก
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ทางการพยาบาล ระยะก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา
และติดตามผลด้วยสถิติการทดสอบความแปรปรวน
ส�ำหรับการวัดซ�้ำ (Repeated – Measures ANOVA)

ผลการวิจัย
พยาบาลวิชาชีพที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงร้อยละ 87.1 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 40 - 49
ปี ร้อยละ 36.5 รองลงมาคือช่วง 20 - 29 ปี ร้อยละ 31.8
ระยะเวลาการท�ำงานกับผูป้ ว่ ยยาเสพติดส่วนใหญ่มากกว่า
5 ปีร้อยละ 69.4 รองลงมาคือช่วง มากกว่า 3 ปี - 5 ปี
ร้อยละ 12.9 และปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยบ�ำบัดด้วยยา
ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.1 ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงจ�ำนวน ร้อยละของเพศ อายุ ระยะเวลาการท�ำงานกับผู้ป่วยยาเสพติด และปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย
			 (N = 85)
ข้อมูลส่วนบุคคล
จ�ำนวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
ชาย
หญิง

11
74

12.9
87.1

27
16
31
11

31.8
18.8
36.5
12.9

5
7
3
11
59

5.9
8.2
3.5
12.9
69.4

63
22

74.1
25.9

อายุ
20 – 29 ปี
30 – 39 ปี
40 – 49 ปี
50 ปี ขึ้นไป
ระยะเวลาการท�ำงานกับผู้ป่วยยาเสพติด
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 2 ปี
มากกว่า 2 ปี - 3 ปี
มากกว่า 3 ปี - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย
บ�ำบัดด้วยยา
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
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คะแนนเฉลี่ ย การรั บ รู ้ ค วามสารถตนเองใน
การเขียนบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด ของ
พยาบาลวิชาชีพ หลังการพัฒนามากกว่าก่อนการพัฒนา

วารสารการแพทย์และสาธารณสุขเขต 4

อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ p-value < .001 ในทุกประเด็น
ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของการรับรูค้ วามสามารถตนเองในการ
			 เขียนบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติดก่อน และหลังการพัฒนา (N = 85)
การรับรู้ความสามารถตนเองในการ
เขียนบันทึกทางการพยาบาล
การบันทึกการประเมินสภาพผู้ป่วย
การบันทึกข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล
การบันทึกปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล
การบันทึกการประเมินผลการพยาบาล
การบันทึกการวางแผนการจ�ำหน่าย

คะแนนเต็ม
35
25
20
15
10

คะแนนเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ก่อนการพัฒนา
หลังการพัฒนา
21.57± 2.69
30.19 ± 3.56
15.01 ± 2.96
21.80 ± 2.18
12.0 ± 2.28
17.21 ± 1.86
9.0 ± 1.61
13.10 ± 1.40
5.98 ± 1.31
8.62 ± 0.99

p - value
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

คะแนนเฉลีย่ การตรวจประเมินบันทึกทางการพยาบาล หลังการพัฒนาและติดตามผลมากขึน้ กว่าก่อนการพัฒนา
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ(P-Value<.001) และคะแนนเฉลี่ยหลังการพัฒนาและติดตามผลแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตรวจประเมินบันทึกทางการพยาบาล ก่อนการ
			 พัฒนา หลังการพัฒนา และติดตามผล ทดสอบเป็นรายคู่ ด้วยการวิเคราะห์แบบวัดซ�ำ้ (Repeated Measure
			 ANOVA) (N = 156)
การตรวจประเมินบันทึก
คะแนน คะแนนเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทางการพยาบาล
เต็ม ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา ติดตามผล
การประเมินสภาพผู้ป่วย
30 25.98 ± 3.96 25.98 ± 2.42 25.94 ± 3.11
การวินิจฉัยทางการพยาบาล
15
9.89 ± 2.17 11.86 ± 1.85 11.94 ± 1.97
การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล 12
7.84 ± 1.79 9.56 ± 1.46 9.82 ± 1.61
การประเมินผลการพยาบาล
9
6.01 ± 1.42 7.08 ± 0.98 7.27 ± 1.18
การวางแผนการจ�ำหน่าย
6
3.52 ± 1.43 4.46 ± 1.10 4.44 ± 1.29
รวม
72 48.79 ± 8.19 58.94 ± 5.87 59.41 ± 7.66
*เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา
**เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการพัฒนาและติดตามผล
***เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังการพัฒนาและติดตามผล

p–
value*
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

p–
value**
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

p–
value***
0.896
0.690
0.096
0.109
0.959
0.490
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คะแนนเฉลี่ยการวิเคราะห์คุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล หลังการพัฒนามากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (P-Value<.001) ระยะติดตามผลด้านความถูกต้อง และความชัดเจนน้อยลงกว่าหลังการพัฒนา
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนด้านความครบถ้วน และได้ใจความมากกว่าหลังการพัฒนาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงคะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพการเขียนบันทึกทางการพยาบาล
			 ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา และติดตามผล ทดสอบเป็นรายคู่ ด้วยการวิเคราะห์แบบวัดซ�ำ้ (Repeated
			 Measure ANOVA) (N = 156)
คะแนนเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์คุณภาพ คะแนน
บันทึกทางการพยาบาล
เต็ม ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา ติดตามผล
ความถูกต้อง
18
12.51 ± 2.23 15.67 ± 3.70 14.98 ± 1.82
ความครบถ้วน
9
5.42 ± 1.32 6.65 ± 1.18 7.05 ± 1.23
ความชัดเจน
9
6.93 ± 1.36 7.69 ± 1.05 7.44 ± 1.05
ได้ใจความ
6
4.01 ± 1.03 4.77 ± 0.84 5.05 ± 0.93
รวม
42 28.87 ± 4.84 34.78 ± 4.92 34.52 ± 4.13
*เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนา
**เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการพัฒนาและติดตามผล
***เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังการพัฒนาและติดตามผล

p–
value*
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

p–
value**
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

p–
value***
0.038
0.001
0.023
0.089
0.589

วิจารณ์
คะแนนเฉลี่ยการรับรู้ความสามารถตนเองของ
พยาบาลวิชาชีพในการเขียนบันทึกทางการพยาบาลผูป้ ว่ ย
ยาเสพติด หลังการพัฒนามากกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ P-Value <.001 จึงสนับสนุนแนวคิดการ
พัฒนาบันทึกทางการพยาบาลให้มีคุณภาพ(6) ซึ่งปัจจัยที่
เป็นเหตุให้คะแนนเฉลีย่ หลังการพัฒนามากกว่าก่อนการ
พัฒนา จากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
การเขียนบันทึกทางการพยาบาลผูป้ ว่ ยยาเสพติด ซึง่ ภาย
หลังการอบรมผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ข้อคิดเห็นที่แสดง
ถึงความเข้าใจในการเขียนบันทึกทางการพยาบาลมากขึน้
เช่น การอบรมครัง้ นีท้ ำ� ให้เข้าใจการเขียน Focus Charting
มากขึ้น มีแนวทางในการเขียนบันทึกทางการพยาบาล
จากเมื่อก่อนไม่ทราบว่าจะเขียนบันทึกทางการพยาบาล

อย่างไร เห็นความส�ำคัญ การเขียนบันทึกทางการพยาบาล
มากขึ้น มีความมั่นใจในการบันทึกทางการพยาบาลมาก
ขึน้ เห็นช่องทางการเขียน บันทึกทางการพยาบาลทีช่ ดั เจน
เป็นรูปธรรมตามมาตรฐาน ได้เห็นตัวอย่างที่ใช้อบรม
เป็นอย่างดี ทั้งด้าน Focus และ Assessment ที่ชัดเจน
และเขียนได้ตรงประเด็น และง่ายต่อการเขียนได้มากขึ้น
เป็นข้อมูลปฏิบัติจริง ชัดเจน และสอดคล้อง ครอบคลุม
ปัญหาที่พบ และแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลที่ถูก
ต้องเหมาะสม ครอบคลุมความต้องการของผู้ป่วย กาย
จิต และสังคม อบรมครัง้ นีม้ ปี ระโยชน์ตอ่ การเขียนบันทึก
ทางการพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง เกิดความเข้าใจเชื่อมโยง
ปัญหา ข้อสนับสนุน การพยาบาล และการประเมินผล เกิด
ความเข้าใจในการเขียนมากขึน้ ซึง่ ผลการศึกษาสอดคล้อง
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กับการศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการ
พยาบาลงานผู้ป่วยในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา(11)
พบว่าหลังการอบรมกลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะการบันทึก
ทางการพยาบาลเพิ่มขึ้น P-Value<.001 และการศึกษา
การพั ฒ นาการบั น ทึ ก ทางการพยาบาลของกลุ ่ ม การ
พยาบาลโรงพยาบาลร้อยเอ็ด(12)ภายหลังการประชุมเชิง
ปฏิบัติการบันทึกทางการพยาบาลพบว่าคะแนนความ
รู้เกี่ยวกับการบันทึกทางการพยาบาลสูงกว่าก่อนการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ P- Value < .001
คะแนนเฉลี่ยการตรวจประเมินบันทึกทางการ
พยาบาล และวิเคราะห์คุณภาพบันทึกทางการพยาบาล
หลังการพัฒนาและติดตามผลมากขึน้ กว่าก่อนการพัฒนา
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ P-Value<.001 และคะแนน
เฉลี่ยหลังการพัฒนาและติดตามผลแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ จึงสนับสนุนแนวคิดการพัฒนา
บันทึกทางการพยาบาลให้มีคุณภาพ(6) ปัจจัยที่เป็นเหตุ
ให้คะแนนเฉลี่ยหลังการพัฒนา และติดตามผลเพิ่มขึ้น
กว่าก่อนการพัฒนา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิตินั้น จาก
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเขียนบันทึก
ทางการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด คู่มือบันทึกทางการ
พยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด การเพิ่มแบบประเมินแรกรับ
ผู้ป่วยยาเสพติด การทบทวนการเขียนบันทึกทางการ
พยาบาล การแจ้งผลการตรวจประเมินบันทึกทางการ
พยาบาล คุณภาพบันทึกทางการพยาบาล และข้อเสนอ
แนะในการเขียนบันทึกทางการพยาบาล จากข้อมูลการ
สัมภาษณ์หวั หน้าหอผูป้ ว่ ยและพยาบาลวิชาชีพ หอผูป้ ว่ ย
ฟื้นฟูสมรรถภาพ 4 หอผู้ป่วยที่มีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละ
ประเด็นมากกว่าร้อยละ 80 ให้เหตุผลของการมีคะแนน
เพิ่มขึ้นจากการที่ได้รับทราบผลการตรวจประเมินบันทึก
ทางการพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วยจะแจ้งผลให้พยาบาล
วิชาชีพทุกคนรับทราบ และในส่วนของพยาบาลวิชาชีพ
จะหารือกันเพิ่มเติมถึงการเขียนให้ถูกต้องมากขึ้นและ
เมื่อทราบว่ามีคะแนนการตรวจประเมินบันทึกทางการ
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พยาบาล และคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลเพิ่มขึ้น
ท� ำ ให้ มี ก� ำ ลั ง ใจในการเขี ย นบั น ทึ ก ทางการพยาบาล
นอกจากนี้หอผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพหญิงมุกดา 1 ให้
ข้อมูลว่ามีการตรวจบันทึกทางการพยาบาลเป็นระยะ ๆ
สมํ่าเสมอท�ำให้เกิดการพัฒนาการเขียนบันทึกทางการ
พยาบาล ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษา
เรือ่ งการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลในหอ
อภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลสมุทรสาคร(13) พบว่า
คะแนนเฉลีย่ คุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลหลังการ
พัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
และการศึกษาเรือ่ งการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการ
พยาบาลในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่(14) พบ
ว่า คุณภาพบันทึกทางการพยาบาลเพิม่ ขึน้ หลังการพัฒนา
จากร้อยละ 41.64 เป็นร้อยละ 83.70

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผูบ้ ริหารองค์กรพยาบาลควรมีนโยบายการพัฒนา
คุณภาพการเขียนบันทึกทางการพยาบาล โดยจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเขียนบันทึกทางการ
พยาบาลปีละ 1 ครั้ง โดยสามารถน�ำกิจกรรมจากการ
วิจัยไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้พยาบาลมีความมั่นใจ และ
เขียนบันทึกทางการพยาบาลได้ถูกต้อง ครบถ้วน ควรมี
การแต่งตัง้ คณะท�ำงานตรวจสอบบันทึกทางการพยาบาล
จัดให้มีการตรวจประเมินบันทึกทางการพยาบาลอย่าง
ต่อเนื่อง และสมํ่าเสมอ จัดแบบฟอร์มรูปแบบการเขียน
บันทึกทางการพยาบาลให้เหมือนหรือเป็นไปในแนวทาง
เดี ย วกั น และควรจั ด ให้ มี ร างวั ล ส� ำ หรั บ หอผู ้ ป ่ ว ยที่ มี
คะแนนการตรวจประเมินบันทึกทางการพยาบาลที่ได้
คะแนนสู ง สุ ด เพื่ อ ให้ หั ว หน้ า หอผู ้ ป ่ ว ยและพยาบาล
วิ ช าชี พ เห็ น ความส� ำ คั ญ ของการเขี ย นบั น ทึ ก ทางการ
พยาบาล และเกิดความภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้รับ
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ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
ควรมี ก ารจั ด ท� ำ คู ่ มื อ บั น ทึ ก ทางการพยาบาล
ส�ำหรับเป็นแนวทางในการเขียนบันทึกทางการพยาบาล
ให้กับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมทบทวน
การเขียนบันทึกทางการพยาบาลส�ำหรับพยาบาลวิชาชีพ
ในหอผู้ป่วย หัวหน้าหอผู้ป่วยควรมีการสุ่มตรวจบันทึก
ทางการพยาบาล และให้ค�ำชื่นชมเมื่อพยาบาลวิชาชีพ
บันทึกได้ถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน ได้ใจความหรือให้ข้อ
เสนอแนะเพื่อการพัฒนาหากพบข้อบกพร่องของการ
เขียนบันทึกทางการพยาบาล การนิเทศทางการพยาบาล
จากผู้บริหารองค์กรพยาบาล ควรนิเทศในประเด็นการ
เขียนบันทึกทางการพยาบาลด้วย เพือ่ ให้หวั หน้าหอผูป้ ว่ ย
และพยาบาลวิชาชีพได้ให้ความส�ำคัญในการเขียนบันทึก
ทางการพยาบาลอย่างมีคณ
ุ ภาพ สามารถสะท้อนคุณภาพ
การพยาบาลที่จัดให้กับผู้ป่วย
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการบ� ำ บั ด รั ก ษา
ผู้ป่วยยาเสพติดได้แก่สถาบันบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติ ด แห่ ง ชาติ บ รมราชชนนี แ ละโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ภมู ภิ าคทัง้ 6 แห่งสามารถใช้คมู่ อื บันทึกทางการ
พยาบาลผู้ป่วยยาเสพติดเป็นแนวทางการเขียนบันทึก
ทางการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด สามารถน�ำโปรแกรม
พัฒนาคุณภาพการเขียนบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วย
ยาเสพติดจากงานวิจัย ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการ
เขียนบันทึกทางการพยาบาลให้กับพยาบาลวิชาชีพใน
แต่ ล ะหอผู ้ ป ่ ว ย และสามารถน� ำ เครื่ อ งมื อ แบบตรวจ
ประเมินบันทึกทางการพยาบาลผูป้ ว่ ยยาเสพติด และแบบ
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพบันทึกทางการพยาบาล ใช้ตรวจประเมิน
บันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด
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หน่วยงานอื่นที่ให้บริการผู้ป่วยในทั้งภาครัฐและ
เอกชน สามารถน�ำโปรแกรมพัฒนาคุณภาพการเขียน
บันทึกทางการพยาบาลไปใช้เพื่อพัฒนาการเขียนบันทึก
ทางการพยาบาลให้กับพยาบาลวิชาชีพประจ�ำหอผู้ป่วย
สามารถน�ำเครื่องมือการตรวจประเมินบันทึกทางการ
พยาบาล และแบบวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพบั น ทึ ก ทางการ
พยาบาลไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการตรวจประเมิ น บั น ทึ ก
ทางการพยาบาลส�ำหรับหอผู้ป่วยได้เนื่องจากมีประเด็น
ที่ ค รอบคลุ ม การเขี ย นบั น ทึ ก ทางการพยาบาลได้ แ ก่
การประเมินสภาพผู้ป่วย การวินิจฉัยทางการพยาบาล
การปฏิบัติการพยาบาล การประเมินผลการพยาบาล
การวางแผนจ�ำหน่าย และคุณภาพของบันทึกทางการ
พยาบาลทั้ง 4 ประเด็น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท�ำวิจยั เปรียบเทียบ 2 กลุม่ ได้แก่กลุม่ ทีไ่ ด้
รับโปรแกรมการพัฒนา และกลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั โปรแกรมการ
พัฒนา
2. ควรท�ำวิจัยติดตามผลในระยะยาว เพื่อศึกษา
ความถูกต้อง ครบถ้วน และความยั่งยืนที่เกิดขึ้นจากผล
ของโปรแกรมที่ใช้พัฒนา

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส� ำ เร็ จ ลงได้ ไ ด้ รั บ ความร่ ว ม
มือเป็นอย่างดีจากพยาบาลวิชาชีพประจ�ำหอผู้ป่วยใน
ระยะบ�ำบัดด้วยยาและระฟื้นฟูสมรรถภาพที่ให้ความ
สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ
เขียนบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยยาเสพติด และคณะ
กรรมการพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วย
ยาเสพติดที่ร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อน หลังการ
พัฒนาและระยะติดตามผล
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