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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั และพัฒนา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลในหน่วยงานอุบตั เิ หตุ
และฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่สาย ด�ำเนินการวิจัยโดย 1) ศึกษาสภาพปัญหาเอกสารแบบบันทึกการพยาบาล จ�ำนวน 87 แฟ้ม                
2) ศึกษาแนวคิดการบันทึกทางการพยาบาลและวิเคราะห์ ปัญหาของการรูปแบบการบันทึกเดิมกับเอกสารงานวิจัยในปัจจุบัน             
3) พัฒนารูปแบบการบันทึกและกระบวนการพยาบาล 4) ทดลองใช้แบบบันทึกกับพยาบาลจ�ำนวน 17 คนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ แบบ
บันทึกทางการพยาบาลก่อนและหลังการพัฒนาอย่างละจ�ำนวน 87 แฟ้ม พยาบาลวิชาชีพ จ�ำนวน 17 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ
พรรณนา และสถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบันทึกทางการพยาบาลคือ ไม่มีแบบบันทึกทางการพยาบาลท�ำให้การ
บันทึกได้ไม่ครอบคลุม ไม่ถกู ต้อง และไม่ตอ่ เนือ่ งตามกระบวนการพยาบาล ภายหลังการพัฒนาพบว่าได้แบบบันทึกทางการพยาบาล
พร้อมทั้งแบบบันทึกความก้าวหน้าของผู้ป่วยแบบใหม่และค่าเฉลี่ยของคะแนนบันทึกทางการพยาบาลสูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ : การบันทึกทางการพยาบาล หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่สาย

Abstract

This research and development aimed to develop a nursing document model at the Accident and
Emergency Unit of Maesai Hospital. The samples comprised eighty seven previous nursing charts and new         
nursing charts, and seventeen professional nurses. Data were analyzed by descriptive statistics and t-test.          
The research findings were as follows. The problems of the nursing documentation revealed that the charting
procedures were not based on nursing process, incomplete, incorrect, and discontinuous. The mean scores of
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the quality of nursing documentation after development was significantly higher than the prior at the level
0.01. The professional nurses’ satisfaction of the nursing documentation model after developing the model
was also significantly higher than the previous one at the level 0.05.
Keywords: Nursing documentation, Accident and emergency unit, Maesai hospital

บทนำ�

การบั น ทึ ก ทางการพยาบาลเป็ น กิ จ กรรมส� ำ คั ญ             
ที่ แ สดงถึ ง ความอิ ส ระทางวิ ช าชี พ พยาบาลโดยช่ ว ยให้ ก าร
วางแผนการพยาบาลและติดตามประเมินผลการรักษาพยาบาล
เป็นหลักฐานที่แสดงว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลอย่าง         
ต่อเนือ่ ง1 สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
เป็นหลักฐานในการประกันคุณภาพของการบริการพยาบาล
รวมทั้งเป็นหลักฐานส�ำคัญทางด้านกฎหมาย2 จะเห็นได้ว่า         
การบันทึกทางการพยาบาลเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญประการหนึ่ง
ของพยาบาลวิชาชีพ ทีช่ ว่ ยให้พยาบาลสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างมี
คุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันการบันทึกของพยาบาลใน
หน่วยงานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่สายยังพบปัญหา
หลายประการ เช่น ไม่มีแบบบันทึกทางการพยายาบาลท�ำให้
การบันทึกไม่ครอบคลุมตามกระบวนการพยาบาล การบันทึก
ซ�้ำซ้อนและใช้เวลาในการบันทึกนาน ปัญหาเหล่านี้จ�ำเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมีการศึกษา
วิจยั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศพบว่า มีการศึกษาการบันทึก
ทางการพยาบาลหลายรูปแบบ ได้แก่ การวิจัยกึ่งทดลอง3,4        
และการวิจัยและพัฒนา5,6 โดยผลการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ
การบันทึกทางการพยาบาลที่กล่าวมา ได้ศึกษาในกลุ่มการ
พยาบาล ตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลระดับ   
จั ง หวั ด และมี ก ารวิ จั ย ในโรงพยาบาลชุ ม ชนเพี ย ง 1 แห่ ง
ซึ่งยังไม่พบว่ามีการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการ
พยาบาลในหน่วยงานอุบตั เิ หตุฉกุ เฉิน อีกประการหนึง่ พบปัญหา
จากรายงานคะแนนการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกทางการ
พยาบาลตามกระบวนการพยาบาลโดยที ม ตรวจสอบ
เวชระเบียนของโรงพยาบาลแม่สายพบว่าอยูใ่ นระดับต�ำ่ ไม่เป็น
ไปตามกระบวนการพยาบาล ไม่ครบถ้วนและไม่มคี วามต่อเนือ่ ง
ของการบันทึกจนกระทั่งผู้ป่วยจ�ำหน่วยออกจากหน่วยงาน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
บั น ทึ ก ทางการพยาบาลในหน่ ว ยงานอุ บั ติ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น            
โรงพยาบาลแม่สายขึ้น เพื่อให้ได้รูปแบบการบันทึกทางการ
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พยาบาลที่มีความเหมาะสมและครอบคลุมตามกระบวนการ
พยาบาลอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วยอย่างมี
คุณภาพ

คำ�ถามการวิจัย

1. สภาพปัญหาบันทึกทางการพยาบาลในหน่วยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลแม่สายมีลักษณะอย่างไร
2. รู ป แบบบั น ทึ ก ทางการพยาบาลหน่ ว ยงาน
อุ บั ติ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาลแม่ ส ายที่ พั ฒ นาขึ้ น มี            
ลักษณะอย่างไร
3. คุ ณ ภาพของการบั น ทึ ก ทางการพยาบาล             
และความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพก่อนและหลังการใช้รูป
แบบบันทึกทางการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของรูปแบบการบันทึก
ทางการพยาบาลในหน่วยงานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาล
แม่สาย
2. เพื่อสร้างรูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล        
ในหน่ ว ยงานอุ บั ติ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาลแม่ ส าย
ที่พัฒนาขึ้น
3. เพือ่ เปรียบเทียบผลของการใช้รปู แบบการบันทึก
ทางการพยาบาลในด้านคุณภาพของการบันทึกทางการพยาบาล
ของพยาบาล และความพึงพอใจของพยาบาลต่อรูปแบบการ
บันทึกทางการพยาบาลก่อนและหลังการพัฒนาของพยาบาล

กรอบแนวคิดในการวิจัย

งานวิจัยนี้ใช้แนวคิดรูปแบบการบันทึกแบบ PIE ใช้
แนวคิดของกระบวนการพยาบาล ซึ่งประกอบด้วย ส่วนของ
ปัญหา (Problems) การปฏิบัติการพยาบาล (Intervention)
และการประเมิ น ผล (Evaluation)โดยมี จุ ด ประสงค์ ข อง             
การพัฒนาระบบนี้ขึ้นเพื่อให้มีความง่าย สะดวก ใช้การบันทึก
อย่างสั้น ๆ ในการบันทึกแผนการพยาบาลและบันทึกความ
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ก้าวหน้าของผู้ป่วยประจ�ำวัน และ ผลลัพธ์ในการพัฒนารูป       
แบบการบันทึก เป็นผลที่เกิดจากการใช้รูปแบบบันทึกทาง         
การพยาบาล ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ 1) คุณภาพของ        
การบันทึกทางการพยาบาลพร้อมคู่มือการวิเคราะห์คุณภาพ
การบันทึกทางการพยาบาล1 ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่
ความครอบคลุมตามกระบวนการพยาบาล ความถูกต้องตาม
กระบวนการพยาบาล และ ความต่อเนื่องของการบันทึกทาง
การพยาบาล 2) ความพึ ง พอใจต่ อ รู ป แบบการบั น ทึ ก ทาง           
การพยาบาล7 ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ความพึงพอใจ         
ของพยาบาลต่ อ รู ป แบบการบั น ทึ ก ทางการพยาบาลด้ า น
โครงสร้าง ความพึงพอใจของพยาบาลต่อรูปแบบการบันทึก
ทางการพยาบาลด้านกระบวนการ และ ความพึงพอใจของ
พยาบาลต่อรูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลด้านผลลัพธ์

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การด�ำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอนดังนี้
1. การพัฒนา แบ่งเป็น 4 ระยะคือ
1.1 ระยะที่ 1 การเตรียมการพัฒนา 1) ท�ำ
หนั ง สื อ เพื่ อ ขออนุ ญ าตท� ำ วิ จั ย 2) พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้
ในการวิจัย 3) ชี้แจงกลุ่มตัวอย่าง
1.2 ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัญหา 1) ตรวจสอบ
คุณภาพของการบันทึกทางการพยาบาลและความพึงพอใจ       
ของการบั น ทึ ก ทางการพยาบาลต่ อ รู ป แบบการบั น ทึ ก การ
พยาบาลแบบเดิม 2) ประชุมสรุปประเด็นปัญหาของรูปแบบ          
การบันทึกทางการพยาบาล
1.3 ระยะที่ 3 พัฒนารูปแบบการบันทึกทาง      
การพยาบาล 1) จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบตั กิ ารบันทึกทางการ
พยาบาลตามกระบวนการพยาบาลและรูปแบบของการบันทึก
ทางการพยาบาล 3) ประชุมกลุ่มตัวอย่างเพื่อพัฒนาและสร้าง
รูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล 4) จัดประชุมวิชาการเชิง
ปฏิบัติเรื่องการใช้รูปแบบของการบันทึกทางการพยาบาลที่
พัฒนาขึ้นใหม่
1.4 ระยะที่ 4 หลังการพัฒนา 1) น�ำรูปแบบ
บันทึกทางการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นไปใช้ฝึกบันทึกเป็นเวลา           
1 สัปดาห์ 2) ใช้รปู แบบบันทึกทางการพยาบาลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ใหม่
เป็นเวลา 1 เดือน 3) ประเมินผลลัพธ์โดยตรวจสอบคุณภาพ
ของการบันทึกทางการพยาบาล และความพึงพอใจของการ
บันทึกทางการพยาบาลต่อรูปแบบการบันทึกการพยาบาล        
หลังการพัฒนา
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ก่อนและหลังการพัฒนา 2 ประเภท ดังนี้
2.1) ความพึ ง พอใจของการบั น ทึ ก ทางการ
พยาบาลต่ อ รู ป แบบการบั น ทึ ก การพยาบาลโดยแจก
แบบสอบถามให้พยาบาลกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 17 คนตอบ
แบบสอบถาม และนัดหมายการรับแบบสอบถามคืนภายใน          
7 วัน
2.2) คุณภาพของการบันทึกทางการพยาบาล     
โดยใช้แบบตรวจสอบคุณภาพของการบันทึกทางการพยาบาล
ตรวจสอบก่อนและหลังพัฒนา จ�ำนวนอย่างละ 87 แฟ้ม

เครื่องมือการวิจัย

เครื่องมือในการวิจัย มี 2 ชุดคือ
เครื่องมือด�ำเนินการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบบันทึก       
การพยาบาลและแผนการพยาบาลส่วนเครื่องมือที่ใช้รวบรวม
ข้ อ มู ล คื อ แบบตรวจสอบคุ ณ ภาพของการบั น ทึ ก ทางการ
พยาบาลดัดแปลงจากแบบตรวจสอบ
คุ ณ ภาพของการบั น ทึ ก 1 หาค่ า ความเที่ ย งของ
แบบตรวจสอบคุณภาพของการบันทึกทางการพยาบาลด้วย       
การค�ำนวณหาดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าความเที่ยง เท่ากับ
0.97 และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการบันทึก
ทางการพยาบาล7 หาความเที่ยงของแบบสอบถามทางการ
พยาบาลโดยค�ำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ได้เท่ากับ 0.96

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
วิเคราะห์โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐานและส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์  
2. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนคุณภาพ
ของการบั น ทึ ก ทางการพยาบาลก่ อ นและหลั ง การพั ฒ นา               
ใช้สถิติทดสอบ Independent t-test
3. วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ          
คะแนนความพึ ง พอใจของพยาบาลต่ อ รู ป แบบการบั น ทึ ก
ทางการพยาบาลก่อนและหลังการพัฒนา โดยใช้สถิติทดสอบ
Paired t-test
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การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

พิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง หลังจากที่โครงการวิจัยได้
รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รหัสโครงการเลขที่ 26/2561 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ผู้วิจัย
พิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ข องผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หลั ก โดยแนะน� ำ ตนเอง ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ขั้นตอนการ ท�ำวิจัย ระยะเวลาการท�ำวิจัย การ
ตอบแบบสอบถามการวิจัย สิทธิ์ในการตอบรับและการปฏิเสธ
การเข้าร่วมโครงการวิจัย การรายงานผลการวิจัยในภาพรวม
พร้อมแนบใบยินยอมการ เข้าร่วมการวิจัยไว้กับแบบสอบถาม

ผลการวิจัย

1. สภาพปั ญ หาของรู ป แบบการบั น ทึ ก ทางการ
พยาบาลในหน่ ว ยงานอุ บั ติ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น ที่ พ บมี ทั้ ง หมด
3 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้ า นความครอบคลุ ม ตามกระบวนการ
พยาบาล ภาพรวมพบว่าการบันทึกข้อมูลไม่ครอบคลุมและ         
ไม่ครบถ้วนตามกระบวนการพยาบาล โดยเฉพาะการก�ำหนดการ
วินิจฉัยการพยาบาลและปัญหาของผู้ป่วย รวมถึงการบันทึก
กิจกรรมการพยาบาล ท�ำให้ขาดการประเมินผลตามกิจกรรม
พยาบาลของผู้ป่วยด้วย

วารสารพยาบาลทหารบก
Journal of The Royal Thai Army Nurses

1.2 ด้ า นความถู ก ต้ อ งตามหลั ก การบั น ทึ ก
ข้ อ มู ล ทางการพยาบาลไม่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก การบั น ทึ ก
มีการบันทึกตามประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติมา ไม่มีแบบแผน      
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
1.3 ด้านความต่อเนื่องของการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ทางการพยาบาลไม่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ งของการบั น ทึ ก ตั้ ง แต่            
แรกรับจนกระทั่งจ�ำหน่าย
2. รูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลในหน่วยงาน
อุบัติเหตุและที่พัฒนาขึ้นมี 2 ประเภท ดังนี้
2.1 แบบบันทึกการประเมินผู้ป่วย และแบบ
บันทึกแผนการพยาบาล กิจกรรมการพยาบาล ความก้าวหน้า
ของผู้ป่วย และสรุปการจ�ำหน่ายผู้ป่วย  
2.2 วิธีการบันทึกตามแนวคิดของกระบวนการ
พยาบาลและความต้องการแบบองค์รวมของผู้ป่วย
3. เปรียบเทียบผลของการใช้รูปแบบการบันทึก
ทางการพยาบาลในด้านคุณภาพของการบันทึกทางการพยาบาล
และความพึงพอใจของพยาบาลต่อรูปแบบการบันทึกทางการ
พยาบาลก่อนและหลังการพัฒนา ดังนี้

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลก่อนและหลังการพัฒนา
(N = 87 แฟ้ม)
คุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล
		
1. ความครอบคลุมตาม       
กระบวนการพยาบาล
2. ความถูกต้องตาม
    หลักการบันทึก
3. ความต่อเนื่องของ
    การบันทึก

ก่อนการพัฒนา
S.D. ระดับ

t

df

p value

-21.17

0.33 0.13 ต�่ำมาก 0.79 0.15

ดี

172

<.001**

0.67 0.11 ปานกลาง 0.84 0.10

ดี -12.115 172

<.001**

0.53 0.38 ต�่ำมาก 1.41 0.75

ต�่ำ

จากตารางพบว่าด้านคุณภาพของการบันทึกทางการ
พยาบาล พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทุกด้าน ทั้งด้านความ
ครอบคลุมตามกระบวนการพยาบาล ด้านความถูกต้องตามหลัก
การบันทึกหลังการพัฒนาอยู่ในระดับดีเป็นส่วนใหญ่ในขณะที่
ก่อนการพัฒนาอยู่ในระดับต�่ำมากถึงปานกลาง ส่วนด้านความ
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หลังการพัฒนา
S.D. ระดับ

-9.67 127.163 <.001**

ต่อเนื่องของการบันทึกหลังการพัฒนาอยู่ในระดับต�่ำ ในขณะที่
ก่อนการพัฒนาอยู่ในระดับต�่ำมาก โดยค่าเฉลี่ยของคะแนน           
ทั้ง 3 ด้านสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ( p-value < .01)

The Development of a Nursing Documentation Model in the Accident and Emergency Unit,
วารสารพยาบาลทหารบก
Maesai Hospital
Journal of The Royal Thai Army Nurses
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของพยาบาลต่อรูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลก่อน
และหลังการพัฒนา (N = 17)
ความพึงพอใจของพยาบาลต่อ
รูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล
1. ด้านโครงสร้าง
2. ด้านกระบวนการ
3. ด้านผลลัพธ์
ภาพรวม

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา
Paired t-test
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ		
3.83
4.08
3.96
3.53

0.61
0.64
0.64
0.59

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางพบว่าความพึงพอใจต่อรูปแบบการบันทึก
ทางการพยาบาลพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ        
ของพยาบาลต่อรูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลโดยรวม        
ทุกด้าน ทั้งด้านโครงสร้างและด้านผลลัพธ์หลังการพัฒนา           
อยู่ในระดับมากและมากที่สุดสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านกระบวนการมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนหลังการพัฒนาไม่แตกต่างจากก่อนการพัฒนา

การอภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. สภาพปัญหาการบันทึกทางการพยาบาลพบว่า
วิธีการบันทึกและแบบบันทึกไม่ครอบคลุมตามกระบวนการ
พยาบาล บันทึกไม่ครอบคลุมไม่ถกู ต้องและไม่ตอ่ เนือ่ ง เนือ่ งจาก
แบบบั น ทึ ก เดิ ม มี โ ครงสร้ า งแต่ ข าดรายละเอี ย ดที่ ส� ำ คั ญ             
บางประการตามกระบวนการพยาบาล ไม่มีการวางแผนการ
พยาบาล แม้จะมีโครงสร้างแต่ปัญหาเป็นเชิงบรรยายซึ่งต้องใช้
เวลาในการบันทึกตามประสบการณ์และความรูข้ องแต่ละคน6,8
2. รูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลในหน่วยงาน
อุบัติเหตุ และฉุกเฉินที่พัฒนาขึ้นตามกระบวนการพยาบาล             
และรูปแบบการบันทึกแบบพีไออี (Problems-InterventionEvaluation : PIE) มีผลท�ำให้คุณภาพการบันทึกทางการ
พยาบาลสูงขึ้น   แม้ว่าไม่สูงในระดับมากแสดงให้เห็นว่าการ
พัฒนารูปแบบ การบันทึกทางการพยาบาลในหน่วยงานอุบตั เิ หตุ
และฉุกเฉินจากจากปัญหาทีพ่ บจริงและพัฒนาขึน้ จากความร่วม
มือของพยาบาลกลุ่มตัวอย่างที่ช่วยกันระดมสมองมีส่วนส�ำคัญ
ท�ำให้คะแนนคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้เผยแพร่แล้ว9

4.18
4.29
4.26
4.23

0.38 มาก
0.53 มากที่สุด
0.44 มากทีส่ ุด
0.40 มาก

-2.070
-1.165
-1.951
-1.943

df

pvalue

16
16
16
16

0.0275*
0.1305
0.0345*
0.0350*

3. ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนคุ ณ ภาพของการบั น ทึ ก
ทางการพยาบาลโดยรวมสูงกว่าก่อนการพั ฒนาอย่ า งมี นั ย  
ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 เป็ น ไปตามสมติ ฐ านการวิ จั ย           
ข้อที่ 1 คือ คุณภาพของการบันทึกหลังจากการใช้รูปแบบ          
การบันทึกทางการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นมากกว่าการใช้รูปแบบ
การบันทึกเดิมสอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่9,10
เนื่ อ งจาก มี แ บบบั น ทึ ก ที่ เ อื้ อ ต่ อ การบั น ทึ ก พั ฒ นาโดยใช้         
แนวคิด PIE ซึง่ พยาบาลมีสว่ นร่วมในการพัฒนาตามปัญหาทีพ่ บ
ในหน่วยงานและเป็นแบบบันทึกเชิงโครงสร้าง ท�ำให้สามารถ
บันทึกได้เร็วมีการบันทึกเป็นไปแนวทางเดียวกัน ซึง่ ท�ำให้ผปู้ ว่ ย
ได้ รั บ การดู แ ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง คุ ณ ภาพการ
พยาบาลได้ชัดเจน
4. ความพึงพอใจของพยาบาลต่อรูปแบบการบันทึก
ทางการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นโดยรวมสูงกว่าก่อนการพัฒนา
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมติฐาน           
การวิจัย ข้อที่ 2 คือ พยาบาลวิชาชีพมีความพึงพอใจรูปแบบ
การบันทึกทางการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าการใช้รูปแบบ
การบั น ทึ ก เดิ ม 11 เนื่ อ งจากพยาบาลทุ ก คนมี ส ่ ว นร่ ว มใน               
การพั ฒ นาตามปั ญ หาที่ พ บและแบบบั น ทึ ก เชิ ง โครงสร้ า ง           
ช่วยให้บันทึกเป็นไปในแนวเดียวกัน และการบันทึกแบบ PIE          
ใช้ระยะเวลาในการบันทึกน้อยลง  

ข้อเสนอแนะ

จากการด�ำเนินการวิจยั เพือ่ พัฒนารูปแบบการบันทึก
ทางการพยาบาลในหน่วยงานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาล
แม่สายท�ำให้ได้แนวคิดในการแก้ไขปรับปรุงระบบการบันทึก
ทางการพยาบาลดังนี้
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1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการท�ำวิจัย
จากผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว่ า รู ป แบบการบั น ทึ ก
ทางการพยาบาลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ท�ำให้คณ
ุ ภาพและความครอบคลุม
ตามกระบวนการพยาบาลสูงกว่ารูปแบบเดิม แสดงให้เห็นว่า
แบบบั น ทึ กทางการพยาบาลที่ครอบคลุมตามกระบวนการ
พยาบาลรวมถึงแบบบันทึกต่างๆ ควรมีการทบทวนและพัฒนา
ตามปัญหาที่พบอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้เป็นจุด      
เริ่ ม ต้ น ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบั น ทึ ก ทางการพยาบาล        
กลุม่ การพยาบาลควรสนับสนุนให้มกี ารบันทึกทางการพยาบาล
ตามกระบวนการพยาบาลไปยังหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาท�ำให้       
ได้รูปแบบการบันทึกการพยาบาลรูปแบบหนึ่ง ควรท�ำเป็นวิจัย
เชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาสาเหตุและปัญหาเชิงลึกเพื่อให้ได้           
รู ป แบบที่ เ หมาะสมกั บ ผู ้ ป ่ ว ยฉุ ก เฉิ น เร่ ง ด่ ว น ให้ เ หมาะสม             
กั บ บริ บ ทที่ แ ท้ จ ริ ง ของหน่ ว ยงานอุ บั ติ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น
โรงพยาบาลแม่สาย
2.2 จากผลจากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า คุณภาพ
การบั น ทึ ก ทางการพยาบาลยั ง มี ป ั ญ หาบางประเด็ น เช่ น
ยังขาดการบันทึกข้อวินิจฉัยการพยาบาลและปัญหาด้านจิตใจ
การบั น ทึ ก ทางการพยาบาลเพื่ อ วางแผนจ� ำ หน่ า ย เป็ น ต้ น
ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบั น ทึ ก
ทางการพยาบาล เช่น  ภาระงาน การมอบหมายงาน สมรรถนะ
การบันทึกทางการพยาบาล เป็นต้น
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