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การพัฒนาโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล: การวิจัยนําร่ อง
จันทร์ทิรา เจียรณัย, Ph.D*

บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ : การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาโปรแกรมบันทึก
ทางการพยาบาล 2) ศึกษาความสามารถของโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาลต่อคุณภาพการบันทึกทางการ
พยาบาล 3) ศึกษาความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อโปรแกรมฯ และ 4) ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของ
พยาบาลวิชาชีพต่อการนําโปรแกรม ฯ มาใช้ในการบันทึกทางการพยาบาล วิธีการศึกษา: ขั้นตอนในการวิจยั
มี 2 ขั้นตอนดังนี้ข้นั ที่ 1) ขั้นพัฒนาโปรแกรมฯ ผูว้ จิ ยั จัดประชุมปรึ กษาร่ วมกับฝ่ ายการพยาบาลแห่งหนึ่ง ใน
จังหวัดสุ รินทร์ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่ วมมือในการพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาล จากนั้น
ทําการออกแบบโปรแกรม ฯ นําเสนอร่ างโปรแกรมฯ ให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล
วิพากษ์เพื่อการพัฒนาและนาํ ผลการวิพากษ์ไปปรับปรุ ง ขั้นที่ 2) ขั้นทดลองใช้โปรแกรมฯ โดยผูว้ จิ ยั ทดลอง
นําข้อมูลผูป้ ่ วย 1 ราย มาทําการบันทึกในโปรแกรม ฯ และนําเสนอต่อที่ประชุมของพยาบาลวิชาชีพของ
โรงพยาบาล จากนั้นเป็ นการประเมินผลการทดลองใช้โปรแกรมฯโดยผูว้ จิ ยั สอบถามความคิดเห็นของ
พยาบาลเกี่ยวกับคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นเอง
และศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของพยาบาลวิชาชีพที่มีต่อโปรแกรม ฯ โดยใช้การสนทนากลุ่ม
(Focus
group) การวิเคราะห์ ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ความพึงพอใจ ฯ และคุณภาพการบันทึก
ทางการพยาบาล โดยใช้ใช้สถิติเชิงพรรณนา ข้อมูลปั ญหาและอุปสรรคในการใช้โปรแกรมฯ ที่ได้จากการ
สนทนากลุ่ม นํามาวิเคราะห์เนื้อหา ( Content analysis) ผลการศึกษา: ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นว่าเมื่อนําโปรแกรมฯ ไปใช้จะทําให้คุณภาพโดยรวมของบันทึกอยูใ่ นระดับดีมาก ( mean= 60.25, S.D.
= 3.87) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโปรแกรม ฯ ในระดับมาก ( mean= 39.94, S.D. = 5.51) และ กลุ่ม
ตัวอย่างจําแนกปั ญหาและอุปสรรคในการใช้โปรแกรมฯ ออกเป็ น 4 ประเด็น ดังนี้ 1) ด้านทรัพยากรพื้นฐาน
ที่จาํ เป็ น 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านนโยบายของผูบ้ ริ หาร และ 4) ด้านโปรแกรมฯ สรุ ป: โปรแกรม ฯ สามารถ
เพิ่มคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลได้ พยาบาลมีความพึงพอใจ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาและ
อุปสรรคต่อการนําโปรแกรมฯ มาใช้ในการบันทึกทางการพยาบาล
คําสํ าคัญ: การพัฒนา, โปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล, คุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล
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Development of a Nursing Documentation Program: A Pilot Study
ChantiraChiaranai, Ph.D*

Abstract
Objectives: This research and development study aimed to 1) develop a nursing documentation
program (NDP), 2) examine the capability of the NDP on the quality of nursing documentation, 3)
evaluate nurses’ satisfaction on the NDP, and 4) discover problems of applying NDP. Methods: This
study composed of 2 phases. They were 1) a program development phase, this phase the researcher
conducted a meeting with chief nurse executive (CNE) at one hospital, Surin province to explain the
purposes of the study and gain a cooperation of study. Upon the agreement to participate the study, the
researcher then outlined the program architecture and presented to the CNE and committee. NDP was
critiqued and corrected its potential weak points and 2) Program trial: Researcher demonstrated a patient’s
data entry.Upon the completion of data entry, 16 RNs then were asked to complete the questionnaires to
evaluate the capability of the NDP on the quality of nursing documentation and their satisfaction on the
NDP.Focus group was employed to gather information regarding to the problems of applying NDP. Data
were analyzed using descriptive statistics and content analysis. Results: RNs had attitude toward NDP
that if it was to use in nursing documentation, the quality of the documentation would be at an excellent
level (mean= 60.25, S.D. = 3.87). Overall, RNs satisfied with the NDP at a good level (mean= 39.94, S.D. =
5.51). Information regarding problems of applying NDP were categorized into 4 themes included: 1)
problems regarding infrastructure, 2) problems regarding personnel, 3) problems regarding policy, and 4)
problems regarding program itself.
Conclusion: NDP is a program that had the potential in improving the quality of nursing
documentation. In addition, RNs were very satisfied with NDP and provided feedback regarding problems
of using NDP.
Keywords: Development, Nursing documentation program, Quality of nursing documentation
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บทนํา (Introduction)

กิจกรรมที่พยาบาลปฏิบตั ิเพื่อการดูแลช่วยเหลือผูป้ ่ วย ครอบคลุมทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคมและจิตวิญญาณ ตลอดจนช่วยให้ผปู ้ ่ วยได้รับการดูแลทั้งด้านการรักษา การป้ องกัน การส่ งเสริ มและ
การฟื้ นฟูสภาพร่ างกาย บันทึกทางการพยาบาลเป็ นการบันทึกข้อมูลภาวะสุ ขภาพและปั ญหาของผูป้ ่ วย
กิจกรรมการพยาบาลและผลลัพธ์ (ประคิณ สุ จฉายา , 2549) เป็ นข้อมูลที่ถาวรและใช้เป็ นหลักฐานทาง
กฎหมายและเป็ นข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพการดูแลผูป้ ่ วยและเป็ นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผูป้ ่ วยแก่บุคลากรทีม
สุ ขภาพ(ประคิณ สุ จฉายา และคณะ , 2549) ซึ่ งเป็ นไปตามประกาศของสภาการพยาบาล (สภาการพยาบาล ,
2548) เรื่ อง มาตรฐานการพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ. 2548 ในมาตรฐานการปฏิบตั ิการพยาบาลและผดุง
ครรภ์ มาตรฐานที่ 5 เรื่ องการบันทึกและรายงานที่กล่าวไว้วา่
“… บันทึ กและรายงานการพยาบาลและผดุงครรภ์ ให้ ครอบคลุมการดูแลผู้รับบริ การตาม
กระบวนการพยาบาลโดยครบถ้ วน ถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง ชัดเจน กะทัดรั ดมีความต่ อเนื่อง และสามารถ
ใช้ เพื่อประเมินคุณภาพบริ การพยาบาลและผดุงครรภ์ ได้ …”
การบันทึกการพยาบาลที่มีคุณภาพนั้นจะต้องสะท้อนแนวคิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยอาจใช้ทฤษฎี
ทางการพยาบาลทฤษฎีใด ทฤษฎีหนึ่ง หรื อหลายทฤษฎีร่วมกันในการประเมินภาวะสุ ขภาพ จนถึงการ
ประเมินผลปฏิบตั ิการพยาบาลซึ่ งต้องครอบคลุมปั ญหาทั้งด้านร่ างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณของผูป้ ่ วย
(จันทร์ ทิรา เจียรณัย , 2555; Bowmann, Thompson, & Sutton, 1983; Varcoe, 1996) ดังนั้นถ้ามีการบันทึก
ทางการพยาบาลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ย่อมเป็ นที่ประกันได้วา่ ผูป้ ่ วยจะได้รับการปฏิบตั ิการพยาบาลที่ดี
เพราะผูเ้ กี่ยวข้องทุกคนได้รับรู ้ขอ้ มูลของผูป้ ่ วยอย่างชัดเจน ทําให้นาํ ลงมาสู่ การปฏิบตั ิการพยาบาลที่
เหมาะสมและต่อเนื่อง และยังเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ประเมินคุณภาพการพยาบาลเพราะการบันทึกบ่งบอกถึงสิ่ ง
ที่พยาบาลได้ปฏิบตั ิต่อผูป้ ่ วย
ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปั จจุบนั การบันทึกทางการพยาบาลเป็ นการใช้วธิ ี การจดบันทึกการพยาบาล ลง
บนแบบฟอร์ ม (Paper-based) ที่หน่วยบริ การพยาบาลต่าง ๆ กําหนดขึ้น ซึ่ งมีท้ งั ที่เป็ นการบันทึกแบบบอก
เล่าเรื่ องราว (Narrative record) การบันทึกโดยใช้กระบวนการพยาบาล ( Nursing process record) หรื อการ
บันทึกโดยใช้ระบบปั ญหา ( Problem orientation record) ซึ่ งประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูล การวินิจฉัย
การพยาบาล การวางแผนการพยาบาล และการประเมินผลการพยาบาล (สุ รีย ์ ธรรมิกบวร , 2540) ซึ่ งแต่ละ
แบบมีจุดดีและจุดด้อยแตกต่างกันไป และบันทึกทางการพยาบาลมีหลายลักษณะตั้งแต่แบบฟอร์ มการ
ประเมินผูป้ ่ วยแรกรับ แบบฟอร์ มสัญญาณชีพ แบบบันทึกปริ มาณสารนํ้าเข้า – ออก แบบบันทึกการสอน
แบบสรุ ปการดูแลหรื อคาร์ เด็กซ์ ( Kardex) แผนการพยาบาล และแบบบันทึกการพยาบาล ( Nurses’ note)
บางหน่วยงานอาจมีแบบฟอร์ มอื่นๆ อีก เช่น แบบบันทึกการจําหน่ายผูป้ ่ วย แต่ปัญหาที่พบเสมอคือ การ
บันทึกด้วยลายมือทําให้อ่านไม่ออก ไม่รู้วา่ ใครเป็ นผูบ้ นั ทึก ทําให้การบันทึกทางการพยาบาลไม่สามารถ
นํามาเป็ นข้อมูลสําหรับการสื่ อสารภายในทีมสุ ขภาพเพื่อการดูแลผูป้ ่ วย หรื อสําหรับการศึกษาและวิจยั ได้
อย่างชัดเจน สอดคล้องกับผลการรายงาน เกี่ยวกับปั ญหาของการบันทึกทางการพยาบาล ชนิด paper based
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พบว่า ผลการประเมินจากสภาการพยาบาล ปี พ.ศ. 2550-2552 พบว่ามีปัญหา คือ 1) บันทึกไม่ครบสมบูรณ์
ตามความจําเป็ นในการใช้ 2) บันทึกไม่ต่อเนื่อง 3) ใช้วธิ ีการบันทึกหลากหลาย ไม่เป็ นแนวทางเดียวกัน 4)
เขียนศัพท์ทางการแพทย์ ( medical terminology) ไม่ถูกต้อง 5) ไม่เป็ นปัจจุบนั 6) ขาดการบูรณาการ
กระบวนการพยาบาลไปในการบันทึกและ 7) บันทึกด้วยลายมือที่อ่านไม่ออก ทําให้ตรวจสอบไม่ได้
ผลการประเมินคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นผลกระทบที่
ชัดเจนต่อการประเมินคุณภาพบริ การพยาบาล และมาตรฐานของโรงพยาบาลในประเทศไทย จากการศึกษา
ค้นคว้าเรื่ องบันทึกทางการแพทย์และสาธารณสุ ขพบว่าในต่างประเทศได้มีการใช้คอมพิวเตอร์ ในการบันทึก
(Computer based) ด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข แทนการบันทึกบนกระดาษ (Paper based) อย่างได้ผลดียงิ่
(Mahler, et al., 2007; Martin-Baranera, Planas, Palau, Miralles, Sancho, &Sanz, 1999; Nickell &Pinto,
1986) มีการนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการบันทึกอย่างแพร่ หลายในประเทศแถบซี กตะวันตกที่เจริ ญแล้ว
ได้แก่ ประเทศเยอรมัน ประเทศอังกฤษ และอีกหลายประเทศในทวีปยุโรป ส่ วนในทวีปอเมริ กาเหนือ ได้แก่
ประเทศสหรัฐอเมริ กา และประเทศแคนาดา ( Davis, Billings, & Ryland,1994; Ioanna, Stiliani, &Vasilki,
2007; Lowry, 1994)
วิวฒั นาการของการนําคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการบันทึกทางการพยาบาลนั้น เกิดขึ้นในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาในช่วงกลางของ ค.ศ. 1980 โปรแกรมที่ใช้ชื่อว่า MedTakeTM System12ลักษณะการทํางานคือ
ข้อมูลของผูป้ ่ วยจะถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ โดยผูบ้ นั ทึกจะต้องมีรหัสส่ วนตัวในการเข้าถึงข้อมูลของ
ผูป้ ่ วย ต่อมา MedTakeTM System ได้ถูกนําไปใช้อย่างแพร่ หลายในสหรัฐอเมริ กา แต่ MedTakeTM System ก็
มีขอ้ จํากัดคือ ไม่สามารถแบ่งปั น ( share) ข้อมูลของผูป้ ่ วยได้ เนื่องจากยังไม่มีการนําระบบเครื อข่าย
(Computer network) มาใช้ ซึ่ งในระยะต่อมาได้มีการพัฒนาและปรับปรุ งเรื่ อยมา จนในปั จจุบนั มีการนํา
ระบบบันทึกข้อมูลของผูป้ ่ วยไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทัว่ ไป ประวัติการรักษา ประวัติการให้บริ การสุ ขภาพด้าน
ต่าง ๆ มาใช้ในสถานบริ การด้านสุ ขภาพในประเทศแถบตะวันตกอย่างแพร่ หลาย ระบบการบันทึกมีหลาย
รู ปแบบพัฒนาตามความต้องการของผูใ้ ช้ อาทิ เช่น QMITM, DinamapTM, VitalnetTMและยังมีการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการบันทึกข้อมูลทางสุ ขภาพของผูป้ ่ วยอย่างไม่หยุดยั้ง (Turpin,
2005) จากการศึกษาประสิ ทธิ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ มาใช้ในการบันทึกทางการพยาบาล ต่อคุณภาพของ
บันทึกทางการพยาบาล ของ Mahler และคณะ (2007) เก็บข้อมูลในหอผูป้ ่ วย จํานวน 4 หอผูป้ ่ วย ผลการวิจยั
พบว่าบันทึกทางการพยาบาลพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชดั ทั้งในด้านของคุณภาพและปริ มาณ โดยพยาบาล
ประเมินว่าคุณภาพการบันทึกด้านความครบถ้วนสมบูรณ์พฒั นาขึ้นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามมีผลการ
ประเมินด้านลบ นัน่ คือความสับสนในการเขียนแผนการพยาบาล (Mahler, et al., 2007) นอกจากนี้ยงั มี
งานวิจยั มากมายที่สนับสนุนว่าการบันทึกข้อมูลทางสุ ขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic health records:
EHR) มีประโยชน์ นักวิจยั เหล่านั้นสรุ ปประโยชน์ของ EHR ดังนี้ 1) บุคลากรด้านสุ ขภาพสามารถดึงข้อมูล
และประวัติการรักษาของผูป้ ่ วยมาใช้แบบ real time 2) ข้อมูลและประวัติการรักษาของผูป้ ่ วยถูกจัดเก็บอย่าง
เป็ นระบบ 3) เป็ นการรับประกันได้วา่ ข้อมูลและประวัติการรักษาของผูป้ ่ วยจะถูกเก็บอย่างปลอดภัย 4)
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ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากลดปริ มาณการใช้กระดาษลงอย่างมากมายมหาศาล 5) ประหยัดเวลาในการ
บันทึก เนื่องจากการบันทึกไม่มีความซํ้าซ้อน ช่วยให้พยาบาลมีเวลาในการดูแลผูป้ ่ วยมากขึ้น 6) ง่ายต่อการ
สื บค้น เนื่องจากมีการจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ 7) ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการบันทึกด้วยลายมือ เช่น ใช้คาํ
ย่อที่ไม่สากล ลายมือหวัด อ่านไม่ออก มีการลบเลือน ข้อมูลบางส่ วนขาดหายไป (Beuscart-Zéphir, Brender,
Beuscart&Ménager-Depriester,1997; Moody, Slocumb, Berg, & Jackson 2004;Torrey, 2001; Turpin,
2005)
จากการสื บค้นข้อมูลพบว่า EHR มีความลํ้าสมัยมาก กล่าวคือ มีการนําระบบ automated voice
recognition มาใช้ ในการบันทึกข้อมูลของผูป้ ่ วย ระบบจะจดจําเสี ยงของผูบ้ นั ทึกและแปลงข้อมูลเสี ยงให้
เป็ นตัวหนังสื อ และบันทึกลงในระบบ(Burkle, Michel, Horch,Schleifenbaum, &Dudeck,1998; Celia,
2002; Frank-strÖmborg, Christensen, & Elmhurst, 2001; Gugerty, 2006) อย่างไรก็ตาม เมื่อนํา EHR มาใช้
ในการบันทึกข้อมูล จึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีความรัดกุมในการบันทึกและการเปิ ดเผยข้อมูลของ
ผูป้ ่ วย ผูป้ ่ วยจําเป็ นต้องได้รับการพิทกั ษ์สิทธิ์ อย่างเต็มที่ จึงมีการออกกฎระเบียบหรื อข้อพึงระวังในการ
บันทึกหรื อเรี ยกใช้ขอ้ มูลดังกล่าว พอสรุ ปได้ดงั นี้1) ผูบ้ นั ทึกข้อมูลจะต้องมีรหัสประจําตัว (Personal code)
ในการเข้าถึงข้อมูลของผูป้ ่ วย และจะต้องไม่เปิ ดเผลรหัสนั้นให้ผใู ้ ด รวมทั้งบุคคลในครอบครัว 2) เมื่อทํา
การบันทึกข้อมูลหรื อใช้ขอ้ มูลของผูป้ ่ วยเรี ยบร้อยแล้ว ให้ออกจากระบบทันที 3) อย่าเปิ ดข้อมูลของผูป้ ่ วย
ค้างไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยเด็ดขาด 4) หากไม่จาํ เป็ นไม่ควรเรี ยกดูขอ้ มูลของผูป้ ่ วยหลายหน้าต่าง
ควรดูทีละหน้าและปิ ดทีละหน้า 5) ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับของแต่ละสถานพยาบาลอย่าง
เคร่ งครัด (Frank-strÖmborg, et al., 2001; Gugerty, 2006; Lamond, 2000)
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่าประโยชน์ที่ประจักษ์ชดั จากการนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการบันทึก
ทางการพยาบาลคือ การลดเวลาในการบันทึก ซึ่ งจะช่วยให้พยาบาลมีเวลามากขึ้นในการให้การพยาบาลแก่
ผูป้ ่ วย ช่วยลดปริ มาณการใช้กระดาษ ซึ่ งเท่ากับเป็ นการลดภาวะโลกร้อน ซึ่ งเป็ นปั ญหาสําคัญที่ทุกคน ทุก
ภาคส่ วนจะต้องมีส่วนร่ วมในการช่วยลดหรื อชะลอการเกิดภาวะโลกร้อน
ในประเทศไทยมีการนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการบันทึกทางการแพทย์และสาธารณสุ ขในหลายด้าน
ได้แก่ งานทะเบียนและประวัติผปู ้ ่ วย งานห้องทดลอง งานตรวจและวินิจฉัยโรค งานข้อมูลเพื่อการ
ปฏิบตั ิงาน งานสถิติและงานบริ หารการแพทย์ ส่ วนงานด้านการพยาบาลนั้นมีการนําคอมพิวเตอร์ มาช่วยใน
การบันทึกอย่างเป็ นระบบน้อยมาก และยังขาดการเชื่อมโยงของฐานข้อมูลเดิมอีกด้วย ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บนั ทึกทางการพยาบาลมาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการจดบันทึกทางการ
พยาบาล ชนิด paper based ซึ่ งจะช่วยเพิ่มมาตรฐานในการบันทึก เนื่องจากบันทึกโดยใช้กระบวนการ
พยาบาลที่ถูกเขียนเป็ นโปรแกรมสําเร็ จรู ป ซึ่งช่วยให้การบันทึกครบสมบูรณ์ ลดปั ญหาการใช้ ศัพท์ทาง
การแพทย์ที่ไม่ถูกต้อง อ่านง่าย ตรวจสอบได้ ลดความผิดพลาดในการลืมบันทึก ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
นอกจากนี้ยงั ลดปริ มาณการใช้กระดาษและสามารถจัดเก็บข้อมูลด้านสุ ขภาพของผูป้ ่ วยได้อย่างเป็ นระบบ
ผลการศึกษาจะทําให้เกิดการพัฒนาระบบการบันทึกทางการพยาบาลให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ การวิจัย

การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. พัฒนาโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาลมาใช้ในการช่วยบันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ น
ระบบ
2. ศึกษาความสามารถของโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาลต่อคุณภาพการบันทึกทางการ
พยาบาล
3. ศึกษาความพึงพอใจของพยาบาล ต่อการโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาลในการบันทึก
ทางการพยาบาล
4. ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของพยาบาลวิชาชีพในการนําโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาลไปใช้

ขอบเขตของโครงการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา พัฒนาโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาลมาใช้ในการ
ช่วยบันทึกและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบและความพึงพอใจของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
จังหวัดสุ รินทร์
วิธีการศึกษา (Method)
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา และเป็ นการวิจยั นําร่ อง (pilot study) มี 2 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1
ขั้นพัฒนาโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล
1) ประชุมปรึ กษาร่ วมกับฝ่ ายการพยาบาล เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และขอความร่ วมมือในการพัฒนา
บันทึกทางการพยาบาล
2) ออกแบบโปรแกรม โดยเค้าโครงของโปรแกรม ประกอบด้วยการบันทึกข้อมูล 6 ส่ วน ได้แก่1)
การบันทึกการรับผูป้ ่ วยใหม่ (Admission assessment) 2) แผนการพยาบาลผูป้ ่ วยเฉพาะราย (Nursing care
plan) 3) บันทึกการเปลี่ยนแปลงของผูป้ ่ วย (Nurses’ note) 4) บันทึกความก้าวหน้าในการรักษาพยาบาล
(Progress note) 5) บันทึกการสอนสุ ขศึกษา (Health education) และ 6) บันทึกแผนการจําหน่าย (Discharge
plan) ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างหน้า Log in ของโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล และภาพที่ 2แสดงกระแส
การไหลของข้อมูล ระดับ 1 โมดูลทั้งหมด
3) นําเสนอร่ างโปรแกรมให้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลวิพากษ์เพื่อการพัฒนา
4) นําผลการวิพากษ์ไปปรับปรุ ง
5) จดลิขสิ ทธิ์ โปรแกรม (โปรแกรมบันทึกทางการพยาบาลลิขสิ ทธิ์ เลขที่ 266181 เมื่อวันที่ 2
พฤศจิกายน 2554)
ขั้นที่ 2
ขั้นทดลองใช้โปรแกรม ผูว้ จิ ยั ทดลองนําข้อมูลผูป้ ่ วย 1 ราย มาทําการบันทึกในโปรแกรม
บันทึกทางการพยาบาล และนําเสนอต่อที่ประชุมของพยาบาลวิชาชีพ จากนั้นสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
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คุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล และความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพที่มีต่อโปรแกรมบันทึกทางการ
พยาบาล
ประชากร: ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นพยาบาลประจําการที่ปฏิบตั ิงานใน โรงพยาบาลแห่ง
หนึ่ง ในจังหวัดสุ รินทร์ ในปี งบประมาณ 2553
กลุ่มตัวอย่ าง: เป็ นพยาบาลประจําการที่ปฏิบตั ิงานในแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล โดยใช้การการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 16 คน โดยมีคุณสมบัติดงั นี้ 1) เป็ นพยาบาลวิชาชีพ 2) มีประสบการณ์
การพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี และ 3) ยินดีเข้าร่ วมการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
1. แบบบันทึกข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ทาํ งาน ประสบการณ์ในการอบรมด้านการบันทึกทางการพยาบาล ประสบการณ์
ได้รับการนิเทศการบันทึกทางการพยาบาล
2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บนั ทึกทางการพยาบาล ที่ผา่ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน
3. แบบสอบถามคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นของพยาบาล
วิชาชีพต่อคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลที่ใช้โปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล ซึ่ งผูว้ จิ ยั สร้างขึ้นเอง
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการพยาบาล จํานวน 3 ท่าน วัดความสามารถของ
โปรแกรม ฯ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถของโปรแกรมฯใน 1) การประเมินผูป้ ่ วยแรกรับ (คะแนนเต็ม 20
คะแนน) 2) การวางแผนการพยาบาล ( คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 3) การบันทึกกิจกรรมการพยาบาลคะแนน
(
เต็ม 20 คะแนน) และ 4) การสรุ ปการจําหน่ายผูป้ ่ วย ( คะแนนเต็ม 5 คะแนน) โดยแบบวัดความสามารถของ
โปรแกรม ฯ นี้เป็ นแบบวัดแบบ Check list ให้คะแนน (ไม่มี = 0, มี = คะแนนเต็มของแต่ละหัวข้อการ
ประเมินรายด้าน) คะแนนคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลมีค่าตั้งแต่ 0-65 คะแนน การแปลผลคุณภาพ
ของโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาลโดยรวมมีรายละเอียดดังนี้
ค่าเฉลี่ย 0
–13
หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
14-26 หมายถึง มีคุณภาพในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย
27-39
หมายถึง มีคุณภาพในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 40-52
หมายถึง มีคุณภาพในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 53-65 หมายถึง มีคุณภาพในระดับมากที่สุด
ตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้ ค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟาของครอนบาค ได้
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.74
4. แบบวัดความพึงพอใจของพยาบาลต่อโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล เป็ นแบบสอบถามที่
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ผูว้ จิ ยั สร้างขึ้นเอง แบบวัดนี้เป็ นแบบ Likert scale ที่วดั ความพึงพอใจเป็ น 5 ระดับ (1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 5
= พึงพอใจมากที่สุด) วัดความพึงพอใจเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ 1) มาตรฐานของแบบฟอร์ มการบันทึก 2) การ
บันทึกครอบคลุมกระบวนการพยาบาล และ 3) การมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จากการบันทึก มีคะแนน
ตั้งแต่ 1-55 คะแนน
การแปลผลความพึงพอใจโดยรวมมีรายละเอียดดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1-11
หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย
12-22 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย
23-33
หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 34-44
หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 45-55 หมายถึง พึงพอใจในระดับมากที่สุด
ตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟาของครอนบาค ได้
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.82
5. สัมภาษณ์ปัญหาและอุปสรรคในการใช้โปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล โดยผูว้ จิ ยั ทําการ
สัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus group) ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.
ทําหนังสื อจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เสนอต่อผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลที่เป็ น
สถานที่ทดลองใช้โปรแกรม เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.
หลังจากพัฒนาโปรแกรม ซึ่ งผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและวิพากษ์เรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ จิ ยั
สาธิ ตการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการบันทึกทางการพยาบาล ในผูป้ ่ วย 1 รายแก่พยาบาลวิชาชีพ โดยผูว้ จิ ยั
และวิทยากรผูช้ ่วยวิจยั
3.
ภายหลังสิ้ นสุ ดการสาธิ ตการบันทึกทางการพยาบาล
3.1 สอบถามความพึงพอใจของพยาบาลที่มีต่อโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล
3.2 สอบถามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพ เกี่ยวกับคุณภาพการบันทึกทางการ
พยาบาลโดยใช้โปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล
4.
นําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ความพึงพอใจ
ฯ และคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
จริยธรรมในการทําวิจัย
การวิจยั นี้ได้ผา่ นการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั จากสถาบันวิจยั และพัฒนา มาหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และโรงพยาบาลที่เป็ นสถานที่ทดลองใช้โปรแกรม กลุ่มตัวอย่างได้รับฟังคําชี้แจง
วัตถุประสงค์การวิจยั และสิ ทธิ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่ วมโครงการ ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั จะได้รับการ
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พิทกั ษ์สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่ วมโครงการ และแม้หากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเปลี่ยนใจถอนตัวออกจาก
โครงการภายหลัง ก็สามารถทําได้ตลอดเวลา โดยไม่ตอ้ งแจ้งเหตุผล ข้อมูลที่ได้รับจากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะ
เปิ ดเผยเพียงภาพรวมและไม่มีทางที่จะเชื่อมโยงไปถึงผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้เลย

ผลการศึกษา (Results)

ผลการศึกษา ผูว้ จิ ยั จะได้นาํ เสนอในรู ปแบบตารางประกอบการบรรยายตามลําดับดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 คุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้โปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล
ตอนที่3 ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล
ตอนที่ 4 ปั ญหาและอุปสรรคในการใช้โปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล

ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างการวิจยั ครั้งนี้เป็ นพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบตั ิงาน ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัด
สุ รินทร์ ในปี งบประมาณ 2553 จํานวน 16 คน ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
100 ร้อยละ 50 มีอายุนอ้ ยกว่า 40 ปี ( mean= 36.69 , S.D. = 8.08 , range= 25-52ปี ) ร้อยละ 82.35 มี
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า ร้อยละ 75 มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิการพยาบาล
และ ส่ วนใหญ่ร้อยละ 56.25 มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่า 15 ปี (ตารางที่ 1)
ตอนที่ 2 คุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้ โปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล
ในการประเมินคุณภาพของการบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้โปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล
ผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั ทําการสาธิตการบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วย 1 ราย และให้กลุ่มตัวอย่างประเมินคุณภาพการ
บันทึก โดยใช้แบบสอบถามการประเมินคุณภาพ ผลการวิจยั พบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างประเมินว่าเมื่อนํา
โปรแกรม ฯ ไปใช้ ในการบันทึกทางการพยาบาลทําให้คุณภาพโดยรวมของบันทึกทางการพยาบาลอยูใ่ น
ระดับดีมาก (mean= 60.25, S.D. = 3.87 , range= 50-63) เมื่อพิจารณาคุณภาพการบันทึกเป็ นรายด้าน ได้แก่
1) ด้านการประเมินผูป้ ่ วยแรกรับ 2) ด้านการวางแผนการพยาบาล 3) ด้านการบันทึกกิจกรรมการพยาบาล
และ 4) ด้านการสรุ ปการจําหน่ายผูป้ ่ วย พบว่าคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้ โปรแกรมฯ อยูใ่ น
ระดับดีมากmean=
( 18.25,19.44, 17.69, และ4.88 S.D. =2.27, 1.36, 0.70, และ0.34 ตามลําดับ(ตารางที
)
่ 2)
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชี พต่ อโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล
ในการประเมินความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพต่อโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล ผูว้ จิ ยั และ
ผูช้ ่วยวิจยั ประเมินโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านมาตรฐานการบันทึก 2) ด้าน
ความครอบคลุมกระบวนการพยาบาล และ 3) ด้านหลักฐานการใช้ประโยชน์จากการบันทึก
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ผลการวิจยั พบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาลใน
ระดับมาก (mean= 39.94, S.D. = 5.51, range= 30-50) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อโปรแกรมเป็ นรายด้าน
ได้แก่ 1) ด้านมาตรฐานการบันทึก 2) ด้านความครอบคลุมกระบวนการพยาบาล และ 3) ด้านหลักฐานการ
ใช้ประโยชน์จากการบันทึกกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาลในระดับมาก
(mean= 10.50,17.94,และ 11.50S.D. = 1.63,2.49, และ 1.75 ตามลําดับ(ตารางที
)
่ 3)
ตอนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการใช้ โปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล
ผลจากการประชุมปรึ กษากลุ่ม (
Focus group) จากพยาบาลวิชาชีพจํานวน 10 ท่าน เป็ นเวลา 45 นาที
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่าจงาํ แนกปั ญหาและอุปสรรคในการใช้โปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล ออกเป็ น
4 ประเด็น ดังนี้ 1) ด้านทรัพยากรพื้นฐานที่จาํ เป็ น 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านนโยบายของผูบ้ ริ หาร และ 4) ด้าน
โปรแกรม ฯ (ตารางที่ 4)

วิจารณ์ และสรุปผลการศึกษา (Discussion and Conclusion)

ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างประเมินว่าเมื่อนําโปรแกรม ฯ ไปใช้ในการบันทึกทางการ
พยาบาลทําให้คุณภาพโดยรวมของบันทึกทางการพยาบาลอยูใ่ นระดับดีมาก ( mean= 60.25, S.D. = 3.87 ,
range= 50-63) เมื่อพิจารณาคุณภาพการบันทึกเป็ นรายด้าน ได้แก่ 1) ด้านการประเมินผูป้ ่ วยแรกรับ 2) ด้าน
การวางแผนการพยาบาล 3) ด้านการบันทึกกิจกรรมการพยาบาล และ 4) ด้านการสรุ ปการจําหน่ายผูป้ ่ วย
พบว่าคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลโดยใช้โปรแกรมฯ อยูใ่ นระดับดีมาก ( mean= 18.25, 19.44, 17.69,
และ 4.88 S.D. = 2.27, 1.36, 0.70, และ 0.34 ตามลําดับ) ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Nahm และ
Poston (2000)ที่ทาํ การวิจยั กึ่งทดลอง ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการบันทึกทางการพยาบาลด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ต่อคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลและความพึงพอใจของผูป้ ่ วย ทําการเก็บข้อมูล 4 ระยะ
คือ ก่อนทดลอง ระหว่างการทดลองเดือนที่ 6 , 12 และ 18 ของการทดลอง ผลการวิจยั พบว่าคุณภาพการ
บันทึกทางการพยาบาลดีข้ ึนอย่างชัดเจนในเดือนที่ 12 และ 18 ของการทดลอง และยังพบว่าข้อผิดพลาดต่าง
ๆ ของการบันทึกทางการพยาบาลลดลงเรื่ อย ๆ เช่นเดียวกัน ( Nahm& Poston, 2000) อย่างไรก็ตาม
ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Smith และคณะ (2005) ที่ทาํ การทดลองนําคอมพิวเตอร์ ( Computer
based) มาใช้ในการบันทึกทางการพยาบาล วัดคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลและเจตคติของพยาบาล
เปรี ยบเทียบก่อนและหลังการทดลอง ผลการวิจยั พบว่าพยาบาลมีเจตคติต่อการบันทึกทางการพยาบาลโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ และระยะเวลาในการบันทึกไม่ได้ลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับการบันทึกแบบเดิม (
Paper
based) แต่กลับพบว่าคุณภาพการบันทึกและความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาลดีข้ ึนอย่างชัดเจน
(Smith, Smith, Krugman, & Oman, 2005) นอกจากนี้ยงั เนื่องมาจากการที่โปรแกรม ฯ ถูกออกแบบมาให้มี
โครงสร้างการบันทึกที่ครอบคลุมทุกหัวข้อของการบันทึก ได้แก่ 1) การประเมินผูป้ ่ วยแรกรับ 2) การ
วางแผนการพยาบาล 3) การบันทึกกิจกรรมการพยาบาล และ4) การสรุ ปการจําหน่ายผูป้ ่ วย หากผูบ้ นั ทึกลืม
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หรื อละเลยในการบันทึกแม้ส่วนใดส่ วนหนึ่ง ก็จะไม่สามารถข้ามไปบันทึกในส่ วนต่าง ๆ ของโปรแกรมฯ
ได้เลย ดังนั้นการบันทึกโดยใช้โปรแกรมฯ จึงมีคุณภาพทั้งในด้านความครบถ้วน ความถูกต้อง และความ
ต่อเนื่อง
ผลการวิจยั พบว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจต่อโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล ใน
ระดับมาก (mean= 39.94, S.D. = 5.51, range= 30-50) เมื่อพิจารณาคุณภาพการบันทึกเป็ นรายด้าน ได้แก่ 1)
ด้านมาตรฐานการบันทึก 2) ด้านความครอบคลุมกระบวนการพยาบาล และ 3) ด้านหลักฐานการใช้
ประโยชน์จากการบันทึก กลุ่มตัวอย่างมี ความพึงพอใจต่อโปรแกรมบันทึกทางการพยาบาล ในระดับมาก
(mean= 10.50,17.94,และ 11.50S.D. = 1.63,2.49, และ 1.75) ตามลําดัผลการวิ
บ
จยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Dillon
และคณะ ( 2005) ที่ทาํ การสํารวจความพร้อมของพยาบาลในการนําระบบการบันทึกข้อมูลสุ ขภาพทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Health Record: EHR) มาใช้ ผลการสํารวจพบว่าพยาบาลมีทศั นคติที่ดีต่อการนํา
EHR มาใช้ แต่ก็มีความกังวลว่าถึงสมรรถนะของตนเองด้านการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะพยาบาลอาวุโส
นอกจากนี้พยาบาลยังแสดงความกังวลว่าหากมีการนํา EHR มาใช้จริ งจะส่ งผลต่อคุณภาพการบริ การ
พยาบาลหรื อไม่ (Dillon, Blankenship, &Crewa, 2005) นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับการวิจยั ของ Axfordและ
Carter (1996) ที่ศึกษาความคิดเห็นของพยาบาลถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรต่อการนําเทคโนโลยีการ
บันทึกข้อมูลผูป้ ่ วยและประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การพยาบาล ผลการศึกษาพบว่าพยาบาลส่ วนใหญ่มีทศั นคติ
ที่ดีและเห็นว่าการนําเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วยมาใช้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ให้บริ การพยาบาลของตน แต่ก็มีความกังวลว่าจะต้องใช้เวลามากในการบันทึก ( Axford& Carter, 1996)
นอกจากนี้ Mason (1999) ได้เสนอแนะว่าเจตคติที่ดีของพยาบาลต่อการบันทึกทางการพยาบาลไม่วา่ จะเป็ น
การบันทึกในรู ปแบบใด ๆ ก็ตาม เป็ นปั จจัยสําคัญต่อคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลและคุณภาพการ
บริ การพยาบาลเช่นกัน (Mason, 1999) ผลการวิจยั นี้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่ดีวา่ ถึงแม้กลุ่มตัวอย่างมีความ
กังวลถึงสรรถนะของตนเองด้านการใช้เทคโนโลยี แต่กลุ่มตัวอย่างก็มีเจตคติที่ดีต่อการบันทึกการพยาบาล
โดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่ งจะเป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็ จได้
นอกจากนี้ ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่าง จําแนกปัญหาและอุปสรรคในการใช้โปรแกรมบันทึก
ทางการพยาบาล ออกเป็ น 4 ประเด็น ดังนี้ 1) ด้านทรัพยากรพื้นฐานที่จาํ เป็ น 2) ด้านบุคลากร 3) ด้าน
นโยบายของผูบ้ ริ หาร และ 4) ด้านโปรแกรม ฯ ผลการวิจยั นี้สนับสนุนการศึกษาของ Lee (2005) และ Lee
และคณะ (2005) ที่ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลในประเทศใต้หวัน
ปัจจัยเหล่านั้นได้แก่ 1) เนื้อหาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เอง 2) ระบบเครื อข่ายที่ไม่มีความเสถียรภาพ 3)
ระบบการบริ หารที่ไม่เอื้อต่อการนําเทคโนโลยีมาใช้ และ 4) การขาดความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ของบุคลากร (Lee, 2005; Lee, Lee, Lin, & Chang, 2005) โดย Lee และคณะ (2005) กล่าวว่า การบันทึก
ทางการพยาบาลโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งเป็ นระบบใหม่เป็ นการเพิ่มภาระงานของพยาบาล ทั้งนี้เนื่องจาก
ข้อจํากัดด้านทรัพยากรคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายตลอดจนสมรรถนะของของพยาบาลในด้านการใช้
เทคโนโลยี Lee และ Chang (2004) ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่าปัจจัยแห่งความสําเร็ จที่สาํ คัญที่สุดในการบันทึก
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ทางการพยาบาลโดยใช้คอมพิวเตอร์ คือ การให้ความรู ้และการฝึ กอบรมให้พยาบาลมีสมรรถนะที่ดีข้ ึน และ
การมีระบบสนับสนุนที่เอื้อต่อการนําคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการบันทึกทางการพยาบาล ( Lee & Chang, 2004)
นอกจากนี้มีนกั วิชาการและนักวิจยั ทางการพยาบาลหลายท่าน สนับสนุนว่าการปรับเจตคติของพยาบาลที่มี
ต่อการบันทึกการพยาบาลด้วยคอมพิวเตอร์ ( Keller, McDermontt, & Alt-White, 1992; Lawly, 1994;
Mason, 1999; Hobbs, 2002; Dillon, el al., 2005; Yu, 2006)

ข้ อเสนอแนะ (Implication)

จากผลการวิจยั ครั้งนี้พบว่า โปรแกรมบันทึกทางการพยาบาลเป็ นนวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อ
ช่วยพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลให้ได้ตามมาตรฐานในการบันทึก ซึ่ งช่วยให้การบันทึกครบ
สมบูรณ์ ลดปั ญหาการใช้ medical terminology ที่ไม่ถูกต้อง อ่านง่าย ตรวจสอบได้ ลดความผิดพลาดใน
การลืมบันทึก ถึงแม้วา่ จะพบปั ญหาและอุปสรรค แต่ผลการวิจยั นี้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่ดีวา่ ถึงแม้กลุ่ม
ตัวอย่างมีความกังวลถึงสรรถนะของตนเองด้านการใช้เทคโนโลยี แต่กลุ่มตัวอย่างก็มีเจตคติที่ดีต่อการ
บันทึกการพยาบาลโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่ งจะเป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็ จในการขยายผลในการนํารู ปแบบการ
บันทึกทางการพยาบาลโดยใช้คอมพิวเตอร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็ นรู ปธรรมได้ในอนาคตผูว้ จิ ยั จึงมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ในระดับนโยบาย ผูบ้ ริ หารองค์กรควรเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้
ครอบคลุมทุกหน่วยงานของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดการประสานงานกันอย่างครอบคลุม สนับสนุนทั้งใน
ด้านทรัพยากรพื้นฐานที่จาํ เป็ นต่อการนําสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกระดับของการบริ การ ได้แก่
การบริ หาร การบริ การ และการศึกษาวิจยั
2. บุคลากรสุ ขภาพควรมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในการนําเทคโนโลยี
และสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน มีการความรู ้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี และที่สาํ คัญมีเจตคติที่ดี
ต่อการนําเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุ ขมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
3. ควรมีการวิจยั สํารวจความพร้อมของบุคลากรในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และนํา
ผลการวิจยั มาใช้ในการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์ การทํางาน ที่สอดคล้องกับนโยบายชาติดา้ น
สารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุ ขต่อไป
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