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บทคัดย่อ
กระบวนการพยาบาลเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการปฏิบัติการพยาบาล ประกอบด้วย ๕
ขั้นตอน ได้แก่ การประเมินภาวะ สุขภาพ การวินิจฉัยการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล
การปฏิบัติการพยาบาลและการประเมินผล การใช้กระบวนการพยาบาล เป็นการแก้ปัญหา
สุขภาพของผู้รับบริการเป็นรายบุคคลแบบองค์รวมตามแนวทางวิทยาศาสตร์และเป็นการนา
ความรู้ ท างทฤษฎี ไป สู่ ก ารปฏิ บั ติ บ นพื้ น ฐานของการใช้ เหตุ ผ ล การตั ด สิ น ใจและการ
แก้ปัญหาซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการพยาบาล สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ผู้รับบริการในคุณภาพ
ของการบริการที่ได้รับ และพยาบาลมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น
ความนาคัญ : กระบวนการพยาบาล, การปฏิบัติการพยาบาล

นรุปนาระนาคัญ
(บทนา : หลักการและเหตุผล )พยาบาลมีบทบาทและหน้าที่สาคัญในการจัดการ
เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการเป็นรายบุคคล ซึ่งทั้งนี้ จะต้องสามารถค้นหาปัญหา
เพื่อตอบสนองความต้องการของ ผู้รับบริการได้ พยาบาลจึงต้องมีกรอบการทางานที่ได้มา
จาก แนวคิด ทฤษฎีทางการพยาบาลและความรู้จากศาสตร์สาขา ต่าง ๆ มาช่วยในการคิด
วิเคราะห์ และการตัดสิน ใจทางคลินิก ในการแก้ปัญ หาและความต้องการของผู้ รับบริการ
กระบวนการพยาบาล (Nursing Process) เป็นการวางกรอบการทางานของ พยาบาลวิชาชีพ
ในการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่ มี คุ ณ ภาพ กระบวนการพยาบาลได้ รั บ การยอมรั บ ว่า เป็ น
เครื่องมือที่สาคัญที่พยาบาลได้นามาใช้ในการปฏิบัติการ พยาบาลในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ของผู้ รั บ บริ ก าร กระบวนการ พยาบาล หมายถึ งการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลที่ มี ขั้ น ตอนที่
พยาบาล คิ ด วิ เคราะห์ แ ละตั ด สิ น ใจอย่ า งมี วิ จ ารณญาณในการแก้ ปั ญ หา สุ ข ภาพของ
ผู้รั บ บริ การ ประกอบด้ว ย ๕ ขั้น ตอน ได้แก่ การ ประเมิน ภาวะสุ ขภาพ การวินิจฉัยการ
พยาบาล การวางแผนการ พยาบาล การใช้ แ ผนการพยาบาลและการประเมิ น ผลการ
พยาบาล (Potter & Perry, ๒๐๐๕)
วัตถุประนงค์ : เพื่อ นากระบวนการพยาบาลมาใช้ในการการปฏิบัติการพยาบาล
วิธีการศึกษา : แบบประเมินคุณภาพการใช้กระบวนการพยาบาล
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบประเมินผู้ป่วย case ที่รับบริการที่ OPD-ER และ admit ทุกราย
และเลือก ๓ ราย/พยาบาล ๑ คน/๓ เดือน แจ้งผลประเมินและข้อแก้ไขให้พยาบาลทราบ
ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานผู้ ป่วยนอกและอุบัติเหตุ จานวน ๑ กลุ่มตัวอย่าง
จานวน ๒๐-๒๔ รายคัดเลือกโดย คัดเลือกมาทั้งกลุ่มที่ปฏิบัติงานผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ
Intervention ที่ ใช้ ใน ก ารวิ จั ย คื อ ก ระ บ ว น ก ารพ ย าบ าล ๕ ขั้ น ต อ น Nursing
Assessment,Nursing Diagnosis,Nursing Care Plan,Nursing Implementation,Nursing
Evaluation ของสภาการพยาบาล
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรวจสอบการบันทึกกระบวนการพยาบาลจากระบบ HosX-P ระหว่าง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ วิเคราะห์ข้อมูลจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
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-ผลลัพธ์
๑. พยาบาลในหน่วยงานได้รับการทบทวนระบบบันทึกทางการพยาบาลจานวน ๒๐-๒๔ คน
คิดเป็น ๑๐๐%

๒.-ผลการการบั น ทึ กการใช้ กระบวนการพยาบาล ปี ๒๕๕๗.๒๕๖๑ เฉลี่ ย ๕ ขั้น ตอน
๘๙.๘๑,๘๙.๔๒,๙๑.๘๗,๘๘.๑๕,๙๑.๗๓ ตามลาดับ - ผลการการบันทึกการใช้กระบวนการ
พยาบาลทุกขั้นตอน เฉลี่ย ๕ ปี ๘๙.๐๐ -ผลการตรวจสอบระบบการบันทึกทางการพยาบาล
ปี ๒๕๕๗.๒๕๖๑ เฉลี่ยแต่ละขั้นตอน ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ Nursing Assessment ๙๙.๕๕,
Nursing Diagnosis ๙๗.๘๘, Nursing Care Plan ๙๖.๑๓, Nursing Implementation
๗ ๕ .๒ ๖ , Nursing Evaluation ๘ ๔ .๒ ๐ ขั้ น ต อ น ที่ ยั งไม่ ผ่ าน เก ณ ฑ์ คื อ Nursing
Implementation
อุปสรรค เป็นการประเมินจากการบันทึก ไม่เห็นจากการทางานโดยตรง
-สิ่งที่ควรพัฒนา
๑. ขาดการบันทึกปัญหาที่พบ+การปฏิบัติการพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหาและเป็น
ปัจจุบัน+การช่วยเหลือที่ให้กับผู้ป่วย+การให้คาแนะนา
๒. ขาดการประเมินอย่างต่อเนื่อง
๓. ขาดการประเมินก่อนจาหน่าย
จากผลการวิ จั ย มี จุ ด เด่ น คื อ สามารถนิ เทศติ ด ตามการบั น ทึ ก การใช้ ก ระบวนการ
พยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง, พยาบาลส่วนใหญ่เห็นความสาคัญในการพัฒ นา และพบจุดอ่อน
คือ ยั งมีพ ยาบาลบางคนที่ ไม่ พัฒ นาตนเองในการบั นทึ กการใช้กระบวนการพยาบาล จึง
เสนอแนะให้ใช้ผลการประเมินการใช้กระบวนการพยาบาลเป็น KPI ในการเลื่อนเงินเดือน
เอกนารอ้างอิง
๑. หัวข้อวิจัย R๒R การบันทึกทางการพยาบาลที่มีคุณภาพโรงพยาบาลดาเนินสะดวก :
www.dnhospital.go.th/dnhosp/r๒r/images/data/๒๕.เฉลิม%๒๐๖-๗/ทิพพา
ภรณ์.pdf
๒. วารสารการพยาบาลทหารบก : การนากระบวนการพยาบาลไปใช้:file:///C:/Users/
yuporn/Downloads/๓๐๓๕๐-๖๖๙๐๔-๑-SM.pdf

