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1. ชื่อผลงาน / โครงการพัฒนา 
1.1 ชื่อภาษาไทย “ลดระยะเวลาของการบันทกึทางการพยาบาล งานพยาบาลผู้ป่วยนอก  สถาบันรา

ชานุกูล” 
1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ “Reduce time to record nursing record in Out Patient Department of 

Rajanukul Institute. 
2. ชื่อหน่วยงาน / ทีม งานพยาบาลผูป้่วยนอก 
3. ปีท่ีด าเนินการ ปี 2560 
4. ค าส าคัญ : บันทึกทางการพยาบาล, ลดระยะเวลา 
5. เป้าหมาย : ระยะเวลาในการบันทกึทางการพยาบาลลดลง 

    6. ปัญหาและสาเหตุ : จากสถิติงานพยาบาลผูป้่วยนอก สถาบันราชานุกลู มีจ านวนผูบ้กพร่องทางพฒันาการ
และสตปิัญญามารบับริการเฉลี่ย  50-60 ราย/วัน จากสถิติการเกบ็ระยะเวลาในการบันทึกพบค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการ
บันทึกทางการพยาบาลก่อนพบแพทยส์ าหรับผู้ป่วยใหม่เท่ากับ 11.3 – 12.8  นาที/ราย และผู้ป่วยเก่าใช้เวลา 
5.81-8.54 นาที/รายและพบอบุัติการณ์ข้อร้องเรียนจากผู้รบับรกิารและจากสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในรูปแบบค าพูด
บ่น พบว่าระยะรอคอยในการท าเอกสารและซกัประวัติใช้เวลานานและเอกสารกระจัดกระจายมีใบบันทกึ 4 ใบ 
(ตามตัวอย่าง) เพื่อการลงข้อมลูซึ่งแยกส่วนจากแบบบันทึกใบแรก ท าให้ข้อมลูไม่มีการเช่ือมโยงกันและเสียเวลาใน
การใสเ่อกสารในเวชระเบียน และจากการสอบถามบุคลากรทีป่ฏิบัติงานพยาบาลผู้ป่วยนอก และผูป้ฏิบัติทีม่า
ช่วยงานที่งานพยาบาลผูป้่วยนอกจ านวน 10 คน พบว่าร้อยละ 85 พบว่ามีการบันทึกซ  าซ้อน และล่าช้า เสียเวลา
ในการบันทกึ และเพื่อเป็นการลดความซ  าซ้อนและลดระยะเวลาในการบันทกึทางการพยาบาล ลดอบุัติการณ์
ความเสี่ยงต่อข้อร้องเรียน และผูร้ับบริการเกิดความพึงพอใจในการรับบริการมากขึ น สะท้อนใหเ้ห็นถึงคุณภาพ
การพยาบาลใช้ในการสื่อสารและสง่ต่อข้อมลูในการดูแลรกัษาผู้ป่วยที่ส าคัญในทีมสุขภาพลดเวลาการซักประวัติ
หรือสอบถามข้อมลูที่ซ  าซ้อนกันและเป็นหลักฐานส าคัญทางกฎหมายเมื่อถูกฟ้องร้อง งานพยาบาลผูป้่วยนอกมี
เป้าหมายเพือ่ลดระยะเวลาในการบันทึกทางการพยาบาลและเกิดความพึงพอใจจากผูร้ับบรกิารและบุคลากรที่ใช้
แบบบันทึกมากขึ น 
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    7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง :  

7.1 ก่อนแก้ปัญหา  น าเสนอการวิเคราะห์ในทีมด้วยแผนภูมิก้างปลา  

 
7.2 วิธีการท่ีเลือกใช้มาแก้ปัญหา   

ประเด็นปญัหา วิธีการแก้ไข ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ตัวชี วัดผลลัพธ์ 

ประเด็น1วิธีการ 
มีการบันทึกหลายจุด
และซ  าซ้อน 

1.ประชุมบุคลากรในทีมเพื่อ
ร่วมกันหาแนวทาง 
2.ปรบัปรุงบันทึกทางการ
พยาบาลให้มีความกระชับ 
เนื อหาครอบคลุม ผูป้่วยได้รับ
การดูแลต่อเนื่องและ
ปลอดภัย  
3.เสนอแบบบันทึกทางการ
พยาบาลใหม่แกผู่้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อพจิารณาเนื อหาของแบบ
บันทึกทางการพยาบาลและ
ปรับเนื อหาตามข้อเสนอแนะ
และน ามาทดลองใช้ 

ก.ย.2559-
เม.ย.2560 

ระยะเวลาที่ใช้ใน
การบันทึกทางการ
พยาบาลลดลง
ผู้ป่วยเก่าไม่เกิน 5 
นาที/รายผูป้่วยใหม่
ไม่เกิน 10 นาที/
ราย 
 

1.ระยะเวลาที่
ใช้ในการบันทึก 
ผู้ป่วยเก่าไม่เกิน 
5 นาที/ราย
ผู้ป่วยใหม่ไม่
เกิน 10 นาที/
ราย 
2.ไม่เกิดข้อ
ร้องเรียนจาก
ผู้รบับริการเรือ่ง
การรอคอยนาน 
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4.น าเข้าที่ประชุม NSO เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการใช้ 
5.หลงั NSO อนมุัติให้สามารถ
น ามาใช้ได้ เสนอที่ประชุม 
PCT เพื่อพิจารณาน ามาใส่ใน
แฟ้มเวชระเบีนผู้ป่วย 
6.จากการประชุม PCT อนุมัติ
ให้มีการน าแบบบันทึก
ทางการพยาบาลใหมม่าใช้ได้
ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 
เป็นต้นมา 

ประเด็น2 ด้านบุคลากร 
2.1 ขาดความเขา้ใจ
ในแบบบันทึก 
2.2 ขาดประสบการณ์ 
 

1.ประชุมบุคลากรทีป่ฏิบัติงาน
ในงานพยาบาลผู้ป่วยนอก และ
ผู้ที่มาช่วยปฏิบัตงิานและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกบัการบันทกึ
ทางการพยาบาลเพื่อท าความ
เข้าใจเกี่ยวกบัแบบบันทกึให้
ตรงกันหลงัปรับแบบฟอร์ม 
และร่วมกนัเสนอแนะเพื่อให้
การเขียนบนัทึกทางการ
พยาบาลถูกต้องและเป็น
แนวทางปฏิบัติเดียวกัน  
2.ใช้ระบบการสอนแบบมีพี่
เลี ยงส าหรบับุคลากรที่จบใหม่
และมาปฏิบัติงานทีง่าน
พยาบาลผู้ป่วยนอกโดยหัวหน้า
งานพยาบาลผูป้่วยนอก
ก าหนดให้มพีี่เลี ยงทีม่ี
ประสบการณ์เป็นผู้ให้
ค าแนะน า และมีการสง่
บุคลากรไปอบรมการเขียน
บันทึกทางการพยาบาลเมือ่มี
การจัดอบรมขึ นทั งในสถาบัน
และนอกสถาบัน 

ก.ย.2559-
เม.ย.2560 

บุคลากรมีความ
เข้าใจในแบบบันทึก
ตรงกันและ
บุคลากรใหมม่ี
ความรู้ในเรื่อง
วิธีการบันทึก 

1.บุคลากร
บันทึกข้อมลูได้
ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
2.ระยะเวลาที่
ใช้ในการบันทึก 
ผู้ป่วยเก่าไม่เกิน 
5 นาที/ราย
ผู้ป่วยใหม่ไม่
เกิน 10 นาที/
ราย 
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7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลังการแก้ปัญหาเป็นอย่างไร  
เก็บข้อมูลกอ่นแก้ปญัหา พบระยะเวลาที่ใช้ในการบันทกึทางการพยาบาลผูป้่วยเก่าก่อนพบแพทย์เฉลี่ย 

8.15 นาที/ราย (5 นาที)  ระยะเวลาที่ใช้ในการบันทึกทางการพยาบาลผูป้่วยใหม่กอ่นพบแพทย์เฉลี่ย 12.55 นาที/
ราย (10 นาที)   ใช้เวลาในการบันทกึแบบบันทกึทางการพยาบาลผู้ป่วยใหม่เกินระยะเวลาที่ก าหนด หลัง
แก้ปัญหา ได้มีการเก็บข้อมูลระยะเวลาที่ใช้ในการบันทกึทางการพยาบาลทั งแบบผูป้่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่ ไมพ่บ
การบันทึกที่ใช้เวลาเกินระยะเวลาที่ก าหนดคือ ผู้ป่วยเก่า 5 นาที ผู้ป่วยใหม่ 10 นาที และจากการส ารวจการท า
แบบสอบถามจากผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลจากแบบบันทกึทางการพยาบาลพบมีความพงึพอใจร้อยละ 
90 และไม่เกิดข้อร้องเรียนเรือ่งการซักประวัตินาน ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือลดระยะเวลาในการบันทกึ
แบบบันทึกทางการพยาบาล และผูร้ับบริการเกิดความพึงพอใจ และไมเ่กิดข้อรอ้งเรียน รวมทั งบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ ตามรายละเอียดดังนี  

 

 
 
8. บทเรียนท่ีได้รับ :  

พยาบาลทีป่ฏิบัติงานพยาบาลผูป้่วยนอกและมีส่วนในการใช้แบบบันทึกทางการพยาบาลสามารถบันทกึ
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานทางการพยาบาลโดยบันทึกอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว โดยใช้
ระยะเวลาในการบันทึกผู้ป่วยใหม่ไม่เกิน 10 นาที ผู้ป่วยเกา่ไม่เกิน 5 นาที ทั งก่อนและหลังพบแพทย์ และต้อง
สามารถวางแผนการพยาบาลได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ผูป้่วยเกดิความปลอดภัยสงูสุด ผูร้ับบรกิารเกิดความพึงพอใจ
และไม่เกิดข้อร้องเรียน 
9. การผลงานน าไปใช้ประโยชน์(ต่อยอด) : 

 - ท า R to R เรื่องประสทิธิภาพการบันทึกทางการพยาบาลแบบไรร้อยต่อ 
 

10. การติดต่อกับทีมงาน : งานพยาบาลผูป้่วยนอก สถาบันราชานุกูล เบอร์โทร 02-2488900  ต่อ70508-70510 
11.คณะท างาน :   

 11.1 นางภาวินี                บุญสวรรค์สง่    หัวหน้าทีม 
 11.2 นางศิริพร                พรสัมฤทธ์ิ       ที่ปรึกษา 
 11.3 นางสาวจิรพรรณ       สาบุญมา         สมาชิก 

8.15

4.55 5

12.55

5.2

10

เวลาท่ีใช้ในการบนัทึกทางการพยาบาลแบบเก่า (นาที) เวลาท่ีใช้ในการบนัทึกทางการพยาบาลแบบใหม่ (นาที) เป้าหมาย (นาที)

ตารางเปรียบเทียบข้อมูลก่อนแก้ปัญหากับเป้าหมาย

เก่า ใหม่
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11.4 นางสาวปิยพร      อุ้ยใจดี            สมาชิก 
11.5 นางสาวพิกุลทอง    กัลยา             สมาชิก 
11.6 นางสาวธัสร์สอร      กลางประพันธ์   สมาชิก 
11.7 นายธนุชัย               จิตสวา            สมาชิก 
11.8 นางสาวเจนจิรา        ทุมมากรณ์       สมาชิก 
11.9 นางสาวปภาธินี         กองแก้ว         สมาชิก 


