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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการใช้สารสนเทศทางคลินิกและปัญหาการใช้
สารสนเทศทางคลินิกส�ำหรับการบริหาร การบริการ และวิชาการของหัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน ภาคใต้
กลุ่มตัวอย่าง คือ หัวหน้ากลุม่ การพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน ภาคใต้ จ�ำนวน 100 คน ใช้วธิ กี ารสุม่ แบบง่าย โดยวิธี
การจับฉลากแบบไม่คนื ที่ เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้และปัญหาการใช้สารสนเทศทาง
คลินกิ ส�ำหรับการบริหาร การบริการ และวิชาการ แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หาจากผูท้ รงคุณวุฒิ
3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.84 และแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศทางคลินิกฯ ได้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการใช้สารสนเทศทางคลินิกส�ำหรับการบริหาร บริการ และวิชาการ
โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (X=2.54, SD=0.54) เมือ่ วิเคราะห์รายด้านพบว่า ทุกด้านมีการใช้อยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยด้านการบริหารการพยาบาล มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (X=2.71, SD=0.58) รองลงมา คือ ด้านการบริการพยาบาล
(X=2.56, SD=0.58) และด้านวิชาการพยาบาล (X=2.36, SD=0.67) กลุม่ ตัวอย่างมีประสบการณ์การใช้สารสนเทศ
ทางคลินิกจากแฟ้มข้อมูลและทะเบียนรายงานมากที่สุด โดยใช้สารสนเทศทางคลินิกด้านการเกิดแผลกดทับและ
ด้านการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะมากที่สุด (ร้อยละ 92.0) รองลงมา คือ ด้านการพลัดตกหกล้ม (ร้อยละ 90.0) และ
ด้านการกลับเข้ารับการรักษาซ�้ำ (ร้อยละ 87.0) ส่วนปัญหาจากการใช้สารสนเทศทางคลินิกพบมากที่สุด คือ ด้านการ
* พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
** รองศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
*** อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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บริหารการพยาบาล (ร้อยละ 41.0) รองลงมา คือ ด้านวิชาการพยาบาล (ร้อยละ 32.0) และด้านการบริการพยาบาล
(ร้อยละ 31.0) ผลการวิจัยครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศทางสุขภาพ น�ำผลการวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ในการออกแบบ พัฒนาหลักสูตรการใช้สารสนเทศทางคลินิกส�ำหรับผู้บริหารทางการพยาบาล เพื่อพัฒนา
สมรรถนะให้ผู้บริหารทางการพยาบาลมีความรู้และทักษะในการน�ำสารสนเทศทางคลินิกไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
จัดการในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค�ำส�ำคัญ: การใช้สารสนเทศ สารสนเทศทางคลินิก หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน

Abstract

The objective of this descriptive research was to explore the level of the use of clinical
informatics, and problems in using clinical informatics for nursing administration, nursing service,
and nursing academic among directors of nursing in community hospitals. The subjects of this study
were 100 nursing directors of community hospitals in the southern part of Thailand, which were
selected by simple random sampling without replacement. The instrument of this study was a
questionnaire about the use and problems in using the clinical informatics for management, service,
and academic of nursing directors. An instrument was valid by three experts that the content
validity index was 0.84, and the part of using the clinical informatics in the questionnaire was found
that Cronbach’s alpha coefficient was 0.98. The data were analyzed with descriptive statistics: frequency,
percentage, mean and standard deviation. The results of the study revealed that the overall level of
the use of clinical informatics for management, service, and academic was at a moderate level
(X=2.54, SD=0.54). The level of the use of clinical information of each aspect was at a moderate
level which nursing management aspect was the highest level (X=2.71, SD=0.58), followed by nursing
service, (X=2.56, SD=0.58), and nursing academic (X=2.36, SD=0.67). Most of the subjects had
experiences in using clinical informatics from information files and registration reports. When classified,
it was found that most of the subjects used clinical informatics for bedsores prevention (92.0 %), and
urinary tract prevention (92.0 %), followed by falls prevention (90.0 %), and readmission prevention
(87.0 %). Problems of using the clinical informatics were reported most often in nursing administration
(41.0 %), followed by nursing academics (32.0 %), and nursing services (31.0 %). It is concluded
that organizations concerned with the development of health information systems need to design
courses on the use of clinical informatics that are specifically for administrators in order to develop
the competency of nursing administrators in terms of knowledge and skills in utilization of clinical
informatics for effective organizational management.
Keywords: informatics utilization, clinical informatics, chief nurses, community hospitals
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บทน�ำ

ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน
สารสนเทศเป็นสิง่ จ�ำเป็น (Nagle, Hardiker, Mcgonigle,
& Mastrain, 2015) เนื่องจากทุกหน่วยงานมีการน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
หน่ ว ยงานทางด้ า นสาธารณสุ ข มี ก ารน� ำ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการ และ
พัฒนาฐานข้อมูลทางสุขภาพให้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เพื่อน�ำ
มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน (วีณา จีระแพทย์, 2544)
พร้อมทั้งมีนโยบายปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพ โดยมุ่งเน้น
ให้มีการสร้างและพัฒนากระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลของสถานบริการสุขภาพมาใช้ใน
การบริหาร การบริการสุขภาพ และวิชาการ รวมทั้ง
วิเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ในการติดต่อสือ่ สาร
และประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
(กระทรวงสาธารณสุข, 2557) การน�ำไปใช้ในการก�ำหนด
ทิศทางนโยบายสุขภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปญ
ั หา
สุขภาพในปัจจุบัน และแนวโน้มของปัญหาสุขภาพใน
อนาคต (กระทรวงสาธารณสุข, 2555) นอกจากนี้ ยังเป็น
เครือ่ งมือส�ำคัญส�ำหรับผูบ้ ริหารทางการพยาบาลทีจ่ ะน�ำไป
ใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริ ห ารจั ด การภายในองค์ ก ร (ส� ำ นั ก การพยาบาล,
2556ก)
โรงพยาบาลชุ ม ชนในฐานะหน่ ว ยงานสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค เป็นโรงพยาบาล
ประจ�ำอ�ำเภอ มีหน้าที่รับนโยบายที่ส�ำคัญของกระทรวง
สาธารณสุขมาสูก่ ารปฏิบตั ิ ให้บริการตรวจรักษาโรคทัว่ ไป
ทีไ่ ม่มคี วามยุง่ ยากซับซ้อน และในปัจจุบนั ได้นำ� ระบบข้อมูล
ข่าวสารและสารสนเทศทางสุขภาพมาเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญ
ในการพัฒนางานสาธารณสุข ทัง้ ในด้านการรักษาพยาบาล
การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค และการ
ฟื้นฟูสภาพ (กระทรวงสาธารณสุข, 2553) โดยมีการ

บันทึกข้อมูลการรับบริการในระบบสารสนเทศทางสุขภาพ
ของโรงพยาบาล และส่งออกในรูปแบบ 43 แฟ้มข้อมูล
มาตรฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้าพยาบาลในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกลุ่ม
การพยาบาล ต้ อ งเป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหาร
องค์ ก ร (บุ ญ ใจ ศรี ส ถิ ต ย์ น รากู ร , 2550; พวงรั ต น์
บุญญานุรักษ์, 2546; สุวรรณี ศรีจันทรอาภา, 2548) มี
ความสามารถในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์สืบค้นข้อมูล
ข่าวสาร และน�ำสารสนเทศทางคลินิกมาเป็นเครื่องมือ
ส�ำคัญในการบริหารการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล
และวิจัยทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งในทาง
คลินิกและการจัดบริการสุขภาพทั่วไป น�ำมาใช้ประโยชน์
ในการก�ำหนดคุณภาพ ก�ำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด การ
บริ ห ารจั ด การผลลั พ ธ์ และปรั บ เปลี่ ย นตั ว ชี้ วั ด ระดั บ
โรงพยาบาล การได้รับข้อมูลสารสนเทศทางคลินิกที่ถูก
ต้องแม่นย�ำในเวลาทีต่ อ้ งการ ช่วยให้ผบู้ ริหารและบุคลากร
ทางการพยาบาลสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและทัน
สถานการณ์ ท�ำให้การวางแผนก�ำหนดทิศทาง การจัดระบบ
การอ� ำ นวยการ และการควบคุ ม ก� ำ กั บ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (ส�ำนักการพยาบาล, 2556ก; สภาการ
พยาบาล, 2556) ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าในการ
บริหารงานคุณภาพ (ทัศนีย์ จุลอดุง และยุพิน อังสุโรจน์,
2552) ผู้บริหารทางการพยาบาลจึงจ�ำเป็นต้องมีข้อมูล
สารสนเทศทางคลินิกที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เพื่อน�ำมาใช้
ประกอบในการตัดสินใจ
ในปี 2556 ส�ำนักการพยาบาลได้ก�ำหนดให้มีการ
เก็บข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลในระดับประเทศ 5
ด้าน ได้แก่ 1) ข้อมูลการพลัดตกหกล้ม (fall) 2) ข้อมูล
การเกิดแผลกดทับ (pressure sore) 3) ข้อมูลการติด
เชื้อที่ปอด (VAP) 4) ข้อมูลการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
(urinary tract infection) และ 5) ข้อมูลการกลับเข้า
รับการรักษาซ�้ำ (readmission) (ส�ำนักการพยาบาล,
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2556ข) แต่เนื่องจากโรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้
ดูแลผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ จึงมีตัวชี้วัดคุณภาพการ
พยาบาลในระดับประเทศ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ข้อมูล
การพลัดตกหกล้ม (fall) 2) ข้อมูลการเกิดแผลกดทับ
(pressure sore) 3) ข้อมูลการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
(urinary tract infection) และ 4) ข้อมูลการกลับเข้า
รับการรักษาซ�้ำ (readmission) โดยตัวชี้วัดคุณภาพการ
พยาบาลดังกล่าวน�ำมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน และ
พัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยทั้งด้านการบริหาร การ
บริการ และด้านวิชาการ
จากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
พบว่า ยังไม่มีผลการศึกษาเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศทาง
คลินิกส�ำหรับการบริหาร การบริการ และวิชาการของ
หัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาในประเด็นดังกล่าว เพือ่ ศึกษาระดับการใช้และ
ปัญหาการใช้สารสนเทศทางคลินิกด้านการบริหาร การ
บริการ และวิชาการของหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาล
ชุมชนในภาคใต้ เพือ่ น�ำผลการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริหารทางการพยาบาล ให้มคี วามรู้
ความสามารถในการน�ำสารสนเทศทางคลินิกมาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาระดับการใช้สารสนเทศทางคลินิก
ส�ำหรับการบริหาร การบริการ และวิชาการของหัวหน้า
พยาบาล โรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้
2. เพื่อศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศทางคลินิก
ส�ำหรับการบริหาร การบริการ และวิชาการของหัวหน้า
พยาบาล โรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้

วิธีด�ำเนินการการวิจัย

การศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงบรรยาย (descriptive
research) โดยมีวิธีด�ำเนินการวิจัย ดังนี้

18

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้
ในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื หัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน
ภาคใต้ รวมทั้งหมด 133 โรงพยาบาล (ส�ำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,
2557) ค�ำนวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รค�ำนวณ
ของยามาเน (Yamane, 1973) ทีร่ ะดับความคลาดเคลือ่ น
0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 100 คน การคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (simple random
sampling) (Polit, & Hungler, 1999) โดยวิธีการจับ
ฉลากแบบไม่คืนที่ (sampling without replacement)
2. เครื่องมือการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้เก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถามที่ ผู ้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น
ข้อค�ำถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 1) ข้อมูลทัว่ ไป 2) การใช้
สารสนเทศทางคลินิกส�ำหรับการบริหาร การบริการ และ
วิชาการ และ 3) ปัญหาการน�ำสารสนเทศทางคลินิกไปใช้
ในการบริหาร บริการ และวิชาการ แบบสอบถามผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.84 และได้น�ำ
แบบสอบถามไปทดลองใช้ กั บ หั ว หน้ า พยาบาลที่ มี
คุณลักษณะเช่นเดียวกับตัวอย่าง แบบสอบถามตอนที่ 2
ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.98
โดยลักษณะค�ำถามในตอนที่ 2 ของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดับ การแปล
ผลระดับการใช้สารสนเทศทางคลินิกส�ำหรับการบริหาร
การบริการ และวิชาการของหัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาล
ชุมชน ภาคใต้ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย
1.00-1.99 มีการใช้สารสนเทศทางคลินิกอยู่ในระดับ
น้อย คะแนนเฉลี่ย 2.00-2.99 มีการใช้สารสนเทศทาง
คลินกิ อยูใ่ นระดับปานกลาง และคะแนนเฉลีย่ 3.00-4.00
มีการใช้สารสนเทศทางคลินิกอยู่ในระดับมาก
3. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย

ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า
1.ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 97.0) มีสถานภาพคู่มากที่สุด (ร้อยละ
65.0) มีอายุเฉลี่ย 51.52 ปี (SD=4.27) โดยมีอายุอยู่ใน
ช่วงมากกว่า 51 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 65.0) ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 70.0) รองลงมาจบ
การศึกษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ 30.0) ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง มากที่สุด (ร้อยละ
67.0) มีประสบการณ์การด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
ในโรงพยาบาลชุมชนเฉลี่ย 13.83 ปี (SD=8.92) มีระยะ
เวลาการด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าพยาบาลอยูใ่ นช่วง 1-10 ปี
มากที่สุด (ร้อยละ 43.0) ส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้ความ
สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับปานกลาง (ร้อยละ
60.0) และรองลงมา คื อ มี ค วามสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ระดับดี (ร้อยละ 30.0) ส่วนใหญ่มีจ�ำนวน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทเี่ พียงพอต่อการใช้งาน (ร้อยละ
88.0) ส� ำ หรั บ บุ ค ลากรที่ เ ชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาลชุมชน มีค่าเฉลี่ย
1.92 คน (SD=1.42) มีจ�ำนวนบุคลากรที่เชี่ยวชาญเกี่ยว
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�ำนวน 2 คน มากที่สุด
(ร้อยละ 48.3) โปรแกรมส�ำเร็จรูปที่โรงพยาบาลชุมชน
ในภาคใต้ ใ ช้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น โปรแกรมฮอสเอ็ ก ซ์ พี
(Hos-XP) (ร้อยละ 78.0) ส�ำหรับแหล่งสารสนเทศทาง
คลินิกของกลุ่มการพยาบาลส่วนใหญ่มาจากทะเบียน
รายงานของกลุ่มการพยาบาล (ร้อยละ 77.0) รองลงมา
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป (ร้อยละ 63.0) จาก
ฐานข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาลและระบบอินเตอร์เน็ต
(ร้อยละ 61.0) ตามล�ำดับ
2. การใช้สารสนเทศทางคลินกิ ส�ำหรับการ
บริหาร การบริการ และวิชาการ หัวหน้าพยาบาลใน
โรงพยาบาลชุมชนที่เป็นตัวอย่างใช้สารสนเทศทางคลินิก
ส�ำหรับการบริหาร การบริการ และวิชาการ ดังนี้

2.1 การใช้ แ หล่ ง สารสนเทศทางคลิ นิ ก
กลุ่มตัวอย่างใช้สารสนเทศทางคลินิกทั้ง 4 ด้าน ที่จ�ำแนก
ตามลักษณะสารสนเทศทีใ่ ช้ในโรงพยาบาลชุมชน คือ ด้าน
การพลัดตกหกล้ม ด้านการเกิดแผลกดทับ ด้านการติดเชือ้
ทางเดินปัสสาวะ และด้านการกลับเข้ารับการรักษาซ�ำ้ โดย
ใช้สารสนเทศจากแฟ้มข้อมูลทะเบียนรายงานมากที่สุด
(ดังตารางที่ 1) และเมื่อจ�ำแนกรายด้าน พบว่า
2.1.1 ด้านการพลัดตกหกล้ม กลุ่มตัวอย่าง
ใช้สารสนเทศทางคลินิกจากแฟ้มข้อมูลทะเบียนรายงาน
มากที่สุด (ร้อยละ 90.0) รองลงมา คือ จากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเอง (ร้อยละ 28.0) และจาก
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส� ำ เร็ จ รู ป (ร้ อ ยละ 22.0)
นอกจากนี้ ยังมีการใช้แหล่งสารสนเทศจากด้านอื่น เช่น
โปรแกรม Thai refer (ร้อยละ 4.0) เป็นต้น
2.1.2 ด้ า นการเกิ ด แผลกดทั บ กลุ ่ ม
ตัวอย่างใช้สารสนเทศทางคลินิกจากแฟ้มข้อมูลทะเบียน
รายงานมากที่สุด (ร้อยละ 92.0) รองลงมา คือ จาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเอง (ร้อยละ 24.0)
และจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป (ร้อยละ 17.0)
ตามล�ำดับ
2.1.3 ด้านการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ ส ารสนเทศทางคลิ นิ ก จากแฟ้ ม ข้ อ มู ล
ทะเบียนรายงานมากที่สุด (ร้อยละ 92.0) รองลงมา คือ
จากโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น เอง (ร้ อ ยละ
22.0) และจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป (ร้อยละ
21.0) ตามล�ำดับ
2.1.4 ด้านการกลับเข้ารับการรักษาซ�้ำ
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งใช้ ส ารสนเทศทางคลิ นิ ก จากแฟ้ ม ข้ อ มู ล
ทะเบียนรายงานมากที่สุด (ร้อยละ 87.0) รองลงมา คือ
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป (ร้อยละ 36.0)
และจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเอง (ร้อยละ
23.0) ตามล�ำดับ (ดังตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนและร้อยละของการใช้แหล่งสารสนเทศทางคลินิก จ�ำแนกตามลักษณะสารสนเทศที่ใช้ใน
โรงพยาบาลชุมชน ภาคใต้ (n=100)
ลักษณะสารสนเทศ
การใช้สารสนเทศทางคลินิก

ด้านการพลัดตกหกล้ม
ด้านการเกิดแผลกดทับ
ด้านการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
ด้านการกลับเข้ารับการรักษาซ�้ำ	

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูป

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่
พัฒนาขึ้นเอง

แฟ้มข้อมูล
ทะเบียน
รายงาน

อื่นๆ

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

22 (22.0)
17 (17.0)
21 (21.0)
36 (36.0)

28 (28.0)
24 (24.0)
22 (22.0)
23 (23.0)

90 (90.0)
92 (92.0)
92 (92.0)
87 (87.0)

4 (4.0)
2 (2.0)
1 (1.0)
-

2.2 ระดั บ การใช้ ส ารสนเทศทางคลิ นิ ก
กลุ่มตัวอย่างใช้สารสนเทศทางคลินิกด้านการบริหาร การ
บริ ก าร และวิ ช าการ โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(X=2.54, SD=0.54) เมื่อวิเคราะห์ ทั้ง 3 ด้าน พบว่า
ทุกด้านมีการใช้สารสนเทศอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ เรียง
ล�ำดับตามคะแนนเฉลี่ย พบว่า ด้านการบริหารมีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด (X=2.71, SD=0.58) รองลงมา คือ ด้านการ
บริการ (X=2.56, SD=0.58) และด้านวิชาการ (X=2.36,
SD=0.67) ตามล�ำดับ (ดังตารางที่ 2)
เมื่อจ�ำแนกเป็นรายด้าน พบว่า

1) ด้านการบริหาร กลุ่มตัวอย่างใช้สารสนเทศ
ทางคลินิกด้านการบริหารการพยาบาลในภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง (X=2.71, SD=0.58) เมื่อวิเคราะห์ราย
ด้านในด้านการบริหาร พบว่า ทุกด้านมีคะแนนเฉลี่ยใน
ระดับปานกลาง โดยเรียงล�ำดับตามคะแนนเฉลี่ย พบว่า
ด้ า นวิ ธี ก ารจั ด การ มี ค ะแนนเฉลี่ ย สู ง สุ ด (X=2.96,
SD=0.63) รองลงมา คือ ด้านการบริหารวัสดุ อุปกรณ์
(X=2.83, SD=0.77) ด้านการบริหารบุคลากร (X=2.63,
SD=0.71) และด้านการบริหารงบประมาณ (X=2.41,
SD=0.80) ตามล�ำดับ (ดังตารางที่ 3)

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการใช้สารสนเทศทางคลินิกของหัวหน้าพยาบาลใน
โรงพยาบาลชุมชน ภาคใต้ จ�ำแนกเป็นรายด้าน (n=100)
การใช้สารสนเทศทางคลินิก
ด้านการบริหาร		
ด้านการบริการ		
ด้านวิชาการ		
		
รวม
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x

SD

ระดับการใช้

2.71
2.56
2.36
2.54

0.58
0.58
0.67
0.54

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับการใช้สารสนเทศทางคลินกิ ด้านการบริหารของหัวหน้าพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชนภาคใต้ จ�ำแนกเป็นรายด้าน (n=100)
การใช้สารสนเทศทางคลินิกด้านการบริหาร
วิธีการจัดการ		
การบริหารวัสดุ อุปกรณ์
การบริหารบุคลากร
การบริหารงบประมาณ
		
รวม

2) ด้านบริการ กลุ่มตัวอย่างใช้สารสนเทศทาง
คลินิกด้านการบริการพยาบาลในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (X=2.56, SD=0.58) เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
การบริการ พบว่า ทุกด้านมีการใช้อยู่ในระดับปานกลาง
โดยเรียงล�ำดับตามคะแนนเฉลี่ย พบว่า ด้านการป้องกัน
โรคและปัญหาสุขภาพ มีคะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ดุ (X=2.76,
SD=0.78) รองลงมา คื อ ด้ า นการรั ก ษาพยาบาล
(X=2.70, SD=0.67) ด้านการฟื้นฟูสภาพ (X=2.55,
SD=0.73) และด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (X=2.23,

X

SD

ระดับการใช้

2.96
2.83
2.63
2.41
2.71

0.63
0.77
0.71
0.80
0.58

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

SD=0.69) ตามล�ำดับ (ดังตารางที่ 4)

3) ด้านวิชาการ กลุ่มตัวอย่างใช้สารสนเทศทาง
คลิ นิ ก ด้ า นวิ ช าการในภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
(X=2.36, SD=0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของด้าน
วิชาการ พบว่า ด้านการจัดท�ำแนวทางปฏิบัติ มีคะแนน
เฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลาง (X=2.86, SD=0.77) ส่วนด้าน
การพัฒนางานโดยใช้วิธีการวิจัยแบบ Routine to Research (R2R) มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย (X=1.86,
SD=0.85) (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการใช้สารสนเทศทางคลินิกด้านการบริการของ
หัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนภาคใต้ จ�ำแนกเป็นรายด้าน (n=100)
การใช้สารสนเทศทางคลินิกด้านการบริหาร
ด้านการป้องกันโรคและปัญหาสุขภาพ
ด้านการรักษาพยาบาล
ด้านการฟื้นฟูสภาพ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
		
รวม

x

SD

ระดับการใช้

2.76
2.70
2.55
2.23
2.56

0.78
0.67
0.73
0.69
0.58

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการใช้สารสนเทศทางคลินิกด้านวิชาการของ
หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ภาคใต้ จ�ำแนกเป็นรายด้าน (n=100)
การใช้สารสนเทศทางคลินิกด้านวิชาการ
ด้านการจัดท�ำแนวทางปฏิบัติ
ด้านการการพัฒนางานโดยใช้วิธีการวิจัยแบบ R2R
		
รวม

3. ปั ญ หาการใช้ ส ารสนเทศทางคลิ นิ ก
ปัญหาทีพ่ บเกีย่ วกับการน�ำสารสนเทศทางคลินกิ ไปใช้ของ
หัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นตัวอย่าง พบ
ว่า มีปัญหาการใช้ในด้านการบริหารพยาบาลมากที่สุด
(ร้อยละ 41.0) รองลงมา คือ ด้านวิชาการ (ร้อยละ 32.0)
และด้านการบริการพยาบาล (ร้อยละ 31.0) ตามล�ำดับ
(ดังตารางที่ 6)
ประเภทของปัญหาที่พบในการใช้สารสนเทศทาง
คลิ นิ ก ในภาพรวมทั้ ง ด้า นการบริหาร การบริก ารและ
วิชาการของหัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน ภาคใต้
พบว่า มีปัญหาจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุด เมื่อจ�ำแนก
เป็นรายด้าน พบว่า
1) ด้ า นการบริ ห ารการพยาบาล กลุ ่ ม
ตัวอย่างมีปัญหาการใช้สารสนเทศทางคลินิกจากผู้ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (peopleware) มากทีส่ ดุ (ร้อยละ
60.97) รองลงมา คื อ จากโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์

X

SD

ระดับการใช้

2.86
1.86
2.36

0.77
0.85
0.67

ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

(software) (ร้ อ ยละ 19.51) จากระบบเครื อ ข่ า ย
(network) (ร้อยละ 12.20) และจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(hardware) (ร้อยละ 7.32) ตามล�ำดับ

2) ด้านการบริการพยาบาล กลุ่มตัวอย่างมี
ปัญหาการใช้สารสนเทศทางคลินิกจากผู้ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์มากทีส่ ดุ (ร้อยละ 65.62) รองลงมา คือ จาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 15.63) จากระบบเครือ
ข่ า ย (ร้ อ ยละ12.50) และจากอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์
(ร้อยละ 6.25) ตามล�ำดับ
3) ด้านวิชาการ กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาการใช้
สารสนเทศทางคลินิกจากผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาก
ทีส่ ดุ (ร้อยละ 58.06) รองลงมาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(ร้อยละ 25.81) จากระบบเครือข่าย (ร้อยละ 12.90) และ
จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 3.23) ตามล�ำดับ
(ดังตารางที่ 7)

ตารางที่ 6 จ�ำนวน ร้อยละ และปัญหาการใช้สารสนเทศทางคลินิกของหัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน
ภาคใต้ จ�ำแนกเป็นรายด้าน (n=100)
ปัญหาการใช้สารสนเทศทางคลินิก 		

จ�ำนวน

ร้อยละ

ด้านการบริหารพยาบาล		
41
41.0
ด้านวิชาการ			
32
32.0
ด้านการบริการพยาบาล		
31
31.0
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ตารางที่ 7 จ�ำนวน ร้อยละ และประเภทของปัญหาที่พบในการใช้สารสนเทศทางคลินิกของหัวหน้ากลุ่มการ
พยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน ภาคใต้ จ�ำแนกเป็นรายด้าน (n=100)
ประเภทของปัญหาการใช้สารสนเทศทางคลินิก
ด้าน
ด้านการบริหารพยาบาล
ด้านการบริการพยาบาล
ด้านวิชาการ

อภิปรายผล

อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
n (%)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
n (%)

3(7.32)
2(6.25)
1(3.23)

8(19.51)
5(15.63)
8(25.81)

การวิจัยครั้งนี้ อภิปรายผลการวิจัยในประเด็น
ระดับการใช้และปัญหาการใช้สารสนเทศทางคลินกิ ส�ำหรับ
การบริหาร การบริการ และวิชาการของกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี้
1. ระดับการใช้สารสนเทศทางคลินิก จาก
ผลการวิจยั พบว่า ระดับการใช้สารสนเทศทางคลินกิ ส�ำหรับ
การบริหาร การบริการ และวิชาการโดยรวมของหัวหน้า
พยาบาลในโรงพยาบาลชุ ม ชน ภาคใต้ อยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลาง (X=2.54, SD=0.54) (ตารางที่ 2) ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากการจัดท�ำกรอบสมรรถนะของหัวหน้าพยาบาล
โดยได้ก�ำหนดให้หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลต้องมีความ
สามารถในการใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์หรือสารสนเทศทางการ
พยาบาลในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร ติดต่อสื่อสาร แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ ออกแบบและประเมินระบบสารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ด้านการ
บริหาร การบริการ และวิชาการ โดยส�ำนักการพยาบาล
(2556ก) ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสารสนเทศของ
กลุม่ การพยาบาล เพือ่ ให้มกี ารพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
การพยาบาลให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ดังนัน้ จึง
ท�ำให้หัวหน้าพยาบาลต้องมีความรู้ความสามารถในการ
บริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศ (management
information system) เพื่อน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือในการ

ผู้ใช้
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
n (%)
n (%)
25(60.97)
21(65.62)
18(58.06)

5(12.20)
4(12.50)
4(12.90)

บริหารจัดการในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้
การน�ำสารสนเทศทางคลินิกมาใช้ในกลุ่มการพยาบาลยัง
ขึ้ น อยู ่ กั บ หลายปั จ จั ย เช่ น ความพร้ อ มของอุ ป กรณ์
คุณภาพของข้อมูลที่บันทึก การพัฒนาบุคลากรให้มีความ
รู้ความสามารถในการใช้สารสนเทศทางคลินิก และการ
สนับสนุนงบประมาณ การน�ำสารสนเทศทางคลินิกมาใช้
ในกลุ่มการพยาบาลนั้น หัวหน้าพยาบาลในฐานะผู้น�ำ
องค์กรพยาบาล ต้องเป็นผู้ที่แสดงออกถึงการมีความรู้
ความสามารถและทักษะในการน�ำสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และ
ติดตามผลการด�ำเนินงาน (สภาการพยาบาล, 2556) ซึ่ง
ในระยะแรกของการน�ำสารสนเทศทางคลินิกมาใช้ในกลุ่ม
การพยาบาล พบว่า ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาระบบ
ท�ำให้มีการใช้งานได้ไม่เต็มที่
และจากการน�ำนโยบายการปฏิรปู ข้อมูลสุขภาพมา
ใช้ในกลุ่มการพยาบาล พบว่า มีปัญหาในการจัดเก็บฐาน
ข้อมูลและตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลที่ส�ำคัญ เนื่องจาก
ไม่มีแฟ้มข้อมูลที่เป็นมาตรฐานในโครงสร้าง 43 แฟ้ม
ข้อมูล และไม่มกี ารก�ำหนดโครงสร้างมาตรฐานแฟ้มข้อมูล
สารสนเทศทางการพยาบาลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง
ประเทศ จากผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า โรงพยาบาลชุมชนใน
ภาคใต้ทุกโรงพยาบาลมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
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ใช้ในการบันทึกข้อมูลการให้บริการ มีการใช้โปรแกรมฮอส
เอ็กซ์พี (Hos XP) มากที่สุด (ร้อยละ78.0) แต่พบว่าไม่มี
ฐานข้อมูลเก็บตัวชี้วัดคุณภาพการพยาบาลที่ส�ำคัญใน
โปรแกรม และจากผลการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่า กลุ่มการ
พยาบาลส่วนใหญ่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศทางคลินิก (ร้อยละ 59.0) ท�ำให้
แหล่งสารสนเทศทางคลินกิ ของกลุม่ การพยาบาลส่วนใหญ่
เป็นแฟ้มข้อมูลและทะเบียนรายงานมากกว่าโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ส� ำ เร็ จ รู ป (ตารางที่ 1) ท� ำ ให้ ก ารน� ำ
สารสนเทศทางคลินิกไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของ
ผู ้ บ ริ ห ารทางการพยาบาลมี ค วามล่ า ช้ า ไม่ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ ส�ำหรับแหล่งสารสนเทศทางคลินกิ ทีเ่ ป็นแฟ้ม
ข้อมูลและทะเบียนรายงานนั้น พบว่า ผู้บริหารทางการ
พยาบาลมีความคุ้นเคยในการบันทึก มีการสรุปผลการ
ด�ำเนินงานเป็นรายเดือน รายไตรมาส และรายปี มีการสรุป
ใส่แฟ้มเอกสารแยกเป็นหมวดหมู่ แต่มีข้อจ�ำกัดในการจัด
เก็บ การค้นหาข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล และจาก
สภาวการณ์ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนพบว่า
บุคลากรมีการบันทึกข้อมูลการรับบริการซ�้ำซ้อนทั้งใน
ระบบเวชระเบียนและในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท�ำให้
บุคลากรเกิดความยุ่งยากและเป็นภาระในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้หวั หน้าพยาบาลเริม่
มีการน�ำสารสนเทศทางคลินิกมาใช้ในการบริหารจัดการ
ในองค์กร เนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาการ
ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในช่วง 1-10 ปี (ร้อยละ 43.0) ท�ำให้
ต้องมีการเรียนรูร้ ปู แบบการบริหารองค์กรสมัยใหม่ ซึง่ เน้น
การบริหารจัดการบนพื้นฐานของข้อมูล เพื่อน�ำมาใช้
ประกอบการตัดสินใจและปรับปรุงคุณภาพการพยาบาล
(พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ,์ 2551) ประกอบกับในปัจจุบนั
ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบันทึกและการจัดเก็บ
ข้อมูลจากแบบบันทึกด้วยมือ เป็นการจัดเก็บข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการ
ประมวลผล และการน�ำไปใช้ประโยชน์ จึงมีความจ�ำเป็น
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อย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาลให้มีความรู้
และมีสมรรถนะที่เพียงพอในการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศทางสุขภาพ เพื่อน�ำมาใช้ในการบริหารจัดการ
ในองค์กรพยาบาล พร้อมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
คลินิกให้เป็นระบบที่เชื่อมโยงและน�ำไปใช้ประโยชน์ให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานได้จริง เพื่อให้การใช้สารสนเทศทางคลินิกใน
โรงพยาบาลชุมชนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ
การศึกษาของอ�ำพันธ์ สินนารายณ์ (2544) ที่พบว่า
หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลมีความต้องการใช้คอมพิวเตอร์
ในการบริ ห ารการพยาบาลโดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ ความ
ต้ อ งการมากค่ อ นข้ า งสู ง และพบว่ า ความต้ อ งการใช้
คอมพิวเตอร์ในงานบริหารการพยาบาลของพยาบาลทีเ่ คย
ได้ รั บ การอบรมความรู ้ เ กี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ สู ง กว่ า
พยาบาลที่ไม่ได้รับการอบรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของผู้น�ำทางการ
พยาบาลทีอ่ าจเป็นอุปสรรคในการใช้สารสนเทศทางคลินกิ
ซึง่ จากผลการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า หัวหน้ากลุม่ การพยาบาลใน
โรงพยาบาลชุมชน ภาคใต้ ส่วนใหญ่มีความสามารถใน
การใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 60.0)
มีอายุอยู่ในช่วงมากกว่า 51 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 65.0)
ท�ำให้ไม่มีความช�ำนาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุวิชา ชูศรีย่ิง (2553)
ที่ศึกษาผลการประเมินสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เขต
ตรวจราชการที่ 12 กระทรวงสาธารณสุข พบว่า พยาบาล
วิชาชีพมีสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เ บื้ อ งต้ น โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลาง และพยาบาลวิชาชีพที่อายุมากมีสมรรถนะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อยกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ
น้อย ซึ่งถ้าหากหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการใช้สารสนเทศทางคลินิก ก็จะสามารถน�ำ
สารสนเทศทางคลินิกมาใช้ในการบริหารจัดการในหน่วย
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งานให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ช่วยลดความผิดพลาด
และยกระดับคุณภาพบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ (Alexander, 2015)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้
สารสนเทศทางคลินกิ ในทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง โดย
ด้านการบริหารพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยที่สูงสุด (X=2.71,
SD=0.58) (ตารางที่ 3) ทั้งนี้อาจเนื่องจากเป็นบทบาท
หน้าที่หลักของผู้บริหารการพยาบาลที่จะต้องอาศัยข้อมูล
เพือ่ น�ำมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ และน�ำมาใช้ในการ
บริหารจัดการในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (บุญใจ
ศรีสถิตย์นรากูร, 2550; พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์, 2546;
สุวรรณี ศรีจนั ทรอาภา, 2548) ผูบ้ ริหารทีม่ สี ารสนเทศไว้
ใช้ประโยชน์ ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ตัดสิน
ใจได้ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ (รุจา ภู่ไพบูลย์ และเกียรติศรี
ส� ำ ราญเวชพร, 2544) สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
ปิญากรณ์ ชุตังกร และสุจิตรา เหลืองอมรเลิศ (2556) ที่
ได้ส�ำรวจสถานการณ์ผู้น�ำทางการพยาบาล พบว่า ผู้น�ำ
ทางการพยาบาลใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนงานด้านการ
บริหารพยาบาลมากทีส่ ดุ ร้อยละ 26.7 และจากการศึกษา
ของวิภาวรรณ บัวสรวง และสุชาดา รัชชุกูล (2551) พบ
ว่า บทบาทของหัวหน้าพยาบาลที่พึงประสงค์ในปี 25512560 ด้านการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล มี
บทบาทส�ำคัญในการพัฒนาจัดการระบบข้อมูลข่าวสาร
เพื่อการจัดการหรือการบริหารอย่างเป็นระบบทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร
ด้านการบริหาร กลุม่ ตัวอย่างมีการใช้สารสนเทศ
ทางคลิ นิ ก ในทุ ก ด้ า นของด้ า นการบริ ห ารอยู ่ ใ นระดั บ
ปานกลาง โดยด้านวิธีการจัดการมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด
(X=2.96, SD=0.63) รองลงมา คือ ด้านการบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ (X=2.83, SD=0.77) ด้านการบริหารบุคลากร
(X=2.63, SD=0.71) และด้านการบริหารงบประมาณ
(X=2.41, SD=0.80) (ดังตารางที่ 3) ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
สภาการพยาบาลได้ ก� ำ หนดให้ หั ว หน้ า พยาบาลต้ อ งมี

สมรรถนะในด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ
สามารถบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีค วามคุ้มค่าคุ้มทุน (สภาการ
พยาบาล, 2556) โดยน�ำระบบสารสนเทศมาใช้เป็นเครือ่ ง
มื อ ส� ำ คั ญ ในการบริ ห ารบุ ค ลากร บริ ห ารงบประมาณ
บริหารวัสดุ อุปกรณ์ และน�ำมาใช้ในการปรับวิธกี ารจัดการ
ของหน่วยงาน (นิตยา ศรีญาณลักษณ์, 2552) เพือ่ ให้การ
ตัดสินใจแก้ปัญหา และการบริหารจัดการ ตั้งแต่การ
วางแผนจัดระบบงาน การควบคุมก�ำกับ การแข่งขัน รวม
ทั้ ง การพั ฒ นาระบบงานต่ า งๆ มี คุ ณ ภาพ (ส� ำ นั ก การ
พยาบาล, 2556ก) และต้องน�ำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
มาใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในการดูแลผู้ป่วย
(unit cost) ซึง่ จะช่วยให้เกิดความละเอียดรอบคอบในการ
ตั ด สิ น ใจอย่ า งเหมาะสม มากกว่ า การตั ด สิ น ใจจาก
ประสบการณ์และความเคยชิน นอกจากนี้ ยังน�ำไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนใช้จา่ ยงบประมาณของหน่วยงาน
มี ก ารควบคุ ม ต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ ่ า ยในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย
แต่ละราย และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (เพชรน้อย
สิงห์ช่างชัย, 2557) ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ส�ำคัญของ
ผู้น�ำทางการพยาบาลที่ต้องมีความสามารถในการบริหาร
จัดการอัตราก�ำลัง วัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรอื่นๆ ที่มี
อยู ่ อ ย่ า งจ� ำ กั ด ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด (เปรมฤทั ย
น้อยหมื่นไว, 2555)
ด้ า นการบริ ก าร กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ก ารใช้
สารสนเทศทางคลินิกในทุกด้านของด้านการบริการอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยด้านการป้องกันโรคและปัญหาสุขภาพ
มีคะแนนเฉลีย่ สูงทีส่ ดุ (X=2.76, SD=0.78) รองลงมา คือ
ด้านการรักษาพยาบาล (X=2.70, SD=0.67) ด้านการ
ฟืน้ ฟูสภาพ (X=2.55, SD=0.73) และด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ (X=2.23, SD=0.69) ตามล�ำดับ (ดังตารางที่ 4)
ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากหัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนมี
บทบาทส�ำคัญในการน�ำนโยบายสารสนเทศทางสุขภาพมา
ใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของโรงพยาบาลชุมชน ตาม
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ที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ก� ำ หนด โดยน� ำ มาใช้ ใ นการ
ออกแบบระบบการให้บริการแบบผสมผสาน (integrated
care) เชื่อมโยงกับภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน คือ การสร้าง
เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการ
ฟื ้ น ฟู ส ภาพ (วสุ ธ ร ตั น วั ฒ นกุ ล , 2543) แก่ บุ ค คล
ครอบครัว และชุมชน (ไพเราะ ผ่องโชค, สมบูรณ์ จัยวัฒน์,
และเฉลิมศรี นันทวรรณ, 2547) นอกจากนั้น ระบบ
สารสนเทศทางคลินกิ ยังเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีช่ ว่ ยในการ
พัฒนามีการน�ำไปใช้ในการควบคุม ก�ำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด�ำเนินงาน ตลอดจนใช้ในการตัดสินใจเชิง
นโยบาย เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขให้ด�ำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การมีระบบข้อมูลและสารสนเทศในงาน
สาธารณสุขที่ดี จะช่วยในการปฏิบัติภารกิจให้รวดเร็ว
ยิง่ ขึน้ ทัง้ ด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การ
ควบคุมและป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ (กระทรวง
สาธารณสุข, 2553; พานทิพย์ แสงประเสริฐ, 2555) และ
จากการทบทวนยังไม่พบผลการวิจยั ทีม่ กี ารน�ำสารสนเทศ
ทางคลินิกมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยโดยตรง แต่พบว่ามี
การน�ำสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานทางคลินิกทั้งใน
รูปแบบของทะเบียนรายงานและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มี
การน� ำ มาใช้ ใ นการวางแผนการพยาบาล การบั น ทึ ก
สัญญาณชีพ การรับส่งเวร การรายงานอาการผูป้ ว่ ย ทีช่ ว่ ย
ให้มองเห็นปัญหาและเข้าใจผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น การน�ำมา
ใช้ในการติดตามแนวโน้มการรักษา หรือติดตามตัวชี้วัด
ทางคลินิกที่ส�ำคัญ การวิเคราะห์ข้อมูล และออกแบบ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ (พิรุณ รัตนวณิช, 2545)
ตลอดจนการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่ เพิม่
คุณภาพการดูแลที่ไร้รอยต่อ และช่วยในการพัฒนาระบบ
คุณภาพการดูแลอย่างต่อเนื่อง (Brever, M., 2003)
ด้านวิชาการ กลุ่มตัวอย่างมีการใช้สารสนเทศ
ทางคลินิกส�ำหรับด้านวิชาการในด้านการจัดท�ำแนวทาง
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง (X=2.86, SD=0.77) ทั้งนี้
เนื่ อ งจากผู ้ บ ริ ห ารทางการพยาบาลต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา
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ศักยภาพของตนเอง ให้เป็นผูน้ ำ� ทีแ่ สดงออกถึงการแสวงหา
ความรู้ สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีการท�ำวิจัย
การจั ด ท� ำ แนวปฏิ บั ติ โ ดยใช้ ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์
(evidence based practice) เพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ หม่ให้
เกิดขึ้นในวิชาชีพ (สุกัญญา ประจุศิลป, 2550) ดังนั้น
ผูน้ ำ� ทางการพยาบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ต้องมีความสามารถ
ในการท�ำวิจัยและการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (evidence
based practice) เป็นเครือ่ งมือในการสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ทางการพยาบาล รวมถึงการสร้างแนวปฏิบัติทาง
คลินิก โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ช่วยในการตัดสิน
ใจอย่างมีเหตุผล ส่งเสริมให้พยาบาลมีการท�ำวิจัย เพื่อ
บูรณาการความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลให้ทันสมัย และน�ำ
การวิจัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแนวปฏิบัติการ
พยาบาลให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการน�ำผลงานวิจัยที่
มี ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ม าใช้ ส นั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลที่ดี (เปรมฤทัย น้อยหมื่นไว, 2555) แต่จากการ
ศึกษาสภาพการณ์ในโรงพยาบาลชุมชน พบว่า แหล่ง
สารสนเทศทางคลินิกด้านวิชาการส่วนใหญ่มาจากการ
ค้นหาข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ต ไม่มกี ารจัดซือ้ ฐานข้อมูล
ทางวิชาการ เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณ
ส่วนการใช้สารสนเทศทางคลินกิ ส�ำหรับด้านพัฒนา
งานโดยใช้วธิ กี ารวิจยั แบบ R2R อยูใ่ นระดับน้อย (X=1.86,
SD=0.85) (ดังตารางที่ 5) ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.0) ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
อาจท�ำให้ขาดประสบการณ์และความรู้พื้นฐานในการท�ำ
วิจัย นอกจากนี้ การพัฒนางานประจ�ำสู่งานวิจัยยังขึ้นอยู่
กับองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ความรู้พื้นฐานในการท�ำวิจัย
หลักสถิติ และระบบการให้คำ� ปรึกษา นอกจากนี้ ควรมีการ
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการค้นคว้างานวิจัย ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานให้สามารถน�ำงานวิจยั มาประยุกต์ใช้
กับงานประจ�ำได้ ดังการศึกษาของพรพรรณ สุนทรสุต และ
ประจักร บัวผัน (2554) ได้เสนอแนะว่าควรจัดให้มีการ
อบรมความรู้ เกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ ง
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เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน เช่น การค้นหาความรู้ใหม่ๆ ทางอินเตอร์เน็ต
การเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ประเมินผล การน�ำเสนอผลงานทางวิชาการ และการใช้
เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร
2. ปัญหาการใช้สารสนเทศทางคลินิก
ปัญหาทีพ่ บเกีย่ วกับการน�ำสารสนเทศทางคลินกิ ไปใช้ของ
หัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นตัวอย่าง ดังนี้
2.1 ด้านการบริหาร กลุ่มตัวอย่างมีปัญหา
การใช้สารสนเทศทางคลินิกด้านการบริหารการพยาบาล
มากที่สุด (ร้อยละ 41.0) (ดังตารางที่ 6) โดยปัญหาการ
ใช้สารสนเทศทางคลินิกมาจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์มากที่สุด
(ร้อยละ 60.97) (ดังตารางที่ 7) ปัญหาที่พบ คือ การ
บันทึกข้อมูลไม่มีคุณภาพ ไม่ถูกต้องครบถ้วน ขาดการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและน�ำไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลทีไ่ ด้ไม่ตรงกับ
ผลการปฏิบตั งิ านจริง หัวหน้ากลุม่ การพยาบาลไม่สามารถ
น�ำไปใช้ในการตัดสินใจได้ บุคลากรให้ความส�ำคัญกับการ
บันทึกข้อมูลน้อย ไม่มพี ยาบาลวิชาชีพทีเ่ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้การน�ำข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริหาร ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไป
อย่างรวดเร็ว อาจท�ำให้บุคลากรต้องใช้ระยะเวลาในการ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับบุคลากร
มีภาระงานมาก ท�ำให้อาจขาดโอกาสพัฒนาในการพัฒนา
และเรียนรู้เกี่ยวกับสารสนเทศทางคลินิก ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ (2557) ที่พบว่า
พยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยงานมีภาระงานประจ�ำ
ท�ำให้ไม่มเี วลาในการสืบค้นสารสนเทศ และจากการศึกษา
ของสุภาณี เพ็งเขียว (2548) พบว่า มีปญ
ั หาอุปสรรคจาก
บุ ค ลากรขาดทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ ป ระมวลผลข้ อ มู ล
(ร้อยละ 52.0) และขาดความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
(ร้อยละ 46.0) และสอดคล้องกับผลสรุปการด�ำเนินงาน
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยบริการ

สุขภาพในเขตบริการสุขภาพที่ 11 (2557) พบว่า การบันทึก
ข้อมูลของหน่วยบริการไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เจ้าหน้าทีข่ าด
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล ระบบข้อมูล
สารสนเทศไม่ได้ถูกน�ำไปใช้งาน ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูล
ความไม่พร้อมของฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ และอินเตอร์เน็ต
นอกจากนี้ อาจเกิดจากปัจจัยด้านงบประมาณสนับสนุน
เนือ่ งจากผลการวิจยั พบว่า ร้อยละ 59.0 ของหน่วยงานไม่
ได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศทางคลินิก
2.2 ด้านการบริการ กลุ่มตัวอย่างมีปัญหา
การใช้ ส ารสนเทศทางคลิ นิ ก ด้ า นการบริ ก ารพยาบาล
ร้ อ ยละ 31.0 (ดั ง ตารางที่ 6) โดยมี ป ั ญ หาการใช้
สารสนเทศทางคลิ นิ ก ด้ า นผู ้ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ ม ากที่ สุ ด
(ร้อยละ 60.97) (ดังตารางที่ 7) ปัญหาที่พบ คือ การ
บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ข้อมูลไม่มีคุณภาพ ไม่น่าเชื่อถือ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานมีภาระงานมาก ไม่มีเวลาใน
การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล บุคลากรขาดความช�ำนาญ
ในการจัดการสารสนเทศทางสุขภาพ มีระบบการท�ำงานที่
ซ�้ ำ ซ้ อ นระหว่ า งการบั น ทึ ก ด้ ว ยมื อ และการบั น ทึ ก ด้ ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่มีพยาบาลวิชาชีพที่เชี่ยวชาญ
เกีย่ วกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้การน�ำข้อมูล
มาใช้ประโยชน์ไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริหาร จาก
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 88.0)
แต่พบประเด็นปัญหาที่ส�ำคัญคือ บุคลากรไม่ได้รับการ
พัฒนาและไม่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุคข้อมูล
สารสนเทศ ท�ำให้การน�ำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
อัมราภัสร์ อรรถชัยวัจน์ (2554) ที่ได้ศึกษาการพัฒนา
แนวทางการจั ด ระบบสารสนเทศทางการพยาบาลใน
โรงพยาบาล พบว่า ปัญ หาอุปสรรคการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ คือ ขาดบุคลากรเฉพาะด้าน บุคลากรไม่มี
ความรู้ มีภาระงานมาก นอกจากนี้ ยังมีการศึกษา ของ
ภัชรินทร์ เฉลิมบุญ (2548) และสมจิตร ศิริสุข (2553)
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พบว่า มีการจัดอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศน้อย การจัดเก็บสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ และ
ไม่เชื่อมโยงกับระบบงานของโรงพยาบาล ขาดแคลน
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้ ค วามช� ำ นาญด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบสารสนเทศในการดูแลผู้ป่วยทางคลินิก
ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน
2.3 ด้านวิชาการ กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาการ
ใช้ ส ารสนเทศทางคลิ นิ ก ด้ า นวิ ช าการ ร้ อ ยละ 32.0
(ดังตารางที่ 6) พบปัญหาการใช้สารสนเทศทางคลินกิ จาก
ผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มากที่สุด (ร้อยละ 58.06)
(ดังตารางที่ 7) ปัญหาที่พบ คือ ไม่ได้น�ำสารสนเทศทาง
คลินกิ จากระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
งานวิชาการ ส่วนมากใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่เป็น
แฟ้มข้อมูลและเวชระเบียนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบ
งาน ไม่มีฐานข้อมูลหรือคลังความรู้ทางวิชาการ ขาด
ประสบการณ์ความรูท้ างด้านการวิจยั ไม่มที ปี่ รึกษา มีภาระ
งานมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของจัส (Just, 2008)
ที่พบว่า พยาบาลวิชาชีพต้องการสารสนเทศเพื่อเข้าถึง
วารสารและฐานข้อมูลทางการพยาบาล แต่ปัจจุบันพบว่า
ไม่มีความสะดวกและเข้าถึงได้ยาก และจากการศึกษาของ
ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ (2557) พบว่า พยาบาลวิชาชีพ
ทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยงาน มีภาระงานประจ�ำ ท�ำให้ไม่มเี วลา
ในการสื บ ค้ น สารสนเทศ ปั ญ หาการน� ำ เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ใ นโรงพยาบาลชุ ม ชน คื อ 1) ขาด
มาตรฐานทีช่ ดั เจนและไม่สามารถสะท้อนถึงคุณค่าทีแ่ ท้จริง
ของการน� ำ ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ง านใน
โรงพยาบาล ไม่สามารถน�ำไปพัฒนาระบบสาธารณสุข
ชุ ม ชน เนื่ อ งด้ ว ยระบบข้ อ มู ล และการจั ด การของ
โรงพยาบาลอยู่ในรูปของเอกเทศ 2) ขาดงบประมาณใน
การลงทุน 3) ไม่สามารถบูรณาการข้อมูลเข้าหากันได้ และ
4) เป็ น ภาระด้ า นงบประมาณแก่ โ รงพยาบาลชุ ม ชน
(ธัญญลักษณ์ วจนะวิศิษฐ, 2555)

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

1. โรงพยาบาลชุมชนและกระทรวงสาธารณสุขควร
มีการเตรียมความพร้อมของผูน้ ำ� ทางการพยาบาลโดยการ
จัดอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสารสนเทศทางการ
พยาบาล เพือ่ เพิม่ สมรรถนะให้กบั ผูน้ ำ� ทางการพยาบาล ให้
สามารถใช้สารสนเทศทางคลินิกในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. โรงพยาบาลชุมชนควรน�ำผลการวิจัยมาใช้
ประโยชน์ในการออกแบบระบบสารสนเทศทางคลินิกให้
สอดคล้องกับภาระงานของกลุ่มการพยาบาล พร้อมทั้ง
ก�ำหนดให้มีพยาบาลสารสนเทศเพื่อช่วยในการออกแบบ
ระบบ และท�ำหน้าทีใ่ นการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ของกลุ่มการพยาบาล พร้อมกันนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น ส�ำนักการพยาบาล และสภาการพยาบาล ฯลฯ น�ำผล
การวิ จั ย ไปใช้ ว างแผนพั ฒ นาและออกแบบโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ให้ ก ลุ ่ ม การพยาบาลมี ฐ านข้ อ มู ล
สารสนเทศทางคลินิกเป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังช่วย
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร ทั้งด้านการ
บริหารการพยาบาล การบริการพยาบาล และวิชาการ
ท�ำให้ผู้บริหารทางการพยาบาลน�ำไปใช้ในการตัดสินใจ
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการพยาบาลได้อย่างทันสถานการณ์
3. หัวหน้าพยาบาลควรก�ำหนดให้การใช้สารสนเทศ
ทางคลินิกเป็นนโยบายที่ส�ำคัญ พร้อมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรมีการน�ำข้อมูลและสารสนเทศทาง
คลินกิ ทีจ่ ดั เก็บในหน่วยงาน มาพัฒนางานประจ�ำสูง่ านวิจยั
(routine to research) พร้อมทั้งสนับสนุนการเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศทางคลินิก เช่น ระบบอินเตอร์เน็ต ฐาน
ข้อมูลสุขภาพ พร้อมทัง้ จัดอบรมระยะสัน้ ในการพัฒนางาน
ประจ�ำสู่งานวิจัยให้กับบุคลากร และน�ำผลการวิจัยที่ได้มา
ใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยทางคลินิกของหน่วยงาน
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