
Routine   To  Research : R2R 
1.ชื่อเรื่อง  :  
        ศึกษาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลแบบ focus charting ร่วมกับการระบุความเสี่ยงเฉพาะโรค”  
2.ชื่อผู้เขียน: 

1.นางอรอุมา  สงขาว                 พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2.นางพิรานันท์  พงศ์อภิศักดิ์        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3.นางศุภรัตน์ติญา  เจริญผล         พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4.นางขวัญหทัย เหรียญนุ้ย           เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช      โรงพยาบาลกงหรา   จังหวัดพัทลุง   
โทรศัพท์   074-687237  มือถือ  086-2979049     E-Mail  pethprauma.9@gmail.com 

3.บทน า :  
หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช  โรงพยาบาลกงหรา โรงพยาบาลขนาด 30  เตียง 

เป็นแผนกที่ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุทั่วไป และเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง  บันทึกทางการพยาบาลจึงเป็น
กิจกรรมที่ส าคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้กระบวนการพยาบาล  บันทึกทางการพยาบาลที่ดีและมีคุณภาพจะสื่อ
ใหเ้ห็นถึงการดูแลผู้ป่วยอย่าง ต่อเนื่องของพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย ใช้เป็นหลักฐาน
ที่อ้างอิงการปฏิบัติการพยาบาล ดังนั้น  ถ้าพยาบาลสามารถบันทึก ทางการพยาบาลได้เป็นอย่างดี ครบถ้วน ย่อม
สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของพยาบาลได้ เช่น ช่วยในการสื่อสารข้อมูลส าคัญเพ่ือการดูแลต่อเนื่องลดความ
ผิดพลาด เป็นหลักฐานยืนยันว่าพยาบาลได้ดูแลผู้ป่วยจริง  เป็นเอกสารส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบ
และความน่าเชื่อถือของพยาบาล   ใช้เป็นข้อมูลในการประกันคุณภาพทางการพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และที่ส าคัญเป็นหลักฐานทางกฎหมาย(ยุวดี เกตสัมพันธ์,2555อ้างถึงในนาวาตรีหญิง นิตญา ฤทธิ์เพชรและคณะ
,2559) 
      หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช  โรงพยาบาลกงหรา ได้มีการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง
(CQI)ของการบันทึกทางการพยาบาลเรื่อยมาจากระบบการบันทึกด้วยกระดาษ สู่การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
บันทึก ปรับปรุงแบบฟอร์มการบันทึก จนมาเป็นปัจจุบันคือพัฒนาการลงบันทึกทางการพยาบาลในระบบ Hos Xp 
โดยใช้รูปแบบการพยาบาลเฉพาะโรค  เป็นตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่ได้เป็นแนวทางในการลงบันทึกเพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและถูกต้องครอบคลุมกระบวนการทางการพยาบาล 5  ขั้นตอน แต่จากการทบทวนความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียนการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช ปีงบประมาณ 2562 ของหน่วยงานพบว่า การบันทึกไม่
ครบถ้วน ไมสมบูรณ์และไม่สอดคล้องกับแผนการรักษา ใช้เวลามาก  ไม่ตรงประเด็น กับปัญหาผู้ป่วยและจากการ
เข้าเยี่ยมส ารวจของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(HA)ปี2559 ได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการบันทึก
ทางการพยาบาล แก่กลุ่มการพยาบาล คือควรส่งเสริมให้มีการน ากระบวนการพยาบาลมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ 
ด้วยการสรุปปัญหาเฉพาะราย  ได้มีศึกษาทบทวนงานวิจัย และบทความทางวิชาการต่างๆพบว่าการบันทึก
ทางการพยาบาลแบบ focus charting เป็นการบันทึกเพ่ือเป็นข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย หรือระบุ
เหตุการณ์ส าคัญในการรักษาโดยมุ่งผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการบรรยายสภาวะสุขภาพของของผู้ป่วยในปัจจุบัน
และความก้าวหน้าของผู้ป่วยต่อเป้าหมาย และการตอบสนองของ ผู้ป่วยต่อการดูแลรักษา สามารถใช้สื่อสารข้อมูล
ส าคัญแก่บุคลากรชัดเจนขึ้น ประกอบกับการบันทึกที่รวบรัด ง่ายต่อการอ่านและลดระยะเวลาในการบันทึก (ยุวดี 
เกตสัมพันธ,2555) 



         นอกจากนี้การประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล   มาตรฐาน II-1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และคุณภาพ เน้นให้องค์กรมีระบบบริหาร
ความเสี่ยงและความปลอดภัยที่มีประสิทธิผลและประสานสอดคล้องกัน เพ่ือจัดการความเสี่ยงและสร้าง  ความ
ปลอดภัยแก่ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มาเยือน (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์การมหาชน 
,2560) ความเสี่ยงทางคลินิกเฉพาะโรค( specific clinical risk ) : เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อันเนื่องจากการรักษา
ผู้ป่วยไม่ถูกต้องหรือไม่มีประสิทธิภาพสามารถเกิดได้ในผู้ป่วยโรคใดโรคหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อผู้รับบริการ 
ผู้ ให้บริการเช่นตกเลือดหลังคลอดในกลุ่ม หลังคลอด, ไส้ติ่งแตกในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ, Hypoglycemia ในผู้ป่วย
เบาหวานเป็นต้น(คู่มือความเสี่ยงโรงพยาบาลกงหรา,2562) 
         ดังนั้นจากทบทวนงานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงได้ ศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการบันทึก
ทางการพยาบาลแบบ focus charting ร่วมกับการระบุความเสี่ยงเฉพาะโรคสามารถท าให้เวชระเบียนมีความ
สมบูรณ์มากขึ้น  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพทางการบันทึกการใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 4.วัตถุประสงค์ : 1.เพ่ือศึกษาคุณภาพ  “ผลการพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลแบบ focus charting ร่วมกับ
การระบุความเสี่ยงเฉพาะโรค” 
                     2.เพ่ือเปรียบเทียบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนก่อนและหลังการใช้รูปแบบ“การบันทึกทางการ
พยาบาลแบบ focus charting ร่วมกับการระบุความเสี่ยงเฉพาะโรค” 
5.วิธีการศึกษา :  
     รูปแบบการวิจัย  
     การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบการศึกษาแบบ Retrospective study มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพการ 
พัฒนารูปแบบ“บันทึกทางการพยาบาลแบบ Focus chartingร่วมกับการระบุความเสี่ยงเฉพาะโรค”  
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                - ขนาดของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลจากผลการประเมินความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการพยาบาล
หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลกงหรา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  2562 - 31 
มีนาคม 2563 เวรเช้า เวรบ่าย  เวรดึก   จ านวน  120  ฉบับ  
                - เกณฑ์การคัดเลือกประชากรจากผลการประเมินความสมบูรณ์ของการบันทึกทางการ พยาบาล  
หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลกงหราระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม  2562 - 31 
มีนาคม 2563  เวรเช้า เวรบ่าย  เวรดึก   จ านวน  120  ฉบับ  ประกอบด้วยเวชระเบียนประเภทผู้ป่วยมีภาวะ
คุกคามที่จะท าให้เสียชีวิตควรได้รับการตรวจทันที สัญลักษณ์  สีแดง Resuscitation (R) ทั้งหมด และผู้ป่วยมี
ภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ควรได้รับการตรวจประเมินภายใน 10 นาที สัญลักษณ์ สีชมพู. Emergent (E)  ที่ได้รับ
การสุ่ม โดยใช้ HN(Hospital number) จากฝ่ายทบทวนความสมบูรณ์เวชระเบียน ระยะเวลาด าเนินการ จ านวน  
6  เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม  2562  ถึง 31 มีนาคม 2563 

 ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. จัดประชุมปรึกษาเพ่ือออกแบบการวิจัยที่เหมาะสมกับข้อมูลบันทึกทางการพยาบาลระยะเวลา
ด าเนินการ จ านวน 4 วัน  ตั้งแต ่1 ตุลาคม  2562   ถึง  4 ตุลาคม  2562 
2.    ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละเวรตามหน้าที่และประเภทผู้ป่วย โดยมีคนที่รับผิดชอบ
ติดตาม  โดยมีหัวหน้าเวรเป็นผู้ตรวจสอบและบันทึกเหตุการณ์เพ่ิมเติมในแต่ละเวร 
3. สร้างแบบฟอร์มเพ่ือให้การบันทึกได้ง่ายและสมบูรณ์มากข้ึน ฟอร์ม “Modified Focus Charting 

and  Specific Clinical  Risk”  ติดตั้ง ฟอร์มไว้ที่คอมพิวเตอร์ควบคู่กับระบบ Hos  Xp
ระยะเวลาด าเนินการ จ านวน 3 วัน  ตั้งแต ่8 ตุลาคม  2562   ถึง  10 ตุลาคม  2562 



4. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทราบเพื่อปฏิบัติตาม  
5. ประเมินผลการใช้ ฟอร์ม“Modified Focus Charting and  Specific Clinical  Risk” เชิง

คุณภาพคือเวชระเบียนผู้ป่วยประเภท R ,  E  มีความสมบูรณ์ตามเกณฑ์การบันทึกทางการ
พยาบาล ร้อยละ  100 และเชิงปริมาณ คือความ พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน  ร้อยละ  80  
ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต ่11  ตุลาคม 2562. ถึง 31 มีนาคม  2563  

        การเก็บรวมรวบข้อมูล  : ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการทบทวนเวชระเบียน ผลการประเมินความสมบูรณ์การ
บันทึกทางการพยาบาล 

เครื่องมือรวบรวมข้อมูล :  เครื่องมือ ได้แก่  
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ  
จ านวนฉบับเวชระเบียนที่มีความสมบูรณ์ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดของโรงพยาบาล คุณภาพความสมบูรณ์ของการ

เขียนบันทึกทางการพยาบาล  ร้อยละ  95 และ การบันทึกการเฝ้าระวังระหว่างอยู่ในพ้ืนที่ ร้อยละ 95 
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
   คะแนนคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลมีความสมบูรณ์ วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ 

                    1. เวชระเบียนผู้ป่วยประเภท R ,  E  มีความสมบูรณ์ตามเกณฑ์การบันทึกทางการพยาบาล    
ร้อยละ  100 

        2.  ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อฟอร์ม“Modified Focus Charting and  Specific Clinical  
Risk”  ร้อยละ  80 
6. ผลการศึกษา : 
    ตอนที่1 ผลการพัฒนา “การบันทึกทางการพยาบาลแบบ focus charting ร่วมกับการระบุความเสี่ยงเฉพาะ
โรค”ทั้งฉบับและจ าแนกตามกระบวนการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับจนจ าหน่าย  
ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของผลรวมของคะแนนการประเมินคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลทั้งฉบับ 
หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช  โรงพยาบาลกงหรา 

เกณฑ์/ตัวชี้วัด ปี 2562  
 

ปี2563 
(ไตรมาส1) 

ผลรวมของคะแนนการประเมินคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล 
ทั้งฉบับ ร้อยละ 100 

97.31 
 

98.04 

   จากตารางพบว่า ปี 2562  การประเมินคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลทั้งฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  97.31   
ภายหลังการพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลแบบ focus charting ร่วมกับการระบุความเสี่ยงเฉพาะโรค”  ในปี 
2563  ผลรวมของคะแนนการประเมินคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลทั้งฉบับ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ  98.04 
 
ตารางท่ี 2 แสดงร้อยละของผลรวมของคะแนนการประเมินคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลจ าแนกตาม
กระบวนการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับจนจ าหน่าย  หน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช  
โรงพยาบาลกงหรา 

กระบวนการดูแลผู้ป่วย A( Assessment ) I (Intervention) E( Evaluation ) 

ปี 2562 96.33 97.8 97.31 
ปี 2563(ไตรมาส1) 97.13 98.97 97.91 



   จากตารางพบว่า ปี 2562  คะแนนการประเมินคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลจ าแนกตามกระบวนการ
ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับจนจ าหน่าย  A,I,E  คิดเป็นร้อยละ 96.33 , 97.8,97.31ตามล าดับ  ภายหลังการ
พัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลแบบ focus charting ร่วมกับการระบุความเสี่ยงเฉพาะโรค”  ในปี 2563  
ผลรวมของคะแนนการประเมินคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลจ าแนกตามกระบวนการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่แรก
รับจนจ าหน่าย  เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ  97.13  98.97และ 97.91 ตามล าดับ 
    แผนภูมิที ่1 แสดงร้อยละคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลจ าแนกตามกระบวนการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับ
จนจ าหน่าย ปี 2562 และ 2563 

 
จากแผนภูมิพบว่า การประเมินสภาพปัญหา และการจัดกิจกรรมพยาบาล ( Intervention )มีคุณภาพ

การบันทึกทางการพยาบาลที่สุด โดยในปี 2562  ร้อยละ 97.78  ปี 2563 ร้อยละ 98.97  รองลงมาคือการ
ประเมินผล ( Evaluation )ปี 2562  ร้อยละ 97.31  ปี 2563 ร้อยละ 97.91 ส าหรับคุณภาพการบันทึกทางการ
พยาบาลที่มีคุณภาพต่ าสุด คือ การประเมินแรกรับ ( Assessment ) ปี 2562  ร้อยละ 96.33  ปี 2563 ร้อยละ 
97.13 แสดงว่า ภายหลังการพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลแบบ focus charting ร่วมกับการระบุความเสี่ยง
เฉพาะโรค”  ในปี 2563  ผลรวมของคะแนนการประเมินคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลจ าแนกตาม
กระบวนการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับจนจ าหน่าย เพ่ิมข้ึนทุกกระบวนการดูแลผู้ป่วย  
7. วิจารณ์ :  ผลการศึกษาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลทั้งฉบับ ของหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินและนิติเวช  โรงพยาบาลกงหรา ภายหลังการพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลแบบ focus charting 
ร่วมกับการระบุความเสี่ยงเฉพาะโรค”  ในปี 2563  เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ  98.04 ซึ่งถือว่าระดับคุณภาพการบันทึก
อยู่ในระดับ ดีมาก ผลการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของนาวาตรีหญิง นิตญา ฤทธิ์เพชรและคณะ
(2559)พบว่าหลังมีการพัฒนาบันทึกทางการพยาบาลแบบ focus charting พบว่าคุณภาพการบันทึกทางการ
พยาบาลทั้งฉบับเพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ84.3 เป็นร้อยละ 95.1 จุดแข็งที่เป็นปัจจัยผลต่อการบันทึกคือ การปรับ
แบบบันทึกให้ง่าย สะดวกต่อการบันทึก และไม่ซ้ าซ้อน ส่งผลให้คุณภาพของการบันทึกทางการพยาบาลเพ่ิมขึ้น 
ส่วนผลการศึกษาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลจ าแนกตามกระบวนการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับจนจ าหน่าย 
พบว่าจุดแข็งคือ การประเมินสภาพปัญหา และการจัดกิจกรรมพยาบาล ( Intervention )มีคุณภาพการบันทึก
ทางการพยาบาลที่สุด ปี 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 98.97 ทั้งนี้เนื่องจากการเน้นการบันทึกเรื่องการเฝ้าระวังผู้ป่วยใน
พ้ืนที่ให้ตรงตามระดับความรุนแรงของผู้ป่วยเพ่ือค้นหาปัญหาของผู้ป่วยได้ตรงจุดและครอบคลุมยิ่งขึ้น ในขณะที่
การประเมินแรกรับ ( Assessment )ปี 2563 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 97.13แต่ยังน้อยที่สุดในกระบวนการ เนื่องจากนอก
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เวลาราชการยังขาดเจ้าหน้าที่ท าการคัดแยก(Triage)แม้จะมีการก าหนดไว้แต่เมื่อมีภาระงานมากจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมท าให้ผู้ป่วยได้รับการคัดแยกล่าช้า  
               จากผลการวิจัยยังไม่ครอบคลุมผู้ป่วยระดับ Emergent (E) ทั้งหมด ทั้งที่เป็นผู้ป่วยส าคัญ  เนื่องจาก
จ านวนผู้ป่วยมีมาก และเป็นการสุ่มโดยใช้ HN เพราะฉะนั้นเพ่ือให้คุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น จะน า ผู้ป่วยระดับ Emergent (E) ทั้งหมดมาทบทวน จะท าให้มองเห็นคุณภาพการบันทึกทางการ
พยาบาลที่แท้จริง  
8.  สรุป :   1. ผลการพัฒนาการบันทึกทางการพยาบาลแบบ focus charting ร่วมกับการระบุความเสี่ยงเฉพาะ
โรค”พบว่า เชิงคุณภาพผลรวมของคะแนนการประเมินคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลทั้งฉบับ   ปี 2562 คิด
เป็นร้อยละ 97.31   ปี 2563เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 98.04 ระดับคุณภาพการบันทึกอยู่ในระดับดีมาก (>95%) 
             เชิงคุณภาพผลรวมของคะแนนประเมินคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลจ าแนกตามกระบวนการ
ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับจนจ าหน่าย  A,I,E ปี2562 คิดเป็นร้อยละ 96.33 , 97.8,97.31ตามล าดับ  ในปี 2563    
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ  97.13  98.97และ 97.91  โดยการประเมินสภาพปัญหา และการจัดกิจกรรมพยาบาล มี
คุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลมากที่สุด  รองลงมาคือการประเมินผล และส าหรับคุณภาพการบันทึกทางการ
พยาบาลที่มีคุณภาพต่ าสุด คือ การประเมินแรกรับ    

      2.  ความสมบูรณ์ของเวชระเบียนหลังการใช้แบบ“การบันทึกทางการพยาบาลแบบ focus charting 
ร่วมกับการระบุความเสี่ยงเฉพาะโรค”มีความสมบูรณ์มากขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

                   2.1  เชิงปริมาณ    :  เวชระเบียนจ านวน  120  ฉบับ  การบันทึกทางการพยาบาลมีความ
สมบูรณ์ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดของโรงพยาบาล คุณภาพความสมบูรณ์ของการเขียนบันทึกทางการพยาบาล  ร้อยละ  
95 และ การบันทึกการเฝ้าระวังระหว่างอยู่ในพื้นท่ี ร้อยละ 95 
                   2.1  เชิงคุณภาพ    :  เวชระเบียนผู้ป่วยประเภท R ,  E  การบันทึกทางการพยาบาลมีความ
สมบูรณ์ตามเกณฑ์การบันทึกทางการพยาบาล  ร้อยละ  98.04  (เป้าหมายร้อยละ 100)  แต่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

                                :  ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อฟอร์ม“Modified Focus Charting and  
Specific Clinical  Risk”  ร้อยละ  85 
9. กิตติกรรมประกาศ : -  
10.เอกสารอ้างอิง : 
        ยุวดี  เกตสัมพันธ์ ,2555. เอกสารประกอบการบรรยาย เวทีประชุมวิชาการ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศ
ไทย  หัวข้อบันทึกการพยาบาล. 
        นาวาตรีหญิง นิตญา ฤทธิ์เพชรและคณะ.2559. ศึกษาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล แบบ Focus 
charting โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า.               
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