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ความเป็นมา
 เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งที่ส�าคัญตอทุกองคก์าร

อยางมากในปัจจุบัน โดยนอกจากเปนเครื่องมือที่ใชในการ

วางแผน ควบคุมการท�างาน และเปนขอมูลเพื่อชวยในการ

ประกอบการตดัสินใจไดอยางถกูตองแลว เทคโนโลยสีารสนเทศ

ยงัสงผลใหเกดิการเปลีย่นแปลงในองค์การอยางมากมาย รวมไป 

ถึงวัฒนธรรมองค์การซึ่งเปนสิ่งที่สามารถพบเห็นไดในปัจจุบัน 

อีกทั้งคงไมมีใครที่สามารถปฏิเสธเทคโนโลยีสารสนเทศได

บทคัดย่อ
 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปัจจุบันสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของทุกองค์กร ไมเวนแมแตองค์การ

ทางการพยาบาลที่มีความจ�าเปนตองกาวทันการเปลี่ยนแปลงในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยพยาบาลนั้นมี 

หนาที่ทั้งเปนผูใหขอมูล ออกแบบ ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมาใชในการตัดสินใจ วางแผนการพยาบาลที่เหมาะสม หรือ

อาจรวมไปถึงผูที่ท�าหนาที่จัดการ ควบคุม ดูแลระบบสารสนเทศในหนวยงาน บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใหเห็นความส�าคัญของ

สารสนเทศ อีกทั้งแนวโนมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ใหพยาบาลสารสนเทศสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอบ

สนองความตองการของผูรับบริการละประชาชน และกาวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ค�าส�าคัญ : พยาบาลสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

Abstract
 The change of information technology today are influent to organization even organization of nursing 

is necessary to keep pace with the changes of the information technology and communications. The hospital 

is designed to serve both as an information system to be used in the denominator. Plan appropriate nursing 

Or may include a control system that manages the agency. This article aims to show the importance of the 

resource. The trend in the development of information systems. Information for nurses to practice effectively. 

Meet the needs of patients and the public. And keep pace with technological change.

Keywords: Nursing informatics, Nursing Information Systems

เนื่องจากตอนนี้ไดกลายเปนปัจจัยท่ีส�าคัญปัจจัยหนึ่งที่มีความ

รวดเร็ว สะดวกสบาย และเขาถึงขอมูลที่ส�าคัญไดงาย แนว 

ความคิดและทางเลือกของการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทีด่จีะสงผลใหไดขอมลูและสารสนเทศทีพ่รอมใช ท�าใหองค์การ

นั้นเกิดการไดเปรียบในการแขงขันกับองค์การอื่น ๆ อีกทั้งยัง 

สามารถเปนผูน�าในการด�าเนินงานไดอยางถูกตอง 

 กระทรวงสาธารณสขุไดมุงเนนการพฒันาสารสนเทศ

โดยไดมีการออกกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสารกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556 - 2565 ที่มุงเนนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ รวมไปถึง 

การพฒันาระบบขอมูลขาวสารสขุภาพ การสรางเสรมินวตักรรม

บริการ และการวิจัยระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพระบบบรกิารสาธารณสขุ การประยกุต์ใชเทคโนโลยี 

ในกระบวนการจดัการและการใหบรกิารสาธารณสขุ การพฒันา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรูดานการแพทย์ 

และสุขภาพส�าหรับประชาชน อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรดาน 

ICT (กระทรวงสาธารณสขุ, 2555) จากกรอบนโยบายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขที่กลาวมานั้น

เหน็ไดชดัวามกีารมุงเนนการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ภายในระบบของสาธารณสุขไทย อันรวมไปถึงองค์กรพยาบาล 

ที่จ�าเปนตองมีการพัฒนาทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน การสื่อสาร 

การเสรมิสรางนวัตกรรมและการวจิยั เคร่ืองมืออปุกรณ์ ตลอดจน 

การประยุกต์ใชเทคโนโลยีในกระบวนการจัดการ และการ 

ใหบรกิาร และพฒันาบคุลากรทางการพยาบาลใหมคีวามรูและ

เชี่ยวชาญในดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ดังนั้นจึงมีความจ�าเปนที่พยาบาลวิชาชีพซึ่งเปน 

องค์ประกอบหน่ึงที่ส�าคัญของระบบสาธารณสุขไทยนั้นตองมี

ความรู ความเขาใจ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยเฉพาะสารสนสนเทศทางการพยาบาลเพือ่น�ามา

ใชในการพัฒนาการท�างาน การจัดการ ตลอดจนการใหบริการ

แกประชาชนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเหมาะสม และ

สามารถน�าขอมูลสารสนเทศมาใชเพื่อการตัดสินใจ รวมไปถึง

กาวทนัการเปลีย่นแปลงของใหกลายเปนพยาบาลสารสนเทศได

ความหมายและความส�าคัญของสารสนเทศ
 สารสนเทศ ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑติยสถาน (พจนานกุรมไดใหความหมายกวาง ๆ  หมายถงึ 

ขาวสาร การแสดง หรือการชี้แจงขาวสาร ขอมูลตาง ๆ) 

 สารสนเทศ (information) หรืออีกนัยหนึ่งท่ีดูจะ 

คุนเคยกันมากกวาของคนทั่วไปคือ “ขอมูลขาวสาร” แทจริง

แลวค�าวา “ขอมูลขาวสาร” โดยธรรมชาติหรือโดยเนื้อแท

เปนการประสมกนัระหวางค�าวา “ขอมลู” (data) และ “ขาวสาร” 

หรอื “สารสนเทศ” “ขอมลู” อาจหมายรวมถงึ ขอเทจ็จรงิ สถิติ

ตวัเลข ภาพทางความคิด (image) หรอืแมแตเสยีง ซึง่อาจมแีละ

หรือไมมีความเก่ียวของและเปนประโยชน์กับภารกิจเฉพาะ

อยางใดอยางหนึ่งเลย “สารสนเทศ” มีความลุ มลึกใน 

ความหมายลงไปอีกระดับหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ “ขอมูล” 

กลาวคือ ขอมูลใดก็ตามท่ีถูกน�ามาจัดการดวยการวิเคราะห์ 

และ/หรือ สังเคราะห์ใหอยูในรูปหรืออยูในบริบทท่ีสามารถน�า

ไปใชประโยชน์เพือ่ภารกจิเฉพาะอยางหนึง่ได ขอมลูนัน้จะกลาย

ความหมายไปเปน “สารสนเทศ” (มนัส  สุวรรณ, 2554) 

ความหมายของสารสนเทศทางการพยาบาล
 สารสนเทศทางการพยาบาลเกิดข้ึนจากความ

พยายามในการหาวธิพีฒันาบรกิารทางสขุภาพใหมปีระสทิธภิาพ

ยิ่งขึ้น 

 Ball & Hanah (1998) ให ความหมายไว ว า 

สารสนเทศทางการพยาบาล หมายถึง การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการท�างานเกี่ยวกับพยาบาล ซึ่งปฏิบัติโดย

พยาบาลในการท�าหนาที่ของพยาบาล

 Grobe (1998) สารสนเทศทางการพยาบาล คือ 

การน�าหลกัสารสนเทศ การวเิคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ และการ

บรหิารจดัการขอมลูทางการพยาบาลมาใชเพือ่สรางองค์ความรู

ทางการพยาบาล

 Weaveret al. (2010) พยาบาลสารสนเทศ คือ 

การบรูณาการระหวางศาสตร์การพยาบาล วทิยาการคอมพิวเตอร์ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการและเช่ือมตอขอมูล 

สารสนเทศ ความรู และปรัชญาทางการพยาบาล โดยพยาบาล

สารสนเทศนัน้ท�าหนาท่ีสนบัสนนุท้ังผูป่วย ผูรบับรกิาร พยาบาล

และอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของในการใหขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจ 

ซึ่งการสนับสนุนนี้เปนการสนับสนุนโดยใชโครงสราง กระบวนการ 

และเทคโนโลยีดานสารสนเทศ

ความส�าคัญของสารสนเทศทางการพยาบาล
 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารนัน้ไดถกูน�ามา

ใชในงานของระบบสาธารณสุขไทย ทั้งทางดานอุปกรณ์ที่ 

ทนัสมยัในการตรวจและรกัษารวมไปถงึการพยาบาล เชน อเีอม็

ไอสแกนเนอร์ (EMI scanner) ถกูน�ามาใชถายภาพสมองมนษุย์

เพื่อตรวจหาความผิดปกติในสมอง เชน ดูเนื้องอกพยาธิเลือด

ออกในสมอง และตอมาไดพัฒนาใหถายภาพหนาตัดไดทั่ว

รางกาย เรียกชื่อวา ซีเอที (CAT-Computerized Axial  

Tomography scanner: CAT scanner) ใชวิธีฉายแสง 

เปนจงัหวะไปรอบ ๆ  รางกายของมนษุย์ ถายเอกซเรย์และเครือ่ง

รับแสงเอกซเรย์ที่อยูตรงขามจะเปลี่ยนแสงเอกซเรย์ใหเปน

สัญญาณไฟฟ้าเก็บไวในจานแมเหล็ก จากนั้นจะน�าสัญญาณ
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ไฟฟ้าเหลานี้เขาไปวิเคราะห์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบัน

สามารถดูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงเครื่องมือ

ส�าหรับชวยเหลืองานดานการพยาบาล เชน Vein Scanner  

ที่ชวยในการหาหลอดเลือดด�าเพื่ออ�านวยความสะดวกเวลา 

ที่ผู ป่วยตองใหสารน�้าหรือตรวจเลือด ระบบการเก็บขอมูล 

เชน ระบบเวชระเบียน รวมไปถึงระบบการบริหารงานทางดาน 

สาธารณสุข ที่ช วยทั้งระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณ เครื่องมือตาง ๆ และระบบบริหารงานคุณภาพที่ 

ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานสาธารณสุข

 นอกจากชวยในเรือ่งการอ�านวยความสะดวกในการ

ท�างานแลว เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีความส�าคัญในเรื่องของ

การศึกษาและการวิจัย โดยเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในเรื่อง

เกีย่วกบัการเรียนรูผานระบบอนิเทอร์เนต็ อกีทัง้เปนการชวยใน

การบันทึกภาระงานและการพยาบาลผานระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

รวมไปถึงการวัดและประเมินผลลัพธ์ผานระบบชุดขอมูล

มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (minimum data set)  

การวิจัยผานกระบวนการของความรูเปนฐาน (knowledge 

bases) ผานระบบอินเทอร์เน็ต การวิจัยดานภาระงานโดยใช

บันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์

พยาบาลกับสารสนเทศ
 จากที่กล าวมาขางตนพบวาสารสนเทศนั้นส ง 

ผลกระทบตอการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ ดังนั้นเพื่อใหการ

พัฒนาพยาบาลสารสนเทศหรือ informatics nurse เกิดขึ้น

และสามารถท�างานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั้น ไดมีการ

ออกแบบโครงสรางเกี่ยวกับบุคลากรสารสนเทศทางการ

พยาบาลไวดังนี้ (นันทรัตน์  ศรีนุนวิเชียร, 2556)

ระบบงานระดับหน่วยงาน โครงสร้างบุคลากรสารสนเทศทางการพยาบาล

คณะท�างานสารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาล
(หน่วยงาน)

คณะกรรมการสารสนเทศทางการพยาบาลในโรงพยาบาล
(องค์การพยาบาล/กลุ่มการพยาบาล)

ประธาน
(หัวหน้าพยาบาล)

ประธาน
(หัวหน้า/หอผู้ป่วย)

กรรมการ
(พยาบาลวิชาชีพ)

ท�าการคัดเลือกตัวแทน

กรรมการและเลขานุการ
(พยาบาลสารสนเทศ : หน่วยงาน)กรรมการ

(หัวหน้างาน/หอผู้ป่วย)
กรรมการและเลขานุการ

(พยาบาลสารสนเทศ : กลุ่มการพยาบาล)
กรรมการ

(พยาบาลสารสนเทศ : หน่วยงานที่ได้รับคัดเลือก)

จัดเก็บ/รวบรวม/ประมวลผล

ก�าหนดนโยบายและวางแผนด�าเนินการ

พยาบาลสารสนเทศ
(หน่วยงาน A)

พยาบาลสารสนเทศ
(หน่วยงาน B)

พยาบาลสารสนเทศ
(หน่วยงาน C)

ท�าการคัดเลือกหน่วยงาน
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 โดยมีการมอบหมายหนาที่ของพยาบาลทั้งในระดับ

หอผูป่วยกระทั่งกลุมการพยาบาลดังนี้

 -  มกีารมอบหมายงานภายในเปน ITWN (พยาบาล

สารสนเทศของหนวยงาน) และ IT (พยาบาลสารสนเทศของ

กลุมการพยาบาล)

 - พัฒนาระบบสารสนเทศทางการพยาบาลใน

ระดบัหนวยงาน กลุมการพยาบาล โดยเชือ่มโยงกบังานประกนั

คุณภาพการพยาบาลหรืองานคุณภาพการพยาบาล

 - เชือ่มโยงระบบสารสนเทศของกลุมการพยาบาล 

กบัสารสนเทศของ รพ. และกบัสารสนเทศทางการพยาบาลของ

จังหวัด และของเขตเปนเครือขายดานสารสนเทศทางการ

พยาบาลกับส�านักการพยาบาล

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพพยาบาล
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่สงผลใหสารสนเทศ

เปนสิง่ทีจ่�าเปนและมคีวามส�าคัญตอการปฏบิติังานการพยาบาล 

พยาบาลศึกษา รวมไปถึงดานบริหารการพยาบาล โดยการน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาบทบาทตาง ๆ ของวิชาชีพการ

พยาบาล เร่ิมจากทีพ่ยาบาลเปนผูใช โดยท�าหนาทีใ่นการบนัทกึ

และใชระบบขอมูลของโรงพยาบาล จนถึงเปนผู ใหขอมูล  

ผูออกแบบ เปนที่ปรึกษาแกสถานบริการทางการพยาบาล  

อีกทั้งยังเปนผู ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน 

การดูแลและบริการทางสุขภาพ (วีณา  จีระแพทย์, 2544)

ทิศทางการพัฒนาสารสนเทศทางการพยาบาล
 - พยาบาลสารสนเทศ และพยาบาลเพิม่สมรรถนะ

ดานการใชเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ขอมูลเพื่อน�ามาใช

ประโยชน์

 - ระบบสารสนเทศทางการพยาบาลที่เชื่อมโยง 

ในแตละระดับของขอมูล (หนวยงาน โรงพยาบาล จังหวัด  

สวนกลาง)

 - การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในระบบการ

ปรึกษางานการพยาบาล ทั้งระบบพยาบาลปรึกษาพยาบาล

เฉพาะทาง และระบบผูป่วย/ประชาชนปรึกษาพยาบาล

 - การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชน์ให

ประชาชนไดมีโอกาสเขาถึงขอมูลดานการพยาบาลเพิ่มมากขึ้น

 - นวัตกรรมดานสารสนเทศทางการพยาบาล 

มากขึ้น

สรุป
 เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทส�าคัญตอ

พยาบาลมากขึ้นท�าใหชวยอ�านวยความสะดวกในการท�างาน  

อีกทั้งพัฒนาบุคลากรพยาบาลใหสามารถท�างานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สงเสริมใหเกิดการพัฒนาท้ังตัวพยาบาลเองและ

หนวยงานหรือองค์การพยาบาล เพื่อใหสามารถใหบริการ

ทางการพยาบาล และบริการทางสุขภาพไดอยางประหยัด  

มปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลในการท�างาน นอกจากนีย้งัเปน

เครือ่งมอืท่ีชวยใหเกดิการพฒันาคณุภาพการพยาบาลใหดยีิง่ขึน้ 

ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหพยาบาลมีความรูความเขาใจในเรื่อง 

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานพยาบาลใหได

ประสิทธิภาพ อีกทั้งควรสงเสริมใหเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะ

ดาน และปรบัระบบการท�างานใหสอดคลองกบัเทคโนโลยทีีเ่ขา

มามบีทบาทเพือ่ป้องกนัไมใหเกดิปัญหา และสงเสรมิใหสามารถ

พัฒนางานดานการพยาบาลใหดียิ่งขึ้น
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