
สารสนเทศศาสตรท์างการพยาบาล
NURSING INFORMATICS 

ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายและความส าคัญของระบบสารสนเทศ
และการพยาบาลได้
2. อธิบายแนวคิดและทฤษฎีของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการพยาบาลได้
3. บอกวิวัฒนาการของการใช้สารสนเทศทางการพยาบาลได้





ข้อมูล (data) 

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งที่อยู่ในรูปของตัวเลขหรือ
สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ยังไม่ผ่านการ
ประมวลข้อมูล เช่น อุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซยีส ตัวเลข 37 จัดเป็น
ข้อมูล

ข้อมูลทางการพยาบาล

ข้อมูลทเีกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ 
ทางการพยาบาล เป็นข้อเท็จจรงิที่
พยาบาลให้ความสนใจ ตัวอย่างเช่น เพศ 
ประวัติการแพ้ยา อายุ ระดับความ
รู้สกึตัว น ้าหนัก ส่วนสูง สัญญาณชีพ  
ความเจ็บปวด การดูแลตัวเอง ประวัติ
การได้รับยา ผ่าตัด ฯลฯ 

สารสนเทศ

ข้อมูลที่ได้ผ่านการเปล่ียนแปลง
หรือมี การประมวลหรือวิเคราะห์
ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ใน
รูปแบบที่มีความสัมพันธ์กนั มี
ความหมาย มีคุณค่าเพิ่มข้ึนและมี
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน 

สามารถ ให้ความรู้ ท้าให้เกิดความคดิและความเข้าใจ 
ท้าให้เห็นสภาพปัญหา และ สามารถประเมินค่า น้ามา
วเิคราะห์ทั งภายใน และภายนอกองค์กรได้ 









• ระบบ (system) 
• ระบบสารสนเทศ (Information 

system) 
• เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information technology : IT) 



DATA

สารสนเทศ (Information) 
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด้าเนินชีวิตของมนุษย์

น าเข้า → ประมวล+จัดระบบ     →น าใช้ประโยชน์

Information Technology
อุปกรณ์หรือเครื่องมอืที่เกี่ยวข้องกับ
การรวบรวมประมวล เก็บรักษา 
และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ
โดยรวมทั งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ฐานข้อมูล และการสื่อสาร 
โทรคมนาคม

ประมวลผล
วเิคราะห์

จัดระบบ/จัดความสัมพันธ์
มีวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์





ตัวอย่างความรู้ทางการพยาบาลที่ได้จากการจัดการสารสนเทศเบื้องต้น
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ความหมายของสารสนเทศทางการพยาบาล
•สารสนเทศทางการพยาบาลเกิดขึ นจากความ

พยายามในการหาวิธีพัฒนาบริการทางสุขภาพให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

Ball & Hanah (1998) Grobe (1998)

Weaveret al. (2010) 







วิวัฒนาการของสารสนเทศทางการพยาบาล



วิวัฒนาการของสารสนเทศทางการพยาบาล



วิวัฒนาการของสารสนเทศทางการพยาบาลในประเทศไทย



บทบาทของพยาบาลสารสนเทศ







สมรรถนะที่พยาบาล
เกี่ยวข้องกับระบบ
สารสนเทศ



สมรรถนะที่พยาบาลเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ













สมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลด้านสารสนเทศ





บทบาทพยาบาล
เกี่ยวข้องกับระบบ
สารสนเทศ







ประโยชน์ของสารสนเทศทางการพยาบาล

ด้านบริหาร : ช่วยจัดระบบ และการตัดสินใจ ประเมินประสิทธิผลการพยาบาล

ด้านบริการ : จัดระบบการบริการผู้ป่วย (ICNP, Nanda, NIC, NOC) รวดเร็ว

ด้านวิชาการและงานวิจัย : จัดระบบข้อมูล การน้าเสนอ การบริการวิชาการ



APPLYING NURSING INFORMATICS IN 
NURSING SERVICES

บทความน่าสนใจ...กดลิง้ค์อา่นได้

The Use of Nursing Information Systems in Nursing Care

file:///C:/Users/hosbi/Downloads/TheUseofNursingInformationSystemsinNursingCare.pdf


ฐานข้อมูลท่ีเก่ียวกับผู้ป่วย และการพยาบาล
➢ระบบเครือข่ายทางการพยาบาล
➢ระบบปัญญาประดิษฐ์ เช่น โปรแกรมช่วยสอนความรู้ (CAI : Computer Assisted Instruction) หรือสาระที่
เกี่ยวกับสุขภาพส้าหรับพยาบาล และผู้ที่มารับบรกิาร
➢ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล
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Nursing information system: NIS)
เป็นระบบสารสนเทศย่อยภายใต้ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล แบง่เป็น 4 ประเภท ดังนี้
·         งานปฏิบัติทางการพยาบาล
·         งานบริหารทางการพยาบาล
·         งานวิจัยทางการพยาบาล
·         งานการศึกษาทางการพยาบาล
เป็นการใช้สารสนเทศมาชว่ยในการสนับสนุนการตัดสินใจในการท างานทุกขั้นตอน



ระบบข้อมูลทางการพยาบาล
เม่ือพยาบาลให้การดูแลผู้ป่วย ควรมีการจัดเก็บข้อมูลทางการพยาบาลไว้ใน

คอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบเป็นการเก็บข้อมูลไปเรื่อย ๆ และมีการน้าข้อมูลกลับมา
ใช้เป็นระยะๆ
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➢ เพ่ือน้ามาใช้ในการวางแผนในการให้การพยาบาล
➢ เพ่ือน้าข้อมูลท่ีบันทึกมาวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ น แนวโน้ม

ของการเกิดปัญหา (เร่ืองของระบาดวิทยา) 
➢ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้การพยาบาล

ICNPR   คือระบบการประสมประสานค าส าหรบัการปฏิบติั

พยาบาล(การวินิจฉยั,กิจกรรมการพยาบาลและผลลพัธ์

ทางการพยาบาลท่ีจะเอ้ือต่อการ crossmap ค าต่างๆ

ทางการพยาบาลในทกุระบบจ าแนกท่ีมีอย ูแ่ละค าทอ้งถ่ิน

ระบบจ้าแนกข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล

ระบบจ้าแนกกิจกรรมการพยาบาล

ระบบที่จ้าแนกผลลัพธ์ทางการพยาบาล
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APPLYING NURSING INFORMATICS IN 
NURSING RESEARCH

➢การบริหารโครงการวิจัย  คือ เป็นการจัดเตรียมทรัพยากร เพ่ือให้ด าเนินวิจัยได้ส าเร็จ เช่น 

การทบทวนวรรณกรรม แหล่งุทนวิจัย ทรัพยากร การค้นคว้าหาความรู้จาก CD – ROM, 

internet, library, การใช้ key word ในการค้นหา ท าห้ได้ข้อมูลมาเร็ว และหยัดเวลา ได้ข้อมูลที่

กว้างขวาง

➢การปฏิบัติวิจัย  คือ การหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับการท าวิจัย การเก็บข้อมูล และการ

วิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล การน าเสนอ การเผยแพร่ผลงาน

➢ฐานข้อมูลด้านวิจัย: CNAHL  EBSCO  ENDNOTE



APPLYING NURSING INFORMATICS IN 
NURSING EDUCATION

1. ภารกิจงานบริหารการศึกษา  จัดสรรทรัพยากรเอ้ือต่อการเรียนการสอน ด าเนิน

กิจกรรมให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการเรียนการสอน ประเมินผลการด าเนินงาน 

ปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลักสูตร (อบรม/การศึกษา/การศึกษาต่อ)

2. ภาระกิจการเรียนการสอน  เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น 

การพิมพ์งาน  การน าเสนองาน โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง : การเก็บคะแนน

การศึกษาต่อเน่ืองสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU)  



สรุปทิศทางการพัฒนาสารสนเทศทางการพยาบาล
➢พยาบาลสารสนเทศ และพยาบาลเพิ่มสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีและการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อน้ามาใช้ประโยชน์
➢ระบบสารสนเทศทางการพยาบาลที่เชื่อมโยงในแต่ละระดับของข้อมูล (หน่วยงาน 
โรงพยาบาล จังหวัดส่วนกลาง)
➢การน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการปรกึษางานการพยาบาล ทั งระบบ
พยาบาลปรกึษาพยาบาลเฉพาะทาง และระบบผู้ป่วย/ประชาชนปรึกษาพยาบาล
➢การน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลด้าน
การพยาบาลเพิ่มมากขึ น
➢นวัตกรรมด้านสารสนเทศทางการพยาบาลมากขึ น



LMS


