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บันทึกทางการพยาบาล : Focus charting 

พ.ต.หญิง ธนัญชา  อัตถจริยา 

หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวช 4 
ประธานคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล 

บันทึกทางการพยาบาล หมายถึง ข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่แสดงถึงภาวะสุขภาพ การประเมิน

ปัญหาและกิจกรรมการพยาบาล (Nursing Activities) ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นกับผู้ป่วย สะท้อนให้เห็นกระบวนการพยาบาลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการส่งต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรทีม

สุขภาพนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการประกันคุณภาพทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้เป็น

หลักฐานทางกฎหมายบันทึกทางการพยาบาลที่ดีต้องมีความถูกต้อง ตัวย่อเป็นสากล ( Correct) เนื้อหาครบถ้วน 

ครอบคลุมประเด็นของผู้ป่ วย (Complete) ข้อมูลมีความชัดเจน (Clear) อ่านง่าย กระชับ ได้ ใจความ 

(concise)การบันทึกโดยใช้กระบวนการพยาบาล (Nursing process record) รูปแบบเดิมใช้เวลาในการเขียน

ค่อนข้างมาก ประกอบกับภาระงานที่เพ่ิมขึ้น ผู้ป่วยมีปัญหาซับซ้อนมากขึ้น ทำให้บางครั้งสะท้อนประเด็นสำคัญ

หรือจุดเน้นของปัญหาที่ชัดเจน กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจึงได้ประกาศนโยบายการเขียน

บันทึกทางการพยาบาล โดยใช้ รูปแบบ Focus Charting ตั้งแต่ปี 2555 

Focus Charting เป็นการบันทึกข้อมูลแบบชี้เฉพาะ ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยหรือ

สิ่งที่ผู้ป่วยสนใจ (patient center) มากกว่าการบันทึกลำดับของปัญหา (Problem list) ข้อวินิจฉัยทางการแพทย์ 

(Medical diagnosis) หรือข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล (Nursing diagnosis) เพียงอย่างเดียว ข้อมูลที่บันทึกเป็น

เรื่องสำคัญเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพปัจจุบันของผู้ป่วย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามเป้าหมาย (Goal/outcome) ที่

กำหนด และการตอบสนองต่อการดูแลรักษาที่ให้กับผู้ป่วย (Evaluation) การบันทึกลักษณะนี้มีความยืดหยุ่น เป็น

การบันทึกที่สะท้อนการทำงานของพยาบาลที่ใช้กระบวนการพยาบาล มีรูปแบบที่เอ้ือให้มีการบันทึกที่รวบรัด

กระชับ  มีการแยกส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญ (Focus list) ทำให้ง่ายต่อการหาข้อมูลสำคัญ หรือประเด็นปัญหาของ

ผู้ป่วย  
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การบันทึกแบบ Focus Charting ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 

1. ส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญ Focus list และ Goal หรือ Outcome 

Focus list เป็นการบันทึกรายการ (List) ที่เป็นประเด็น (Focus) ที่สำคัญ เพ่ือสื่อสารถึงสิ่งที่เกิดกับ

ผู้ป่วย หรือระบุเหตุการณ์สำคัญในการดูแล โดยเน้นที่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient centered) มากกว่ามุ่งเน้น

ปัญหาสามารถใช้ คำ วลีที่สามารถสื่อสารกับทีมสุขภาพ สามารถเขียนแบบข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล 

(Nursing Diagnosis) ได้ โดยเป็นการเขียน Focus list เรียงลำดับตั้งแต่รับผู้ป่วยไว้ในความดูแลจนกระทั่งผู้ป่วย

จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 

 ประเด็นสำคัญที่สามารถนำมาเขียนเป็น Focus list 

1) การเปลี่ยนแปลงอาการของผู้ป่วยอย่างเฉียบพลัน มีความผิดปกติของสัญญาณชีพ หรือตัวบอกเหตุ  

(Trigger) เช่น ชัก ไข้สูง หายใจลำบาก ความดันดลหิตเพิ่มขึ้นหรือลดลง 

2) การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมหรือสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยไปจากเดิมเช่น ไม่รับรู้ต่อเวลา 

บุคคล สถานที่ หรือระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง 

3) สิ่งที่ผู้ป่วย concern เช่น วิตกกังวลเกี่ยวกับการดูแลรูทวารเทียม การดำเนินของโรค 

4) เหตุการณ์สำคัญเก่ียวกับการดูแลหรือการรักษาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วย เช่น  

การให้เลือด การคลอด  Discharge planning การผ่าตัด  

5) การปรึกษาแพทย์หรือทีมดูแลรักษาวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย เช่น การปรึกษา

ทันตแพทย์ รังสีวินิจฉัย นักกำหนดอาหาร สังคมสงเคราะห์ 

6) ปัญหาที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของร่างกาย เช่น ความต้องการน้ำ การหายใจ การขับถ่าย 

7) ความต้องการด้านความรู้หรือการให้คำปรึกษา เช่น การให้คำปรึกษาเรื่องการคุมกำเนิด การ

เตรียมอาหารทางสายยาง การกระตุ้นน้ำนมในมารดาหลังคลอด 

8) สิ่งสำคัญที่ค้นพบอ่ืนๆที่ได้จากการประเมินและการประเมินซ้ำตลอดระยะเวลาการดูแลรักษา 

เช่นเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เรื่องสำคัญที่ได้จากการตรวจเยี่ยมของแพทย์ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันที่

เปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบแผนสุขภาพ 

 Goal หรือ Outcomeเป็นบันทึกที่เกี่ยวกับเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คาดหวังในการให้การพยาบาลที่

สอดคล้องกับประเด็น (Focus) ที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นที่ผู้ป่วย (patient centeroutcome) แสดงถึงการตอบสนอง
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ND-015/57 

ของผู้ป่วย (Patient response) ตอบสนองความต้องการผู้ป่วย (Patient needs) สะท้อนให้เห็นว่าปัญหานั้น

ได้รับการแก้ไขเป็นเป้าหมายของผู้ป่วย ไม่ใช่ของพยาบาล 

 

ตัวอย่างการเขียน Focus list  

 

 

 
 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
       PHRAMONGKUTKLAO HOSPITAL 

NURSING FOCUS LIST 

NAME  AGE. 
HN AN. 
WARD. 
ROOM  BEDPAGE. 

 

No. Focus Goals / outcomes Active Resolved 

1 UGIB  - ไ ม่ มี  melena ห รื อ ภ า ว ะ  active 

bleeding จากทางเดินอาหาร ภายใน 72 

ชั่วโมง 

- ไม่ เกิดภาวะ Shock จากการเสียเลือด

ตลอดระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาล 

31 ม.ค.63 

 

4 ก.พ.63 

2 Weaning off Ventilator - อัตราการหายใจสม่ำเสมอ ไม่หอบเหนื่อย 

RR 20-24 ครั้ง/นาท ี

- ไม่ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องช่วยในการหายใจ  

- ค่า ABG, O2 Sat อยู่ในเกณฑ์ (ระบุ......) 

- สามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้ ภายใน 

3 วัน 

31 ม.ค.63 10ก.พ.63 

3 Idea Suicidal ไม่เกิดการทำร้ายตนเองตลอดระยะเวลาที่

อยู่โรงพยาบาล 

1 ก.พ.63 5 ก.พ.63 

4 Risk for fall ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดการพลัดตกหกล้ม

ตลอดระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาล 

31 ม.ค.63 5 ก.พ.63 



คู่มือปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ปี 2563 หน้า 4 

 

ND-005 (1)/57 

2. ส่วนที่ เป็นเนื้อหา Progress note ประกอบด้วยFocus (F), Assessment (A), Intervention (I) 

และ Evaluation (E) เป็นการขยายความแสดงถึงรายละเอียดและการดำเนินกิจกรรมพยาบาลในปัญหานั้น ๆ  

Assessment (A) หมายถึง การบันทึกข้อมูลที่ประเมินได้ อาจเป็นข้อมูลอัตนัย (Subjective data) 

หรือ ข้อมูลปรนัย (Objective data)  

Intervention (I) หมายถึง การบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติการพยาบาลในขณะนั้นหรือในอนาคตที่ได้

ทำให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับ Focus ของผู้ป่วย เช่น การให้ยา รายงานแพทย์ สอน เฝ้าระวังอาการข้างเคียง 

เปลี่ยนท่านอน(การบันทึกในส่วนนี้สะท้อนขั้นตอนการวางแผนและการปฏิบัติการพยาบาลในกระบวนการพยาบาล

เพ่ือให้ผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยที่คาดหวัง 

Evaluation (E) หมายถึง การบันทึกการตอบสนองของผู้ป่วย (Individual,s response) ที่มีต่อ 

Intervention ที่ให้กับผู้ป่วย การ Evaluation อาจจะบันทึกในเวลาใหม่ไม่ใช่เวลาเดียวกันกับ A และ I โดยในบาง 

Focus อาจจำเป็น Evaluation ในช่วงปลายเวร สามารถใช้เพื่อการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลได้ 

ตัวอย่างการเขียน Progress note 

 
 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
  PHRAMONGKUTKLAO HOSPITAL 

NURSING PROGRESS NOTE 

NAME  AGE. 
HN AN. 
WARD. 
ROOM  BEDPAGE. 

 

DATE/ 
SHIFT 

TIME FOCUS PROGRESS NOTE 
A:Assessment   I:Intervention   E:Evaluation 

7 ก.พ. 63 
08-16น. 

08.30น. มีโอกาสเกิดภาวะชัก A : แรกรับ  G1P0 อายุครรภ์ 37 สัปดาห์ BP=174/108 

mmHg มีเท้าบวม2 ข้าง Urine protein dipstick 1+ 

I : ให้ Absolute bed rest จัดสิ่งแวดล้อมให้เงียบสงบปิดไฟ

ประเมินอาการของภาวะชักแนะนะผู้ป่วยสังเกตอาการที่ต้อง

แจ้งพยาบาลทันทีได้แก่ปวดศีรษะตาพร่ามัวจุกแน่นลิ้น

ปีR่ecord BP ทุก 15 นาทีรายงาน พญ. กมลทราบ 

E : ผู้ป่วยรับทราบคำแนะนำบอกว่าไม่มีอาการปวดศีรษะไม่มี

ตาพร่ามัวหรือจุกแน่นลิ้นปี่ DTR3+  กนก RN. 
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DATE/ 
SHIFT 

TIME FOCUS PROGRESS NOTE 
A:Assessment   I:Intervention   E:Evaluation 

 9.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.15น. 
 
 
12.30น. 

 
 
 
 
 
 
 
 

12.45น. 
 

วิ ต ก กั ง วล เกี่ ย วกั บ ภ าว ะ
สุขภาพของตนเองและทารก
ในครรภ์ 
 
 
 
 
 
 
มีโอกาสเกิดภาวะตกเลือดหลัง
คลอด 

A : ผู้ป่วยถามว่า “ความดันสูงแบบนี้จะเป็นอะไรไหมลูกจะ
เป็นอันตรายหรือเปล่า” 
I : เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยพูดระบายความรู้สึกซักถามปัญหา
พร้อมตอบคำถามอธิบายถึงภาวะของโรคที่มีต่อผู้ป่วยและ
ทารกในครรภ์แผนการดูแลรักษาที่จะได้รับการเฝ้าระวัง
อาการเปลี่ยนแปลงทั้งของผู้ป่วยและทารกในครรภ์ความ
พร้อมของทีมดูแลรักษาอยู่เป็นเพ่ือนและให้กาลังใจ 
E : ผู้คลอดพยักหน้ารับทราบข้อมูลไม่มีข้อซักถามบอกว่าคง
ต้องดูอีกทีหลังคลอดลูกแล้วกนก RN 
A : หลังคลอดปกติมีแผลในโพรงมดลูกแผลฝีเย็บ3rd degree 
tear Partial sphincter มดลูกไม่เป็นก้อนกลมแข็งมี Active 
bleeding Blood loss 400 ml 
I: ช่วยนวดคลึงมดลูกจนหดรัดตัวกลมแข็งไล่ก้อนเลือดใน
โพรงมดลูกเตรียมและช่วยพญ.กมลเย็บแผลฝีเย็บบันทึก BP, 
P, R ทุก 15 นาทีx 4 ครั้ง ทุก 30 นาที x 2 ครั้ง ประเมินการ
หดรัดตัวของมดลูกปริมาณเลือดและแผลฝีเย็บ ทุก 30 นาที
แนะนำการสังเกตอาการผิดปกติหลังคลอดที่ต้องแจ้งพยาบาล
ทันทีเช่นวิงเวียนศีรษะหน้ามืดมีเลือดออกทางช่องคลอดมาก
มดลูกไม่เป็นก้อนกลมแข็งแผลฝีเย็บบวมหรือปวดแผลมาก
สอนวิธีการนวดคลึงมดลูก ให้ใส่ผ้าอนามัยเพ่ือสังเกตปริมาณ
เลือด 
E: ผู้ป่วยพยักหน้ารับทราบคำแนะนำ มดลูกหดรัดตัวกลมแข็ง
ไม่มี Active bleeding per vaginaไม่มีอาการวิงเวียนศีรษะ
หรือหน้ามืด Vital signs ปกต ิ กนก RN. 
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การบันทึก Focus Charting อย่างมีคุณภาพ  มีลักษณะ ดังนี้ 

1. สิ่งที่ Focus ต้องสะท้อนประเด็นสำคัญของผู้ป่วย หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของผู้ป่วย 

2. Focus  จะน่าเชื่อถือได้ อยู่ที่ข้อมูลจากการ Assessment ของพยาบาล  

 3. ข้อมูลในส่วน Focus และ  Assessment  , Intervention และ Evaluation ควรสอดคล้องสัมพันธ์กัน 

 4. กิจกรรมการพยาบาลที่ปฏิบัติเป็นประจำ ที่บันทึกใน Flow sheet เช่น แบบประเมินแรกรับ  แบบ

บันทึก  ไม่ควรนำมาเขียนใน  Progress Note  เพ่ือลดความซ้ำซ้อนและระยะเวลาในการบันทึก ยกเว้น กรณี ที่มี

ความผิดปกติ ที่ต้องมีการอธิบายเพิ่มเติม เช่น Temperature ซึ่งตามปกติบันทึกในฟอร์มปรอทแต่ถ้ามีไข้ สามารถ

นำมาบันทึกรายละเอียดใน Progress Note  ได้  

 5. สิ่งที่บันทึกใน Progress Note  ควรเป็นข้อมูลที่ต้องการบันทึกการตอบสนองของผู้ป่วยต่อการดูแลที่

ได้รับ บันทึกเหตุการณ์ที่ผิดปกติที่ไม่คาดหวัง บันทึกการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นและการ

รายงานแพทย์  ตลอดจนการบันทึกสถานภาพของผู้ป่วยเวลาที่ย้ายจากหอผู้ป่วยจากหน่วยงานหนึ่งไปยังหน่วยงาน

หนึ่งไปยังอีกหอผู้ป่วย หรือเวลาที่ discharge   

 6. บันทึกมีความเฉพาะเจาะจง เพราะเป้าหมายการบันทึกคือ การนำเสนอความจริงที่ชัดเจน เช่น บันทึก

ว่าปัสสาวะได้ดี ไม่ชัดเจนเท่ากับปัสสาวะได้ 1,200 มล.  ผู้ป่วยปวดพอทน เป็นผู้ป่วยปวดระดับ 3 คะแนนผู้ป่วยสุข

สบาย เป็นผู้ป่วยพักได้ นอนอ่านหนังสือ 

 7. สิ่งที่บันทึกสามารถสะท้อนกระบวนการดูแลผู้ป่วยของพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพ คือ สะท้อนการ

ประเมินแรกรับในการดูแล การประเมินซ้ำ มองเห็นปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยใช้ความรู้ความสามารถใน

การวางแผนช่วยแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการในการช่วยเหลือผู้ป่วย และติดตามผลของการปฏิบัติหรือ

กิจกรรมการพยาบาล 

 8. กระบวนการบันทึก ทำควบคู่ไปกับกระบวนการดูแล ทำไปบันทึกไป ทำหลังกระบวนการดูแลสิ้นสุดลง 

แต่ไม่บันทึกล่วงหน้าก่อน action  

 9. ยึดข้อเท็จจริง บันทึกเฉพาะสิ่งที่เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น รู้สึก นับและวัดได้ ไม่ใช่สิ่งที่สรุปโดยไม่ได้ข้อยืนยัน 

 10. ไม่ว่าจะยุ่งมากเพียงใด ต้องไม่ให้ผู้อ่ืนเขียนบันทึกแทน เพราะถ้าผู้อ่ืนแปลความที่ท่านบันทึกผิดอาจ

ก่ออันตรายให้ผู้ป่วยเพราะข้อมูลที่บันทึกผิดพลาดได้ 
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 Focus Charting เป็นรูปแบบการสื่อสารเรื่องราวสำคัญของผู้ป่วยตลอดระยะเวลาที่รักษาอยู่ใน
โรงพยาบาล ที่ส่งเสริมให้มองประเด็นต่าง ๆ ของผู้ป่วยในทุกมิติ กระตุ้นให้พยาบาลประเมินข้อมูลของผู้ป่วยอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือหาประเด็นสำคัญในการดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้พยาบาลใช้ความรู้ ทักษะ และ
การวิเคราะห์ในการปฏิบัติการพยาบาล แสดงให้เห็นถึงการใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย โดยมุ่งเน้น
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  การบันทึกด้วยข้อความที่กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่ายทำให้การค้นหาข้อมูลหรือประเด็นปัญหา
ของผู้ป่วยได้ง่าย เป็นการสื่อสารข้อมูลสำคัญระหว่างทีมผุ้ดูแล ส่งผลให้การดูแลรักาผู้ป่วยมีความต่อเนื่องและมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึนได ้
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