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Background and Significance: Many incidents involving episodes of poor care are a result of 

incomplete clinical records.  Nurses’ note is a clinical record which is a fundamental to the 

quality and safety of patient care. Nursing students frequently encounter with difficulties to do 

dairy care plan and eventually to write nurses’ note.  The nursing students reported that they 

are unable to collect essential and proper information, as well as inability to link relationships 

among that information.   

Objective: This study aimed to develop clinical record of surgical gastrointestinal patients for 

the third year nursing students.   

Methods: A clinical record sheet was developed from chart review.  It was contently validated 

by one clinical instructor and four head nurses.  Face validity was made through 20 nursing 

students, practicing in surgical gastrointestinal ward.  Data was obtained from 36 nursing 

students.   

Results: All students (100%) reported that they increasingly performed nursing recording in 

nurses’ note. All students (100%) reported that they did write nursing assessment, diagnosis, 

and planning.  On the other hand, only 5 percent did write their nursing intervention.  None of 

them write down the evaluation in nurses’ note. Reflective data from students showed 3 

majors themes. First of all, Strengthening Competency – Base Nursing process Practice was 

identified. That is, besides ability to do nursing processes, awareness about recording, attitude 

toward nursing profession, ability to differentiate data, and self-confidence on practicing nursing 

were enhanced.  Secondly, user- satisfaction on the clinical record sheet was addressed. Those 

are time-saving, convenience, information lost protection, completeness of data, direction, 

being guided. Thirdly, Risk reduction is in concern.  

Conclusion: This study found some evidence of effects on students attributable to 

development nursing process record form. It is clear from increase percent and positive 

feedback results. This nursing process record form can explore the quality and safety of patient 

care by the excellent clinical record. Further research should develop the other fields of nursing 

record form. 
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1) สรุปผลการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู 

 ผลท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งนี้ พบวาการพัฒนาแบบประเมินการใชกระบวนการพยาบาลใน

การดูแลผูปวยศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ําดี (Development of Nursing Process 

Record Form’s Gastrointestinal Surgical Patients) ซ่ึงผานการทดสอบคุณภาพแบบประเมินดังกลาว 

ดวยกระบวนการวิจัยทางการศึกษาแลวในการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้นจึงควรนําไปสูการบูรณาการใชในการจัดการเรียน

การสอนในสถานการณจริง ในสวนของภาคปฏิบัติของวิชาปฏิบัติการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 2 และควร

พัฒนาแบบประเมินดังกลาวนี้ เพ่ือสามารถนําไปใชไดในนักศึกษาหนวยการเรียนรูการพยาบาลทางศัลยกรรมและ

ในหลักสูตรอ่ืนๆตอไป ดังนั้นการท่ีสามารถพัฒนางานใหมๆ ทดสอบคุณภาพงานใหมนั้นๆดวยกระบวนการวิจัยท่ี

ครบถวน และสามารถบูรณาการงานใมหดังกลาวตอไปสูการนําไปใชในการปฏิบัติจริงๆ จึงนับวาสามารถใช

ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาครบถวนในทุกๆ ดานไปพรอมๆ กันท้ังดานการศึกษา (Education) การวิจัย 

(Research) และนําไปสูการปฏิบัติการพยาบาลในทางคลินิก (Applications) เพ่ือเปาหมายท่ีจะกอใหเกิด

ป ระ โยช น ต อ ก าร พั ฒ น าสู  The 21st Century Education ใน นั ก ศึ ก ษ าข อ งค ณ ะพ ย าบ าล ศ าส ต ร 

มหาวิทยาลัยมหิดล และนับไดวางานวิจัยนี้เปนงานท่ีแสดงถึงความสามารถของอาจารยในภาควิชาการพยาบาล

ศัลยศาสตรดวยเชนกัน 
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