
สารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการพยาบาลชุมชน

สุลี ทองวเิชียร
ภาควชิาการพยาบาลสาธารณสุข

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล



วัตถุประสงค
1. อธิบายแนวคิดหลกัของระบบสารสนเทศทางการพยาบาลได

– ความหมายของสารสนเทศทางการพยาบาล

– องคประกอบของระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

2. ระบุถึงความสําคัญและความจําเปนของสารสนเทศตอการบรหิารการ
พยาบาลได

3. เขียนผังแสดงความสัมพันธของระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
จัดการบริการพยาบาลชุมชนได 

4. อธิบายกระบวนการดาํเนินการเพือ่การจัดการระบบสารสนเทศทางการ
พยาบาลได

5. ประเมนิคณุคณุคาของระบบสารสนเทศทางการพยาบาลตอการบรหิารงาน
พยาบาลชุมชน



ขอบเขตการเรียน

1. แนวคิดหลักของระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

– ความหมายของสารสนเทศทางการพยาบาล

– องคประกอบของระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

2. ความสําคัญและความจําเปนของสารสนเทศในระบบ

บริการพยาบาล

3. การจัดระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

4. ประโยชนของระบบสารสนเทศทางการพยาบาลตอการ

บริหารงานพยาบาลชุมชน



Informatics Informatique (Fr)
Informatik (Gn) 

= Computer Sc+Communication sc.
เพื่อประโยชนในวิชาชีพ (นั้นๆ)

• Nursing informatics is the integration of nursing, 
its information, and information management with 
information processing and communication 
technology, to support the health of people world 
wide.



Nursing Informatics

Nursing Informatics is a specialty of Health 
care informatics which deals with the 
support of nursing by information 
systems in delivery, documentation, 
administration and evaluation of patient 
care and prevention of diseases.

http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_informatics
http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_informatics
http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_informatics
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_system


ขอมูลทางการพยาบาลที่มีการเก็บรวบรวม บันทึก 
ประมวลผล เก็บรักษา นาํมาแสดงและสื่อสารขอมูล
ตางๆ ใหเกิดประโยชนตอการพยาบาล 

1. การวิจัยทางการพยาบาล
2. การศึกษาพยาบาล
3. การปฏิบัติการพยาบาล 
4. การบริหารการพยาบาล



1. แนวคิดตามองคประกอบของศาสตร
2. แนวคิดเชิงกระบวนการ
3. แนวคิดเชิงระบบ

แนวคิดของระบบสารสนเทศทางการพยาบาล



แนวคิดตามองคประกอบของศาสตร

แพทยผูใช

สารสนเทศ

พยาบาลผูใช

สารสนเทศ
ขอมลูทีใ่ช

รวมกัน

สหสาขา

วิชาชีพ



การพยาบาล

ศาสตรใน

สหสาขา

วิทยาศาสตร

สารสนเทศ

วิทยาศาสตร

คอมพิวเตร

สารสนเท

ศ

Source:  Turley, J.P. )(1996) Toward a model for nursing informatics J. of Nursing
Scholarship, 28(4), 309-313.



แนวคิดเชิงกระบวนการ
Grave & Corcoran (1986)

“การผสมผสานศาสตรทางคอมพิวเตอร สารสนเทศและ  การ
พยาบาลเขาดวยกันเพื่อชวยในการออกแบบกระบวนการจัดการ

ขอมูล สารสนเทศและความรูที่สนับสนุนการบริการพยาบาล.”

ANA : การผสมผสานศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรทาง
คอมพิวเตอร และระบบจัดการขอมูลเพื่อใชในการคัดเลือก 
จัดเกบ็ จัดระบบและบริหารจัดการขอมูลที่สนับสนนุการ
ปฏิบัตกิารพยาบาล การศึกษาพยาบาล การบริหารการพยาบาล 
การวิจัยทางการพยาบาล และการสรางหรือขยายองคความรู
ทางการพยาบาล.”



กระบวนการจัดการ

ขอมูล สารสนเทศ ความรู

แนวคิดสารสนเทศทางการพยาบาลเชิงกระบวนการ



ความรูทางการพยาบาลที่เกดิจากกระบวนการจัดการขอมูล และสารสนเทศ
ขอมูล

ประเภท                  ชนิด
สารสนเทศ ความรู

สญัญาณชีพ             ตวัเลข ปญหาทางการพยาบาล
1.กลุมขอมูลที่เปนปจจัย

เสี่ยงตอปญหาสุขภาพ

อาการ / ตัวเลขและ

อาการแสดง           ขอความ
กิจกรรมทางการพยาบาล

2.ผลลัพธทางการพยาบาล

ที่เกิดเมื่อทํากลุมกิจกรรม 
การพยาบาล

การรับรูของ          ขอความ
ผูรับบริการ

ผลลัพธทางการพยาบาล

ผล Lab     ตัวเลข

และขอความ
กิจกรรมการ          ขอความ
และ

พยาบาล                ตัวเลข



แนวคิดเชิงระบบ

• เนน ปจจัย และขั้นตอนที่ทําใหเกดิสารสนเทศในระบบการ
พยาบาลที่มีการใชขอมูลรวมกัน

1. สนับสนุน D/M ทีถ่กูตอง

2. สนับสนุนการพัฒนาองคความรู

3. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล

4. เปนประโยชนตอผูปวยและครอบครัว

5. เขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว  ประสิทธิภาพ

6. วิจัยทางคลินิก

7. เตรียมการศึกษา และพัฒนาบุคลากร

คุณลกัษณะของระบบสารสนเทศทางการพยาบาลที่พึงประสงค



ระบบสารสนเทศที่ยึดผูปวยเปนศูนยกลาง

Input
• ขอกําหนด 
•มาตรฐาน
•กฎหมาย
•นโยบาย
•รูปแบบการดูแลสุขภาพ
•ขอมลู

วิธีใหการดูแล

ผูใหการดูแล

สถานที่

ฐานความรู

เทคโนโลยีที่ใช

Output
• ขอมลู
• สารสนเทศ
• ความรู

ผลกระทบ
• การปฏิบัติ
• วิจัย
• การสอน
• การบริหาร



1.ศึกษาปรากฏการณของ NI ไดแก ขอมูล สารสนเทศ และความรู  -- 
การพรรณนาสิ่งของ กิจกรรม เหตุการณตาง ๆ ที่เกดิขึ้น ซึ่งถูกบันทึก 
จําแนก และจัดเกบ็ตามที่เปนจริง อาจเปนตัวเลข สัญลักษณ อักษร 
ภาพเสียง เพื่อนําไปประมวลผล

2.ทําขอมูลใหชัดเจนเพื่อนําไปใชเปนฐานขอมูลในการสรางองคความรู
ทางการพยาบาล และการตัดสินใจแกปญหาที่เฉพาะเจาะจงทางวิชาชีพ 

3.รวมความสัมพันธของสารสนเทศในศาสตรทางการพยาบาล ตาม
ขั้นตอนการจัดการขอมูล สารสนเทศ และความรูทางการพยาบาล โดย
มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความเขาใจในความสัมพันธระหวางแนวคิด 
ทฤษฎี และกระบวนการทางความรู 

หลักการในการพัฒนาแนวคดิ NI 



ระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหาร 
Management Information System) (MIS)

• ระบบการจัดหาขอมลู เปลี่ยนแปลงขอมลูใหเปน
สารสนเทศ (ขอมูลขาวสาร) ใหแกผูบรหิารเพื่อใชในการ
ตัดสินใจ วางแผน บรหิารจัดการ ควบคุมกํากับหารและ
ประเมนิผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ



องคประกอบของ MIS

• ขอมูลขาวสารที่ตองการ

• วิธีการและขั้นตอนในการแสวงหาขอมูล และวิธีการ
พัฒนา

• เครื่องมือ เทคโนโลยี ที่ตองการใช
• ระบบการจัดหา และดําเนนิการ
• ทรัพยากร - hardware

- software
- people



ผูตัดสนิใจ

ขอมูล
กระบวนการ
ประมวลผล สารสนเทศ

วงจรระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ



ความตองการขอมูลจาวสาร/สารสนเทศ ตามระดบัการบรหิาร
ระดับการบรหิาร กิจกรรมการบรหิาร ผลลัพธที่ตองการ

สูง
กําหนดนโยบาย

กลวิธี กรอบการวางแผน
ผลกระทบ (Ultimate 
goals)

กลาง
ควบคมุ บรหิารจัดการใหเปนไป
ตามนโยบาย

ประสิทธิผล 
(Effectiveness)

ระดับตน
วางแผนและควบคมุการปฏิบัติ

กิจกรรมชองโครงการ

ความครอบคลุม และ
คุณภาพ

(performance 
outcome)

ผูปฏิบัติ
ปฏิบัติงานประจําวัน ผลงาน (Operational 

outcome)



ขอมูลทางการพยาบาลที่จําเปน
• ANA: Nursing Minimum Data Set 15 categories
1. ขอวินิจฉัยทางการพยาบาล  (Nursing Diagnosis)
2. ผลลัพธทางการพยาบาล (Nursing outcome)
3. ความเขมขนของการพยาบาล  (Intensity of nursing care)
4. บัตรประชาชน / บัตรอื่น ๆ (Personal Identification)
5. วัน เดือน ป เกิด date of birth)
6. เพศ (sex)
7. เชื้อชาติ (Race 2 Ethnicity)
8. ที่อยู (Residence)
9. หมายเลขหนวยงานที่ใหบริการ (Service agency number)
10. หมายเลขประจําตัวผูปวย (Record number of the patient)
11. หมายเลขประจําตัวผูดูแลหลัก (Number of principle nurse 

provider)
12. ประวัติการรักษา / วันที่เขารับการรักษา (Episode admission 2 

encounter date)
13. วันจําหนาย / สิ้นสุดการดูแล (Discharge date)
14. วันที่เสียชีวิต (Disposition)
15. ผูจายคาบริการ (Source of payment)



หัวขอ ขอมูลที่ตองการ

1. ขอมลูการใหบริการพยาบาล 1.1 NDx
1.2 N. Intervention
1.3 Outcome

2. ขอมลูเกี่ยวกับผูรับบริการ 2.1 บัตรประจําตัวประชาชน
2.2 วัน เดือน ป เกิด
2.3. เพศ
2.4 เชื้อชาติ
2.5 ที่อยูอาศัยที่ติดตอได 

3. ขอมลูการบริการ 3.1 หมายเลขหนวยงานที่ใหบริการ
3.2 หมายเลขประจําตัวผูปวย 
3.3 หมายเขประจําตัวผูดูแลหลัก
3.4 ประวัติการรักษา / วันที่เขารับ
การรักษา
3.5 วันจําหนาย
3.6 วันที่เสียชีวิต
3.7 การจายคาบริการ



การสํารวจ NMDS ในประเทศไทย (รพ. 500 แหง)

อันดับ 1 : เลขประจําตัวผูปวย  
อันดับ 2 :  ชื่อ- สกุล ผูปวย  

ขอวินจิฉัยทางการแพทย 
การสงตอ

อันดับ 3 : วันที่รับเขารักษา

ประวัติการเจ็บปวยของผูปวยและครอบครัว
การแพยา

อันดับที่ 4  เพศ
 ผล Lab
วันจําหนาย / เสียชีวิต 

อันดับที่ 5  สภาพผูปวยกอนกลับบาน
อุปกรณที่จําเปน        

ผลลัพธทางการพยาบาล



อันดับที่ 6 ปญหาทางการพยาบาล
กิจกรรมทางการพยาบาล
หมายเลขที่เจารับการรักษา

อันดับที่ 7 แผนการจําหนาย
อันดับที่ 8 การประกันสุขภาพ
อันดับที่ 9 ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท
อันดับที่ 10 การเยี่ยมบาน

การสํารวจ NMDS ในประเทศไทย



สารสมเทศเพื่อการบริหารการพยาบาลชุมชน

1. ขอมูลดานการบริหารจัดการ
• บุคลากร
• อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช

• จํานวน  
• ประเภท
• คุณภาพ 
• การเสื่อม / ชํารุด  / สงซอม

• อาคาร สถานที่ จํานวน ประเภทหนวยงานในความรับชอบ 
• ระบบงาน นโยบาย เปาหมาย แผนงาน/โครงการ 

• การมอบหมายความรับผิดชอบ
• กฎระเบียบ 
• การควบคุม 
• การประเมินผล

• งบประมาณ  งบประมาณที่ไดรับ คาใชจาย คาเฉลี่ยตอหนวยบริการ



2.ดานบริการพยาบาล 
2.1 จํานวน ประเภทของผูรับบริการแตละหนวยงานยอย 
2.2 อตัราการเกิด การตาย การติดเชื้อ

2.3  จํานวนวันที่ปวย / อยูในโรงพยาบาล
2.4 อตัราการครองเตียง 
2.5 ประเภทของการบริการ จําแนกตามการปองกัน รักษา สงเสริมสุขภาพ การฟนฟู
สภาพ

3. ดานวิชาการ 
3.1 จํานวนครั้งของการจัดอบรม ประชุมวิชาการ
3.2 จํานวน และประเภทของเอกสารวิชาการ ตํารา บทความ
3.2 จํานวน และประเภทของมาตรฐานการพยาบาลที่จัดทํา พัฒนา หรือปรับเปลี่ยน

3.2 จํานวนและประเภทของงานวิชาการอื่น ๆ เชนการใหคําปรึกษาทางวิชาการ



ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

ที่มา รุจา ภูไพบูลย และ เกียรติศรี  สําราญเวชพร. (2542). พยาบาลสารสนเทศ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพนิติ





ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

http://aa.wrs.yahoo.com/_ylt=AsN1FkLjZoRcOOqj2BnF18g93gt.;_ylu=X3oDMTA2bTQ0OXZjBHNlYwNzcg--/SIG=1fhemg7r1/EXP=1136631046/**http%3a//asia.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fasia.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fei%253DUTF-8%2526fr%253Dsfp%2526p%253DManagement%252Binformation%252Bsystems%26w=600%26h=450%26imgurl=www.columbiaproperties.net%252FImages%252FITManagementMid.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.columbiaproperties.net%252FITImage1.html%26size=58.2kB%26name=ITManagementMid.jpg%26p=Management%2binformation%2bsystems%26type=jpeg%26no=1%26tt=34352%26ei=UTF-8


Standardize Nursing Language

• The integration of 
ANA 

• recognized 
standardized

• nursing languages



ระบบจําแนกทางการพยาบาล

ระบบการจัดการขอมูลผูปวยตามกระบวนการพยาบาล โดย
ใชโครงสรางและนิยามศัพทตามระบบการจําแนก

ทางการพยาบาล (Nursing classification system)

1. การวนิิจฉัยปญหาทางการพยาบาล (Nursing 
Diagnosis)

2. กจิกรรมการพยาบาล (Nursing Intervention)

3. ผลลัพธทางการพยาบาล (Outcome) 



Nursing Concept Modeling

• Nursing diagnoses are modeled within the 
Clinical findings hierarchy
- NANDA, HHCC, Omaha System, PNDS

• Nursing interventions are modeled within the
Procedure hierarchy 

- NIC, HHCC, Omaha System, NIC, HHCC, Omaha 
System, PNDS

• Nursing outcomes are modeled within the
Observable entity hierarchy

- NOC, HHCC, Omaha System, PNDS NOC, HHCC, 
Omaha System, PNDS



Nursing Convergence Example

SNOMED CT can
supply common
meaning that is
independent of
terms or codes
employed in the
user interface.



Underlying Principles for the Integration 
of Nursing Concepts

1. A nursing concept may be identical to an 
existing SNOMED CT concept (Exact match)

2. A nursing concept may be a synonym of an 
existing SNOMED CT concept and is added as 
such.

3. A nursing concept may be new
– These concepts are added as new, given a  

SNOMED CT code, modeled using current 
attributes, and given a specific IS_ A 
relationship, placing it within the appropriate 
hierarchy



1. A nursing concept may be identical to an
existing SNOMED CT concept. (Exact match)

Hypothermia  (Clinical finding)

(NANDA 00006 PNDS X26 HHCC K25.3)



2. A nursing concept may be a synonym of an 
existing SNOMED CT concept and is added

Medication Administration 
(Procedure)

(NIC 2300 Omaha System 33. II HHCC H24.02)



3. A nursing concept may be new. 
Caregiver Role Strain

(Clinical finding)

(NANDA 00073 PNDS X9)



Nursing Outcome Example
Knowledge Level: Fall Prevention 

(Observable entity) (

(NOC 1828)



Nursing Diagnosis Defined within
SNOMED CT via the Modeling Process

Finding related to ability to perform breathing 
functions





Omaha Problem Integrated within SNOMED 
CT via the modeling process



Nursing Diagnosis Integrated within
SNOMED CT via the Modeling Process



Relationship Types for 
Procedures

Is A
• Method
• Procedure site
• Has focus ****
• Recipient of care ****
• Component ****
• Direct substance
• Direct device
• Access

Copyright © 2004 College of American Pathologists



Nursing Intervention Integrated within
SNOMED CT via the Modeling Process



Nursing Intervention Integrated within
SNOMED CT via the Modeling Process



ฐานขอมูลในการสืบคนทางการพยาบาล

• ฐานขอมูลตนแหลง (factual database)  สถิติประชากร รายได
ประชาชาติ

• ฐานขอมูลอางอิง / บรรณานุกรม (References bibliographic 
database)

• ฐานขอมูลเนือ้หาเต็มรูป (fulltext database) e-journal



แหลงขอมูลเพื่อการสืบคน (Database)

• หนวยงานตาง ๆ ที่ใหบรกิาร
• ฐานขอมลูสําเร็จรูป (CD=Rom)

• เครือขาย Internet 

• ฐานขอมูลเชิงพานิช Online



หนวยงานตาง ๆ ที่ใหบริการ
• สํานักหอสมุดตาง ๆ 

– http://www.li.mahidol.ac.th (หองสมุด ม มหิดล)

– http://www.car.chula.ac.th (หนวยวทิยบริการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
http://www.md.chula.ac.th (คณะแพศยศาสตร จุฬาฯ)

– http://www.liraly.kku.ac.th
– http://www.lib.cmu.ac.th (หองสมุด ม.เชียงใหม)

– http://www.liraly.msu.ac.th (หองสมุด ม.มหาสารคาม)

– http://www.buu.ac.th/libraly/main.htm (หองสมุด ม.บูรพา)

– http://www.nlm.nih.ac.th (หอสมุดแพทยแหงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา)
– http://www.whodoc.moph.go.th
– http://www.moph.go.th
– http://www.umi.com/dissertation/

http://www.li.mahidol.ac.th/
http://www.car.chula.ac.th/
http://www.md.chula.ac.th/
http://www.liraly.kku.ac.th/
http://www.lib.cmu.ac.th/
http://www.liraly.msu.ac.th/
http://www.buu.ac.th/libraly/main.htm
http://www.nlm.nih.ac.th/
http://www.whodoc.moph.go.th/
http://www.moph.go.th/
http://www.umi.com/dissertation/


ฐานขอมูลสําเร็จรูป (CD=Rom)

DOA (Dissertation abstract on disk)
• ลักษณะขอมูล เปนบรรณานุกรมและสาระสังเขป 
• เนื้อหา บรรณานุกรมและ สาระสังเขปของวิทยานิพนธระดับปริญญา

โท เอก ของมหาวิทยาลัยตางๆ จํานวนกวา 1,000 แหงใน US ยุโรป 
และแอฟริกา (หลังป 1980)

• ผูผลิต / ผูแทนจําหนาย University Microfilm International Inc. 



Medline 

• ลักษณะขอมูล  บรรณานุกรมและสาระสังเขป 
• เนื้อหา เปนฐานขอมูลสําหรับสืบคนวารสาร เอกสารการประชุมทาง

วชิาการ งานวิจัยทางการแพทย พยาบาล จิตวิทยา สาธารณสุข และ
วิทยาศาสตรการแพทย (หลังป 1982)

• ผูผลิต / ผูแทนจําหนาย University Microfilm International Inc. 



เครือขาย Internet
• บริการติดตอสื่อสารบน Internet 

– ขาวสาร

– สงจดหมาย  e-mail 
– สืบคนขอมูล (world wide web)
– http://www.google.com
– http://www.yahoo.com

• ศูนยบริการขอมูลทางการพยาบาล

– http://www.nursingworld.org
– http://www.ajn.org
– http://www.aacn.org
– http://www.mednurse.com

http://www.google.com/
http://www.nursingworld.org/
http://www.ajn.org/
http://www.aacn.org/
http://www.mednurse.com/


ฐานขอมูลเชิงพานิช Online
http://www.amazon.com

http://www.amazon.com/


แนวทางการเลือกฐานขอมูล

• ความนาเชื่อถือของฐานขอมูล

• ความแมนยํา ถูกตอง และครบถวน
• ความทันสมัย และระยะเวลาในการสืบคนยอนหลัง
• คาบริการ

• ประสิทธิภาพในการจัดสงขอมูล → รวดเร็ว ประหยัด เลอืกไดหลาย
รูปแบบ



กรณีตัวอยางของการใชระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร

การพัฒนา
ระบบดูแลและฟนฟูสมรรถภาพคนพกิารแบบระบบดูแลและฟนฟูสมรรถภาพคนพกิารแบบบูรณาบูรณา

การการจังหวัดอางทอง



สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย และ คณะ
สํานักงานสาธารณสขุจังหวดัอางทอง

Development of Integrated Care and Rehabilitation for Disable Persons
Ang Thong Province



ปะโยชนของระบบสารสนเทศทางการพยาบาล

1.เพิ่มศกัยภาพบริการพยาบาล การจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบชวยประหยัดเวลาในการเรียก
ขอมลูมาใช  ตัดสินใจดําเนินงานตาง ๆ 

2. เปนแนวทางในการพัฒนาองคความรูใหมๆ ไดสะดวก และนาเชื่อถือมากขึ้น
3. ชวยใหสามารถกําหนดนโยบายดานบริการสุขภาพสอดคลอง ตรงกับปญหาของชุมชน
อยางแทจริง

4.สามารถใชประโยชนในการสื่อสารขอมลูทางการพยาบาลอยางมีเปาหมาย และขอบเขต
ชัดเจน 

5. เกิดการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหาร

6.พัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลอยางตอเนื่อง การจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบจะชวยให
สามารถประมวลผลขอมูลไดอยางรวดเร็ว  และเก็บขอมูลปญหาทางการพยาบาล  
กิจกรรมทางการพยาบาล รวมทั้งขอมูลที่เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้น



เอกสารอางอิง

• วีณา จีระแพทย. บรรณาธิการ. (2544). สารสนเทศทางการพยาบาลและ
ทางสุขภาพ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• รุจา ภูไพบูลย และ เกียรติศรี  สําราญเวชพร. (2542). พยาบาล
สารสนเทศ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพนิติบรรณาการ 

• รุจา  ภูไพบูลย. (2543). การพัฒนาขอมูลทางการพยาบาลที่จําเปน และ
ระบบจําแนกขอมูลทางการพยาบาลระยะเริ่มตน. ศูนยวิจัยทางการ
พยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.

• College of American Pathologists (2004)
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