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บทคัดย่อ
	 การวจิยัเชงิพรรณนามวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาระดบัความรู	้เจตคตแิละการรบัรูท้กัษะด้านความปลอดภัยของผูป่้วย	และ

ความสมัพันธ์ของความรู	้เจตคติและการรบัรูท้กัษะด้านความปลอดภยัของผูป่้วยของ	นพอ.ช้ันปีท่ี	4	กลุม่ตวัอย่างคอืนกัเรยีนพยาบาล

ทหารอากาศชัน้ปีที	่4	จ�านวน	46	คน	เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยัคือ	แบบสอบถามความรู	้เจตคต	ิและการรบัรูทั้กษะด้านความปลอดภัย

ของผู้ป่วย	การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่	ร้อยละ	และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียร์สัน	

	 ผลการวิจัย	พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยอยู่ในระดับดี	คิดเป็นร้อยละ	54.5	เจตคติ

อยูใ่นระดบัด	ีคดิเป็นร้อยละ	56.5	และการรบัรูท้กัษะด้านความปลอดภยัของผูป่้วยอยูใ่นระดบัด	ีคดิเป็นร้อยละ	47.8	ความสมัพนัธ์

ระหว่างเจตคติและการรับรู้ทักษะด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(r=	0.77,	p	<	

0.05)	ส่วนความรู้ไม่สัมพันธ์กับเจตคติและการรับรู้ทักษะด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย	(r	=	0.27,	r	=	0.18,	p	>	0.05	ตามล�าดับ)	

ผลการวิจัยสามารถน�าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมความรู้ด้วยการสร้างสถานการณ์จ�าลองท่ีมุ่งให้เกิดการคิด

วิเคราะห์เหตกุารณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์ทีต้่องใช้ความรูเ้พือ่การอธบิายสาเหตขุองความผดิพลาด	การสอนให้เกดิเจตคตทิางบวกและ	การ

รบัรูท้กัษะด้านความปลอดภยัของผูป่้วยโดยการวเิคราะห์สถานการณ์ทีบ่่งบอกถงึสถานการณ์ความปลอดภยัของผูป่้วยและสามารถ

ดึงความสนใจที่ช่วยส่งเสริมเจตคติทางบวกและการรับรู้ทักษะความปลอดภัยของผู้ป่วย

ค�ำส�ำคัญ: ความปลอดภัยของผู้ป่วย	การรับรู้ทักษะด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย	นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ

Abstract
	 This	descriptive	research	aimed	to	study	the	levels	of	knowledge,	attitude	and	perceived	of	patient	

safety	skill;	and	examine	the	relationships	of	knowledge,	attitude	and	perceive	of	patient	safety	skill	of	the	

senior	Air	Force	student	nurses.	Samples	were	46	senior	Air	Force	student	nurses.	Questionnaires	were	used	

to	collectthe	data	which	composed	of	knowledge,	attitude	and	perceived	of	patient	safety	skill.	Data	were	

analyzed	by	using	frequency,	percentage,	and	Pearson	product	moment	correlation	coefficient.	
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ให้บริการ	การวินิจฉัย	การรักษา	การป้องกัน	และ	การติดตาม2

	 เนื่องจากความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นมาตรฐานที่

ทุกองค์กรคุณภาพท้ังระดับชาติและนานาชาติให้ความส�าคัญ	

เช่น	 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	 (มหาชน),	 Joint	

Commission	 International,	 องค์การอนามัยโลก	 (WHO)	

เป็นต้น3	 และความปลอดภัยกับการดูแลผู้ป่วยเป็นประเด็น

ส�าคัญที่องค์กรสุขภาพในทุกภาคส่วนต้องตระหนักรู้	 และเห็น

ความส�าคญั	โดยควรจดัให้มกีารเรยีนการสอนสอดแทรกในทุกๆ

รายวิชา	พัฒนาองค์ความรู้ผ่านการวิจัย	และส่งเสริมการน�าไป

ใช้ในการบรกิารวชิาการอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง	เพ่ือให้องค์

ความรู้เรื่องความปลอดภัยในผู้ป่วยมีการพัฒนาและเพิ่มพูน

อย่างเป็นรูปธรรม	 การจัดการเรียนการสอนของผู้ประกอบ

วิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพ	 อาจไม่สามารถตามทันการ

เปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ของการท้าทายทางด้านสขุภาพ	และ	การ

เปลีย่นแปลงตามความต้องการของก�าลังคน	การเรยีน	การสอน

จึงมีความจ�าเป็นเร่งด่วนส�าหรับการเตรียมผู้ประกอบวิชาชีพ

ด้านการดูแลสุขภาพที่เน้นความปลอดภัยเป็นหลักโดย	มีผู้ป่วย

เป็นศูนย์กลาง	พยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ในทีมสุขภาพ	ที่มีจ�านวน

มากและเป็นผู้ท่ีมีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากท่ีสุด	 ดังนั้นการ

จดัการเรยีนการสอนก่อนท่ีจะส�าเรจ็เป็นพยาบาลวชิาชพีจึงต้อง

มุง่ประเมินและแสวงหาข้อจ�ากดัของนกัเรียนพยาบาลเพือ่จะได้

แก้ไขก่อนที่จะส�าเร็จการศึกษา

	 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ	 กรมแพทย์ทหาร

อากาศ	ได้ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบณัทติ	ผลติพยาบาลวชิาชพีเพือ่ให้บรกิารแก่ข้าราชการ

กองทัพอากาศและประชาชน	การจัดการเรียนการสอนเป็นไป

บทน�ำ
	 ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นเรื่องที่ส�าคัญมากใน

ปัจจบุนั	เน่ืองจากมผีูป่้วยจ�านวนหลายรายได้รบัผลกระทบจาก

ความผิดพลาดในการรักษาพยาบาล	 ท�าให้เกิดอาการที่ไม่พึง

ประสงค์และอนัตรายทีร่นุแรงอย่างไม่ต้ังใจ	จากการรายงานของ

องค์การอนามัยโลก1	 (World	Health	Organization)	พบว่า

ความผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศที่ก�าลังพัฒนา	 และ	

จากการรายงานพบว่า	ผู้ป่วยราว	42.7	ล้านคน	ได้รับอันตราย

จากเหตุการณ ์ที่ ไม ่พึ งประสงค ์ขณะเข ้ารับการรักษา 

ในโรงพยาบาล	 2	 ใน	 3	 ของเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิน 

ในประเทศที่มีรายได้ต�่าถึงปานกลาง	 ในบางประเทศพบว่า 

ร้อยละ	70	เกิดจากความผดิพลาดในการให้ยา	ซึง่ร้อยละ	28-56	

เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากสาเหตุที่ป้องกันได้	

	 องค์การอนามัยโลกจึงได้ด�าเนินการแก้ปัญหา 

และได้ก�าหนดให้ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นประเด็นส�าคัญ

เร่งด่วน	 จึงได้ด�าเนินการประสานความร่วมมือมายังภูมิภาค

ต่างๆ	 ทั่วโลก	 เพื่อร่วมกันก�าหนดกลยุทธ์และกรอบเวลา 

การปฏิบัติ	 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความปลอดภัย 

ของผู้ป่วยและก�าหนดแนวทางปฏิบัติหลัก	ได้แก่	การมุ่งพัฒนา

ระบบบริการ	 การเสริมสร้างศักยภาพโดยผ่านการระบบ 

การศึกษาฝึกอบรม	 การเรียนรู ้จากความผิดพลาดเพื่อลด	 

และป้องกันสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นส�าคัญ	

เป้าหมายการพัฒนาอยู่ที่บุคลากรทุกระดับ	 การประยุกต์ 

หลกัฐานเชงิประจักษ์เพือ่การรกัษาพยาบาล	และการด�าเนนิการ

อย่างยั่งยืน	 โดยมีเป้าหมายคือ	การพัฒนาทุกระดับของการให้

บริการสุขภาพ	ระบบปฐมภูมิ	การส่งต่อ	กฎ	ระเบียบของการ

	 It	was	found	that	the	majority	of	the	samples’	knowledge	level	of	patient	safety	was	good	(54.5%)	

and	their	attitude	toward	patient	safety	was	at	good	levels	(56.5%).	Perceived	of	patient	safety	skill	was	at	

good	levels	(47.8%).	The	findings	of	the	relationships	between	attitude	and	perceived	of	patient	safety	skill	

were	significantly	correlated	(r	=	0.77,	p	<	0.05),	knowledge	was	not	significantly	correlated	to	attitude	and	

perceived	of	patient	safety	skill	(r	=	0.27,	r	=	0.18,	p	>0.05,	respectively).	

	 The	 results	of	 this	 study	 can	use	 to	 improve	 learning	 and	 teaching	process	 in	order	 to	enhance 

knowledge	by	creating	scenario	which	focuses	on	analytic	thinking	of	the	adverse	event	that	needed	knowledge	

to	explain	 root	 cause	of	error.	 Positive	attitude	and	perceived	of	patient	 safety	 skill	 should	be	 taught	by 

situational	analysis	to	determine	patient	safety	situations	that	can	draw	attention	to	enhance	positive	attitude	

and	good	perception	of	patient	safety	skill.	

Keywords: Patient	safety,	Perceived	of	patient	safety	skill,	Air	Force	student	nurses
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ตามมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิตของสภาการ

พยาบาล	 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร	 4	 ปี	 และ 

ในปีที	่4	ก่อนทีน่กัเรยีนพยาบาลทหารอากาศ	(นพอ.)	จะส�าเรจ็

การศึกษา	 นักเรียนต้องผ่านการฝึกวิชาปฏิบัติการพยาบาล

ครอบคลุมทุกสาขา	 การบูรณาการสาระความปลอดภัยของ 

ผู ้ป ่วยในรายวิชาท่ีเกี่ยวข ้องโดยการผสมผสานความรู 	้ 

ความเข้าใจ	 การปลูกฝังเจตคติในทางบวก	 และเช่ือมโยงไปสู่	

การฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบคลุมทุกสาขา	 มีการอบรม 

เร่ืองความปลอดภัยของผู ้ป ่วยต้ังแต่แรกเข้าในช้ันปีท่ี	 1 

จนถึงช้ันปีที่	 4	 เกี่ยวกับความรู้ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย	

การปลูกฝังเจตคติที่ดี	และการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการ	ส่ง

เสริมความปลอดภยัของผูป่้วย	ทัง้น้ีแนวคิดและทฤษฎ	ีเกีย่วกบั

ความรู้	เจตคติ	และพฤติกรรม	เป็นทฤษฎีที่ได้มีการน�ามาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน	 โดยเน้นในเรื่องของการให้	 ผู้เรียนมี

ความรู้	 เจตคติ	 และการปฏิบัติที่พึงประสงค์4	 ซ่ึงหากบุคคลมี

ความรูม้เีจตคตทิีด่	ีและสามารถน�าความรู	้ความเข้าใจทีม่อียูไ่ป

ใช้ได้อย่างเหมาะสม5	แต่ทีผ่่านมาวิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ

ยังไม่มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน	 ในเรื่องความ

ปลอดภยัของผูป่้วยของ	นพอ.ก่อนทีจ่ะส�าเรจ็	การศกึษา	ดงันัน้	

คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู	้

เจตคติ	 และ	 การรับรู้ทักษะเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยของ	

นพอ.	ชัน้ปีที	่4	เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสรมิและพฒันาการ

เรยีนการสอนเรือ่งความปลอดภยัของผูป่้วย	ซึง่เมือ่จบการศกึษา

ตามหลักสูตร	นพอ.จะสามารถน�าไปสู่	การปฏิบัติการพยาบาล

เพื่อการส่งเสริมความปลอดภัยได้อย่างเป็นระบบ	

 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
	 1.	 ศึกษาระดับความรู้	เจตคติ	และ	การรับรู้ทักษะ

ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยของ	นพอ.	ชั้นปีที่	4	

	 2.	 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้	 เจตคติ										

และการรับรู้ทักษะด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยของ	 นพอ.	 

ชั้นปีที่	4

ค�ำถำมกำรวิจัย
	 1.	 ความรู ้ 	 เจตคติ 	 และการรับรู ้ ทักษะด ้าน 

ความปลอดภัยของผู้ป่วย	นพอ.ชั้นปีที่	4	อยู่ในระดับใด	

	 2.	 ความรู ้ 	 เจตคติ 	 และการรับรู ้ ทักษะด ้าน 

ความปลอดภัยของผู้ป่วย	ของ	นพอ.	ชั้นปีที่	4	มีความสัมพันธ์กัน 

หรือไม่	

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
	 การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับ	 ความรู้	

เจตคติ	 และการปฏิบัติ	 ของบลูม4,6	 และแนวคิดเรื่องความ

ปลอดภัยของผู้ป่วย	เป็นกรอบแนวคิด	โดยแสดงเป็นแผนภาพ

ความรู้เรื่อง

ความปลอดภัยของผู้ป่วย

เจตคติในเรื่อง

ความปลอดภัยของผู้ป่วย

การรับรู้ทักษะเรื่อง

ความปลอดภัยของผู้ป่วย

แผนภำพที่ 1	กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา	 ศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างความรู ้	 เจตคติ	 การรับรู ้ทักษะด้านความ

ปลอดภยัของผูป่้วย	ของนกัเรยีนพยาบาลทหารอากาศชัน้ปีที	่4	

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

		 ประชากร	คือ	นพอ.ชั้นปีที่	4	ที่ผ่านการอบรมเรื่อง	

ความปลอดภัยของผูป่้วยแล้ว	จ�านวน	52	คน	ค�านวณขนาดกลุม่

ตวัอย่างตามสูตรของทาโร่	ยามาเน่7	(Taro	Yamane)	ได้จ�านวน	

46	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ผู ้วิจัยได้สร้างข้ึนเอง												

โดยพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง	 น�าไป	

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา	(Content	validity)	โดยผู้ทรง

คุณวุฒิ	3	ท่าน	และหลังจากนั้นได้น�าเครื่องมือไปหาความเที่ยง

ของแบบสอบถาม	(Reliability)	โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า

ของครอนบาค	(Cronbach’s	alpha	coefficient)	ได้ค่าความ

เที่ยงของแบบสอบถาม	เท่ากับ	0.91	

	 ส่วนที่	1	แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

	 ส่วนที่	 2	 แบบสอบถามความปลอดภัยของผู้ป่วย		

แบ่งออกเป็น	3	ตอนได้แก่	

	 ตอนท่ี	1	แบบสอบถามความรู้เก่ียวกับความปลอดภยั

ของผู้ป่วย	จ�านวน	17	ข้อ	ลกัษณะค�าค�าถาม	เป็นแบบเลอืกตอบ	

ถูก/ผิด

	 ตอนท่ี	2	แบบสอบถามเจตคติเก่ียวกบัความปลอดภยั

ของผู้ป่วยจ�านวน	26	ข้อ	ลักษณะค�าถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประเมินค่า	 (Rating	 scale)	 4	 ระดับ	 ได้แก่	 มากที่สุด	 มาก									

ปานกลาง	และน้อย

	 ตอนที่	 3	 แบบสอบถามการรับรู ้ด้านทักษะด้าน							

ความปลอดภัยของผู ้ป่วย	 จ�านวน	 30	 ข้อลักษณะค�าถาม											

เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า	(Rating	scale)	4	ระดับ	ได้แก่	

มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	และน้อย

กำรพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ำง
	 การศกึษาครัง้นีผู้ว้จิยัชีแ้จงวตัถปุระสงค์ก่อนท�าการ

เก็บข้อมูล	 และกลุ่มตัวอย่างยินยอมให้ความร่วมมือในการให้

ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม	 กลุ่มตัวอย่างสามารถหยุด		

หรอืปฏเิสธและขอออกจากการวจิยัได้ตลอดเวลา	และการวจิยั

นี้ค�านึงถึงความถูกต้อง	 สิทธิประโยชน์	 และความเท่าเทียมกัน

ของกลุ่มตัวอย่าง	 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บ									

เป็นความลับ	 ไม่มีการเปิดเผยช่ือ	 นามสกุล	 และการน�าเสนอ							

ผลการวิจัยเป็นไปในภาพรวม	 ผู ้ที่ยินดีเข ้าร ่วมงานวิจัย 

ได้เซ็นใบยินยอมในแบบฟอร์มการยินยอมเข้าร่วมการวิจัย	

(Consented	 form)	 และได้รับการพิจารณาด้านจริยธรรม									

โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโรงพยาบาล	

ภูมิพลอดุลยเดช	 กรมแพทย์ทหารอากาศ	 เลขที่รับรอง 

IRB.	No.99/61	

ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง	โดยผู้วิจัย

น�าแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง	พร้อมทั้งอธิบายวัตถุประสงค์

และรายละเอียดของการตอบแบบสอบถาม	 เมื่อกลุ่มตัวอย่าง

ตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยให้ใส่ซองเอกสารส่งคืน 

ผู้วิจัย	 ผู ้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์แบบสอบถามทุกฉบับ 

ได้ข้อมูลตอบกลับทั้งหมด	46	คน	คิดเป็นร้อยละ	100

 กำรวิเครำะห์ข้อมูล	โดยใช้สถิติดังนี้	

	 1.	 ข้อมูลส่วนบุคคลใช้การแจกแจงความถี่	ร้อยละ	

	 2.	 ข้อมูลความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยของผู้ป่วย	

เจตคติ	 และการรับรู ้ทักษะด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย	 

ใช้การแจกแจงความถี่	และร้อยละ	

	 3.	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้	 เจตคติ	

และการรบัรูทั้กษะด้านความปลอดภยัของผูป่้วยใช้	สมัประสทิธิ

สหสัมพันธของเพียร์สัน	 (Pearson	 Product	 Moment												

Correlation	Coefficient)	

ผลกำรวิจัย
	 ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	คือ	นพอ.	ชั้นปีที่	4	จ�านวน	

46	คน	ส่วนใหญ่	อายุ	22	ปี	คิดเป็นร้อยละ	63.0	ผ่าน	ระดับ

คะแนน	GPA	อยู่ระหว่าง	3.00-3.24	คิดเป็นร้อยละ	41.3	ผ่าน

การอบรม	3	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	71.3	และพบว่ากลุ่มตัวอย่าง	

ให้ความส�าคญัต่อความปลอดภยัของผูป่้วยอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	

คิดเป็นร้อยละ	52.2	
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ตำรำงที่ 1 จ�านวนและร้อยละของ	นพอ.	ชั้นปีที่	4	ด้านความรู้เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย	(N	=	46)

 คะแนน จ�ำนวน ร้อยละ ระดับ

น้อยกว่า	11	คะแนน		 2	 4.3	 ปรับปรุง

11-12	คะแนน		 17	 36.8	 พอใช้

13-14	คะแนน	 25	 54.5	 ดี

15-17	คะแนน	 2	 4.3	 ดีมาก

ตำรำงที่ 2 จ�านวนและร้อยละของ	นพอ.	ชั้นปีที่	4	ด้านเจตคติต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย	(N	=	46)

 คะแนน จ�ำนวน ร้อยละ ระดับ

ต�่ากว่า		2.50		 1	 2.2	 ปรับปรุง	

2.50	-	2.99	 9	 19.6	 พอใช้	

3.00	-	3.49	 26	 56.5	 ดี	

3.50	ขึ้นไป		 10	 21.7	 ดีมาก

ตำรำงที่ 3	จ�านวนและร้อยละของ	นพอ.ชั้นปีที่	4	ด้านการรับรู้ทักษะความปลอดภัยของผู้ป่วย	(N	=	46)

 คะแนน จ�ำนวน ร้อยละ ระดับ

ต�่ากว่า	2.50		 2	 4.3	 ปรับปรุง

2.50	-	2.99	 15	 32.6	 พอใช้

3.00	-	3.49	 22	 47.8	 ดี

3.50	ขึ้นไป		 7	 15.2	 ดีมาก

	 จากตารางที	่1	พบว่ากลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัความรูเ้รือ่งความปลอดภยัของผูป่้วยอยูใ่นระดบัด	ีคดิเป็นร้อยละ	54.5	

รองลงมาคือระดับพอใช้	คิดเป็นร้อยละ	36.8	

	 จากตารางที่	2	พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับเจตคติต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยอยู่ในระดับดี	คิดเป็นร้อยละ	56.5	

รองลงมาคือระดับดีมาก	คิดเป็นร้อยละ	21.7	และมีเจตคติต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยอยู่ในระดับควรปรับปรุงน้อยที่สุด	คิดเป็น

ร้อยละ	2.2

	 จากตารางท่ี	 3	 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ทักษะด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย	 อยู่ในระดับดี	 คิดเป็น 

ร้อยละ	47.8	รองลงมาคือระดับพอใช้	คิดเป็นร้อยละ	32.6	และมีการรับรู้ทักษะความปลอดภัยของผู้ป่วยอยู่ในระดับควรปรับปรุง

น้อยที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	4.3
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สรุปและอภิปรำยผล
	 ระดบัความรู้เร่ืองความปลอดภยัของผูป่้วยของ	นพอ.	

ชั้นปีที่	4	ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี	คิดเป็นร้อยละ	54.5	รองลงมา

คือระดับพอใช้	คิดเป็นร้อยละ	36.8	อาจเนื่องมาจากวิทยาลัย

พยาบาลทหารอากาศ	 มีการปลูกฝังเร่ืองความปลอดภัยของ									

ผู้ป่วย	 ให้แก่	 นพอ.	 ต้ังแต่ชั้นปีที่	 1	 ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ข้ึน														

ฝึกปฏิบัติการบนหอผู้ป่วย	 แต่	 นพอ.ชั้นปีที่	 1	 ก็จะได้รับ													

การอบรมเรื่องความปลอดภัยและศึกษากรณีตัวอย่างจากรุ่นพี่

ชั้นปี	 2-4	 และได้รับการอบรมต่อเนื่องทุกปี	 จนถึงชั้นปีที่	 4									

จงึท�าให้ระดับคะแนนด้านความรูเ้รือ่งความปลอดภัยของผูป่้วย

ของ	นพอ.ชั้นปีที่	4	อยู่ในระดับดี	แต่ทั้งนี้ยังมีกลุ่มตัวอย่างอีก

บางส่วนทีย่งัมรีะดบัความรูเ้รือ่งความปลอดภยัของผูป่้วยอยูใ่น

ระดับพอใช้และระดับควรปรับปรุง	เมื่อพิจารณารายข้อ	พบว่า

มีบางข้อค�าถามที่กลุ่มตัวอย่างยังขาดความรู้ความเข้าใจ	 เช่น	

การผูกยึดผู ้ป่วยสามารถท�าได้เพื่อป้องกันผู ้ป่วยดึงท่อช่วย

หายใจออกเอง	 มีผู้ตอบถูกเพียงร้อยละ	 3.8	 ในรายที่ผู้ป่วยใช้

เครื่องช่วยหายใจ	 สัญญาณเตือนแรงดันต�่า	 (low	 pressure	

alarm)	จะเกดิขึน้ได้เมือ่ท่อช่วยหายใจหกั	พบั	งอ	หรอืมเีสมหะ

มาก	มีผู้ตอบถูกเพียงร้อยละ	34.6	แสดงให้เห็นว่าความรู้เรื่อง

ความปลอดภัยของผู้ป่วยควรได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุม								

โดยการจดัให้มกีารทบทวนความรูท้ีจ่�าเป็นก่อนทีจ่ะให้	นกัเรยีน

ปฏิบัติงานในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ	 เพราะความรู้เรื่อง

ความปลอดภัยของผู้ป่วยคือพื้นฐานส�าคัญในการปฏิบัติการ

พยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย	 โดยเฉพาะ

อาจารย์พยาบาลซึง่เป็นผูม้บีทบาทส�าคัญในการจัดการเรยีนการ

สอนทางการพยาบาลท้ังภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริงกับ												

ผู ้ป ่วย	 มีความจ�าเป ็นอย ่างยิ่งที่ต ้องให ้ความส�าคัญกับ																			

ความปลอดภยัของผูป่้วย	ตลอดจนการน�าแนวคดิ	กระบวนการ

และเป้าหมายด้านความปลอดภัยผู้ป่วย	ไปสูก่ารปฏบิตัแิละสอน

ให้นักศึกษาพยาบาลได้เรียนรู้ในเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย

ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ	 ตลอดจนเรียนรู ้จากสถานการณ์จริง													

เพือ่หล่อหลอมให้นกัเรยีนพยาบาลเหน็ความส�าคญัในเรือ่งความ

ปลอดภยัของผูป่้วย9	เนือ่งจากความปลอดภยัของผูป่้วยมคีวาม

ส�าคัญในการสร้างความมั่นใจในการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วย

และป้องกันความสญูเสยีท่ีจะเกดิข้ึนกบัผูป่้วย	บุคลากรทางด้าน

สุขภาพ	 พร้อมท้ังส่งเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพในระบบ

บริการสุขภาพ10

	 ระดับเจตคติต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยของ	นพอ.	

ชั้นปีที่	4	ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี	คิดเป็นร้อยละ	56.5	รองลงมา

คือระดับดีมาก	 คิดเป็นร้อยละ	 21.7	 และมีเจตคติต่อความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยอยู่ในระดับควรปรับปรุงน้อยที่สุด	 คิดเป็น

ร้อยละ	 2.2	 อาจเนื่องมาจากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ										

มีการปลูกฝังเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย	ให้แก่	นพอ.	ตั้งแต่

ชั้นปีที่	 1	 จนถึงชั้นปีที่	 4	 และเป็นผลมาจากระดับคะแนน								

ความรู้เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยของ	 นพอ.	 ชั้นปีที่	 4										

ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัด	ีซึง่อธบิายได้ว่า	เจตคตเิป็นท่าทีความรู้สึก

ของบุคคลที่มีต่อวัตถุ	 สิ่งของ	 สถานการณ์	 เป็นผลมาจาก									

ความรู ้	 ประสบการณ์ต่างๆท่ีได้รับ	 รวมถึงการประเมินค่า													

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคคลเกิดความรู้สึกท่ีดี	 และ						

ส่งผลให้เกดิเจตคตทิีด่ี9	สอดคล้องกบัการศกึษาก่อนหน้า8	ทีพ่บ

ตำรำงที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้	เจตคติ	การรับรู้ทักษะด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยของ	นพอ.ชั้นปีที่	4	(N	=	46)

 ควำมรู้  เจตคติ  กำรรับรู้ทักษะ 

	 ความรู้	 	r	=	1.00	 	 	

	 เจตคติ	 	r	=	0.27	 	r	=	1.00	 	

	 การรับรู้ทักษะ	 	r	=	0.18	 	r	=	0.77**	 r	=	1.00	

P-value	<	0.05

	 จากตารางที่	 4	 เจตคติและการรับรู้ทักษะด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญ												

ทางสถิติ	(r	=	0.77	p	<	0.05)	ความรู้ไม่สัมพันธ์กับเจตคติและการรับรู้ทักษะด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย	(r	=	0.27,	r	=	0.18	p	

>	0.05	ตามล�าดับ)	
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ว่าทศันคตด้ิานความความปลอดภยัของพยาบาลในโรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมาส่วนใหญ่	อยู่ในระดับดี	

	 ระดับการรับรู้ทักษะด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย

ของ	นพอ.	ชัน้ปีที	่4	ส่วนใหญ่	อยูใ่นระดับดี	คดิเป็นร้อยละ	47.8	

รองลงมาคือระดับพอใช้	 คิดเป็นร้อยละ	 32.6	 และมีการรับรู้

ทักษะความปลอดภัยของผู้ป่วยอยู่ในระดับควรปรับปรุงน้อย

ที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 4.3	 อาจเนื่องมาจาก	 นพอ.ชั้นปีที่	 4											

ส่วนใหญ่มคีวามรูแ้ละเจตคตต่ิอความปลอดภยัของผูป่้วยอยูใ่น	

ระดับดีถึงดีมาก	 ส่งผลให้	 นพอ.	 ชั้นปีที่	 4	 ส่วนใหญ่มีระดับ									

การรับรู ้ทักษะด้านความปลอดภัยของผู ้ป่วยอยู ่ในระดับด	ี										

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีระดับคะแนนการรับรู้ทักษะ

ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยสูงสุดได้แก่	การรับรู้ว่าฉันรู้จักวิธี

การล้างมือและล้างมือได้ถูกต้อง	รองลงมาคือ	ฉันตรวจสอบว่า

มกีารยกไม้กัน้เตียงผูป่้วยเสมอ	ซึง่การรบัรู้เหล่าน้ีได้รบัการปลกู

ฝังตลอดระยะเวลาท่ีขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักเรียน

พยาบาลทัง้จากอาจารย์นเิทศและพยาบาลวชิาชพีทีป่ฏบิตังิาน

บนหอผู้ป่วย	 จึงมีผลต่อการรับรู้ทักษะด้านความปลอดภัยของ

ผู้ป่วยของ	 นพอ.	 ชั้นปีที่	 4	 สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา8										

ที่พบว่าพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามีพฤติกรรม

ความปลอดภัยในการท�างานโดยรวมอยู่ในระดับสูง

	 เจตคติและการรับรู้ทักษะด้านความปลอดภัยของ							

ผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ	0.05	และพบว่าความรู้ไม่สัมพันธ์กับเจตคติและการรับรู้

ทักษะด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย	 อาจเน่ืองมาจาก	 นพอ.						

ชั้นปีที่	 4	 มีเจตคติต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยอยู่ในระดับด	ี								

ถึงดีมาก	(ร้อยละ	78.2)	ส่งผลถึงความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ด้าน

ความปลอดภัยของผู ้ป่วย	 ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่า	 นพอ. 

ชั้นปีที่	 4	 ส่วนใหญ่จะมีความรู้เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย						

อยู่ในระดับดี	 แต่ในมีบางส่วน	 (ร้อยละ	 41.2)	 มีระดับความรู้

เรื่องความปลอดภัยของผู ้ป่วยอยู ่ในระดับพอใช้และระดับ

ปรับปรุง	 จึงส่งผลให้ความรู้ไม่สัมพันธ์กับเจตคติและการรับรู้

ทักษะด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย	 แสดงให้เห็นว่า	 ความรู้ที่

มากนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระดับเจตคติของเรียนพยาบาล

ในการค�านึงเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยได้	ซึ่งตามแนวความ

คิดของบลูม4	 ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้	 เจตคติ

และพฤติกรรมหรือการปฏิบัติไว้ว่า	 ความรู้เป็นขั้นตอนแรก						

ของการเกิดเจตคติแต่การน�าความรู้	มาใช้ในการปฏิบัติหรือไม่

นั้นข้ึนอยู่กับเจตคติของบุคคล	 ซ่ึงเจตคติเป็นตัวเร่งให้เกิดการ

ปฏบิตั	ิและความรูจ้ะไม่ถกูน�ามาใช้หรอืลงมอืกระท�าจนกว่าเกดิ

เจตคติที่มากพอต่อการปฏิบัตินั้นๆ	 สอดคล้องกับผลการวิจัย	

พบว่า	 ทัศนคติมีความสัมพันธ์	 กับการปฏิบัติตามการรับรู	้									

ของพยาบาลในการช่วยเหลือ	 และสร้างเสริมสุขภาพของญาต	ิ

ผู ้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติแต่ความรู้									

ไม่มีความสัมพันธ์	 ทางสถิติกับทัศนคติและการปฏิบัติตาม										

การรับรู้ของพยาบาลในการช่วยเหลือและสร้างเสริมสุขภาพ	

ของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง11	 และการศึกษา12	 ที่พบว่า	

ทัศนคติเรื่องหลักการป้องกันแพร่กระจายเช้ือ	มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับการปฏิบัติตามหลักการป้องกันแพร่กระจายเชื้อ

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรท�ำวิจัย
	 ในการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ควรให้ความส�าคัญของการบรรจุหัวข้อความปลอดภัยใน											

การดูแลผู้ป่วยในหลักสูตร	 หรือสอดแทรกในการจัดการเรียน

การสอนทางการพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรม	 โดยส่งเสริม 

ความรู ้ด้วยการสร้างสถานการณ์จ�าลองท่ีมุ ่งให้เกิดการคิด

วิเคราะห์เหตุการณ์ที่ไม ่พึงประสงค์ที่ต ้องใช้ความรู ้ เพื่อ													

การอธิบายสาเหตุของความผิดพลาด	 การสอนให้เกิดเจตคต	ิ					

ทางบวกและการรับรู ้ทักษะด้านความปลอดภัยของผู ้ป่วย									

โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยและสามารถดึงความสนใจท่ีช่วยส่งเสริม

เจตคติทางบวกและการรับรู้ทักษะความปลอดภัยของผู้ป่วย	

รวมทั้งสามารถวัดประเมินผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
	 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยการติดตามผลระยะยาว								

ในประเด็นเรื่องความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย	 แก่นักศึกษา

พยาบาลที่ส�าเร็จการศึกษาเป็นพยาบาลวิชาชีพภายใน	1	ปี	
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