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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความรู้ เจตคติ และการรับรู้ทักษะทางการพยาบาลตามหลักการดูแลความ
ปลอดภัยผู้ป่วย ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต�ำรวจ และ 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาล
วิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลต�ำรวจ จ�ำนวน 278 คน คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธกี ารสุม่ แบบแบ่งชัน้ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบทดสอบความรูเ้ กีย่ วกับความปลอดภัยผูป้ ว่ ย แบบสอบถามเจตคติตอ่ ความปลอดภัย
ผูป้ ว่ ย และ แบบสอบถามการรับรูท้ กั ษะทางการพยาบาลตามหลักการดูแลความปลอดภัยผูป้ ว่ ย โดยค่าความเทีย่ งของแบบทดสอบ
ความรู้ โดยใช้สูตรคูเดอร์-ริชาร์ดสัน เท่ากับ .71 และค่าความเที่ยงของแบบสอบถามเจตคติ และ แบบสอบถามการรับรู้ทักษะ
ทางการพยาบาลตามหลักการดูแลความปลอดภัยผูป้ ว่ ย โดยใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาคได้ .86 และ .95 ตามล�ำดับ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียร์สัน
ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยผู้ป่วยอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 51.10) มีเจตคติต่อ
ความปลอดภัยผูป้ ว่ ยอยูใ่ นระดับดีมาก (ร้อยละ 46.40) และมีการรับรูท้ กั ษะทางการพยาบาลตามหลักการดูแลความปลอดภัยผูป้ ว่ ย
อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 59.70) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่าเจตคติกับการรับรู้ทักษะทางการพยาบาลตามหลักการดูแล
ความปลอดภัยผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ  (r = .731, p < .001) ส่วนความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับ
เจตคติและการรับรู้ทักษะทางการพยาบาลตามหลักการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วย (r = .057 และ .018, p > .05 ตามล�ำดับ)             
ข้อเสนอแนะผลการวิจัย ผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้บริหารทางการพยาบาลสามารถน�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ทักษะทางการพยาบาลตามหลักการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วย ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
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Abstract

The purposes of this study were to 1) describe knowledge, attitude, and perceived nursing skill based
on patient safety goals of professional nurses in Police General Hospital, and 2) examine the correlations among
those three variables. Two-hundred and seventy-eight persons with professional nurses in Police General         
Hospital were recruited by stratified random sampling method. Study Instruments consisted of 1) the Personal
Data Record Form, 2) the Patient Safety Knowledge Questionnaire which had the confidence at .71 (KR-20),        
3) the Patient Safety Attitude Questionnaire, and 4) Perceived of Patient Safety Skill Questionnaire had the
Cronbach’s alpha coefficient at .86 and .95 consequently. Descriptive statistics and Pearson Product Moment
Correlation Coefficient analysis were used to analyse data.
The results revealed that most of the samples’ knowledge level of patient safety was good (51.10%)
and their attitude toward patient safety was at excellent level (46.40%). Perceived nursing skill based on patient
safety was at excellent level (59.70%). There was a significant correlation between attitude and perceived
nursing skill based on patient safety (r =.731, p < .001), but the knowledge was not significantly correlated to
attitude and perceived nursing skill based on patient safety (r = .057 and .018, p > .05, respectively). The          
findings of this study suggest that the development of patients’ safety should be promoted in order to improve
hospital’s quality.   
Keywords: Patient safety; Perceived nursing skill based on patient safety; Professional nurses in Police General
Hospital

บทนำ�

ความปลอดภัยผู้ป่วย (Patient Safety) เป็นหัวใจ
ส�ำคัญของการจัดบริการสุขภาพ1 และเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยและญาติ
ให้ ค วามส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ในการเข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาลในโรง
พยาบาล ไม่เพียงแค่คาดหวังให้หายจากอาการเจ็บป่วยที่เป็น
แต่ยังคาดหวังไปถึงการได้รับบริการทางสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
และประทับใจ2 ด้วยเหตุนี้องค์กรสุขภาพทั่วโลกได้ให้ความ
ส�ำคัญกับการพัฒนาสุขภาพและมาตรฐานในการให้การรักษา
พยาบาลที่ค�ำนึงถึงตัวผู้ป่วย โดยองค์การอนามัยโลกได้ก�ำหนด
ให้ความปลอดภัยผู้ป่วย เป็นหลักพื้นฐานที่ส�ำคัญในระบบ
บริการสุขภาพและส่งเสริมให้นานาประเทศร่วมกันพัฒนา
มาตรฐานและแนวทางในการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยอย่ า งปลอดภั ย
เนือ่ งจากมีผปู้ ว่ ยจ�ำนวนหลายรายได้รบั ผลกระทบจากความผิด
พลาดในการรักษาพยาบาล ท�ำให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์
และอันตรายที่รุนแรงอย่างไม่ต้ังใจ จากการรายงาน ของ
องค์การอนามัยโลก3 พบว่า ทั่วโลกมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลทั้งสิ้น 421 ล้านคน และมีผู้ป่วยราว 42.7 ล้านคน
ได้ รั บ อั น ตรายจากเหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ข ณะเข้ า รั บ
การรักษาในโรงพยาบาล และยิ่งไปกว่านั้นยังพบว่า ประเทศ

ก�ำลังพัฒนา จะมีผู้ป่วยประมาณ 5.7-8.4 ล้านคน เสียชีวิตจาก
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
หรือประมาณร้อยละ 10-15 ของผู้ป่วยที่เสียชีวิตในประเทศ
เหล่านัน้ มาจากเหตุการณ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์ขณะเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาล โดยที่ร้อยละ 80 เกิดอาการไม่พึงประสงค์จาก
สาเหตุที่สามารถป้องกันได้
ส� ำ หรั บ ประเทศไทยซึ่ ง เป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ ก� ำ ลั ง
พัฒนา ได้มรี ายงานสรุปผลการร้องเรียนการบริการของผูป้ ว่ ยที่
ร้องเรียนผ่านสายด่วน สปสช. 1330 และรายงานสรุปผลการ
จ่ายเงินชดเชยกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาลของหน่วยบริการ (มาตรา 41) หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติประจ�ำปีงบประมาณ 2560 พบว่า มีผรู้ อ้ งเรียน
ทั้งสิ้น 823 คน ได้รับการชดเชย 661 คน และได้รับเงินชดเชย
ทัง้ สิน้ 160.01 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการชดเชยกรณีเสียชีวติ /
ทุพพลภาพถาวร 324 คน (ร้อยละ 49.02) เป็นเงิน 116.01
ล้านบาท รองลงมาคือ บาดเจ็บ/เจ็บป่วยต่อเนื่อง 253 คน
(ร้อยละ 38.28) เป็นเงิน 18.30 ล้านบาท และสูญเสียอวัยวะ/
พิการ 84 คน (ร้อยละ 12.71) เป็นเงิน 18.23 ล้านบาท              
และจากรายงานการศึกษาที่ผ่านมา4 พบว่า บุคลากรที่ถูกร้อง
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เรียนมากที่สุดเป็น แพทย์ ร้อยละ 39.72 รอลงลงมาเป็น           
เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพ ร้อยละ 26.03 และพยาบาล         
ร้อยละ 23.29 ตามล�ำดับ โดยมีประเด็นการให้บริการที่ถูก
ร้องเรียนบ่อยมักจะเป็นการสื่อสาร และการรักษาพยาบาล          
ซึง่ สอดคล้องกับการรายงานอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งของกลุม่ งาน
พยาบาล โรงพยาบาลต�ำรวจ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 พบว่า
ประเด็นที่ถูกรายงานมากที่สุดเป็น เรื่องการสื่อสารเพื่อการ       
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดพลาด/ไม่ครบถ้วน จ�ำนวน        
1475 ครั้ง รองลงมาเป็นสิ่งส่งตรวจ ผิดชนิด/ผิด Container/
ไม่ตรงกับใบส่งตรวจ/ไม่เพียงพอหรือมีสภาพไม่พร้อมตรวจ/ไม่
ครบ จ�ำนวน 434 ครั้ง และเกิดปัญหาด้านการควบคุมการใช้
ทรัพยากร เช่น จัดสรรไม่เหมาะสม/ใช้ไม่คุ้ม ไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐาน/บุคลากรไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด ขาดทักษะการใช้
จ�ำนวน 175 ครั้ง
จากเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นตามที่กล่าว
มาข้ า งต้ น ย่ อ มส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย แก่ ผู ้ ป ่ ว ยญาติ           
สถานพยาบาล ค่าใช้จ่ายของประเทศ ผู้ให้บริการ และความไว้
วางใจที่ประชาชนมีต่อระบบบริการสุขภาพโดยรวม1 และยัง
เป็นเหตุการณ์ทสี่ ะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญ และความจําเป็น
ในการปฏิบัติการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่คํานึงถึงความ
ปลอดภัยผู้ป่วย เพื่อป้องกันความผิดพลาดและเหตุการณ์ที่ไม่
พึงประสงค์ และรวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยที่มารับ
บริการว่า จะได้รบั การดูแลรักษาพยาบาลทีด่ ที สี่ ดุ ตามมาตรฐาน
และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัย  
โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือได้รับอันตรายใดๆ ในขณะรับ
การรักษา2 ด้วยเหตุนี้ ทีมสุขภาพควรมีความตระหนัก และมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้การดูแลรักษาพยาบาล โดยมี
ความปลอดภัยผู้ป่วยเป็นเป้าหมายที่สำ� คัญ ซึ่งในระดับองค์กร
สุขภาพควรมีการสร้างเสริมให้บุคลากรในทีมสุขภาพ ให้มีการ
รับรู้ความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ป่วยไม่เกิดอันตรายหรือความ        
ผิดพลาดจากการให้บริการจากทีมสุขภาพ5
ส� ำ หรั บ ประเทศไทยนั้ น สภาการพยาบาลแห่ ง
ประเทศไทยได้ มี ก ารกํ า หนดเรื่ อ งความปลอดภั ย ผู ้ ป ่ ว ย
ไว้ในมาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2544      
โดยระบุวา่ ในสถานบริการทุกระดับต้องมีการจัดการความเสีย่ ง
และความปลอดภัย ซึ่งต้องจัดไว้เป็นส่วนหนึ่งในระบบการ
พัฒนาคุณภาพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขององค์กรนั้นๆ
ดังนั้นการจัดระบบความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ
ซึ่งความปลอดภัยผู้ป่วยนั้น เป็นผลลัพธ์ที่ส�ำคัญของวิชาชีพ
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พยาบาล การที่ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้
ระหว่างเข้ารับการรักษาพยาบาล มีความปลอดภัยจากการได้
รับยา ได้รับเลือด ไม่พลัดตกหกล้ม ไม่มีแผลกดทับ ไม่มีการติด
เชื้อในโรงพยาบาล และผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง
นอกจากจะท�ำให้วชิ าชีพได้รบั ความไว้วางใจและการยอมรับจาก
สังคมแล้ว ยังส่งผลต่อคุณค่าและความภาคภูมใิ จในวิชาชีพของ
พยาบาลด้วย1 และในทางอ้อมยังสามารถใช้เพือ่ ประชาสัมพันธ์
และรับรองคุณภาพบริการของโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้รับบริการ
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมั่นใจในการมารับบริการและเลือก
ที่จะมาใช้บริการอีกด้วย6
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จะเห็ น ว่ า การปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาลเพือ่ ความปลอดภัยผูป้ ว่ ยเป็นสิง่ ส�ำคัญและเป็นตัวชีว้ ดั
ที่ส�ำคัญตัวหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการบริการใน
ระบบบริการสุขภาพ แต่อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติหน้าที่        
ของพยาบาลที่สมบูรณ์นั้น ไม่ใช่เพียงการดูแลช่วยเหลือตาม
อาการของโรค การพยาบาลที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงจะต้อง
ครอบคลุมถึงตัวบุคคลทั้งคนเป็นการพยาบาลแบบองค์รวม
พยาบาลจะต้องใช้ความคิดวิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์ถึง
สภาพปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง
หัวใจของความปลอดภัยของผู้ป่วยก็คือ การป้องกันความผิด
พลาดในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย7 ซึ่งการที่จะดูแลผู้ป่วย
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
จากการดูแลรักษาพยาบาลนั้น ต้องอาศัยความรู้ด้านความ
ปลอดภัยผูป้ ว่ ย เจตคติทดี่ ี อันจะน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั กิ ารพยาบาล
เพื่ อ การส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย ผู ้ ป ่ ว ย ทั้ ง นี้ แ นวคิ ด ทฤษฎี         
เกี่ยวกับความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม (KAP) ของบลูม8                    
เป็นแนวคิดที่ได้น�ำมาใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจาก          
มีความเชื่อว่าหากบุคคลมีความรู้ มีเจตคติที่ดี และสามารถ         
น�ำความรู้ ความเข้าใจที่มีอยู่ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องใน
การแก้ปัญหาต่างๆ ในสถานการณ์ใหม่ๆ ก็จะเกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาต่อไป ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงความสัมพันธ์
ระหว่าง ความรู้ เจตคติ และการรับรู้ทักษะทางการพยาบาล
ตามหลักการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วย ของพยาบาลวิชาชีพ       
โรงพยาบาลต� ำ รวจ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานในการวางแผน
ด� ำ เนิ น งาน ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก ารด้ า น
ความปลอดภัยผู้ป่วย และเพื่อสร้างเสริมให้พยาบาลได้เกิด
ความตระหนั ก และพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลเพื่ อ การ           
ส่งเสริมคุณภาพการดูแลและความปลอดภัยผู้ป่วยที่ดียิ่งขึ้น

The relationship between the knowledge, attitude, and perceived nursing skill based
on patient safety of professional nurses in Police General Hospital

คำ�ถามการวิจัย

1. พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต�ำรวจ มีความรู้
เจตคติ และการรับรู้ทักษะทางการพยาบาลตามหลักการดูแล
ความปลอดภัยผู้ป่วยระดับใด
2. ความรู ้ เจตคติ และการรั บ รู ้ ทั ก ษะทางการ
พยาบาลตามหลักการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลต�ำรวจ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ เจตคติ และการรับรู้
ทักษะทางการพยาบาลตามหลักการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วย
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต�ำรวจ  
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ เจตคติ
และการรับรู้ทักษะทางการพยาบาลตามหลักการดูแลความ
ปลอดภัยผู้ป่วย ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต�ำรวจ

สมมติฐานการวิจัย

ความรูเ้ กีย่ วกับความปลอดภัยผูป้ ว่ ย เจตคติตอ่ ความ
ปลอดภัยผู้ป่วย และการรับรู้ทักษะทางการพยาบาลตามหลัก
การดูแลความปลอดภัยผูป้ ว่ ยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
ต�ำรวจ มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ใช้ ท ฤษฏี เ กี่ ย วกั บ       
ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ ของบลูม8 และแนวคิดเรื่อง      
ความปลอดภัยผู้ป่วยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation research design) ประชากรคือจ�ำนวนพยาบาลวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติงานในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาล
ต�ำรวจ ประจ�ำปี พ.ศ.2561 จ�ำนวน 903 คน กลุ่มตัวอย่างคือ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย          
ใน ของโรงพยาบาลต�ำรวจ อย่างน้อย 6 เดือน นับถึงวันที่เก็บ
ข้อมูล มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ         
การผดุงครรภ์ทไี่ ม่หมดอายุ และยินดีให้ความร่วมมือในการวิจยั
ค�ำนวณกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รของ ทาโร่ ยามาเน่9  โดยก�ำหนด
ขอบเขตของความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 5            
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
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278 คน และท�ำการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนของพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานตามแผนกและหอผู้ป่วย

เครื่องมือในการวิจัย และคุณภาพของเครื่องมือ

เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ใ ช้
แบบสอบถามเรื่ อ ง ความรู ้ เจตคติ และการรั บ รู ้ ทั ก ษะ
ทางการพยาบาลตามหลั ก การดู แ ลความปลอดภั ย ผู ้ ป ่ ว ย            
ของพยาบาลวิชาชีพของการศึกษาที่ผ่านมา10 ซึ่งผู้วิจัยของ    
การศึ ก ษาดั ง กล่ า วได้ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ มาจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง น�ำไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity Index: CVI) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน        
และหลังจากนั้นได้น�ำแบบประเมินนี้ไปใช้กับพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ค�ำนวณระดับค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบประเมินได้เท่ากับ .91 ดังนัน้ แบบสอบถาม
ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลต�ำรวจ ค�ำถามเป็นแบบเลือกตอบและ       
แบบเติมค�ำ  จ�ำนวน 7 ข้อ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ         
อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ระยะเวลาปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่ ส� ำ เร็ จ               
การศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงานในต�ำแหน่งงานปัจจุบัน ปฏิบัติ
งานในแผนก และปฏิบัติงานในหน่วยหรือหอผู้ป่วย
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรูเ้ กีย่ วกับความปลอดภัย
ผูป้ ว่ ย เป็นข้อค�ำถาม จ�ำนวน 17 ข้อ มีลกั ษณะค�ำตอบเป็นแบบ
เลือกตอบว่า ใช่/ไม่ใช่ มีเกณฑ์ในการให้คะแนน คือ ถ้าตอบถูก
จะได้ 1 คะแนน และถ้าตอบไม่ถูกจะได้ 0 คะแนน ส่วนเกณฑ์
ในการแปลผลคะแนนนั้นแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ มีความ
รูใ้ นระดับทีค่ วรปรับปรุง (0-11 คะแนน) มีความรูใ้ นระดับพอใช้
(11-12 คะแนน) มีความรู้ในระดับดี (13-14 คะแนน) และมี
ความรู้ในระดับดีมาก (15-17 คะแนน)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเจตคติต่อความปลอดภัยผู้
ป่วย เป็นข้อค�ำถามทางบวกทั้งหมด จ�ำนวน 26 ข้อ มีลักษณะ
ค�ำตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ ได้แก่ มาก
ทีส่ ดุ มาก ปานกลาง และน้อย ส่วนเกณฑ์ในการแปลผลคะแนน
นัน้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ มีเจตคติในระดับทีค่ วรปรับปรุง
(น้อยกว่า 2.50 คะแนน) มีเจตคติในระดับพอใช้ (2.50-2.99
คะแนน) มีเจตคติในระดับดี (3.00-3.49 คะแนน) และมีเจตคติ
ในระดับดีมาก (3.50 คะแนนขึ้นไป)
ส่ ว นที่ 4 แบบสอบถามการรั บ รู ้ ทั ก ษะทางการ
พยาบาลตามหลักการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วย จ�ำนวนทั้งสิ้น
ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
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ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ เจตคติ และการรับรู้ทักษะทางการพยาบาล
ตามหลักการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต�ำรวจ

30 ข้อ มีลักษณะค�ำตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4
ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง และน้อย ส่วนเกณฑ์ใน
การแปลผลคะแนนนั้นแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ มีการรับรู้
ทั ก ษะทางการพยาบาลในระดั บ ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง (น้ อ ยกว่ า          
2.50 คะแนน) มีการรับรู้ทักษะทางการพยาบาลในระดับพอใช้
(2.50-2.99 คะแนน) มีการรับรูท้ กั ษะทางการพยาบาลในระดับ
ดี (3.00-3.49 คะแนน) และมีการรับรู้ทักษะทางการพยาบาล
ในระดับดีมาก (3.50 คะแนนขึ้นไป)
ก่ อ นน� ำ แบบสอบถามไปด� ำ เนิ น การเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามในส่วนที่ 2-4 ไปทดลองใช้
กับพยาบาลวิชาชีพ ทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลต�ำวจ และไม่ได้
เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 30 คน เพื่อน�ำมาหาความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยค�ำนวณค่าความเชื่อมั่นใน
แบบสอบถามส่วนที่ 2 ใช้สูตร KR-20 และแบบสอบถามส่วนที่
3-4 ใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ได้ ค ่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามส่ ว นที่           
2-4 เท่ากับ .71, .86 และ .95 ตามล�ำดับ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง ในช่วง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ภายหลังการได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการจริ ย ธรรมและวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ โรงพยาบาลต� ำ รวจ              
ผูว้ จิ ยั ท�ำหนังสือถึงหัวหน้ากลุม่ งานพยาบาล โรงพยาบาลต�ำรวจ
เพือ่ ขอเก็บข้อมูล หลังจากได้รบั การอนุมตั ผิ วู้ จิ ยั ท�ำการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างตามที่ก�ำหนดไว้ และจัดแบบสอบถามใส่ซองปิด
ผนึกประจ�ำแต่ละหน่วย/แผนกทีจ่ ะเก็บข้อมูล หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั
จึงเข้าพบหัวหน้าหอผูป้ ว่ ยในแต่ละหน่วย/แผนกนัน้ ๆ เพือ่ ชีแ้ จง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และขอความร่วมมือจากพยาบาลที่
ปฏิบัติงานอยู่ในแต่ละหน่วย/แผนกดังกล่าวตอบแบบสอบถาม
โดยผูว้ จิ ยั ได้แนบเอกสารชีแ้ จงเอกสิทธิต์ า่ งๆ ทีผ่ เู้ ข้าร่วมวิจยั ควร
ได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ ไว้ในซองเอกสารพร้อมแบบสอบถามแล้ว
ผู้วิจัยจะเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเองภายหลังจากได้แจก
แบบสอบถามไปแล้วเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งผู้วิจัยได้รับ
แบบสอบถามคืนที่มีความสมบูรณ์ จ�ำนวน 278 คน คิดเป็น      
ร้อยละ 100
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การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง

การวิจัยครั้งนี้ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมและวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลต�ำรวจ เมื่อวันที่ 17
ตุลาคม พ.ศ. 2561 (เลขที่หนังสือรับรอง จว. 88/2561;            
รหัสโครงการวิจัย Nq250979/61) โดยก่อนด�ำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมวิจัยเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจัย สิทธิในการถอนตัวจากงานวิจัย
นี้ การรักษาความลับของข้อมูล และการน�ำเสนอผลการวิจัย  
เป็นภาพรวม

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมา
วิเคราะห์ตามระเบียบวิธีการทางสถิติ โดยก�ำหนดความมีนัย
ส�ำคัญที่ระดับ .05 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา          
โดยการแจกแจงความถี่ หาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ เจตคติ          
และการรับรู้ทักษะทางการพยาบาลตามหลักการดูแลความ
ปลอดภัยผู้ป่วย โดยหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียร์สัน
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)

ผลการวิจัย

กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
แผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลต�ำรวจ จ�ำนวน
278 คน พบว่า มีอายุระหว่าง 40-49 ปี มากที่สุด (ร้อยละ
34.90) รองลงมา มีอายุระหว่าง 20-29 ปี (ร้อยละ 31.30) มีอายุ
เฉลี่ย 37 ปี (SD = 9.59) เป็นเพศหญิงเกือบทั้งหมด (ร้อยละ
97.80) ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 77.34)
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต่ส�ำเร็จการศึกษา ต�่ำสุด 1 ปี
และสูงสุด 38 ปี เฉลี่ย 14 ปี (SD = 9.98) โดยมีระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานตั้งแต่ส�ำเร็จการศึกษาระหว่าง 6-10 ปี มากที่สุด
(ร้อยละ 26.60) รองลงมา คือ ระหว่าง 1-5 ปี (ร้อยละ 22.70)
และมีระยะเวลาปฏิบัติงานในต�ำแหน่งงานปัจจุบัน ต�่ำสุด 1 ปี
และสูงสุด 32 ปี เฉลี่ย 9 ปี (SD = 7.80) ซึ่งมีระยะเวลาปฏิบัติ
งานในต�ำแหน่งงานปัจจุบัน ระหว่าง 1-5 ปี  มากที่สุด (ร้อยละ
43.20) รองลงมา คือ ระหว่าง 6-10 ปี (ร้อยละ 26.60) ส่วน
ใหญ่ปฏิบัติงานในแผนกศัลยกรรม (ร้อยละ 39.20) รองลงมา
คือ ปฏิบัติงานในแผนกอายุรกรรม (ร้อยละ 20.90) และส่วน
ใหญ่ปฏิบัติงานในหน่วยผู้ป่วยใน (ร้อยละ 59)
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ตารางที่ 1 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของค่าคะแนนด้านความรูเ้ รือ่ งความปลอดภัย ผูป้ ว่ ย ของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลต�ำรวจ (n = 278)
ระดับความรู้
ปรับปรุง
พอใช้
ดี   
ดีมาก

ช่วงคะแนน

จ�ำนวน

ร้อยละ

0-11
11-12
13-14
15-17

20
97
142
19

7.20
34.90
51.10
6.80

Min = 7     Max = 16      M = 12.59      SD = 1.45
จากตารางที่ 1   พบว่า ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มีระดับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยผู้ป่วย อยู่ในระดับดี         
คิดเป็นร้อยละ 51.10 รองลงมา คือ อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 34.90
ตารางที่ 2 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนนเฉลี่ยด้านเจตคติต่อความปลอดภัยผู้ป่วย                    
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต�ำรวจ (n = 278)
ระดับเจตคติ

ช่วงคะแนน

จ�ำนวน

ร้อยละ

ปรับปรุง
พอใช้   
ดี
ดีมาก

ต�่ำกว่า 2.50
2.50-2.99
3.00-3.49
3.50 ขึ้นไป

7
33
109
129

2.50
11.90
39.20
46.40

Min = 2    Max = 4      M = 3.39      SD = .40
จากตารางที่ 2   พบว่า ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มีระดับเจตคติต่อความปลอดภัยผู้ป่วย อยู่ในระดับดีมาก           
คิดเป็นร้อยละ 46.40 รองลงมา คือ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 39.20
ตารางที่ 3 จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าคะแนนเฉลี่ยด้านการรับรู้ทักษะทางการพยาบาลตามหลัก
การดูแลความปลอดภัยผู้ป่วย ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต�ำรวจ (n = 278)
ระดับการรับรู้ทักษะทางการพยาบาล

ช่วงคะแนน

จ�ำนวน

ร้อยละ

ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

ต�่ำกว่า 2.50
2.50-2.99
3.00-3.49
3.50 ขึ้นไป

4
21
87
166

1.40
7.60
31.30
59.70

Min = 2    Max = 4      M = 3.53      SD = .43
จากตารางที่ 3  พบว่า ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มีระดับการรับรู้ทักษะทางการพยาบาลตามหลักการดูแลความ
ปลอดภัยผู้ป่วยอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 59.70 รองลงมา คือ อยู่ในระดับดี คิดเป็น ร้อยละ 31.30
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ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ เจตคติ และการรับรู้ทักษะทางการพยาบาล
ตามหลักการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต�ำรวจ
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ตารางที่ 4 ความสมพันธ์ระหว่าง ความรู้ เจตคติ และการรับรู้ทักษะทางการพยาบาลตามหลักการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วยของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต�ำรวจ (n = 278)
ความรู้

เจตคติ

การรับรู้ทักษะทางการพยาบาล

ความรู้                                   1.000                            
เจตคติ                                    .057
1.000                                       
การรับรู้ทักษะทางการพยาบาล       .018
.731***
1.000
*** = p < .001
จากตารางที่ 4   พบว่า เจตคติกับการรับรู้ทักษะ
ทางการพยาบาลตามหลักการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วยของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต�ำรวจ มีความสัมพันธ์กันในเชิง
บวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = .731, p < .001) ส่วนความ
รู้กับเจตคติและการรับรู้ทักษะทางการพยาบาลตามหลักการ
ดูแลความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
ต�ำรวจ มีความสัมพันธ์กนั อย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ (r = .057
และ r = .018, p > .05 ตามล�ำดับ)

สรุปและอภิปรายผล

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย อภิ ป รายผลการวิ จั ย ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ระดั บ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ผู ้ ป ่ ว ย           
ของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลต� ำ รวจ ส่ ว นใหญ่ อ ยู ่ ใ น
ระดับดี (ร้อยละ 51.10) ทั้งนี้เป็นเพราะว่า โรงพยาบาลต�ำรวจ            
ได้ด�ำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพตามจุดเน้น/เข้มมุ่งของ
โรงพยาบาลมาอย่างต่อเนือ่ ง ในเรือ่ งความปลอดภัยผูป้ ว่ ยสากล
(International Patient Safety Goals) ที่ส�ำคัญ 6 เรื่อง        
ได้แก่ การระบุตัวผู้ป่วยถูกต้อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สื่อสารในการรักษา พัฒนาระบบยาที่ต้องระมัดระวังสูง ผู้ป่วย
ได้รับความปลอดภัยจากการผ่าตัด การล้างมืออย่างถูกวิธี         
เพือ่ ลดการติดเชือ้ และป้องกันการพลัดตกหกล้มในผูร้ บั บริการ
และรวมทัง้ ได้นำ� ระบบบริหารความเสีย่ งมาใช้ในการบริหารและ
จัดคุณภาพงาน มีการก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง
เช่น การจัดท�ำคู่มือการบริหารความเสี่ยง การจัดท�ำแนวทาง
ปฏิบัติทางคลินิก (Clinical Practice Guideline) การก�ำหนด
ตัวชี้วัดคุณภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย      
ของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ การป้องกันการติดเชื้อจากการใส่
สายสวนปัสสาวะ การป้องกันการเกิดแผลกดทับ การป้องกัน
การพลัดตกหกล้ม การป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
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จากการบริหารยา การป้องกันการติดเชื้อจากการใส่ท่อช่วย
หายใจ และการสื่อสารระหว่างทีมสหวิชาชีพโดยใช้ SBAR
(Situation Background Assessment Recommendation)
เป็นต้น และอีกทั้งได้ด�ำเนินการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ   
ด้ า นการบริ ก ารสุ ข ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยการจั ด อบรม
Knowledge sharing ด้านการเขียนรายงานผลลัพธ์ทางการ
พยาบาลที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ข องอุ บั ติ ก ารณ์ ใ นโรงพยาบาลให้        
กลุ่มงานพยาบาล มีกรรมการความเสี่ยงท�ำหน้าที่วิเคราะห์หา
สาเหตุ และก�ำหนดเป็นมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยต่อไป และที่
ส�ำคัญได้มกี ารเผยแพร่ความรูแ้ ละแนวทางการจัดบริการสุขภาพ
เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยเกิ ด ความปลอดภั ย จากการเข้ า รั บ การรั ก ษา           
ผ่านทางเว็บไซต์ www.policehospital.org เพื่อเป็นการส่ง
เสริมให้บคุ ลากรสามารถเรียนรูไ้ ด้ทกุ ทีแ่ ละตลอดเวลา และการ
จัดกิจกรรมงานมหกรรมการจัดการความรู้ KM Day ขึ้น ทั้งนี้
เพื่อให้บคุ ลากรได้เรียนรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความ
ตระหนัก ในการจัดบริการสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย และเนื่องด้วยบริบทของโรงพยาบาล
ต�ำรวจ ซึ่งมีนโยบายพัฒนาระบบงานให้เข้าสู่กระบวนการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation [HA]
และ Joint Commission International [JCI]) การทีจ่ ะได้การ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาลได้นั้น ต้องผ่านข้อก�ำหนดของ
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ซึง่ หลักเกณฑ์
หรือหัวใจส�ำคัญ คือ คุณภาพและมาตรฐานในการดูแลให้ผปู้ ว่ ย
ปลอดภัยสูงสุดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้นผู้บริหารจึงมีน
โยบายกระตุ้นให้พยาบาลมีความตื่นตัว มีการจัดการอบรมทาง
ด้านการดูแลรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยปลอดภัยอย่างสม�่ำเสมอ
ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพทุกคนจ�ำเป็นต้องมีความรู้ และให้การ
ปฏิบัติการพยาบาลตรงตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพการพยาบาล
เพื่ อ ให้ ผู ้ ป ่ ว ยเกิ ด ความปลอดภั ย ทั้ ง ด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจ
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา11 โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง

The relationship between the knowledge, attitude, and perceived nursing skill based
on patient safety of professional nurses in Police General Hospital

ส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 95.34 สืบเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้เรื่องการ
บริหารความเสี่ยง จากการได้รับการอบรม และทราบนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงจากผู้บริหาร
2. ระดั บ เจตคติ ต ่ อ ความปลอดภั ย ผู ้ ป ่ ว ย ของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต�ำรวจ ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับดีมาก
(ร้อยละ 46.40) รองลงมา คือระดับดี (ร้อยละ 39.20) ทั้งนี       ้
เป็นเพราะว่า พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต�ำรวจ เห็นความ
ส�ำคัญของความปลอดภัยผู้ป่วย และเชื่อว่าการจัดระบบความ
ปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเป็นส�ำคัญ ซึ่งความ
ปลอดภัยผู้ป่วยนั้นเป็นผลลัพธ์ที่ส�ำคัญของวิชาชีพพยาบาล        
การที่ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ระหว่าง     
เข้ารับการรักษาพยาบาล มีความปลอดภัยจากการได้รับยา ได้
รับเลือด ไม่พลัดตกหกล้ม ไม่มีแผลกดทับ ไม่มีการติดเชื้อใน            
โรงพยาบาล และผู ้ ป ่ ว ยสามารถปฏิ บั ติ ตั ว ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
นอกจากจะท�ำให้วชิ าชีพได้รบั ความไว้วางใจและการยอมรับจาก
สังคมแล้วยังส่งผลต่อคุณค่าและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ         
ของพยาบาลด้วย1 และประกอบกับเป็นผลมาจากระดับคะแนน
ความรู ้ เ รื่ อ งความปลอดภั ย ผู ้ ป ่ ว ยของพยาบาลวิ ช าชี พ                     
โรงพยาบาลต�ำรวจ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี ซึ่งอธิบายได้ว่า
เจตคติเป็นท่าทีความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ อันเป็นผล
มาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ตา่ งๆ ทีไ่ ด้รบั ซึง่ จะช่วยส่งเสริม
และกระตุ้นให้บุคคลเกิดความรู้สึกที่ดี และส่งผลให้เกิดเจตคติ
ทีด่ 9ี ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา12 ทีพ่ บว่า ทัศนคติดา้ น
ความความปลอดภั ย ของพยาบาลวิ ช าชี พ ในโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา ส่วนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 65)
ถึงดีมาก (ร้อยละ 30.50)
3. ระดั บ การรั บ รู ้ ทั ก ษะทางการพยาบาลตาม          
หลั ก การดู แ ลความปลอดภั ย ผู ้ ป ่ ว ย ของพยาบาลวิ ช าชี พ             
โรงพยาบาลต�ำรวจ ส่วนใหญ่ อยูใ่ นระดับดีมาก (ร้อยละ 59.70)
รองลงมา คือ ระดับดี (ร้อยละ 31.30) และมีระดับการรับรูท้ กั ษะ
ทางการพยาบาลตามหลั ก การดู แ ลความปลอดภั ย ผู ้ ป ่ ว ย                 
อยู่ในระดับควรปรับปรุงน้อยที่สุด (ร้อยละ 1.40) ทั้งนี้เป็น  
เพราะว่า พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต�ำรวจ ส่วนใหญ่ม        ี
ความรูแ้ ละเจตคติตอ่ ความปลอดภัยผูป้ ว่ ยอยูใ่ นระดับดีถงึ ดีมาก
ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต�ำรวจ ส่วนใหญ่มีระดับ
การรับรูท้ กั ษะทางการพยาบาลตามหลักการดูแลความปลอดภัย
ผู้ป่วย อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งอธิบายได้ว่า โรงพยาบาลต�ำรวจ
ต้ อ งได้ รั บ การประเมิ น และรั บ รองคุ ณ ภาพสถานพยาบาล             
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ดั ง นั้ น ผู ้ บ ริ ห ารจึ ง มี ก ารก� ำ หนดมาตรฐานในการปฏิ บั ติ ก าร
พยาบาล ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก�ำหนด รวมทั้งมีการพัฒนา
บุคลากรทางการพยาบาล โดยการเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือ
การฟื้นฟูทักษะ เกี่ยวกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความ
ปลอดภัยผู้ป่วยอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้อาจเนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษามีประสบการณ์ในการท�ำงานนาน เฉลี่ย 14.72
ปี (SD = 9.98) ท�ำให้มีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล จึงส่ง
ผลให้การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วยอยู่ใน
ระดับดีมากดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา13
ที่พบว่า การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภั ย ผู ้ ป ่ ว ย
อยู่ในระดับมาก เนื่องมาจากการไดัรับการอบรมและสั่งสม          
ให้มุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยผู้ป่วย การปลูกฝังจากจรรยา
บรรณวิชาชีพ และการพัฒนาคุณภาพงานบริการสุขภาพอย่าง
ต่อเนือ่ ง อาจส่งผลให้การปฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ความปลอดภัย
ผู้ป่วยอยู่ในระดับดีมาก
4. การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ข องตั ว แปร            
ที่ศึกษา พบว่า ความรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับเจตคติและการรับรู้
ทักษะทางการพยาบาลตามหลักการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วย
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต�ำรวจ  ส่วนเจตคติกบั การรับ
รูท้ กั ษะทางการพยาบาลตามหลักการดูแลความปลอดภัยผูป้ ว่ ย
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต�ำรวจ มีความสัมพันธ์กัน        
ในเชิงบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = .731, p < .001)
อธิบายได้วา่ เมื่อเจตคติเพิม่ ขึน้ การรับรูท้ ักษะทางการพยาบาล
ตามหลักการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่า พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต�ำรวจ มีเจตคติ
ต่อความปลอดภัยผู้ป่วยอยู่ในระดับดีถึงดีมาก (ร้อยละ 85.60)
ส่ ง ผลถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ต ่ อ การรั บ รู ้ ทั ก ษะทางการพยาบาล          
ตามหลักการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วย ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี
พฤติกรรมมนุษย์ของบลูม8 ทีก่ ล่าวว่าพฤติกรรมมนุษย์ทเี่ กิดจาก
การเรียนรูแ้ ละทัศนคติ ถ้าบุคคลมีทศั นคติทดี่ ใี นเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
ก็จะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติที่ดีในเรื่องนั้น ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาที่ผ่านมา12 ที่พบว่า ทัศนคติด้านความความปลอดภัยใน
การท�ำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการท� ำ งานของพยาบาลวิ ช าชี พ ในโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r = .318, p < .01)
และส่วนผลในการศึกษาครั้งนี้ ยังพบอีกว่า ความรู้ไม่มีความ
สัมพันธ์กับเจตคติและการรับรู้ทักษะทางการพยาบาลตาม       
หลักการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วย ทั้งนี้เป็นเพราะว่า พยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลต�ำรวจ ส่วนใหญ่จะมีความรู้เกี่ยวกับความ
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ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ เจตคติ และการรับรู้ทักษะทางการพยาบาล
ตามหลักการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลต�ำรวจ

ปลอดภัยผู้ป่วยอยู่ในระดับดี แต่ในบางส่วน (ร้อยละ 42.10)        
มีระดับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยผู้ป่วยอยู่ในระดับพอใช้
และระดับปรับปรุง แสดงให้เห็นว่า ความรู้ที่มากนั้นไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงระดับเจตคติของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
ต�ำรวจ ในการค�ำนึงเรื่องความปลอดภัยผู้ป่วยได้ ซึ่งเป็นไปตาม
แนวความคิดของบลูม8 ที่ว่า ทัศนคติท�ำให้เกิดการปฏิบัติ และ
ความรู้จะไม่ถูกน�ำมาใช้หรือลงมือกระท�ำจนกว่าเกิดทัศนคติที่
มากพอต่อการปฏิบตั นิ นั้ ๆ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมา14
ทีพ่ บว่า ความรูก้ บั การเตรียมความพร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียนของนักศึกษาพยาบาลมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ และเจตคติกบั การเตรียมความพร้อมในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ (r = .269, p < .05)  

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. น�ำข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้มาเป็นข้อมูล      
พื้ น ฐานส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห ารโรงพยาบาลและผู ้ บ ริ ห ารทางการ
พยาบาล ในการพัฒนาบุคลากรในทีมสุขภาพ ให้ตระหนักถึง
การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ค�ำนึงถึงความปลอดภัยเป็น
ส�ำคัญ และรวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบาย และ
กลยุทธ์การพัฒนาเรื่องความปลอดภัยผู้ป่วยในระบบบริการ
สุขภาพในโรงพยาบาลให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
2. เป็นแนวทางให้กับผู้บริหารทางการพยาบาล
ส�ำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบบริหารความ
ปลอดภัยในหน่วยงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย            
ซึ่งจะเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ท�ำให้พยาบาลวิชาชีพ        
เกิดความตระหนักถึงการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ค�ำนึงถึง
ความปลอดภัยมากขึ้น
3. บูรณาการผลการศึกษาในครั้งนี้ ในการจัดการ
เรียนการสอน โดยเฉพาะในรายวิชาฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล
เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการปฏิบัติการดูแล
รักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ค�ำนึงถึงความปลอดภัยเป็นส�ำคัญ
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาถึงโปรแกรมสนับสนุนการให้ความรู้
เรื่องความปลอดภัยผู้ป่วย เจตคติ และการรับรู้ทักษะทางการ
พยาบาลตามหลักการดูแลความปลอดภัยผู้ป่วยของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาล
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