ผลของโปรแกรมการส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตนด้้านความปลอดภััย
ต่่อการปฏิิบัติั ิงานด้้านความปลอดภััยของหััวหน้้าเวรหอผู้้�ป่่วยใน
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บทคััดย่่อ
การวิิจัยั แบบกึ่่ง� ทดลองครั้้ง� นี้้�เพื่่อ� ศึึกษาผลของโปรแกรมการส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตนด้้านความปลอดภััยต่่อการ
ปฏิิบััติิงานด้้านความปลอดภััยของหััวหน้้าเวรหอผู้้�ป่่วยใน ในโรงพยาบาลเอกชน กลุ่่�มตััวอย่่างคืือพยาบาลหััวหน้้าเวร
หอผู้้�ป่่วยใน ในโรงพยาบาลเอกชน จำำ�นวน 60 คน แบ่่งเป็็นกลุ่่�มทดลอง 30 คน กลุ่่�มควบคุุม 30 คน โดยใช้้วิิธีีสุ่่�มตััวอย่่าง
แบบง่่าย เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย โปรแกรมการส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตนด้้านความปลอดภััย และแบบสอบถาม
การปฏิิบััติิงานด้้านความปลอดภััย วิิเคราะห์์ข้้อมููลด้้วยสถิิติิเชิิงพรรณนาและการทดสอบทีี
ผลการวิิจััยพบว่่า กลุ่่�มทดลองมีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ยของการปฏิิบััติิงานด้้านความปลอดภััยหลัังเข้้าร่่วมโปรแกรม
อยู่่�ในระดัับสููง (̅x ̅ = 4.47, SD = .34) ส่่วนกลุ่่�มควบคุุมมีีค่่าคะแนนเฉลี่่�ยอยู่่�ในระดัับปานกลาง (̅x ̅ = 3.47, SD = .52)
และพบว่่าค่่าเฉลี่่ย� คะแนนการปฏิิบัติั งิ านด้้านความปลอดภััยของกลุ่่�มทดลองหลัังเข้้าร่่วมโปรแกรมการส่่งเสริิมสมรรถนะ
แห่่งตนด้้านความปลอดภััยสููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (p < .05) และพบว่่าคะแนนเฉลี่่ย� การปฏิิบัติั งิ าน
ด้้านความปลอดภััยของกลุ่่�มทดลองหลัังการใช้้โปรแกรมการส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตนด้้านความปลอดภััยสููงกว่่าก่่อนการ
ใช้้โปรแกรม (p < .05) การวิิจััยนี้้�ชี้้�ให้้เห็็นว่่า โปรแกรมส่่งเสริิมสมรรถนะด้้านความปลอดภััยพััฒนาการปฏิิบััติิงานของ
หััวหน้้าเวรได้้ ผู้้�บริิหารควรนำำ�โปรแกรมส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตนไปพััฒนางานด้้านความปลอดภััย
คำำ�สำำ�คััญ: สมรรถนะแห่่งตน การปฏิิบััติิงานด้้านความปลอดภััย หััวหน้้าเวร โรงพยาบาลเอกชน
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Effects of the Promoting Safety Self-Efficacy Program
on Safety Performance of Charge Nurses in the In-Patient
Departments in Private Hospitals
Chutimar Thaiyim, M.N.S.1*, Netchanok Sritoomma, Ph.D.2, Phechnoy Singchungchai, Ph.D.3
Abstract
The objective of this quasi-experimental research was to examine the effect of self-efficacy
program on safety performance among charge nurses. The sample were charge nurses working at the
In-patient department of private hospitals. There were 30 charge nurses in each experimental and
control group. The research instruments were the promoting safety self-efficacy program, and a
questionnaire on safety performance. Data were analyzed by descriptive statistics, paired t-test, and
independent t-test.
The research results revealed that after receiving promoting safety self-efficacy program, mean
scores of safety performance in the experimental group was at a high level (x̅ = 4.47, SD = 0.34) and
the control group was at a moderate level (x̅ = 3.47, SD = 0.52). Mean scores of safety performance
in the experimental group was significantly higher than in the control group (p < .05). Also, mean
scores of safety performance in the experimental group after receiving the program was significantly
higher than before receiving the program (p < .05). The results indicated that the promoting safety
self-efficacy program can improve the performance of charge nurses. Therefore, administrators should
apply the safety promotion programs to enhance safety performance.
Key words: Self-efficacy, safety performance, charge nurses, private hospital
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ผลของโปรแกรมการส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตนด้้านความปลอดภััยต่่อการปฏิิบัติั ิงาน
ด้้านความปลอดภััยของหััวหน้้าเวรหอผู้้�ป่่วยใน ในโรงพยาบาลเอกชน

ความสำำ�คััญของปััญหา
ความปลอดภััยนั้้�นเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญและเป็็นเป้้าหมาย
หลัักของการรัักษาพยาบาล ทั้้�งผู้้�รัับบริิการและผู้้�ให้้บริิการ
การกระทำำ�ใด ๆ ที่่�เป็็นความเสี่่ย� งนั้้น� จะก่่อให้้เกิิดผลกระทบ
และเกิิดความเสีียหายต่่อองค์์กรได้้ ซึ่่ง� เป็็นปััญหาสำำ�คัญ
ั ของ
ระบบสุุขภาพทั่่วทุ
� กุ ประเทศ ในแต่่ละปีีพบการเกิิดอุุบัติั กิ ารณ์์
ความเสี่่�ยงของผู้้�ป่่วยที่่�ได้้รัับการรัักษาในโรงพยาบาลใน
ประเทศที่่�พััฒนาแล้้ว อยู่่�ระหว่่างร้้อยละ 4 ถึึง 16 (The
Healthcare Accreditation Institute (Public
Organization), 2019) ที่่�เข้้าการรัักษาพยาบาล ดัังนั้้�น
คณะกรรมการบริิหารองค์์การอนามััยโลก จึึงได้้กำำ�หนด
นโยบายสำำ�คััญต่่อองค์์การสุุขภาพในเขตภููมิิภาคในเรื่่�อง
คุุณภาพและความปลอดภััยของผู้้�ป่่วย (Patient safety)
ควบคู่่�ไปกัับความสำำ�คัญ
ั กัับการปฏิิบัติั งิ านด้้านความปลอดภััย
(World Health Organization, 2015) และสำำ�หรัับ
ประเทศไทยนั้้�นมีีรายงานสถิิติิการฟ้้องร้้องทางการแพทย์์
จำำ�นวน 287 คดีี ต้้องจ่่ายเงิินเพื่่�อชดเชยความสููญเสีียจาก
การรัักษาการพยาบาลผิิดพลาดไม่่เป็็นไปตามมาตรฐาน
รวมประมาณ 3,192 ล้้านบาท สาเหตุุการฟ้้องคดีีกว่่าครึ่ง�่ หนึ่่ง�
ของคดีีเป็็นจากการปฏิิบัติั งิ านที่่�ผิดิ พลาด อีีกทั้้�งอุุบัติั กิ ารณ์์
เหล่่านี้้�ยัังมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น (National health security
office, 2011) ซึ่่ง� กระทรวงสาธารณสุุขได้้ขับั เคลื่่อ� นกลยุุทธ์์
ด้้านความปลอดภััยมาตั้้�งแต่่ปีี 2560 เพื่่�อให้้เกิิดความ
ปลอดภััยและยั่่ง� ยืืนอย่่างบููรณาการด้้วยการส่่งเสริิมให้้เกิิด
แนวทางการรายงาน สนัับสนุุนฐานข้้อมููลกลางเพื่่�อพััฒนา
ให้้ เ กิิ ด คุุ ณ ภาพ (The Healthcare Accreditation
Institute (Public Organization), 2019) สำำ �หรัั บ
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยนั้้�นยัังพบปััญหาจากการ
ฟ้้องบุุคลากรทางการแพทย์์ ได้้แก่่การติิดเชื้้อ� ทางสายสะดืือ
จากการทำำ�คลอด การเสีียชีีวิตจ
ิ ากการคลอดบุุตร การรัักษา
ผิิดผลาดจนทำำ�ให้้ต้้องตััดนิ้้�วมืือ การรัับประทานยาตาม
แพทย์์จ่่ายจนทำำ�ให้้ตาบอด ไตวาย รวมถึึงกรณีีละเมิิดด้้วย
เครื่่�องห้้ามเลืือดไฟฟ้้าช็็อตขณะผ่่าตััดคลอดซึ่่�งต้้องชดใช้้
ค่่าเสีียหายรวม 10,273,000 บาท (Deepaisansakul,
2015)
	สำำ �หรั ั บ การปฏิิ บั ั ติ ิ ง านด้้ า นความปลอดภัั ย ใน
โรงพยาบาล ถึึงแม้้ว่่าการปฏิิบััติิจะเป็็นไปตามมาตรฐานที่่�
กำำ�หนด แต่่ก็็ยัังพบการเกิิดความผิิดพลาดจากการรัักษา
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พยาบาลได้้ (Reason, Hollnagel, & Paries, 2006) ซึ่่�ง
สาเหตุุส่่วนใหญ่่เกิิดมาจากพฤติิกรรมในการปฏิิบััติิงาน
ของพยาบาล (Nuengsittha, Tangcharoenkul, &
Apichatabutr, 2018) ซึ่่�งเป็็นความเสี่่�ยงที่่�จะก่่อให้้เกิิด
ผลกระทบและเกิิดความเสีียหายต่่อองค์์กรได้้ เช่่น การถููก
ร้้องเรีียน ถููกฟ้้องร้้อง สููญเสีียรายได้้ เสีียภาพลัักษณ์์ และ
ชื่่อ� เสีียงขององค์์กร ตลอดจนบุุคลากรขาดขวััญและกำำ�ลังั ใจ
ในการทำำ�งาน (The Healthcare Accreditation Institute
(Public Organization), 2019) ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญมาก
สำำ�หรัับโรงพยาบาลเอกชน ที่่�ต้้องพััฒนาคุุณภาพบริิการ
และระบบความปลอดภััยในการดููแลผู้้�ป่่วย เพื่่�อให้้ผู้้�รัับ
บริิการมีีความมั่่�นใจและกลัับมารัับบริิการอย่่างต่่อเนื่่�อง
(Thinkham, Pensirinapha, & Prasertchai, 2014)
องค์์กรพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนที่่ไ� ม่่แสวงหา
กำำ�ไรส่่วนใหญ่่มีกี ารบริิหารการพยาบาล โดยมีีผู้บ�้ ริิหารระดัับ
หััวหน้้าฝ่่ายการพยาบาล หััวหน้้าแผนก และหััวหน้้าเวร
โดยใช้้ระบบสั่่�งการจากบนลงล่่าง เพื่่�อให้้หััวหน้้าแผนก
และหััวหน้้าเวรนำำ�พัันธกิิจไปปฏิิบััติิตามนโยบายของฝ่่าย
การพยาบาลที่่�ตั้้�งไว้้ โดยการวางแผนจััดแบ่่งการปฏิิบััติิ
หน้้าที่่�ในแต่่ละเวร โดยทั่่�วไปเวรเช้้า หััวหน้้าแผนกจะรัับ
หน้้าที่่�เป็็นหััวหน้้าเวร และเวรบ่่ายดึึกนั้้�นจะเป็็นพยาบาล
ประจำำ�การที่่�รัับหน้้าที่่�เป็็นหััวหน้้าเวร มีีหน้้าที่่�ควบคุุม
การปฏิิบััติิการตััดสิินใจของสมาชิิกในทีีม ตามมาตรฐานที่่�
ถููกต้้องและปลอดภััย (Dein, 2018) ถึึงแม้้ว่า่ องค์์กรพยาบาล
จะมีีระบบการบริิหารความปลอดภััยที่่�เป็็นไปตามนโยบาย
และถููกต้้ อ งตามมาตรฐาน แต่่ ก็ ็ ยั ั ง พบความผิิ ด พลาด
ในการปฏิิบััติิงานได้้ ซึ่่�งถ้้าเกิิดการปฏิิบััติิงานที่่�ผิิดพลาด
ความรัับผิิดชอบไม่่ได้้อยู่่�ที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิผิิดพลาดเพีียงฝ่่ายเดีียว
แต่่ความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่ง� ที่่เ� กิิดขึ้้น� นั้้น� ส่่วนหนึ่่ง� อยู่่�ที่่ผู้� บ�้ ริิหาร
ด้้วย โดยเฉพาะหััวหน้้าเวรที่่�ต้้องทำำ�หน้้าที่่�เสมืือนหััวหน้้า
หอผู้้�ป่ว่ ยให้้ได้้รับั ความปลอดภััยในเวลานอกทำำ�การ ดัังนั้้�น
หััวหน้า้ เวรต้้องมีีสมรรถนะในการนิิเทศ กำำ�กับั และติิดตาม
ให้้เกิิดความปลอดภััยในการปฏิิบััติิงานของสมาชิิกในทีีม
(Charoenboon, Ujaratana, & Suwankot, 2016)
จากงานวิิจััยที่่�ผ่่านมาพบว่่า มีีปััจจััยหลายปััจจััยที่่�ส่่งผล
ต่่อการรัับรู้้�สมรรถนะแห่่งตนของบุุคคลในการปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรม ได้้แก่่ เพศ การศึึกษา ความเครีียด การรัับรู้้�
สภาวการณ์์เจ็็บป่่วยของตนเอง ทััศนคติิ ความวิิตกกัังวล
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ประสบการณ์์ ทัักษะ การแก้้ปััญหา (Sangsuwan et al.,
2016) ซึ่่�งปััจจััยเหล่่านี้้�สอดคล้้องกัับแนวคิิดของแบนดููรา
ที่่�มีคี วามเชื่่อ� ว่่า พฤติิกรรมไม่่ได้้เกิิดขึ้้น� และเปลี่่ย� นแปลงไป
เนื่่อ� งจากปััจจััยทางสภาพแวดล้้อมแต่่เพีียงอย่่างเดีียว หาก
แต่่มีีปััจจััยส่่วนบุุคคลร่่วมด้้วยและการร่่วมของปััจจััยส่่วน
บุุคคลนั้้�นจะต้้อง ร่่วมกัันในลัักษณะที่่�กำ�ห
ำ นดซึ่่ง� กัันและกััน
กัับปััจจััยทางด้้าน พฤติิกรรมและสิ่่ง� แวดล้้อม ซึ่่ง� เป็็นลัักษณะ
แบบการกำำ�หนดซึ่่�งกัันและกััน (Bandura, 2010) ถ้้านำำ� ปัั
จจััยเหล่่านี้้ม� าสร้้างเป็็นโปรแกรมส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตน
น่่าจะสามารถเพิ่่�มการรัับรู้้�สมรรถนะแห่่งตนได้้ ในปััจจุุบััน
พบว่่ายัังไม่่มีีการจััดโปรแกรมการเตรีียมความพร้้อมหรืือ
ส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตนให้้กัับหััวหน้้าเวรในโรงพยาบาล
เอกชนที่่ไ� ม่่แสวงหากำำ�ไร แต่่พบในโรงพยาบาลสัังกััดกระทรวง
สาธารณสุุขเท่่านั้้�น และยัังพบว่่าผู้้�บริิหารระดัับหััวหน้้าเวร
ทั้้�งโรงพยาบาลรััฐบาลและเอกชนยัังขาดสมรรถนะในการ
ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดด้้านความปลอดภััยเช่่น ขาดการมีี
ส่่วนร่่วมในการปฏิิบัติั ด้ิ า้ นความปลอดภััย ขาดความรู้ใ�้ นการ
ค้้นหาและจััดลำำ�ดัับความเสี่่�ยง ขาดทัักษะในการวิิเคราะห์์
สาเหตุุที่่�แท้้จริิง รวมทั้้�งระบบการจััดการความปลอดภััย
ของหอผู้้�ป่่วยไม่่ดีีเพีียงพอ (Nuengsittha et al., 2018)
จากข้้อมููลดัังกล่่าวสะท้้อนให้้เห็็นความจำำ�เป็็นที่่�ต้อ้ งพััฒนา
สมรรถนะของหััวหน้้าเวรเพื่่�อให้้เกิิดผลการปฏิิบััติิงานด้้าน
ความปลอดภััยที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
	จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่่าโปรแกรมการ
ส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตนด้้านความปลอดภััยสามารถเพิ่่�ม
การรัับรู้้�สมรรถนะของพยาบาลในการพััฒนาความสามารถ
ในตนเองและส่่งเสริิมความรู้้�ใหม่่ ๆ ทำำ�ให้้พยาบาลมีีความ
มั่่�นใจมากขึ้้�นและสามารถประเมิินแนวทางปฏิิบััติิงานได้้
อย่่างมีีวิิจารณญาณ (Lau, Willetts, Hood, & Cross.,
2015) และพบว่่าโปรแกรม การส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตน
เพิ่่�มการรัับรู้้�ความสามารถในการปฏิิบััติิงานของพยาบาล
ในการดููแลผู้้�ป่่วยโรคเรื้้�อรััง ระยะสุุดท้้าย (Dehghani,
Barkhordari-Sharifabad, Sedaghati-kasbakhi, &
Fallahzadeh, 2020) จะเห็็นว่่าการวิิจััย ที่่�ผ่่านมามีีการใช้้
โปรแกรมส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตนในโรงพยาบาลทั่่�วไป
ซึ่่ง� มีีลักั ษณะการบริิการสุุขภาพคล้้ายกัับ โรงพยาบาลเอกชน
การวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�จึึงพััฒนาโปรแกรมส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตน
ด้้านความปลอดภััย ซึ่่�งจะช่่วยให้้หััวหน้้าเวรมีีความเข้้าใจ
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ที่่�ถููกต้้องในการปฏิิบัติั งิ านและมีีความมั่่น� ใจในการตััดสิินใจ
อัันจะนำำ�ไปสู่่�การส่่งเสริิมการปฏิิบัติั งิ านด้้านความปลอดภััย
ในหอผู้้�ป่่วยใน และทดลองใช้้โปรแกรมฯ ในโรงพยาบาล
เอกชนที่่�ยัังไม่่มีีระบบ/โปรแกรมการส่่งเสริิมสมรรถนะ
ด้้านความปลอดภััยของหััวหน้้าเวรที่่�ชััดเจน อีีกทั้้�งแนวคิิด
การส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตนนี้้�มีีรููปแบบที่่�หลากหลาย
เหมาะสมกัับการนำำ�ไปแก้้ปััญหาในด้้านบริิหารทางการ
พยาบาล และการมีีส่่วนร่่วม ในการบริิหารความปลอดภััย
ซึ่่ง� จะส่่งผลทำำ�ให้้ผลลััพธ์์ด้า้ นความปลอดภััยมีีประสิิทธิิภาพ
สููงสุุด
วััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย
1. เพื่่�อเปรีียบเทีียบความแตกต่่างของคะแนน
เฉลี่่ย� การปฏิิบัติั งิ านด้้านความปลอดภััยระหว่่างกลุ่่�มทดลอง
และกลุ่่�มควบคุุม
2. เพื่่ � อ เปรีี ย บเทีี ย บการปฏิิบั ั ติ ิ ง านด้้ า นความ
ปลอดภััยก่่อนและหลัังการได้้รัับโปรแกรมการส่่งเสริิม
สมรรถนะแห่่งตนด้้านความปลอดภััยของกลุ่่�มทดลอง
กรอบแนวคิิดการวิิจััย
การวิิจััยครั้้�งนี้้�จึึงใช้้กรอบแนวคิิดในการส่่งเสริิม
สมรรถนะด้้านความปลอดภััยของหััวหน้้าเวรหอผู้้�ป่่วยใน
โรงพยาบาลเอกชน ได้้แก่่ ทฤษฎีีการรัับรู้้�สมรรถนะแห่่งตน
(Perceived Self-efficacy Theory) ของแบนดููรา
(Bandura, 2010) และแนวคิิดการปฏิิบััติิงานด้้านความ
ปลอดภััย (Safety performance) ของกริิฟฟิินและนีีล
(Griffin & Neal, 2000) ซึ่่�งกรอบทฤษฎีีการรัับรู้้�สมรรถนะ
แห่่งตนมีีสมมุุติิฐานว่่า ถ้้าบุุคคลมีีการเรีียนรู้้�และมีีความ
เชื่่�อมั่่�นในความสามารถที่่�จะจััดการหรืือลงมืือกระทำำ�สิ่่�งใด
เพื่่อ� ให้้ได้้ผลลััพธ์์ตามที่่�คาดหวััง ก็็จะแสดงพฤติิกรรมความ
สามารถที่่�นำ�ำ ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ ซึ่่ง� กระบวนการสร้้างการรัับรู้้�
ความสามารถของตนเองนั้้�นประกอบไปด้้วย 4 ประการ
ได้้แก่่ 1) ประสบการณ์์หรืือการกระทำำ�ที่่�สำำ�เร็็จได้้จากการ
ลงมืือกระทำำ� 2) การได้้เห็็นประสบการณ์์ความสำำ�เร็็จของ
ผู้้�อื่่�นหรืือต้้นแบบ 3) การได้้รัับคำำ�แนะนำำ�หรืือคำำ�พููดชัักจููง
โน้้มน้้าว และ 4) สภาวะทางด้้านร่่างกายและอารมณ์์
(Bandura, 2010) ส่่วนแนวคิิดการปฏิิบััติิงานด้้านความ
ปลอดภััย (Griffin & Neal, 2000) ซึ่่�งสามารถประเมิินจาก
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ผลของโปรแกรมการส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตนด้้านความปลอดภััยต่่อการปฏิิบัติั ิงาน
ด้้านความปลอดภััยของหััวหน้้าเวรหอผู้้�ป่่วยใน ในโรงพยาบาลเอกชน

พฤติิกรรมการตอบสนอง ผ่่านความรู้้� ทัักษะ และแรงจููงใจ
ของบุุคคล ซึ่่ง� ทำำ�ให้้เกิิดการปฏิิบัติั งิ านที่่ป� ลอดภััย 2 ลัักษณะ

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยบููรพา

ได้้แก่่ 1) การปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดด้้านความปลอดภััย และ
2) การมีีส่ว่ นร่่วมในการปฏิิบัติั ด้ิ า้ นความปลอดภััย (ภาพที่่� 1)

โปรแกรมการส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตน
1) การเสริิมสร้้างความรู้้�จากวิิทยากรที่่�เป็็นผู้้�นำำ�ต้้นแบบ
2) การแลกเปลี่่ย� นประสบการณ์์ความสำำ�เร็็จ เช่่น การระดมความคิิด
3) การเรีียนรู้้�จากต้้นแบบที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ เช่่น การติิดตาม
	ชมเชย และให้้คำำ�ปรึึกษาหน้้างาน
4) การเสริิมสร้้างจิิตใจในการเผชิิญสถานการณ์์ด้้านความปลอดภััย
โดยใช้้ คู่่�มืือ QR Code สร้้างกลุ่่�ม Line Safety Performance

การปฏิิบััติิงานด้้านความปลอดภััย
1.	ด้้านการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด
2.	ด้้านการมีีส่่วนร่่วม

ภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดการวิิจััย
วิิธีีดำำ�เนิินการวิิจััย
การวิิจััยนี้้�เป็็นวิิจััยกึ่่�งทดลองแบบสองกลุ่่�มวััดผล
ก่่อนและหลัังการทดลอง (Quasi-experimental two
group pre–test post-test design) เพื่่�อศึึกษาผลของ
โปรแกรมการส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตนด้้านความปลอดภััย
ที่่�มีผี ลต่่อการปฏิิบัติั งิ านด้้านความปลอดภััยของหััวหน้า้ เวร
หอผู้้�ป่่วยใน ในโรงพยาบาลเอกชน
ประชากรและกลุ่่�มตััวอย่่าง
ประชากร คืือ หััวหน้้าเวรในโรงพยาบาลเอกชน
ระดัับทุุติิยภููมิิ สัังกััดมููลนิิธิิไม่่แสวงหากำำ�ไร 2 แห่่ง จำำ�นวน
85 คน
กลุ่่�มตััวอย่่าง ประกอบด้้วยหััวหน้า้ เวรจำำ�นวน 60 คน
แบ่่งเป็็นกลุ่่�มทดลองซึ่่ง� เป็็นพยาบาลหััวหน้า้ เวรโรงพยาบาล
แห่่งที่่� 1 จำำ�นวน 30 คน และกลุ่่�มควบคุุมเป็็นพยาบาล
หััวหน้า้ เวรโรงพยาบาลแห่่งที่่� 2 จำำ�นวน 30 คน ซึ่่ง� โรงพยาบาล
ทั้้�ง 2 แห่่งนั้้�น เป็็นโรงพยาบาลทั่่�วไประดัับทุุติิยภููมิิ สัังกััด
เครืือมููลนิิธิิไม่่แสวงหากำำ�ไร มีีจำำ�นวนเตีียง 90-120 เตีียง
จำำ�นวนพยาบาลวิิชาชีีพ 60-70 คน รวมทั้้ง� มีีระบบการบริิหาร
ทางการพยาบาลอย่่างเดีียวกััน โดยเฉพาะมีีการใช้้นโยบาย
ด้้านความปลอดภััยที่่�อ้้างอิิงมาจากสถาบัันรัับรองคุุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ) และได้้ รั ั บ การรัั บ รองคุุ ณ ภาพ
Hospital Accreditation ขั้้�น 2 เหมืือนกััน
วิิธีกี ารคำำ�นวณขนาดตััวอย่่าง คำำ�นวณด้้วยโปรแกรม
G*Power ประมาณขนาดกลุ่่�มตัั ว อย่่ า งแบบทดสอบ
สมมุุติฐิ านทางเดีียว กำำ�หนดค่่าความเชื่่อ� มั่่น� ระดัับนััยสำำ�คัญ
ั
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ที่่� .05 อำำ�นาจการทดสอบเท่่ากัับ .80 และค่่าขนาดอิิทธิิพล
เท่่ากัับ 0.50 (Chanpilom, 2017) ได้้ขนาดกลุ่่�มตััวอย่่าง
ที่่�เหมาะสมเท่่ากัับ 27 คน ผู้้�วิิจััยจึึงกำำ�หนดขนาดของ
กลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งหมดเป็็น 30 คน ทำำ�การสุ่่�มแบบง่่าย โดย
วิิธีีจัับฉลากแบบไม่่ใส่่คืืนจำำ�นวน 6 แผนก แผนกละ 5 คน
รวมทั้้�งหมด 30 คน ซึ่่�งมีีเกณฑ์์ในการคััดเข้้า คืือ เป็็น
พยาบาลที่่�มีีประสบการณ์์การทำำ�งานตั้้�งแต่่ 1 ปีีขึ้้�นไป และ
ได้้รัับมอบหมายให้้เป็็นหััวหน้้าเวรหอผู้้�ป่่วยใน ส่่วนเกณฑ์์
ในการคััดออก คืือ กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�อยู่่�ระหว่่างการลาป่่วย
ลาคลอด หรืือย้้ายออกจากโรงพยาบาลในช่่วงการทำำ�วิิจััย
ซึ่่�งในการศึึกษานี้้�ไม่่ มีี ผู้้ �ถอนตัั วออกก่่อนครบกิิ จกรรม
การวิิจััย
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการวิิจััย ประกอบด้้วย 2 ส่่วน
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ส่่วนที่่� 1 เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ประกอบด้้วย
1.1 แบบสอบถามข้้ อ มููลทั่่� ว ไปส่่ ว นบุุ ค คลของ
พยาบาลหััวหน้้าเวรประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับ อายุุ
เพศ วุุฒิกิ ารศึึกษา ระยะเวลาการปฏิิบัติั งิ านในโรงพยาบาล
และระดัับตำำ�แหน่่ง ประสบการณ์์การเป็็นหััวหน้้าเวร
ประสบการณ์์การเป็็นคณะกรรมการความเสี่่�ยง/ความ
ปลอดภััยในโรงพยาบาล และประสบการณ์์การเข้้าร่่วม
อบรมวิิชาการด้้านความปลอดภััยโดยมีีลัักษณะคำำ�ถาม
ให้้เลืือกตอบและเติิมข้้อความในช่่องว่่าง รวมทั้้�งสิ้้น� จำำ�นวน
9 ข้้อ

Effects of the Promoting Safety Self-Efficacy Program on Safety Performance
of Charge Nurses in the In-Patient Departments in Private Hospitals

1.2 แบบสอบถามการปฏิิ บั ั ติ ิ ง านด้้ า นความ
ปลอดภััย ซึ่่�งสุุทธิิชารััตน์์ จัันติิยะ และคณะ (Chantiya,
Singchangchai, & Aree, 2019) พััฒนาตามกรอบแนวคิิด
ทฤษฎีีของกริ๊๊�ฟฟิินและนีีล (Griffin & Neal, 2000)
ประกอบด้้วยข้้อคำำ�ถามทั้้�งหมด 22 ข้้อ แบ่่งเป็็นด้้านการ
ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดด้้านความปลอดภััย และด้้านการมีี
ส่่วนร่่วมด้้านความปลอดภััย แบบสอบถาม เป็็นแบบมาตร
ประมาณค่่า 5 ระดัับ โดยกำำ�หนดคะแนน 1-5 (1 = รัับรู้้�
การปฏิิบััติิน้้อยที่่�สุุด และ 5 = รัับรู้้�การปฏิิบััติิมากที่่�สุุด)
คะแนนรวมสููงกว่่า หมายถึึง การปฏิิบััติิงานด้้านความ
ปลอดภััยสููงกว่่า ซึ่่�งการแปลระดัับของการรัับรู้้�การปฏิิบััติิ
งานของพยาบาลหััวหน้้าเวรใช้้เกณฑ์์คะแนนเฉลี่่�ย โดยที่่�
4.50 - 5.00 หมายถึึง การรัับรู้้�การปฏิิบััติิงานของพยาบาล
หััวหน้้าเวรอยู่่�ในระดัับสููงที่่�สุุด, 3.50 - 4.49 หมายถึึง
การรัับรู้้ก� ารปฏิิบัติั งิ านของพยาบาลหััวหน้า้ เวรอยู่่�ในระดัับ
สููง, 2.50 - 3.49 หมายถึึง การรัับรู้้�การปฏิิบััติิงานของ
พยาบาลหััวหน้้าเวรอยู่่�ในระดัับปานกลาง, 1.50 - 2.49
หมายถึึง การรัับรู้้�การปฏิิบััติิงานของพยาบาลหััวหน้้าเวร
อยู่่�ในระดัับน้้อย, 1.00 - 1.49 หมายถึึง การรัับรู้ก�้ ารปฏิิบัติั งิ าน
ของพยาบาลหััวหน้้าเวรอยู่่�ในระดัับน้้อยที่่�สุุด (Best &
Khan, 2014)
ส่่วนที่่� 2 เครื่่อ� งมืือที่่�ใช้้ในการทดลอง คืือ โปรแกรม
การส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตนด้้านความปลอดภััยที่่�ผู้้�วิิจััย
ประยุุกต์์มาจากกรอบทฤษฎีีการรัับรู้้�สมรรถนะแห่่งตน
(Bandura, 2010) ที่่�ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรม
ในการปฏิิ บั ั ติ ิ ง านด้้ า นความปลอดภัั ย ในบทบาทและ
สถานการณ์์ต่่าง ๆ ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดผลลััพธ์์ที่่�ดีีทั้้�งในการปฏิิบััติิ
ตามข้้อกำำ�หนดและการมีีส่่วนร่่วม (Griffin & Neal, 2000)
โดยโปรแกรมที่่ใ� ช้้ในการทดลองนั้้น� ประกอบด้้วย 4 กิิจกรรม
ได้้แก่่ 1) การเสริิมสร้้างความรู้�จ้ ากวิิทยากรที่่เ� ป็็นผู้้�นำ�ต้
ำ น้ แบบ
จััดกิิจกรรม 1 ครั้้�ง ใช้้เวลา 8 ชั่่�วโมง 2) การแลกเปลี่่�ยน
ประสบการณ์์ความสำำ�เร็็จ เช่่น การระดมความคิิด โดยแบ่่ง
เป็็น 3 ฐาน ในแต่่ละฐานใช้้เวลาในการจััดกิิจกรรม 2 ชั่่ว� โมง
3) การเรีียนรู้้�จากต้้นแบบที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ เช่่น การ
ติิดตามและให้้คำำ�ปรึึกษาหน้้างานจััดกิิจกรรมสััปดาห์์ละ
2 ครั้้�ง ใช้้เวลาครั้้�งละ 1 ชั่่�วโมง และ 4) การเสริิมสร้้างจิิตใจ
ในการเผชิิญสถานการณ์์ด้้านความปลอดภััย โดยผู้้�วิิจััย
จััดทำำ�คู่่�มืือ QR Code ในเรื่่อ� งความปลอดภััย ซึ่่ง� ได้้ผ่า่ นการ
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ตรวจสอบคู่่�มืือจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 5 ท่่าน ซึ่่�งคู่่�มืือ QR code
นี้้�จััดทำำ�เพื่่�อให้้หััวหน้้าเวรเข้้าถึึงคู่่�มืือได้้ง่่ายและสะดวก
รวดเร็็ว รวมทั้้�งจััดตั้้�งทีีม Line Safety Performance
สำำ�หรัับการให้้คำำ�ปรึึกษา เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในความ
สามารถให้้หัวหน้
ั า้ เวรในการปฏิิบัติั งิ านด้้านความปลอดภััย
และสามารถตััดสิินใจในการป้้องกัันความเสี่่�ยงระหว่่าง
ทีีมงาน รวมใช้้เวลาในการดำำ�เนิินการตามโปรแกรมทั้้�งหมด
8 สััปดาห์์ (Ketwathimart, Phulom, Chuencham, &
Punpom, 2016)
การตรวจสอบคุุณภาพของเครื่่�องมืือ
	ผู้้วิ� จัิ ยั ทำำ�การทดสอบโปรแกรมการส่่งเสริิมสมรรถนะ
แห่่งตนด้้านความปลอดภััยกัับพยาบาลหััวหน้า้ เวรที่่ไ� ม่่ได้้รับั
การสุ่่�มเป็็นกลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 6 คน หลัังจากผ่่านการ
ตรวจสอบจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ และนำำ�มาปรัับปรุุงแก้้ไขก่่อน
นำำ�ไปใช้้จริงิ สำำ�หรับั แบบสอบถามการปฏิิบัติั งิ านด้้านความ
ปลอดภััย ตรวจสอบคุุณภาพด้้านความตรงตามเนื้้�อหาโดย
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจำ�ำ นวน 5 คน ประกอบด้้วยผู้้�บริิหารทางการ
พยาบาล 2 ท่่าน อาจารย์์ด้้านการบริิหารทางการพยาบาล
2 ท่่าน และผู้้�เชี่่�ยวชาญการวิิจััยด้้านความปลอดภััย 1 ท่่าน
พิิจารณาให้้ข้้อเสนอแนะ และนำำ�มาหาค่่าดััชนีีความตรง
เชิิงเนื้้อ� หาเท่่ากัับ .98 หลัังจากนั้้น� ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้นำ�ำ แบบสอบถาม
มาหาความเชื่่�อมั่่�น (Reliability) กัับพยาบาลหััวหน้้าเวร
ที่่�ไม่่ได้้รัับการสุ่่�มเป็็นกลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 30 คน นำำ�มา
วิิเคราะห์์หาค่่าCronbach’s Alpha Coefficient ได้้ค่่า
เท่่ากัับ .92 โดยด้้านการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดด้้านความ
ปลอดภััยได้้ค่่าเท่่ากัับ .87 และด้้านการมีีส่่วนร่่วมได้้ค่่า
เท่่ากัับ .92
การพิิทัักษ์์สิทิ ธิ์์�ของกลุ่่�มตััวอย่่าง
การวิิ จั ั ย ได้้ รั ั บ การพิิ จ ารณาเห็็ น ชอบจากคณะ
กรรมการจริิยธรรมการวิิจััยในมนุุษย์์ของมหาวิิทยาลััย
คริิสเตีียน เอกสารรัับรองเลขที่่� น.09/2563 เมื่่�อวัันที่่� 23
ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ดำำ�เนิินการพิิทัักษ์์สิิทธิ์์�กลุ่่�มตััวอย่่าง
โดยอธิิบายแก่่กลุ่่�มตััวอย่่างถึึงการมีีสิิทธิ์์�ในการตััดสิินใจ
ตอบรัับหรืือปฏิิเสธในการเข้้าร่่วมการวิิจััย และระหว่่าง
การวิิจัยั มีีสิทิ ธิ์์ที่่� จ� ะถอนตััวเมื่่อ� ใดก็็ได้้โดยไม่่ต้อ้ งแจ้้งเหตุุผล
และไม่่มีีผลกระทบต่่อการปฏิิบััติิงานใด ๆ ทั้้�งสิ้้�น พร้้อมทั้้�ง
ให้้ความมั่่น� ใจแก่่กลุ่่�มตััวอย่่างว่่าจะเก็็บข้้อมููลนี้้เ� ป็็นความลัับ
ไม่่เปิิดเผยข้้อมููลต่่อบุุคคลอื่่�นว่่าเป็็นข้้อมููลของใคร ผลการ
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ผลของโปรแกรมการส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตนด้้านความปลอดภััยต่่อการปฏิิบัติั ิงาน
ด้้านความปลอดภััยของหััวหน้้าเวรหอผู้้�ป่่วยใน ในโรงพยาบาลเอกชน

วิิจััยจะรายงานข้้อมููลเป็็นภาพรวมและเมื่่�อวิิเคราะห์์ข้้อมููล
เรีียบร้้อยแล้้วแบบสอบถามจะถููกทำำ�ลายเพื่่�อปกป้้องสิิทธิิ
ของกลุ่่�มตััวอย่่างไม่่ให้้ได้้รับั ผลกระทบจากการเข้้าร่่วมงาน
วิิจััย หลัังจากนั้้�นผู้้�วิิจััยนำำ�หนัังสืือยิินยอมให้้กลุ่่�มตััวอย่่าง
ลงนาม
การเก็็บรวบรวมข้้อมููล
ในการศึึกษาครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิ จัั ยได้้ ดำำ�เนิิ นการทดลอง
พร้้อมกัันทั้้�งกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุม โดยผู้้�วิจัิ ยั ดำำ�เนิิน
การขออนุุญาตเข้้าดำำ�เนิินการทำำ�วิิจัยั กัับโรงพยาบาลเอกชน
จำำ�นวน 2 แห่่ง ขอทะเบีียนรายชื่่อ� พยาบาลหััวหน้า้ เวร และ
คััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างตามเกณฑ์์การคััดเข้้า และเข้้าพบ
กลุ่่�มตััวอย่่างเพื่่�อชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์ ขั้้�นตอน ระยะเวลา
พร้้อมทั้้�งชี้้�แจงการพิิทัักษ์์สิิทธิิในการตอบรัับหรืือเข้้าร่่วม
การวิิจััย หลัังจากนั้้�นผู้้�วิิจััยประเมิินการรัับรู้้�การปฏิิบััติิงาน
ด้้านความปลอดภััยของหััวหน้้าเวรหอผู้้�ป่่วยในด้้วยแบบ
สอบถามการปฏิิบัติั งิ านด้้านความปลอดภััยทั้้ง� ในกลุ่่�มทดลอง
และกลุ่่�มควบคุุม
กลุ่่ � ม ควบคุุม ได้้ รั ั บ การปฏิิ บั ั ติ ิ ต ามปกติิ ข อง
โรงพยาบาล
กลุ่่�มทดลอง ได้้รัับกิิจกรรมการทดลอง ประกอบ
ไปด้้วยจำำ�นวน 4 กิิจกรรม ดัังนี้้�
	กิิจกรรมที่่� 1 การเสริิมสร้้างความรู้้�จากวิิทยากร
ที่่�เป็็นผู้้�นำำ�ต้้นแบบ เป็็นกิิจกรรมที่่�ทบทวนนโยบายในการ
จััดการความเสี่่ย� งของโรงพยาบาล โดยหััวหน้า้ ศููนย์์คุณ
ุ ภาพ
โรงพยาบาล ใช้้เวลาในการจััดกิิจกรรม 8 ชั่่�วโมง 1 ครั้้�ง
เนื้้�อหาประกอบด้้วย 1) ประเด็็นปััญหาและสถิิติิ จาก
การเกิิดปััญหาด้้านความไม่่ปลอดภััยในการดููแลผู้้�ป่่วย
2) การทบทวนความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับบริิหารความเสี่่�ยงและ
ความปลอดภััยในการดููแลผู้้�ป่่วย 3) การทบทวนเกี่่�ยวกัับ
แนวทางการจััดการและการรายงานบริิหารความเสี่่ย� งและ
ความปลอดภััยในการดููแลผู้้�ป่่วย
	กิิจกรรมที่่� 2 การแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ความ
สำำ�เร็็จ โดยแบ่่งเป็็น 3 ฐาน ในแต่่ละฐานใช้้เวลาในการจััด
กิิจกรรม 2 ชั่่�วโมง โดยให้้หััวหน้้าเวรผลััดเปลี่่�ยนกัันมา
เข้้าร่่วมกิิจกรรมในแต่่ละครั้้�ง ดัังนี้้�
		 ฐานที่่� 1 อบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารด้้านความปลอดภััย
(Safe surgery & Infection control) เป็็นการทบทวน
เนื้้�อหาเรื่่�อง ความปลอดภััยในการผ่่าตััด และการป้้องกััน
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การติิดเชื้้�อ โดยให้้สถานการณ์์จำำ�ลอง และให้้หััวหน้้าเวร
บัันทึึกความเสี่่�ยงที่่�สัังเกตเห็็นจากสถานการณ์์ และตอบ
คำำ�ถามจากสถานการณ์์ แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น และ
สะท้้อนความคิิด ปััญหาต่่าง ๆ ที่่�เป็็นอุุปสรรคในการบริิหาร
ความปลอดภััย สร้้างแรงจููงใจ เสริิมพลัังในการปฏิิบััติิโดย
แบบอย่่างที่่�ประสบความสำำ�เร็็จ
		 ฐานที่่� 2 อบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารด้้านความปลอดภััย
(Medication & blood Safety, Identification) เป็็นการ
ทบทวนเนื้้�อหาเรื่่อ� ง ความปลอดภััยในการบริิหารยา การให้้
เลืือด และการระบุุตััวผู้้�ป่่วย โดยให้้พยาบาลหััวหน้้าเวร
แต่่ละคนอ่่านโจทย์์ สถานการณ์์ พร้้อมทั้้�งให้้พยาบาล
หััวหน้้าเวรเล่่าเหตุุการณ์์ที่่�ประทัับใจ หรืือคิิดว่่าประสบ
ความสำำ�เร็็จในการป้้องกัันความเสี่่�ยงและส่่งเสริิมความ
ปลอดภััยในแผนกตนเอง
		 ฐานที่่� 3 อบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารด้้านความปลอดภััย
(Patient care process & Emergency response) เป็็น
การทบทวนเนื้้อ� หาเรื่อ�่ ง ความปลอดภััยในกระบวนการดููแล
ผู้้�ป่่วย โดยให้้พยาบาลหััวหน้้าเวรแต่่ละคนจัับฉลาก 1 ใบ
หากได้้ทัักษะใดให้้เขีียนบอก วิิธีีการ/หลัักการ/ขั้้�นตอน
การปฏิิบััติิตามประสบการณ์์และความรู้้�แต่่ละบุุคคลสั้้�น ๆ
	กิิจกรรมที่่� 3 การเรีียนรู้้�จากต้้นแบบที่่�ประสบ
ความสำำ�เร็็จ โดยดำำ�เนิินการติิดตามดููแล ให้้คำำ�ปรึึกษาการ
ปฏิิบััติิด้้านความปลอดภััยและการจััดการความเสี่่�ยงของ
หััวหน้้าเวรในหอผู้้�ป่่วยในหน้้างาน กล่่าวชื่่�นชม ให้้รางวััล
สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีีมาตรการในการจััดการความเสี่่�ยงใหม่่ ๆ โดย
ผู้้�วิิจััย หััวหน้้าศููนย์์คุุณภาพและหััวหน้้าฝ่่ายการพยาบาล
ใช้้เวลาในการจััดกิิจกรรมสััปดาห์์ละ 2 ครั้้ง� ครั้้ง� ละ 1 ชั่่ว� โมง
	กิิจกรรมที่่� 4 การเสริิมสร้้างจิิตใจในการเผชิิญ
สถานการณ์์ด้้านความปลอดภััย โดยผู้้�วิิจััยติิดป้้าย คู่่�มืือ
QR Code ไว้้ในแผนกหอผู้้�ป่่วยใน เพื่่�อให้้หััวหน้้าเวรเข้้าถึึง
คู่่�มืือได้้ง่่ายและสะดวกรวดเร็็ว และสร้้าง Line Safety
Performance สำำ�หรัับการให้้คำำ�ปรึึกษาตลอด 24 ชั่่�วโมง
โดยมีีผู้้�ตรวจการโรงพยาบาล เป็็นผู้้�รัับข้้อมููลหลัักและช่่วย
แก้้ไขปััญหา
	ผู้้ � วิ ิ จั ั ย ประเมิิ น ผลหลัั ง การเข้้ า ร่่ ว มโปรแกรมฯ
เสร็็จสิ้้น� ในสััปดาห์์ที่่� 8 ทัันทีี ทั้้ง� กลุ่่�มควบคุุมและกลุ่่�มทดลอง
โดยผู้้วิ� จัิ ยั ส่่งแบบสอบถามการปฏิิบัติั งิ านด้้านความปลอดภััย
ให้้หัวหน้
ั า้ เวรทั้้ง� กลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุมตอบ หลัังจากนั้้น�
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ผู้้วิ� จัิ ยั ได้้ตรวจสอบความสมบููรณ์์ของข้้อมููลในแบบสอบถาม
ก่่อนนำำ�ไปวิิเคราะห์์ และรายงานผลการวิิจััยเป็็นข้้อมููล
โดยรวม โดยได้้รัับแบบสอบถามจากกลุ่่�มตััวอย่่างครบ
ทั้้�งหมด 60 ชุุด
การวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางสถิิติิ
การวิิจััยครั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจััยใช้้สถิิติิเชิิงพรรณนาวิิเคราะห์์
ข้้อมููลทั่่�วไป ได้้แก่่ ร้้อยละ ค่่าเฉลี่่�ยและส่่วนเบี่่�ยงเบน
มาตรฐาน ใช้้สถิิติิไคสแควร์์ เปรีียบเทีียบร้้อยละระหว่่าง
2 กลุ่่�ม ข้้อมููลมีีการกระจายแบบปกติิ จึึงได้้เปรีียบเทีียบ
คะแนนเฉลี่่�ยก่่อนและหลัังการทดลองใช้้ Paired t-test
และการเปรีียบเทีียบคะแนนเฉลี่่ย� ระหว่่างกลุ่่�มทดลองและ
กลุ่่�มควบคุุมใช้้ Independent t-test กำำ�หนดค่่าความมีี
นััยสำำ�คััญทางสถิิติิที่่� p < .05
ผลการวิิจััย
1.	ข้้อมููลทั่่�วไปของกลุ่่�มตััวอย่่าง
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กลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุมเป็็นเพศหญิิงและ
สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี อายุุเฉลี่่�ย 35 ปีี เคยมีี
ประสบการณ์์การเป็็นหััวหน้้าเวรมากกว่่า 5 ปีี (ร้้อยละ
60.00) กลุ่่�มทดลองเคยมีีประสบการณ์์การทำำ�งานมาแล้้ว
เกิิน 5 ปีี มากกว่่ากลุ่่�มควบคุุม (ร้้อยละ 66.67 และ 50.00
ตามลำำ�ดัับ) กลุ่่�มทดลองดำำ�รงตำำ�แหน่่งพยาบาลวิิชาชีีพ
ประจำำ�การน้้อยกว่่ากลุ่่�มควบคุุม (ร้้อยละ 76.67 และ 80.00
ตามลำำ�ดับั ) ส่่วนใหญ่่ทั้้ง� กลุ่่�มทดลองและควบคุุมไม่่เคยเป็็น
คณะกรรมการความเสี่่�ยง/ความปลอดภััยในโรงพยาบาล
(ร้้อยละ 60.00 และ 73.33 ตามลำำ�ดัับ) กลุ่่�มทดลองได้้
เข้้าร่่วมประชุุมวิิชาการเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยในระยะ
3 ปีีที่่�ผ่่านมาน้้อยกว่่ากลุ่่�มควบคุุม (ร้้อยละ 76.67 และ
83.33 ตามลำำ�ดัับ) เมื่่�อทดสอบสถิิติิไคสแควร์์พบว่่าข้้อมููล
ทั่่�วไปของทั้้�ง 2 กลุ่่�ม ไม่่มีคี วามแตกต่่างกัันอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั
ทางสถิิติิ (ตารางที่่� 1)

ตารางที่่� 1 เปรีียบเทีียบจำำ�นวน ร้้อยละ ของข้้อมููลทั่่�วไปในกลุ่่�มตััวอย่่าง
กลุ่่�มทดลอง (n=30)
กลุ่่�มควบคุุม (n=30)
ลัักษณะกลุ่่�มตััวอย่่าง
		จำำ�นวน	ร้้อยละ	จำำ�นวน	ร้้อยละ

อายุุ	
(x̅ ̅ = 35.10, SD =7.03, range 25-47) (x̅ ̅ = 35.06, SD = 8.90, range 25-53)
25-35 ปีี
13
43.33
12
40.00
36-45 ปีี
15
50.00
12
40.00
46 ปีี ขึ้้�นไป
2
6.67
6
20.00
ประสบการณ์์ทำำ�งานในโรงพยาบาล (ปีี)
		
< 2 ปีี
3
10.00
12
40.0
2-3 ปีี
4
13.33
1
3.33
4-5 ปีี
3
10.00
2
6.67
> 5 ปีี
20
66.67
15
50.0
การดำำ�รงตำำ�แหน่่งในปััจจุุบััน					
พยาบาลวิิชาชีีพประจำำ�การ
23
76.67
24
80.00
	หััวหน้้าหอผู้้�ป่ว่ ย
7
23.33
6
20.00
ประสบการณ์์การเป็็นหััวหน้้าเวร					
< 1 ปีี
6
20.00
10
33.34
2-3 ปีี
5
16.67
1
3.33
4-5 ปีี
1
3.33
1
3.33
> 5 ปีี
18
60.00
18
60.00

p-value
0.67

0.31

0.60

0.95
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ผลของโปรแกรมการส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตนด้้านความปลอดภััยต่่อการปฏิิบัติั ิงาน
ด้้านความปลอดภััยของหััวหน้้าเวรหอผู้้�ป่่วยใน ในโรงพยาบาลเอกชน

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยบููรพา

ตารางที่่� 1 (ต่่อ)
กลุ่่�มทดลอง (n=30)
กลุ่่�มควบคุุม (n=30)
ลัักษณะกลุ่่�มตััวอย่่าง
		จำำ�นวน	ร้้อยละ	จำำ�นวน	ร้้อยละ
ประสบการณ์์การเป็็นคณะกรรมการความเสี่่�ยง/ความปลอดภััยในโรงพยาบาล			
ไม่่เคย
18
60.00
22
73.33
เคย 1-3 ปีี
10
33.33
5
16.67
4-6 ปีี
2
6.67
3
10.00
การเข้้าร่่วมอบรมเกี่่�ยวกัับความปลอดภััยในระยะ 3 ปีีที่ผ่่� ่านมา 		
ไม่่ได้้รัับ
7
23.33
5
16.67
ได้้รัับ 1-3 ครั้้�ง
17
56.67
25
83.33
4-6 ครั้้�ง
6
20.00
0
0.00
การเข้้าร่่วมอบรมการบริิหารทางการพยาบาล/บริิหารจััดการ/บริิหารคุุณภาพในระยะ 3 ปีี ที่่�ผ่่านมา
ไม่่ได้้รัับ
18
60.00
16
53.33
ได้้รัับ 1-3 ครั้้�ง
10
33.33
14
46.67
4-6 ครั้้�ง
2
6.67
0
0.00
2. เปรีียบเทีียบคะแนนเฉลี่่ย� การปฏิิบัติั งิ านด้้าน
ความปลอดภััยระหว่่างกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุม
	ค่่าเฉลี่่�ยคะแนนการรัับรู้้�การปฏิิบััติิงานด้้านความ

p-value
0.59

0.10

0.28

ปลอดภััยของหััวหน้า้ เวรก่่อนเข้้าร่่วมโปรแกรมการส่่งเสริิม
สมรรถนะแห่่งตนด้้านความปลอดภััยไม่่แตกต่่างกัันอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญ (p > .05) (ตารางที่่� 2)

ตารางที่่� 2 เปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่ย� คะแนนการปฏิิบัติั งิ านด้้านความปลอดภััยก่่อนการใช้้โปรแกรมส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตน
		ด้้านความปลอดภััยของกลุ่่�มทดลองและกลุ่่�มควบคุุม
การปฏิิบััติิงานด้้านความปลอดภััย
กลุ่่�มทดลอง
กลุ่่�มควบคุุม

x̅ ̅

3.43
3.47

เมื่่อ� เปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่ย� คะแนนการรัับรู้้ก� ารปฏิิบัติั ิ
งานด้้านความปลอดภััยของหััวหน้า้ เวรหลัังเข้้าร่่วมโปรแกรม
การส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตนด้้านความปลอดภััย พบว่่า

SD

t

df

.58
.87
58
.65			

p-value
.79

คะแนนเฉลี่่�ยการรัับรู้้�การปฏิิบััติิงานด้้านความปลอดภััย
ของหััวหน้้าเวรของกลุ่่�มทดลองสููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุมอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญ (p < .05) (ตารางที่่� 3)

ตารางที่่� 3 เปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่ย� คะแนนการปฏิิบัติั งิ านด้้านความปลอดภััยหลัังการใช้้โปรแกรมส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตน
	ด้้านความปลอดภััยของกลุ่่�มทดลอง และกลุ่่�มควบคุุม
การปฏิิบััติิงานด้้านความปลอดภััย
กลุ่่�มทดลอง
กลุ่่�มควบคุุม
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x̅ ̅

4.47
3.47

SD

t

df

.33
-8.83
58
.51			

p-value
<.001
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3. เปรีียบเทีียบการปฏิิบัติั งิ านด้้านความปลอดภััย
ของกลุ่่ม� ทดลองก่่อนและหลัังเข้้าร่่วมโปรแกรมการส่่งเสริิม
สมรรถนะแห่่งตนด้้านความปลอดภััย
กลุ่่�มทดลองหลัังได้้รัับการเข้้าร่่วมโปรแกรมการ
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ส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตนด้้านความปลอดภััยมีีคะแนน
เฉลี่่ย� การการรัับรู้้ก� ารปฏิิบัติั งิ านด้้านความปลอดภััยสููงกว่่า
ก่่อนการใช้้โปรแกรมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ (p <.05) (ตาราง
ที่่� 4)

ตารางที่่� 4 เปรีียบเทีียบค่่าเฉลี่่�ยคะแนนการปฏิิบััติิงานด้้านความปลอดภััยก่่อนและหลัังการใช้้โปรแกรมการส่่งเสริิม
		สมรรถนะแห่่งตนด้้านความปลอดภััยของกลุ่่�มทดลอง
การรัับรู้้�การปฏิิบััติิงานด้้านความปลอดภััย
ก่่อนการใช้้โปรแกรม
หลัังการใช้้โปรแกรม

x̅ ̅

3.47
4.47

อภิิปรายผล
	ภายหลัั ง กลุ่่�มทดลองได้้ รั ั บ โปรแกรมส่่ ง เสริิ ม
สมรรถนะแห่่งตนด้้านความปลอดภััยมีีการรัับรู้้�การปฏิิบััติิ
งานด้้านความปลอดภััยสููงกว่่ากลุ่่�มควบคุุม เนื่่�องจากตาม
ทฤษฎีีการรัับรู้้�สมรรถนะแห่่งตน (Bandura, 2010) ที่่�มีี
ความเชื่่�อว่่าพฤติิกรรมไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นและเปลี่่�ยนแปลงไป
เนื่่อ� งจากปััจจััยทางสภาพแวดล้้อมแต่่เพีียงอย่่างเดีียว หาก
แต่่มีปัี จั จััยส่่วนบุุคคลร่่วมด้้วย ซึ่่ง� ถ้้านำำ�ปัจั จััยเหล่่านี้้ม� าสร้้าง
เป็็นโปรแกรมส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตน จะสามารถเพิ่่�ม
การรัับรู้�ส้ มรรถนะแห่่งตนได้้ ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับทฤษฎีีการรัับรู้�้
สมรรถนะแห่่งตน ที่่�กล่่าวว่่า ถ้้าบุุคคลมีีการรัับรู้้�หรืือมีี
ความเชื่่�อในความสามารถตนเองสููงและเมื่่�อทำำ�แล้้วจะได้้
ผลลััพธ์์ตามที่่�คาดหวัังไว้้ บุุคคลนั้้�นก็็จะมีีแนวโน้้มจะปฏิิบัติั ิ
ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับการศึึกษาที่่�พบว่่า ปััจจััยสำำ�คัญ
ั ที่่�มีีอิทิ ธิิพล
ต่่อความสามารถด้้านความปลอดภััยของพยาบาล คืือ
การรัับรู้้�ความสามารถของตนเอง (Kim & Han, 2019)
การวิิจัยั นี้้�ผู้วิ�้ จัิ ยั นำำ�ทฤษฎีีดังั กล่่าว มาประยุุกต์์เป็็นกิิจกรรม
ต่่าง ๆ ครบทั้้�ง 4 รููปแบบ มีีกิิจกรรมในการเรีียนรู้้�แบบ
ผสมผสานทั้้�งด้้านวิิชาการ และประสบการณ์์ ที่่�ส่่งเสริิม
ให้้เกิิดองค์์ความรู้้� ทัักษะ และพฤติิกรรมที่่ผ่� า่ นกระบวนการ
ส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตน โดยคาดหวัังถึึงประโยชน์์เพื่่�อ
เป็็นแนวทางการปฏิิบััติิงานในพยาบาลหััวหน้้าเวรให้้เกิิด
ความมั่่�นใจ และสามารถเพิ่่�มสมรรถนะในการปฏิิบััติิงาน
ให้้เกิิดความปลอดภััยแก่่ตนเอง การดููแลผู้้�ป่ว่ ย รวมถึึงส่่งผล
ให้้เกิิดการรัับรู้้� ทััศนคติิที่่�ดีี หััวหน้้าเวรจึึงมีีการรัับรู้้�ในการ
ปรัับเปลี่่ย� นพฤติิกรรมการปฏิิบัติั งิ านด้้านความปลอดภััยที่่�
เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�งสอดคล้้องกัับการศึึกษาผลของการใช้้โปรแกรม

SD

t

.64
-8.46
.33		

df

p-value

29

<.001

การส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตนในด้้านการเสริิมสร้้างความรู้้�
ทัักษะ ที่่�ส่่งผลต่่อการปฏิิบััติติ ามข้้อกำำ�หนด และได้้พบว่่า
ความสามารถในการเก็็บตััวอย่่างเลืือดส่่งตรวจเพาะเชื้้�อ
ของพยาบาลวิิชาชีีพภายหลัังได้้รัับโปรแกรมการส่่งเสริิม
สมรรถนะแห่่งตนสููงกว่่าก่่อนได้้รัับโปรแกรม และอััตรา
การปนเปื้้อ� นเชื้้อ� จุุลชีีพในตััวอย่่างเลืือดที่่�ส่ง่ ตรวจเพาะเชื้้อ�
ภายหลัังได้้รัับโปรแกรมการส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตนของ
พยาบาลวิิชาชีีพต่ำำ��กว่่าก่่อนได้้รัับโปรแกรม (Phupirom,
Cheykan, & Chanthavee, 2018) และสอดคล้้องกัับ
การศึึกษา ที่่�พบว่่ามีีคะแนนเฉลี่่�ยความสามารถในการให้้
บริิการทางการแพทย์์ฉุุกเฉิินในด้้านความรู้้�ด้้านทััศนคติิ
และความสามารถในการปฏิิบััติิงานให้้บริิการการแพทย์์
ฉุุกเฉิินหลัังเข้้าร่่วมโปรแกรมส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตน
สููงกว่่าก่่อนเข้้าร่่วมโปรแกรมอย่่างมีีนัยั สำำ�คัญ
ั (Chanpilom,
2017) อีีกทั้้ง� สอดคล้้องกัับการศึึกษา ที่่ใ� ช้้ทฤษฎีีของแบนดููร่่า
ทั้้�ง 4 รููปแบบ ซึ่่�งพบว่่ากลุ่่�มทดลองที่่�เข้้าร่่วมโปรแกรม
ส่่งเสริิมสมรรถนะการบริิหารความเสี่่ย� งและความปลอดภััย
มีีความรู้้� การรัับรู้้�ในสมรรถนะแห่่งตนและความตระหนััก
ในการบริิหารความเสี่่�ยงและความปลอดภััยในการดููแล
ผู้้�ป่ว่ ยสููงกว่่าก่่อนเข้้าร่่วมโปรแกรม (Ketwathimart et al.,
2016) ผลการวิิจััยนี้้�จึึงสนัับสนุุนว่่าโปรแกรมการส่่งเสริิม
สมรรถนะแห่่ ง ตนด้้ า นความปลอดภัั ย ทำำ � ให้้ พ ยาบาล
หััวหน้้าเวรมีีการรัับรู้้�การปฏิิบััติิงานด้้านความปลอดภััย
เพิ่่�มขึ้้�น
นอกจากนี้้�ยัังพบว่่าภายหลัังที่่�กลุ่่�มทดลองได้้รัับ
โปรแกรมการส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตนด้้านความปลอดภััย
มีีการรัับรู้้�การปฏิิบััติิงานด้้านความปลอดภััยที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ซึ่่�ง
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ผลของโปรแกรมการส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตนด้้านความปลอดภััยต่่อการปฏิิบัติั ิงาน
ด้้านความปลอดภััยของหััวหน้้าเวรหอผู้้�ป่่วยใน ในโรงพยาบาลเอกชน

ในบริิบทเดิิมนั้้�นการส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตนด้้านความ
ปลอดภััยของกลุ่่�มตััวอย่่าง เป็็นรููปแบบการอบรมเชิิงบรรยาย
และวััดเป็็นความรู้้� และความสามารถในการปฏิิบััติิงาน
ด้้านความปลอดภััย อย่่างไรก็็ดีีโปรแกรมการส่่งเสริิม
สมรรถนะแห่่งตนสำำ�หรัับหััวหน้้าเวรของการวิิจััยนี้้� เน้้น
การระดมความคิิด เรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ความสำำ�เร็็จ
ของตนเองด้้านความปลอดภััย และความเชื่่�อในความ
สามารถของตนเองตลอดระยะเวลา 8 สััปดาห์์ ส่่งผลให้้
ระดัับการรัับรู้้�การปฏิิบััติิงานด้้านความปลอดภััยของกลุ่่�ม
ทดลองเพิ่่�มขึ้้�น สอดคล้้องกัับการศึึกษาที่่�พบว่่า ผลของ
โปรแกรมการส่่งเสริิมสมรรถนะแห่่งตนในการใช้้ SBAR
สื่่�อสารในทีีมสุุขภาพเพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงของพยาบาล
วิิชาชีีพ โดยการเปรีียบเทีียบวิิธีีการทดสอบก่่อนและหลััง
พบว่่ า คะแนนเฉลี่่� ย หลัั ง การใช้้ โ ปรแกรมการส่่ ง เสริิ ม
สมรรถนะแห่่งตนเพิ่่�มขึ้้�น (Raica, 2009)
ข้้อเสนอแนะจากการวิิจััย
1. 	ผู้้บ� ริิหารทางการพยาบาลควรนำำ�โปรแกรมไปใช้้
ในการพััฒนาสมรรถนะแห่่งตนของบุุคลากรระดัับหััวหน้า้ เวร
โดยการอบรมเชิิงปฏิิบัติั กิ ารด้้านความปลอดภััยเพื่่อ� ให้้เกิิด
ผลการปฏิิบััติิงานด้้านความปลอดภััยของหอผู้้�ป่่วยที่่�ดีี
2.	หััวหน้า้ เวรควรนำำ�โปรแกรมการส่่งเสริิมสมรรถนะ
ด้้านความปลอดภััยทั้้�ง 4 รููปแบบ ได้้แก่่ การเสริิมสร้้าง
ความรู้้�จากผู้้�นำำ�ต้้นแบบ การแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์
การเรีียนรู้้�จากต้้นแบบ และการใช้้คู่่�มืือ QR Code มา
ประยุุกต์์ใช้้ในหอผู้้�ป่่วยใน เพื่่�อให้้เกิิดความสามารถในการ
ปฏิิบััติิงานด้้านความปลอดภััย
3. ควรมีีการศึึกษาวิิจััยกึ่่�งทดลองในการส่่งเสริิม
สมรรถนะแห่่งตนด้้านความปลอดภััย ของหััวหน้า้ หอผู้้�ป่ว่ ย
พิิเศษเฉพาะที่่เ� กิิดอุุบัติั กิ ารณ์์ความเสี่่ย� งได้้ง่า่ ย เช่่น หอผู้้�ป่ว่ ย
ฉุุกเฉิิน หอผู้้�ป่่วยวิิกฤต เป็็นต้้น
กิิตติิกรรมประกาศ
	ผู้้�วิิจััยขอกราบขอบคุุณผู้้�บริิหารโรงพยาบาลและ
พยาบาลที่่�ให้้ความร่่วมมืือในการทดสอบเครื่่�องมืือและ
เก็็บรวมรวมข้้อมููล และขอขอบคุุณผู้้�ที่่เ� กี่่ย� วข้้องในงานวิิจัยั
ครั้้�งนี้้�ทุุกท่่าน
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วารสารคณะพยาบาลศาสตร์์
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