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บทคัดย่อ
	 วัตถุประสงค์: ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหัวใจส�าคัญของเป้าหมายของการให้บริการสุขภาพ งานวิจัยเชิง 
คุณภาพน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้ความหมายของความปลอดภัยของผู้ป่วยตามความเข้าใจของนักศึกษาพยาบาล 
เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วยผ่านการแสดงออกทางสุนทรียะ (วาดภาพ) วิธีการวิจัย: ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาพยาบาล 
ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แนวทางการ 
วาดภาพ และ 2) แนวค�าถามการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการให้ความหมายภาพที่วาดกับความปลอดภัยของผู้ป่วย เก็บรวบรวม 
ข้อมูลโดยให้ผู้ให้ข้อมูลวาดภาพ พร้อมเขียนค�าอธิบายใต้ภาพและการสัมภาษณ์ ผลการศึกษา: โดยการวิเคราะห์เน้ือหา  
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลให้ความหมายของความปลอดภัยของผู้ป่วย 4 ประเด็น คือ 1) ความปลอดภัยของผู้ป่วย 
เป็นจิตส�านึกและความต้ังใจของพยาบาลในการระวังอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้น 2) ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นการปฏิบัติตาม 
มาตรฐานการพยาบาล 3) การดูแลความปลอดภยัของผู้ป่วยต้องคดิว่าผู้ป่วยเป็นสมาชกิในครอบครวั และ 4) ความปลอดภยั 
ของผู้ป่วยเกิดจากความร่วมมือของทุกคน สรุป: ผลการศึกษานี้สามารถเป็นแนวทางให้อาจารย์พยาบาลน�าไปใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เก่ียวกับความปลอดภัยของผู้ป่วยท่ีหลากหลาย เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้ 
บ่มเพาะค่านิยมความปลอดภัยของผู้ป่วยอันเป็นพื้นฐานส�าคัญของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในวิชาชีพการพยาบาล 

ค�าส�าคัญ: การแสดงออกทางสุนทรียะ; นักศึกษาพยาบาล; ความปลอดภัยของผู้ป่วย
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Abstract 
	 Objective: Patient safety is the vital goal of health care delivery. This qualitative study aimed to 
explore the meaning of patient safety through esthetic expression (drawing) of nursing students, Faculty 
of Nursing, Prince of Songkla University. Methods: Key Informants were 30 third-year students, Faculty 
of Nursing, Prince of Songkla University. The research tools were 1) drawing guidelines and 2) semi-
structured interview questions to explain the connection between the picture and the definition of patient 
safety. The data were collected by using the drawn picture and semi-structured interviewing. Results: Data 
were analyzed by using content analysis. Four meanings of patient safety through esthetic expression were 
emerged: 1) patient safety is the nurse’s consciousness and commitment to monitor unsafe incidence; 2) 
patient safety is the practice based on nursing care standard; 3) caring for patient’s safety is like the way  
caring for our own family and 4) patient safety occurs in collaborative practices. Conclusion: The finding of 
this study can provide guidance for nursing lecturers in the development of teaching and learning strategies 
to offer students with a wide range of patient safety experiences and cultivate patient safety values which 
are the basis of safety culture in nursing profession.

Keywords: esthetic expression; nursing student; patient safety

ความส�าคัญของปัญหา
 ภาวะวิกฤติของสถานการณ์ทางสุขภาพที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน ท�าให้การวางแผนรับมือต้อง 
ด�าเนินการอย่างเคร่งครัด การสร้างระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง 
จึงเป็นสิ่งส�าคัญ คุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยยังคง 
เป็นเป้าหมายที่ส�าคัญของการให้บริการในทุกสถานการณ์  
ส�าหรับประเทศไทยได้ก�าหนดเป้าหมายและนโยบายความ
ปลอดภยัของผู้ป่วย (Patient Safety Goals) ภายใต้แนวคดิ 
SIMPLE ต้ังแต่ปี 25461 เพื่อให้หน่วยงาน บุคลากร 
สาธารณสุข ผู้ป่วยและผู้ใช้บรกิารได้ทราบและแสดงเจตนารมณ์ 
ในการขับเคลื่อนในทุกระดับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเชิงระบบ 
และการส่งเสรมิให้ผู้ป่วยและประชาชนมส่ีวนร่วมในการพฒันา 
คุณภาพเพื่อความปลอดภัยในระบบบริการสาธารณสุข
อย่างสร้างสรรค์2 ปัจจัยส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
ของผู้ป่วย คือ สมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยและการท�างาน 
ร่วมกันของสหวิชาชีพ ท่ีควรปลูกฝังต้ังแต่เป็นนักศึกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ องค์การอนามัยโลก (World Health 
Organization, WHO) ได้ก�าหนดแนวปฏบิติัความปลอดภยั 
ของผู้ป่วยให้หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนแพทย์
และสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดทักษะการเรียนรู้ 
และประยกุต์ใช้หลกัการและทฤษฎีในการสร้างความปลอดภยั 
ทางการปฏบิติัให้แก่ผู้ป่วย3 ดังน้ันหลกัสูตรการศกึษาการพยาบาล 
ต้องบ่มเพาะตั้งแต่เป็นนักศึกษาพยาบาล ให้ตระหนัก เข้าใจ

ถึงความส�าคัญของความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยซ่ึงเป็น
หวัใจส�าคญัของการให้บรกิารสขุภาพ2,4 ส�าหรบัหลกัสตูรของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดให้มี
การสอดแทรกเน้ือหาความปลอดภัยของผู้ป่วยกระจายอยู่ใน
วิชาต่างๆ ต้ังแต่ชั้นปีท่ี 1 ส่วนการเรียนเน้ือหาที่เป็นหลัก
การแนวทางส�าคัญของความปลอดภัยของผู้ป่วยจะบรรจุอยู่
ในวิชาการบริหารการพยาบาลชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
นักศึกษาจะมีโอกาสน�าความรู ้และทักษะเก่ียวกับความ
ปลอดภัยผู้ป่วยไปใช้ในการปฏิบัติวิชาทางคลินิก เพื่อเตรียม
ความพร้อมส�าหรับการขึ้นฝึกปฏิบัติบทบาทการเป็นผู้น�า
ทางการพยาบาลในชั้นปีที่ 4 ซึ่งต้องให้การดูแลพยาบาลแก่
ผู้ป่วยที่มีความหลากหลายและปัญหาสุขภาพท่ีซับซ้อนขึ้น  
อาจารย์พยาบาลจึงต้องกระตุ้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง
ความหมายของความปลอดภยั รวมท้ังกระตุ้นให้เกิดความไว 
ต่อสถานการณ์ท่ีเป็นความเส่ียงเพื่อหาแนวทางการสร้าง
สมรรถนะในการดูแลความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย
 การเรยีนการสอนในศตวรรษท่ี 21 เน้นทีก่ารปลกูฝัง 
วัฒนธรมการเรียนการสอนเชิงรุก (proactive) เพื่อให ้
นักศกึษาสามารถคดิวเิคราะห์ เกิดความคดิสร้างสรรค์ สามารถ 
สร้างความรู้ด้วยตนเอง น�าไปสู่ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกใน 
ศาสตร์ของวิชาชีพ รูปแบบการเรียนรู ้ทางการพยาบาล 
(pattern of knowing in nursing) ของ Carper5 ประกอบด้วย 
4 มิติ ได้แก่ 1) ความรู้เชิงประจักษ์ทางการพยาบาล 
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(science of nursing) หมายถึง ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง 
จากวิทยาศาสตร์ หรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่นๆ ที่สามารถ
ตรวจสอบได้อย่างชดัเจน 2) ความรูท้างจรยิศาสตร์ (ethics) 
หมายถึง ความรู้ที่เป็นแนวทาง วิธีปฏิบัติที่ได้มาจากแนวคิด 
ทางจรยิธรรม คุณธรรมและการตระหนักรูท่ี้เก่ียวข้องกับคุณค่า 
ต่างๆ 3) ความรูท่ี้เกิดภายในบคุคล (personal knowledge) 
หมายถึง ความรู้ที่ได้จากบุคคล จากการเข้าใจตนเอง หรือ 
การเอาใจใส่ท�าความเข้าใจบุคคลอื่นๆ และ 4) ความรู้เชิง 
สุนทรียศาสตร์ (aesthetics) หรือ art of nursing 
aesthetic หมายถึง ความรู้ท่ีได้จากศิลปะ คุณค่าและ 
ความงามของปรากฎการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ ในสภาพการเรยีน 
การสอนทางพยาบาลในปัจจบุนั การมุง่เน้นความรูท้างสนุทรยีะ 
(aesthetic knowing) มีความส�าคัญเพราะช่วยให้พยาบาล
เข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยท่ีผ่านประสบการณ์การเจ็บป่วย
ได้อย่างลกึซ้ึง เช่น ความเจ็บปวด ความพกิาร การหายป่วย 
การเกิด การตาย เป็นต้น ท�าให้สามารถเชือ่มโยงการพยาบาล 
กับความต้องการท่ีแท้จรงิของผู้ป่วยได้ ศลิปะเป็นประสบการณ์ 
ปกติของมนุษย ์ ท่ีสร ้างสรรค ์การแสดงออกไม ่สิ้น สุด  
การรังสรรค์ศิลปะคือกระบวนการสุนทรียะท่ีเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์ในอดีตและแสดงออกมาได้หลายมิติในผลงาน 
หนึ่งๆ ศิลปะมีศักยภาพสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายที่ 
อาจไม่เคยเข้าใจมาก่อน6 ความหมายของศิลปะและสนุทรยีะ 
เป็นพืน้ฐานส�าหรบัการสร้างแนวความคิดเก่ียวกับสนุทรยีศาสตร์ 
ทางการพยาบาล การใช้ศิลปะในการพยาบาลเป็นบทบาทที่
โดดเด่นของพยาบาลท้ังในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และ
การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการรักษา บ�าบัดและเยียวยา  
ปัจจุบันมีการน�าศิลปะมาใช้เพิ่มขึ้นใน เช่น การใช้ดนตรีใน 
ผู้ป่วยเด็ก ดนตรีเป็นการแสดงออกทางศิลปะที่มีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกและอารมณ์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
จิตใจ อารมณ์ ท�าให้รู้สึกผ่อนคลาย เพลิดเพลิน เบิกบาน 
และช่วยเบี่ยงเบนและดึงดูดความสนใจ มีการศึกษาพบว่า 
การใช้ดนตรีช่วยลดความเจ็บปวดจากการเจาะไขกระดูกใน
เด็กวัยเรียนได้อย่างมีนัยส�าคัญ7 การใช้งานทัศนศิลป์ต่างๆ 
(visual art) การเต้นร�าหรือการเคลื่อนไหวแบบอิสระเพื่อ
เพิ่มการประสานงานและความแข็งแรงของร่างกาย รวมทั้ง 
การวาดภาพเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ด้านสุขภาพและ 
การเจ็บป่วยเป็นวิธีการบ�าบัด ที่น�างานศิลปะมาใช้เพื่อแสดง
และตีความความหมายของประสบการณ์ด้านสุขภาพและ
ความเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น8

 ภาพวาดเป็นศิลปะประเภทหน่ึงซ่ึงเป็นความรู้ทาง
สุนทรียะ ท่ีจะส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ไขปัญหา สร้าง 
จินตนาการและสะท้อนความรู้สึกนึกคิด9 ภาพเป็นเสมือน
การแสดงออกทางความคิด ความรูสึ้ก สามารถส่ือความหมาย 
ออกมาได้ ท�าหน้าที่ในการส่ือสารส่งต่อข้อมูลหรือเป็นเสียง 
(photo voice) จากส่ิงท่ีวาดหรอืถ่ายทอดออกมาสูภ่ายนอก10 

นักศึกษาสามารถจินตนาการความปลอดภัยของผู ้ป่วย
ตามประสบการณ์การรับรู ้ ในอดีตต่อเน่ืองมาจากการ
ขึ้นฝึกปฏิบัติทางคลินิกของนักศึกษาแต่ละคนที่มีความ 
แตกต่างกัน การตีความ ให้ความหมายความปลอดภัยของ 
ผู้ป่วยสามารถแสดงออก หรอืส่ือสารออกมาได้ผ่านทางรปูภาพ 
ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการคิด การสังเกตและการสื่อสาร11 
ท�าให้เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญและสามารถน�าไปสู่
การวางแผนการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยได้12 การให้ 
นักศึกษาส่ือความหมายโดยการวาดภาพจะท�าให้ครูเข้าใจ 
ความรู้สึกนึกคิดของนักศึกษา ดังที่ Chan13 ได้ศึกษาเรื่อง
ผลของการวาดภาพในการเรียนการสอนทางพยาบาลโดยใช้
วิธีการเรียนการสอนด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problems 
Based Learning) โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มวาดภาพ 
ตามสถานการณ์ที่เตรียมไว้ แต่ละกลุ่มได้รับสถานการณ์ท่ี 
แตกต่างกัน เช่น การดูแลผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดนิ่วในถุงน�้าดี 
ช่วยให้นักศึกษาตระหนักและพิจารณาถึงความรู้ท่ีส�าคัญที่ 
พยาบาลต้องใช้ในการดูแลผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยหลงัการผ่าตัด 
น่ิวในถุงน�้าดี ประกอบด้วยแผล อุปกรณ์ทางการแพทย์/ 
สายระบาย และบทบาทของพยาบาลในการให้ความรู้แก่ 
ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด ท�าให้นักศึกษาศึกษาเข้าใจและจดจ�า 
ถึงทักษะของพยาบาลที่ต้องใช้ในขั้นตอนต่างๆ หลังการ 
ผ่าตัดได้ การเรยีนรูผ่้านการวาดภาพท�าให้นักศึกษาเชือ่มโยง 
ความสัมพันธ์ของกายวิภาคศาสตร์กับโรคและหัตถการต่างๆ 
รวมทัง้ช่วยให้นักศกึษาเข้าใจเข้าใจเน้ือหาง่ายขึน้และสามารถ 
จดจ�าความรูต่้างๆ ได้มากกว่าจากเน้ือหา Blomqvist, Pitkälä 
and Routasalo14 ได้ท�าวจิยัโดยพฒันาโปรแกรมชือ่ “ภาพของ 
ความโดดเด่ียว” เป็นการอบรมการใช้ศิลปะให้แก่บุคลากร 
ทางการแพทย์จ�านวน 14 คน เพื่อท�าความเข้าใจความรู้สึก 
โดดเด่ียวของผู้สูงอายุผ่านรูปภาพและการสะท้อนความรู้สึก 
ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรทางการแพทย์มีความรู ้ทาง 
จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์เพิ่มขึ้น และเข้าใจประสบการณ์ 
ความโดดเด่ียวของผู้สูงอายุมากขึ้น ในการพยาบาลด้าน
สุขภาพจิต Schwind and Lindsay15 ศึกษาผลการใช้การ 
สะท้อนคิดตนเองในการดูแลโดยยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางตาม 
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ประสบการณ์ที่แสดงผ่านรูปภาพ จดหมายและบทประพันธ์ 
โดยจดัเป็นกิจกรรมกลุม่เพือ่ใช้ความคดิสร้างสรรค์ในลกัษณะ 
ต่างๆ ได้แก่ การบันทึกเรื่องเล่า การเขียนเปรียบเทียบ  
การท�าภาพต่อ การเดินจงกรม การใช้รูปภาพวงกลมและ
ดนตร ีพบว่า ศลิปะช่วยให้พยาบาลมองเหน็ภาพสมัพนัธภาพ
ของพยาบาลกับผู้ป่วยและบุคคลท�าให้เกิดความรู้ที่ลึกซ้ึง 
ในการดูแลที่เน้นบุคคลเป็นศูนย์กลาง ส�าหรับการศึกษา 
การแสดงออกโดยสุนทรียะในการศึกษาพยาบาลของ 
ประเทศไทย kongsuwan, Apichato and Maneewat16 
ได้ศึกษาการแสดงออกทางสุนทรียะของนักศึกษาพยาบาล
เกี่ยวกับความหมายการดูแล ผลการวิจัยพบว่า ความหมาย 
การดูแล ประกอบด้วยการดูแลด้วยความรู้ การดูแลด้วย 
ความเมตตา และการดูแลภายใต้บทบาทวชิาชพี นอกจากน้ี 
Matchim, et al17 ได้ศึกษาการแสดงออกทางสุนทรียะของ 
นักศกึษาพยาบาลเกีย่วกับประสบการณ์การเรยีนรูใ้นรายวชิา 
การพฒันาวชิาชพีและศาสตร์ทางการพยาบาล ผลการศกึษา
พบว่า นักศึกษาพยาบาลรู้สึกซาบซึ้งในวิชาชีพ ได้เปิดโลก
ทัศน์ใหม่และก�าลังอยู่ในกระบวนการขัดเกลาทางวิชาชีพ   
กล่าวได้ว่าการแสดงออกทางสุนทรยีะของนักศกึษาในรปูแบบ 
ต่างๆ ช่วยให้ผู้สอนเข้าใจความคิดและมุมมองของนักศึกษา
เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันการท�ากิจกรรมทางสุนทรียะก็ช่วย
ให้นักศึกษาได้พัฒนาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ลึกซึ้งขึ้น ช่วยให้
เข้าใจประสบการณ์ผู้ป่วย ในขณะเดียวกันได้เชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ของเน้ือหาท่ีเรียนมาเข้าด้วยกันรวมท้ังมีทักษะทาง 
จริยธรรมและสุนทรียศาสตร์เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็เป็น
โอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้สึกเชิงบวกต่อวิชาชีพ 
 สมรรถนะความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นแนวคิด
ส�าคัญที่ต้องพัฒนาในบุคลากรสุขภาพทุกคน การเสริมสร้าง
ให้นักศึกษาพยาบาลตระหนักต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
เป็นความจ�าเป็นของการศึกษาพยาบาล ผลการศึกษาระดับ
ความตระหนักความปลอดภัยของผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ
ใหม่ที่ท�างานในโรงพยาบาลไม่เกิน 2 ปีในภาคใต้ จ�านวน  
141 คน พบว่า พยาบาลวชิาชพีใหม่ส่วนใหญ่มคีวามตระหนัก 
ต่อสถานการณ์ความปลอดภัยของผู้ป่วยอยู่ในระดับน้อย  
5 ด้าน คือ ความปลอดภัยในกระบวนการดูแลผู้ป่วย  
การใช้ยา การควบคมุการติดเชือ้ ความปลอดภยัในการผ่าตัด 
และการจัดการต่อภาวะฉุกเฉินตามล�าดับ18 เมื่อเชื่อมโยง 
ผลการศึกษาเก่ียวกับความตระหนักในความปลอดภัย
ของพยาบาลวิชาชีพจบใหม่กับการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาที่
ศึกษาเกี่ยวกับสุนทรียทางการพยาบาล กล่าวได้ว่า การให้

นักศึกษาได้มีโอกาสอธิบายความหมายของความปลอดภัย 
ผู ้ป่วยจะช่วยให้เข้าใจมุมมองของของนักศึกษาเก่ียวกับ 
ความปลอดภัยผู้ป่วยมากขึ้น ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา 
การให้ความหมายความปลอดภยัของผู้ป่วยผ่านการแสดงออก 
ทางสุนทรียะ คือ การรูปวาดของนักศึกษาพยาบาลที่มี 
ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาล เพื่อจะน�าผลวิจัย 
ทีไ่ด้ไปเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการจดัการเรยีนการสอนเก่ียวกับ 
ความปลอดภัยของผู้ป่วยและเพื่อบ่มเพาะความตระหนักและ
ปลูกฝังสมรรถนะความปลอดภัยของผู้ป่วยให้แก่นักศึกษา
พยาบาลผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อน�าไปสู่การสร้าง
วัฒนธรรมและบรรยากาศความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย
ต่อไป19

ค�าถามการวิจัย
 การให้ความหมายเก่ียวกับความปลอดภัยของ 
ผู้ป่วยที่นักศึกษาแสดงออกและส่ือสารผ่านการแสดงออก
ทางสุนทรียะโดยการวาดภาพเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพือ่ศึกษาการให้ความหมายเก่ียวกับความปลอดภยั 
ของผู้ป่วยทีนั่กศึกษาแสดงออกและสือ่สารผ่านการแสดงออก 
ทางสุนทรียะโดยการวาดภาพ 

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 การศึกษาน้ีต้ังอยู่บนแนวคิดท่ีว่าการแสดงออกทาง 
ศลิปะมท่ีีมาจากกระบวนการคดิและความเข้าใจของบคุคลน้ัน 
ท�าให้ตระหนักในความส�าคัญของส่ิงน้ัน10 การวิจัยน้ีเป็น 
การวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยาตามแนวคิด 
ของ Husserl20 เพื่อศึกษาการให้ความหมายเก่ียวกับความ 
ปลอดภยัของผู้ป่วย ข้อมลูทีไ่ด้น�ามาวเิคราะห์สาระส�าคัญและ 
จดักลุม่หาความสมัพนัธ์ พร้อมท้ังลดทอนประสบการณ์ท่ีเป็น 
ความเชื่อส่วนตนหรือการคาดคะเนปรากฏการณ์ล่วงหน้า 
เพื่อบรรยายปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นจริงมากท่ีสุด 
ตามประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมลู และการตีความประสบการณ์ 
การแสดงออกทางสุนทรียะ (experiential interpretive 
criticism)6 งานวิจัยน้ีใช้การวาดภาพเป็นการส่ือถึงการ 
แสดงออกทางสุนทรียะของผู้ให้ข้อมูลท่ีจะท�าให้ผู ้วิจัยได้
ข้อมูลความเข้าใจของนักศึกษาเก่ียวกับความหมายของ
ความปลอดภัยของผู้ป่วย 
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 ผูใ้ห้ข้อมูล เป็นนักศึกษาชัน้ปีท่ี 3 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�านวน 30 คน โดยแจ้งให้
นักศึกษาทราบในชั้นเรียนภายหลังการสอบปลายภาคและ
สมัครเข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจ โดยก�าหนดคุณสมบัติ   
คือ มีความเต็มใจในการวาดภาพและให้สัมภาษณ์เพื่อส่ือ 
ความหมายเกีย่วกับความปลอดภยัของผู้ป่วยตามประสบการณ์ 
ของผู้ให้ข้อมูล
 จริยธรรมในการวิจัย 
 การวจิยัครัง้น้ีผ่านการรบัรองทางจรยิธรรมจาก ศนูย์ 
จรยิธรรมการวจิยัในคนทางสงัคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รหัส PSU IRB 2018-
NL003 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 - 26 มีนาคม 
2563 หลังจากนั้นผู้วิจัยได้นัดหมายเพื่อชี้แจงข้อมูลทั้งหมด
กับผู้ให้ข้อมูลภายหลังการประเมินผลรายวิชาการบริหาร
ทางการพยาบาล ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
ข้อมูลที่ชี้แจง ประกอบด้วย การเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ 
วัตถุประสงค์การศึกษา กระบวนการเก็บข้อมูล ความเส่ียง 
ของผู้ให้ข้อมลู ประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากการศกึษาวจิยั รวมทัง้ 
แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสิทธิในการเข้าร่วม ไม่เข้าร่วมหรือ 
การขอออกจากโครงการก่อนส้ินสุด รวมท้ังแจ้งให้ทราบว่า 
การวิจัยครั้งน้ีไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและอันตรายกับผู้ให้ 
ข้อมลูทัง้ด้านผลการเรยีน ด้านร่างกายและจติใจ ผลการวจิยั 
ที่ได้จากการท�าความเข้าใจภาพวาดของผู้ให้ข้อมูลจะเก็บ
เป็นความลับและน�าเสนอในภาพรวม ผลการวิจัยจะไม่ส่ง 
ผลกระทบต่อตัวนักศึกษาและสถาบัน ข้อมูลผลการวิจัย 
ทัง้หมดจะถูกท�าลายภายหลงัสิน้สดุโครงการ 2 ปี นอกจากน้ี 
ผู้วิจัยได้แจ้งให้นักศึกษาใช้เวลาว่างในการวาดภาพและนัด
สัมภาษณ์เพื่อไม่ให้กระทบการเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน
ในคลินิก ก่อนสัมภาษณ์ผู้วิจัยแจ้งให้ผู้ข้อมูลทุกคนทราบว่า 
หากรู้สึกสะเทือนใจกับเรื่องราวที่เล่า ขอหยุดสัมภาษณ์ได้  
ผู้วิจัยวางแผนดูแลด้านจิตใจ และด�าเนินการสัมภาษณ์ต่อ
หลังจากท่ีผู้ให้ข้อมูลยินดีให้สัมภาษณ์ โดยผู้ให้ข้อมูลได้รับ
ค่าชดเชยในการสละเวลาเข้าร่วมโครงการวิจัย
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ภายหลังผู้ให้ข้อมูลได้รับทราบการได้รับการแจ้ง
ชื่อเข้าร่วมโครงการและลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมวิจัยแล้ว  
ผู้วิจัยได้ด�าเนินการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 
1) การวาดภาพ ผู้วิจัยได้แจกแนวทางการวาดภาพที่เตรียม
ไว้ส�าหรับผู้ให้ข้อมูลทุกคน ชี้แจงให้ทราบเก่ียวกับการวาด
ภาพท่ีสื่อความหมายเก่ียวกับความหมายของปลอดภัยของ

ผู้ป่วยตามความเข้าใจของผู้ให้ข้อมูล โดยผู้ให้ข้อมูลสามารถ
ใช้เส้น สี ภาพ ข้อความประกอบอย่างอิสระ พร้อมเขียน
ค�าบรรยายความหมายสั้นๆ ของภาพวาด ใช้เวลาประมาณ 
30-45 นาที ผู้วิจัยเตรียมอุปกรณ์การวาดภาพ ได้แก่ สีไม้ 
สีเมจิกและกระดาษ โดยให้นักศึกษามารับไปวาดที่ห้องพัก 
และน�าภาพที่วาดมาใส่กล่องไว้ที่เตรียมไว้บริเวณหอพัก
นักศึกษาในวันถัดมา 2) การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
หลังจากได้รับภาพวาดจากผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยได้นัดพบผู้ให้
ข้อมูลในวันเวลาท่ีผู้ให้ข้อมูลสะดวก และขออนุญาตบันทึก
เสียงระหว่างสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนใช้
เวลานานประมาณ 45-60 นาที ถอดเทปหลังสัมภาษณ์ 
เสร็จและพิมพ์บันทึกข้อมูลทั้งหมด การศึกษาครั้งนี้ใช้พื้นที่ 
หอพักนักศึกษาพยาบาล และห้องประชุมกลุ ่มย่อยของ 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ผู้วิจัย 
ผู้วิจัยเป็นเครื่องมือส�าคัญในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้เตรียม
ความพร้อมในด้านความรู ้ด ้านการวิจัยเชิงคุณภาพโดย 
การศึกษาและฝึกปฏบิติัการเก็บข้อมลูโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ 
การวเิคราะห์ข้อมลูการวจิยัเชงิคณุภาพ รวมถึงแนวคดิเกีย่วกับ 
การใช้สุนทรียศาสตร์และการแสดงออกโดยภาพ (photo 
voice) 2) แนวทางการวาดภาพ เป็นกระดาษ A4 ท่ีอธบิาย 
เกีย่วกับการวาดภาพทีส่ือ่ความหมายเก่ียวกับความปลอดภยั 
ของผู้ป่วยตามความเข้าใจของผู้ให้ข้อมูล ให้อิสระกับผู้ให้ 
ข้อมูลในการวาดภาพได้อย่างเสรีตามการรับรู ้และขอให้
เขียนค�าบรรยายความหมายสั้นๆ ของภาพวาด 3) อุปกรณ์
วาดภาพ ได้แก่ กระดาษสีขาวขนาด 12*18 นิ้ว สีไม้  
สเีมจกิ 4) แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้ข้อมลู 5) แนว 
ค�าถามการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ที่ผ่านการตรวจสอบ
เน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญเรื่องความหมาย
ของความปลอดภัยของผู ้ป ่วยและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
จ�านวน 3 ท่าน ซ่ึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับภาษาให้ 
เข้าใจมากขึน้ ข้อค�าถามในการสมัภาษณ์ คอื ภาพท่ีนักศกึษา 
วาดสื่อความหมายเก่ียวกับความหมายของความปลอดภัย
ของผู้ป่วยอย่างไร 6) แบบบนัทึกข้อมลูภาคสนาม (field note) 
ใช้บันทึกเหตุการณ์ร่วมที่เกิดขึ้น ความรู้สึก อารมณ์ สีหน้า 
ท่าทางการแสดงออกของผู้ให้ข้อมูล ตลอดจนส่ิงแวดล้อม 
ขณะสัมภาษณ์ และ 7) อุปกรณ์บันทึกเสียงและสมุดบันทึก 
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 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วจิยัใช้วธิกีารวเิคราะห์เชงิเน้ือหาตามแนวทางของ 
Shies and Shanon21 ที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน โดยเริม่ 
ภายหลงัการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูรายที ่ 1 เสรจ็ ผู้วจิยัทุกคน 
ได้ร่วมกันพจิารณาภาพวาด อ่านค�าอธบิายใต้ภาพ อ่านบนัทกึ 
การสมัภาษณ์ผู้ท่ีให้ข้อมลูสือ่ถึงความหมายของความปลอดภยั 
ของผู้ป่วย จากนั้นผู้วิจัยได้ร่วมกันสรุปความหมาย จัดกลุ่ม 
ข้อมูลที่มีความหมายเดียวกันไว้ด้วยกัน หลังจากน้ันได้ 
จ�าแนกออกเป็นกลุม่และจัดเป็นหมวดหมูย่่อย แล้วน�าหมวดหมู่ 
ย่อยท่ีเป็นกลุม่เดียวกันมารวมกนัภายใต้หมวดหมูห่ลกัอกีครัง้ 
เพื่ออธิบายความหมายของความปลอดภัยของผู้ป่วย ท้ังน้ี 
ข้อมลูท่ีน�าเสนอในงานวจิยัน้ีเป็นข้อมลูท่ีผู้วจิยัอย่างน้อย 3 คน 
มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน 
 ผู้วิจัยใช้แนวคิดการตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้
ของข้อมูลงานวิจัยคุณภาพของ Lincoin and Guba22 เพื่อ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล (credibility) ผู้วิจัย
ได้ตรวจสอบความสอดคล้องของความหมายความปลอดภัย
ของผู้ป่วยกับภาพวาด ค�าบรรยายใต้ภาพและข้อมลูทีไ่ด้จาก
การสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล การตรวจสอบความสามารถใน 
การถ่ายโอนข้อมลู (transferability) ผู้วจิยัคัดเลอืกผู้ให้ข้อมลู 
แบบเฉพาะเจาะจงเข้าร่วมการศกึษา จดบนัทกึการสะท้อนคิด 
บรรยายบริบทในการศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านสามารถพิจารณา 
น�าผลการวิจัยไปใช้ในบริบทที่คล้ายคลึงกันได้ ส่วนความ
สามารถในการยืนยัน (confirmability) ผู้วิจัยได้วางแผน
การท�าวิจัยที่ชัดเจน มีการด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและ 
บันทึกไว้อย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้  
(auditotrial) น�าเสนอข้อมูลครบถ้วน และในการรายงาน
ผลการวิจัยมีการยกตัวอย่างรูปภาพและค�าให้สัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลประกอบ

 ผลการวิจัย
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด จ�านวน 30 ราย เป็นนักศึกษา
พยาบาลชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีอายุตั้งแต่ 
19 ถึง 21 ปี (M = 20.36 ปี SD = 0.89) เป็นเพศ
หญิงทั้งหมด ร้อยละ 63.33 นับถือศาสนาพุทธ และที่เหลือ
นับถือศาสนาอิสลาม ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เฉลี่ย 3.09 (SD 
= 0.74)
 ผลการวเิคราะห์ข้อมลู พบว่า ความหมายของความ 
ปลอดภัยของผู้ป่วย ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 1) 
ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นจิตส�านึกและความต้ังใจของ 
พยาบาลในการระวงัอนัตรายทีอ่าจเกิดขึน้ 2) ความปลอดภยั 
ของผู้ป่วยเป็นการปฏบิติัตามมาตรฐานการพยาบาล 3) การดูแล 
ความปลอดภัยของผู้ป่วยต้องคิดเสมอว่าผู้ป่วยเป็นสมาชิก
ในครอบครัว และ 4) ความปลอดภัยของผู้ป่วยเกิดจาก
ความร่วมมือของทุกคน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1) ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นจิตส�านึกและ
ความต้ังใจของพยาบาลในการระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้น  
(patient safety is the  nurse’s consciousness and 
commitment in monitoring unsafety consequence) 
นักศึกษาพยาบาลได้รับการปลูกฝังให้เรียนรู้บทบาทหน้าท่ี
ของพยาบาลและเรียนรู้วิธีการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล 
จากรายวิชาต่างๆ ต้ังแต่ชั้นปีที่ 1 จะต้องปฏิบัติงานด้วย 
ความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ให้เกิดอันตรายที่สามารถ 
ป้องกันได้ผู้ให้ข้อมูลให้ความหมายว่า เป็นความต้ังใจใน 
การปฏิบัติ ไม่ละเลย ให้ความส�าคัญกับการป้องกันอันตราย
ไว้ก่อน มากกว่าการมาแก้ปัญหาภายหลัง ต้องคิดก่อนท�า 
ไม่ละเลย รวมท้ังการป้องกันในการท�ากิจกรรมอื่นๆ ด้วย 
ดังตัวอย่างค�าให้สัมภาษณ์และภาพวาด ดังนี้ 
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“ทุกครั้งก่อนให้การพยาบาลต้องคิดว่าจะมีอันตรายอะไร
เกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้บ้าง หนูให้ความส�าคัญกับการป้องกัน 
ไม่ประมาท ท�างานด้วยความรอบคอบ ใส่ใจผู้ป่วย เป็น
เหมือนโล่ที่เราใช้ป้องกันอันตราย พยาบาลอยู่กับผู้ป่วย 24 
ชั่วโมง ตัวเราเป็นเหมือนโล่” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 2)

ผู้ป่วยได้หายจากโรค ออกจากโรงพยาบาล ดังตัวอย่างค�าให้ 
สัมภาษณ์และภาพวาด ดังนี้

“ตอนเทอม 1 ฝึกที่หอผู้ป่วยแห่งหนึ่ง ผู้ป่วยเตียงหนึ่งติด
เชื้อดื้อยา อีกเตียงหนึ่งยังไม่ได้ติด แต่ว่าพี่เค้าก็เอาชาร์ท 
คือพี่เข้าไปดูแลคนไข้แล้ว มือก็เปื้อนคนไข้แล้วมาจับชาร์ท  
แล้วก็เอาชาร์ทของเตียง 2 เดินไปที่เตียง 3 ด้วย ก็มี
การล้างมือนะก่อนที่จะสัมผัสตัวผู้ป่วย แต่ว่าชาร์ทยังวางอยู่ 
ไปวางอีกเตียงหนึ่ง แล้วก็เข้าไปสัมผัสตัวผู้ป่วยแล้วก็มาจับ 
ชาร์ทของอีกเตียงท่ีติดเชื้อ แล้วก็ไปจับผู้ป่วยอีกคนหน่ึง 
พอเช้าวันต่อมาคนไข้คนนี้ที่อยู่ข้างๆ เตียงที่ติดเชื้อดื้อยาก็
ติดเช้ือไปด้วย...หนูไม่แน่ใจนะว่าเค้าติดจากชาร์ทหรือเปล่า 
แต่หนูว่า ถ้าเราท�าตามไฟท์โมเมนท์ (five moment of  
hand hygiene) ก็จะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้” (ผู้ให้
ข้อมูลรายที่ 8)

“เวลาหนูลืมพี่ๆ พยาบาลก็มาเตือนด้วย ว่าอย่างน้อยให้
ล้างมือก่อน ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบ เวลาพี่เรียกมาเจาะเลือด 
หนูให้การพยาบาลคนไข้อยู่ ก็รีบจะไปที่พี่เลย พี่ก็บอกว่า 
ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบให้ไปล้างมือเตรียมตัวเองก่อน ก่อนที่จะ 
มาทีค่นไข้ พีพ่ยาบาลบอกว่าเราต้องเคร่งครดัตามมาตรฐาน 

ค่ะ หนูคิดว่าตรงนี้ส�าคัญมาก” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 10)

“ทรีเช่อ (treasure) ก็คือสมบัติ ความปลอดภัยก็คือสมบัติ 
หนูคิดว่าในฐานะที่เราเป็นพยาบาล เราสามารถจัดการทุก
อย่างได้อย่างรอบคอบ มีระบบ เหมือนเราปิดล็อกกล่อง
สมบัติไว้ เราสามารถเก็บความปลอดภัยหรือเก็บสมบัติไว้
ได้อย่างปลอดภัย แต่ว่าถ้าเราไม่รอบคอบ ลืมล็อกกล่อง
สมบัติ หรือว่าเก็บมันไม่ดี กล่องสมบัติถูกเปิดออกสมบัติ
ในนั้นก็หายไป เหมือนกับเราละเลยความปลอดภัยตรงนั้น 

ความปลอดภัยก็จะหายไป” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 1)

“ในการท�ากิจกรรมพยาบาลต่างๆ ที่เรียนมา ก่อนเข้าสู่ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ ต้องล้างมืออย่างสะอาดต้องเตรียม 
อุปกรณ์ของใช้แบบสเตอริไลซ์ (sterilize technique) 
เพราะอาจท�าให้ผู้ป่วยติดเชื้อ เวลาท�าการพยาบาลก็ต้อง 
คิดว่าจะเกดิอะไรได้บ้าง เช่น เจาะเลอืด ก็ต้องเลอืกเส้นเลอืด 
ทีแ่ขง็แรง หากแทงเขม็แบบไม่ระมดัระวงั อาจท�าให้เส้นเลอืด 
แตก เส้นเลือดอักเสบได้ ต้องคิดต้องทบทวนก่อนท�า” 

(ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 5)

 2) ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการพยาบาล (patient safety is the practicing 
based on nursing care standard) การปฏิบัติตาม 
มาตรฐานการพยาบาลอย่างเคร่งครดั ไม่ละเลย หรอืหลกีเลีย่ง 
คิดว่าไม่เกิดอันตราย จะท�าให้เกิดผลดีกับผู้ป่วย และช่วยให้
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“หนูคิดว่าผู้ป่วยเหมือนคนน่ังไปในรถท่ีพยาบาลเป็นคนขับ 
หากเราไม่ฝ่าไฟแดง ไม่ขับเร็วมาก คาดเข็มขัดนิรภัย เรา
ท�าตามกฎจราจร ก็จะถึงที่หมายปลอดภัย หนูได้ยินจาก 
อาจารย์และพี่พยาบาลว่า การให้ยาผิดเกิดขึ้นบ่อยมาก 
ตอนแรกหนูก็กลัวตัวเองจะท�าผิด ตอนหลังหนูก็มาคิดได้ว่า
เราต้องใช้หลัก 7 อาร์อย่างเคร่งครัดแม้ต้องใช้เวลา ตอนนี ้
เวลาให้ยาหนูก็ตรวจสอบตนเองทุกครั้งว่าท�าครบหรือไม่ 

เหมือนเราต้องมีค�าว่าเซฟตี้ค่ะ” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 12)

 3) การดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยต้องคิดเสมอ
ว่าผู้ป่วยเป็นสมาชิกในครอบครัว (having a mindset of 
providing safe care for family members) การมีความ
คิดในการดูแลผู้ป่วยด้วยความรัก เอาใจใส่ปรารถนาดี เรา
ต้องใช้ใจในการดูแล ดูแลบนพื้นฐานของการดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว มีการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใช้อุปกรณ์ใน
การดูแลที่เหมาะสมเพื่อช่วยป้องกันอันตรายหรือความเส่ียง
ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลบอกว่า การดูแลผู้ป่วยให้
ปลอดภัยต้องให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมด้วย ดังตัวอย่าง
ค�าให้สัมภาษณ์และภาพวาด ดังนี้

“คิดว่าการที่เราจะได้ดูแลผู้ป่วยคนหนึ่ง ส�าหรับตัวพยาบาล
เองก็ควรมีทั้งความรู้ มีใจที่อยากจะช่วยเหลือเขาจริงๆ มี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง ต้องดูเรื่องมีความ
ตรงต่อเวลา พยายามท�าทุกอย่างให้ถูกต้องที่สุด ส�าหรับ 
ผู้ป่วยคิดว่าการท่ีเขามาอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยตัวโรคของ
เขาเองแล้วก็ท�าให้เขารู้สึกว่าเขามาปลอดภัยอยู่แล้ว เขาคง
ต้องการให้เราดูแลเขาเหมือนเขาเป็นครอบครัวของเราคน
หนึ่ง และในการดูแลนี้ ผู้ป่วยจะปลอดภัยมากขึ้น หากญาติ
หรือครอบครัวเข้ามาร่วมดูแลด้วย เพราะเราไม่ได้อยู่ที่เตียง 
ตลอด หนูมองว่าเป็นเรื่องจริยธรรมและความรับผิดชอบ
ของพยาบาลด้วยที่ต้องดูแลให้ผู้ป่วยปลอดภัย” (ผู้ให้ข้อมูล 
รายที่ 17)

“หนูวาดรูปผีเสื้อที่มีพยาบาลอยู่ตรงกลาง เพราะหนูคิดว่า
เราเป็นพยาบาล มีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยของ 
ผู้ป่วยเป็นหลัก เหมือนผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยจากการ
ดูแลของเรา เขาก็หายจากโรค หายจากความเจ็บป่วย 
ออกจากโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย เป็นสิ่งที่สวยงาม 
เปรยีบเหมอืนกับผีเส้ือ ท่ีการเรยีงปีกเป็นไปตามล�าดับส ีเป็น 
ชั้นเป็นแนว เหมือนเป็นขั้นตอนตามธรรมชาติ ไม่มีร่องรอย
ของปีกที่แหว่งหายไป เปรียบเสมือนความสวยงามของชีวิต 
ที่ได้รับความปลอดภัย และก็ปราศจากโรคภัยได้ และแม้
จะไม่หายจากโรค แต่เราต้องระวังไม่ให้เค้าได้รับอันตราย

เพราะเรา (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 15)
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“ตอนที่หนูจะดูดเสมหะ หนูว่าเทคนิคอย่างเดียวไม่พอ 
หนูรู้สึกว่าเขาเหมือนญาติหนู หนูต้องบอกให้ผู้ป่วยเข้าใจ 
เพราะเราต้องท�าร่วมกัน อย่างน้อยถ้าหนูท�าอะไรอะไรถ้า
บอกกับผู้ป่วย เขาจะรู้แล้วว่านี่ก�าลังจะใส่สายเข้าไป เขาจะ
เตรียมตัว แต่ถ้าเปรียบเทียบกับการที่หนูใส่เข้าไปเลย เขา
จะเริ่มรู้สึกว่าตั้งรับไม่ทัน ท�าให้เขาได้รับอันตรายได้....คุณ
ตาคะ ตอนนี้คุณตามีเสมหะนะคะ เดี๋ยวขออนุญาต suction  
นะคะ คุณตาจะได้หายใจได้สะดวก ตอนนี้หนูก�าลังจะใส่สาย 
suction แล้วนะคะคุณตา....หนูว่าอย่างนี้มันจะดี มันจะช่วย
ลดอันตรายได้ มันเหมือนกับคลายเชือกที่ผูกไว้ ท�าให้เรา 
กับครอบครัวผู้ป่วยเข้าใจตรงกัน เพราะเราดูแลด้วยหัวใจ 
เราต้องมีความรักในวิชาชีพและนึกถึงผู้ป่วยเป็นหลัก ว่า
เวลาเราให้การพยาบาลถ้าสมมติว่าเรานึกว่าเป็นหน้าท่ีของ
เรา เราก็จะท�าไปให้เสร็จๆ แต่ถ้าเรามีความรักจริงๆ เราก็
จะละเอียดมากขึ้นที่จะดูแล มีความสุภาพ นุ่มนวล และมี
ความไวต่อสัญญาณเตือนต่างๆ เช่น หากเราไปดูแลใกล้ชิด
เหมือนญาติ เราจะได้ยินเสียงหายใจครืดคราด เราก็ต้องรีบ
ตัดสินใจดูดเสมหะ เพื่อไม่ให้ทางเดินหายใจอุดกั้น ผู้ป่วย

ให้ปลอดภัย” (ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 19)

“ช่วงนั้นคือขึ้นวอร์ดอยู่ ICU อายุรกรรมค่ะ ทุกอย่างเป็น 
สิ่งที่เราต้องอย่าไปเพิ่มเชื้อให้คนไข้ เลยได้แนวคิดว่าการที่ 
เรา protect คือปกป้องตัวเราเองด้วย ก็เป็นสิ่งส�าคัญ 
บคุลากรสขุภาพทกุคนต้องร่วมมอืกัน พดูคุยหารอืกัน วอร์ด 
ที่หนูขึ้นอยู่มีการ round พร้อมกัน มีแพทย์ มีเภสัช มี 
พี่พยาบาล วันละ 1 ครั้งในตอนเช้า แต่ละเตียงใช้เวลานาน 
บางทีก็มีแพทย์ต่างแผนกมา round ด้วย และมีการคุยกับ 
ญาติด้วย หลังจากน้ันหัวหน้าทีมก็มาส่งต่อข้อมูลว่าแผน 
การพยาบาลผู้ป่วยเตียงนั้นมีอะไรบ้าง หนูคิดว่า เหมือน 
ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางจริงๆ มีแพทย์ พยาบาล เภสัช  
ร่วมมือกัน มิใช่แค่รับ order หรือจัดเตรียมยาอย่างเดียว” 

(ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 24)

 4) ความปลอดภัยของผู้ป่วยเกิดจากความร่วมมือ 
ของทุกคน (patient safety occurs in collaborative 
practices) เมื่อผู้ป่วยเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาล จะได้ 
รับการดูแลจากบุคลากรสุขภาพหลายวิชาชีพ การดูแลที่มี 
ประสิทธิภาพต้องเกิดจากความร่วมมือ ท�างานร่วมกันของ
ทีมสุขภาพ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการดูแล มีการ 
ท�างานเป็นทีมและสื่อสารข้อมูลกัน และผู้ท่ีมีส่วนร่วมใน
การดูแลผู้ป่วยต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง ไม่เพิ่มโอกาสเกิด 
อนัตรายให้ผู้ป่วย ดังตัวอย่างค�าให้สมัภาษณ์และภาพวาด ดังน้ี

“ในการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัย หนูว่าเป็นหน้าท่ีของทีม
สุขภาพทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน เพราะเราต้องใช้การวินิจฉัย  
ใช้ยา ใช้การตรวจรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลก็จะ
ดูแลที่หอผู้ป่วย ดูแลความปลอดภัยให้ แต่ความปลอดภัย
จากการรักษา หัตถการต่างๆ รวมทั้งเรื่องยา ทุกคนต้อง 
ร่วมมือกัน พูดคุย หารือ หนูรู้สึกดีมากเวลาไปราวน์ผู้ป่วย
ร่วมกับสหวิชาชีพ และมีการถามข้อมูลผู้ป่วยจากพยาบาล”  
(ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 16)

 การอภิปรายผลการวิจัย
 ความหมายความปลอดภัยของผู ้ป ่วยโดยการ
แสดงออกทางสุนทรียะของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด ้วยการวาดภาพและให้
ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านการสัมภาษณ์ พบว่า ความหมายความ
ปลอดภัยของผู้ป่วย ประกอบด้วย 4 ประเด็น คือ 1) 
ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นจิตส�านึกและความต้ังใจของ 
พยาบาลในการระวงัอนัตรายทีอ่าจเกิดขึน้ 2) ความปลอดภยั 
ของผู้ป่วยเป็นการท�าตามมาตรฐานการพยาบาล 3) การดูแล 
ความปลอดภัยของผู้ป่วยต้องคิดเสมอว่าผู้ป่วยเป็นสมาชิก



117

Thiangchanya P, et al. Meaning of Patient Safety through Esthetic Expression

Songklanagarind Journal of Nursing, Volume 42 No. 1 January - April 2022: 108-120

ในครอบครัว และ 4) ความปลอดภัยของผู้ป่วยต้องเกิดจาก
ความร่วมมือของทุกคน จากผลการวิจัยดังกล่าว สามารถ
อภิปรายได้ดังนี้
 ความปลอดภยัของผู้ป่วยเป็นส�านึกความรบัผิดชอบ 
ของพยาบาลในการระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู ้ป่วย  
จากท่ีผู้ให้ข้อมลูกล่าวว่า เมือ่พยาบาลจะต้องดูแลผู้ป่วย อาจมี 
อันตรายเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้จากหลายสาเหตุทั้งในภาวะ
ของโรค หรือความคลาดเคลื่อนท่ีอาจเกิดขึ้นได้จากการท�า 
หัตถการต่างๆ รวมทั้งจากการขาดการเฝ้าระวังที่ดี ดังนั้น  
การท่ีจะดูแลให้ผู้ป่วยปลอดภัยเป็นสิ่งท่ีอยู่ในจิตส�านึกของ 
พยาบาลและในขณะเดียวกันพยาบาลต้องมีความต้ังใจใน 
การปฏิบัติ ไม่ละเลย ประเมินผู้ป่วยถูกต้อง ไม่มองข้าม 
สิ่งเล็กน้อย จากภาพวาดท่ีผู้ให้ข้อมูลน�าเสนอเป็นภาพโล่  
ซ่ึงนักศึกษาให้ความหมายว่า พยาบาลเปรียบเหมือนโล่ซ่ึง
เป็นเครื่องมือส�าคัญที่ใช้ในการป้องกันอันตราย จะเห็นได้ว่า 
นักศกึษาให้ความส�าคญักับการป้องกัน มากกว่าการแก้ปัญหา 
ในภายหลัง ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 
ผ่านการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติการ 
ท�าให้นักศึกษาได้รับการปลูกฝังในการเฝ้าระวังความ 
อันตรายที่อาจเกิดกับผู้ป่วยต้ังแต่การฝึกในห้องปฏิบัติการ 
มิใช่มุ่งเน้นฝึกความความสามารถในการท�าหัตถการเท่าน้ัน 
เช่น การสอนให้ล้างมือให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการแพร่
กระจายเชือ้ เมือ่ขึน้ฝึกในคลนิิกภายใต้สถานการณ์จรงิ (real 
world) ภายใต้การนิเทศของอาจารย์และการท�างานร่วมกับ 
พยาบาลวิชาชีพ ท�าให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างเป็นล�าดับขั้นตอน ท�าให้เกิด 
การเรียนรู้และมองเห็นคุณค่าของการป้องกันมากกว่าการ
แก้ไข สอดคล้องกับแนวคิดของ WHO1 ท่ีส่งเสริมให้มี
การพัฒนาสมรรถนะความปลอดภัยของผู้ป่วยต้ังแต่ยังเป็น
นักศึกษาเพื่อให้มีโอกาสเรียนรู ้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
จนเกิดเป็นสมรรถนะความปลอดภัยและมีส่วนในการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานบริการสุขภาพต่อไป19 
ความหมายที่ได้จากการถ่ายทอดผ่านภาพวาดและข้อมูล 
จากการสัมภาษณ์นักศึกษาในประเด็นน้ีสอดคล้องกับ 
การวเิคราะห์องค์ประกอบของความปลอดภยัผู้ป่วย (concept 
analysis of patient safety) ของ Kim, et al23 ที่พบว่า 
ความปลอดภัยของผู้ป่วย ประกอบด้วย การเฝ้าระวัง 
ความคลาดเคลือ่นทางยา การหลกีเลีย่งเหตุการณ์ไม่พงึประสงค์ 
และการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย

ความปลอดภัยของผู ้ป่วยเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การพยาบาล ผู้ให้ข้อมลู ให้ข้อมลูว่าความปลอดภยัของผู้ป่วย 
เป็นสิ่งท่ีมีคุณค่า หากเราท�าตามมาตรฐานการพยาบาลที่ 
ก�าหนดไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ละเลย ผู้ป่วยจะปลอดภยั 
ผู้ให้ข้อมูลรายหน่ึงวาดรูปผีเสื้อระบายสีสันสดใสและอธิบาย
เพิม่เติมว่า พยาบาลมส่ีวนช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภยั ผู้ให้ข้อมลู 
รายหน่ึงเปรียบเทียบว่าการดูแลความปลอดภัยผู ้ป ่วย
เหมือนกับการเก็บรักษาหีบสมบัติ ไม่ละเลยการใส่กุญแจ 
การป้องกัน ของภายในจะไม่สูญหาย นอกจากน้ีมีผู้ให้ 
ข้อมูลกล่าวเปรียบเทียบว่า พยาบาลเปรียบเหมือนผู้ขับขี่ 
ยานพาหนะทีน่�าพาผู้ป่วยเดินทาง ดังน้ันจะต้องให้ความส�าคัญ 
กับวินัยจราจรที่เปรียบเหมือนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของ Vaismoradi, 
et al24 พบว่า การปฏิบัติพยาบาลต้องค�านึงถึงมาตรฐาน
และแนวทางต่างๆ ที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัดจะท�าให้ผู้ป่วย 
ปลอดภยั นอกจากน้ีมข้ีอมลูจากการสมัภาษณ์พบว่า เมือ่ขึน้ 
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก นักศึกษาจะสังเกตและเรียนรู้การ 
ปฏบิติังานของพยาบาลวชิาชพีทีดู่แลส่งเสรมิให้ผู้ป่วยปลอดภยั 
โดยนักศึกษาจะเทียบเคียงการปฏิบัติกับความรู้ที่ได้เรียนมา 
ดังน้ันการปฏิบัติงานตามมาตรฐานนอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วย 
ปลอดภัยแล้ว ยังสะท้อนการเป็นแบบอย่างท่ีดีให้นักศึกษา
พยาบาลด้วย นอกจากปัจจัยที่เกิดจากตัวพยาบาลแล้ว ยังมี
ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วยอีกหลาย
ปัจจัย เช่น ปัจจัยจากภาวะสุขภาพและปัจจัยส่วนบุคคล
ของตัวผู้ป่วยเอง ปัจจัยจากความพร้อมของอุปกรณ์ ปัจจัย
จากการจัดการของผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง3 ดังนั้น ในฐานะ 
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลที่อยู่ใกล้ชิดและเป็นบุคลากรด่านหน้า 
พยาบาลจึงจ�าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาลที่ 
ก�าหนดไว้โดยสถานพยาบาลหรอืสภาการพยาบาล นอกจากน้ี 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)1 

ได้ก�าหนดเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วยไว้ รวมทั้ง 
ก�าหนดแนวทางปฏิบัติส�าหรับบุคลากรสุขภาพเพื่อความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยท่ีได้มาจากการทบทวนองค์ความรู้และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ต่างๆ ท่ีพยาบาลสามารถน�าไปเป็น 
แนวทางการปฏิบัติงานได้ ในการจัดการศึกษาพยาบาลเรา
สามารถใช้สถานการณ์จ�าลองเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึก
ปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาล เป็นการพัฒนาทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและส่งผลท�าให้ผู้ป่วยปลอดภัย10,12

 ส�าหรับการให้ความหมายการดูแลความปลอดภัย
ของผู้ป่วยที่พยาบาลต้องคิดเสมอว่าผู้ป่วยเป็นสมาชิกใน
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ครอบครัวนั้น สะท้อนให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลให้คุณค่าและเห็น 
ความส�าคัญของผู้ป่วยเท่ากับสมาชิกในครอบครัว การดูแล
สมาชิกในครอบครัว ต้องใช้ความรักและใส่ใจ หากละเลย มี
โอกาสที่จะเกิดอันตรายได้ พยาบาลต้องเฝ้าระวังความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นและให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนต่างๆ ท่ี 
บ่งบอกว่าอาจเกิดอันตรายขึ้นได้ รวมทั้งพยาบาลจะต้อง 
ส่งเสรมิให้ผู้ป่วยและครอบครวัเข้ามส่ีวนร่วมในความปลอดภยั 
ด้วย25 จากการทบทวนแนวคิดเรื่องความรู้ทางการพยาบาล
ของ Carper5 พบว่าความรู้ทางด้านสุนทรียะเกิดจากมุมมอง
ที่ละเอียดอ่อนที่มีต่อเหตุการณ์ท่ีเป็นความงามท่ีสัมผัสได้ 
นอกจากนี้จะเห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลยกตัวอย่างประเด็นจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพทีเก่ียวข้องกับการเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยรวมท้ังสะท้อนให้เห็นว่าการท�าให ้
ผู ้ป่วยปลอดภัยนอกจากพยาบาลต้องมีความสามารถใน 
การปฏิบัติพยาบาลแล้ว พยาบาลจะต้องแสดงออกด้วย 
ความสุภาพ มีความไวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กล้าตัดสินใจ 
หมายถึงว่าพยาบาลจะต้องมีทักษะอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจาก
ทักษะวิชาชีพด้วย จึงจะท�าให้ผู้ป่วยปลอดภัย26

 ในส่วนของความหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย 
เกิดจากความร่วมมือของทุกคนน้ัน ผู้ให้ข้อมูลน�าเสนอโดย 
ภาพวาดอุง้มอืท่ีมหีลายๆ น้ิวช่วยประคองหวัใจทีเ่ปรยีบเสมอืน 
ความปลอดภัยของผู้ป่วย จากปัญหาสุขภาพท่ีซับซ้อนของ
ผู้ป่วย จะเห็นได้ว่าต้องการการดูแลจากหลายๆ วิชาชีพที่มี 
ความรู้ความสามารถแตกต่างกัน องค์การอนามัยโลกเห็น 
ความส�าคญัของการพฒันาสมรรถนะการท�างานแบบสหวชิาชพี 
เพราะมีผลกับความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยน�าเสนอให้จัด 
การศึกษาแบบ inter-professional education (IPE) ที่
ประกอบด้วย 4 แนวคิดหลัก คือ การมีค่านิยมการดูแล 
ที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การมีบทบาทหน้าท่ีรบัผิดชอบ 
ของแต่ละวชิาชพี การท�างานเป็นทมีและการส่ือสารระหว่างกัน2,3 

ปัจจุบันน้ีพบว่าสถาบันการศึกษาได้มีการน�าแนวคิดน้ีไปใช้ 
ในการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ตัวอย่างเช่น Inter- 
Professional-Education: PSU model3 ที่อยู่ในระหว่าง 
การพัฒนาจาก extracurricular course เป็น intra 
curricular course อย่างไรก็ตามควรมีการสนับสนุน 
ให้เกิดรูปแบบการท�างานแบบร่วมมือกันระหว่างวิชาชีพ 
(collaborative practice) ในการปฏบิติังานจรงิ (real world) 
เพื่อ ท่ีจะเป ็นแบบอย ่าง ท่ี ดีท�าในการพัฒนานักศึกษา
พยาบาลให้มีสมรรถนะในด้านการดูแลความปลอดภัยของ 
ผู้ป่วย3,27,28

จากผลการวิจัยที่ผู้ให้ข้อมูลแสดงออกโดยการวาดภาพและ
การสัมภาษณ์เพิ่มเติมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที ่
ให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น 
การเข้าไปมีประสบการณ์ด้วยตัวเอง การคิดวิเคราะห์อย่าง
มเีหตุผล สามารถน�าไป บรรยายความหมายตามความเข้าใจ 
ของตนเองได้อย่างชัดเจน จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า 
นักศึกษาพยาบาลสามารถสร ้างการเรียนรู ้ ที่ เชื่อมโยง
ระหว่างความรู ้ที่นักศึกษาได้รับจากอาจารย์ในการเรียน
ทฤษฎีที่เป็นความรู้เชิงประจักษ์ (empirical knowledge) 
ความรู ้ ท่ีได้จากการสังเกตการปฏิบัติงานของพยาบาล 
วิชาชีพท่ีหน้างานจริง (personal knowledge) ร่วมกับ 
ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ในการสัมผัสการท�างานร่วมกัน 
ของสหวชิาชพีทีมุ่ง่เน้นให้ผู้ป่วยปลอดภยั (ethical knowledge) 
จนสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดทีส่ะท้อนความหมาย 
ความปลอดภยัของผู้ป่วยได้อย่างลกึซ้ึง (esthetic knowledge)
 ข้อจ�ากัดของการศึกษา
 ขั้นตอนของการเก็บข้อมูลโดยให้นักศึกษาวาดภาพ 
ผู้วิจัยได้จัดเตรียมแนวทางและอุปกรณ์การวาดภาพ ได้แก่ 
กระดาษ สไีม้ และสไีม้จกิใส่กล่องไว้ให้ผู้ให้ข้อมลูโดยจดัวาง
ไว้ที่หอพัก และเมื่อผู้ให้ข้อมูลมีความพร้อมในการวาดภาพ 
ผู้ให้ข้อมูลจะน�าอุปกรณ์ดังกล่าวไปวาดภาพในห้องพัก ท�าให้
ผู้วิจัยขาดข้อมูลการสังเกต เน่ืองจากไม่มีโอกาสติดตามไป
สังเกตพฤติกรรมผู้ให้ข้อมูล บริบท รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  
ขณะวาดภาพ  
 สรุป 
 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อค้นหาความหมายความ
ปลอดภัยของผู ้ป ่วยตามการรับรู ้และความเข ้าใจของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 โดยการแสดงออกทางสุนทรียะ 
ผ่านภาพวาดและการสัมภาษณ์ พบว่า ท�าให้เข้าใจความหมาย 
ความปลอดภยัของผู้ป่วยในมมุมองของนักศกึษา ประกอบด้วย 
จิตส�านึกและความต้ังใจของพยาบาลในการระวังอันตรายที่
อาจเกิดขึน้ การปฏบิติัตามมาตรฐานการพยาบาล การคดิว่า 
ผู้ป่วยเป็นสมาชกิในครอบครวั และความปลอดภยัของผู้ป่วย 
เกิดจากความร่วมมอืของทุกคน ซ่ึงผู้บรหิารสถาบนัการศกึษา 
พยาบาล และอาจารย์พยาบาลสามารถน�าข้อค้นพบเป็น 
เจตคติเชิงบวกไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบการเรียน 
การสอน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างยั่งยืนต่อไป
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 ข้อเสนอแนะและการน�าไปใช้
 ด้านการจดัการศกึษาพยาบาล จากผลการศกึษาชีว่้า 
นักศึกษาเห็นคุณค่าและมีทัศคติเชิงบวกต่อความปลอดภัย 
ของผู้ป่วย ดังน้ัน ผู้สอนจงึควรออกแบบการเรยีนรูใ้ห้นักศกึษา 
ได้รบัประสบการณ์เก่ียวกบัความปลอดภยัของผู้ป่วยในหลายๆ 
กิจกรรมทั้งในการเรียนการสอนทฤษฎี เช่น การวิเคราะห์ 
กรณีศึกษา รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 
ความปลอดภยัของผู้ป่วยในคลนิิก เช่น การทบทวนอบุติัการณ์ 
เพือ่จะช่วยให้นักศกึษาได้พฒันาค่านิยมเกีย่วกบัความปลอดภยั 
ของผู้ป่วย เพื่อจะได้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยใน
วิชาชีพการพยาบาลต่อไป 
 นอกจากน้ี ความหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย
ที่หมายถึงเกิดจากความร่วมมือของทุกคนน้ัน สะท้อนว่า 
ควรมีการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ (inter-
professional education: IPE) ขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะการท�างานร่วมกับสหวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  
 ด้านการท�าวจิยัครัง้ต่อไป เสนอว่าควรมกีารติดตาม 
ผลการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการให้ความหมายความ
ปลอดภัยผู้ป่วยเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาและเข้าสู่ในระยะ 
ท�างาน รวมทั้งมีการติดตามนักศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะ
ด้านทักษะการจัดการความปลอดภัยของผู้ป่วยเพราะจาก 
การศึกษาน้ีพบว่านักศึกษาเห็นคุณค่าและมีทัศคติเชิงบวก
ต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ดังน้ัน จึงควรมีการติดตาม
การพัฒนาด้านความรู้และทักษะเก่ียวกับความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยควบคู่ไปด้วยเพื่อจะได้ครบองค์ประกอบของเป้าหมาย
การเรียนรู้ตามแนวคิดของ Bloom taxonomy

การมีส่วนร่วมในการเขียนบทความ 
 ผู้เขยีนท้ัง 5 คนมส่ีวนร่วมในกระบวนการของการด�าเนินการ 
วิจัย และการเขียนบทความวิชาการฉบับน้ี โดยได้รับการตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 งานวิจัยนี้ไม่มีผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกัน

กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจัยเรื่องน้ีได้รับทุนสนับสนุนจากเงินกองทุนวิจัย  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และขอขอบคุณ
ผู้ทรงคุณวฒิุท้ัง 3 ท่านท่ีช่วยพจิารณาเครือ่งมอืวจิยั รวมท้ังขอขอบคุณ 
นักศึกษาพยาบาลทุกคนที่เป็นผู้ให้ข้อมูล 
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