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Abstract
 Purposes: To study the relationships among personal factors, perception about safety methods 
in medication administration and safe medication practices of nursing students.
 Design: Descriptive correlational study.
Methods: A sample of 420 nursing students who had medication administration experience at least 
5 times was recruited from a Faculty of Nursing in Bangkok Metropolis. Data were collected using 
three questionnaires: Personal Information Form, Safe Medication Practices, and Perception about 
Safety Methods in Medication Administration, respectively. Data were analyzed using descriptive 
statistics and Pearson product moment correlation. 
 Main findings: Mean age of 420 nursing students was 21.62 years old (SD = 1.15). The results 
showed that 97.4 % of nursing students perceived the importance of safety methods in medication 
administration at a high and very high levels; and 73.6% of them practiced in safe medication  
administration at a very low risk level. Perception about safety methods in medication  
administration (r = .464), self-preparation (r = .358), awareness of patient safety (r = .302),  
self-training (r = .238), perception of self-importance (r = .181), and age (r = .153) were positively 
related to safe medication practices at a statistical significance level .05. 
 Conclusion and recommendations: Perception about safety methods in medication  
administration, self-preparation, awareness of patient safety, self-training and perception of  
self-importance are important factors for safe medication practices of nursing students. Nurse  
instructors should monitor students’ perceptions about safety methods in medication  
administration, encourage them to perform self-preparation for knowledge and self-training for 
increasing their knowledge, experiences, and skills in safe medication practices. Moreover, they 
need to stress on students’ awareness about patient safety and also how important the nursing  
students are in the process of safety medication administration to improve the safe medication 
practices and minimize the risk of medication error.
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์:	 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล	 การรับรู้เก่ียวกับวิธีการให้ยาอย่างปลอดภัย 

กับการปฏิบัติการให้ยาอย่างปลอดภัยของนักศึกษาพยาบาล

 รูปแบบการวิจัย:	การศึกษาความสัมพันธ์เชิงบรรยาย

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลจำานวน	 420	 คน	 ของคณะพยาบาลศาสตร์แห่งหน่ึง 

ในกรุงเทพมหานคร	ซ่ึงมีประสบการณ์การให้ยามากกว่า	5	คร้ัง	ตอบแบบสอบถาม	3	ชุด:	ข้อมูลส่วนบุคคล	การปฏิบัติ

การให้ยาอย่างปลอดภัย	 และการรับรู้เก่ียวกับวิธีการให้ยาอย่างปลอดภัย	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา	 

และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน

 ผลการวิจัย:	 นักศึกษาพยาบาล	 420	 คนมีอายุเฉล่ีย	 21.62	 ปี	 (SD	=	 1.15)	 ผลการวิจัยพบว่า	 ร้อยละ	 97.4	 

ของนักศึกษาพยาบาลมีการรับรู้ความสำาคัญ/ความจำาเป็นเก่ียวกับวิธีการให้ยาอย่างปลอดภัยอยู่ในระดับสูงถึงสูงมาก	

ร้อยละ	 73.6	 มีการปฏิบัติการให้ยาอย่างปลอดภัยอยู่ในระดับเส่ียงน้อยมาก	 การรับรู้เก่ียวกับวิธีการให้ยาอย่าง 

ปลอดภัย	(r	=	.464)	การเตรียมความรู้เร่ืองยามาก่อน	(r	=	.358)	การตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย	(r	=	.302)	

การฝึกทักษะด้วยตนเอง	(r	=	.238)	การรับรู้ความสำาคัญของตนเอง	(r	=	.181)	และ	อายุ	(r	=	.153)	มีความสัมพันธ์ 

เชิงบวกกับการปฏิบัติการให้ยาอย่างปลอดภัยอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี	.05

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	การรับรู้เก่ียวกับวิธีการให้ยาอย่างปลอดภัย	การเตรียมความรู้เร่ืองยามาก่อน	การตระหนัก

ถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย	การฝึกทักษะด้วยตนเอง	และการรับรู้ความสำาคัญของตนเองเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญต่อการปฏิบัติ

การให้ยาอย่างปลอดภัยของนักศึกษาพยาบาล	ครูควรติดตามประเมินการรับรู้เก่ียวกับวิธีการให้ยาอย่างปลอดภัย	และ

กระตุ้นส่งเสริมให้นักศึกษามีการเตรียมความรู้เก่ียวกับยาและฝึกทักษะด้วยตนเองมาก่อนเพ่ือเพ่ิมความรู้	ประสบการณ์

และทักษะในการให้ยาอย่างปลอดภัย	ย่ิงกว่าน้ันครูจำาเป็นต้องเน้นให้นักศึกษาตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย	และ

ความสำาคัญของนักศึกษาในกระบวนการให้ยาอย่างปลอดภัย	 เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติการให้ยาอย่างปลอดภัย	 และลด 

ความเส่ียงในการเกิดความคลาดเคล่ือนทางยาได้	

คำาสำาคัญ:	ความคลาดเคล่ือนทางยา	นักศึกษาพยาบาล	การรับรู้	
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