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Background : Patient safety is a significant outcome and it is an indicator of the hospital quality. Patient
safety culture is the process focus on prevention and reduction risk of adverse events resulting harm to
patients.
Objective : The purpose of this descriptive study was to survey patient safety culture and to compare
perception on patient safety culture between executives and staff nurses in a tertiary hospital in Bangkok.
Materials and methods :  The  subject  was  664  nurses  who  had  one  or  more  years  of  experience.
The questionnaire was the Hospital Survey on Patient Safety Culture (HSPSC) of Agency for Healthcare
Research  and  Quality  (AHRQ).  The  reliability  was  0.84.  Descriptive  data  were  analyzed  in  terms  of
frequency, percentage, standard deviation and t-test.
Results : The results revealed that the overall means of patient safety culture perceived by nurses were at
a high level (X=3.74, SD=0.32). When considering each dimension, it was revealed that 9 dimensions were
at a high level. The top three high levels were teamwork within units, organizational learning–continuous
improvement, and supervisor/manager expectations & actions promoting patient safety were 4.27 (SD=0.48),
4.11 (SD=0.42) and 4.09 (SD=0.51) respectively. The lowest level was non-punitive response to errors (X =
3.06, SD = 0.85).

The patient safety culture of executive nurses had a statistically significant higher mean of overall
score of patient safety culture than staff nurses (p=.006). And the patient safety culture of executive nurses
had a statistically significant higher mean of 7 from 12 dimensions of patient safety culture than staff
nurses. The level of overall grade on patient safety perceived by nurses was very good (67.8 %). In the past
12 months, 24.1 % of nurses filled out and submitted more than 20 event reports.
Conclusion : The findings suggest that nurse administrators should develop and enhance patient safety
culture in organization in order to increase quality of the hospital.
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การรบัรูว้ฒันธรรมความปลอดภยัผูป่้วยของพยาบาลโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ�ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร

โสพรรณ  โพทะยะ พย.ด.

คณะพยาบาลศาสตร,์ มหาวทิยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย

ความเป็นมา : ความปลอดภยัผูป่้วยเป็นผลลพัธแ์ละเกณฑส์าํคญัของการเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ วฒันธรรมความปลอดภยั
ผูป่้วยเป็นกระบวนการหนึ�งที�มุ่งเนน้การป้องกนัและลดความผดิพลาดที�อาจก่ออนัตรายต่อผูป่้วย
วตัถปุระสงค ์:  การวจิยัเชงิพรรณานี�มวีตัถปุระสงคเ์พื�อศึกษาวฒันธรรมความปลอดภยัผูป่้วย และศึกษาเปรยีบเทยีบวฒันธรรม
ความปลอดภยัผูป่้วยตามการรบัรูข้องผูบ้ริหารการพยาบาลและพยาบาลปฏิบตัิการ  โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ�งในเขต
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อวยัวะในร่างกาย มคีวามพกิารหรอืเสยีชวีติ และมผีลกระทบ
ต่อครอบครวัผูป่้วยทาํใหข้าดรายไดแ้ละมค่ีาใชจ่้ายเพิ�มมากขึ�น
อกีท ั�งยงันาํความเสยีหายมาสู่โรงพยาบาลและผูป้ฏบิตังิานทาํให ้
ขาดความม ั �นใจในการปฏบิตังิาน การถกูฟ้องรอ้งทางกฎหมาย
ใหช้ดใช ค่้าเสียหาย(8)  และ/หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ  จึงเป็นประเด็นปญัหาสาํคญัที�ตอ้งสรา้ง
ความปลอดภยัในระบบบรกิารสุขภาพเป็นการป้องกนัหรอืลด
ความผดิพลาดเพื�อความปลอดภยัของผูป่้วย โดยการกาํหนด
นโยบายดา้นความปลอดภยัผู ป่้วยที�ชดัเจน  มีการบริหาร
จดัการความเสี�ยง การพฒันาระบบต่าง ๆ  ที�เกี�ยวขอ้งกบัความ
ปลอดภยัผูป่้วยอย่างต่อเนื�อง การสรา้งหลกัประกนัว่าบรกิาร
ที�จดัใหผู้ป่้วยมคีวามปลอดภบัและมคีุณภาพ  และการสรา้ง
วฒันธรรมความปลอดภยัผูป่้วยในองคก์ร์(3,9)

วฒันธรรมความปลอดภยั  เป็นผลของค่านิยม
ทศันคติ  การรบัรู ้ สมรรถนะและแบบแผนพฤติกรรมของ
บคุคลและกลุม่บคุคลที�เป็นตวักาํหนดเจตจาํนงค ์วถิกีารทาํงาน
และความสามารถในการจดัการเกี�ยวกบัสุขภาพและความ
ปลอดภยัในองคก์าร์(2)  วฒันธรรมความปลอดภยัจะช่วยให ้
องคก์รมภีมูคิุม้กนัทาํใหส้ามารถตรวจจบั ป้องกนัและแกป้ญัหา
ที�จะเกดิอนัตรายต่อผูป่้วยและผูป้ฏบิตังิานไดด้ขีึ�น(10) มรีายงาน
ว่าระดบัวฒันธรรมความปลอดภยัผูป่้วยที�สูงขึ�น  มีความ
สมัพนัธ์กบัการลดความผิดพลาดที� เกิดขึ� น(3)  โดยในการ
ประเมินระดบัวฒันธรรมความปลอดภยัผู ป่้วย  มีการใช ้
เครื�องมอืที�หลากหลาย  รวมถงึแบบสาํรวจวฒันธรรมความ
ปลอดภยัผูป่้วย  Hospital  survey  on  patient  safety
culture  ของ  Agency  for  healthcare  research  and
quality  (AHRQ)  ซึ�งเป็นเครื�องมอืที�ถูกนาํไปใชอ้ย่างแพร่
หลายในหลายประเทศท ั �วโลก(1,11)

จากประสบการณ์ การทาํ งานของผู ้ วิ จ ัยใน
โรงพยาบาลตติยภูมิ  ที� ใหค้วามสาํค ัญในประเด็นความ
ปลอดภยัผูป่้วย และกาํหนดเป้าหมายความปลอดภยัสาํหรบั
ผูป่้วย  (Patient  safety  goal)  เป็นจดุเนน้ของโรงพยาบาล
มาอย่างต่อเนื�อง ผ่านกระบวนการพฒันาและรบัรองคุณภาพ
สถานพยาบาลมากว่าทศวรรษ  และไดร้บัการรบัรองคุณภาพ
ข ั�นกา้วหนา้ (Advanced Hospital Accreditation/AHA)
แต่ยงัไม่มกีารศึกษาการรบัรูข้องบุคลากรในดา้นวฒันธรรม
ความปลอดภยัผูป่้วย  ผูว้ิจยัจึงสนใจที�จะศึกษาวฒันธรรม
ความปลอดภ ัยผู ป่้วยตามการร ับรู ้ของพยาบาล  ซึ� งเป็น

บุคลากรสุขภาพกลุ่มใหญ่  มบีทบาทสาํคญัในการใหบ้ริการ
พยาบาลและการผดุงครรภท์ี�ตอ้งคาํนึงถงึคุณภาพและความ
ปลอดภยัของผูร้บับริการ(12)  และเปรียบเทยีบระดบัการรบัรู ้
วฒันธรรมความปลอดภยัผูป่้วยของผูบ้ริหารการพยาบาล
และพยาบาลปฏิบตัิการ  เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงประจกัษแ์ละ
ผูบ้ริหารใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงพฒันาคุณภาพและ
ความปลอดภยัผูป่้วยต่อไป

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั
�. เพื�อศึกษาวฒันธรรมความ ปลอดภยัผูป่้วยตาม

การรบัรูข้องพยาบาลโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ�ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร

�.  เพื�อเปรียบเทียบวฒันธรรมความปลอดภยั
ผู ป่้วยของผู บ้ริหารการพยาบาลและพยาบาลปฏิบตัิการ
โรงพยาบาลตตยิภูมแิห่งหนึ�งในเขตกรุงเทพมหานคร

วธิีดําเนินการวจิยั
การวจิยัคร ั�งนี� เป็นการวจิยัเชงิบรรยาย (Descrip-

tive  research)  ใชว้ธิวีจิยัแบบสาํรวจ  (Survey  research)
โดยมกีระบวนการดงันี�
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง

ประชากร เป็นพยาบาลที�ปฏบิตังิานในโรงพยาบาล
ตตยิภมูแิห่งหนึ�งในเขตกรุงเทพมหานคร ท ั�งระดบับรหิารและ
ระดบัปฏบิตักิาร มปีระสบการณก์ารทาํงานต ั�งแต่  �  ปีขึ�นไป
จาํนวน  ���  คน  คาํนวณขนาดตวัอย่างโดยใชสู้ตรของทาโร่
ยามาเน่  (Taro  Yamane)(13)  ค่าความคลาดเคลื�อนที�  �.��
ไดก้ลุม่ตวัอย่างพยาบาล ��� คน
เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่

�.  แบบบ ันทึกขอ้มูลส่วนบุคคลของพยาบาล
จาํนวน  �  ขอ้  ประกอบดว้ย  อายุ  เพศ  สถานภาพสมรส
ระดบัการศึกษา  ประสบการณท์าํงาน  ตาํแหน่ง  และจาํนวน
ช ั �วโมงปฏบิตังิาน

�. แบบสอบถามการรบัรูว้ฒันธรรมความปลอดภยั
ผูป่้วย ซึ�งผูว้จิยัแปลมาจาก Hospital Survey on Patient
Safety Culture ของ Agency for Healthcare Research
and Quality (AHRQ) ประกอบดว้ย ขอ้คาํถามวฒันธรรม
ความปลอดภยัใน  ��  ดา้น  จาํนวน  ��  ขอ้  ลกัษณะของ
แบบสอบถาม  เป็นแบบใหเ้ลอืกตอบประเมนิค่า  �  อนัดบั
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(Likert  scale)  ผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา
โดยผูเ้ชี�ยวชาญดา้นภาษาและการพฒันาคณุภาพสถานพยาบาล
จากนั�นนาํไปทดลองใชก้บัพยาบาลจาํนวน �� คน เพื�อดูความ
ชดัเจนดา้นภาษา  พรอ้มหาความเชื�อม ั �นของเครื�องมอื  ไดค่้า
ความเชื�อม ั �นของเครื�องมอื (reliability) เท่ากบั �.��
การรวบรวมขอ้มูล

หลงัไดร้บัอนุญาตใหเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้ ิจยั
แจกแบบสอบถามแก่พยาบาลกลุม่ตวัอย่าง เมื�อไดข้อ้มลูแลว้
นาํมาตรวจสอบความสมบรูณข์องขอ้มลู และนาํไปวเิคราะหผ์ล
การวเิคราะหข์อ้มูล

วเิคราะหข์อ้มลู โดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา การหาค่า
แจกแจงความถี�  รอ้ยละ  ค่าเฉลี�ย  ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบท ี(t-test)
จริยธรรมในการวจิยัและการพทิกัษส์ทิธิกลุม่ตวัอยา่ง

การวิจ ัยนี� ผ่ านการอนุม ัติ ให ้ดาํ เนิ นการจาก
คณะกรรมการจรยิธรรมของโรงพยาบาล และมกีารพทิกัษส์ทิธิ
กลุ่มตวัอย่าง  โดยการชี� แจงวตัถุประสงค์ของการวิจยัใน
แบบสอบถาม  การขอความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม
ดว้ยความสมคัรใจไม่มกีารบงัคบั  ขอ้มลูของกลุม่ตวัอย่างจะ
นาํเสนอในภาพรวมโดยไม่ระบชุื�อหรอืขอ้มลูเป็นรายบคุคล

ผลการวจิยั
�. ขอ้มลูสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอย่าง สว่นใหญ่เป็น

เพศหญงิ (รอ้ยละ ��.�) อายรุะหวา่ง ��-�� ปี อายเุฉลี�ย ��.��
ปี (SD=10.88) สถานภาพโสด (รอ้ยละ ��.�) จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี  (รอ้ยละ  ��.�)  ประสบการณ์การทาํงาน
หลงัจบการศึกษาต ั�งแต่ � ปี ถงึ �� ปี เฉลี�ย ��.�� ปี (SD=
��.��)  เป็นพยาบาลระดบัปฏบิตักิาร  (รอ้ยละ  ��.�)  และมี
จาํนวนช ั �วโมงทาํงาน  ��-��  ช ั �วโมงต่อสปัดาห ์ เฉลี�ย  ��.��
ช ั �วโมงต่อสปัดาห ์(SD=15.01)

�. การรบัรูว้ฒันธรรมความปลอดภยัผูป่้วยโดยรวม
ของพยาบาลอยู่ในระดบัมาก  มค่ีาเฉลี�ย  �.��  (SD=0.32)
และเมื�อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ม ี� ดา้นอยู่ในระดบัมาก
โดย  �  ลาํดบัแรกที�มคีะแนนสูงสุด  ไดแ้ก่  ดา้นการทาํงาน
เป็นทมี (X=4.27, SD=0.48) ดา้นการพฒันาการเรยีนรูอ้ย่าง
ต่อเนื�อง (X=4.11, SD=0.42) ดา้นความคาดหวงัของผูบ้รหิาร
และกิจกรรมส่งเสรมิความปลอดภยัผูป่้วย  (X=4.09,  SD=
�.��) สาํหรบั � ดา้นที�มคีะแนนอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่
ดา้นการโอนยา้ยและการเปลี�ยนผ่าน  ดา้นบุคลากร  และ
ดา้นการตอบสนองที�ไม่ใชก้ารลงโทษต่อการผดิพล ั�ง  โดยมี
คะแนนเฉลี�ย �.�� (SD=.070), 3.07 (SD=0.69), และ �.��
(SD=0.85) ตามลาํดบั (ตารางที� �)

ตารางที� � ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานวฒันธรรมความปลอดภยัผูป่้วยตามการรบัรูข้องพยาบาลโดยรวม และ
เป็นรายดา้น (n=664)

                          วฒันธรรมความปลอดภยั           คา่เฉลี�ย  สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน

   �. การทาํงานเป็นทมี 4.27 0.48
   �. ความคาดหวงัของผูบ้รหิารและกจิกรรมส่งเสรมิความปลอดภยัผูป่้วย 4.09 0.51
   �. การพฒันาการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื�อง 4.11 0.42
   �. การสนบัสนุนการจดัการเพื�อความปลอดภยัสาํหรบัผูป่้วย 3.69 0.53
   �. การรบัรูใ้นภาพรวมเรื�องความปลอดภยัสาํหรบัผูป่้วย 3.78 0.48
   �. การใหข้อ้มลูป้อนกลบัและการสื�อสารเกี�ยวกบัความผดิพล ั�ง 3.90 0.48
   �. การเปิดกวา้งดา้นการสื�อสาร 3.83 0.52
   �. การทาํงานเป็นทมีร่วมกบัหน่วยงานอื�น 3.07 0.69
   �. บคุลากร 3.23 0.70
  ��. การโอนยา้ยและการเปลี�ยนผ่าน 3.06 0.85
  ��. การตอบสนองที�ไม่ใชก้ารลงโทษต่อการผดิพล ั�ง 3.97 0.77
  ��. ความถี�ของการรายงานเหตกุารณ์
  วฒันธรรมความปลอดภยัผูป่้วยโดยรวม 3.74 0.32
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การร ับรู ้ว ัฒนธรรมความปลอดภ ัยผู ้ป่วยของ
พยาบาลจาํแนกตามตาํแหน่งงานปัจจุบนั  พบว่าการร ับรู ้
วฒันธรรมความปลอดภยัผูป่้วยของผูบ้ริหารการพยาบาล
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  มค่ีาเฉลี�ย  �.��  (SD=0.33)  และ
เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าสว่นใหญ่อยู่ในระดบัมาก โดย
�  อนัดบัแรกไดแ้ก่  ดา้นการทาํงานเป็นทมี  (X=4.38,  SD=
�.��)  ดา้นความคาดหวงัของผูบ้ริหารและกิจกรรมส่งเสริม
ความปลอดภยัผูป่้วย  (X=4.22,  SD=0.45)  และดา้นการ
พฒันาการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื�อง (X=4.17, SD=0.43) สว่นการ
รบัรู ด้า้นที�มีคะแนนเฉลี�ยตํ �าสุด  ไดแ้ก่  การโอนยา้ยและ
การเปลี�ยนผ่าน (X=3.19, SD=0.71)

การร ับรู ้ว ัฒนธรรมความปลอดภ ัยผู ้ป่วยของ
พยาบาลปฏบิตักิารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ค่าเฉลี�ย  �.��
(SD=0.31)  และเมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น  พบว่าม ี �  ดา้น
ที� มีคะแนนอยู่ ในระด ับมาก  โดย  �  ลาํด ับแรก  ไดแ้ก่
ดา้นการทาํงานเป็นทมี (X=4.25, SD=0.49) ดา้นการพฒันา
การเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื�อง (X=4.10, SD=0.42) และดา้นความ
คาดหวงัของผูบ้ริหารและกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยั
ผูป่้วย (X=4.07, SD=0.51) สว่นการรบัรูด้า้นที�มคีะแนนตํ �าสดุ
ไดแ้ก่   การตอบสนองที� ไม่ ใช ก้ารลงโทษต่อการผิดพล ั�ง
มคีะแนนเฉลี�ย �.�� (SD=0.84) (ตารางที� �)

�.  เมื� อเปรียบเทียบค่าเฉลี� ยวฒันธรรมความ
ปลอดภยัผูป่้วยตามการรบัรูข้องผูบ้ริหารการพยาบาลและ
พยาบาลปฏิบตัิการ  พบว่าวฒันธรรมความปลอดภยัผูป่้วย
โดยรวมและเป็นรายดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นการทาํงานเป็นทีม
ดา้นความคาดหวงัของผูบ้ริหารและกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภยัผู ป่้วย  ดา้นการสนับสนุนการจดัการเพื�อความ

ตารางที� � คา่เฉลี�ยและสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน (SD) วฒันธรรมความปลอดภยัผูป่้วยตามการรบัรูข้องผูบ้ริหารการพยาบาล
และพยาบาลปฏบิตักิาร

     ผูบ้ริหาร    พยาบาลปฏบิตักิาร
    วฒันธรรมความปลอดภยั       (n=94)          (n=570)

คา่เฉลี�ย      SD     คา่เฉลี�ย      SD

  �. การทาํงานเป็นทมี   4.38     0.45       4.25        0.49
  �. ความคาดหวงัของผูบ้รหิารและกจิกรรมส่งเสรมิความปลอดภยัผูป่้วย   4.22     0.45       4.07        0.51
  �. การพฒันาการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื�อง   4.17     0.43       4.10        0.42
  �. การสนบัสนุนการจดัการเพื�อความปลอดภยัผูป่้วย   3.89     0.50       3.66        0.52
  �. การรบัรูใ้นภาพรวมเรื�องความปลอดภยัผูป่้วย   3.93     0.54       3.76        0.47
  �. การใหข้อ้มลูป้อนกลบั การสื�อสารเกี�ยวกบัความผดิพล ั�ง   3.83     0.61       3.91        0.46
  �. การเปิดกวา้งดา้นการสื�อสาร   4.05     0.47       3.88        0.50
  �. การทาํงานเป็นทมีร่วมกบัหน่วยงานอื�น   3.90     0.47       3.82        0.52
  �. บคุลากร   3.25     0.83       3.05        0.66
 ��. การโอนยา้ยและการเปลี�ยนผ่าน   3.19     0.71       3.24        0.69
 ��. การตอบสนองที�ไม่ใชก้ารลงโทษต่อการผดิพล ั�ง   3.28     0.87       3.02        0.84
 ��. ความถี�ของการรายงานเหตกุารณ์   3.85     0.75       3.99        0.77
วฒันธรรมความปลอดภยัผูป่้วยโดยรวม   3.83     0.33       3.73        0.31

ปลอดภยัผูป่้วย ดา้นการรบัรูใ้นภาพรวมเรื�องความปลอดภยั
ผูป่้วย  ดา้นการเปิดกวา้งดา้นการสื�อสาร  ดา้นบคุลากรและ
ดา้นการตอบสนองที�ไมใ่ชก้ารลงโทษต่อการผดิพล ั�งตามการรบัรู ้
ของผูบ้รหิารการพยาบาลสูงกวา่พยาบาลปฏบิตักิารอย่างมนียั
สาํคญัทางสถติ ิ(ตารางที� �)
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�.  ระดบัความปลอดภยัผูป่้วยในหน่วยงานตาม
การรบัรู ข้องพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดีมาก  (รอ้ยละ
��.�) รองลงมาอยู่ในระดบัปานกลาง/ยอมรบัได ้(รอ้ยละ ��.�)
(ตารางที� �) โดยมกีารบนัทกึและสง่รายงานเหตกุารณม์ากกวา่
�� เหตกุารณใ์นรอบ � ปีที�ผ่านมารอ้ยละ ��.� (ตารางที� �)

ตารางที� � (ตอ่)

        วฒันธรรมความปลอดภยั N Mean    SD        t           p

  �. บคุลากร
        ผูบ้รหิารการพยาบาล 94  3.25    0.83         -         .029

     2.211*
        พยาบาลปฏบิตักิาร 570  3.05    0.66
 ��. การโอนยา้ยและการเปลี�ยนผ่าน
         ผูบ้รหิารการพยาบาล 94  3.19    0.71      .637         .525
         พยาบาลปฏบิตักิาร 570  3.24    0.69
 ��. การตอบสนองที�ไม่ใชก้ารลงโทษต่อการผดิพล ั�ง
         ผูบ้รหิารการพยาบาล 94  3.28    0.87         -         .007

     2.728*
         พยาบาลปฏบิตักิาร 570  3.02    0.84
 ��. ความถี�ของการรายงานเหตกุารณ์
         ผูบ้รหิารการพยาบาล 94  3.85    .75      1.664        .097
         พยาบาลปฏบิตักิาร 570  3.99    .77
วฒันธรรมความปลอดภยัผูป่้วยโดยรวม
         ผูบ้รหิารการพยาบาล 94  3.83    0.33         -         .006

     2.739*
         พยาบาลปฏบิตักิาร 570  3.73    0.31

*p < .05

ตารางที� � ความถี�และรอ้ยละของระดบัความปลอดภยัผูป่้วย
ในหน่วยงานตามการรบัรูข้องพยาบาล (n=664)

   ระดบัความปลอดภยัผูป่้วยในหน่วยงาน      จาํนวน     รอ้ยละ

         ดเียี�ยม 34 5.1
         ดมีาก 450 67.8
         ปานกลาง/ยอมรบัได ้ 173 26.1
         ความปลอดภยัตํ �า 3 0.5
         ไมม่คีวามปลอดภยั 4 0.6

664       100.0

การอภปิรายผล
วฒันธรรมความปลอดภยัผูป่้วยตามการรบัรูข้อง

พยาบาลโดยรวมอยู่ ในระด ับมาก  (X=3.74,  SD=0.32)
สอดคลอ้งกบัหลายการศึกษา(6,-7,14,15,16,17)  ท ั�งนี�อาจเป็นเพราะ

ตารางที� � ความถี�และรอ้ยละของการบนัทึกและรายงาน
เหตกุารณ์ในรอบ � ปีที�ผ่านมา (n=664)

      การบนัทึกและรายงานเหตกุารณ์          จาํนวน      รอ้ยละ

         มรีายงานมากกวา่ �� เหตกุารณ์ 160 24.1
         มรีายงาน �� - �� เหตกุารณ์ 88 13.3
         มรีายงาน � - �� เหตกุารณ์ 120 18.1
         มรีายงาน � - � เหตกุารณ์ 125 18.8
         มรีายงาน � - � เหตกุารณ์ 112 16.9
         ไมม่รีายงาน 59 8.9
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โรงพยาบาลมกีระบวนการพฒันาคุณภาพที�มุ่งเนน้เรื�องความ
ปลอดภยัผูป่้วยและมีการบริหารจดัการความเสี�ยงมาอย่าง
ต่อเนื�อง  ผนวกกบัการไดร้บัการรบัรองคุณภาพจากสถาบนั
พฒันาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาลจึงทาํใหม้ีการสรา้ง
ระบบ  และแนวปฏิบตัิที�ส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมความ
ปลอดภยัผูป่้วยของบคุลากร

เมื�อพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นการทาํงานเป็น
ทมีมค่ีาคะแนนเฉลี�ยสูงสุด  (X=4.27,  SD=0.48)  เนื�องจาก
ลกัษณะการปฏิบตัิงานของพยาบาลจาํเป็นตอ้งมีการทาํงาน
เป็นทมี  กระบวนการรกัษาพยาบาลที�ตอ้งอาศยัความร่วมมอื
ของสหสาขาวชิาชีพ(12)  โดยมผูีใ้ชบ้ริการเป็นศูนยก์ลาง  และ
โรงพยาบาลไดก้าํหนดใหก้ารทาํงานเป็นทมีเป็นสมรรถนะหลกั
ของบุคลากร  เพื�อใหส้ามารถดาํเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมาย
อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล  สอดคลอ้งกบัผลการ
ศึกษาของ  สุกญัญา  โคตรศรีวงศ์และอภญิญา  จาํปามูล(17)

ที�พบวา่วฒันธรรมความปลอดภยัผูป่้วยดา้นการทาํงานเป็นทมี
ตามการรบัรู ข้องพยาบาลประจาํการในโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชอยู่ในระดบัมาก  (X=4.05,  SD=0.64)  และการ
ศึกษาของพร บญุม,ี  เฉลมิพรรณ ์ เฆมลอย(14)  และสมบูรณ์
สโุฆสติ(18) ที�พบวา่วฒันธรรมความปลอดภยัผูป่้วยตามการรบัรู ้
ของพยาบาลวชิาชพีดา้นการทาํงานเป็นทมีมค่ีาคะแนนเฉลี�ยสูงสดุ

วฒันธรรมความปลอดภยัดา้นที�มีค่าคะแนนอยู่
ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นการโอนยา้ยและการเปลี�ยนผา่น
(X=3.23, SD=0.70) โดยกลุม่ตวัอย่างรบัรูว้่าปญัหาที�เกดิขึ�น
ส่วนใหญ่มกัเกิดจากการสื�อสารหรือการแลกเปลี�ยนขอ้มูล
ระหว่างหน่วยงานในโรงพยาบาล  ซึ�งปญัหาเกี�ยวกบัการยา้ย
ผูป่้วยระหว่างหน่วยงานเกิดขึ�นบ่อยคร ั�งและยงัไม่ไดร้บัการ
แกไ้ขอย่างเป็นรูปธรรม  ในการจดัการความขดัแยง้ระหว่าง
หน่วยงานหวัหนา้หอผูป่้วยสามารถเลอืกใชว้ธิกีารจดัการความ
ขดัแยง้ไดห้ลากหลายวธิ ีประกอบดว้ยการประนีประนอมโดย
การเจรจาไกลเ่กลี�ย  การแกไ้ขปญัหาโดยใหท้กุคนมสี่วนร่วม
การโนม้นา้วใหเ้กิดการยอมรบั  การขอรอ้งใหย้อมเพื�อผล
ประโยชนข์องหน่วยงาน  และการหลกีเลี�ยงการปะทะความ
ขดัแยง้ และวธิทีี�ดทีี�สุดคอืการป้องกนัไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้
โดยการจดัระบบงานและแนวทางปฏบิตัิงานที�ชดัเจน  มกีาร
ตดิต่อสื�อสารหลายช่องทาง มกีารสรา้งบรรยากาศในที�ทาํงาน
เชิงสรา้งสรรค ์ การสรา้งความน่าเชื�อถือใหต้นเอง  และการ
ฝึกอบรมเพิ�มทกัษะในการจดัการความขดัแยง้(19)  สาํหรบั

วฒันธรรมความปลอดภยัดา้นบคุลากร (X=3.07, SD=0.69)
กลุม่ตวัอย่างรบัรูว้า่หน่วยงานมบีคุลากรไมเ่พยีงพอ ไมเ่หมาะ
สมกบัภาระงาน  และบุคลากรในหน่วยงานมีภาระงานมาก
เกินกว่าที�จะใหก้ารดูแลผูป่้วยใหด้ทีี�สุด  สอดคลอ้งกบัขอ้มลู
ส่วนบคุคล  ของกลุ่มตวัอย่างที�พบว่าช ั �วโมงการทาํงานเฉลี�ย
สปัดาหล์ะ  ��.��  ช ั �วโมง  มกีารทาํงานลว่งเวลาเฉลี�ย  ��.��
ช ั �วโมงต่อสปัดาหเ์พื�อทดแทนอตัรากาํลงัคนที�ขาด ซึ�งการขาด
แคลนพยาบาลยงัคงเป็นปญัหาที�หลายฝ่ายไดด้าํเนนิการแกไ้ข
มาอย่างต่อเนื�อง(20) มรีายงานการศึกษาพบว่าอตัราความเสี�ยง
ต่อความผดิพลาดจะเพิ�มขึ�นเมื�อพยาบาลทาํงานเกนิวนัละ ��
ช ั �วโมง ทาํงานลว่งเวลาหรอืทาํงานเกดิสปัดาหล์ะ �� ช ั �วโมง(21)

แต่ในการศึกษาคร ั�งนี�พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่  (รอ้ยละ
��.�) รบัรูร้ะดบัความปลอดภยัผูป่้วยในหน่วยงานอยู่ในระดบั
ดมีาก

ดา้นการตอบสนองที� ไม่ ใชก้ารลงโทษต่อความ
ผดิพล ั�ง ซึ�งเป็นดา้นที�มค่ีาคะแนนตํ �าสุด (X=3.06, SD=0.85)
โดยบคุลากรส่วนใหญ่เขา้ใจว่าหากเกิดความผดิพลาดเขาจะ
ไดร้บัการตาํหนิหรือลงโทษ  และกงัวลว่าความผดิพลาดของ
ตนจะถกูบนัทกึไวใ้นแฟ้มประวตั ิสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของพร บญุมแีละเฉลมิพรรณ ์เฆมลอย(14) สกุญัญา โคตรศร-ี
วงศ ์ และอภญิญา  จาํปามูล(17)  ที�พบว่ากลุ่มตวัอย่างเห็นว่า
การรายงานอบุตักิารณเ์สมอืนการรายงานความผดิของตนเอง
และเกรงว่ าจะถูกตาํหนิหรือลงโทษจึงไม่รายงาน  การที�
โรงพยาบาลมกีระบวนการรายงานอบุตักิารณค์วามเสี�ยง และ
การทบทวนความเสี�ยงที�เกิดขึ�น  โดยการประชุมร่วมกนัเพื�อ
วเิคราะหห์าสาเหตขุองปญัหาท ั�งในระดบัหน่วยงานและร่วมกบั
คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงของโรงพยาบาล อาจไมเ่พยีง
พอที�จะทาํใหก้ลุม่ตวัอย่างเกดิความเชื�อม ั �น และยงัหวาดกลวั
ต่อผลที�จะตามมา  ทาํใหโ้รงพยาบาลขาดโอกาสในการเรยีนรู ้
จากอบุตักิารณ์ที�เกิดขึ�น  และพฒันาไปสู่การป้องกนัการเกิด
ซํ �า(9)  ดงันั�นการกาํหนดนโยบายดา้นบริหารความเสี�ยงที�เนน้
การแกป้ญัหาเชงิระบบมากกว่าการหาคนผดิมาลงโทษ มกีาร
วเิคราะหห์าสาเหตขุองปญัหา (Root Cause Analysis/RCA)
การถา่ยทอดนโยบายแก่บคุลากร การสรา้งบรรยากาศการแลก
เปลี�ยนเรยีนรูใ้นประเดน็ความปลอดภยัของผูป่้วยท ั�งในระดบั
หน่วยงานและระดบัโรงพยาบาล  โดยสนบัสนุนใหบุ้คลากร
ไดร่้วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัการเกดิความผดิพลาด
ซํ�า รวมท ั�งการรกัษาความลบัของขอ้มลูรายงานที�เป็นรูปธรรม
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จะช่วยสรา้งความม ั �นใจใหแ้ก่บคุลากรในการรายงานอบุตักิารณ์
ความเสี�ยง  โดยไม่กลวัการถูกตาํหนิหรอืการลงโทษต่อความ
ผดิพลาด

เมื�อเปรียบเทยีบวฒันธรรมความปลอดภยัผูป่้วย
ตามการรบัรูข้องผูบ้รหิารการพยาบาล และพยาบาลปฏบิตักิาร
พบว่าการรบัรูว้ฒันธรรมความปลอดภยัผูป่้วยโดยรวมและ
เป็นรายดา้น ในดา้นการทาํงานเป็นทมี ดา้นความคาดหวงัของ
ผูบ้รหิารและกจิกรรมส่งเสรมิความปลอดภยัผูป่้วย ดา้นการ
สนบัสนุนการจดัการเพื�อความปลอดภยัผูป่้วย ดา้นการรบัรูใ้น
ภาพรวมเรื�องความปลอดภยัผูป่้วย ดา้นการเปิดกวา้งดา้นการ
สื�อสาร ดา้นบคุลากร และดา้นการตอบสนองที�ไมใ่ชก้ารลงโทษ
ต่อการผิดพล ั�งของผู บ้ริหารการพยาบาลสูงกว่าการร ับรู ้
วฒันธรรมความปลอดภยัผู ป่้วยของพยาบาลปฏิบตัิการ
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสมบรูณ์
สุโฆสิต(18)  ที�พบว่ าวฒันธรรมความปลอดภ ัยผู ป่้วยของ
พยาบาลวชิาชีพที�มตีาํแหน่งหอผูป่้วยหรือหวัหนา้หน่วยมาก
กว่าวฒันธรรมความปลอดภยัผูป่้วยของพยาบาลประจาํการ
ท ั�งนี�อาจเนื�องจากในกระบวนการพฒันาคณุภาพสถานพยาบาล
มกัมุ่งเนน้กลุ่มผูบ้ริหารการพยาบาลระดบัหวัหนา้หอผูป่้วย
หรือหวัหนา้หน่วยซึ�งมบีทบาทสาํคญัในการนาํนโยบายของ
องคก์รสู่การปฏบิตัโิดยผา่นแผนงานต่าง ๆ  การพฒันาคณุภาพ
บริการพยาบาลในหน่วยงานใหส้อดคลอ้งก ับเข็มมุ่ งและ
เป้ าหมายขององค์กรพยาบาลและโรงพยาบาล  รวมท ั�ง
ภารกิจหล ักของหน่วยงานเพื� อสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้ริการใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงและผลลพัธสู์งสุดกบัการ
บริการของหน่วยงาน(22)  ผลการศึกษาคร ั�งนี�แตกต่างจากการ
ศึกษาส่วนใหญ่ที�พบว่าวฒันธรรมความปลอดภยัผูป่้วยตาม
การรบัรูข้องผูบ้ริหารการพยาบาลและพยาบาลปฏบิตัิการไม่
แตกต่างกนั(6,-7,-16,23)

ระดบัความปลอดภยัผูป่้วยในหน่วยงานตามการ
รบัรูข้องพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดมีาก  (รอ้ยละ  ��.�)
โดยมีการบ ันทึกและส่ งรายงานเหตุการณ์มากกว่ า  ��
เหตกุารณ์ในรอบ  �  ปีที�ผ่านมา  รอ้ยละ  ��.�  ต่างจากการ
ศึกษาอื�นที�พบว่าระดบัความปลอดภยัผูป่้วยของหน่วยงาน
ส่วนใหญ่อยู่ ในระด ับที� ร ับได ้(14,-23)  ท ั�งนี� อาจเป็นเพราะ
กระบวนการใหไ้ดม้าซึ�งการรบัรองคุณภาพโรงพยาบาลนั�น
จาํเป็นตอ้งมรีะบบการบรหิารจดัการความเสี�ยงที�มปีระสทิธภิาพ

มีการกาํหนดเป้าหมายความปลอดภยัผูป่้วยเป็นจุดมุ่งเนน้
ของโรงพยาบาล  และมีการพฒันาคุณภาพในการใหบ้ริการ
อย่างต่อเนื�อง  ทาํใหก้ารปฏบิตัดิา้นความปลอดภยัเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั ช่วยลดปญัหาความผดิพลาดซึ�งจะทาํใหเ้กดิ
ผลเสียต่อผู ้ป่วย  การเกิดผลลพัธ์ที� ดีส่งผลใหพ้ยาบาล
มกีารรบัรูค้วามปลอดภยัผูป่้วยอยู่ในระดบัดมีาก

สรุปผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะ
การมีส่วนร่วมในกระบวนการพ ัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลมาอย่างต่อเนื� อง  ส่ งผลใหว้ฒันธรรมความ
ปลอดภยัผูป่้วยตามการรบัรูข้องของพยาบาลโดยรวม  และ
ในแต่ละดา้นส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก  และการรบัรูร้ะดบั
ความปลอดภยัผูป่้วยในหน่วยงานอยู่ในระดบัดีมาก  โดย
ผูบ้ริหารการพยาบาลซึ�งมีบทบาทสาํคญัในการนาํนโยบาย
ขององคก์รสู่การปฏิบตัิมกีารรบัรูว้ฒันธรรมความปลอดภยั
ผูป่้วยสูงกว่าพยาบาลปฏบิตักิาร  จากผลการศึกษาผูบ้ริหาร
ควรมกีารวเิคราะหแ์ละหาแนวทางแกไ้ขปญัหาดา้นบคุลากร
โดยการเพิ�มจาํนวนบุคลากร  การปรบัลดช ั �วโมงการทาํงาน
การลดปรมิาณงานหรอืการปรบัสดัสว่นของบคุลากรแบบผสม
ผสานอตัรากาํลงั  (staff  mixed)  ใหเ้หมาะสมกบัภาระงาน
และการใช ร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล
นอกจากนี�ควรมกีารสรา้งความเขา้ใจและส่งเสริมการสื�อสาร
และการส่งต่อขอ้มูลระหว่ างหน่วยงานที�มีประสิทธิภาพ
การส่งเสริมใหม้ีระบบและช่องทางการรายงานเหตุการณ์
ไมพ่งึประสงคห์ลากหลายวธิ ีและการสรา้งความม ั �นใจในระบบ
การรายงานอุบตัิการณ์ความเสี�ยงเพื�อเพิ�มระดบัวฒันธรรม
ความปลอดภยัผูป่้วย

กติติกรรมประกาศ
ผู ว้ ิจยัขอขอบคุณ  Agency  for  Healthcare

Research and Quality (AHRQ) ที�อนุญาตใหใ้ชแ้บบสาํรวจ
วฒันธรรมความปลอดภยัผูป่้วยในโรงพยาบาล  (Hospital
Survey  on  Patient  Safety  Culture  /HSPSC)
ผูท้รงคุณวุฒิที�กรุณาตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของ
ภาษาที�ใชใ้นการแปลเครื�องมือวิจยัผูบ้ริหารที�อาํนวยความ
สะดวกในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู รวมถงึกลุม่ตวัอย่างพยาบาล
และผูม้สี่วนร่วมในการศึกษาคร ั�งนี�
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