330

การรับรขู องพยาบาลวิชาชีพเกีย่ วกับวัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ย
Perception of Registered Nurses Towards Patient Safety Culture

Research Article

รายงานวิจัย

การรับรขู องพยาบาลวิชาชีพเกีย่ วกับวัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ย
Perception of Registered Nurses Towards Patient Safety Culture
นาตยา คำสวาง ทรียาพรรณ สุภามณีบุญพิชชา จิตตภกั ดี
Nataya Kamsawang Treeyaphan Supamanee Bunpitcha Jitpakdee




หอผูปวยหนักอายุรกรรม1 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 65000
Medical Intensive Care Unit 1,Buddhachinaraj Phitsanulok Hospital,65000

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 50200

Faculty of Nursing, Chiang Mai University, 50200
Corresponding author. E-mail address: natayaa@gmail.com

บทคัดยอ
งานบริการสุขภาพตองใหความสำคัญกับวัฒนธรรมความปลอดภัยของผูปวยเพื่อใหผูปวยไดรับการดูแล
อยางปลอดภัย การวิจัยเชิงพรรณนาแบบเปรียบเทียบนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจการรับรูของพยาบาลวิชาชีพ
เกีย่ วกับวัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ย และเปรียบเทียบการรับรขู องพยาบาลวิชาชีพระดับบริหาร กับระดับ
ปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ สำรวจจากพยาบาลวิชาชีพทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อยางนอย
1 ปขนึ้ ไป จำนวน 300 คน เครือ่ งมือคือแบบสอบถามทีค่ ณะผวู จิ ยั แปลจากแบบสอบถามวัฒนธรรมความปลอดภัย
ของผปู ว ยในโรงพยาบาล ตามกรอบแนวคิดขององคกรวิจยั สุขภาพและคุณภาพระบบบริการสุขภาพแหงสหรัฐอเมริกา
วิเคราะหขอ มูลดวยสถิตเิ ชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวาวัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ยดานทีม่ กี ารรับรเู ชิงบวก
มากทีส่ ดุ คือ การเปนองคกรแหงการเรียนรแู ละการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง (รอยละ 74.9) สวนดานการสงมอบงาน
มีการรับรูเชิงบวกนอยที่สุด (รอยละ 32.3) พยาบาลระดับบริหารและระดับปฏิบัติการมีการรับรูวัฒนธรรม
ความปลอดภัยของผูปวยแตกตางกัน 8 องคประกอบจาก 12 องคประกอบ ดังนั้น พยาบาลวิชาชีพควรพัฒนา
การรับรเู กีย่ วกับวัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ยใหมากขึน้ และครบถวนทุกดาน เพือ่ ความยัง่ ยืนของวัฒนธรรม
ความปลอดภัยของผปู ว ย
คำสำคัญ: วัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ย พยาบาลวิชาชีพ องคกรแหงการเรียนรู
พุทธชินราชเวชสาร 2560;34(3):330-41.
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Abstract
Healthcare service must prioritize patient safety culture in order to take safe care of the patients.
The purpose of this descriptive comparative research were to study the perception of registered nurses
towards patient safety culture and compare the perception of this item between executive nurses and
staff nurses in Buddhachinaraj Phitsanulok hospital. The sample were 300 registered nurses who had worked
in Buddhachinaraj Phitsanulok hospital more than 1 year. The research instruments were the questionnaires
that the researchers had translated from the patient safety culture in hospital questionnaires, based on
conceptual framework of Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). Data were analyzed using
descriptive statistics.The results showed that the perception of patient safety culture with highest positive
response was organization learning and continuous improvement dimension (74.9%). The lowest positive
response was handoffs and transition (32.3%). Executives nurses and staff nurses’ perception of patient
safety culture were difference in 8 dimensions from 12 dimensions. So, registered nurses should developed
their perception towards patient safety more intensely and completely in all dimensions to achieve the
sustainable patient safety culture.
Keyword: patient safety culture, registered nurses, learning organization
Buddhachinaraj Med J 2017;34(3):330-41.
บทนำ
วัฒนธรรมความปลอดภัยของผูปวยเปนผลจาก
คานิยม เจตคติ การรับรู สมรรถนะ พฤติกรรมของ
บุคคลและกลมุ คน ซึง่ กำหนดความมงุ มัน่ วิถกี ารทำงาน
และความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผปู ว ยในองคกรสุขภาพ1 โรงพยาบาล
ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมความปลอดภัยของผปู ว ยเชิงบวก สงผล
ใหเกิดเหตุการณไมพึงประสงคหรือภาวะแทรกซอน
ในโรงพยาบาลในระดับต่ำ2 พยาบาลระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติการมีการรับรูวัฒนธรรมความปลอดภัย
ของผู ป ว ยแตกต า งกั น 3-4 การสำรวจวั ฒ นธรรม
ความปลอดภัยของผปู ว ยในโรงพยาบาล ชวยกระตนุ
บุคลากรใหเกิดความตระหนักในประเด็นความปลอดภัย
ผปู ว ยมากขึน้ ได โดยเฉพาะอยางยิง่ พยาบาล เนือ่ งจาก
เป น บุ ค ลากรส ว นใหญ ข องโรงพยาบาลและให ก าร
ดู แ ลผู ป ว ยตลอด 24 ชั่ ว โมง สภาการพยาบาล
แหงประเทศไทยไดประกาศมาตรฐานการพยาบาล
และการผดุงครรภ พ.ศ.2544 มีสาระที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยและคุณภาพของการบริการพยาบาล5
เชน ในมาตรฐานที่ 3 กำหนดวา การบริการพยาบาล
และการผดุงครรภ ตองคำนึงถึงความปลอดภัยของ
ผูรับบริการ และมาตรฐานที่ 4 กำหนดใหมีระบบ
ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

การบริหารความเสี่ยงและระบบการประกันคุณภาพ
การพยาบาลและการผดุงครรภอีกดวย กลาวไดวา
ความปลอดภัยของผูปวยขึ้นอยูกับความรวดเร็วของ
พยาบาลในการรับรคู วามผิดปกติและใหการชวยเหลือ
ไดทนั ทวงที ดังนัน้ วัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ย
เปนสิง่ สำคัญทีช่ ว ยใหองคกรสามารถตรวจจับ ปองกัน
และแกปญหาที่อันตรายตอผูปวยไดดีขึ้นและยั่งยืน
รวมทั้ ง ช ว ยให บุ ค ลากรเกิ ด ความตระหนั ก ในเรื่ อ ง
ความปลอดภัยของผูปวยอีกดวย กลุมการพยาบาล
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ไดกำหนดนโยบาย
ความปลอดภัยของผปู ว ย แตงตัง้ คณะกรรมการความ
เสี่ยงทั้งระดับกลุมการพยาบาลและระดับหนวยงาน
ทำหนาทีบ่ ริหารจัดการความเสีย่ ง สือ่ สารนโยบายให
ผู ป ฏิ บั ติ ท ราบ ส ง เสริ ม การรายงานและสนั บ สนุ น
การปฏิบตั งิ านดานความปลอดภัยผปู ว ยในหนวยงาน
รวมทัง้ จัดอัตรากำลังอยางเหมาะสมในการปฏิบตั งิ าน
หากพบเหตุการณไมพงึ ประสงคเกิดขึน้ มีการรายงาน
ตามระบบความเสีย่ งและวิเคราะหทบทวนหารากเหงา
ของปญหา (root cause analysis: RCA) โดยมีเปาหมาย
เพือ่ ปองกันการเกิดเหตุการณซ้ำอีก
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จากการทบทวนขอมูลการปฏิบตั งิ านดานความ
ปลอดภัยของผูปวยและเหตุการณไมประสงคที่
เกิ ด ขึ้ น ในโรงพยาบาลพุ ท ธชิ น ราช พิ ษ ณุ โ ลก
ปพ.ศ. 2557-2559 ทีผ่ า นมา พบวา มีเหตุการณ
ไมประสงค จำนวน 7,423, 5,971 และ 6,345
เหตุการณตามลำดับ และยังเกิดเหตุการณซ้ำ
หลังวิเคราะหรากเหงาของปญหา ไดแก แพยาซ้ำ
และบริหารยาผิดคน แมวาผูบริหารมีการแกไข
ปญหาโดยกำหนดนโยบายความปลอดภัยดานยา
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบยาและกำหนด
แนวปฏิบัติในการปองกันความผิดพลาดในการ
บริ ห ารยา จากข อ มู ล ดั ง กล า วแสดงให เ ห็ น ว า
พฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรอาจ
ยังไมเปนวัฒนธรรมความปลอดภัยของผูปวย
ที่ตอเนื่องหรือยั่งยืน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค
เพื่ อสำรวจการรับรูของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ยและเปรียบเทียบ
การรั บ รู ข องพยาบาลระดั บ บริ ห ารกั บ ระดั บ
ปฏิบัติการที่มีตอวัฒนธรรมความปลอดภัยของ
ผปู ว ย ผลทีไ่ ดจากการศึกษาครัง้ นีค้ าดวาสามารถ
นำไปใชประกอบการพิจารณากำหนดเปนแนวทาง
ในการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ย
ใหเกิดขึน้ ในองคกร เพือ่ สงผลใหเกิดความปลอดภัย
แกผปู ว ยยิง่ ขึน้ ตอไป
วัสดุและวิธกี าร
การวิ จั ย เชิ ง พรรณนาแบบเปรี ย บเที ย บ
(descriptive analytic research) นี้ สำรวจจาก
พยาบาลวิชาชีพระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ าร
ทีป่ ฏิบตั งิ านการพยาบาลในโรงพยาบาลพุทธชินราช
พิษณุโลก อยางนอย1 ป จำนวนทัง้ หมด 816 คน
กำหนดขนาดประชากรที่ศึกษา โดยใชตาราง
สำเร็จ รูป ของ คลี ซี และมอรแ กน6 ได จำนวน
300 คน คัดเลือกโดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย
ดวยการวิธจี บั ฉลากแบบไมใสคนื จาก 15 งานการ
พยาบาล ไดประชากรทีศ่ กึ ษา 2 กลมุ คือ พยาบาล
ระดับบริหารจำนวน 46 คน และพยาบาลระดับ
ปฏิบตั กิ ารจำนวน 254 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการ
วิจัย คือ แบบสอบถามวัฒนธรรมความปลอดภัย
ของผูปวยในโรงพยาบาลที่ผูวิจัยแปลจากแบบ
ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

สอบถาม วัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ยในโรงพยาบาล
(Hospital Survey on Patient Safety Culture: HSOPSC)
ตามกรอบแนวคิดขององคกรวิจยั สุขภาพและคุณภาพระบบ
บริการสุขภาพแหงสหรัฐอเมริกา (Agency for Healthcare
Research and Quality: AHRQ)1 โดยวิธีแปลยอนกลับ
(back translations) ผานการตรวจสอบความเหมือนเชิง
เนือ้ หาและภาษาจากผเู ชีย่ วชาญ ผวู จิ ยั ไมไดหาคาความตรง
ของแบบสอบถามชุดนี้เนื่องจากเปนเครื่องมือมาตรฐาน
แบบสอบถามประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 แบบสอบถาม
ขอมูลสวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ สวนที่ 2 แบบสอบถาม
วัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ย ประกอบดวย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 วัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ยประกอบดวย
12 องคประกอบ ไดแก 1) ดานการทำงานเปนทีมภายใน
หนวยงาน 2) ดานความคาดหวังของผบู ริหารและกิจกรรม
การสงเสริมความปลอดภัยผปู ว ย 3) ดานการเปนองคกร
แหงการเรียนรแู ละการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง 4) ดานระบบ
การบริหารจัดการทีส่ นับสนุนความปลอดภัยผปู ว ย 5) ดานการ
รับรคู วามปลอดภัยผปู ว ยในภาพรวม 6) ดานการสือ่ สาร
และการสะทอนขอมูลเกีย่ วกับความผิดพลาด 7) ดานการ
สือ่ สารทีเ่ ปดเผย 8) ดานความถีก่ ารรายงาน 9) ดานการ
ทำงานเปนทีมระหวางหนวยงาน 10) ดานการจัดอัตรากำลัง
และจัดคนเขาทำงาน 11) ดานการสงมอบงาน 12) ดานการ
ไมลงโทษหรือตำหนิตอ ความผิดพลาด มีจำนวนขอคำถาม
ทัง้ หมด 42 ขอ การคิดคะแนนและแปลผล ขอคำถามทีต่ อบ
ระดับคะแนน 1 และ 2 หมายถึงเชิงลบ 3 หมายถึง เปนกลาง
4 และ 5 หมายถึง เชิงบวก ตอนที่ 2 คะแนนความปลอดภัย
ของผปู ว ยโดยรวม ประกอบดวยขอคำถาม 1 ขอ คำตอบเปน
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ การคิดคะแนนและแปลผล
5 หมายถึง ดีเยีย่ ม 4 หมายถึง ดีมาก 3 หมายถึง ยอมรับได
2 หมายถึง ไมดี และ 1 หมายถึง ลมเหลว คิดคะแนนเปน
ร อ ยละของแต ล ะระดั บ จากนั้ น ผู วิ จั ย นำแบบสอบถาม
ไปทดลองใชกบั พยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะตรงกับกลมุ ตัวอยาง
จำนวน 30 คน จาก 15 งานการพยาบาล แบงเปนงาน
การพยาบาลละ 2 คน นำขอมูลทีไ่ ดจากการตอบแบบสอบ
ถามมาคำนวณหาค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) ไดเทากับ 0.80 หลังจาก
ตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามแลว ผูวิจัยแจก
และเก็บแบบสอบถามผานผปู ระสานงานกลมุ การพยาบาล
ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณคืนทั้งหมด จำนวน
300 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 วิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรม
Volume 34 No. 3 September-December 2017

BUDDHACHINARAJ MEDICAL JOURNAL

พุ ท ธชิ น ราชเวชสาร

333

คอมพิวเตอรสำเร็จรูป ดวยการแจกแจงความถี่ รอยละ
คาเฉลีย่ รอยละและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบ
การรับรขู องพยาบาลทัง้ 2 กลมุ ในเชิงประเมิน โดยใช
รอยละเชิงบวก 5 ทีแ่ ตกตางตามกฎของทัมบ (rule of
thumb)1
ผลการศึกษา
ประชากรที่ศึกษาเปนพยาบาลระดับปฏิบัติการ
จำนวน 254 คน (รอยละ 84.7) การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 83.0 มีชวั่ โมงการทำงานตอสัปดาห
40-59 ชัว่ โมง รอยละ 54.7 มีประสบการณการทำงาน
ในโรงพยาบาลมากกวา 11 ป รอยละ 73.7 โดยเปน
ประสบการณ ≥ 21 ปถงึ รอยละ 38.3 มีประสบการณ
ทำงานในหนวยงานมากกวา 6 ป รอยละ 80.3 มีการ
บันทึกและรายงานอุบตั กิ ารณในชวง 12 เดือนทีผ่ า นมา
1-2 ครัง้ รอยละ 30.7 และไมเคยรายงานเลย รอยละ
28.3 (ตารางที่ 1)

ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
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ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล
พยาบาลวิชาชีพระดับ
ขอมูล

ตำแหนงงาน
พยาบาลระดับปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การทำงานตอสัปดาห (ชัว่ โมง)
40-59
60-79
80-99
≥ 100
ประสบการณในโรงพยาบาล (ป)
1-5
6-10
11-15
16-20
> 21
ประสบการณในหนวยงาน (ป)
<1
1-5
6-10
11-15
16-20
≥ 21
การบันทึกและรายงานอุบัติการณในชวง
12 เดือนทีผ่ า นมา (ครัง้ )
ไมเคยรายงาน
1-2
3-5
6-10
11-20
≥ 21

บริหาร
(n = 46)

ปฏิบัติการ
(n = 254)

รวม
(n = 300)

จำนวน

(รอยละ)

จำนวน

(รอยละ)

จำนวน

(รอยละ)

0

(0.0)

254

(100.0)

254

(84.7)

16
28
2

(34.8)
(60.9)
(4.3)

233
21
0

(91.7)
(8.3)
(0.0)

249
49
2

(83.0)
(16.3)
(0.7)

46
0
0
0

(100.0)
(0.0)
(0.0)
(0.0)

118
84
35
17

(46.5)
(33.1)
(13.8)
(6.6)

164
84
35
17

(54.7)
(28.0)
(11.6)
(5.7)

0
0
1
2
43

(0.0)
(0.0)
(2.2)
(4.3)
(93.5)

27
52
32
71
72

(10.6)
(20.5)
(12.6)
(28.0)
(28.3)

27
52
33
73
115

(9.0)
(17.3)
(11.0)
(24.3)
(38.4)

2
10
5
5
9
15

(4.4)
(21.7)
(10.9)
(10.9)
(19.5)
(32.6)

2
45
82
34
57
34

(0.8)
(17.7)
(32.3)
(13.4)
(22.4)
(13.4)

4
55
87
39
66
49

(1.3)
(18.3)
(29.0)
(13.0)
(22.0)
(16.4)

9
10
11
4
5
7

(19.6)
(21.7)
(23.9)
(8.7)
(10.9)
(15.2)

76
82
41
38
10
7

(29.9)
(32.3)
(16.1)
(15.0)
(3.9)
(2.8)

85
92
52
42
15
14

(28.3)
(30.7)
(17.3)
(14.0)
(5.0)
(4.7)

การรับรูวัฒนธรรมความปลอดภัยของผูปวยของ
ประชากรทีศ่ กึ ษา พบวา ดานทีม่ กี ารรับรเู ชิงบวกสูงทีส่ ดุ
คือ ดานการเปนองคกรแหงการเรียนรแู ละการพัฒนา
อยางตอเนือ่ ง รอยละ74.9 รองลงมาคือ ดานการรับรู
ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

ความปลอดภัยของผูปวยโดยภาพรวม รอยละ 69.8
สวนดานที่มีการรับรูเชิงบวกนอยที่สุด คือ ดานการ
สงมอบงาน รอยละ 32.3 และดานการจัดอัตรากำลัง
และจัดคนเขาทำงาน รอยละ 34.3 (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 รอยละของประชากรทีศ่ กึ ษากับการรับรวู ฒ
ั นธรรมความปลอดภัยของผปู ว ย
พยาบาลวิชาชีพระดับ
วัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ย

บริหาร
(n = 46)

ปฏิบัติการ
(n = 254)

รวม
(n = 300)

78.3
13.6
8.1

65.5
24.8
9.7

67.5
23.1
9.4

72.3
20.6
7.1

66.5
24.7
8.8

67.4
24.1
8.5

81.9
17.4
0.7

73.6
23.0
3.4

74.9
22.1
3.0

70.3
18.8
10.9

53.8
33.6
12.6

56.3
31.3
12.4

72.8
16.9
10.3

69.3
20.6
10.1

69.8
20.0
10.2

68.8
23.2
8.0

62.3
26.5
11.2

63.3
26.0
10.7

55.1
33.3
11.6

39.5
39.8
20.7

41.9
38.8
19.3

1. ดานการทำงานเปนทีมภายในหนวยงาน
เชิงบวก
ปานกลาง
เชิงลบ
2.ดานความคาดหวังขอผบู ริหารและกิจกรรม
การสงเสริมความปลอดภัยของผปู ว ย
เชิงบวก
ปานกลาง
เชิงลบ
3.ดานการเปนองคกรแหงการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง
เชิงบวก
ปานกลาง
เชิงลบ
4.ดานระบบการบริหารจัดการทีส่ นับสนุนความปลอดภัยของผปู ว ย
เชิงบวก
ปานกลาง
เชิงลบ
5. ดานการรับรคู วามปลอดภัยผปู ว ยภาพรวม
เชิงบวก
ปานกลาง
เชิงลบ
6.ดานการสือ่ สารและการสะทอนขอมูลเกีย่ วกับความผิดพลาด
เชิงบวก
ปานกลาง
เชิงลบ
7. ดานการสื่อสารที่เปดเผย
เชิงบวก
ปานกลาง
เชิงลบ
8. ดานความถี่ของการรายงาน
เชิงบวก
ปานกลาง
เชิงลบ
9. ดานการทำงานเปนทีมระหวางหนวยงาน
เชิงบวก
ปานกลาง
เชิงลบ

60.1
18.1
21.8

34.5
29.4
36.1

45.1
27.7
27.2

63.04
33.69
3.27

61.51
31.30
7.19

61.75
31.66
6.59

ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
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ตารางที่ 2 รอยละของประชากรทีศ่ กึ ษากับการรับรวู ฒ
ั นธรรมความปลอดภัยของผปู ว ย (ตอ)
พยาบาลวิชาชีพระดับ
วัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ย
10.ดานการจัดอัตรากำลังและจัดคนเขาทำงาน
เชิงบวก
ปานกลาง
เชิงลบ
11.ดานการสงมอบงาน
เชิงบวก
ปานกลาง
เชิงลบ
12.ดานการไมลงโทษหรือตำหนิตอ ความผิดพลาด
เชิงบวก
ปานกลาง
เชิงลบ

เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ระดั บ คะแนนความปลอดภั ย ของ
ผูปวยโดยรวมประชากรที่ศึกษาใหคะแนนในระดับดีมาก
รอยละ 53.0 และระดับยอมรับได รอยละ 42.7 โดย

บริหาร
(n = 46)

ปฏิบัติการ
(n = 254)

รวม
(n = 300)

33.1
27.2
39.7

34.5
31.9
33.6

34.3
31.2
34.5

35.9
44.0
20.1

31.7
42.1
26.2

32.3
42.4
25.3

65.9
18.9
15.2

36.7
33.6
29.7

41.2
31.3
27.5

พยาบาลระดั บ บริ ห ารและระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารให ค ะแนน
ในระดับดีมาก รอยละ 54.3 และ รอยละ 52.8 ตามลำดับ
ไมมรี ะดับลมเหลวเลย (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ระดับความปลอดภัยของผปู ว ยโดยรวม
พยาบาลวิชาชีพระดับ
บริหาร
(n = 46)

ระดับความปลอดภัยของผปู ว ย

ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ยอมรับได
ไมดี
ลมเหลว

ปฏิบัติการ
(n = 254)

รวม
(n = 300)

จำนวน

(รอยละ)

จำนวน

(รอยละ)

จำนวน

(รอยละ)

0
25
20
1
0

(0.0)
(54.3)
(43.5)
(2.2)
(0.0)

7
134
108
5
0

(2.7)
(52.8)
(42.5)
(2.0)
(0.0)

7
159
128
6
0

(2.3)
(53.0)
(42.7)
(2.0)
(0.0)

ในการเปรียบเทียบการรับรขู องพยาบาลระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติการเกี่ยวกับวัฒนธรรมความปลอดภัย

ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

ของผปู ว ยพบวา มีความแตกตางกัน8 องคประกอบ และ
ไมแตกตางกัน 4 องคประกอบ (ตารางที4่ )
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบรอยละเชิงบวกของวัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ย
พยาบาลวิชาชีพ
วัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ย
1. ดานการทำงานเปนทีมภายในหนวยงาน
2. ดานความคาดหวังขอผบู ริหารและกิจกรรมการสงเสริมความปลอดภัยของผปู ว ย
3. ดานการเปนองคกรแหงการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. ดานระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนความปลอดภัยของผูปวย
5. ดานการรับรคู วาม ปลอดภัยผปู ว ยใน ภาพรวม
6. ดานการสือ่ สารและการสะทอนขอมูลเกีย่ วกับความผิดพลาด
7. ดานการสื่อสารที่เปดเผย
8. ดานความถี่ของการรายงาน
9. ดานการทำงานเปนทีมระหวางหนวยงาน
10.ดานการจัดอัตรากำลัง และจัดคนเขาทำงาน
11.ดานการสงมอบงาน
12.ดานการไมลงโทษหรือตำหนิตอ ความผิดพลาด

บริหาร
(n = 46)
78.3
72.3
81.9
70.3
72.8
68.8
55.1
60.1
63.0
33.2
35.9
65.9

บริหาร
(n = 254)
65.6*
66.5*
73.6*
53.8*
69.3
62.3*
39.5*
34.5*
61.5
34.5
31.7
36.7*

*5 percentage point difference

วิจารณ
ผลการศึกษา พบวา องคประกอบทีม่ กี ารรับรเู ชิงบวก
มากที่สุด คือ ดานการเปนองคกรแหงการเรียนรูและ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง รอยละ 74.9 (ตารางที่ 2)
เนื่องจากตามกรอบการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาลนัน้ เนนการทำงานใหมี
คุณภาพและพัฒนาอยางตอเนือ่ ง โดยการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลนั้น ตองมีการบูรณาการ
การจั ด การความรู กั บ กระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการสำคัญในหนวยงานและระบบ
งานตางๆ สงผลใหโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ดำเนินการดานการจัดการความปลอดภัยของผูปวย
มาอยางตอเนื่อง จึงทำใหพยาบาลวิชาชีพมีความ
กระตือรือรนในการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพงานมา
โดยตลอด สงผลใหการรับรวู ฒ
ั นธรรมความปลอดภัย
ของผู ป ว ยด า นการเป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู แ ละ
การพัฒนาอยางตอเนื่องเปนเชิงบวกมากที่สุดตรงกับ
การศึกษาของเอลจารดาลิ7 และคณะ ที่ไดศึกษาการ
รับรูวัฒนธรรมความปลอดภัยของผูปวยของบุคลากร
ในโรงพยาบาลในประเทศเลบานอน พบวา การรับรู
ด า นการเป น องค ก รแห ง การเรี ย นรู แ ละการพั ฒ นา
อยางตอเนือ่ ง มีคา เฉลีย่ เชิงบวกสูงทีส่ ดุ คือ รอยละ 78.3
ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

เชนเดียวกับการศึกษาการรับรวู ฒ
ั นธรรมความปลอดภัย
ของผูปวยของพยาบาลที่ดูแลผูปวยระยะยาว (long
term care) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา พบวา
คาเฉลีย่ เชิงบวกในดานการเปนองคกรแหงการเรียนรู
และการพัฒนาอยางตอเนือ่ งก็มคี า เฉลีย่ เชิงบวก รอยละ
77.8 เชนกัน
สวนดานที่มีการรับรูเชิงบวกรองลงมา คือ ดาน
การรั บ รู ค วามปลอดภั ย ของผู ป ว ยในภาพรวมโดย
ประชากรที่ศึกษามีการรับรูเชิงบวก รอยละ 69.8
(ตารางที่ 2) เนื่องจากกลุมการพยาบาลโรงพยาบาล
พุทธชินราช พิษณุโลกกำหนดกระบวนการบริหาร
ความเสี่ ย ง ตั้ ง แต ก ารค น หาความเสี่ ย งการจั ด ทำ
บัญชีความเสีย่ ง การวิเคราะหความเสีย่ ง การจัดการ
ความเสีย่ ง ทัง้ กอนเกิดเหตุการณและหลังเกิดเหตุการณ
จนถึงการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงทั้งระดับ
หนวยงานและโรงพยาบาลซึง่ กระบวนการบริหารความ
เสีย่ งดังกลาว ทำใหพยาบาลวิชาชีพมีสว นรวมในการ
จัดการความปลอดภัยของผูปวย เชื่อวากระบวนการ
ทำงานและระบบทีม่ อี ยสู ามารถปองกันความผิดพลาดได
สงผลใหมกี ารรับรวู ฒ
ั นธรรมความปลอดภัยของผปู ว ย
ในดานความปลอดภัยของผปู ว ยในภาพรวมเปนเชิงบวก
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การรับรขู องพยาบาลวิชาชีพเกีย่ วกับวัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ย
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ตรงกับการศึกษาการรับรวู ฒ
ั นธรรมความปลอดภัยของ
ผปู ว ยของบุคลากรในโรงพยาบาลในประเทศเลบานอน
ที่พบวา การรับรูวัฒนธรรมความปลอดภัยของผูปวย
ดานการรับรูความปลอดภัยของผูปวยในภาพรวม
เปนเชิงบวกรอยละ 72.5 เชนเดียวกัน7
สำหรับดานที่มีการรับรูวัฒนธรรมความปลอดภัย
ของผปู ว ยของพยาบาลวิชาชีพนอยทีส่ ดุ คือ ดานการ
สงมอบงาน รองลงมา คือ ดานการจัดอัตรากำลังและ
คนเขาทำงาน โดยมีการรับรเู ชิงบวกเพียงรอยละ 32.3
และรอยละ 34.3 ตามลำดับ (ตารางที่ 2) แสดงใหเห็นวา
กลุมตัวอยางรับรูวาการสงมอบงานในโรงพยาบาล
พุทธชินราช พิษณุโลก ยังไมสง ผลใหเกิดความปลอดภัย
ของผู ป ว ยดี ที่ สุ ด เนื่ อ งจากลั ก ษณะการทำงานของ
พยาบาลวิชาชีพทีต่ อ งใหการดูแลผปู ว ยตลอด 24 ชัว่ โมง
ตองมีการรับสงขอมูลผูปวยใหครอบคลุมเพื่อปองกัน
ความผิดพลาด แตเนือ่ งจากภาระงานทีม่ ากเกินอัตรา
กำลัง โดยเฉพาะแผนกผูปวยในอายุรกรรม/จิตเวช
ที่มีผลิตภาพทางการพยาบาล (productivity) สูงถึง
140 ซึ่ ง เกิ น จากมาตรฐานที่ กำหนดไว 90-110 8
ประกอบกับผปู ว ยมีหลากหลาย มีความซับซอน สงผล
ใหเกิดการสูญหายของขอมูลจากการรับสงเวรได ทำให
พยาบาลวิชาชีพมีการรับรใู นดานการสงมอบงานนอยที่
สุด ประกอบกับบริบทของโรงพยาบาลพุทธชินราช
พิษณุโลก ทีเ่ ปนโรงพยาบาลศูนยขนาดใหญ มีจำนวน
หนวยงานที่ใหบริการพยาบาลทางคลินิกและหนวย
สนั บ สนุ น จำนวนมาก ทำให พ ยาบาลวิ ช าชี พ ต อ ง
ปฏิบตั งิ านดานความปลอดภัยของผปู ว ยทีเ่ กีย่ วของกับ
การสงมอบงานในสวนของการเคลือ่ นยายดวย อาจเกิด
เหตุการณความผิดพลาดในระหวางเคลือ่ นยายได ทำให
พยาบาลวิชาชีพมีการรับรูวัฒนธรรมความปลอดภัย
ของผปู ว ยในดานการสงมอบงานเปนเชิงบวกนอยทีส่ ดุ
ตรงกับการศึกษาของ 3 ประเทศ ไดแก เนเธอรแลนด
สหรัฐอเมริกาและไตหวัน ทีพ่ บวา การรับรวู ฒ
ั นธรรม
ความปลอดภัยของผูปวยดานสงมอบงานมีการรับรู
เชิงบวกนอยทัง้ 3 ประเทศ โดย เนเธอรแลนดมกี ารรับ
รเู ชิงบวกรอยละ 42 ไตหวันรอยละ 43 สหรัฐอเมริกา
รอยละ 449 เชนเดียวกับการศึกษาในประเทศสหรัฐ
อเมริกาและแคนาดา ทีพ่ บวาการรับรดู า นการสงมอบ
งานเปนเชิงบวกนอยที่สุด คือ รอยละ 43.5 เชนกัน
สวนในดานการจัดอัตรากำลังและคนเขาทำงานนั้น
ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐

มีการรับรเู ชิงบวกนอยรองลงมา แสดงใหเห็นวาประชากร
ทีศ่ กึ ษาเห็นวาภาระงานกับอัตรากำลังทีม่ อี ยไู มเพียงพอ
ตอการปฏิบตั งิ านเพือ่ ใหเกิดความผปู ว ยปลอดภัยของ
ผูปวยอยางดีที่สุด และเมื่อพิจารณาขอมูลสวนบุคคล
ของประชากรที่ ศึ ก ษา พบว า มี ชั่ ว โมงการทำงาน
ตอสัปดาห 60-79 ชัว่ โมง ขึน้ ไปถึงรอยละ 45.33 และ
บางสวนมีชวั่ โมงการทำงานถึง 100 ชัว่ โมงตอสัปดาห
(ตารางที่ 1) ทำใหเห็นไดชดั วาพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
พุทธชินราช พิษณุโลก มีการจัดอัตรากำลังและคน
เขาทำงานทีไ่ มเหมาะสม เนือ่ งจากการขาดแคลนอัตรา
กำลัง อาจสงผลกระทบตอการดูแลผปู ว ยใหเกิดความ
ปลอดภัยอยางดีที่สุดได เปนผลใหพยาบาลวิชาชีพ
มีการรับรูวัฒนธรรมความปลอดภัยของผูปวยในดาน
การจัดอัตรากำลังและคนเขาทำงานเปนเชิงบวกนอย
ตรงกับการศึกษาวัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ย
ในไตหวันทีพ่ บวาดานทีม่ คี ะแนนเชิงบวกนอยทีส่ ดุ คือ
ดานการจัดอัตรากำลังและคนเขาทำงานโดยไดคะแนน
เชิงบวกรอยละ 3910 เชนเดียวกับการศึกษาในโรงพยาบาล
68 แหงในประเทศเลบานอนพบวาการรับรวู ฒ
ั นธรรม
ความปลอดภัยของผปู ว ยในดานการจัดอัตรากำลังและ
คนเขาทำงานมีการรับรเู ชิงบวกนอยทีส่ ดุ เชนกัน7
เมื่อพิจารณาถึงคะแนนระดับความปลอดภัยของ
ผปู ว ยโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพ พบวาประชากรที่
ศึกษาใหคะแนนระดับความปลอดภัยของผปู ว ยโดยรวม
ในระดับดีมาก รอยละ 53.0 และระดับยอมรับได รอยละ
42.7(ตารางที่ 3) เนื่องจากโรงพยาบาลพุทธชินราช
พิษณุโลก ไดรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เปน
ครัง้ ที่ 3 ในปพ.ศ. 2559 การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
นั้นแสดงวาโรงพยาบาลจัดระบบงานที่ดี เอื้อตอการ
ใหบริการผปู ว ยไดอยางมีคณ
ุ ภาพและปลอดภัย รับรอง
วาโรงพยาบาลมีกระบวนการทำงานที่เปนมาตรฐาน
โดยมีหลักประกันวาไมเกิดความเสีย่ งเกิดขึน้ กับผปู ว ย
และรับรองวาโรงพยาบาลมีความมุงมั่นตอการพัฒนา
คุณภาพ บุคลากรในโรงพยาบาลรวู า บทบาทของตนเอง
คืออะไร พยาบาลวิชาชีพถือเปนบุคลากรสวนใหญของ
โรงพยาบาลทีม่ บี ทบาทและสวนรวมในการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพเพื่อขอรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
มาโดยตลอด นอกจากนี้การสรางความปลอดภัยใน
งานบริ ก ารนั้ น ยั ง ต อ งอาศั ย การบริ ห ารจั ด การของ
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ผูบริหารการพยาบาลที่มีการวางแผนงานอยางเปน
ระบบเพื่ อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงไปสู วั ฒ นธรรม
ความปลอดภัยของผปู ว ย11 โดยกลุมพยาบาลที่ศึกษา
รับรเู ชิงบวกรอยละ 56.3 ในดานระบบการบริหารจัดการ
ที่สนับสนุนความปลอดภัยของผูปวย (ตารางที่ 2)
การที่พยาบาลมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลดังกลาว
เปนปจจัยที่ทำใหพยาบาลวิชาชีพมีการใหคะแนน
ระดับความปลอดภัยของผปู ว ยโดยรวมในระดับดีมาก
อีกปจจัยหนึง่ ทีท่ ำใหพยาบาลวิชาชีพ ใหคะแนนระดับ
ความปลอดภัยของผูปวยโดยรวมในระดับดีมากคือ
ประสบการณการทำงานในโรงพยาบาล เนื่องจาก
กลุมพยาบาลที่ศึกษา มีประสบการณการทำงานใน
โรงพยาบาลมากกวา 10 ป ถึงรอยละ 73.7 (ตารางที่ 1)
ซึ่งประสบการณการทำงานที่มากขึ้นทำใหพยาบาล
เกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงความ
ปลอดภัยของผปู ว ยมากขึน้ ดวย3สงผลใหการรับรรู ะดับ
ความปลอดภัยของผปู ว ยโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพ
อยูในระดับดีมาก ตรงกับการศึกษาวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยของผปู ว ยในประเทศเลบานอนทีพ่ บวาระดับ
ความปลอดภัยของผูปวยโดยรวมอยูในระดับดีมาก
รอยละ 54. 87
เมือ่ เปรียบเทียบการรับรวู ฒ
ั นธรรมความปลอดภัย
ของผู ป ว ยของพยาบาลระดั บ บริ ห ารและระดั บ
ปฏิบตั กิ าร พบวามีความแตกตางกันถึง 8 องคประกอบ
ไดแก 1) ดานการทำงานเปนทีมภายในหนวยงาน
2) ดานความคาดหวังของผูบริหารและกิจกรรมการ
สงเสริมความปลอดภัยของผูปวย 3) ดานการเปน
องคกรแหงการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง
4) ด า นระบบการบริ ห ารจั ด การที่ ส นั บ สนุ น ความ
ปลอดภัยผูปวย 5) ดานการสื่อสารและการสะทอน
ขอมูลเกีย่ วกับความผิดพลาด 6) ดานการสือ่ สารทีเ่ ปด
เผย 7) ดานความถี่ของการ 8) ดานการไมลงโทษ
หรื อ ตำหนิ ต อ ความผิ ด พลาด และไม แ ตกต า งกั น
4 องคประกอบ ไดแก 1) ดานการรับรคู วามปลอดภัย
ผปู ว ยในภาพรวม 2) ดานการทำงานเปนทีมระหวาง
หนวยงาน 3) ดานการจัดอัตรากำลังและจัดคนเขา
ทำงาน 4) ดานการสงมอบงาน (ตาราง 4) ดานองคประกอบ
ที่มีความแตกตางกัน พบวาพยาบาลระดับบริหาร
มี ก ารรั บ รู เ ชิ ง บวกกว า พยาบาลระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร
ปที่ ๓๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐
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แสดงว า พยาบาลที่ อ ยู ใ นตำแหน ง งานแตกต า งกั น
มีการรับรวู ฒ
ั นธรรมความปลอดภัยของผปู ว ยแตกตาง
กันดวย เนือ่ งจากพยาบาลระดับบริหารมีบทบาทหนาที่
ในการกำหนดนโยบาย แนวทางปฏิบตั ดิ า นความเสีย่ ง
และการจัดการดานความปลอดภัยของผูปวย มีการ
กำกับดูแลอยางตอเนือ่ ง มีแนวทางแกไขปองกัน รวมถึง
สรางบรรยากาศการเรียนรูรวมกัน และปลูกจิตสำนึก
ใหบุคลากรตระหนักและเห็นความสำคัญของความ
ปลอดภัยผปู ว ย ทำใหพยาบาลระดับบริหารมีการรับรู
วัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ยในเชิงบวกมากกวา
พยาบาลระดับปฏิบตั กิ าร นอกจากนีล้ กั ษณะงานทาง
คลินกิ และประสบการณการทำงานทีแ่ ตกตางกันก็อาจ
สงผลใหพยาบาลระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
มีการรับรวู ฒ
ั นธรรมความปลอดภัยของผปู ว ยแตกตาง
กันดวย เนื่องจากพยาบาลระดับปฏิบัติการมีความ
ใกลชิดกับเหตุการณความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในหนวยงาน
ทำใหมีการรับรูวัฒนธรรมความปลอดภัยของผูปวย
เชิงลบมากกวาพยาบาลระดับบริหารทีไ่ มไดใหบริการ
ทางคลินกิ โดยตรง4 พยาบาลระดับบริหารมีประสบการณ
การทำงานในโรงพยาบาลมากกว า พยาบาลระดั บ
ปฏิบัติการ ประสบการณการทำงานที่มากขึ้นทำให
ตระหนักในประเด็นความปลอดภัยของผูปวยมากขึ้น
สงผลใหมกี ารรับรวู ฒ
ั นธรรมความปลอดภัยของผปู ว ย
3
มากขึ้นดวย พยาบาลระดับปฏิบัติการมีประสบการณ
การทำงานในโรงพยาบาลนอยกวา 10 ป รอยละ 31.1
แตพยาบาลระดับบริหารไมมปี ระสบการณการทำงาน
ในโรงพยาบาลที่ น อ ยกว า 10 ป เ ลย (ตารางที่ 1 )
การศึกษาที่ผานมาพบวาพยาบาลที่มีประสบการณ
ทำงานมากกวา 10 ป มีการรับรวู ฒ
ั นธรรมความปลอดภัย
ของผูปวยเชิงบวกมากกวาพยาบาลที่มีประสบการณ
การทำงานนอยกวาพยาบาลทีม่ ปี ระสบการณนอ ยกวา
10 ป มีความเครียดในระดับสูงและความพึงพอใจใน
ระดับต่ำ ทำใหมีทัศนคติเชิงลบมากกวาพยาบาลที่มี
ประสบการณมากกวา 10 ป12 เมื่ อ พิ จ ารณาระดั บ
การศึกษา พบวากลุมตัวอยางที่เปนพยาบาลระดับ
บริ ห ารมี ร ะดั บ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาโทและ
ปริญญาเอก รอยละ 60.9 และ รอยละ 4.4 ตามลำดับ
แตกต า งจากพยาบาลระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารที่ ส ว นใหญ
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 91.7 (ตารางที่ 1)
ระดับการศึกษามีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะ
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การรับรขู องพยาบาลวิชาชีพเกีย่ วกับวัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ย
Perception of Registered Nurses Towards Patient Safety Culture

ของหัวหนาหอผปู ว ย โดยการศึกษาในระดับสูงขึน้ ทำให
เกิดการพัฒนาความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติงาน
ทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัยของผปู ว ยทีม่ ากขึน้ สงผลให
การรับรวู ฒ
ั นธรรมความปลอดภัยของผปู ว ยเปนเชิงบวก
มากขึน้ ดวย สงผลใหการรับรวู ฒ
ั นธรรมความปลอดภัย
ของผปู ว ยของพยาบาลแตกตางกัน ตรงกับการศึกษา
ของ Wagner L และคณะ ทีไ่ ดศกึ ษาวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยของผปู ว ยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา พบวา
พยาบาลระดับบริหารและระดับปฏิบัติการมีการรับรู
วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ของผู ป ว ยแตกต า งกั น
เชนเดียวกัน4
สวนองคประกอบของวัฒนธรรมความปลอดภัย
ของผูปวยที่มีการรับรูไมแตกตางกัน (ตารางที่ 4)
เนือ่ งจากพยาบาลทัง้ ระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ าร
ของโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก มีบทบาทหนาที่
ดานความปลอดภัยของผปู ว ยรวมกันและอยโู รงพยาบาล
ที่มีบริบทและวัฒนธรรมองคกรเดียวกัน สงผลใหมี
การรับรูไมแตกตางกัน เนื่องจากการที่โรงพยาบาล
พุทธชินราช พิษณุโลกมีการกำหนดนโยบายความ
ปลอดภัยของผปู ว ยไวอยางชัดเจนทัง้ ระดับโรงพยาบาล
และกลุ ม การพยาบาล มี ก ารสื่ อ สารนโยบายสู ก าร
ปฏิบตั ใิ นหนวยงาน ทำใหทงั้ พยาบาลระดับบริหารและ
ระดับปฏิบัติการที่อยูในโรงพยาบาลเดียวกัน มีการ
รับรแู ละปฏิบตั ติ ามนโยบายเดียวกัน มีการเรียนรแู ละ
สือ่ สารขอมูลระหวางกัน สงผลใหมกี ารรับรใู นทิศทางที่
สอดคลองกัน จึงมีการรับรูวัฒนธรรมความปลอดภัย
ของผูปวยไมแตกตางกัน ตรงกับการศึกษาที่พบวา
การรับรูวัฒนธรรมความปลอดภัยของผูปวยในแตละ
โรงพยาบาลมีความแตกตางกัน เนือ่ งจากแตละโรงพยาบาล
มีขนาด บริบท และวัฒนธรรมองคกรทีแ่ ตกตางกัน
โดยสรุปการรับรขู องพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
พุทธชินราช พิษณุโลก เกีย่ วกับวัฒนธรรมความปลอดภัย
ของผูปวยในแตละองคประกอบมีทั้งความเหมือนและ
ความแตกตางกันเนือ่ งจากหลายปจจัย ไดแก ตำแหนง
งานประสบการณการทำงาน ระดับการศึกษา ลักษณะ
การใหบริการทางคลินิก และบริบทการปฏิบัติงาน
ด า นความปลอดภั ย ของพยาบาลระดั บ บริ ห ารและ
ระดับปฏิบตั กิ ารดังนัน้ พยาบาลวิชาชีพทัง้ ระดับบริหาร
และระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ควรปฏิ บั ติ ง านโดยคำนึ ง ถึ ง
วัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ยตามบทบาทหนาที่
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ความรับผิดชอบ และสือ่ สารเรียนรไู ปดวยกัน เพือ่ ทำให
เกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่องในองคกร
นำไปสูการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและเกิดวัฒนธรรม
ความปลอดภัยของผปู ว ยอยางยัง่ ยืนตอไป
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