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ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงในโรงพยาบาลไปสู่การปฏิบัติของผู้บริหารทางการพยาบาล
ระดับต้น โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข*
นุชศรินทร์ แพงมา พย.ม.**
พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย ปร.ด.***

บทคัดย่อ

การวิจยั เชิงพรรณนาแบบการพยากรณ์นี้ มุง่ ศึกษาปัจจัยคัดสรรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ งในโรงพยาบาลไปสูก่ ารปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับต้นโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวง
สาธารณสุข ประกอบด้วย คุณลักษณะส่วนบุคคล ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง การท�ำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน/แผนกของกลุ่มการพยาบาล ตั้งแต่
1 ปีขนึ้ ไป ได้มาโดยวิธกี ารสุม่ แบบง่าย จ�ำนวน 162 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม
ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านการท�ำงานเป็นทีม ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม
ของผูป้ ฏิบตั ิ และความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายการบริหารความเสีย่ งในโรงพยาบาลไปสูก่ ารปฏิบตั ิ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS for Windows Version 19 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การประมาณค่ า เฉลี่ ย ที่ ช ่ ว งความเชื่ อ มั่ น 95% ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัย พบว่า ความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลไปสู่การปฏิบัติโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 (S.D. = .51, 95%CI = 4.01 - 4.18) ปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความส�ำเร็จของการน�ำ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ปัจจัยด้านการท�ำงานเป็นทีม (Beta = .397, p < .001)
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ (Beta = .311, p < .001) และปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง (Beta = .194,
p = .014) โดยทั้ง 3 ปัจจัยนี้สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 69.9 (R2 = 0.699) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: นโยบายการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล การท�ำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ ภาวะผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น
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Abstract

This predictive research aimed to study selected factors influencing the success of risk management policy
implementation among first-line managers in community hospitals, Area Health 7, Ministry of Public Health. Selected
factors included individual factors, transformational leadership, teamwork and participation of practitioners.
The research sample consisted 162 head nurses in community hospitals, randomly selected by simple random
sampling technique. Data were collected using a questionnaire including five pasts: 1) a personal information
2) transformational leadership factors 3) teamwork factors 4) participation of practitioners factors and 5) the success
of risk management policy implementation questionnaires. Data analysis was done by using SPSS for Windows
Version 19. The statistics for data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation, 95%
confidence interval, Pearson correlation and stepwise multiple regression analysis.
Research findings showed that the success of risk management policy implementation was at high level (mean
= 4.09, S.D. = .51, 95%CI = 4.01-4.18). Teamwork (Beta = .397, p < .001), participation of practitioners (Beta =
.311, p < .001) and transformational leadership (Beta = .194, p = .014) were the predictors of the success in risk
management policy implementation which account for 69.9% of variance (R2 = .699, p < .05).
Keywords: risk management policy, teamwork, participation of practitioners, transformational leadership, first-line
managers
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สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน
ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการ
ติดต่อสือ่ สารทีไ่ ร้พรมแดน ส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพต้อง
มีการพัฒนาให้มคี วามก้าวหน้ามากขึน้ เพือ่ เป็นการปรับตัว
ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป สถานบริการสุขภาพ
จึ ง ต้ อ งน� ำ เอากระบวนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและรั บ รอง
คุณภาพมาใช้โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ดูแลรักษาพยาบาลและพัฒนาคุณภาพบริการทีด่ ยี งิ่ ขึน้ เพือ่
ให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยและมีความมั่นใจใน
บริการของโรงพยาบาล1 แม้ว่าจะมีการพยายามก�ำหนด
ปัจจัยต่างๆ ที่จะช่วยควบคุมคุณภาพการรักษาพยาบาล
แต่ทผี่ า่ นมายังพบว่ามีความผิดพลาด (Error) ทีเ่ กิดขึน้ เสมอ
ไม่มากก็น้อย อันเนื่องมาจากความซับซ้อนของการรักษา
และรูปแบบบริการทีเ่ พิม่ มากขึน้ ท�ำให้บริการในแต่ละวันต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดได้2 ส่งผลให้
หน่วยงานหรือสถานพยาบาลเสือ่ มเสียชือ่ เสีย่ ง และเสีย่ งต่อ
การถูกฟ้องร้องเพิ่มมากขึ้น
จากรายงานสถิติของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พบว่าอัตราเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการให้
บริการสุขภาพเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของการรักษา
ความล่าช้าของการวินิจฉัยและการรักษา หรือเกิดจาก
ขั้นตอนการบริการบางขั้นตอนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และมี
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อชดเชย
กรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
รักษาพยาบาลของหน่วยบริการตาม พ.ร.บ หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 2545 มาตรา 41 พบว่า ในปีงบประมาณ
2557 มีผู้รับบริการยื่นค�ำร้อง จ�ำนวน 1,112 คน ได้รับเงิน
ชดเชยทัง้ สิน้ 218.44 ล้านบาท ต่อมาในปีงบประมาณ 2558
มีผู้รับบริการยื่นค�ำร้อง จ�ำนวน 1,045 คน ได้รับเงินชดเชย
ทั้งสิ้น 202.929 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่าน
มานั้นพบว่าสถิติมีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้น มีจ�ำนวนผู้รับบริการ
ยื่ น ค� ำ ร้ อ ง 1,069 คนและได้ รั บ เงิ น ชดเชยทั้ ง สิ้ น สู ง ถึ ง
212.95 ล้านบาท โดยสถิติในแต่ละปีส่วนใหญ่เป็นการจ่าย
ชดเชยกรณี เ สี ย ชี วิ ต /ทุ พ พลภาพถาวร รองลงมาคื อ
บาดเจ็บ/เจ็บป่วยต่อเนือ่ งและสูญเสียอวัยวะ/พิการ3 จะเห็น
ได้ว่า รัฐต้องใช้งบประมาณจ�ำนวนสูงมากในการชดเชย
ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น จากความเสี่ ย งหรื อ เหตุ ก ารณ์
ไม่พึงประสงค์ในหน่วยบริการสุขภาพ ดังนั้นการบริหาร
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ความเสี่ ย งจึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ที่ จ ะสามารถช่ ว ย
ให้การด�ำเนินงานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพบรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้
กระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งเน้นและให้ความส�ำคัญใน
เรือ่ งความปลอดภัยของผูร้ ับบริการในสถานพยาบาลระดับ
ต่างๆ เนือ่ งจากการบริการทางการแพทย์มหี ลายปัจจัยทีม่ ี
ส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิด
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และน�ำไปสู่ความเสียหายทั้งต่อ
ผู้ป่วย บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและโรงพยาบาลได้ ซึ่งอาจก่อ
ให้เกิดความสูญเสียทัง้ ด้านชีวติ สุขภาพ และเศรษฐกิจ จึงได้
มี ก ารก� ำ หนดนโยบายในเรื่ อ งการบริ ห ารความเสี่ ย งใน
โรงพยาบาลเพือ่ ให้สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขได้น�ำไปวางแผนงานน�ำสู่การปฏิบัติ
ต่อไป โดยมุง่ เน้นพัฒนาระบบและกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงที่ชัดเจนอย่างเป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจะต้องครอบคลุมทุกระดับและ
ทุกหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข4
ส�ำหรับเขตสุขภาพที่ 7 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 4 จังหวัด
ประกอบด้วย ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์
เมื่ อ มี ก ารถ่ า ยทอดนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งใน
โรงพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุขลงสู่การปฏิบัติ ได้มี
กระบวนการน� ำ นโยบายไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ เป็ น ลั ก ษณะ
กระบวนการสัง่ การในรูปแบบการน�ำนโยบายไปปฏิบตั จิ าก
บนลงล่าง (Top down implementation) โดยการน�ำนโยบาย
ลงสูก่ ารปฏิบตั นิ นั้ มีการประกาศก�ำหนดนโยบายความเสีย่ ง
ในองค์ ก ร ซึ่ ง ผู ้ ที่ มี บ ทบาทในการก� ำ หนดนโยบายคื อ
ทีมผูบ้ ริหารในโรงพยาบาล และมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
เพื่ อ วางแผนการด� ำ เนิ น งานลงไปสู ่ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ร วมทั้ ง มี
การติดตามประเมินผลต่อไป ดังนั้น การน�ำนโยบายไปสู่
การปฏิบตั ิ หรือการถ่ายทอดนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ จึงถือเป็น
กลไกที่ส�ำคัญในการผลักดันให้นโยบายการบริหารความ
เสี่ยง ได้รับการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับและสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
ผูป้ ฏิบตั ติ ามนโยบาย และผูไ้ ด้รบั ผลจากนโยบาย อันจะเป็น
เครื่องมือที่ท�ำให้นโยบายได้รับความส�ำเร็จในที่สุด
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ า ปั จ จั ย ส�ำ คั ญ ที่
เกี่ยวข้องกับการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและปัจจัยที่
เกีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ งในโรงพยาบาลนัน้ มีหลาย
ปัจจัย ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับผูบ้ ริหารทางการพยาบาล ได้แก่
ด้านภาวะผู้น�ำ5,6 ด้านนโยบายที่ชัดเจน ด้านการบริหาร
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จัดการ ด้านการสื่อสาร 6 ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล 7-9
และในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับผูป้ ฏิบตั งิ านหรือพยาบาลวิชาชีพ
ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัต5,6,9
ิ ด้านการท�ำงาน
6,10
เป็นทีม ด้านประสบการณ์การท�ำงานและการฝึกอบรม9
การได้ รั บ ทราบนโยบายอย่ า งทั่ ว ถึ ง ล้ ว นส่ ง ผลต่ อ การ
ด� ำ เนิ น งานการน� ำ นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งใน
โรงพยาบาลไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เกิดความส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ขององค์กรได้ โดยการวัดผลความส�ำเร็จของการน�ำนโยบาย
ไปสู่ปฏิบัตินั้น จะต้องมีการวัดทั้งกระบวนการโดยเริ่มจาก
จุดเริ่มต้นของการน�ำนโยบายไปปฏิบัติไปจนถึงจุดสิ้นสุด
ของนโยบาย11 ซึ่งในกระบวนการบริหารความเสี่ยงตาม
แนวคิดของ Wilson12 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
การค้นหาความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการ
ความเสี่ยง และการประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อ
ความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายการบริหารความเสี่ยงใน
โรงพยาบาลไปสู่การปฏิบัติของผู้บริหารทางการพยาบาล
ระดับต้น โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวง
สาธารณสุข เนือ่ งจากผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับต้นของ
กลุ่มงานการพยาบาล เป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการรับ
นโยบายและถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดการ
บริ ห ารความเสี่ ย งในโรงพยาบาลในหน่ ว ยงานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้ อันจะเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลให้ได้มาตรฐานและพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง และหัวใจส�ำคัญคือเพือ่ ให้ผรู้ บั บริการได้รบั ความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพต่อไป

ก�ำหนดตัวแปรพยากรณ์ได้คัดสรรปัจจัยที่น่าจะมีผลต่อ
ความส� ำ เร็ จ ของการน� ำ นโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งใน
โรงพยาบาลไปสู่ปฏิบัติ ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล7-9
ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ขนาดโรงพยาบาลชุ ม ชนที่
ปฏิบัติงาน ประสบการณ์การท�ำงานในต�ำแหน่งผู้บริหาร
ทางการพยาบาลระดับต้น และการได้รบั การอบรม/ ประชุม
วิชาการเรื่องการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล ปัจจัย
ด้านภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของ
Bass13 ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ ภาวะผู้น�ำที่มีบารมี
การค�ำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล การกระตุน้ ทาง
ปัญญา การเสริมสร้างแรงบันดาลใจ และการโน้มน้าวความ
ร่วมมือท�ำฝันให้เป็นจริง ปัจจัยด้านการท�ำงานเป็นทีมโดย
ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของ Romig14 ประกอบด้วย 5 ด้าน
ได้แก่ การติดต่อสื่อสาร ความร่วมมือ การประสานงาน
ความคิดสร้างสรรค์ และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติได้ประยุกต์ใช้แนวคิด
ของ Cohen and Uphoff15 ประกอบด้วย 4 ลักษณะ ได้แก่
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
การ การมีสว่ นร่วมในผลประโยชน์ และการมีสว่ นร่วมในการ
ประเมิ น ผล ตั ว แปรเกณฑ์ คื อ ความส� ำ เร็ จ ของการน� ำ
นโยบายบริ ห ารความเสี่ ย งในโรงพยาบาลไปสู ่ ป ฏิ บั ติ
ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของ Wilson12 ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน
ได้ แ ก่ การค้ น หาความเสี่ ย ง การประเมิ น ความเสี่ ย ง
การจั ด การความเสี่ ย ง และการประเมิ น ผลการจั ด การ
ความเสี่ยง

วัตถุประสงค์การวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณา (Descriptive
Research) แบบการพยากรณ์ (Predictive Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ พยาบาล
วิชาชีพที่ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น
ของกลุ่มงานการพยาบาล ประกอบด้วย หัวหน้างานการ
พยาบาลผูป้ ว่ ยนอก หัวหน้างานการพยาบาลผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุ
ฉุกเฉิน หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน หัวหน้างานการ
พยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด หัวหน้างานการพยาบาลผู้คลอด
หัวหน้างานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่าย
กลาง ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในต� ำ แหน่ ง ตั้ ง แต่ 1 ปี ขึ้ น ไปใน
โรงพยาบาลชุมชน ระดับ F2 เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวง
สาธารณสุข จ�ำนวน 237 คน ในการก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง
ผู ้ วิ จั ย ได้ เ ลื อ กวิ ธี ก ารและเกณฑ์ ก ารก� ำ หนดขนาดกลุ ่ ม

1. เพื่อศึกษาความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายบริหาร
ความเสี่ยงในโรงพยาบาลไปสู่ปฏิบัติของผู้บริหารทางการ
พยาบาลระดับต้น โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 7
กระทรวงสาธารณสุข
2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยคัดสรรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความส�ำเร็จ
ของการน�ำนโยบายบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลไปสู่
ปฏิบัติของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น โรงพยาบาล
ชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดจาก
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยในการ
ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2562

วิธีด�ำเนินการวิจัย

20
ตัวอย่างส�ำหรับการวิเคราะห์ถดถอยของแฮร์ และคณะ16 คือ
1) กลุ่มตัวอย่างต้องมีไม่น้อยกว่า 100 คน และ 2) กลุ่ม
ตัวอย่างต้องมีประมาณ 10-20 คน ต่อจ�ำนวนตัวแปรต้น
จ�ำนวน 1 ตัวแปร ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรต้นจ�ำนวน
8 ตัวแปร ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างคือ 160 คน และผู้วิจัย
ได้ค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เพื่อทดแทน
แบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้รับการ
ตอบกลับ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 200 คนท�ำการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Sampling)
โดยวิธกี ารจับฉลากแบบไม่ใส่แทนทีใ่ ห้ได้กลุม่ ตัวอย่างตาม
ที่ ค� ำ นวณได้ ซึ่ ง ได้ รับแบบสอบถามที่มีข ้อ มูลครบถ้วน
สมบูรณ์คืนจ�ำนวน 162 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 81 และอัตรา
การสูญหายของแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 19
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล
ประกอบด้วย เพศ อายุ ขนาดโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
ประสบการณ์การท�ำงานต�ำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกที่
ปฏิบัติงาน ประสบการณ์การท�ำงานในต�ำแหน่งผู้บริหาร
ทางการพยาบาลระดับต้น ระดับการศึกษา การฝึกอบรม
เฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล และการฝึกอบรม/
ประชุมวิชาการเรื่องการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล
โดยเป็นแบบเลือกตอบหลายตัวเลือก จ�ำนวน 9 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ส� ำ เร็ จ ของการน� ำ นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งใน
โรงพยาบาลไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้าน
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งดัดแปลงตามแนวคิดของ
Bass13 จ�ำนวนทั้งหมด 18 ข้อ 2) ปัจจัยด้านการท�ำงาน
เป็นทีม ซึ่งดัดแปลงตามแนวคิดของ Romig14 จ�ำนวน
ทัง้ หมด 15 ข้อ และ 3) ปัจจัยด้านการมีสว่ นร่วมของผูป้ ฏิบตั ิ
ซึ่งดัดแปลงตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff15 จ�ำนวน
ทั้งหมด 12 ข้อ โดยเป็นค�ำถามปลายปิดที่มีข้อคิดเห็นทาง
บวกทั้งหมด เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale)
มี 5 ระดับ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความส�ำเร็จของการน�ำนโยบาย
การบริ ห ารความเสี่ ย งในโรงพยาบาลไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ
ซึ่งผู้วิจัยสร้างโดยดัดแปลงจากแนวคิดกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของ Wilson12 จ�ำนวนทั้งหมด 16 ข้อ โดยเป็น
ค�ำถามปลายปิดที่มีข้อคิดเห็นทางบวกทั้งหมด เป็นแบบ
มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามปลายเปิ ด เกี่ ย วกั บ ปั ญ หา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการน�ำนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดให้
เติมข้อความและให้แสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ จ�ำนวน
2 ข้อ
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ การวิ จั ย
ผู ้ วิ จั ย ได้ ท� ำ การตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาของ
แบบสอบถามโดยผูท้ รงวุฒซิ งึ่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านนโยบาย
และด้านบริหารการพยาบาล จ�ำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
อาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล จ�ำนวน
2 ท่าน และหัวหน้ากลุม่ งานการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
จ�ำนวน 3 ท่าน โดยค�ำนวณค่า CVI ได้เท่ากับ .99 จากนั้น
น�ำแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข และท�ำการตรวจสอบ
ความเที่ยงโดยน�ำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความ
ตรงของเนือ้ หาและปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้
(Try out) กั บ ผู ้ บ ริ ห ารทางการพยาบาลระดั บ ต้ น
โรงพยาบาลชุมชนระดับ F2 จังหวัดชัยภูมิ 5 แห่ง จ�ำนวน
30 คน ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศึ ก ษา
ซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผลวิเคราะห์
หาความเที่ ย งของแบบสอบถามปั จ จั ย ด้ า นภาวะผู ้ น� ำ
การเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านการท�ำงานเป็นทีม ปัจจัยด้าน
การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ และแบบสอบถามความส�ำเร็จ
ของการน�ำนโยบายการบริหารความเสีย่ งในโรงพยาบาลไป
สูก่ ารปฏิบตั ิ โดยใช้สตู รสัมประสิทธิแ์ อลฟาครอนบาค ได้คา่
ความเทีย่ งของเครือ่ งมือเท่ากับ .942, .935, .951 และ .955
ตามล�ำดับ
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาในครั้งนี้
ได้ ผ ่ า นการพิ จ ารณารั บ รองและได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ฉบับที่ 1877/2559 ข้อ 2.2 หมายเลขโครงการ
HE602259 ผูว้ จิ ยั ให้ความส�ำคัญต่อการปกป้องและคุม้ ครอง
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยชี้ แ จงรายละเอี ย ดให้ กั บ ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร ผูว้ จิ ยั รับรอง
ว่าข้อมูลที่ได้รับจะเป็นความลับและน�ำเสนอผลการวิจัยใน
ภาพรวมเท่านั้นซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ตอบ
แบบสอบถามแต่ประการใด
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท�ำการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ระหว่ า งเดื อ นพฤศจิ ก ายน ถึ ง เดื อ นธั น วาคม
พ.ศ. 2560 โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ มีขนั้ ตอนดังนี้
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เมื่อผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้วิจัยขอหนังสืออนุญาตเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่ น ส่ ง ถึ ง นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด และ
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวง
สาธารณสุข ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล จากนั้ น ได้ ส ่ ง หนั ง สื อ ประสานงานพร้ อ มทั้ ง
แบบสอบถามที่ ล งรหั ส แล้ ว ไปยั ง หั ว หน้ า กลุ ่ ม งานการ
พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่างทางไปรษณีย์
โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการท�ำวิจัย รายละเอียด วิธีการ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งขอความร่วมมือให้ส่ง
แบบสอบถามกลับคืนมายังผู้วิจัยโดยตรงทางไปรษณีย์
ภายใน 2 สัปดาห์ โดยแนบซองจดหมายที่จ่าหน้าซองชื่อ
และที่อยู่ผู้วิจัยและติดแสตมป์เรียบร้อยแล้วเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการส่งแบบสอบถามกลับคืนมายังผู้วิจัย
โดยตรงเพื่อน�ำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป จากนั้น 2 สัปดาห์
ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนยังไม่ครบตามจ�ำนวน
ตั ว อย่ า งที่ ต ้ อ งการ จึ ง ได้ ท� ำ การส่ ง ไปรษณี ย บั ต รแจ้ ง
ขอความอนุเคราะห์ให้ส่งแบบสอบถามกลับคืน ครั้งที่ 1 ไป
ยังโรงพยาบาลกลุม่ ตัวอย่างทุกแห่ง โดยขอความอนุเคราะห์
ให้ส่งกลับคืนถึงผู้วิจัยโดยตรงทางไปรษณีย์ ภายในระยะ
เวลา 2 สัปดาห์ ได้รับแบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์ส่งกลับคืนจ�ำนวนทั้งสิ้น 162 ฉบับ
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS for Windows Version 19
ดังนี้ 1) ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลโดยการแจกแจงความถี่
ร้อยละ การหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2) ข้อมูล
ปัจจัยด้านภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง ปัจจัยด้านการท�ำงาน
เป็นทีม ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ และความ
ส� ำ เร็ จ ของการน� ำ นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งใน
โรงพยาบาลไปปฏิบัติโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการประมาณค่าเฉลีย่ ทีช่ ว่ งความเชือ่ มัน่ 95%
3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับ
ความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายการบริหารความเสี่ยงใน
โรงพยาบาลไปปฏิบัติโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน 4) วิเคราะห์ปัจจัยพยากรณ์ความส�ำเร็จของ
การน�ำนโยบายการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลไป
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ปฏิบัติ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
(Stepwise Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย

1. ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 95.7 มีอายุอยูร่ ะหว่าง
41-50 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.8 โดยมีอายุเฉลี่ย
48.33 ปี (S.D. = 5.46) พบว่ามีประสบการณ์การท�ำงานใน
ต�ำแหน่งผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับต้น ระยะเวลาตัง้ แต่
16 ปีขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.3 และปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
90.7 ส่ ว นใหญ่ มี ป ระสบการณ์ เ คยได้ รั บ การฝึ ก อบรม/
ประชุมวิชาการเรื่องการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล
คิดเป็นร้อยละ 84.6
2. ด้านภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง พบว่าโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 (S.D. = .449,
95%CI = 4.21-4.36) ดังแสดงในตารางที่ 1 เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการค�ำนึง
ถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43
(S.D. = .482, 95%CI = 4.36-4.51) โดยอยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการ
โน้มน้าวความร่วมมือท�ำฝันให้เป็นจริง ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.08
(S.D. = .581, 95%CI = 3.98-4.17) โดยอยู่ในระดับมาก
3. ด้านการท�ำงานเป็นทีม พบว่าโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 (S.D. = .507, 95%CI =
4.00 - 4.16) (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 (S.D. = .552, 95%CI = 4.24-4.41) โดยอยู่
ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 (S.D. = .668,
95%CI = 3.78-3.96) โดยอยู่ในระดับมาก
4. ด้านการมีสว่ นร่วมของผูป้ ฏิบตั ิ พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 (S.D. = .522,
95%CI = 4.18-4.34) (ตารางที่ 1) เมือ่ พิจารณารายด้านพบ
ว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 (S.D. = .636, 95%CI =
4.23-4.43) โดยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านทีม่ ีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.20 (S.D. = .593, 95%CI = 4.12-4.31) โดยอยู่
ในระดับมากที่สุด
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5. ความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ งในโรงพยาบาลไปสูก่ ารปฏิบตั ิ พบว่าโดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 (S.D. = .518,
95%CI = 4.01-4.18) (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ ด้านการค้นหาความเสีย่ ง
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 (S.D. = .579, 95%CI = 4.04-4.23)
โดยอยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ คือ ด้าน
การจัดการความเสี่ยง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 (S.D. = .550,
95%CI = 3.99-4.16) โดยอยู่ในระดับมาก

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการประมาณค่าเฉลี่ยที่ช่วงความเชื่อมั่น 95% ของด้านภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง ด้านการท�ำงานเป็นทีม ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ และความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลไปสู่การปฏิบัติของกลุ่มตัวอย่าง (n = 162)
ตัวแปรที่ศึกษา
S.D.
95%CI
ระดับ
ด้านภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
4.28
.449
4.21 - 4.36
มากที่สุด
ด้านการท�ำงานเป็นทีม
4.08
.507
4.00 - 4.16
มาก
ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ
4.25
.522
4.18 - 4.34
มากที่สุด
ความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
4.09
.518
4.01 - 4.18
มาก
6. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกับความส�ำเร็จ
ของการน� ำ นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งใน
โรงพยาบาลไปสูก่ ารปฏิบตั ิ พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล
ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ขนาดโรงพยาบาลชุ ม ชนที่
ปฏิบัติงาน ประสบการณ์การท�ำงานในต�ำแหน่งผู้บริหาร
ทางการพยาบาลระดับต้น และการได้รบั การอบรม/ ประชุม
วิชาการเรื่องการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายการบริหาร
ความเสี่ ย งในโรงพยาบาลไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ อย่ า งไม่ มี
นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ส่ ว นปั จ จั ย ด้ า นการท� ำ งานเป็ น ที ม
ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ และด้านภาวะผู้น�ำการ
เปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง กับความ
ส� ำ เร็ จ ของการน� ำ นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งใน
โรงพยาบาลไปสู่การปฏิบัติ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (r = .794; .771 และ .747 ตามล�ำดับ)
7. ปัจจัยทีส่ ามารถร่วมกันพยากรณ์ความส�ำเร็จ
ของการน� ำ นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งใน
โรงพยาบาลไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression
Analysis) ผู้วิจัยได้จัดท�ำตัวแปรที่มีระดับการวัดเป็นระดับ
นามบัญญัติ (Nominal Scale) คือ ตัวแปรด้านเพศ ขนาด

โรงพยาบาลชุมชนที่ปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม/ประชุม
วิชาการเรื่องการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล ให้เป็น
ตัวแปรหุน่ (Dummy Variable) ทีแ่ สดงถึงค่าทีเ่ ป็นไปได้ของ
ตัวแปรทีม่ รี ะดับการวัดในมาตรอันตรภาค (Interval Scale)
ก่อนน�ำเข้าสู่สมการ และได้ท�ำการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ของการใช้สถิติการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน ซึง่ ผลการทดสอบพบว่าเป็นไป
ตามข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption)
จากการวิ เ คราะห์ พ บว่ า ปั จ จั ย ที่ ส ามารถร่ ว มกั น
พยากรณ์ความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงในโรงพยาบาลไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ปัจจัยด้านการ
ท�ำงานเป็นทีม ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม และปัจจัยด้าน
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์
ความส� ำ เร็ จ ของการน� ำ นโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ในโรงพยาบาลไปสู่การปฏิบัติ ได้ร้อยละ 69.9 (R2 = .699)
อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และวิ เ คราะห์
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (Beta)
พบว่า ตัวแปรท�ำนายที่มีอ�ำนาจท�ำนายสูงสุด คือ ด้านการ
ท�ำงานเป็นทีม (Beta = .397) รองลงมาคือ ด้านการมี
ส่วนร่วมของผูป้ ฏิบตั ิ (Beta = .311) และด้านภาวะผูน้ ำ� การ
เปลี่ยนแปลง (Beta = .194) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของด้านการท�ำงานเป็นทีม ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ ด้านภาวะผู้น�ำการ
เปลีย่ นแปลง ต่อความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายการบริหารความเสีย่ งในโรงพยาบาลไปสูก่ ารปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหาร
ทางการพยาบาลระดับต้น โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข (n = 162)
β
ตัวแปรที่ศึกษา
B
Std. Error
T
P-value
ด้านการท�ำงานเป็นทีม
.406
.082
.397
4.949
< .001*
ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ
.309
.076
.311
4.082
< .001*
ด้านภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
.224
.090
.194
2.496
.014*
2
Constant = .166 Std. Error = .219 R= .836 R = .699 F= 6.232 P < .001
*P-value < .05

การอภิปรายผล

การบริหารความเสีย่ งภายในองค์การทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
จะสามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้น หรือ
ลดความรุนแรงของความเสีย่ งต่างๆ ลงได้ ปัจจัยสําคัญ คือ
ผูบ้ ริหารต้องมีสว่ นสําคัญในการกําหนดนโยบายและผลักดัน
ให้เกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร4 ผลการศึกษา
พบว่า ความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
ในโรงพยาบาลไปสูก่ ารปฏิบตั โิ ดยรวมพบว่าผลความส�ำเร็จ
อยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานได้มกี ารด�ำเนินงาน
ตามแนวทางหรื อ แผนงานการบริ ห ารความเสี่ ย งไปสู ่
การปฏิบตั งิ านในระดับหน่วยงานอย่างทัว่ ถึง ทัง้ ในด้านการ
ค้นหาความเสี่ยง ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการ
จัดการความเสีย่ ง และด้านการประเมินผลการจัดการความ
เสี่ ย ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งตามนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ในโรงพยาบาลทีอ่ งค์กรได้กำ� หนดไว้ ท�ำให้มกี ารประสานงาน
และการตอบสนองต่อความเสีย่ งได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว
อี ก ทั้ ง ในปั จ จุ บั น กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ก� ำ หนด
นโยบายให้หน่วยงานและสถานบริการสุขภาพต้องเข้าไป
เป็นหน่วยบริการหลักของระบบหลักประกันสุขภาพ และจะ
ต้องผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital
accreditation หรือ HA) ซึ่งระบบการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลมีเป้าหมายส�ำคัญ คือ เพือ่ พัฒนาระบบ
การดูแลผูป้ ว่ ยอย่างมีทศิ ทาง น�ำไปสูค่ ณ
ุ ภาพบริการทีด่ ขี นึ้
โดยมีการบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัยส�ำคัญของคุณภาพ17
ดังนัน้ ผูบ้ ริหารในองค์กรและหน่วยงานจึงได้ให้ความส�ำคัญ
ในการน�ำนโยบายการบริหารความเสีย่ งไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่
ลดอุบตั กิ ารณ์ความเสีย่ งในโรงพยาบาลทีอ่ าจเกิดขึน้ ท�ำให้
การน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติมีความส�ำเร็จมากยิ่งขึ้นได้
ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2562

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความส�ำเร็จของการน�ำนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงในโรงพยาบาลไปสู่การปฏิบัติ คือ ด้านการ
ท�ำงานเป็นทีม ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ และด้าน
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอภิปรายได้ว่า ทั้ง 3 ปัจจัยนี้
ล้วนมีความสอดคล้องกับการน�ำนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับ
ผูน้ ำ� ในองค์การและการมีสว่ นร่วมของผูป้ ฏิบตั งิ าน มีบริบท
การท�ำงานที่ต้องท�ำงานเป็นทีม โดยมีการติดต่อสื่อสาร
การให้ความร่วมมือ มีการประสานงาน การสนับสนุนความ
คิดสร้างสรรค์ในการหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน โดย
ผูบ้ ริหารทางการพยาบาลระดับต้นนัน้ และมีบทบาททีส่ ำ� คัญ
ในการรับนโยบายและน�ำนโยบายการบริหารความเสี่ยงใน
โรงพยาบาลถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน จึงต้องมี
การพัฒนาภาวะผู้น�ำเพื่อให้ค�ำแนะน�ำ ช่วยเหลือและแก้
ปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติ 18 อีกทั้งต้องท�ำหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการน�ำนโยบายไปปฏิบัติในหน่วยงานอย่างต่อ
เนื่องด้วย
นอกจากนี้การมีส่วนร่วมจะท�ำให้เกิดการท�ำงานที่มี
ประสิทธิภาพได้ ผู้บริหารทางการพยาบาลควรส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น
เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาและความยัง่ ยืน9 ซึง่ ในการน�ำนโยบาย
มาปฏิบัติให้เกิดความส�ำเร็จจึงน่าจะเป็นเรื่องของการจูงใจ
การใช้ภาวะผู้น�ำที่เหมาะสม การสร้างความผูกพันของ
สมาชิกในองค์การ การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติมีส่วนร่วมใน
กระบวนการด�ำเนินงาน ดังนั้นภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ในองค์กร การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติ และการท�ำงานเป็น
ทีมมีผลอย่างส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของนโยบาย11 โดยทีผ่ นู้ ำ�
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มีการถ่ายทอดนโยบายลงสูผ่ ปู้ ฏิบตั เิ พือ่ ให้เห็นความส�ำคัญ
ของการบริ ห ารความเสี่ ย งและเปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ป ฏิ บั ติ มี
ส่วนร่วมในการน�ำแนวทางปฏิบตั ทิ กี่ ำ� หนดสูก่ ารปฏิบตั เิ ป็น
รูปธรรม สร้างการท�ำงานเป็นทีมในทุกกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงในหน่วยงาน19 หากมีการด�ำเนินการน�ำนโยบาย
การบริหารความเสีย่ งลงสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก็จะส่งผลให้สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติการณ์
ไม่พึงประสงค์และลดปัญหาดังกล่าวที่จะตามมาได้ รวมทั้ง
ทําให้การพยาบาลมีคุณภาพมากขึ้นสามารถป้องกันการ
สูญเสียทรัพย์สินและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อบุคลากร
ระบบการปฏิบัติงานและผู้รับบริการ รวมทั้งลดการถูกฟ้อง
ร้องทางกฎหมายและการเสือ่ มเสียชือ่ เสียงขององค์การได้12

ข้อเสนอแนะ

การน�ำนโยบายการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล
ไปสู่การปฏิบัตินั้นควรมุ่งเน้นสร้างการท�ำงานเป็นทีมใน
หน่วยงาน ผูบ้ ริหารทางการพยาบาลควรส่งเสริมการมีสว่ น
ร่วมของผูป้ ฏิบตั ใิ นหน่วยงาน โดยการเปิดโอกาสให้ผปู้ ฏิบตั ิ
มีส่วนร่วมในกระบวนการด�ำเนินงานตามนโยบายให้มาก
ยิง่ ขึน้ และควรให้การสนันสนุนการพัฒนาและส่งเสริมภาวะ
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับ
ต้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การบริ ห ารความเสี่ ย งใน
โรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
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