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การจัดการความปลอดภัยของผูปวย มีความสําคัญยิ่งในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาล การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยแบบวิเคราะหเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาความสัมพันธและความสามารถ
ในการทํานายระหวางลักษณะงาน ความเสี่ยงในการทํางาน และความสามารถในการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพ กับการจัดการความปลอดภัยผูปวยในโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 400 คน เก็บขอมูลโดยแบบสอบถาม
ชนิดตอบดวยตนเอง วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติไคสแควร รวมกับ Mixture model เพื่อจําแนกระดับการจัดการ
ความปลอดภัยของผูปวย และการวิเคราะหถดถอยลอจิสติก (Logistic Regression)
ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีลักษณะงานที่มีความเรงดวนฉุกเฉินและยุงยาก
ซับซอน อยูในระดับปานกลาง (รอยละ 48.0) มีการควบคุมกํากับงานจากผูบังคับบัญชาปานกลาง (รอยละ
51.5) มีความเสี่ยงในการทํางานอยูในระดับปานกลาง (รอยละ 48.5) และมีความสามารถในการทํางานอยูใน
ระดับที่ดีมาก รอยละ 53.0 มีการจัดการความปลอดภัยของผูปวยในระดับสูง(รอยละ 56.3) นอกจากนี้ยังพบวา
ประสบการณการทํางานในหนาที่ปจจุบัน ความเสี่ยงในการทํางานดานเคมี และความสามารถในการทํางาน
ในลักษณะของงานหนัก มีความสัมพันธกับการจัดการความปลอดภัยผูปวยของพยาบาลในโรงพยาบาลใน
โรงพยาบาลชุมชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p<.05) และพบวาความเสี่ยงในการทํางานดานเคมี และ
ความสามารถในการทํางานปจจุบัน และสภาวะทางสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพ สามารถทํานายการจัดการ
ความปลอดภัยผูปวยในโรงพยาบาลชุมชน
ผลการวิจัยมีขอเสนอแนะใหควรประเมินและเฝาระวังในการปฏิบัติงานของพยาบาลในดาน
ความเสี่ยงทางเคมี โดยจะตองใหความรู และจัดฝกอบรมในการปองกันตนเอง และผูปวย เพื่อใหพยาบาลมี
ความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงในการทํางานของตนเองได
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ABSTRACT
Patient safety management is very important for working in hospitals of professional
nurses. This study was a descriptive research that aimed to determine the relationship and
predictability of personal factors, job characteristics, risky tasks, work ability, and patient safety
management among 400 professional nurses who were working in community hospitals. Selfadministered questionnaires were used for data collection. Data analysis was made by using Chisquare along with the mixture model for identifying the levels of patient safety management, and
Logistic Regression.
The results of the study showed that the highest percentage of the samples had a
“moderate” level of “Urgent and Complicated” job characteristics (48.0%); received a “moderate”
level of superiors’ monitoring (51.5%); had “moderate” levels of risks at work (48.5%); had a “very
good” level of work ability (53.0%); and managed a “high” level of patient safety (56.3%). It was
found that the working experience in the current position, the chemical substance related risks at
work, and the working ability related significantly with patient safety management among
professional nurses in community hospitals (p < .05). The chemical substance related risks at work,
the ability to work in their current position, and the mental health status of professional nurses in
community hospitals could predict patient safety management.
The findings of this study suggested that there should be an assessment and observation
on nurses’ performances regarding the chemical substance related risks at work together with training
them to understand and be able to apply knowledge in assessing risky tasks.
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บทนํา
การจัดการความปลอดภัยในโรงพยาบาลมีความสําคัญตอผลลัพธทางสุขภาพของผูปวยทุกเพศและ
ทุกวัย การบรรลุเปาหมายของการเปนโรงพยาบาลคุณภาพเนนใหการจัดบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยแกผูปวยและผูใชบริการ จากสภาพแวดลอมในการรักษาพยาบาลและรูปแบบการบริการทางสุขภาพ
ในโรงพยาบาลที่มีความยุงยาก ซับซอน และเรงดวน ฉุกเฉินของภาระงาน รวมถึงเปนการบริการแกผูที่มีปญหา
และตองการการตอบสนองดานสุขภาพ ทําใหบริการที่จัดขึ้นในแตละวัน พยาบาลผูปฏิบัติมีโอกาสเผชิญความ
เสี่ยงจากลักษณะงาน สภาพแวดลอมและกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติงานทั้งทางดานกายภาพ ชีวภาพ
เคมี การยศาสตร และจิตสังคมอยางมาก สงผลกระทบตอตนเองและผูปวย สงผลกระทบตอคุณภาพการ

ปฏิบัติงาน และทําใหเกิดความเสี่ยงตอชีวิตของผูปวยตลอดจนอนาคตการทํางานของบุคคลากรทางสุขภาพผู
ใหบริการ (วีณา จีระแพทย,2550)
ผลลัพธที่เกิดจากการใหการบริการพยาบาล เปนองคประกอบสําคัญในการแสดงถึงคุณภาพ
ของบริการพยาบาล ซึ่งสามารถวัดไดจากการปฏิบัติงานโดยใชกระบวนการพยาบาลและผลลัพธของการ
ปฏิบัติงานแตละบุคคล นํามาเปรียบเทียบกับเกณฑชี้วัดของมาตรฐานผลลัพธทางการพยาบาล (Nursing
Outcome Standard) ฉบับรางที่สภาการพยาบาลกําหนดไว (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล,
2543)
ความปลอดภัยของผูใชบริการในระบบบริการสุขภาพที่จัดขึ้น เปนผลมาจากเจาหนาที่และ
พยาบาลไดมีการจัดการความปลอดภัยของผูปวย เพื่อไมใหเกิดอุบัติการณตางๆ ที่ไมพึงประสงค และมีความ
ปลอดภัยแกผูปวยที่สุดระหวางการรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งปจจัยที่มีผลตอความปลอดภัยของผูปวยนั้นมี 2
ประเด็นหลัก คือ สภาพการณที่ไมปลอดภัยสําหรับผูปวย (Unsafe Condition) และการปฏิบัติที่ไมปลอดภัย
แกผูปวย (Unsafe Act)
สภาพการณที่ไมปลอดภัยสําหรับผูปวย ไดแก สภาพแวดลอมและกระบวนการในการทํางานใน
องคกร จากการศึกษาลักษณะการปฏิบัติงานการพยาบาลในโรงพยาบาลโดยสภาการพยาบาล พบวาพยาบาล
ปฏิบัติงานดูแลผูปวยในสภาวะที่มีความเรงดวนฉุกเฉิน รอยละ 43.91-66.75 มีความยุงยากซับซอนของงาน
รอยละ 18.05 และตองใชความรีบเรงในการทํางาน รวมไปถึงชั่วโมงการทํางานที่ยาวนาน ยิ่งไปกวานั้นมี
ลั ก ษณะงานเป น กะ ผลั ด เวร รวมถึ ง การมอบหมายงานไม เ หมาะสมกั บ ความพร อ มของบุ ค คล รวมถึ ง
สถานการณที่ทําใหยุงยากตอการสังเกตและการใสใจในการปฏิบัติงาน (ทัศนา บุญทอง,2543) สิ่งตางๆ เหลานี้
เปนความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจากสถานการณหรือการกระทําใดๆที่อาจจะทําใหเกิดผลอันไมพึงประสงค
หรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา สิ่งคุกคามสุขภาพ (Health Hazard) จากการศึกษาของ พรทิพย พึ่งศักดิ์ (2553)
เรื่องความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยง ความสามารถในการปฏิบัติงาน กับความสุขในการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในศูนยสุขภาพชุมชน เขต 4 พบวา พยาบาลเคยเกิดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน
รอยละ 56.2 การรับรูความเสี่ยงโดยรวมของพยาบาลอยูในระดับต่ํา และมีขอเสนอแนะวาควรมีการดําเนินการ
เพื่อลดความเสี่ยงและความไมปลอดภัยในการทํางาน
ขณะเดียวกันความไมปลอดภัยก็เกิดจากการปฏิบัติที่ไมปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน กลาวคือ
พยาบาลมีโอกาสทํางานผิดพลาดได ซึ่งพบวายังมีการศึกษาในเรื่องนี้นอย อยางไรก็ดีการปฏิบัติงานที่เปนไป
ตามมาตรฐานมีสวนลดความผิดพลาดในการทํางาน การมีทักษะ หรือความสามารถจะชวยทําใหปฏิบัติงานได
อยางมีคุณภาพ ดั งนั้น ดัชนีความสามารถในการทํางานเปน สวนสนับ สนุน คุณภาพชีวิตในการทํางานของ
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งความสามารถในการทํางานมีองคประกอบ 3 ดาน คือ งาน คน และสิ่งแวดลอมในการทํางาน
ตรงตามหลักของอาชีวอนามัย ศ.ดร.อิลมาริเนน (Ilmarinen, 2005: 3-7)กลาววา การสนับสนุนสุขภาพและ
สง เสริม ความสามารถในการทํ า งานของบุ คคลจํ า เปน ตอ งดู แ ลปจ จัย ดา นสิ่ ง แวดลอ ม และงานโดยสรา ง
กระบวนการปฏิบัติใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จัดโอกาสใหบุคคลไดมีสวนรวมในการทํางาน สรางสรรค
รูปแบบการมีสวนรวมระหวางหัวหนาและผูปฏิบัติงาน กําหนดกระบวนการที่ปกปองรางกาย ฝกฝนการประเมิน

ที่ดี กระตุนและสงเสริมการเรียนรู และสรางทัศนคติทางบวก แสดงใหเห็นวาความสามารถในการทํางานไดมีจุด
มุงเนนไปที่ชีวิตการทํางาน
โรงพยาบาลชุ ม ชนเป น สถานบริ ก ารสุ ข ภาพระดั บ อํ า เภอ สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่
รับผิดชอบในการใหบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิแกผูมารับบริการทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน โดยใหบริการ
แบบผสมผสานทั้งในดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาล และฟนฟูสภาพ มีขอบเขตการใหการ
บริการที่กวางขวางทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ การจัดการความปลอดภัยของผูปวยโรงพยาบาลชุมชนจึงเปนสิ่ง
สําคัญที่พยาบาลจะตองไดรับการประเมิน ตรวจสอบ ติดตาม เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาโรงพยาบาลใหกาว
สูมาตรฐานการบริการของโรงพยาบาล (Hospital accreditation) ที่ทุกโรงพยาบาลตองปฏิบัติ รวมถึง
โรงพยาบาลชุมชนดวยเชนกัน ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะที่เปนพยาบาลที่ป ฏิบัติ งานในโรงพยาบาล ไดเล็ งเห็น
ความสําคัญ และมีความสนใจที่จะศึกษาลักษณะงาน ความเสี่ยงในการทํางาน ความสามารถในการทํางาน
ของพยาบาลวิชาชีพ ที่มีผลตอความปลอดภัยของผูปวยในโรงพยาบาลชุมชน โดยใชแนวคิดเรื่อง ความเสี่ยงใน
การทํางาน ความสามารถในการทํางาน และการจัดการความปลอดภัยของผูปวย เพื่อใหไดผลการวิจัยที่จะเกิด
ประโยชนสําหรับองคกรพยาบาลในการนํามาประกอบการพัฒนาคุณภาพการดูแล และเสริมสรางวัฒนธรรม
ความปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งชวยเพิ่มความปลอดภัยใหแกผูมารับบริการมากขึ้น นับเปน
การใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ของวิชาชีพใหรองรับการพยาบาลที่มีคุณภาพในอนาคต
วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยวิเคราะหเชิงพรรณนา จากพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ชุมชน ในเขต จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี ระหวาง ป พ.ศ. 2552-2553
ประชากรที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ พยาบาลวิ ช าชี พ ในโรงพยาบาลชุ ม ชน สั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข เขต 6 ประกอบดวย โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม รวม
ทั้งหมด 34 โรงพยาบาล มีจํานวนพยาบาลวิชาชีพทั้งหมด 1,707 คน(กองการพยาบาล, 2548) ใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified sampling) รวมกับการกําหนดขนาดตัวอยางใหผันตามขนาดของประชากร
(Proportional allocation) (พิมพพรรณ ศิลปะสุวรรณ ชูเกียรติ วิวัฒนวงศเกษม และวสันต ศิลปสุวรรณ
,2538) โดยคาสัดสวนการจัดการความปลอดภัยในแตละชั้นภูมิไดจากการศึกษานํารอง (Pilot study) โดย
ผูวิจัย ทําการเก็บขอมูลในโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก กลาง และใหญ นํามาคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง ได
กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาจํานวน 12 โรงพยาบาล พยาบาลวิชาชีพกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบเลือกตอบและคําถามปลายเปด โดยใหกลุมตัวอยาง
ตอบเอง (Self report) ประกอบดวย 4 สวน คือ แบบสอบถามขอมูลทั่วไป และขอมูลการทํางาน แบบวัดความ
เสี่ ย งในการทํ า งานของพยาบาลวิ ช าชี พ แบบวั ด ความสามารถในการทํ า งานของพยาบาลวิ ช าชี พ
และ แบบสอบถามการจัดการความปลอดภัยของผูปวย ซึ่งไดผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ทดสอบความเที่ยงโดยผูวิจัยนําเครื่องมือไปทดลองใชกับกลุมพยาบาลวิชาชีพที่
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือดังนี้

แบบสอบถามความเสี่ยงในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ ประกอบไปดวยขอคําถาม 5 ดาน
คือ สิ่งคุกคามสุขภาพทาง ชีวภาพ เคมี การยศาสตร และจิตวิทยาสังคม ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.920
แบบสอบถามความสามารถในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ มีคาความเชื่อมั่นโดยรวมเทากับ
0.733
แบบสอบถามการจัดการความปลอดภัยของผูปวย ประกอบดวยขอคําถาม 3 ดาน คือ ดานการ
จัดการใหผูปวยอยูในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย, ดานการจัดการดูแลอุปกรณเครื่องมือรวมทั้งการใชเครื่องมือ
และดานการจัดการสงเสริมใหเจาหนาที่ทุกระดับมีการปฏิบัติงานอยางมีมาตรฐาน ลักษณะแบบสอบถาม
เปนมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.950
วิธีการเก็บขอมูล
การเก็บขอมูลไดดําเนินการหลังจากโครงรางการวิจัยผานคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมของ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เลขที่ MUPH2009-130
โดยขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนที่เปนกลุม
ตัวอยางจํานวน 12 โรงพยาบาล เพื่อชี้แจงรายละเอียด และขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยสง
แบบสอบถามดวยตนเองใหกับพยาบาลวิชาชีพที่เปนตัวอยาง และรับแบบสอบถามกลับหลังจากสง 2 สัปดาห
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลตั้งแตเดือน มีนาคม พ.ศ. 2553 - เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 เมื่อไดรับคืนแลว
ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองสมบูรณอีกครั้ง และนําไปวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลและสถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป รวมกับการใชโปรแกรม C.A.MAN ที่สราง
&&
โดย Denkmar Bohning
และ Peter Schlattmann (1993, 1943-50) ดังนี้
1.สถิติพรรณนา โดยใชสถิติแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาต่ําสุด-สูงสุด คามัธยฐาน
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.ใช Mixture Models ในการจัดกลุมตัวแปรตาม คือ การจัดการความปลอดภัยของผูปวย
ออกเปน 2 กลุม ไดแก 1= กลุมต่ํา ถาคา ei j > 0.5 และ 0= กลุมสูง ถาคา ei j ≤ 0.5 เพื่อใหทั้งสองกลุมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กอนที่จะดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไปดวย Chi – Square Test
และ Binary Logistic Regression
3.สถิติวิเคราะหทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะงาน ความเสี่ยงในการทํางาน และ
ความสามารถในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ กับการจัดการความปลอดภัยของผูปวยในโรงพยาบาลชุมชน
ใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi – Square Test)
4.ทํานายความสัมพันธของการจัดการความปลอดภัยของผูปวย จากลักษณะงาน ความเสี่ยงใน
การทํางาน และความสามรถในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โดยใชสถิติการวิเคราะหถดถอยลอจิสติก
(Logistic Regression)

ผลการวิจัย
พยาบาลวิชาชีพสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ98.5) มีอายุในชวง 25 – 45 ป (รอยละ 81.8) มี
อายุเฉลี่ย 36.3 ป มีสถานภาพสมรสคู (รอยละ 58.5) จบการศึกษาปริญญาตรีเปนสวนใหญ(รอยละ 94.0) และ
ปฏิบัติงานที่หอผูปวยใน (รอยละ 53.3) มีชั่วโมงการทํางานตามเกณฑการทํางานวันละ 8 ชั่วโมงมากที่สุด (รอย
ละ 58.2) การทํางานในเวรบาย/ดึกโดยเฉลี่ยใน 1 เดือน เทากับ 11.71 เวร/เดือน ครึ่งหนึ่งของพยาบาลวิชาชีพ
มีจํานวนเวรในชวง 11-20 เวร /เดือน (รอยละ 50.0) มีประสบการณทํางานพยาบาลในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน
ตามชวงระยะเวลาหางกัน 5 ป พบวามีพยาบาลที่มีประสบการณทํางานมากกวา 25 ปเพียงรอยละ 6.8 มี
ประสบการณในหนาที่ปจจุบันนอยกวา 5 ป มากที่สุด (รอยละ 36.0) สวนใหญไดรับการอบรมความรูดาน
ความปลอดภัยในการทํางาน (รอยละ 54.0)
พยาบาลวิชาชีพสวนมากมีลักษณะงานที่มีความเรงดวนฉุกเฉิน และยุงยากซับซอน อยูในระดับปาน
กลาง (รอยละ 48.0) และพบเพียงสวนนอยที่คิดวาลักษณะงานของพยาบาลที่มีความเรงดวนฉุกเฉิน และยุงยาก
ซับซอนอยูในระดับนอย (รอยละ 4.0) มีการควบคุมกํากับงานจากผูบังคับบัญชาในระดับปานกลาง รอยละ 51.1
และมีการควบคุมกํากับงานในระดับมากถึงรอยละ 33.5ความเสี่ยงในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวมอยู
ในระดับปานกลางและระดับต่ําใกลเคียงกัน (รอยละ 48.5 และ 47.0) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 2 ใน 3 ของ
ความเสี่ยงในการทํางานสวนใหญอยูในระดับต่ํา พบวา 1 ใน 4 มีความเสี่ยงในการทํางานดานจิตสังคมอยูใน
ระดับสูง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพยาบาลวิชาชีพตามระดับความเสี่ยงใน
การทํางานของพยาบาลวิชาชีพ โดยรวมและรายดาน (n = 400)
ความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน
ของพยาบาล
วิชาชีพ
ความเสี่ยง
โดยรวม
- ดานกายภาพ

ระดับความเสี่ยง
ระดับต่ํา
จํานวน รอย
(คน)
ละ
188
47.0

ระดับปานกลาง
จํานวน รอย
(คน)
ละ
194
48.5

ระดับสูง
S.D.
จํานวน รอย x
(คน)
ละ
18
4.5 92.10 18.5

226

56.5

158

39.5

16

4.0

24.59 6.7

ปาน
กลาง
ต่ํา

- ดานชีวภาพ

197

49.2

184

46.0

19

4.8

15.92 4.3

ต่ํา

- ดานเคมี

319

79.8

72

18.0

9

2.2

9.83

ต่ํา

- ดาน
การยศาสตร
- ดานจิตสังคม

125

31.2

235

58.8

40

10.0 22.80 4.5

66

16.5

236

59.0

98

24.5 19.73 5.2

x = คาเฉลี่ย, S.D. = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3.9

ระดับ

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

ความสามารถในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพสวนใหญอยูในระดับที่ดีมาก คิดเปนรอยละ 53.0
ความสามารถในการทํางานในระดับต่ํามีเพียงรอยละ 0.5 และโดยภาพรวมพยาบาลวิชาชีพกลุมตัวอยางมี
คะแนนระดับความสามารถในการทํางานเฉลี่ย 38.85 (S.D.= 4.50, Min = 23, Max = 52 ) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการทํางานของพยาบาล
วิชาชีพโดยรวม จําแนกตามองคประกอบความสามารถในการทํางาน 7 มิติ (n = 400)
จํานวน
65
212
121
2

องคประกอบความสามารถในการทํางาน
ดีมากที่สุด
ดีมาก
ปานกลาง
นอย
x = 38.85, S.D = 4.50, Min = 23, Max = 52

รอยละ
16.2
53.0
30.3
0.5

การจัดการความปลอดภัยผูปวยของพยาบาลวิชาชีพสวนใหญมีการจัดการความปลอดภัยผูปวยอยูใน
ระดับสูง (รอยละ 56.2) สวนระดับต่ํามีเพียงรอยละ 4.5 โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ยเทากับ 179.76 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพยาบาลวิชาชีพ จําแนกตามระดับการ
จัดการความปลอดภัยของผูปวยโดยรวมและรายดาน (n = 400)

การจัดการความ
ปลอดภัย

ระดับการจัดการความปลอดภัยของพยาบาลวิชาชีพ
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง ระดับสูง
จํานวน รอย จํานวน รอย จํานวน รอย
(คน)
ละ
(คน)
ละ
(คน)
ละ
18
4.5
157
39.3 225
56.2
9
2.2
143
35.8 248
62.0

โดยรวม
- ดานสภาพแวดลอม
ที่ปลอดภัย
- การดูแลอุปกรณ
5
1.2
109
เครื่องมือทาง
การแพทย
- การสนับสนุนใหมี
5.8
141
การปฏิบัติงานอยางมาตรฐาน
x = คาเฉลี่ย, S.D. = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

x

S.D.

ระดับ

179.76
56.73

26.66 สูง
8.74 สูง

27.3

286

71.5

49.44

8.13

สูง

35.2

236

59.0

73.59

12.0

สูง

เมื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ลักษณะงาน ความเสี่ยงในการทํางาน และความสามารถ
ในการทํ า งานของพยาบาลวิ ชี พ กั บ การจั ด การความปลอดภั ย ของผู ป ว ยในโรงพยาบาลชุ ม ชน พบว า
ประสบการณการทํางานในหนาที่ปจจุบัน ความเสี่ยงในการทํางานดานเคมี ความสามารถในการทํางานปจจุบัน
ความสามารถในการทํา งานในลั ก ษณะของงานหลัก และความสามารถในด า นสภาวะทางสุ ข ภาพจิ ต ของ
พยาบาลวิชาชีพ มีความสัมพันธกับการจัดการความปลอดภัยของผูปวยในโรงพยาบาลชุมชนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลจากการวิเคราะหสําหรับตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว ที่มีอิทธิพลตอการจัดการความปลอดภัยผูปวยของ
พยาบาลวิ ช าชี พ อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ มี เ พี ย ง 3
ตั ว แปร คื อ ความเสี่ ย งในการทํ า งานด า นเคมี
ความสามารถในการทํางานดานความสามารถในการทํางานปจจุบัน (มิติที่1) และความสามารถในการทํางาน
ดานสภาวะทางจิต (มิติที่ 7) ที่สามารถทํานายการจัดการความปลอดภัยผูปวยของพยาบาลวิชาชีพไดอยางมี
นัยสําคัญ ดังตารางที่ 4
ตาราง 4 ความสามารถเชิงทํานายระหวางปจจัยดานบุคคล ความเสี่ยงในการทํางาน ความสามารถในการ
ทํางานของพยาบาลวิชาชีพ กับการจัดการความปลอดภัยของผูปวยในโรงพยาบาลชุมชน(n = 400)
ตัวแปร
B
S.E
Odd ratio 95%Cl
ประสบการณทํางานในหนาที่ปจจุบัน (ป)
นอยกวา 5
.70
.44
2.01
.84-4.77
5-10
.47
.41
1.59
.72-3.54
11-15
.62
.36
1.86
.91-3.78
มากกวา 16
1
ความเสี่ยงในการทํางานดานเคมี
1.07-4.00
ระดับสูง
.73
4.69
2.07*
ระดับปานกลาง
.29
.12
1.34
.25-7.06
ระดับต่ํา
1
มิติที่ 1 ความสามารถในการทํางานปจจุบัน
.00-4.04
ระดับต่ํา
.69
.36
1.98*
ระดับสูง
1
มิติที่ 2 ความสามารถในการทํางานในลักษณะงานหลัก
ระดับต่ํา
.34
.35
1.40
.71-2.76
ระดับสูง
1
มิติที่ 7 สภาวะทางสุขภาพจิต
1.10-3.51
ระดับต่ํา
.67
.30
1.96*
ระดับสูง
1
คาคงที่ = -3.077 , *p-value = 0.05, R2= 13

สามารถเขียนสมการทํานาย Logistic Regression ไดดังนี้
Ln
…………………………………………
X1 = ระดับความเสี่ยงในการทํางานดานเคมีสูงของพยาบาลวิชาชีพ
กําหนดให
X 2 = ระดับความเสี่ยงในการทํางานดานเคมีปานกลางของพยาบาลวิชาชีพ
X 3 = ระดับความสามารถในการทํางานปจจุบันต่ําของพยาบาลวิชาชีพ
X 4 = ระดับสภาวะทางสุขภาพจิตต่ําของพยาบาลวิชาชีพ
pˆ = prob ( y = 1)
prob ( y = 1)
pˆ
= odds =
1 − pˆ
prob ( y = 0 )
y = 1 = การจัดการความปลอดภัยของผูปวยในระดับต่ํา
y = 0 = การจัดการความปลอดภัยของผูปวยในระดับสูง

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการจัดการความปลอดภัยของ
ผูปวยในโรงพยาบาลชุมชน คือ ประสบการณการทํางานในหนาที่ปจจุบัน ความเสี่ยงในการทํางานของพยาบาล
ดานเคมี ความสามารถในการทํางานในดานความสามารถในการทํางานปจจุบัน ความสามารถในการทํางานใน
ลักษณะงานหลัก และ สภาวะทางสุขภาพจิต ซึ่งผูวิจัยจะอภิปรายผลในตัวแปรแตละตัวดังนี้
ประสบการณการทํางานในหนาที่ปจจุบัน มีความสัมพันธกับการจัดการความปลอดภัยของผูปวย
มาก จึงมีความสามารถในการทํานายการจัดการความปลอดภัยของผูปวยในโรงพยาบาลไดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยพยาบาลที่มีประสบการณทํางานในหนาที่ปจจุบัน นอยกวา 5 ป มีแนวโนมวาจะมีการจัดการความ
ปลอดภัยของผูปวยในโรงพยาบาลในระดับต่ํากวาพยาบาลที่มีประสบการณทํางานในหนาที่ปจจุบัน มากกวา 5
ปขึ้นไป สอดคลองกับการศึกษาของยอดชาย สุวรรณวงษ (2546) ที่พบวาบุคลากรที่มีประสบการณปฏิบัติงานใน
ตําแหนงของตนระหวาง 1-5 ป มีแนวโนมที่จะแสดงความคิดเห็นเชิงบวกตอบรรยากาศองคกรต่ํากวาผูที่มี
ประสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงของตนมากกวา 5 ปขึ้นไป
ความเสี่ยงในการทํางานดานเคมี
มีความสัมพันธกับการจัดการความปลอดภัยของผูปวยใน
โรงพยาบาล โดยพบวา ในการปฏิบัติงานของพยาบาล ตองสัมผัสกับสารเคมีที่เปนอันตราย ประกอบดวย
ฟอรมาลิน น้ํายาฆาเชื้อโรค กาซออกซิเจนที่ใชกับผูปวย ยา หรือสารอื่นที่ใชในการรักษา การสัมผัสอยางเรื้อรัง
เปนระยะเวลายาวนาน ทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ และในระยะยาวอาจมีผลเสียทําใหเกิดโรคเรื้อรังทั้งในผูปวย
และพยาบาล สอดคลองกับการศึกษาของโรสรินทร สมบูรณธนกิจ (2548) ที่พบวาพยาบาลในหนวยอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉินเคยไดรับอันตรายจากการสัมผัสสารเคมี และยังพบวาอันตรายที่เกิดขึ้นสวนใหญเกิดขึ้นจากการสัมผัส
สารเคมีเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 10 ตางจากการศึกษาของวิมนต วันยะนาพร(วิมนต วันยะนาพร, 2541)
พบวาพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพดานกายภาพ ดานชีวภาพ และดานจิตสังคม อยูในระดับต่ํา สวนพฤติกรรมเสี่ยง
ทางสุขภาพดานเคมีอยูในระดับต่ําที่สุด เเสดงใหเห็นวา จากการทํางานของพยาบาลตองเกี่ยวของกับน้ํายา

ทําลายเชื้อโรค เชน แอลกอฮอล โซเดียมไฮโปรคลอไรด น้ํายาลางเครื่องมือ น้ํายาทําความสะอาดอุปกรณตางๆ
เปนตน บางครั้ง ไมไดมีการปองกันตนเองตลอดเวลา ทําใหตองสูดดมสารเคมี น้ํายาทําลายเชื้อโรคโดยไมตั้งใจ
ทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ และการทํางานของพยาบาลในโรงพยาบาล ซึ่งพยาบาลมีความจําเปนที่จะตอง
ใหบริการผูปวยที่มารับบริการในโรงพยาบาลที่ตนเองปฏิบัติงานอยู ดังนั้นเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดที่พยาบาลยังคง
มีโอกาสโดยไมไดตั้งใจ ในการสัมผัสสารเคมี หรือยาฆาแมลงตางๆ ที่เกิดจากการทํางาน
ความสามารถในการทํางานมิติที่ 1 ดานการทํางานปจจุบันกับความสามารถในการทํางานสูงสุดที่
ผานมา ความสามารถในการทํางานในลักษณะงานหลัก และ สภาวะทางสุขภาพจิต มีความสัมพันธกับการ
จัดการความปลอดภัยของผูปวยในโรงพยาบาล อธิบายไดวา การวัดความสามารถในการทํางานของพยาบาล จะ
บ ง บอกถึ ง สุข ภาพในการทํ า งานของพยาบาล และความสุข ของชี วิ ต ของพยาบาล ที่ จ ะส ง ผลต อ ผู ป ว ยและ
ผูรับบริการโดยตรง พบวา พยาบาลมีความสามารถในการรับรูสภาพความสามารถในการทํางานของตนใน
ปจจุบันวามีความสามารถในการทํางานมากนอยเพียงใด รวมถึงสามารถประเมินความสามารถในการทํางานของ
ตนวาปริมาณงานที่ทํามีความเหมาะสมกับสภาพรางกายและจิตใจหรือไม โดยยังสามารถรูถึงสภาวะของจิตใจ
ทั่วไปของตนเองทั้งในขณะทํางานและขณะพักผอน แสดงใหเห็นวาพยาบาลมีความสามารถในการเขาใจตนเอง
ประเมินตนเองได จึงสงผลใหสามารถจัดการความปลอดภัยของผูปวยไดเชนกัน สอดคลองกับ แนวคิดของลิมา
ริเนน (Ilmarinen J.,2005 ) ที่กลาววา ปจจัยดานสุขภาพเปนปจจัยที่สําคัญในการสนับสนุนใหบุคคลากรมีความ
พรอมในการจัดการทํางานตางๆ
จากผลการวิจัยสอดคลองกับ นพ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล (2543)ไดเสนอแนวคิดความปลอดภัยของ
ผูปวย ซึ่งกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอความปลอดภัยของผูปวยนั้นคํานึงถึง 2 ประเด็นหลัก คือ การกระทําที่ไม
ปลอดภัยแกผูปวย (Unsafe Act) และสภาพการณที่ไมปลอดภัยสําหรับผูปวย (Unsafe Condition) โดยการ
กระทําที่ไมปลอดภัยจะเนนที่กระบวนการ หมายถึง การกระทําใดๆที่เพิ่มโอกาสเกิดความเสียหาย หรือผลที่ไม
พึงประสงคขึ้น ไมวาจะโดยเจตนา หรือไมเจตนาก็ตาม สวนสภาพการณที่ไมปลอดภัยสําหรับผูปวย หมายถึง
สถานการณที่ทําใหยากตอการสังเกตและการจดจอในการปฏิบัติงาน และพบวาปจจัยอุปสรรคตอการทํางานที่
ปลอดภัย เกี่ยวของกับปจจัยสาเหตุใหญๆ 2 ดาน คือ ปจจัยภายในบุคคล (Endogenous factor or Human
factor) เชน การรับรูเรื่องคาใชจาย ประโยชน ความเสี่ยงอันตราย การรับรูเรื่องทักษะ บุคลิกภาพ อายุ เพศ
ประสบการณการทํางาน และปจจัยภายนอกบุคคล (Exogenous factor) เชน ปจจัยดานที่ทํางาน สภาพการ
ทํางาน การกํากับดูแล วัฒนธรรมองคกร แรงจูงใจและการทําโทษ เปนตน
การศึกษาในครั้งนี้แสดงใหเห็นวาปจจัยดานความเสี่ยงในการทํางานดานเคมี มีอิทธิพลตอการ
จัดการความปลอดภัยผูปวยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน พบวาพยาบาลวิชาชีพมีความเสี่ยงใน
การทํางานดานเคมีในระดับสูง เมื่อควบคุมปจจัยอื่นๆคงที่ จะมีโอกาสตอการจัดการความปลอดภัยผูปวยของ
พยาบาลในระดับต่ําเปน 2.70 เทาของพยาบาลที่มีความเสี่ยงในการทํางานดานเคมีในระดับต่ํา
การทํางานปจจุบันกับความสามารถในการทํางานสูงสุดที่ผานมา มีอิทธิพลตอการจัดการความ
ปลอดภัยผูปวยของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน โดยพบวา พยาบาลวิชาชีพที่มีความสามารถในการ
ทํางานปจจุบันในระดับต่ํา มีโอกาสเสี่ยงตอการจัดการความปลอดภัยในระดับต่ํา เมื่อเทียบกับพยาบาลวิชาชีพ
ที่มีความสามารถในการทํางานปจจุบันในระดับสูง ถึง 2.22 เทา

ปจจัยความสามารถในการทํางานในดานสภาวะทางสุขภาพจิต พบวา สภาวะทางสุขภาพจิตมี
อิทธิพลตอการจัดการความปลอดภัยของผูปวย โดยพบวาพยาบาลวิชาชีพที่มีสภาวะทางสุขภาพจิตต่ํา เชน มี
ความเครียดจากภาระงาน การถูกฟองรองจากการทํางาน และรวมถึงตองใหการดูแลผูปวยที่มีภาวะฉุกเฉิน
เปนตน มีโอกาสในการจัดการความปลอดภัยของผูปวยต่ํากวาพยาบาลวิชาชีพที่มีสภาวะทางสุขภาพจิตสูง
สอดคลองกับแนวคิดของ Sommargen (1990) ที่กลาววา การจัดสภาพแวดลอมเพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ
จิตใจ อารมณ พฤติกรรม และสัมพันธภาพระหวางบุคคล เปนองคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย
และตรงกับแนวคิดของ Johnson (1990) ที่ไดสรุปลักษณะของผูที่มีสุขภาพจิตดีวาเปนผูที่ใหความสําคัญทั้งใน
เรื่องงานและความสนุกสนาน รวมทั้งเปนผูมีอารมณดี มองโลกในแงดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดดีเชนกัน
สรุป
ความเสี่ยงในการทํางานดานเคมี ความสามารถในการทํางานปจจุบันและสภาวะทางสุขภาพจิต
ของพยาบาลวิชาชีพ
มีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอการจัดการความปลอดภัยผูปวยในโรงพยาบาลชุมชน
ดังนั้น ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของควรมีการประเมินและเฝาระวังในการปฏิบัติงานของพยาบาล ในดานความเสี่ยง
ทางเคมี โดยจะตองใหความรู และจัดฝกอบรมเพื่อใหพยาบาลมีความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติในการ
ทํางานของตนเองได และนําไปออกแบบในการปรับรูปแบบระบบการใหบริการ และเสริมสรางวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งชวยเพิ่มความปลอดภัยใหแกผูมารับบริการมากขึ้น นับเปนการใช
ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนแนวทางในการปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพการบริการของวิชาชีพ
ใหรองรับการพยาบาลที่มีคุณภาพในอนาคต
ขอเสนอแนะ
1. ดานนโยบายผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารการพยาบาล และการดูแลสุขภาพของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน สามารถนําเครื่องมือนี้ใชในการประเมินสภาวะสุขภาพ ความสามารถในการ
ทํางาน ความเสี่ยงในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อจัดบริการดานสุขภาพใหสอดคลองกับปญหาและ
ความตองการของพยาบาล รวมถึงผูปวยดวยเชนกัน
2. การนําผลการวิจัยไปใช ควรมีการนําไปใชเพื่อประเมินความเสี่ยงในการทํางานของบุคลากรทุก
ระดับอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการสนับสนุนขอมูล ขาวสาร และการฝกอบรมที่จําเปน มีการทบทวนมาตรการ
ปองกันความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอเพื่อปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยของผูปวยใหดียิ่งขึ้น
3. การทําวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการวัดที่ผลลัพธ คือวัดความปลอดภัยของผูปวย
โดยตรง และควรมีการศึกษา ความเสี่ยงในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งอาจจะศึกษาในรูปแบบการวิจัย
เชิงคุณภาพ หรือเชิงสํารวจ แลวนําไปศึกษาวิจัยเพื่อใหเกิดรูปแบบการประเมินความเสี่ยงในการทํางานที่
เหมาะสมตอไป ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผูปวย และเพื่อประสิทธิผลตอองคกรดานอื่นๆดวย

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูอํานวยการ หัวหนาฝายการพยาบาลและเจาหนาที่โรงพยาบาลอูทองทุกทาน และ
ขอขอบคุณผูอํานวยการ คณาจารยเจาหนาที่จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีทุกทานที่ให
กําลังใจในการศึกษาครั้งนี้ใหประสบความสําเร็จไปดวยดี
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