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บทคัดยอ
วัฒนธรรมความปลอดภัยทีด่ จี ะชวยลดการเกิดอันตรายกับผปู ว ย การวิจยั และพัฒนานี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่
สำรวจสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของวัฒนธรรมความปลอดภัยของผูปวยในหองผาตัด จัดลำดับ
ความตองการจำเปนดวยดัชนีความตองการจำเปน พัฒนากลยุทธการสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ยใน
หองผาตัดโดย SWOT analysis ทดลองใชกลยุทธการสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทีห่ อ งผาตัดในโรงพยาบาล
ตติยภูมแิ หงหนึง่ และประเมินกลยุทธการสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ย ผลการวิจยั พบวา สภาพปจจุบนั
ของวัฒนธรรมความปลอดภัยอยูในระดับปานกลาง สภาพที่พึงประสงคของวัฒนธรรมความปลอดภัยอยูในระดับ
มากที่สุด ลำดับความตองการจำเปนไดแกการจัดอัตรากำลัง การสงตองานระหวางหนวยงาน เวร และระดับ
ความปลอดภัยของผปู ว ยผาตัด ไดกลยุทธคอื 3S strategies model ซึง่ มีความสอดคลองและเหมาะสมในระดับมาก
ผลการทดลองใชกลยุทธ พบวาการสงมอบขอมูลระหวางหองผาตัดกับหอผปู ว ยมีความครบถวนถูกตองมากขึน้ อยาง
มีนยั สำคัญทางสถิติ พยาบาลหองผาตัดมีความรแู ละทักษะการรายงานอุบตั กิ ารณมากขึน้ จำนวนรายงานอุบตั กิ ารณ
มีมากขึน้ ไมมอี บุ ตั กิ ารณอนั ตรายตอผปู ว ย ผลการประเมินการใชกลยุทธพบวาวัฒนธรรมความปลอดภัยเพิม่ ขึน้ และ
พยาบาลหองผาตัดมีความพึงพอใจตอกลยุทธมากทีส่ ดุ สรุปคือการพัฒนากลยุทธการสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
ของผปู ว ยในหองผาตัดไดผลดี สามารถลดการเกิดอันตรายทีเ่ กีย่ วของกับการผาตัดกับผปู ว ยได
คำสำคัญ: ดัชนีความตองการจำเปน วัฒนธรรมความปลอดภัยผปู ว ย กลยุทธการสงเสริม
พุทธชินราชเวชสาร 2559;33(3):326-36.
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Abstract
A good safety culture can reduce harms towards patients. The purposes of this research and development
aimed to study the current states and the desirable states of patient safety culture in the operating room and
analyze demand’s priority by modified priority needs index, develop strategies for promoting patient safety
culture by using a SWOT analysis, try out the strategies at operating room in a tertiary hospital and evaluate
the strategies for promoting patient safety culture.The results were found that the current states of patient
safety culture in the operating room were at the moderate level. In desirable situations were at the highest
level. The necessary demands were staffing, communicating among units shifts and safety level of the
patients. The strategies contained 3S strategies model were examined and found that they were appropriated
and consistent. The delivering informations between operating room and ward were more completely showed
a significant difference.The number of reported incidents were increased and no harmful incidence occurred
to the patients. The strategic assessments were found that the patient safety were increased and the level
of the satisfaction of operating nurses were highest level. In conclusion, the development of promotion
strategies for patient safety culture in operating room has good results and reduces harmful of patients in
the operating room.
Keywords: priority needs index, patients safety culture, promotion strategies
Buddhachinaraj Med J 2016;33(2):326-36.

บทนำ
การพัฒนาระบบเพื่อความปลอดภัยของผูปวย
เป น มิ ติ คุ ณ ภาพที่ เ ป น ความต อ งการทั้ ง ผู ใ ห แ ละ
ผูรับบริการทางสาธารณสุข สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) ใหความสำคัญกับประเด็น
ความปลอดภั ย และขั บ เคลื่ อ นอย า งมี ยุ ท ธศาสตร
อยางตอเนื่อง สนับสนุนใหโรงพยาบาลตระหนักและ
เห็นความสำคัญเพื่อใหประเทศไทยมีบริการสุขภาพ
ที่ไดมาตรฐานเปนที่ไววางใจของสังคม1 พบภาวะ
ไมพึงประสงคไดแก การบาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
จากการรักษาในโรงพยาบาลถึงรอยละ 9.1 และใน
จำนวนนี้ เ ป น ภาวะไม พึ ง ประสงค ที่ ป อ งกนป อ งกั น
ไดถงึ รอยละ 71.4 จากการสำรวจในโรงพยาบาลศูนย
ทั่ ว ไปและชุ ม ชนป พ.ศ. 2549 พบอุ บั ติ ก ารณ
ไมพงึ ประสงคกบั ผปู ว ย 207,073 ครัง้ เฉลีย่ 532 ครัง้
ตอป2 ตรงกับการศึกษาการเกิดเหตุการณไมพงึ ประสงค
ในโรงพยาบาลจากเวชระเบียน 74,485 ฉบับ พบวา
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

เกิดเหตุการณไมพงึ ประสงครอ ยละ 9.2 เกิดกับผปู ว ย
ที่ไดรับการทำผาตัดหัตถการมากที่สุดรอยละ 39.6
โดยเหตุการณทั้งหมดที่เกิดขึ้นสามารถปองกันได
รอยละ 43.53
ความปลอดภัยของผปู ว ยจะเกิดขึน้ ไดเมือ่ องคกร
สร า งวั ฒ นธรรมความปลอดภั ย (safety culture)
ขึ้นในทุกจุดของการปฏิบัติงานประจำ ซึ่งจะตองเปน
ความรวมมือของผนู ำ ผปู ฏิบตั ิ และผรู บั ผิดชอบระบบ
ความปลอดภัยของผูปวย1วัฒนธรรมความปลอดภัย
ผปู ว ยเปนการผสมผสานระหวางพฤติกรรมสวนบุคคล
และพฤติ ก รรมองค ก ารบนพื้ น ฐานการแลกเปลี่ ย น
ความเชื่อและคานิยม ที่คนหาแนวทางอยางตอเนื่อง
ในการลดอันตรายที่เกิดขึ้นในผูปวยจากกระบวนการ
ในการดูแลรักษา4
งานการพยาบาลผปู ว ยผาตัด มีหนาทีด่ แู ลผปู ว ย
ใหปลอดภัยตัง้ แตระยะกอนผาตัด ขณะผาตัดและหลัง
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ผ า ตั ด พยาบาลห อ งผ า ตั ด จึ ง ต อ งมี ค วามรู พื้ น ฐาน
ทางการพยาบาลและความรเู รือ่ งขัน้ ตอนวิธกี ารผาตัด
และชำนาญในการใช เ ครื่ อ งมื อ พิ เ ศษเพื่ อ ให ผู ป ว ย
ปลอดภั ย รวมทั้ ง การประสานงานกั บ ที ม วิ สั ญ ญี
ทีมพยาบาลในหอผูปวย5 และหนวยที่เกี่ยวของเพื่อ
ปองกันการเกิดภาวะไมพงึ ประสงคทปี่ อ งกันได จากการ
สังเกตการทำงานและสัมภาษณพยาบาลหองผาตัด
ทีเ่ กีย่ วของกับการเกิดภาวะไมพงึ ประสงคเกิดกับผปู ว ย
พบว า บุ ค ลากรบางส ว นมี พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม ป ลอดภั ย
ในการทำงาน และเสนอวาควรมีการกระตุน สงเสริม
ใหความรเู พือ่ สรางความตระหนัก ความรับผิดชอบและ
ความรอบคอบในการทำงานมากขึ้น งานวิจัยและ
พัฒนานี้ วัตถุประสงคเพื่อสำรวจสภาพปจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงคของวัฒนธรรมความปลอดภัยของ
ผปู ว ยในหองผาตัด นำมาพัฒนาเปนกลยุทธการสงเสริม
วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ของผู ป ว ยในห อ งผ า ตั ด
ทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิภาพ และผปู ว ยปลอดภัย เพือ่ ใช
ประกอบการพิจารณากำหนดเปนแนวทางในการดูแล
ความปลอดภัยของผปู ว ยในหองผาตัดตอไป
วิธกี ารศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยและพัฒนา ดำเนินการ
เปน 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1สำรวจสภาพปจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค
ของการสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยของผูปวย
ในหองผาตัดระยะเวลาในการสำรวจตั้งแตวันที่ 1-30
มีนาคม พ.ศ.2559
ประชากรคือพยาบาลหองผาตัด 63 คน กลมุ ตัว
อยางเปนพยาบาลหองผาตัดทีค่ ดั เลือกมาแบบเฉพาะ
เจาะจง จำนวน 58 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก
1) แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 2) แบบสอบถาม
สภาพสภาพปจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงคของวัฒนธรรม
ความปลอดภัยของผูปวยในหองผาตัดดัดแปลงจาก
แบบวัดของสถาบันวิจยั คุณภาพและงานวิจยั ดานสุขภาพ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Agency for Healthcare
Research andQuality: AHRQ) 5 ปรั บ ข อ คำถาม
ใหเหมาะสมกับหองผาตัด มีขอ คำถาม 42 ขอแบงเปน
3 องคประกอบ คือ1) ความปลอดภัยระดับหนวยงาน
7 ดาน 2)วัฒนธรรมความปลอดภัยระดับโรงพยาบาล
3 ด า น 3)วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ระดั บ ผลลั พ ธ
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

4 ด า น คำถามแต ล ะข อ มี คำตอบเป น แบบมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ ตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือจาก
ผทู รงคุณวุฒิ 5 คน พบวามีความสอดคลอง 0.7-1
ความเหมาะสมเฉลีย่ 4.67 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
แลวนำไปหาความเที่ยงได 0.83 นำเสนอขอมูลดวย
คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะหและจัดลำดับความสำคัญของความตองการ
ดวยสูตร Modified Priority Needs Index (PNI Modified)
ระยะที่ 2 สรางกลยุทธการสงเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัยผปู ว ยในหองผาตัด ดำเนินการในวันที่
1-30 เมษายน พ.ศ.2559
กลุ ม ตั ว อย า งเลื อ กมาแบบเฉพาะเจาะจงคื อ
พยาบาลวิชาชีพหองผาตัด 7 คน พยาบาลวิชาชีพ
หอผปู ว ย 3 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ แบบวิเคราะห
ขอมูลที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมความปลอดภัยของ
ผปู ว ยในหองผาตัด และแบบวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในและสภาพแวดลอมภายนอก (SWOT analysis)
เกี่ยวกับจุดออน จุดแข็ง ใชแนวคิด 7S McKinsey
คนหาโอกาสและอุปสรรค โดยใชแนวคิด PEST Analysis
(Politic, Economic,Social, Technology) กำหนดกลยุทธ
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร 1 ครัง้ โดยนำขอมูลทีไ่ ด
จากการสำรวจในระยะที่ 1 มาเปนขอมูลพืน้ ฐานในการทำ
SWOT analysis สรุปสาระทีไ่ ด กำหนดเปนกลยุทธการ
สงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยผูปวยในหองผาตัด
การวิเคราะหขอ มูล ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล
ทีไ่ ดจากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร จัดหมวดหมเู นือ้ หา
นำไปใหผูทรงคุณวุฒิ 5 คนตรวจสอบ ไดคาความ
สอดคลอง 0.73-1 และความเหมาะสมเทากับ 4.67
ระยะที่ 3 ทดลองใชกลยุทธการสงเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัยผปู ว ยในหองผาตัด
ตัง้ แต 1 พฤษภาคม-30 สิงหาคม พ.ศ.2559
ประชากรคื อ บุ ค ลากรทางการพยาบาลผ า ตั ด
138 คน ผูปวยผาตัด 8,456 คน กลุมตัวอยางเปน
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการดูแลผูปวยในหองผาตัด
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 102 คน แบงเปนพยาบาล
หองผาตัด 58 คน ผชู ว ยเหลือคนไข 30 คน พนักงาน
หองผาตัด 14 คน และผปู ว ยผาตัดไดจากการคํานวณ
ขนาดตัวอยาง โดยใชตารางสำเร็จรูปของทาโร ยามาเน
จำนวน 385 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั คือ คมู อื กลยุทธ
การสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยผปู ว ยในหองผาตัด
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เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช เ ก็ บ รวมรวมข อ มู ล มี 4 ชุ ด คื อ
แบบทดสอบความรูและประเมินทักษะการรายงาน
อุบตั กิ ารณจำนวน 19 ขอแบบประเมินการปฏิบตั ติ าม
มาตรการปองกันความเสี่ยง แบบรวบรวมการสงตอ
ขอมูล และแบบรวบรวมการรายงานอุบตั กิ ารณ นำเสนอ
ขอมูล ในรูปแบบความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน เปรียบเทียบคะแนนคาเฉลีย่ โดยใช pairt-test
และขอมูลเชิงคุณภาพจัดกลมุ เนือ้ หาความถีแ่ ละรอยละ
ระยะที่ 4 ประเมินกลยุทธการสงเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัยผปู ว ยในหองผาตัด ดำเนินการในวันที่
1-20 กันยายน พ.ศ.2559
ประชากรคือ พยาบาลหองผาตัด 63 คน กลมุ ตัว
อยางเปนพยาบาลหองผาตัด กลุมเดียวกับระยะที่ 1
จำนวน 58 คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก แบบสอบถาม
วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ของผู ป ว ยในห อ งผ า ตั ด
ที่ใชในขั้นตอนที่ 1 แบบประเมินความเปนประโยชน
และความพึงพอใจตอของกลยุทธ คำตอบเปนแบบ
มาตรประมาณคา 5 ระดับ แบบวิเคราะหความปลอดภัย
ของผูปวยผาตัด แบบสัมภาษณพยาบาลหอผูปวยที่
เลือกแบบเจาะจง 5 คน ใหผเู ชีย่ วชาญ 5 คน ตรวจสอบ
ความเหมาะสมเทากับ 4.53 วิเคราะหขอ มูลในรูปแบบ
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบคะแนนคาเฉลี่ยโดยใช pair t-test และ
ขอมูลเชิงคุณภาพจัดหมวดหมูของเนื้อหางานวิจัย
ทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตัวเอง อนึ่งงานวิจัยและพัฒนานี้ไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย โรงพยาบาล
พุทธชินราช พิษณุโลก เลขที่ IRB No. 019/59
ผลการศึกษา
1. ผลการศึ ก ษาสภาพป จ จุ บั น และสภาพที่
พึงประสงคของวัฒนธรรมความปลอดภัยของผูปวย
ในหองผาตัด
1.1 ขอมูลสวนบุคคลของกลมุ ตัวอยาง จำนวน
58 คน พบว า พยาบาลห อ งผ า ตั ด เป น เพศหญิ ง
รอยละ 87.9 อายุอยูในชวง 30-40 ป รอยละ 43.1
ประสบการณการทำงานในหองผาตัดอยใู นชวง 5-10 ป
รอยละ 27.6
1.2 ผลการศึกษาสภาพปจจุบนั ของวัฒนธรรม
ความปลอดภัยของผูปวยในหองผาตัดโดยรวมอยูใน
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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ระดับปานกลาง (คาเฉลีย่ = 3.10) สภาพทีพ่ งึ ประสงค
ของวัฒนธรรมความปลอดภัยของผูปวยในหองผาตัด
โดยรวมอยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (ค า เฉลี่ ย = 4.71)
และความตองการจำเปนลำดับที่ 1 คือวัฒนธรรม
ความปลอดภัยของผปู ว ยในระดับหนวยงาน สภาพที่
พึงประสงคและดัชนีลำดับความตองการจำเปนของ
วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ของผู ป ว ยในห อ งผ า ตั ด
จำแนกเปนรายดาน (ตารางที่ 1) ความตองการจำเปน
ในการพั ฒ นาวั ฒ นธรรมความปลอดภั ย แต ล ะองค
ประกอบ พบวา 1) ระดับหนวยงาน อันดับที่ 1 การจัด
อัตรากำลัง รองลงมาคือ การเรียนรูและการพัฒนา
ตอเนือ่ ง คาดัชนี PNI = 0.639 และ 0.565 ตามลำดับ
2) ระดับโรงพยาบาล อันดับที่ 1 การสงตองานระหวาง
หนวยงานหรือระหวางเวร คาดัชนี PNI = 0.618 3)
ระดับผลลัพธ อันดับที่ 1 ความปลอดภัยของผปู ว ยใน
OR คาดัชนี PNI 0.749 (ตารางที1่ )
2.ผลการสร า งกลยุ ท ธ ก ารส ง เสริ ม วั ฒ นธรรม
ความปลอดภัยผปู ว ยในหองผาตัด
2.1 ผลการวิเคราะหปจ จัยภายในและภายนอก
ทีเ่ กีย่ วของกับวัฒนธรรมความปลอดภัยผปู ว ยในหองผาตัด
พบวาจุดแข็งคือมีผูรับผิดชอบดานบริหารความเสี่ยง
ซึ่งเคยเปนประธานชุมชนนักปฏิบัติของหองผาตัด
(community of practice: CoP OR) ของสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาลมีพยาบาลทีม่ ปี ระสบการณสงู
อยปู ระจำทุกสาขาผาตัดมีทกั ษะการใชเทคโนโลยีการ
สือ่ สาร จุดออนคือการสือ่ สารเรือ่ งความปลอดภัยผปู ว ย
ไมสม่ำเสมอลาชาไมรอบคอบ ไมมแี นวทางการนิเทศ
การทบทวนการดูแลผูปวยไมเปนระบบรายงานอุบัติ
การณไมมีคุณภาพ การสงตอขอมูลไมครบถวนและ
ต อ เนื่ อ งโอกาสคื อ โรงพยาบาลมี น โยบายเรื่ อ ง
ความปลอดภัยผูปวยและมีรายงานอุบัติการณผาน
อินทราเน็ตอุปสรรคคือ ภาระงานเพิม่ ขึน้ จากนโยบาย
service plan ดานการเปนศูนยเชีย่ วชาญ
2.2 ผลการพัฒนากลยุทธสงเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัยผปู ว ยในหองผาตัด ผลของการพัฒนา
กลยุทธได 3S strategies model คือ ลักษณะของ
ขอความของกลยุทธที่ใชในการกำหนดแผนงานเพื่อ
สงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยผูปวยในหองผาตัด
ประกอบดวยจัดคนเพียงพอ (staff management)
สงตอมีคุณภาพ (sent quality data) และปลอดภัย
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การพัฒนากลยุทธการสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ยในหองผาตัด
A Development of Promotion Strategies for Patient Safety Culture in Operating Room

พืน้ ฐานทีบ่ รู ณาการเขาไปในแผนงานเพือ่ ใหดำเนินการ
สงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยผูปวยในหองผาตัด
มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและยัง่ ยืน

ทุกขัน้ ตอน (safety process) ตามตารางที่ 2 โดยมี
หลักการสำคัญไดแก เทคนิคการฝกอบรม การนิเทศ
การมีสวนรวม เทคโนโลยีการสื่อสาร เปนหลักการ

ตารางที่ 1 สภาพปจจุบนั สภาพทีพ่ งึ ประสงคและคาดัชนีลำดับความตองการจำเปน (PNI) ของวัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ย
(n = 58)
วัฒนธรรมความปลอดภัยของ
ผปู ว ยในหองผาตัด
ระดับหนวยงาน
1. การปฏิบตั ขิ องทีมผบู ริหารOR
2. การเรียนรูและพัฒนาตอเนื่อง
3. การทำงานเปนทีม
4. การเปดกวางในการสื่อสาร
5. การสะทอนขอผิดพลาด
6. การไมกลาวโทษเมือ่ ทำผิดพลาด
7. การจัดอัตรากำลัง
คาเฉลีย่
ระดับโรงพยาบาล
1. การสนับสนุนของโรงพยาบาล
2. การทำงานเปนทีมระหวาง
หองผาตัดกับหนวยงานอืน่ ในรพ.
3. การสงตองานระหวางหนวยงาน
หรือระหวางเวร
คาเฉลีย่
ระดับผลลัพธ
1. ความถีข่ องรายงานอุบตั กิ ารณ
2. ความปลอดภัยของผปู ว ยในOR
3. ความเขาใจเรือ่ งความปลอดภัย
4. จำนวนรายงานอุบัติการณ
คาเฉลีย่
รวมเฉลีย่

สภาพปจจุบนั

สภาพทีพ่ งึ ประสงค

คา
PNI

ลำดับ
ความ
ตองการ

คาเฉลีย่

SD

แปลผล

คาเฉลีย่

SD

แปลผล

3.19
3.06
3.24
3.22
3.05
3.15
2.91
3.12

0.69
0.58
0.53
0.46
0.46
0.46
0.51
0.53

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

4.67
4.79
4.76
4.62
4.74
4.88
4.77
4.75

0.45
0.37
0.42
0.49
0.49
0.32
0.42
0.42

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

0.464
0.565
0.469
0.435
0.554
0.549
0.639
0.527

6
2
5
7
3
4
1

3.56
3.24

0.58
มาก
0.58 ปานกลาง

4.54
4.59

0.53
0.49

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

0.275
0.417

3
2

2.93

0.53 ปานกลาง

4.74

0.45

มากทีส่ ดุ

0.618

1

3.24

0.56 ปานกลาง

4.66

0.47

มากทีส่ ดุ

0.437

3.06
2.79
3.27
2.67
2.95
3.10

0.59
0.45
0.60
1.0
0.66
0.58

4.62
4.88
4.66
4.57
4.73
4.71

0.49
0.33
0.47
0.50
0.43
0.44

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

0.510
0.749
0.425
0.712
0.603
3.10

ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3
1
4
2
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ตารางที่ 2 แสดงกลยุทธการสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยผปู ว ยในหองผาตัด (3S strategies model)
3S strategies model
จัดคนเพียงพอ
(Staff management)

ปลอดภัยทุกขัน้ ตอน
(Safety process)

สงขอมูลคุณภาพ
(Sent quality data)

1. วัตถุประสงค

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารบุคลากร

เพือ่ สงเสริมการสงตอขอมูล
ทีเ่ อือ้ ตอความปลอดภัยผปู ว ย

2. การดำเนินงาน

พัฒนาแนวทางการจัด
อัตรากำลังและการมอบหมายงาน

1. พัฒนาระบบสงตอขอมูลในและนอก การคนหาความเสีย่ งจาก
หนวยงาน
กระบวนงานหลักของ
2. เพิ่มสมรรถนะการรายงานอุบัติการณ หองผาตัดโดยใชแนวคิด FMEA

3. ผลงาน

1. จัดอัตรากำลังไดตามเกณฑ
2. มอบหมายงานไดตามเกณฑ
และเหมาะสม

1. สงตอขอมูลในและนอกหนวยงาน
ครบถวน ถูกตอง
2. สมรรถนะการรายงานอุบัติการณ
3. จำนวนและคุณภาพการรายงาน
อุบตั กิ ารณเพิม่ ขึน้ เพิม่ ขึน้

เทคนิคการฝกอบรม

การนิเทศ

3. ผลการทดลองใชการสงเสริมวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยผปู ว ยในหองผาตัด
3.1 ผลการใชกลยุทธการจัดคนเพียงพอ(staff
management) พบวา การจัดอัตรากำลังใหพยาบาล
หองผาตัดรายเดือนจำนวน 58 คน ใหทำงานติดตอกัน
ไมเกิน 10 วัน มี 53 คน คิดเปนรอยละ 91.3 และจัด
อัตรากำลังรายวันใน 83 วัน ทำการ (เวรเชาในเวลา
ราชการ) ใหมีพยาบาลหองผาตัดไมต่ำกวา 47 คน
ตอวัน จัดไดตามเกณฑ 73 วันคิดเปนรอยละ 88

การมีสว นรวม

เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยใน
กระบวนการดูแลผปู ว ย

1. มาตรการปองกันความเสีย่ ง
ครอบคลุม 3 ระยะผาตัด
2. การปฏิบตั ติ ามมาตรการ
3. ผปู ว ยปลอดภัย

เทคโนโลยีการสือ่ สาร

3.2 ผลการใช ก ลยุ ท ธ ก ารส ง ข อ มู ล คุ ณ ภาพ
(sent quality data) พบวา
3.2.1 ผลการเปรียบเทียบการสงตอขอมูล
ระหวางหองผาตัดกับหอผูปวยในชวงเวลาเดียวกัน
แตตางป พบคาการสงมอบขอมูลระหวางหองผาตัด
กับหอผูปวยเรื่องการดูแลผูปวยที่ใสวัสดุไวในแผล
หลังผาตัดกอนใชกลยุทธ = 1.64 หลังการใชกลยุทธ
= 1.81 หลังการใชกลยุทธมีการสงตอขอมูลครบถวน
ถูกตองมากขึน้ อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p = 0.001)
ตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 คาการสงตอขอมูลระหวางหองผาตัดกับหอผปู ว ยกอนและหลังใชกลยุทธ
การสงตอขอมูลเรื่องการดูแลผูปวย
ทีใ่ สวสั ดุไวในแผลหลังผาตัด

กอนใชกลยุทธ
หลังใชกลยุทธ (พ.ค.-ส.ค. 59)
(พ.ค.-ส.ค.58)
จำนวน (ราย)
จำนวน (ราย) (n = 178)
(n = 177)
คาเฉลีย่
SD
คาเฉลีย่
SD

1. จำนวนวัสดุในปายขอมือ
2. ชนิดและจำนวนวัสดุในบันทึกพยาบาล
3. ชนิด จำนวนและตำแหนงในฟอรมรูปคน
4. หอผปู ว ยสงปายขอมือและใบรูปคน
คืนหองผาตัดนำวัสดุออกจากแผลผาตัด
เฉลีย่
*Independent t-test

ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

t*

P-value

1.79
1.68
1.61
0.91

0.29
0.29
0.27
0.67

1.88
1.77
1.86
1.80

0.20
0.22
0.18
0.56

-3.471
-3.358
-9.867
-13.493

0.001
0.001
0.001
0.001

1.64

0.19

1.81

0.13

-9.828

0.001
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3.2.1 ผลการเปรียบเทียบความรแู ละทักษะการ
บั น ทึ ก รายงานอุ บั ติ ก ารณ ก อ นและหลั ง ใช ก ลยุ ท ธ
พยาบาลห อ งผ า ตั ด มี ค า เฉลี่ ย ความรู วิ ธี ก ารบั น ทึ ก
การรายงานอุบัติการณเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวของกับ
อุบตั กิ ารณการผาตัด ระดับความรุนแรงของอุบตั กิ ารณ
ประเภทของอุบตั กิ ารณ รายละเอียดอุบตั กิ ารณกอ นใช
กลยุทธ = 0.59 หลังการใชกลยุทธมีคาเฉลี่ยความรู
= 0.93 หลังการทดลองใชกลยุทธ พยาบาลหองผาตัด
มีความรเู พิม่ ขึน้ อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p = 0.001)
สวนคาเฉลีย่ ทักษะการบันทึกรายงานอุบตั กิ ารณกอ นใช
กลยุทธฯ = 0.75 หลังการใชกลยุทธมคี า เฉลีย่ = 1.33
หลังทดลองใชกลยุทธพยาบาลหองผาตัดมีทกั ษะเพิม่ ขึน้
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ (p = 0.001) ตามตารางที่ 4

3.2.3 ผลการเปรียบเทียบจำนวนและรอยละ
การรายงานอุ บั ติ ก ารณ ผ า นระบบอิ น ทราเน็ ต ของ
โรงพยาบาลกอนและหลังการนำใชกลยุทธจำนวนการ
ผาตัดในชวงเวลาเดียวกันแตตางป มีการรายงาน
อุบตั กิ ารณภาพรวมเพิม่ ขึน้ เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน
พบวา การรายงานอุบตั กิ ารณดา นผปู ว ยมีจำนวนมากทีส่ ดุ
รองลงมาคือ ดานเครือ่ งมือผาตัด ตามตารางที่ 5
พยาบาลหองผาตัดบันทึกอุบัติการณผานระบบ
อิ น ทราเน็ ต เพิ่ ม ขึ้ น ค า เฉลี่ ย ก อ นใช ก ลยุ ท ธ ร อ ยละ
49.63 หลังการใชกลยุทธรอยละ71.42 การบันทึก
อุบตั กิ ารณ มีคณ
ุ ภาพเพิม่ ขึน้ อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ
(p = 0.001) ตามตารางที่ 6

ตารางที่ 4 คาความรแู ละทักษะของพยาบาลหองผาตัดกอนและหลังใชกลยุทธ
การบันทึกรายงาน
อุบตั กิ ารณ

ความรกู อ นและหลังใชกลยุทธ

ทักษะกอนและหลังใชกลยุทธ

จำนวน (คน) จำนวน (คน)
(n = 58)
(n = 58)

จำนวน (คน) จำนวน (คน)
p-value
(n = 58)
(n = 58)

กอน

t*

หลัง

กอน

0.65
0.41
0.63
0.42
0.64
0.59

0.26
0.49
0.16
0.27
0.38
0.11

0.92
0.93
0.93
0.92
0.91
0.93

0.17
0.25
0.13
0.18
0.15
0.14

p-value

หลัง

คาเฉลีย่ SD คาเฉลีย่ SD

คาเฉลีย่ SD คาเฉลีย่ SD
1.สถานที่
2.การผาตัด
3.ความรุนแรง
4.ประเภท
5.รายละเอียด
รวมเฉลีย่
*pair t-test

t*

-7.137
-7.815
-10.254
-12.116
-4.327
-14.663

0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

0.62
0.70
0.46
0.48
1.16
0.75

0.21
0.45
0.50
0.50
0.34
0.21

0.83
0.96
0.87
0.88
2.27
1.33

0.27 -3.752 0.001
0.14 -3.824 0.001
0.37 -5.311 0.001
0.33 -6.120 0.001
0.52 -12.984 0.001
0.23 -14.809 0.001

ตารางที่ 5 จำนวนรายงานอุบตั กิ ารณกอ นและหลังการนำใชกลยุทธ
กอนใชกลยุทธ (พ.ค.-ส.ค.58)
จำนวนผาตัด 8,561 ราย
ครัง้
รอยละ

รายงานอุบัติการณ

ดานผปู ว ยผาตัด
ดานเครือ่ งมือผาตัด
ดานสิ่งแวดลอม
รวม

ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

103
41
31
175

1.20
0.48
0.36
2.04

หลังใชกลยุทธ (พ.ค.-ส.ค. 59)
จำนวนผาตัด 8,561 ราย
ครัง้
รอยละ
131
51
29
211

1.53
0.60
0.34
2.46
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ตารางที่ 6 คุณภาพการบันทึกอุบตั กิ ารณกอ นและหลังใชกลยุทธ
กอนใชกลยุทธ (พ.ค.– ส.ค.58)
จำนวน(ครัง้ ) (n = 175)

คุณภาพการบันทึก
อุบตั กิ ารณ

คาเฉลีย่ (รอยละ)

1. ดานสถานที่
2. ดานการผาตัด
3. ดานความรุนแรง
4. ดานประเภท
5. ดานรายละเอียด
รวมเฉลีย่

42.5
80.6
67.7
78.0
33.3
49.63

หลังใชกลยุทธ (พ.ค. – ส.ค. 59)
จำนวน (ครัง้ ) (n = 211)

SD

คาเฉลีย่ (รอยละ)

SD

9.84
11.30
23.98
24.89
13.95
6.32

62.44
88.86
87.67
84.83
67.77
71.42

11.30
20.85
21.59
23.03
14.77
7.82

t*

p-value

-18.261
-3.596
-8.598
-2.797
-23.374
-29.666

0.001
0.001
0.001
0.005
0.001
0.001

*Independent t-test

85.85, 83.90 และ 83.51 ตามลำดับ วิเคราะหความ
ปลอดภั ย ของผู ป ว ยผ า ตั ด หลั ง ใช ม าตรการ พบว า
ไมมผี ปู ว ยทรุดลงระหวางการรับ-สง ไมมกี ารนำผปู ว ย
ผาตัดเขาผิดหองไมมกี ารผาตัดผิดคน ไมมผี ปู ว ยบาดเจ็บ
จากเครื่ อ งจี้ ไ ฟฟ า ไม มี ค วามผิ ด พลาดนของการ
สงชิน้ เนือ้ ตรวจวินจิ ฉัยไมมอี บุ ตั กิ ารณตกคางของวัสดุ
ในรางกายผปู ว ยผาตัด
4. ผลการประเมินกลยุทธการสงเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัยผปู ว ยในหองผาตัด
4.1 ผลการเปรี ย บเที ย บวั ฒ นธรรมความ
ปลอดภั ย ของผู ป ว ยในห อ งผ า ตั ด ก อ นและหลั ง ใช
กลยุทธวัฒนธรรมความปลอดภัยของผูปวยเพิ่มขึ้น
ทัง้ 3 ดาน (ระดับหนวยงาน โรงพยาบาล และระดับ
ความปลอดภัยผปู ว ย) หลังใชกลยุทธ อยางมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ (p = 0.001) ตามตารางที่ 7

3.3 ผลการใชกลยุทธปลอดภัยทุกขัน้ ตอน (safety
process ) พบวาการทบทวนกระบวนการดูแลผูปวย
ผาตัดโดยใชแนวคิด FMEA ได 5 มาตรการปองกัน
ความเสีย่ งใหมทคี่ รอบคลุม 3 ระยะคือ 1) ระยะกอน
ผาตัด 2 มาตรการ ไดแกการปองกันผูปวยทรุดลง
ขณะรับ-สงและการปองกันการนำผูปวยเขาผิดหอง
2) ระยะขณะผาตัด 2 มาตรการ ไดแกการปองกัน
ผิวหนังไหมจากการใชเครื่องจี้ไฟฟาและการปองกัน
การตกคางของวัสดุในรางกายผปู ว ย 3) ระยะหลังผาตัด
1มาตรการ ไดแก การปองกันการสงตรวจชิ้นเนื้อ
ผิดพลาดผลของการนำมาตรการปองกันความเสี่ยง
ไปทดลองใชกับผูปวยผาตัด 385 คน พบวาคาเฉลี่ย
การปฏิบัติตามมาตรการรอยละ 84.52 มาตรการที่
ปฏิบตั ไิ ดมากทีส่ ดุ คือมาตรการระยะกอนผาตัด รองลงมา
คื อ ระยะหลั ง ผ า ตั ด และระยะผ า ตั ด คิ ด เป น ร อ ยละ

ตารางที่ 7 วัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ยในหองผาตัดกอนและหลังใชกลยุทธ
กอนใชกลยุทธ
จำนวน (คน) (n = 58)
วัฒนธรรมความปลอดภัย
ของผปู ว ยในหองผาตัด

หลังใชกลยุทธ
จำนวน (คน) (n = 58)

คาเฉลีย่

SD

คาเฉลีย่

SD

3.10

0.21

4.05

0.08

t*

P-value

31.222

0.001

*pair t-test

ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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4.2 ผลการประเมินกลยุทธการสงเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัยผูปวยในหองผาตัดจากพยาบาลหอง
ผาตัด พบวา กลยุทธมปี ระโยชนอยใู นระดับมากทีส่ ดุ
คาเฉลีย่ รวมเทากับ 4.56 และมีความพึงพอใจตอกลยุทธ
อยใู นระดับมากทีส่ ดุ เชนกันคาเฉลีย่ รวมเทากับ 4.46
4.3 ผลการสัมภาษณกลุมจากพยาบาลหอผูปวย
พบวามีความพึงพอใจตอการสงตอขอมูลเพือ่ การดูแล
ผปู ว ยทีใ่ สวสั ดุไวในแผลหลังผาตัดอยางตอเนือ่ งรวมกัน
ทำใหไมมอี บุ ตั กิ ารณการตกคางของวัสดุในแผลผาตัด
อภิปราย
จากขอคนพบในการวิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ
การสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยผปู ว ยในหองผา
ตัดขอนำเสนอประเด็นสำคัญดังนี้
1. ผลการประเมินความตองการจำเปน พบวา
การจัดอัตรากำลังเปนอันดับที่ 1 อธิบายไดวา ลักษณะ
การทำงานของพยาบาลในหองผาตัดในโรงพยาบาล
ระดั บ ตติ ย ภู มิ ข องรั ฐ ต อ งทำหน า ที่ 3 บทบาทคื อ
สงเครือ่ งมือ ชวยทัว่ ไป และเปนผชู ว ยผาตัด9 มีภาระงาน
เพิม่ ขึน้ จากนโยบายการรับสงตอภายในเขตบริการสุขภาพ
การผาตัดมีความซับซอนยุงยากใชเทคโนโลยีขั้นสูง
ใชเวลาการผาตัดนาน ตรวจสอบเครือ่ งมือไมใหสญ
ู หาย
คอยเฝาระวังภาวะแทรกซอนทีอ่ าจเกิดขึน้ ไดตลอดเวลา
แต มี พ ยาบาลเพี ย ง 2 คนต อ ห อ ง ทำให พ ยาบาล
เกิดภาวะเครียด ออนลา ตรงกับการศึกษาของพราว
นภา ภรู ตั นากรกุล10 เรือ่ งประสบการณพยาบาลผาตัด
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตติยภูมิของรัฐ แนะนำวา
ผบู ริหารควรมีการจัดการอัตรากำลังใหมปี ระสิทธิภาพ
และคุณภาพเพิม่ ขึน้
2. ผลการทดลองใชกลยุทธการสงเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัยผปู ว ยในหองผาตัด
2.1 กลยุทธการจัดคนเพียงพอ พบวาจัดเวรให
พยาบาลทำงานติดตอกันไมเกิน 10 วัน รอยละ 91.3
อธิบายไดวา ผูบริหารหองผาตัดนำนโยบายของกลุม
การพยาบาลสื่อสารใหเขาใจทั่วกันมอบหมายหนาที่
ผูรับผิดชอบจัดตารางเวรและควบคุมกำกับตอเนื่อง
จัดใหมีผูตรวจการหองผาตัดที่ดูแลปรับเปลี่ยนอัตรา
กำลังใหเหมาะสมกับการผาตัด ดูแลการเปลี่ยนพัก
กินอาหาร ใชการสือ่ สารทางไลน (Line) เพือ่ ใหทกุ คน
ทราบวาใครจะเปลี่ยนใครหรือไปไหน ทำใหเกิดการ
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

รับรรู ว มกัน ชวยเหลือกัน ลดความเครียดในการทำงาน
ลดการลา สงผลใหมอี ตั รากำลังพยาบาลตอวันเปนไป
ตามเกณฑ ต รงกั บ คำกล า วของฐิ ร พร อั ศ ววิ ศ รุ ต 11
วาการมอบหมายงานที่เหมาะสม ใหคนที่เหมาะสม
ในสถานการณทเี่ หมาะสม มีการสือ่ สารทีด่ ี และมีการ
กำกับดูแลที่เหมาะสม ชวยแกปญหาการขาดแคลน
พยาบาล
2.2 กลยุทธการสงขอมูลคุณภาพ หลังการใช
กลยุ ท ธ มี ก ารส ง ต อ ข อ มู ล ครบถ ว นถู ก ต อ งมากขึ้ น
อยางมีนยั สำคัญทางสถิติ อธิบายไดวา หองผาตัดพัฒนา
ระบบการสงเวรเรื่องผูปวยที่ใสผาซับโลหิตไวในแผล
หลังผาตัดดวยวาจาและการบันทึกในแบบฟอรมการ
รับสงเวร มีการติดตามตรวจสอบการสงคืนจากหอ
ผูปวยทุกใบ ประเมินกลับทันทีที่ขอมูลไมครบถวน
ถูกตอง เพราะการรับสงเวรเปนการรายงานขอมูลจาก
พยาบาลคนหนึ่งสงตอใหพยาบาลอีกหลายคนจำเปน
ตองมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร การรับสงเวร
ที่ดีสัมพันธกับความปลอดภัยของผูปวยและเปนการ
ดูแลที่ตอเนื่อง12 สวนจำนวนและคุณภาพการรายงาน
อุบตั กิ ารณหลังการทดลองใชกลยุทธเพิม่ ขึน้ อยางมีนยั
สำคั ญ ทางสถิ ติ อธิ บ ายได ว า พยาบาลห อ งผ า ตั ด
ทุกคนไดรบั การฝกอบรมดวยเทคนิคทีห่ ลากหลายจาก
ผบู ริหารหองผาตัด เชน การบรรยาย การสาธิต การฝก
ปฏิบัติ คูมือเปนตน การโคชชวงรับสงเวรในทุกวัน
ตองสงใบรายงานอุบัติการณก็มีความสำคัญการโคช
เนนการพัฒนาความรแู ละทักษะในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
โดยการกระตนุ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติ13เชนเดียวกับการศึกษาของธิติมา แปงสุข14
ที่ พ บว า ภายหลั ง การโค ช พยาบาลมี สั ด ส ว นการ
ปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตองในการจัดทานอนทารกเกิดกอนกำหนด
ที่ใสทอหลอดลมคอมากกวากอนไดรับการโคชอยาง
มีนยั สำคัญ
2.3 ผลการใช ก ลยุ ท ธ ป ลอดภั ย ทุ ก ขั้ น ตอน
พบวา ไมเกิดภาวะไมพงึ ประสงค อธิบายไดวา มาตรการ
ปองกันความเสีย่ ง 5 มาตรการไดมาจากการมีสว นรวม
ของบุคลากรทางการพยาบาลผาตัดที่เกี่ยวของใน
แตละระยะของการผาตัดในการวิเคราะหระบบ รวมกัน
ออกแบบระบบ รวมกันจัดทำคมู อื แบบเอกสารหนาเดียว
ติดผนังตรงจุดที่ทำงาน เก็บไวในแฟมเอกสารและ
ไลน ก ลุ ม เพื่ อ อำนวยความสะดวกในการใช มี ก าร
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มอบหมายหน า ที่ ใ ห พ ยาบาลประจำในห อ งผ า ตั ด
ติดตามงาน สมาชิกในทีมการพยาบาลใหเห็นความ
สำคัญของความปลอดภัยของผูปวยและนำมาตรการ
ไปใชสงผลใหผูเกี่ยวของปฏิบัติการตามทุกมาตรการ
มากกวา 80% และไมมีอุบัติการณที่ไมเปนอันตราย
กับผูปวย ตรงกับการศึกษาของสุภาจิรี ไตรปฎก15
ที่พบวา ประสิทธิผลการนิเทศงานการพยาบาลของ
หัวหนาหอผูปวยมีความสัมพันธทางบวกกับความ
ปลอดภัยของผปู ว ย
3. ผลการประเมินกลยุทธการสงเสริมวัฒนธรรม
ความปลอดภัยผูปวยในหองผาตัด พบวาวัฒนธรรม
ความปลอดภัยของผปู ว ยเพิม่ ขึน้ อยางมีนยั สำคัญทาง
สถิติ อธิบายไดวา รูปแบบกลยุทธ 3S Strategies
model นำไปใชไดอยางเปนรูปธรรมในทุกดานทัง้ 3 ดาน
คือ ระดับหนวยงาน โรงพยาบาล และระดับผูปวย
สงผลใหพยาบาลหองผาตัดมีความพึงพอใจอยใู นระดับ
มากทีส่ ดุ อาจเปนเพราะเห็นวากลยุทธมปี ระโยชนทำให
หองผาตัดมีการจัดอัตรากำลังทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ผลงานการสงขอมูลมีคุณภาพมากขึ้น ผูปวยผาตัด
ปลอดภัยมากขึ้นตรงกับการศึกษาของยุทธศาสตร
เพียรไธสง16ที่พบวา กลยุทธการพัฒนาครูทำใหครู
มีความพึงพอใจ ทำใหรอ ยละของจำนวนครูทมี่ ชี นิ้ งาน
มีสดั สวนทีส่ งู กวาครูทไี่ มมชี นิ้ งาน สงผลใหผวู จิ ยั เชือ่ วา
กลยุทธสะทอนการพัฒนาโดยดูจากผลการปฏิบตั งิ าน
ทีม่ ปี ระสิทธิผลได
ขอมูลที่นำเสนอนี้ สรุปไดวาการพัฒนากลยุทธ
การสงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยของผปู ว ยในหอง
ผ า ตั ด ช ว ยลดอุ บั ติ ก ารณ ที่ เ ป น อั น ตรายกั บ ผู ป ว ย
พยาบาลหองผาตัดมีความพึงพอใจตอการใขกลยุทธนี้
ในระดับมากทีส่ ดุ นาจะเปนประโยชนและกำหนดเปน
แนวทางการดูแลความปลอดภัยของผปู ว ยในหองผาตัด
ตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณทานผอู ำนวยการ หัวหนาพยาบาล
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ทีใ่ หการสนับสนุน
การวิจยั ในครัง้ นีแ้ ละบุคลากรหองผาตัดทีใ่ หความรวม
มือกันยกระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยของผูปวย
ในหองผาตัดอยางตอเนือ่ ง
ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙
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