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บทคัดยอ 

 ความปลอดภัยของผูปวยเปนตัวชี้วัดที่สําคัญของคุณภาพบริการ และเปนหลักการพื้นฐานของ
คุณภาพการดูแล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวัฒนธรรมความปลอดภัยของผูปวยตามการรับรู
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยในภาคตะวันออก และเปรียบเทียบความแตกตางของการรับรู
วัฒนธรรมความปลอดภัยของผูปวย โดยจําแนกดานความปลอดภัยของผูปวย ออกเปน 12 ดาน ซึ่ง
ครอบคลุม 3 ระดับ คือ ระดับหนวยงาน ระดับโรงพยาบาล และผลลัพธของการรับรูวัฒนธรรมความปลอดภัย
ของผูปวย กลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในแผนกผูปวยในและแผนกผูปวยนอก 
สังกัดฝายบริการการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก จํานวน 102 คน เลือกกลุม
ตัวอยางโดยการสุมตัวอยางอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย แบบสอบถาม
ขอมูลสวนบุคคล แบบสอบถามวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่มีความเที่ยงตามคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 
ครอนบาคเทากับ 0.78 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติพรรณนา One way ANOVA และ 
Independent t-test 
 ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางมีการรับรูวัฒนธรรมความปลอดภัยของผูปวยโดยรวมอยูในระดับ
มาก (M = 3.53, SD = .36) และพบวามีการรับรูในระดับมาก 7 ดาน โดยดานการทํางานเปนทีมในหนวยงาน 
มีคาเฉล่ียสูงสุด (M = 4.15, SD = .59) มีการรับรูในระดับปานกลาง 5 ดาน ไดแก ดานความถี่ของ
เหตุการณที่ไดรับรายงาน ดานการทํางานเปนทีมในหนวยงาน ดานกรณีเกินขีดความสามารถของ 
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โรงพยาบาลและการสงตอ ดานบุคลากร และดานการสนับสนุนดานการจัดการของโรงพยาบาลเพื่อความ
ปลอดภัยของผูปวย (M = 3.47, SD = 1.04; M = 3.37, SD = .75; M = 3.37, SD = .82; M = 3.15, SD = .79; 
M = 3.10, SD = .73 ตามลําดับ) และเมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของการรับรูวัฒนธรรมความปลอดภัย
ของผูปวยที่จําแนกตามอายุ ประสบการณการทํางาน และการไดรับการอบรมวัฒนธรรมความปลอดภัย
ของพยาบาลพบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุ ประสบการณการทํางาน และการไดรับการอบรมวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยที่ตางกันมีการรับรูวัฒนธรรมความปลอดภัยของผูปวยไมแตกตางกัน (F2,99 = 2.49, p = .08; 
F2,99 = 2.67, p = .07; t100 = .66, p = .14 ตามลําดับ) 
 จากผลการวิจัยที่การรับรูในระดับปานกลาง 5 ดาน คือ ดานความถี่ของเหตุการณที่ไดรับรายงาน 
ดานการทํางานเปนทีมในหนวยงาน ดานกรณีเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลและการสงตอ ดาน
บุคลากร และดานการสนับสนุนดานการจัดการของโรงพยาบาลเพื่ อความปลอดภัยของผูปวย 
มีขอเสนอแนะวา ผูบริหารควรจัดอัตรากําลังที่เหมาะสมระหวางจํานวนบุคลากรกับภาระงาน และมีการ
วางแผนและดําเนินงานดานการบริหารจัดการของโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผูปวย 

คําสําคัญ : วัฒนธรรมความปลอดภัยของผูปวย ปจจัยสวนบุคคล พยาบาลวิชาชีพ 

Abstract 
 Patient safety is an important indicator of service quality and basic principle of 
care quality. The purposes of this research were to study the patient safety culture as 
perceived by professional nurses at university hospitals in eastern region of Thailand and 
to compare the differences in perception of patient safety culture as classified by agency 
level, hospital level and the results of perception that covers the safety of patients in a 
total of 12 aspects. By simple sampling method, the 102 samples of professional nurses 
who work in inpatient and outpatient sections of nursing service division were selected. 
The research instruments consist of personal data questionnaires and culture safety 
questionnaires with reliability based on Cronbach’s Alpha Coefficient) equal to 0 .78. The 
descriptive statistic, one-way ANOVA and Independent t-test were used in data analysis. 
 The results of patient safety culture dimensional study revealed that the overall 
patient safety culture grade of “high” (M = 3.53, SD = 0.36). There are seven unit-level 
aspects of patient safety culture grade of “high”. However, five unit-level aspects of 
patient safety are “moderate” grade in aspects of frequency of event reporting, teamwork 
across hospital units, hospital handoffs and transitions, staffing, and hospital management 
support for patient safety (M = 3.47, SD = 1.04; M = 3.37, SD = .75; M = 3.15, SD = .79; M = 3.10, 
SD = .73, respectively). There was no significant difference in safety culture perception of 
professional nurses as classified by age, years of experience, and the safety culture 
training. (F2,99 = 2.49, p = .08; F2,99 = 2.67, p = .07; t100 = .66, p = .14, respectively) 
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 According to the research, five unit-level aspects of patient safety are “moderate” 
grade in aspects of frequency of event reporting, teamwork across hospital units, hospital 
handoffs and transitions, staffing, and hospital management support for patient safety are 
at a moderate aspect. There is a suggestion that the administration should plan and 
promote the management in patient safety culture in hospital and manage appropriate 
allocation between staffs and workloads issues in order to improve the patient safety. 

Keywords : patient safety culture, personal factors, professional nurses

ความเปนมาและความสําคัญของ
ปญหา 

 คุณภาพบริการเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งใน
การใหบริการสุขภาพ ความปลอดภัยของผูปวย 
เปนตัวชี้วัดที่สําคัญของคุณภาพบริการ และเปน
ความตองการของทั้งผูใหและผูรับบริการจาก
โรงพยาบาล ความปลอดภัยของผูปวย จึงเปน
ห ลักการพื้ น ฐานของคุณ ภาพ การดู แลที่ มี
ความสําคัญตอการบริการในโรงพยาบาลที่จะตอง
เปนไปตามมาตรฐาน และไมเกิดเหตุการณที่ไมพึง
ประสงคจากการบําบัดรักษาดังกลาว World 
Health Organization (WHO)1 ได กํ าห น ด ให
ความปลอดภัยของผูปวยเปนหลักการพื้นฐานที่
สําคัญในระบบบริการสุขภาพ โดยใหทุกประเทศ
ตองใหความสําคัญและสงเสริมใหมีการพัฒนา
มาตรฐานและแนวทางในการดูแลผูป วยให
ป ลอด ภั ย  รวมทั้ งก ระตุ น ให เกิ ด ก ารสร า ง
วัฒนธรรมความปลอดภัยของผูปวย นอกจากนี้ 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลไดกําหนดให
ความปลอดภัยของผูปวยเปนเปาหมายสําคัญที่ใช
ในการพิจารณา การประกันคุณภาพโรงพยาบาล
ตางๆ และจําเปนตองใหความสําคัญในการ
สงเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยของพยาบาล
วิชาชีพ  เพื่อใหมีความปลอดภัยเกิดขึ้นอยาง
ผสมผสานกับการทํางานประจําวัน2 

 Leotsagos3 ผู เชี่ยวชาญจากองคการ
อนามัยโลก กลาววา ระบบความปลอดภัยของ
ผูปวยครอบคลุมระบบที่จะปองกันอันตรายหรือ
ผลที่ไมพึงประสงคที่อาจเกิดกับผูปวย ไมวาจะ
เปนในขั้นตอนการวินิจฉัยโรคและการรักษา 
จากสถิติทั่วโลกผูปวยประมาณรอยละ 10 ไดรับ
อันตรายจากความผิดพลาดซึ่งอาจเกิดจากคน 
เครื่องมือ หรือระบบบริหารจัดการ จากการศึกษา
ของ วีณา จีระแพทย และเกรียงศักดิ์ จีระแพทย4 
พบวา ผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล เกิด
ภาวะแทรกซอนหลายอยางที่สามารถปองกันได 
ทําใหผูปวยตองอยูในโรงพยาบาลนานขึ้น เสีย
คาใชจายในการรักษาเพิ่มขึ้น ทุพพลภาพในระยะ
ส้ันหรือถาวร และสูญเสียชีวิตโดยไมจําเปน ดาน
บุคลากรทางสุขภาพก็ไดรับผลกระทบตอความ
มั่นใจในการปฏิบัติงาน ถูกฟองรองทางกฎหมาย 
การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สวน
โรงพยาบาลก็ไดรับผลกระทบ คือ เสียชื่อเสียง 
สูญเสียลูกคา และถูกฟองรองทางกฎหมายเพื่อ
ชดใชความเสียหายที่เกิดขึ้นเพิ่มสถิติการสูญเสีย
ความไมปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับผูปวย สําหรับใน
ประเทศไทย5 จากรายงานเกี่ยวกับการจายชดเชย
คาบริการทางการแพทย ป 2557 พบวามีผูยื่นคํารอง 
จํานวน 1,112 ราย ได รับการจายค าชดเชย
คาบริการทางการแพทย 931 ราย รวมมูลคาเงิน
ชดเชยทั้งส้ิน 218.44 ลานบาท 




