






































































Just Culture เป็นหนึ่งในองค์ประกอบส ำคัญของกำรสร้ำงวัฒนธรรมควำม

ปลอดภัย (Safety Culture) Just Culture หมำยถึง บรรยำกำศของควำม

ไว้วำงใจที่ผู้คนได้รับกำรส่งเสริมหรือได้รับรำงวัลในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ควำมปลอดภัย โดยมีควำมชัดเจนในเส้นแบ่งระหว่ำงพฤติกรรมที่ยอมรับได้

กับพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้

กำรสร้ำง just culture คือ กำรตอบสนองของผู้บริหำรที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของบุคคลเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น โดยไม่ขึ้นกับควำม
รุนแรงของอันตรำยที่เกิดขึ้น JUST Culture เป็นกำรแบ่งพฤติกรรมของ
บุคคล เป็น 3 กลุ่มง่ำยๆ ได้แก่



Normal, Error คือ พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดควำมผิดพลำดโดยควำมไม่รู้ 
หรือ ไม่มีเจตนำ ซึ่งเมื่อมีกำรรำยงำนควำมผิดพลำดเหล่ำนี้ ผู้บริหำรควร
ตอบสนองโดยกำรสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อพัฒนำระบบ เช่น กำรออกแบบ , 
กระบวนกำร, กำรฝึกอบรม หรือสิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่ำงเช่น เมื่อพยำบำล
ตำมแพทย์เวรมำตรวจคนไข้ที่ผู้แผนกผู้ป่วยใน แต่แพทย์เวรมีเพียงคนเดียว 
และติดกำรรักษำคนไข้อยู่ที่ห้องฉุกเฉิน จนท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำร
วินิจฉัยส่งต่อ ซึ่งไม่ว่ำควำมผิดพลำดนั้นจะส่งผลหรือไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ป่วย อุบัติกำรณ์ที่เกิดขึ้นควรได้รับกำรสนับสนุน (support) ให้แก้ไขเชิง
ระบบเป็นส ำคัญ



At Risk Behavior คือ พฤติกรรมเสี่ยงต่อควำมปลอดภัยของผู้ป่วยหรือ
บุคลำกรเอง เป็นพฤติกรรมอันไม่เป็นที่ยอมรับ หรือ เป็นควำมเชื่อผิดๆ 
ที่กระท ำตำมกันมำ เช่น กำรไม่ล้ำงมือเมื่อสัมผัสคนไข้, กำรไม่สวมหมวก
กันน็อคขณะขับรถ, กำรบ่งชี้ตัวผู้ป่วยไม่ครบถ้วน, หรือ ในกรณีที่แพทย์มี
ค ำสั่งกำรรักษำทำงโทรศัพท์ เป็นต้น ผู้บริหำรควรมีกำรสื่อสำรควำม
ชัดเจนในพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เหล่ำนี้กับบุคคลำกรภำยในองค์กรทุก
ระดับ และ จัดกำรด้วยวิธีกำรโค้ช (Coach) กำรสร้ำงแรงจูงใจ หรือ สร้ำง
ควำมตระหนัก เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงเหล่ำนี้ในองค์กร



Reckless Behavior คือ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของบุคคล ซึ่งกระท ำ
โดยเจตนำ หรือ ไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะยอมรับได้ ซึ่งก่อนให้เกิด
เหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ โดยไม่ขึ้นกับควำมรุนแรงของอันตรำยที่เกิดขึ้น 
ยกตัวอย่ำงเช่น พยำบำลแผนกผู้ป่วยใน โทรศัพท์ตำมหมอเวรเพื่อมำ
ตรวจคนไข้ที่มีอำกำรเปลี่ยนแปลงผิดปกติ แต่หมอไม่มำตรวจคนไข้ โดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร, กำรลักขโมยทรัพย์สิน, หรือ กำรท ำร้ำยร่ำงกำย 
เป็นต้น พฤติกรรมไม่พึงประสงค์เหล่ำนี้ต้องได้รับกำรสื่อสำรอย่ำงชัดเจน
ภำยในองค์กร โดยผู้บริหำรต้องตอบสนองต่อบุคลำกรที่มีพฤติกรรม
เหล่ำนี้ด้วยกำรก ำหนดบทลงโทษที่เหมำะสม (Sanction)



“The single gratest impediment to error prevention in the 
medical industry is “that we punish people for making 
mistakes”

กำรน ำ Just Culture ลงสู่กำรปฏิบัติที่ส ำคัญคือ โรงพยำบำงโดยทีมน ำหรือ
ผู้บริหำรจะต้องชี้ชัดถึงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ทั้ง Releckless Behavior 
และก ำหนดมำตรกำรกำรตอบสนองของผู้บริหำร, ชี้ชัดถึง at risk behavior 
ที่องค์กรมุ่งเน้น เพื่อก ำหนดแผนในกำรส่งเสริม สร้ำงแรงจูงใจ และมำตรกำร 
พร้อมทั้งสื่อสำรให้แก่บุคลำกรทุกระดับ ทั้งในด้ำนมำตรกำรสร้ำงแรงจูงใจใน 
at risk behavior และมำตรกำรลงโทษส ำหรับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์































































































แบบส ำรวจ Hospital Safety Culture
ประจ ำปี 2561

• แบบส ำรวจมีทั้งหมด 45 ข้อแบ่งออกเป็น 8 Section A-H

• เข้ำตอบแบบส ำรวจได้ช่วง เมษำยน – พฤษภำคม 2561
(จะแจ้งวันที่แน่นอนภำยหลัง พร้อมจะส่งรหัส 14 หลัก ส ำหรับเข้ำตอบ
แบบส ำรวจไปตำมหน่วยงำน)

• เจ้ำหน้ำที่ในโรงพยำบำลต้องตอบแบบส ำรวจมำกกว่ำ 50%
ระบบจึงจะประมวลผล

• เข้ำตอบแบบส ำรวจผ่ำนทำง  “ http://hscs.ha.or.th ”



SECTION A: พื้นที่ปฏิบัติงำน/หน่วยงำนของท่ำน 

ข้อค ำถำม
1.สมำชิกในหน่วยงำนนี้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน 

2.เรำมีกำลังคนเพียงพอที่จะรองรับปริมำณงำนของหน่วยงำน 

3.ถ้ำมีงำนจำนวนมำกที่ต้องทำให้เสร็จอย่ำงรวดเร็ว เรำจะทำงำนร่วมกันเป็นทีม 

4.สมำชิกในหน่วยงำนนี้ปฏิบัติต่อกันด้วยควำมเคำรพให้เกียรติกัน 

5.เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนนี้มีจำนวนชั่วโมงทำงำนที่เหมำะสมกับกำรให้กำรดูแลผู้ป่วยหรือให้บริกำรแก่
ผู้รับบริกำรได้ดีที่สุด

6.เรำกำลังเร่งพัฒนำงำนเพื่อยกระดับควำมปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยหรือผู้รับบริกำร 

7.เรำใช้เจ้ำหน้ำที่ชั่วครำว (part time) หรือเจ้ำหน้ำที่จำกภำยนอก (outsources) จำนวนเหมำะสม 
เพื่อช่วยให้สำมำรถดูแลผู้ป่วยหรือให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรได้ดีที่สุด 

8.เจ้ำหน้ำที่รู้สึกว่ำควำมผิดพลำดของตนเป็นบทเรียนสำหรับกำรพัฒนำ จะไม่ถูกนำมำจัดกำรลงโทษ 

9.ที่หน่วยงำนนี้ ควำมผิดพลำดทั้งหลำยนำมำสู่กำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนบวก 



SECTION A: พื้นที่ปฏิบัติงำน/หน่วยงำนของท่ำน(ต่อ)

ข้อค ำถำม
10.กำรที่ไม่เกิดควำมผิดพลำดร้ำยแรงขึ้นที่หน่วยงำนนี้เป็นเพรำะมีกำรวำงระบบป้องกัน ควบคุมเปน็
อย่ำงดี ไม่ใช่เพรำะเหตุบังเอิญ 

11.ถ้ำส่วนใดในหน่วยงำนนี้มีงำนยุ่ง จะมีคนอื่นมำช่วยเหลือ 

12.เมื่อมีกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ จะเกิดควำมรู้สึกว่ำสิ่งที่ถูกรำยงำนคือกำรรำยงำนระบบที่เป็นปัญหำ 
ไม่ใช่ตัวบุคคล
13.เรำประเมินประสิทธิผล หลังจำกที่ดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับควำมปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยหรือผูร้ับบริกำร

14.เรำพยำยำมทำงำนอย่ำงรัดกุม ระมัดระวัง ไม่เร่งรีบจนเกินไป แม้จะอยู่ในภำวะวิกฤติ 

15.แม้จะต้องทำงำนมำกขึ้น แต่ก็ไม่เคยละเลยควำมปลอดภัยสำหรับผูป้่วยหรือผูร้ับบริกำร 

16.เจ้ำหน้ำที่ไม่กังวลเลยว่ำควำมผิดพลำด (mistake) ของตนจะถูกเก็บบันทึกไว้ในแฟ้มประวัติ 

17.เรำไม่มีปัญหำควำมปลอดภัยของผู้ป่วยหรือผู้รับบริกำรในหน่วยงำนน 

18.แนวทำงปฏิบัติและระบบของเรำสำมำรถป้องกันควำมผิดพลั้ง (error) ได้ดี 



SECTION B: หัวหน้ำงำนของท่ำน

ข้อค ำถำม
1.หัวหน้ำงำนของฉันจะกล่ำวชื่นชม (says a good word) เมื่อเห็นว่ำมีกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำง
ด้ำนควำมปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยหรือผู้รับบริกำรที่กำหนดไว้

2.หัวหน้ำงำนของฉันจะพิจำรณำข้อเสนอแนะของเจ้ำหน้ำที่เพื่อปรับปรุงควำมปลอดภัยสำหรับ
ผู้ป่วยหรือผู้รับบริกำรอย่ำงจริงจัง

3.เมื่อไรก็ตำมที่มีภำวะกดดัน หัวหน้ำงำนจะขอให้เรำทำงำนด้วยควำมรวดเร็ว ระมัดระวัง แม้จะมี
กำรลดขั้นตอน (shortcuts) แต่ต้องไม่ส่งผลให้มีควำมเสี่ยงเพิ่มขึ้น

4.หัวหน้ำงำนของฉันใส่ใจกับปัญหำควำมปลอดภัยของผู้ป่วยหรือผู้รับบริกำรที่เกิดขึ้น เพื่อหำทำง
ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก



SECTION C: Communications

ข้อค ำถำม

1.เรำได้รับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมำจำกรำยงำนเหตุกำรณ์

2.เจ้ำหน้ำที่สำมำรถให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเมื่อพบเห็นบำงสิ่งบำงอย่ำงที่อำจจะ
มีผลด้ำนลบต่อกำรดูแลผู้ป่วยหรือผู้รับบริกำร 

3.เรำได้รับกำรบอกเล่ำข้อมูลเกี่ยวกับควำมผิดพลั้ง (errors) ซึ่งเกิดขึ้นในหน่วยงำนนี้ 

4.เจ้ำหน้ำที่กล้ำตั้งคำถำมต่อกำรตัดสินใจหรือกำรกระทำของผู้ที่มีอำนำจมำกกว่ำ 

5.ในหน่วยงำนนี้ เรำพูดคุยกันถึงวิธีกำรที่จะป้องกันควำมผิดพลั้ง (errors) ไม่ให้
เกิดซ้ำขึ้นอีก 

6.เจ้ำหน้ำที่กล้ำที่จะซักถำมเมื่อเห็นว่ำบำงสิ่งบำงอย่ำงไม่ถูกต้อง 



SECTION D: ควำมถี่ของกำรรำยงำนเหตุกำรณ์

ข้อค ำถำม
1.มีกำรรำยงำนเหตุกำรณ์บ่อยเพียงใด ในกรณีมีกำรกระทำผิดพลำด (mistake) เกิดขึ้น แต่ได้รับกำร
ตรวจพบและแก้ไขก่อนที่จะมีผลต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริกำร (ควำมรุนแรงระดับ A, B หรือควำมเสี่ยง
ทั่วไปที่มีควำมรุนแรงระดับ 1) 

2.มีกำรรำยงำนเหตุกำรณ์บ่อยเพียงใด ในกรณีมีกำรกระทำผิดพลำด (mistake) เกิดขึ้น แต่ไม่มีโอกำส
เกิดอันตรำยต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริกำร (ควำมรุนแรงระดับ C, D หรือควำมเสี่ยงทั่วไปที่มีควำมรุนแรง
ระดับ 2

3.กำรรำยงำนเหตุกำรณ์บ่อยเพียงใด ในกรณีมีกำรกระทำผิดพลำด (mistake) เกิดขึ้น และอำจจะมี
โอกำสเกิดอันตรำยต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริกำร (ควำมรุนแรงตั้งแต่ระดับ E ขึ้นไป หรือควำมเสี่ยงทั่วไปที่มี
ควำมรุนแรงตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป) 



SECTION E: ระดับควำมปลอดภัยของผู้ป่วย 
(Patient Safety Grade)

ระดับควำมปลอดภัย

Excellent(ดีเยี่ยม)

Very Good(ดีมำก)

Acceptable(ยอมรับได)้

Poor(ไม่ด)ี

Failing(ตก)



SECTION F: โรงพยำบำลของท่ำน

ข้อค ำถำม

1.ผู้บริหำรโรงพยำบำล/คณะแพทย์ฯ สร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนที่ส่งเสริมควำมปลอดภัย
สำหรับผู้ป่วยหรือผู้รับบริกำร

2.หน่วยงำนต่ำงๆ ในโรงพยำบำล/คณะแพทย์ฯ ให้ควำมร่วมมือกันเป็นอย่ำงดี

3.ปัญหำในกำรย้ำยผู้ป่วยหรือส่งต่องำนระหว่ำงหน่วยงำน จะถูกนำมำทบทวนร่วมกันเสมอ

4.มีควำมร่วมมือที่ดีระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ในโรงพยำบำล/คณะแพทย์ฯ ที่ต้องทำงำน
ร่วมกัน 

5.ข้อมูลกำรดูแลผู้ป่วยหรือกำรต้องเฝ้ำระวังงำนที่สำคัญมีกำรบันทึกไว้หรือมีกำรสื่อสำรกัน
ระหว่ำงเปลี่ยนเวร 

6.รู้สึกมีควำมสุขในกำรทำงำน แม้เมื่อต้องทำงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนอื่นใน
โรงพยำบำล/คณะแพทย์ฯ 



SECTION F: โรงพยำบำลของท่ำน(ต่อ)

ข้อค ำถำม

7.ไม่มีปัญหำเกิดขึ้นในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ

8.กำรกระทำของผู้บริหำรโรงพยำบำล/คณะแพทย์ฯ แสดงให้เห็นว่ำ ควำมปลอดภัย
ของผู้ป่วยหรือผู้รับบริกำรเป็นเรื่องสำคัญสูงสุด (top priority)

9.ดูเหมือนว่ำผู้บริหำรโรงพยำบำล/คณะแพทย์ฯ สนใจในควำมปลอดภัยของผู้ป่วย
หรือผู้รับบริกำร แม้ว่ำจะยังไม่มีเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น 

10.หน่วยงำนในโรงพยำบำล/คณะแพทย์ฯ ทำงำนร่วมกันได้ดี เพื่อให้กำรดูแลหรือ
กำรบริกำรที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยหรือผู้รับบริกำร 

11.จะไม่เกิดปัญหำขึ้นกับผู้ป่วยหรือผู้รับบริกำร แม้จะอยู่ในช่วงเปลี่ยนเวรหรือ
เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ 



SECTION G: จำนวนกำรรำยงำนเหตุกำรณ์ 
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่ำนมำ

ข้อค ำถำม

ไม่มีรำยงำน

1-2 รำยงำน

3-5 รำยงำน

6-10 รำยงำน

11-20 รำยงำน

21 รำยงำนหรือมำกกว่ำ



SECTION H: ควำมคิดเห็นของท่ำน
(ค ำถำมปลำยเปิด)

1.ควำมปลอดภัยของผู้ป่วย ควำมผิดพลั้ง ในโรงพยำบำลของท่ำน 

2.กำรรำยงำนเหตุกำรณ์ในโรงพยำบำลของท่ำน


