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Patient engagement for their own safety is increasingly recognized as one important part of healthcare systems worldwide.
However, few studies have been conducted to explore patient engagement in medication safety. Therefore, the purpose of
this study was to investigate factors associated with patient engagement in medication safety. The study was a descriptive
correlational research and the sample consisted of 98 patients with one or more chronic diseases visiting the outpatient
departments of three community hospitals in Nakhon Nayok between April 1, 2017 and July 31, 2017. The subjects who met
the inclusion criteria were recruited by purposive sampling. Questionnaires were used to collect data concerning demographic
characteristics, health literacy, patient-provider relationships, and patient engagement behavior in medication safety. Data were
analyzed using descriptive statistics and bivariate correlation such as Point- Biserial Correlation coefficient for dichotomous data
and Spearman’s Rank Correlation coefficient as appropriate. The results of this study revealed that the majority of patients (70.4%)
were female, with an average age of 47.6 years, and the highest level of education for more than half (51%) was primary
school. The overall score of patient engagement behavior in medication safety was at a high level (x̅ = 3.84, SD = 0.05).
The patient-provider relationship was the only factor found significantly associated with patient engagement in medication
safety (ρ = 0.374, p < 0.01). Age, gender, education level and health literacy were not significantly associated with patient
engagement in medication safety. The findings of this study emphasize the importance of promoting patient-provider relationships
through developing communication and interpersonal skills. This will lead to increased quality of care, better satisfaction,
and patient engagement in medication safety.
Keywords: Patient engagement, Patient safety, Medication safety, Relationship between patient and healthcare provider

บทคัดย่อ

ความผูกพันของผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย เป็นประเด็นที่
ก�ำลังได้รบั ความสนใจเพิม่ มากขึน้ ในระบบบริการสุขภาพทัว่ โลก การศึกษา
ความผูกพันของผูป้ ว่ ยด้านความปลอดภัยทางยายังมีนอ้ ย ดังนัน้ การศึกษา
ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต ่ อ พฤติ ก รรม
ความผูกพันของผูป้ ว่ ยด้านความปลอดภัยทางยา เป็นการวิจยั แบบพรรณนา
เชิงความสัมพันธ์ โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง 1 โรค ขึ้นไป
ที่เข้ารับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 3 แห่ง
ในจังหวัดนครนายก ในช่วงวันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม
2560 จ�ำนวน 98 ราย ผ่านเกณฑ์คัดเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ความแตกฉานด้ า นสุ ข ภาพ
สัมพันธภาพระหว่างผูร้ บั บริการและบุคลากรทางการแพทย์ และพฤติกรรม
ความผูกพันของผู้ป่วยด้านความปลอดภัยทางยา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา และสถิติอ้างอิง ในการหาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร
ด้วยสถิติเสปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient)
และค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์แบบพอยท์ ไบซีเรียล (Point-Biserial Correlation
coefficient) ส�ำหรับข้อมูลทีเ่ ป็น Dichotomous ก�ำหนดความมีนยั ส�ำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการศึกษา พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ (70.4%)
เป็นเพศหญิง ทีม่ อี ายุเฉลีย่ 47.6 ปีและมากกว่าครึง่ (51%) มีระดับการศึกษา
อยู่ระดับประถมศึกษา โดยรวมระดับพฤติกรรมความผูกพันของผู้ป่วย
ด้านความปลอดภัยทางยาอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.84, SD = 0.05)
และจากตั ว แปรที่ ศึ ก ษามี เ พี ย งปั จ จั ย เดี ย ว คื อ สั ม พั น ธภาพระหว่ า ง
ผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติกับพฤติกรรมความผูกพันของผู้ป่วยด้านความปลอดภัยทางยา
(ρ = 0.374, p < 0.01) อายุ เพศ ระดับการศึกษาและความแตกฉาน
ด้านสุขภาพ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติกับพฤติกรรม
ความผูกพันของผูป้ ว่ ยด้านความปลอดภัยทางยา อธิบายได้วา่ การส่งเสริม
พฤติกรรมความผูกพันของผูป้ ว่ ยเพือ่ ความปลอดภัยทางยา และการพัฒนา
ระบบบริการทางการแพทย์ ควรให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ เช่นการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งจะน�ำไปสู่การเพิ่มคุณภาพ
ในการดูแลสุขภาพ เกิดความพึงพอใจที่ดี และมีความผูกพันของผู้ป่วย
ด้านความปลอดภัยทางยาและในทุกระบบบริการที่ดีขึ้น
ปี ที่ 44 • ฉบับที่ 2 • มีนาคม - เมษายน 2562
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ความปลอดภัยของผู้ป่วย (patient safety) เป็นสิ่งที่พึงปรารถนา
ส�ำหรับผูป้ ว่ ย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์ และเป็นเครือ่ งแสดงให้เห็น
ถึงการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลที่ได้มาตรฐาน1 องค์การอนามัยโลก
(WHO) ให้ความหมายของความปลอดภัยของผู้ป่วย หมายถึง การลด
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภัยหรืออันตรายที่ไม่ควรเกิดขึ้นจากการบริการ
สุขภาพให้เกิดน้อยที่สุดเท่าที่สามารถยอมรับได้2 ความผิดพลาดทาง
การแพทย์ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบอย่างประมาณค่าไม่ได้ และรัฐสูญเสีย
งบประมาณในการชดเชยค่าเสียหาย ส่งผลต่อประเทศชาติโดยรวม 2
จากรายงานพบว่าอัตราการเกิดความปลอดภัยทางยา (Medication Safety)
และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reactions)
ยังคงพบอยู่เป็นจ�ำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ3 นับว่าเป็น
ปัญหาที่ส�ำคัญและก�ำลังได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทย ที่พบข้อมูลรายงานการสุ่มส�ำรวจ จ�ำนวน 50 โรงพยาบาล
ทั่วประเทศ พบว่าความเสี่ยงทางคลินิก ที่พบมากที่สุดอันดับ 1 ได้แก่
ความปลอดภั ย ทางยา (Medication Error) พบร้ อ ยละ 21.01
และรองลงมาด้านความเสี่ยงการติดเชื้อร้อยละ 9.724 ตามล�ำดับ
ปัจจุบันโรคต่างๆ ของผู้ป่วยมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังการรักษาจ�ำเป็นต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
จากปัญหาดังกล่าวองค์การอนามัยโลก (WHO) เสนอแนวคิดความผูกพัน
ของผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient Engagement for
patient safety) สนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วม มีความผูกพันใน
ระบบสุขภาพ ในทุกกระบวนการของระบบสุขภาพ เพือ่ ความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยขึ้น โดยกระตุ้นและส่งเสริม ให้ผู้ป่วยมีการเฝ้าระวัง สังเกตอาการ
และจัดการดูแลสุขภาพของตนเอง ป้องกันความผิดพลาด และเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ทางการรักษา รวมทั้งความปลอดภัยและร่วมดูแลสุขภาพ
ของตนเอง5-6 ซึ่งเชื่อว่าจะพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ให้เกิด
ความปลอดภัยต่อผู้ป่วยที่ดีขึ้น ทั้งนี้ได้รวมถึงความผูกพันของผู้ป่วย
เพื่ อ ความปลอดภั ย ทางยา ซึ่ ง พบรายงานการเกิ ด อุ บั ติ ก ารณ์ ค วาม
ไม่ปลอดภัยทางยาอยู่เป็นจ� ำนวนมาก ในการศึกษานี้ความผูกพันของ
ผู้ป่วยด้านความปลอดภัยทางยา หมายถึง การให้ผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วม
มี ค วามผู ก พั น ในระบบสุ ข ภาพ รวมถึ ง ความปลอดภั ย ในการใช้ ย า
ความสม�ำ่ เสมอในการรับประทานยาและการปฏิบตั ติ วั ผูป้ ว่ ยแสดงบทบาท
แสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติ โดยบุคลากรทางการแพทย์ให้การ
สนับสนุน ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สอบถามข้อมูลจากผู้ป่วย กระตุ้นและ
ส่งเสริม ให้ผู้ป่วยมีการเฝ้าระวัง เลือกแนวทางการรักษาและการใช้ยา
ที่เหมาะสม แนะน�ำแหล่งหาข้อมูลด้วยตนเองแก่ผู้ป่วย เพื่อวางแผน
การดูแลของตนเองให้มีความปลอดภัย ร่วมป้องกันการเกิดความผิดพลาด
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ทางการใช้ยา5-6 นอกจากนีค้ วามผูกพันของผูป้ ว่ ย
ยังแบ่งออกได้หลายระดับและ มีมติ ิต่างๆ ที่มคี วามซับซ้อน และมีความต่อ
เนื่องในความผูกพันของผู้ป่วย7
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าพฤติกรรมความผูกพันของผูป้ ว่ ย
ด้านความปลอดภัยทางยานั้น มีปัจจัยต่างๆ หลายด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ หรือจากระบบของการบริการพยาบาล
อาจมีการจ�ำกัด ในด้านผูป้ ว่ ยอาจมีพฤติกรรมทีท่ ำ� ให้เกิดความไม่ปลอดภัย
ทางยา เช่น การปรับขนาดยาเอง การน�ำยาของผูอ้ นื่ มาใช้ เป็นต้น ส�ำหรับ
ปัจจัยเฉพาะบุคคล ได้แก่ เพศ พบว่า เพศหญิงมีแนวโน้มใส่ใจในรายละเอียด
ด้านสุขภาพและแผนการรักษามากกว่าเพศชาย8 ด้านอายุพบว่า ผู้ป่วย
ทีม่ อี ายุนอ้ ย เป็นผูท้ มี่ คี วามร่วมมือในการใช้ยามากทีส่ ดุ มีแนวโน้มป้องกัน
การเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ได้ดีกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า9
ระดับการศึกษา พบว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต�่ำท�ำให้ไม่เข้าใจในปัญหา
วารสารกรมการแพทย์

สุขภาพของตนเอง ขาดความเข้าใจในการเฝ้าระวังความปลอดภัย รวมถึง
การใช้ยาทีป่ ลอดภัย10 ส�ำหรับสัมพันธภาพระหว่างผูร้ บั บริการและบุคลากร
ทางการแพทย์ อาจมีอิทธิพล เนื่องด้วยสัมพันธภาพที่ไม่ดี ส่งผลต่อ
การได้รับและรับรู้ข้อมูลจากบุคลากรทางการแพทย์ทั้งแผนการรักษา
และการใช้ยา ตลอดจนการเฝ้าระวังทางการใช้ยา และไม่ให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยของผู้ป่วย11 นอกจากนี้ปัจจัย
ด้านความแตกฉานด้านสุขภาพ (Health Literacy) ซึ่งเป็นตัวก�ำหนด
แรงจูงใจ และความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง เข้าใจ และใช้ขอ้ มูลใน
วิธีการต่างๆ เพื่อบ�ำรุงรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ12 พบว่า
ระดั บ ความแตกฉานด้ า นสุ ข ภาพที่ ต�่ ำ อาจมี ผ ลต่ อ การรั บ รู ้ ข ้ อ มู ล
และขาดความเข้าใจในแผนการรักษาและการใช้ยา ซึ่งอาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมความผูกพันของผู้ป่วยด้านความปลอดภัยทางยาได้7
ดั ง นั้ น ปั จ จั ย ต่ า งๆ ดั ง กล่ า วมี ค วามส� ำ คั ญ และอาจส่ ง ผลต่ อ
ระดั บ พฤติ ก รรมความผู ก พั น ของผู ้ ป ่ ว ยด้ า นความปลอดภั ย ทางยา
และเฝ้าระวังเหตุการณ์ทไี่ ม่พงึ ประสงค์ ตลอดจนการร่วมมือระหว่างผูป้ ว่ ย
และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้การบริการทางสุขภาพเกิดผลลัพธ์ที่ดี
มีความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ดีขึ้น ทั้งนี้ในประเทศไทย ยังมีการศึกษา
เรือ่ งพฤติกรรมความผูกพันของผูป้ ว่ ยด้านความปลอดภัยทางยา จ�ำนวนน้อย
และอั ต ราความผิ ด พลาดทางคลิ นิ ก ด้ า นการใช้ ย ายั ง คงพบอยู ่ เ ป็ น
จ� ำ นวนมาก ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น ปั ญ หาส� ำ คั ญ ดั ง นั้ น การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความผูกพันของผู้ป่วยด้านความปลอดภัย
ทางยา จะเป็นประโยชน์ในการก�ำหนดแนวทางที่จะกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ความผูกพันของผูป้ ว่ ย เพือ่ พัฒนาระบบบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และประสิทธิภาพ
เกิ ด ความปลอดภั ย ด้ า นการใช้ ย า รวมทั้ ง เกิ ด ผลลั พ ธ์ ท างสุ ข ภาพที่ ดี
เพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยและการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขโดยรวม
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ
พัฒนาจากกรอบแนวคิดของ A Multidimensional Framework for
Patient and Family Engagement in Health and Health Care7
แบ่งระดับความผูกพัน โดยมิติของความผูกพันของผู้ป่วยแบ่งเป็น 3 ระดับ
ได้แก่ ระดับการดูแลโดยตรง (direct care) ระดับองค์กรและการบริหาร
จัดการ (Organizational design and governance) และระดับนโยบาย
ทางสังคม (Policy making) ส�ำหรับการศึกษานี้เลือกศึกษาในระดับ
การดูแลผู้ป่วยโดยตรง (Direct care) และศึกษามิติความต่อเนื่องของ
ความผูกพันของผูป้ ว่ ย แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับการให้ขอ้ มูลและ
สอบถามข้อมูล (Consultation) ระดับการมีส่วนร่วมมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กนั (Involvement) และระดับ การร่วมเป็นหุน้ ส่วน (Partnership
and shared leadership)

วัตถุและวิธีการ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบพรรณนาเชิงความสัมพันธ์ โดย
ศึกษากลุม่ ตัวอย่างเป็นผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคเรือ้ รัง 1 โรคขึน้ ไป ทัง้ เพศชายและหญิง
มีอายุตั้งแต่ 20-60 ปีและได้รับการรักษาด้วยการใช้ยามากกว่า 1 ปี ขึ้นไป
ที่ ม ารั บ บริ ก ารในแผนกผู ้ ป ่ ว ยนอกของโรงพยาบาลชุ ม ชน ในจั ง หวั ด
นครนายก ทั้ง 3 แห่ง ระยะเวลา 4 เดือน ในช่วงวันที่1 เมษายน 2560
ถึง 31 กรกฎาคม 2560 คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
กลุ่มตัวอย่างมีจ�ำนวน 98 ราย เก็บข้อมูลโดยผู้วิจัย กลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง ด้วยเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาทีผ่ า่ นการตรวจสอบ
คุณภาพของเครือ่ งมือโดยผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผ่านการตรวจสอบค่าความตรง
ความเทีย่ ง และทดสอบความเชือ่ มัน่ ผ่านตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด และได้รบั อนุญาต
การขอใช้เครื่องมือแล้ว เครื่องมือประกอบด้วยแบบสอบถาม 4 ส่วน
ได้แก่

1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ข้อมูลเฉพาะบุคคล
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพ สถานภาพสมรส โรคประจ�ำตัว
และระยะเวลาในการรักษาโรคเรื้อรัง
2) แบบคั ด กรองความแตกฉานด้ า นสุ ข ภาพ มี 2 ด้ า นได้ แ ก่
แบบทดสอบการอ่าน (REALM )และแบบทดสอบความเข้าใจ (S-TOFHLA)
ซึ่งได้แปลและประยุกต์ จากแบบทดสอบต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษ 13
ประเมินการอ่านศัพท์ทางด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมทั้งหมด 66 ค�ำ
และแบบคัดกรองความแตกฉานด้านสุขภาพเพื่อประเมินความเข้าใจ
เป็นการอ่านเนื้อเรื่อง จ�ำนวน 4 เรื่อง รวม 36 ข้อ ทดสอบความเชื่อมั่น
(Reliability) มีคา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha
Coefficient) เท่ากับ 0.832 และ 0.861 ตามล�ำดับ
3) แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างผู้รับบริการและบุคลากร
ทางการแพทย์ ด้วยแบบทดสอบ Interpersonal Process of Care – 18
(Short Form)14 จ�ำนวน 18 ข้อ เป็นแบบลิเกิร์ต 5 ระดับ ทดสอบ
ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) มี ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.815
4) แบบสอบถามพฤติ ก รรมความผู ก พั น ของผู ้ ป ่ ว ยด้ า น
ความปลอดภั ย ทางยา ผู ้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น เอง อ้ า งอิ ง จากกรอบแนวคิ ด
A Multidimensional Framework for Patient and Family
Engagement in Health and Health Care7 จ�ำนวน 26 ข้อ เป็นค�ำถาม
แบบเลือกตอบ เป็นแบบลิเกิร์ต 5 ระดับ ผ่านการทดสอบความตรง
และความเที่ ย ง(CVI) 15 โดยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ค่ า CVI = 0.84 ทดสอบ
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.738)
การศึ ก ษานี้ ผ ่ า นคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผล

1. ลักษณะประชากรทีศ่ กึ ษา เป็นผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีไ่ ด้รบั การรักษา
ด้วยยาอย่างต่อเนื่อง มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 98 ราย ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.4 )
เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 47.6 ปี (SD = 9.32) มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 52)
มีอายุระหว่าง 50-59 ปี ประมาณ 3 ใน 4 (ร้อยละ 77.6) มี สถานภาพ
สมรส คู่ การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51) อยู่ระดับประถมศึกษา
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.9) นับถือศาสนาพุทธ และ 1 ใน 3
(ร้อยละ 39.8) ประกอบอาชีพรับจ้าง/พนังงานบริษัท มีรายได้อยู่ในช่วง
5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 34.7) 2 ใน 3 (ร้อยละ 65.3)
ของกลุม่ ตัวอย่างใช้สทิ ธิโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กลุม่ ตัวอย่าง
ร้อยละ 100 เป็นผู้ที่มีโรคเรื้อรังตั้งแต่ 1 โรคขึ้นไป และในจ�ำนวนนี้
เป็นผู้ที่มีโรคร่วม 2 โรคขึ้นไป จ�ำนวนร้อยละ 44.9 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็ น โรคความดั น โลหิ ต สู ง มากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 44.9) รองลงมาได้ แ ก่
ผู้ป่วยเบาหวาน (ร้อยละ 37.8) มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 51.6) มีระยะเวลา
ได้รับการรักษา อยู่ในช่วง 1- 5 ปี
2. ข้อมูลพฤติกรรมความผูกพันของผูป้ ว่ ยด้านความปลอดภัยทางยา
ในระดับการดูแลผู้ป่วยโดยตรง (Direct care) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
(ร้อยละ 60.2) โดยภาพรวม มีระดับพฤติกรรมความผู
กพันของผู้ป่วยด้าน
_
ความปลอดภั ย ทางยา อยู ่ ใ นระดั บ มาก ( X = 3.84, SD = 0.05)
โดยจ�ำแนกมิติความต่อเนื่องของความผูกพันของผู้ป่วยเป็น 3 ระดับ
ได้_แก่ ระดับเป็นผู้ให้ข้อมูล (Consultation) พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด
( X = 4.36, SD = 0.05 ) ระดับการมีส่วนร่ว_มมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
(Involvement) อยู ่ ใ นระดั บ มาก ( X = 3.53, SD = 0.06)
ระดับการร่วมเป็นหุ้นส่วนในการดูแลสุขภาพ เช่นมีบทบาททั้งเป็นผู้น�ำ
และสมาชิกที_มสุขภาพ (Partnership and shared leadership) อยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.78, SD = 0.06) (ตารางที่1)

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนของกลุม่ ตัวอย่าง ในส่วนของความผูกพันของผูป้ ว่ ยด้านความปลอดภัยทางยาจ�ำแนกออกเป็นรายด้าน ดังนี้ (n = 98)
พฤติกรรมความผูกพันของผู้ป่วย
1. การให้ข้อมูล
2. ความเกีย่ วข้องมีส่วนร่วม
3. การร่วมเป็นหุ้นส่วน
ภาพรวม

4.36
3.53
3.78
3.84

SD

Min

Max

การแปลผล

0.05
0.06
0.06
0.05

2.5
1.58
2.17
2.69

5.0
5.0
5.0
5.0

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

3. ระดับความแตกฉานด้านสุขภาพ ด้านการทดสอบการอ่าน
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับคะแนนทดสอบการอ่าน อยูใ่ นระดับเพียงพอ
มากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 93.9) และระดั บ ความแตกฉานด้ า_นสุ ข ภาพ
ด้านการทดสอบความเข้าใจ อยูใ่ นระดับเพียงพอ ร้อยละ 100 (X = 30.82,
SD = 3.23)
4. ระดั บ สั ม พั น ธภาพระหว่ า งผู ้ รั บ บริ ก ารและบุ ค_ลากรทาง
การแพทย์ โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.12,
SD = 0.05) และจ�ำแนกสัมพันธภาพระหว่างผู้รับบริการและบุคลากรทาง
การแพทย์ออกเป็_น 3 มิติ ได้แก่ มิตดิ า้ นการสือ่ สาร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
เหมาะสมมาก (X = 3.87, SD =0.73) ส่วนด้า_นการมีส่วนร่วมตัดสินใจ
ภาพรวม อยู ่ ใ นระดั บ เหมาะสมปานกลาง ( X = 3.50, SD =0.12)

ส่ ว นในด้ า นลั ก ษณะการปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละบุ ค ลิ ก ภาพของบุ ค ลากรทาง
การแพทย์ (Interpersonal
style) พบว่าในภาพรวมอยูใ่ นระดับ เหมาะสม
_
มากที่สุด ( X = 4.45, SD =0.51)
5. ด้านการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
พบว่ามีเพียงปัจจัยเดียวคือ สัมพันธภาพระหว่างผู้รับบริการและบุคลากร
ทางการแพทย์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความผูกพันของผู้ป่วย
ด้ า นความปลอดภั ย ทางยาอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ ทางสถิ ติ (ρ =0.374,
p <0.01) ส�ำหรับปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และความแตกฉาน
ด้ า นสุ ข ภาพไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต ่ อ พฤติ ก รรมความผู ก พั น ของผู ้ ป ่ ว ย
ด้านความปลอดภัยทางยา (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต่อพฤติกรรมความผูกพันของผู้ป่วยด้านความปลอดภัยทางยา (n = 98)
ตัวแปรที่ศึกษา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
			
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ความแตกฉานด้านทักษะการอ่าน
ความแตกฉานด้านทักษะความเข้าใจ
สัมพันธภาพ

rbp. = 0.168
ρ = 0.064
ρ = 0.067
ρ = 0.022
ρ = 0.087
ρ = 0.374**

แปลผล
p-value
0.990
0.533
0.511
0.827
0.392
0.000

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

วิจารณ์
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การศึกษาครั้งนี้พบว่า มีเพียงปัจจัยเดียวคือ สัมพันธภาพระหว่าง
ผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
ความผูกพันของผู้ป่วยด้านความปลอดภัยทางยาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(ρ = 0.374, p <0.01) ส�ำหรับปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และความแตกฉานด้านสุขภาพทั้งทักษะการอ่าน และทักษะความเข้าใจ
ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความผูกพันของผู้ป่วยด้านความปลอดภัย
ทางยาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p <0.05 พฤติกรรมความผูกพันของ
ผู้ป่วยด้านความปลอดภัยทางยา ในภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบ
2 ใน 3 (60.2%) มีพฤติกรรมความผูกพันของผู้ป่วยด้านความปลอดภัย
ทางยาอยู ่ ใ นระดั บ มาก ในส่ ว นของมิ ติ ร ะดั บ ของความผู ก พั น พบว่ า
พฤติกรรมความผูกพันของผูป้ ว่ ยด้านความปลอดภัยทางยา อยูใ่ นระดับมาก
ถึ ง มากที่ สุ ด ส� ำ หรั บ ในมิ ติ ค วามต่ อ เนื่ อ งของความผู ก พั น ของผู ้ ป ่ ว ย
ที่ แ บ่ ง เป็ น 3 ระดั บ พบว่ า พฤติ ก รรมความผู ก พั น ของผู ้ ป ่ ว ยด้ า น
ความปลอดภัยทางยาอยู่ระดับ Consultation มากที่สุด แพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ มีการให้และสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์
สอดคล้องกับการศึกษาของ Kim และคณะ (2018) พบว่าระดับของ
ความผูกพันของผู้ป่วยและครอบครัว ในด้านการได้รับข้อมูล การให้ข้อมูล
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ จ ากบุ ค ลากรทางการแพทย์ ทั้ ง ในการดู แ ลสุ ข ภาพ
และการตอบค�ำถาม ข้อสงสัยในด้านแผนการรักษาและข้อมูล ด้านการใช้ยา
ต่างๆ จะเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญ ในการช่วยตัดสินใจของผูป้ ว่ ย สร้างความมัน่ ใจ
แก่ผู้ป่วยให้กล้าตัดสินใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในมิติที่สูงขึ้นไปได้ดีขึ้น16
ในส่วนของมิติด้านระดับการมีส่วนร่วมมี_ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
(Involvement) พบว่ า อยู ่ ใ นระดั บ มาก ( X = 3.53, SD = 0.06)
กลุ่มตัวอย่าง มีการอ่านหรือบอกชื่อ นามสกุล อายุ ป้ายชื่อบนฉลากยา
เพื่อตรวจสอบ ทบทวนชื่อให้ถูกต้อง ก่อนรับบริการตรวจรักษาและรับยา
อ่านและท�ำความเข้าใจวิธีการใช้ยา ก่อนกลับบ้าน แจ้งแพทย์เกี่ยวกับ
ประวัติการแพ้ยาและน�ำบัตรแพ้ยาติดตัวมาด้วยเมื่อมาตรวจรักษาอย่าง
สม�่ำเสมอ มีการสอบถามแพทย์/เภสัชกร/พยาบาล ทันทีเมื่อมีข้อสงสัย
สอบถามการดูแลเบื้องต้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และอาการผิด
ปกติ จ ากการใช้ ย าอย่ า งสม�่ ำ เสมอ อย่ า งไรก็ ต าม อาจเป็ น ไปได้ ว ่ า
โรงพยาบาลที่เ ก็บข้ อมูลกลุ ่มตั วอย่ างเป็น โรงพยาบาลที่ มีมาตรฐาน
ผ่านระบบรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) โดยสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) และมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
เข้าร่วมโครงการ “ความผูกพันของผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัย” ท�ำให้
โรงพยาบาลมีระบบการบริการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยที่ดี
มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ระบบการใช้ยาทีป่ ลอดภัยในการให้บริการแก่
วารสารกรมการแพทย์

ผูป้ ว่ ย และมีปา้ ยประชาสัมพันธ์ เตือนให้ผปู้ ว่ ยตรวจสอบชือ่ วิธกี ารใช้ยา
ที่ถูกต้องให้เข้าใจก่อนกลับบ้าน กระตุ้นผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อมูลที่ต้องแจ้งแก่แพทย์ ท�ำให้คะแนนระดับมิติการมีส่วนร่วม
มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (Involvement) อยู่ในระดับมาก
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระดับการมีส่วนร่วม ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
(Involvement) จะอยู่ระดับมาก ก็ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างบางรายมีการใช้
ยาสมุนไพร หรือรับประทานอาหารเสริม แต่ไม่แจ้งข้อมูลแก่บุคลากร
ทางการแพทย์ เนื่องจากเกรงว่าจะถูกต�ำหนิจากแพทย์และพยาบาล
นอกจากนี้ยังขาดการบันทึกอาการผิดปกติ อาการข้างเคียงจากการใช้ยา
ในสมุดบันทึก แม้ว่าจะมีสมุดบันทึกประจ�ำตัวแต่ผู้ป่วยบางราย ไม่ได้ใช้
ประโยชน์ในการจดบันทึกอาการของตนเอง ซึง่ แตกต่างจากการศึกษาของ
Lee17 ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่ามีการสนับสนุนให้ผู้ป่วยบันทึก
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาด้วยตนเอง (Patient –
report measures) เพื่อให้มีการเฝ้าระวังการเกิดความผิดพลาดและ
เพื่อความปลอดภัยทางยา อย่างไรก็ตามแม้ว่าระดับการมีส่วนร่วมใน
ภาพรวมจะอยู่ระดับมาก แต่ยังมีประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างขาดการศึกษา
หาความรู้ด้วยสื่อออนไลน์ สื่อต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งอาจเป็นด้วยวัยของ
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นวัยผูใ้ หญ่ตอนปลายอายุ 51-60 ปี อาจมีขอ้ จ�ำกัด
การเข้าถึงสื่อต่างๆ ในการหาข้อมูล ขาดความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
และการใช้สื่อที่ทันสมัยในการหาความรู้ด้วยตนเอง และปัญหาทางสายตา
จึ ง ไม่ มี ก ารค้ น หาข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง และแตกต่ า งจากการศึ ก ษาของ
Irizarry18 สนับสนุนให้ผู้ป่วยมีระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยทางยา
ความคลาดเคลื่อนทางยาด้วยตนเอง โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลด้วยตนเอง
ส�ำหรับให้ผู้ป่วย ใช้ได้ง่ายและสะดวกต่อการรายงานอาการไม่พึงประสงค์
ด้วยตนเอง ท�ำให้เกิดความปลอดภัยที่ดี
ในด้านระดับการร่วมเป็นหุ้นส่วนในการดูแลสุ
_ ขภาพ (Partnership
and shared leaders) พบว่าอยู่ในระดับมาก ( X = 3.78, SD =0.06)
ส่วนใหญ่ไม่เคยซื้อยาโรคประจ�ำตัวรับประทานเอง รับประทานยาอย่าง
ต่อเนื่อง และไม่มีการปรับลดขนาดของยาเอง และเมื่อเกิดอาการผิดปกติ
ผู้ป่วยจะแจ้งแก่แพทย์/พยาบาลให้ทราบโดยไม่ต้องรอให้แพทย์สอบถาม
ก่อน อย่างไรก็ตามพบว่า ผูป้ ว่ ยบางรายขาดการมี
สว่ นร่วมกับแพทย์ในการ
_
ตัดสินใจเลือกใช้ยาที่เหมาะสม ( X = 3.06, SD = 0.16) ผู้ป่วยไม่ได้แสดง
บทบาทในการเลือกแนวทางการรักษาเอง ที่เหมาะกับวิถีชีวิตของตนเอง
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างเลือกรั
_ บประทานยา ที่มีผลข้างเคียงอื่นนอกเหนือ
จากที่เคยได้รับค�ำแนะน�ำ ( X = 2.84, SD = 0.16) ยังคงใช้ยาไปจนหมด
และรอจนถึงวันนัดครั้งถัดไป จึงจะสอบถามและแจ้งแพทย์หรือเภสัชกร
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ

ทีถ่ กู ต้อง ซึง่ อาจเกีย่ วเนือ่ งจากข้อมูลผลการศึกษา พบว่ามีการศึกษาข้อมูล
ด้ า นสุ ข ภาพด้ ว ยตนเองอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจึ ง ขาด
ความมั่นใจ ไม่กล้าตัดสินใจ ประกอบกับเชื่อถือไว้วางใจแพทย์จึงรอ
ที่จะพบแพทย์ ให้แพทย์ตัดสินใจแทนทั้งในแผนการรักษาและการเลือกใช้
ยาต่างๆ มากกว่าจะตัดสินใจเอง
แม้วา่ ระดับของพฤติกรรมความผูกพันของผูป้ ว่ ยด้านความปลอดภัย
ทางยา โดยภาพรวมจะอยูใ่ นระดับมาก พบว่าส่วนใหญ่มรี ะดับความผูกพัน
ในมิติของการเป็นผู้ให้ข้อมูล (Consultant) อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็น
เพียงระดับเบื้องต้นของความผูกพันเท่านั้น ส่วนมิติอื่นๆ ยังอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงมากเท่านัน้ ซึง่ แตกต่างจากการศึกษาของ Ruggiero19 ศึกษา
กลุม่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งในกลุม่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว พบว่าผูป้ ว่ ยมีสว่ นร่วมมีความ
เกี่ยวข้อง (Involvement) ร่วมตัดสินใจวางแผนการรักษา ร่วมกับ
ทีมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนจากองค์กร มีแนวทาง
เครื่องมือให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ร่วมฝึกการมีปฏิสัมพันธ์ ในการ
สื่อสารกับผู้ป่วย เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้ามามีส่วนร่วมในระบบสุขภาพ
มากขึ้ น ซึ่ ง ในประเทศไทยอาจต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ จ ะสนั บ สนุ น
ให้ผู้ป่วย ได้เข้ามามีส่วนร่วม เกิดความผูกพันในระบบสุขภาพที่มากขึ้น
ซึง่ จะเป็นโอกาสพัฒนาในการศึกษาแนวทางการกระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยมีสว่ นร่วม
มี พ ฤติ ก รรมความผู ก พั น เพื่ อ ความปลอดภั ย ให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น
เพื่อพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ กับพฤติกรรมความผูกพันของ
ผู้ป่วยด้านความปลอดภัยทางยาพบว่า มีเพียงปัจจัยเดียวคือ สัมพันธภาพ
ระหว่างผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ มีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับปานกลาง กับพฤติกรรมความผูกพันของผูป้ ว่ ยด้านความปลอดภัย
ทางยาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ρ = 0.374, p < 0.01) อธิบายได้ว่า
สัมพันธภาพระหว่างผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีระดับดี
จะท�ำให้พฤติกรรมความผูกพันของผู้ป่วยด้านความปลอดภัยทางยาจะมี
ระดับที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Bosworth20 ศึกษากลยุทธ์
ในการเพิ่ ม ระดั บ ความผู ก พั น ของผู ้ ป ่ ว ย พบว่ า หากผู ้ ป ่ ว ยและแพทย์
มีสัมพันธภาพที่ดี มีการสื่อสารที่ดีต่อกัน แพทย์มีบุคลิกภาพที่เป็นมิตรต่อ
ผู้ป่วย เปิดโอกาสผู้ป่วยในการแสดงความคิดเห็น จะเกิดความเชื่อถือ
ไว้วางใจ ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความตระหนักรู้ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมผูกพัน
ในการดูแลสุภาพของตนเอง และการใช้ยาทีป่ ลอดภัยช่วยเพิ่มประสิทธิผล
ในการดูแลรักษา เกิดความปลอดภัยทางการรักษาที่ดีขึ้นทั้งนี้สอดคล้อง
การศึกษาของ Martin21 พบว่าสัมพันธภาพระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยที่ดี
มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าร่วมในแผนการรักษาและร่วมป้องกัน
ความผิดพลาดในการรักษาพยาบาลและการใช้ยาได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ด้านบุคลิกภาพของแพทย์ การให้ข้อมูลต่างๆ การเปิดโอกาสให้
ผู้ป่วยได้ซักถาม ร่วมตัดสินใจเลือกแผนการรักษา มีความสัมพันธ์กับความ
ผูกพันของผูป้ ว่ ยด้านการเลือกแผนการรักษาและการใช้ยาอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ14
ส� ำ หรั บ ปั จ จั ย อื่ น ๆ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า ปั จ จั ย ด้ า นเพศ
(rpb = 0.168, p = 0.99) อายุ (ρ = 0.064, p = 0.53) ระดับการศึกษา
(ρ = 0.067, p = 0.51) ความแตกฉานด้านสุขภาพ ด้านทักษะการอ่าน
(ρ = 0.022, p = 0.83) และทักษะความเข้าใจ (ρ = 0.087, p = 0.39)
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความผูกพันของผู้ป่วยด้านความปลอดภัย
ทางยาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

สรุป

การศึกษานี้พบว่าปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างผู้รับบริการและ
บุคลากรทางการแพทย์ มีความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมความผูกพันของผูป้ ว่ ย
ด้านความปลอดภัยทางยาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ดังนั้นสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ จะเป็นหัวใจส�ำคัญที่จะ
ท�ำให้ผู้ป่วย เต็มใจเข้ามามีส่วนร่วมเกิดความผูกพันในระบบสุขภาพที่ดี
และจะยังผลให้เกิดความร่วมมือทีด่ ใี นการดูแลสุขภาพของตนเอง ท�ำให้เกิด
ความปลอดภัยต่อผู้ป่วย และเกิดการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
และการสาธารณสุขให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้ด้วยความร่วมมือทั้งบุคลากรและ
ผูป้ ว่ ย นอกจากนีโ้ รงพยาบาลทีผ่ า่ นมาตรฐานรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(HA) จะเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า โรงพยาบาลที่มีคุณภาพการบริการ
สุ ข ภาพที่ ไ ด้ ม าตรฐาน จะมี ร ะบบการบริ ก ารที่ ดี มี ม าตรฐานตั ว ชี้ วั ด
ในการควบคุมคุณภาพบริการ ท�ำให้โรงพยาบาลมีการบริการ ส่งเสริม
ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ดี มีมาตรฐานเพียงพอและมีแนวโน้ม
ที่ท�ำให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้อาจมีข้อจ�ำกัด เนื่องจากการเลือก
กลุ่มตัวอย่างไม่มีการสุ่มเลือก ไม่เป็น random ดังนั้นผลการศึกษา
จึงเฉพาะเจาะจงกับประชากรที่คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ป่วย
วัยผูใ้ หญ่ (อายุ 20-60 ปี) มีโรคประจ�ำตัว และได้รบั การรักษามากกว่า 1 ปี
นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังเป็นบุคคลในพื้นที่ใกล้เคียงของโรงพยาบาล
อาจมีความคุ้นเคยกับบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยลักษณะชุมชนชนบท
ปัจจัยทางวัฒนธรรมในชุมชน ผู้ป่วยเคารพนับถือ ไว้วางใจแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ ว่าเป็นผู้มีความรู้ และสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้
เมื่ อ เกิ ด การเจ็ บ ป่ ว ย จะยกภาระหน้ า ที่ ก ารดู แ ลและการตั ด สิ น ใจ
ในกระบวนการรักษาต่างๆ ให้เป็นหน้าที่ของแพทย์ ดังนั้นผู้ป่วยอาจมี
ความเกรงใจ และอยากช่วยเหลือให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ในเชิงบวก เชื่อว่าการร่วมมือ ชมเชยแพทย์และทีมสุขภาพจะส่งผลต่อ
การได้รบั การดูแลรักษาทีด่ ตี ามมาด้วย ดังนัน้ อาจเป็นไปได้ทรี่ ะดับคะแนน
อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาพบว่าสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กบั
ผู้ป่วยมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นควรมีการส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
กับผู้ป่วย ทั้งทักษะการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยด้วยบุคลิกภาพ
ทีเ่ หมาะสม มีทา่ ทีการแสดงออกทีเ่ ป็นมิตร รวมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำการปฏิบตั ิ
ตนทีถ่ กู ต้อง การเลือกให้ขอ้ มูลทีเ่ หมาะสมแก่ผปู้ ว่ ยแต่ละราย เช่น พืน้ ฐาน
การเข้าถึงข้อมูล การรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย
แสดงความคิดเห็น กระตุน้ ให้ผปู้ ว่ ยได้ตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมในการดูแล
ตนเองเพิ่มระดับพฤติกรรมความผูกพันของผู้ป่วยด้านความปลอดภัย
ทางยาให้มากขึ้น
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