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การรับรู้ความคลาดเคลื่อนทางยาของบุคลากรทางการ
แพทย์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้ความคลาดเคลื่อน
ทางยาของบุคลากรทางการแพทย์ในกระบวนการใช้ยา 
หน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างเป็น
บุคลากรทางการแพทย์ จ�านวน 42 คน ใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
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ร ้อยละ 73.81 และระดับปานกลางร้อยละ 23.81  
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สารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความคลาดเคลื่อน
ทางยาของบุคลากรทางการแพทย์ในกระบวนการใช ้
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Abstract
This survey research aimed to study 

on the perception of the medication errors in 
the medication use process and the factors 
associated with the health care providers’ 
perception in the medication errors. This research 
designs was cross-sectional descriptive study, 
by the interviewing with physicians, pharmacists 
and nurses in the hemodialysis unit. Research 
instruments was a questionnaire, that was used 
for the data collecting regarding perception of the 
medication use process, by the interviewing of 
all 42 health care providers in the hemodialysis 
unit. The collected data was then analyzed as 
percentage, frequency, mean, standard deviation, 
and Pearson’s Correlation Coefficient.

The result revealed that 73.81% of health 
care providers’ perception in medication errors 

Perception of Medication Errors in 
Medication Use Process:

A Case Study of Hemodialysis Unit in  
a Hospital

Kittiphon Khrueawang*, Chardsumon Prutipinyo**
Nithat Sirichotiratana***, and Korravarn Yodmai****

was at the lower level and 23.81% at the 
moderate level. Moreover, perception of drug 
characteristics and health care information 
systems (HIS) were significantly correlated with the 
health care providers’ perception in medication 
errors

This study recommended that the hospital 
administrator should re-implement or improve 
hospital information systems (HIS) on medication 
use process in the hemodialysis unit and hospital 
main system to reduce incidences of medication 
errors process in the hemodialysis unit.
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1. บทน�ำ
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาการไม่พึง

ประสงค์ของผูป่้วยพบได้มากในหน่วยไตเทยีม มกีารศกึษา
ท่ีเกีย่วข้องกบัประเดน็ด้านความปลอดภยัในหน่วยไตเทยีม
โดยพบว่า ความเสีย่งของผูป่้วยทีส่�าคัญ ได้แก่ ความคลาด
เคล่ือนทางยาและ การไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด
ไว้ (Garrick, Kliger, & Stefanchik, 2012) สถาบันการ
แพทย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (2000) ได้รายงาน
ความคลาดเคลื่อนทางการแพทย์ที่เป็นสาเหตุท�าให้ผู้ป่วย
เสียชีวิตโดยยาเป็นสาเหตุท�าให้มีผู้เสียชีวิตถึง 7,000 คน
ต่อปี ท�าให้เกิดความวิตกกังวลส�าหรับผู้รับบริการและเกิด
ความไม่เชื่อมั่นในระบบบริการสุขภาพ องค์การอนามัย
โลก(WHO, 2016) ได้รายงานอุบัติการณ์ความคลาด
เคลื่อนทางยาในภูมิภาคต่าง ๆ พบในประเทศสวีเดน  
ร้อยละ 42.00 สหราชอาณาจักร ร้อยละ 12.00 ประ
เทศแม็กซิโก ร้อยละ 58.00 และประเทศซาอุดีอาระเบีย  
ร้อยละ 18.70 ส่วนกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้พบรายงาน 6 ประเทศ ได้แก่ สิงค์โปร์ มาลาเซีย ไทย 
เวียดนาม ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็นการทบทวน
วรรณอย่างมีระบบเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนทางยาใน
ช่วงระยะเวลา 10 ปี มีการรายงานที่แตกต่างกันเป็นอย่าง
มาก การรายงานได้แบ่งความคลาดเคลื่อนทางยาตาม
กระบวนการใช้ยา ได้แก่ การสั่งใช้ยา การคัดลอกค�าสั่งใช้
ยา การจ่ายยา และการบริหารยา พบความคลาดเคลื่อน 
ในการสั่ งใช ้ยาต�่ าที่สุดร ้อยละ 7.00 และสูงที่สุด 
ร้อยละ 35.40 การคัดลอกค�าสั่งใช้ยาร้อยละ 15.00 
และ 70.22 การจ่ายยาร้อยละ 14.00 และ 37.78 และ
การบริหารยาร้อยละ 15.22 และ 88.66 (Salmasi, 
Khan, Hong, Ming, & Wong, 2015) จากการศึกษา
ความปลอดภัยของผู้ป่วยในเพนซิวาเนีย (Pennsylvania 
Patient Safety Advisory, 2010)ในกลุ่มผู้ป่วยฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียมพบอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อน
ทางยาสูงเป็นอันดับหน่ึงถึงร ้อยละ 28.50 การเกิด
ความคลาดเคลื่อนทางยามีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายปัจจัย
โดยองค์การอนามัยโลก (WHO, 2016) ได้สรุปปัจจัยที่
มีผลต่อความคลาดเคลื่อนทางยา 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย 
ท่ีเกีย่วข้องกบับคุลากรทางการแพทย์ ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบั
ผู้ป่วย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 

ปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องกบัยา ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตังิาน 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศ และปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างหน่วยสุขภาพปฐม
ภมูแิละทตุยิภมู ินอกจากนี ้ยังมกีารศกึษาความความคลาด
เคลื่อนทางยาแยกการศึกษาออกเป็นเฉพาะวิชาชีพต่าง ๆ 
ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร พยาบาล (Roy, 2005; Alanko & 
Nyholm, 2007; Domenico, 2012) การพฒันาระบบการ
จดัการยาและการใช้ยาให้มคีวามปลอดภยัต่อผูป่้วยจ�าเป็น
ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างสหสาขาวิชาชีพท้ังแพทย์ 
เภสัชกรและพยาบาล (Gunes, Gurlek, & Sonmez, 
2014) ซึง่เป็นผูท้ีป่ฏบิตังิานในกระบวนการใช้ยาตัง้แต่การ
สั่งใช้ยาจนถึงการบริหารยา

การรับรู ้ เป ็นขบวนการที่ เกิดขึ้นภายหลังจาก 
ที่สิ่งเร้ากระตุ้นการรู้สึกและถูกตีความเป็นสิ่งที่มีความ
หมายโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์และความเข้าใจของ
บุคคล (Bernstein, 1999) เป็นกระบวนการที่ตอบสนอง
ต่อสิ่งแวดล้อมที่ต่อเนื่องจากการรู ้สึกสัมผัสรับรู ้เป็นก
ระบวนการแปลความหมายของสิ่งเร้าที่ผ่านเข้ามาใน
กระบวนการความรู้สึก และจะถูกส่งไปตีความหรือแปล
ความหมายเป็นการรบัรู ้ดงันัน้ การรบัรูค้วามคลาดเคลือ่น
ทางยาจงึมคีวามส�าคญัเนือ่งจากการเกิดความคลาดเคลือ่น
ทางยามีผลกระทบหลายด้านและผลกระทบที่เกิดขึ้นมี
ตัง้แต่ไม่เป็นอนัตรายไปจนถงึเสยีชวีติได้ ส่วนความเหนือ่ย
ล้ามีผลต่อการปฏิบัติงานเนื่องจากส่งผลให้ความสามารถ
ในการปฏิบตังิานลดลง ส่วนสิง่แวดล้อมเป็นปัจจยัทีส่�าคญั
เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของหน่วยไต
เทียมมีความเป็นเฉพาะทางและเครื่องมือมีความซับซ้อน 
รวมถึงลักษณะของยาและระบบสารสนเทศเนื่องจากยา
อาจเป็นตัวส่งเสริมที่ท�าให้ความสับสนในกระบวนการใช้
ยา ส่วนระบบสารสนเทศนั้นมีผลในการลดประสิทธิภาพ
ของผู้สั่งใช้ยาและผู้จ่ายยา ในกรณีที่ค�าสั่งใช้ยาไม่ชัดเจน
และเกิดความล่าช้าในการส่งยาไปยังหน่วยรับบริการเพ่ือ
การบริหารยา สิ่งเร้าเดียวกันอาจจะท�าให้หลายคนรับรู้
ต่างกนั ฉะนัน้การเกดิการรบัรูส้ิง่ต่าง ๆ  ได้ต้องอาศยัปัจจยั
หลาย ๆ ด้าน

โรงพยาบาลแห่งหนึง่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรค
ไต มหีน่วยไตเทยีมขนาดใหญ่ทีส่ามารถรองรบัผูป่้วยได้เป็น
จ�านวนมาก อัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
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ไตเทียม พ.ศ. 2559 เฉลี่ย 350 ราย อัตราเฉลี่ยการรักษา 
117 รายต่อวัน และอัตราพยาบาลต่อผู้ป่วยเป็นหนึ่งต่อสี่
คน จากรายงานหน่วยไตเทยีมพบปัญหาของการจดัการยา
ในขัน้ตอนของการใช้ยาขณะผู้ป่วยฟอกเลอืดด้วยเครือ่งไต
เทียมโดยพบอตัราความคลาดเคลือ่นทางยาแบ่งระดบัการ
เข้าถึงผู้ป่วยและยังไม่ถึงผู้ป่วย ใน พ.ศ.2556 - 2558 โดย
ระดับถึงตัวผู้ป่วยร้อยละ 0.31, 0.15, 0.18 และระดับ
ไม่ถึงตัวผู้ป่วย ร้อยละ 0, 0.14, 0.78 ตามล�าดับ แม้ว่า
ความคลาดเคลื่อนทางยาจะเกิดอุบัติการณ์ขึ้นน้อยแต่พบ
ว่า แต่ละพืน้ท่ีมปัีจจยัทีเ่กีย่วข้องแตกต่างกนัการศกึษาการ
รับรู้ความคลาดเคลื่อนทางยาของบุคลากรทางการแพทย์
และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้ความคลาดเคลื่อนทางยา
ของบุคลากรทางการแพทย์ในกระบวนการใช้ยาในหน่วย
ไตเทียมจึงเป็นประโยชน์เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส�าหรับ
ผู้บริหารในการบริหารจัดการความคลาดเคลื่อนทางยา
ของกระบวนการใช้ยา เพื่อคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา
ให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายโรงพยาบาลและได้มาตรฐาน
ตามการรับรองของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) ที่ก�าหนดให้มาตรฐานด้านการปฏิบัติ
ในการใช้ยาให้มีความปลอดภัย ถูกต้อง เหมาะสมและเกิด
ประสิทธิผลของกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การสั่งใช้ยาจน
ถึงการบริหารยา ซึ่งต้องมีการก�ากับดูแลและสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนและองค์กรต้องสร้างความมั่นใจในระบบการ
จัดการด้านยาที่ปลอดภัย เหมาะสมและได้ผล รวมทั้งการ
มียาที่มีคุณภาพสูงพร้อมใช้ส�าหรับผู้ป่วย ผ่านกลไกก�ากับ
ดูแลและสิ่งแวดล้อมสนับสนุน

2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
เพื่อศึกษาการรับรู้ความคลาดเคลื่อนทางยาของ

บุคลากรทางการแพทย์ในกระบวนการใช้ยาและศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการรบัรูค้วามเหนือ่ยล้า ปัจจยั
การรับรู้สิ่งแวดล้อมและปัจจัยการรับรู้ลักษณะยาและ
ระบบสารสนเทศกับการรับรู้ความคลาดเคลื่อนทางยา
ของบุคลากรทางการแพทย์ในกระบวนการใช้ยาในหน่วย
ไตเทียม โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

3. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณน แบบภาค

ตัดขวาง (cross – sectional study) กลุ่มประชากร
ได้แก่ แพทย์ เภสัชกรและพยาบาลในหน่วยไตเทียม โรง
พยาบาลแห่งหนึ่ง จ�านวน 52 คน (ช่วงเวลาท�าการศึกษา)  
การเลือกกลุ่มตัวอย่างท�าโดยการศึกษากลุ่มประชากร
ทั้งหมดเนื่องจากกลุ ่มประชากรน้อยและเป็นหน่วยที่
มีความเฉพาะทางและก�าหนดให้กลุ ่มตัวอย่างเป็นไป
ตามเกณฑ์การคัดผู้เข้าร่วมการวิจัย ได้แก่ บุคลากรทาง 
การแพทย์ทั้ ง เพศชายและเพศหญิง ปฏิบัติงานใน
กระบวนการใช้ยา ในหน่วยไตเทียมอย่างน้อย 6 เดือน
ขึ้นไป อายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์และสมัครใจเข้าร่วมการ
วิจัยและเกณฑ์การคัดออกผู้ร่วมวิจัยคือ บุคลากรทางการ
แพทย์ไม่ได้ปฏิบัติงานช่วงเวลาเก็บข้อมูล ได้จ�านวน
กลุ่มตัวอย่าง 42 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามถาม
บุคลากรทางการแพทย์

ผู้วิจัยได้ออกแบบแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน
คือ แบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคลและการรับรู ้
ความเหนื่อยล้า การรับรู้สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
การรับรู้ลักษณะของยาและระบบสารสนเทศ และการ
รับรู้ความคลาดเคลื่อนทางยาของบุคลากรทางการแพทย์
ในกระบวนการใช้ยาในหน่วยไตเทียม คุณลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบและเป็นแบบมาตราวัด 
3 ระดบัในการรบัรูส้ิง่แวดล้อมในการปฏบิตังิานและมาตรา
วัด 5 ระดับในการรับรู้ความเหนื่อยล้า การรับรู้ลักษณะ
ของยาและระบบสารสนเทศ ลักษณะของข้อค�าถามมีทั้ง
ข้อค�าถามเชิงบวกและเชิงลบ

ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาโดยน�าไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ตรวจสอบ
ความสมบรูณ์ของเนือ้หา ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 
ความชัดเจนของภาษาที่ใช้รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขและแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาตามค�าแนะน�า 
และก�าหนดเกณฑ์ให้ผู ้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นตรงกัน
ทั้ง 3 คน ได้ค่า I-CVI เท่ากับ 1.00 ทุกข้อค�าถามและ
ค่า S-CVI เท่ากับ 1 (Polit, & Beck, 2006) จากนั้นน�า
แบบสอบถามไปทดสอบความเที่ยงของแบบสอบถาม 
หลังจากผ่านการตรวจสอบแก้ไขแล้ว โดยน�าไปทดลอง
ใช้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
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ใช้ยาในหน่วยอื่น ๆ ในโรงพยาบาลเดียวกันที่ไม่ได้อยู่ใน
กลุ่มตัวอย่างแต่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มประชากรท่ีศึกษา 
จ�านวน 30 คน แล้วน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความ
เท่ียงของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาช (Cronbach, 1990) ก�าหนดความมีนัย
ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และก�าหนดให้ค่าความเชื่อ
มั่นของแบบสอบถามไม่ต�่ากว่า 0.70 ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามการรับรู้ความเหนื่อยล้า เท่ากับ 0.81 
การรับรู้สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานเท่ากับ 0.70 การ
รับรู้ลักษณะของยาและระบบสารสนเทศ เท่ากับ 0.79  
การวิจัยครั้งนี้ผ่านกระบวนการพิจารณาก่อนการทดลอง
ใช้และการเก็บข้อมูลจริงจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ได้รับการอนุมัติ วันที่ 13 มีนาคม 2562 (COA. No. 
MUPH 2019 – 055)

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสูงสุดและค่าต�่าสุดในการบรรยายคุณลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่างและท�าการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัย
ต่าง ๆ กับการรับรู้ความคลาดเคลื่อนทางยาของบุคลากร
ทางการแพทย์ในกระบวนการใช้ยในหน่วยไตเทียม โดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน แปลความหมายของ
ความสัมพันธ์ตามแนวคิดของเอลิฟสันและคณะ (Elifson, 
Runyon, & Haber, 1990) ก�าหนดระดับความเชื่อมั่นที่
ระดับ 0.05 และข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ

4. ผลกำรวิจัย
คุณลักษณะของบุคลากรทางการแพทย์มีเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 30 – 39 ปี  
(x = 32.1 ± 4.17 ปี) มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า ประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ต�่าที่สุด 2 
ปีและสงูที่สดุ 18 ปี (x

_ 
= 8.23 ± 3.67 ปี) ผูป้ฏิบตังิานสว่น

ใหญ่เป็นพยาบาลร้อยละ 71.43 และส่วนใหญ่ไม่เคยได้รบั
อบรมเกี่ยวกับยาร้อยละ 90.48 การปฏิบัติงานต่อสัปดาห์
ส่วนใหญ่มากกว่า 45 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ร้อยละ 80.95 และ
เฉลี่ยต่อวันอยู่ในช่วง 9 – 12 ชั่วโมงต่อวันร้อยละ 71.43

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยการรับรู้ความคลาด
เคลื่อนทางยาของบุคลากรทางการแพทย์ในกระบวนการ

ใช้ยาในหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลแห่งหนึ่งอยู่ในระดับ
ต�่าร้อยละ 73.81 ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาพบ
ความคลาดเคลื่อนทางยาขณะปฏิบัติงานสูงถึงร้อยละ 
97.62 (x

_ 
= 10.45 ครั้ง) และพบว่ากระบวนการใช้ยา

ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความคลาดเคลื่อนสูงที่สุด คือ  
การคดัลอกค�าส่ังใช้ยาร้อยละ 40 รองลงมา คอื การบรหิารยา 
ร้อยละ 33.33 การสั่งใช้ย ร้อยละ 15.56 และการจัดจ่าย
ยาร้อยละ 11.11 สาเหตทุีท่�าให้เกดิความคลาดเคลือ่นทาง
ยาสูงที่สุด คือ การติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 26.42

ปัจจยัการรบัรูค้วามเหนือ่ยล้าของบคุลากรทางการ
แพทย์ (ตารางท่ี 1) พบว่า มคีวามเหน่ือยล้าระดบัปานกลาง 
ร้อยละ 59.52 (x

_ 
= 24.95 ± 4.52 คะแนน) และพบว่า 

การแสดงถึงความเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจ ส่วน
ใหญ่บุคลากรทางการแพทย์อยู่ในระดับรู้สึกบ้างบางครั้ง
ส่วนการแสดงถึงการมร่ีางกายและจติใจทีด่พีบว่า บคุลากร
ทางการแพทย์สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของผู้ป่วยได้
อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 45.24 และบุคลากรทางการ
แพทย์สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าและรู้สึกเปี่ยมไป 
ด้วยพลังในการปฏิบัติงานถึงร้อยละ 40.48

ปัจจัยการรับรู้สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยไตเทียม (ตารางที่ 1)  
พบว่า มีระดับความเหมาะสมดี ร้อยละ 42.86 (x

_ 
= 11.1 

± 2.67 คะแนน) บุคลากรส่วนใหญ่เห็นว่า แสงสว่างใน
พื้นที่ท�างานเพียงพอต่อการปฏิบัติงานร้อยละ 57.14  
และเสยีงรบกวนและการถูกรบกวนขณะปฏบิตังิานในพ้ืนที่
ปฏบิตังิานส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่า ถูกรบกวนหรอืไม่ประมาณ 
ร้อยละ 62 ส่วนอากาศ /การระบายอากาศ / ความร้อน
รู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะสม ร้อยละ 38

ปัจจยัการรบัรูล้กัษณะของยาและระบบสารสนเทศ
ของบุคลากรทางการแพทย์ (ตารางที่ 1) พบว่า มีการรับรู้
ระดับปานกลางร้อยละ 59.52 (x

_ 
= 38.9 ± 6.60 คะแนน) 

เมือ่พจิารณาลักษณะของยาพบว่า บคุลากรทางการแพทย์
รู้สึกบ้างบางครั้งว่าความคล้ายคลึงของการใช้ทางคลินิก
และยาชนิดเดียวกันหลายความแรงไม่ท�าให้สับสนขณะ
ใช้ยารวมถึงบรรจุภัณฑ์ของยามีข้อมูลยาที่ส�าคัญเด่นชัด
และไม่คลุมเครือร้อยละ 43 – 60 ส่วนระบบสารสนเทศ
บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่รู้สึกว่าบ้างบางครั้งว่า
รายการยาที่แสดงหน้าจอมีโอกาสท่ีท�าให้เกิดความคลาด
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เคลื่อน ข้อมูลอัตโนมัติแสดงมากจนเกินไป บางข้อมูลเป็น
ข้อความท่ีไม่ถกูต้อง และต้องป้อนข้อมลูจ�านวนมากเพือ่ส่ง
ข้อมลูสัง่ใช้ยาและบงัคบัให้คาดเดาเมือ่ไม่ทราบข้อมลู การ

คัดลอกค�าสั่งใช้ยาเดิมมีโอกาสไม่ถูกต้องได้ร่วมถึงการที่มี
ค�าสัง่ใช้ยาในระบบสารสนเทศและเอกสารท�าให้เกดิความ
ซับซ้อนและสับสนร้อยละ 40 – 50

ตำรำงที่ 1 ปัจจัยการรับรู้ต่าง ๆ กับระดับการรับรู้ความคลาดเคลื่อนทางยาของบุคลากรทางการแพทย์

กำรรับรู้ปัจจัยต่ำง ๆ ระดับกำรรับรู้ (ร้อยละ)

ต�่ำ (ไม่เหมำะสม)  ปำนกลำง สูง (เหมำะสมดี)

การรับรู้ความเหนื่อยล้า 38.10 59.52 2.38

การรับรู้สิ่งแวดล้อม 16.67 40.48 42.86

การรับรู้ลักษณะยาและระบบสารสนเทศ 40.48 59.52 -

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู ้ความคลาดเคลื่อน
ทางยาของบุคลากรทางการแพทย์ในกระบวนการใช้ยา
ในหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง (ตารางที่ 2) เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์กับปัจจัยการรับรู้ความเหนื่อยล้า
ของบุคลากรทางการแพทย์ การรับรู้สิ่งแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงาน และการรับรู้ลักษณะยาและระบบสารสนเทศ
โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันในการทดสอบ
พบว่า มคีวามสัมพนัธ์กบัปัจจยัการรบัรูล้กัษณะของยาและ
ระบบสารสนเทศของบุคลากรทางการแพทย์ (p-value 
= 0.02)

ตำรำงที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างการรับรู้ปัจจัยต่าง ๆ กับการรับรู้ความคลาดเคลื่อนทางยา
ในกระบวนการใช้ยาของบุคลากรทางการแพทย์

กำรรับรู้ปัจจัยต่ำง ๆ
ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กำรรับรู้ควำมคลำดเคลื่อนทำงยำ

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) p-value ระดับควำมสัมพันธ์

การรับรู้ความเหนื่อยล้า   - 0.15 0.34 ไม่มีความสัมพันธ์
ไม่มีความสัมพันธ์การรับรู้สิ่งแวดล้อม    0.11 0.47

การรับรู้ลักษณะยาและระบบสารสนเทศ    0.36* 0.02 ระดับปานกลาง
 
หมายเหตุ *ระดับนัยส�าคัญ 0.05

5. อภิปรำยผล
จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความคลาดเคลื่อน

ทางยาของบุคลากรทางการแพทย์ในกระบวนการใช้
ยาพบว่า อยู่ในระดับต�่าร้อยละ 73.81 และระดับปาน
กลางร้อยละ 23.81 เมื่อศึกษางานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
พบว่า มีสอดคล้องกับการศึกษาของคังและคณะ (Kang, 
Park, Oh, & Lee, 2017) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้การ

รายงานความคลาดเคลื่อนทางยารวมทั้งเหตุการณ์เกือบ
พลาดในกลุ่มเภสัชกรพบว่าร้อยละ 35.5 ของเภสัชกร
เห็นว่าเหตุการณ์เกือบพลาดไม่ใช่ความคลาดเคลื่อนทาง
ยาและประมาณร้อยละ 51 ของเภสัชกรเห็นว่าตนเองมี
บทบาทที่ส�าคัญในเร่ืองความคลาดเคลื่อนทางยาแต่พบ
ว่าเพียงร้อยละ 7.4 เท่านั้นที่เภสัชกรท�างานด้วยความ
ระมัดระวังในการป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทาง
ยา จากการทบทวนวรรณกรรมการรับรู้ของจุงและเมก
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เกสัน (Chung, & Megginson, 1981) เกี่ยวกับปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการรับรู้ได้แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยคือ ปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งปัจจัยภายนอกได้แก่ ขนาด
ของสิ่งเร้า ความเข้มข้นหรือความรุนแรง สิ่งที่เกิดขึ้น
ซ�้า ๆ จึงเห็นได้ว่า ความคลาดเคลื่อนทางยาท่ีเกิดขึ้นใน
กระบวนการใช้ยาในหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง 
ไม่ได้ส่งผลกระทบกับผู้ป่วยที่รุนแรงเป็นเพียงความคลาด
เคลือ่นในกระบวนการใช้ยา เป็นเหตกุารณ์ทีแ่ฝงอยูใ่นการ
ปฏิบัติงานและเป็นสิ่งเร้าที่ไม่ปรากฎอย่างชัดเจน จึงอาจ
ถูกมองข้ามจากบุคลากรทางการแพทย์ แม้ว่า 6 เดือนที่
ผ่านมาจะพบความคลาดเคลื่อนทางยาขณะปฏิบัติงานสูง
ถึงร้อยละ 97.62 (x

_ 
= 10.45 ครั้ง) ส่วนในกระบวนการ

ใช้ยานั้นบุคลากรทางการแพทย์รับรู้ว่า การคัดลอกค�าสั่ง
ใช้ยาเป็นความเส่ียงต่อการเกิดความคลาดเคลื่อนสูงท่ีสุด
และสาเหตุของความคลาดเคลื่อนที่สูงที่สุดคือ การติดต่อ
สื่อสาร ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของโฟรด์และคณะ 
(Ford, Killebrew, Fugitt, Jacobsen, & Prystas, 2006) 
ที่พบว่า ความคลาดเคลื่อนจากการบริหารยามากสุดถึง
ร้อยละ 41 และความคลาดเคลื่อนจากการคัดลอกค�าสั่ง
ใช้ยามีเพียงร้อยละ 21 นอกจากนี้ ยังพบว่าความคลาด
เคลื่อนทางยาในกระบวนการใช้ยามีความแตกต่างกันขึ้น
อยู่กับบริบททางคลินิกของแต่ละประเทศและบริบทของ
โรงพยาบาล จากการศึกษาของเคนกิลและคณะ (Kane-
Gill, Kowiatek, & Weber, 2010) ท�าให้พบว่า บุคลากร
ทีไ่ม่มปีระสบการณ์ ลายมืออ่านออกยาก หรอืการเขยีนไม่
ชัดเจน และสิ่งรบกวนท�าให้ขาดสมาธิเป็นสาเหตุท่ีท�าให้
เกดิความคลาดเคลือ่นทางยาในหอผูป่้วยวิกฤต ในทางตรง
กนัข้าม ภาระงานทีห่นกั บคุลากรไม่เพยีงพอ และการขาด
ประสบการณ์ เป็นสาเหตุของความคลาดเคลื่อนทางยาใน
หน่วยงานทั่วไป ดังนั้น หน่วยไตเทียมซึ่งเป็นหน่วยงานที่
เฉพาะทางจึงมีความแตกต่างของสาเหตุและกระบวนการ
เกิดความคลาดเคลื่อนทางยาเช่นเดียวกัน

การรับรู ้ความเหน่ือยล้าของบุคลากรทางการ
แพทย์อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 59.52 และระดับต�่า 
ร้อยละ 38.10 บคุลากรทางการแพทย์สามารถแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
สร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าและรู้สึกเปี่ยมไปด้วยพลังในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 40 - 45 และจากการศึกษาความ

เหนื่อยล้าอื่น ๆ ของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยไตเทียมพบว่า 
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลางโดยมกีารศกึษาความเหนือ่ย
ล้าของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยไตเทียมทางภาคเหนือของ
ประเทศอิตาลีที่ท�าการศึกษาความเหนื่อยล้าโดยจ�าแนก
เป็นด้านต่าง ๆ ในแพทย์และพยาบาลพบว่าส่วนใหญ่ร้อย
ละ 50 อยู่ในระดับต�่า (Klersy et al., 2007) ปัจจัยความ
เหนื่อยล้าของบุคลากรทางการแพทย์ไม่มีความสัมพันธ์
กับการรับรู้ความคลาดเคลื่อนทางยาในกระบวนการใช้ยา 
(p-value = 0.34) ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ
ซาสนาสและคณะ (Shahnaz, Tahere, Maryam, Reza, 
& Mohammadtaghi, 2017) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ความคลาดเคลื่อนทางยากับความพึงพอใจของงานและ
ความเหนื่อยล้าของพยาบาลซึ่งพบว่า ความเหนื่อยล้า
ของพยาบาลไม่สัมพันธ์กับความคลาดเคลื่อนทางยาอย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่มีการศึกษาที่แสดง
ให้เห็นว่า ภาระงานที่มาก บุคลากรที่น้อย ความเหนื่อย
ล้าทางด้านร่างกายและจิตใจ ชั่วโมงการปฏิบัติงานที่
ยาวนานเป็นสาเหตุหลักของการเกิดความคลาดเคลื่อน
ทางการแพทย์และจากการศึกษาของนิกเปย์มาและกอร์
แลมเนส (Nikpeyma, & Gholamnejad, 2009) ท�าให้
พบว่าความเหนื่อยล้าเป็นสาเหตุหลักหนึ่งในสามของ
การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา แม้ว่าการศึกษาครั้งนี้
ความเหนื่อยล้าของบุคลากรทางการแพทย์กับการรับรู้
ความคลาดเคลื่อนทางยาในกระบวนการใช้ยาไม่มีความ
สัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติเนื่องจากการรับรู้ความ
เหนือ่ยล้าของบคุลากรทางการแพทย์ในหน่วยไตเทยีมส่วน
ใหญ่มคีวามเหนือ่ยล้าระดบัปานกลางและระดบัต�า่มากถงึ
ร้อยละ 97 รวมถึงหน่วยงานมีการจัดอัตราก�าลังพยาบาล
ต่อผูป่้วยทีเ่พยีงพอจงึอาจท�าให้ภาระงานของผูป้ฏบิตังิาน
ไม่หนักจนเกินไป แต่การศึกษาอื่น ๆ  แสดงให้เห็นว่าความ
เหนือ่ยล้าเป็นปัจจยัทีส่มัพนัธ์กบัความคลาดเคลือ่นทางยา
ในกระบวนการใช้ยา

การรับรู้สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทางการแพทย์พบว่า มรีะดบัความเหมาะสมดร้ีอยละ 42.86 
ระดับเหมาะสมปานกลางร้อยละ 40.48 บุคลากรส่วน
ใหญ่เหน็ว่าแสงสว่างในพืน้ทีท่�างานเพยีงพอต่อการปฏบิตัิ
งานและเสยีงรบกวนและการถกูรบกวนขณะปฏบิตังิานใน
พืน้ทีป่ฏบิตังิานส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าถกูรบกวนหรอืไม่ ส่วน
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อากาศ/การระบายอากาศ/ความร้อนรูส้กึว่าไม่ค่อยเหมาะ
สม การศึกษาของเอเคนและคณะ (Aiken et al., 2011) 
ท�าการศึกษาใน 9 ประเทศ 1,400 โรงพยาบาล พบว่า  
ร้อยละ 25 – 30 ของโรงพยาบาลมสีิง่แวดล้อมในการปฏบัิติ
งานไม่เหมาะสมและยังพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์
ของบุคลากรในเชิงลบและคุณภาพการดูแลที่ต�่า จากการ
ศึกษาอื่น ๆ พบว่าสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานส่งผลต่อ
ลักษณะทางกายภาพ สังคมและจิตใจในพื้นที่การปฏิบัติ
งาน (Chan, & Huak, 2004) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ไม่มีความสัมพันธ์
กับการรับรู้ความคลาดเคลื่อนทางยาในกระบวนการใช้ยา 
(p-value = 0.47) เนื่องจากการรับรู้ความเหมาะสมของ
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
อยู่ในระดับปานกลางและระดับดีถึงร้อยละ 83.33 และ
ประเด็นของแสงสว่างในสถานที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่
ระดับสูง ส่วนเสียง/เสียงรบกวนอยู่ระดับปานกลาง แต่
จากการศึกษาอื่น ๆ พบว่างานที่พยาบาลปฏิบัติในสภาพ
แวดล้อมที่มีความแปรปรวนสูงทั้งทางร่างกายและจิตใจ
อาจส่งผลท�าให้เกิดความเหนื่อยล้า ความเครียดและ
ความคลาดเคลื่อนทางยาขึ้นและพ้ืนที่ที่ออกแบบสถานที่
ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมท�าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเครียด
และเพิม่ความเสีย่งทีจ่ะท�าให้เกดิความคลาดเคลือ่นทางยา
เกิดขึ้นได้ (Chaudhury, Mahmood, & Valente, 2009) 
แม้การศกึษานีปั้จจัยการรบัรูส้ิง่แวดล้อมในการปฏิบัตงิาน
ของบุคลากรทางการแพทย์ไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้
ความคลาดเคลื่อนทางยาในกระบวนการใช้ยาอย่างมีนัย
ส�าคัญทางสถติแิต่มกีารศกึษาอืน่ ๆ  ทีแ่สดงให้เหน็ว่าปัจจยั
สิง่แวดล้อมในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธ์กบัความคลาด
เคลื่อนทางยาในกระบวนการใช้ยา

การรับรู้ลักษณะของยาและระบบสารสนเทศของ
บุคลากรทางการแพทย์พบว่า มีการรับรู้ระดับปานกลาง
ร้อยละ 59.52 การรับรู้ระดับต�่าร้อยละ 40.18 และพบว่า
ปัจจัยการรับรู้ลักษณะของยาและระบบสารสนเทศของ
บุคลากรทางการแพทย์มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับ
การรับรูค้วามคลาดเคลือ่นทางยาในกระบวนการใช้ยาของ
บคุลากรทางการแพทย์ (p-value = 0.02) จากการศกึษาพบ
ว่า ลักษณะยาส่วนใหญ่รู้สึกบ้างบางครั้งว่าไม่ท�าให้สับสน
ขณะใช้ยาและบุคลากรทางการแพทย์รับรู้ว่าชื่อยา ฉลาก

ยา บรรจุภัณฑ์ของยาเป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดความคลาด
เคลื่อนทางยาที่น้อยที่สุด ร้อยละ 3.77 แต่จากการ
ศึกษาอื่นพบว่า ความสับสนของยาที่มีชื่อพ้อง มองคล้าย 
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ United states Pharmacopeia 
(USP, 2001) จึงได้ออกรายการคู่ยาทีท่�าให้เกดิความสบัสน
หรือมีโอกาสท�าให้เกิดความสับสนที่มีลักษณะชื่อพ้องมอง
คล้ายมากกว่า 1,500 รายช่ือคูย่า ทีไ่ด้รบัรายงานจาก USP 
Medication Errors Reporting (USP MER) และจาก
ดัชนีรายการยาของสหรัฐอเมริกา (The American Drug 
Index) อ้างอิงจากรายการยาตามมาตรฐานมีรายชื่อยา 
ที่มีลักษณะชื่อพ้อง มองคล้ายมากกว่า 1,200 คู่ยาใน 
ฉบับปี 2002 ซึ่งบางรายการไม่พบใน USP (Billups, & 
Billups, 2002) การไม่มีระบบเตือนความคล้ายคลึงกัน
ของฉลากยาและระบบการตั้งชื่อยาที่ไม่ดี เหล่านี้ล้วนเป็น
ปัจจยัส�าคญัท่ีท�าให้เกดิความคลาดเคลือ่นทางยา (Cohen, 
1995) แต่จากผลการศกึษาพบผลทีต่่างออกไปอาจจะเนือ่ง
มาจากการศึกษาอยู่ในเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยไตเทียมท�าให้
ลักษณะของการใช้ยามีความคล้ายคลึงกันและพบว่ายา
ที่ใช้ขณะฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมไม่มียาที่มีชื่อพ้อง
มองคล้ายจึงท�าให้การรับรู้ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
และระดับต�่าขณะที่การศึกษาอื่น ๆ มีกลุ่มผู้ป่วยที่หลาก
หลาย ส่วนระบบสารสนเทศพบว่า บคุลากรทางการแพทย์
ส่วนใหญ่รู้สึกบ้างบางครั้งว่ารายการยาที่แสดงหน้าจอมี
โอกาสทีท่�าให้เกดิความคลาดเคลือ่นทางยา ข้อมลูอตัโนมัติ
แสดงมากจนเกินไป บางข้อมูลเป็นข้อความที่ไม่ถูกต้อง  
ผู้ใช้ต้องป้อนข้อมูลจ�านวนมากในระบบเพื่อส่งข้อมูลสั่ง
ใช้ยาและบังคับให้คาดเดาเมื่อไม่ทราบข้อมูล รวมถึงการ
ใช้ทั้งระบบสารสนเทศและเอกสารท�าให้เกิดความซับ
ซ้อนและสับสนร้อยละ 40 – 50 มีการศึกษาที่แสดงให้
เห็นว่า ระบบสารสนเทศสามารถที่จะช่วยลดอุบัติการณ์
ความคลาดเคลือ่นทางยาลงและลดระยะเวลารอคอยยาได้ 
และเมือ่ได้ท�าการเปรยีบความคลาดเคลือ่นจากการสัง่ใช้ยา
ผ่านคอมพวิเตอร์กบัความคลาดเคลือ่นจากการเขยีนค�าสัง่
ใช้ยาพบความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้ยาคอมพิวเตอร์  
ร้อยละ 4.8 และความคลาดเคลือ่นจากการเขียนค�าส่ังใช้ยา 
ร้อยละ 6.7 (Shulman, Singer, Goldstone, & Belingan, 
2005) แต่พบการศึกษาที่แสดงว่า ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบคอมพิวเตอร์มีส่วนท�าให้เกิดความคลาดเคลื่อนทาง
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ยาร้อยละ 4.00 – -4.20 (Chuo & Hick, 2008) แม้หลาย
การศึกษาพบว่าระบบสารสนเทศสามารถช่วยลดอุบัติ
การณ์ความคลาดเคลือ่นทางยาลงรวมถงึการศกึษาครัง้นีท้ี่
พบว่า การรับรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลางและระดบัต�า่แต่พบว่ามลีกัษณะของระบบ
สารสนเทศท่ีแตกต่างออกไปจากการศกึษาอืน่ ๆ  โดยพบว่า
ความคลาดเคลือ่นทางยาทีเ่กดิข้ึนในกระบวนการใช้ยาของ
หน่วยไตเทียมเกิดจากการที่มีระบบสารสนเทศสองระบบ
ที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ ระหว่างระบบที่ใช้ดูแลรักษา 
ผูป่้วยไตเทียมและระบบสารสนเทศหลกัในโรงพยาบาลโดย
ต้องมีการคัดลอกค�าสั่งใช้ยาจากบุคลากรทางการแพทย์ 
จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ  พบว่าเมือ่มกีารน�าระบบ
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการสั่งใช้ยาจะไม่พบขั้นตอนของ 
การคัดลอกค�าสัง่ใช้ยาเนือ่งจากค�าสัง่ใช้ยาสามารถส่งไปยัง
ห้องเภสัชกรรมได้โดยตรง

6. ข้อจ�ำกัดกำรวิจัย
การศึกษาการรับรู้ความคลาดเคลื่อนทางยาของ

บุคลากรทางการแพทย์และปัจจัยที่สัมพันธ์กับการรับรู้
ความคลาดเคลื่อนทางยาของบุคลากรทางการแพทย์ใน
กระบวนการใช้ยาในหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง 
กลุ่มประชากรเป็นบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางและ
โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่มีกระบวนการ
ใช้ยาที่แตกต่างกันจากโรงพยาบาลอื่น ๆ จึงท�าให้กลุ่ม
ประชากรศึกษาน้อยท�าให้ไม่สามารถเป็นตัวแทนของการ
ศึกษาวิจัยในโรงพยาบาลทั่วไปได้

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้
ผู ้บริหารควรปรับปรุ งระบบสารสนเทศใน

กระบวนการใช้ยาหน่วยไตเทียมให้มีความสามารถในการ
เชื่อมโยงกันระหว่างสองระบบเพ่ือลดความคลาดเคลื่อน 
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ ทั้งนี้จากการศึกษาแสดงให้เห็น
ว่าปัจจัยการรับรู ้ลักษณะยาและระบบสารสนเทศของ
บุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยไตเทียมมีความสัมพันธ์
กบัการรบัรูค้วามคลาดเคลือ่นทางยาของบคุลากรทางการ
แพทย์ในกระบวนการใช้ยาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05

7.2 ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาวิจัยพบว่าควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่

มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความคลาดเคลื่อนกระบวนใช้
ยาหน่วยไตเทียม เช่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เป็นต้น และควรมีการศึกษา
วจิยัเชิงคณุภาพร่วมด้วย อกีทัง้ควรมกีลุ่มตวัอย่างทีม่คีวาม
หลากหลาย เช่น โรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน
หลาย ๆ แห่ง เป็นต้น เพื่อสามารถน�าผลการศึกษาวิจัยที่
ได้ไปอ้างอิงให้เกิดความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น
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