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52352306 : สาขาวิชาการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข
คําสําคัญ : คุณภาพบริการ/คลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี
อรุณวรรณ วัฒนพงศชาติ : คุณภาพบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี โรงพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรี. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ภก.ผศ.ดร.บุรินทร ต.ศรีวงษ. 114 หนา.
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีโรงพยาบาล
พระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี ในมุมมองผูรับบริการและผูใ หบริการ เครื่องมือที่ใชในสวนของผูรับบริการไดแก
แบบสอบถามซึ่งดัดแปลงจากแบบสอบถาม PSQ-HAART ของชูเพ็ญ วิบุลสันติ และคณะ ทดสอบความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคโดยเก็บขอมูลจากผูรับบริการจํานวน 30 คน ไดคา
ความเชื่อมั่นของระดับบริการที่ตองการไดรับเทากับ 0.97 ระดับบริการที่ไดรับบริการจริงเทากับ 0.95 และความ
ตั้งใจในการมารับบริการเทากับ 0.74 เก็บขอมูลผูรับบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีจํานวน 540 คน(รอยละ
83.08) ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2554 กลุมผูใหบริการใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางสัมภาษณ
ผูใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีไดแก อายุรแพทยจํานวน 4 คน เภสัชกรจํานวน 2 คน และพยาบาลให
คําปรึกษาจํานวน 2 คน โดยทําการสัมภาษณในดาน1)โครงสราง 2)กระบวนการ และ3)ผลลัพธ วิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงวิเคราะห
ผลการศึกษาพบวา ขอมูลทั่วไปของกลุมผูรับบริการ เปนเพศหญิง (รอยละ 56.77) อายุ31-40 ป
(รอยละ 49.63) อาชีพแรงงานรับจาง (รอยละ 46.85) การศึกษาระดับประถมปลาย (รอยละ 36.67) สถานภาพคู
(รอยละ 54.26) รายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 5000 บาท (รอยละ 40.56) ใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนา
(รอยละ 61.30) ระยะเวลาที่มารับบริการในคลินกิ อยูในชวง 1-3 ป (รอยละ 44.08) จํานวนเม็ดยาที่รับประทาน
ตอวันอยูในชวง 2-5 เม็ด (รอยละ 66.30) สูตรยาที่ไดรับขณะนี้เปนสูตรพื้นฐาน NNRTI based regimen (รอยละ
91.11) ระดับการใหบริการมีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับเทากับ 4.29 คาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับ
บริการจริงเทากับ 4.44 คาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการโดยรวมเทากับ 4.73 และคาเฉลี่ยคะแนนความพึง
พอใจโดยรวมเทากับ 4.55 ในสวนผูใหบริการจากการสัมภาษณ1)ดานโครงสรางสถานที่ใหบริการเปนคลินิก
เฉพาะ จํานวนบุคลากรและความรูของบุคลากรมีความเหมาะสม 2)ดานกระบวนการพบวา ระยะเวลาการ
ใหบริการ การบันทึกประวัติการรักษา การประเมินปญหาและการติดตามผลการรักษา การเตรียมความพรอม
ขบวนการใหคําปรึกษา และการติดตามเมื่อผูปวยขาดนัด มีความเหมาะสม 3)ดานผลลัพธใน 1 ปรอยละของผูที่
ไดรับการตรวจ CD4 2 ครั้งเทากับ 87.63 ไดรับการตรวจ viral load 1 ครั้งเทากับ 98.53 จากการศึกษาพบวาใน
มุมมองผูรับบริการมีระดับบริการที่ไดรับจริงสูงกวาระดับบริการที่ตองการไดรับ และในมุมมองผูใหบริการการ
ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีสวนใหญมีความเหมาะสมในการใหบริการ
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The objectives of this study were to evaluate the level of service, antiretroviral clinic
in Phrachomklao hospital Phetchaburi Province in a view of patients and healthcare
providers.The instrument in a part of patients used PSQ-HAART Questionnaire developed by
Chupen Viboonsunti et al.The questionnaire was tested Cronbach coefficient alpha by 30
patients.The reliabilities of expectation,perception an behavioral intention were 0.97,0.95 and
0.74 respectively.Five hundred and forty completed questionnaires were collected during
st
st
1 June until 31 August 2011 which accounted for 83.08 percent of total patients in
antiretroviral clinic.The instrument in a part of providers(Physician,Pharmacist and counseling
nurse) were semi-structured interview used.The interview composed of 3 parts which are
1)Structure, 2)Process and 3)Outcome. Descriptive and Inferential statistics were used for
statistical analysis.
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Results showed that the majority of the samples were female (56.77%),aged
between 31-40 years old (49.63%),laborer (46.85%),primary school l(36.67%) and married
status (54.26%).Average monthly incomes were lower than 5,000 baht(40.56%).Most of them
had a universal health care coverage insurance(61.30%).The average durations receiving
antiretroviral clinic was 1-3 years(44.08%).The numbers of medicine taken was 2-5
tablets(66.30%) and received NNRTI based regimen(91.11%).The average expected
service,perceived service,behavioral intention and satisfaction were 4.29,4.44,4.73 and 4.55
respectively.In a view of healthcare provider,1)Structure:specialized clinic,numbers and
knowledgeable of the clinic staffs were appropriate,2)Process:clinic operation time,medical
history record,problem evaluation and follow-up,patient orientation and counseling,and
miss-appointed patients follow up were appropriate,3)Outcome:Percents of annual CD4 report
for patients who got twice and viral load once check-up equaled to 87.63% and 98.53%
respectively.In summary patients perceived service higher than what they expected and for
healthcare providers,most service provided in antiretroviral clinic are appropriate.
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บทที่ 1
บทนํา
1.ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โรคเอดสเปนปญหาดานสาธารณสุขที่สําคัญปญหาหนึ่งของประเทศไทย
จาก
รายงานขอมูลสถานการณโรคเอดสของสํานักระบาดวิทยาพบวา ประเทศไทยมีจํานวนผูปวยโรค
เอดสสะสมตั้งแต พ.ศ.2527 จนถึง พ.ศ.2552 จํานวน 368,560 ราย โดยมีอัตราการปวยสูงสุดใน
พ.ศ.2547 เทากับ 48.59 ตอประชากรแสนคน[1] ทั้งนี้ตงั้ แตปงบประมาณ 2543 เปนตนมาไดมี
การพัฒนาระบบและขยายการใหบริการยาตานไวรัสเอชไอวีใหแกผูปวยโรคเอดส โดยใชยาตาน
ไวรัสเอชไอวี 3 ชนิดพรอมกันที่เรียกวา Highly active antiretroviral therapy (HAART) ตอมาใน
พ.ศ.2545 ไดเริ่มมีการผลิตยาตานไวรัสเอชไอวีสูตรพื้นฐานชนิดสูตรผสม 3 ชนิดภายในประเทศ
เปนผลทําใหยามีราคาถูกลง และมีการเขาถึงบริการมากขึ้นในทุกๆระบบ จนปงบประมาณ 2547
มีการประกาศใหบริการยาตานไวรัสเอชไอวีเปนนโยบายระดับชาติ และในปงบประมาณ 2549 ได
มีการนําระบบบริการยาตานไวรัสเอชไอวีเขาสูระบบหลักประกันสุขภาพทําใหสามารถใหบริการได
ครอบคลุมผูรับบริการสวนใหญได[2] และจากขอมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ.2553 พบวามีจํานวน
ผูปวย/ผูติดเชื้อเอดส ผูใหญที่ไดรับยาตานไวรัสเอชไอวีอยูถ ึง 188,332 ราย[3]
การใหบริการแกผูปวย/ผูติดเชื้อเอดสภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนานัน้ ไดจัดให
มีบริการใหครอบคลุมในเรื่องของการรักษาดวยยาตานไวรัส
การตรวจทางหองปฏิบัตกิ ารเพื่อ
ติดตามการรักษา การบริการใหคําปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ และการปองกันการ
แพรกระจายโรค[4]
ในปจจุบนั การใหบริการของโรงพยาบาลไดใหความสําคัญในเรื่องของคุณภาพเปน
อยางมาก โดยคุณภาพในมุมมองของผูประกอบวิชาชีพนั้นประกอบดวยองคประกอบดานเทคนิค
ไดแกความถูกตองบริการหรือการรักษา ความชํานาญที่กระทําการรักษาไดอยางเหมาะสม และใน
ดานปฏิสัมพันธระหวางแพทยกับผูปวยซึ่งขึ้นกับการสื่อสาร ความนาเชื่อถือ ความหวงใย และ
ความเห็นอกเห็นใจ[5] สวนในมุมมองของผูปวยที่มารับบริการจะประเมินคุณภาพในดานของการ
ใหบริการ
เนื่องจากผูป วยที่มารับบริการขาดฐานความรูทางการแพทยจึงไมสามารถประเมิน
คุณภาพทางการแพทยได[6] ซึ่งบริการทางการแพทยนั้นจัดเปนรูปแบบการบริการรูปแบบหนึง่
โดยการประเมินคุณภาพการใหบริการนั้นจะเปนการเปรียบเทียบบริการที่ไดรับกับความคาดหวัง
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ซึ่งความคาดหวังของแตละบุคคลนั้นขึ้นอยูก ับประสบการณในอดีต ความเชื่อถือสวนตัว และคํา
บอกเลา ถาไดรับบริการตามที่คาดหวังไวหรือเหนือความคาดหวังก็จะประเมินไดวาบริการนัน้ มี
คุณภาพ[7] Parasuraman และคณะ ไดสรางแบบสอบถาม SERVQUAL ประกอบดวยมิติ
คุณภาพที่ประเมินโดยผูรบั บริการ 5 ดานคือ สิ่งทีเ่ ปนรูปธรรม(Tangibles) ความนาเชื่อถือ
(Reliability)
การตอบสนองความตองการ(Responsiveness)
ความรูความสามารถของ
ผูใหบริการที่ทําใหเกิดความเชื่อมั่น(Assurance)
และการเอาใจใสดูแล(Empathy)
ซึ่ง
แบบสอบถามดังกลาวสามารถนํามาใชในการประเมินการใหบริการทางการแพทยได [5,8]
การรักษาดวยยาตานไวรัสเอชไอวีในปจจุบันยังไมสามารถกําจัดเชื้อเอชไอวีใหหมด
ไปจากรางกายได[9]ทําใหผูปวยเอดสตองไดรับการรักษาและการดูแลที่ตอเนื่องในระยะยาวจาก
สถานพยาบาล นอกจากนี้ผูปวยยังตองการการดูแลทั้งทางดานจิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งตอง
อาศัยความรวมมือจากหลายฝายประสานรวมกัน ไมวาจะเปนนโยบายจากภาครัฐ บุคลากรทาง
การแพทย ครอบครัว และชุมชน[10]
การใหบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีของโรงพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัด
เพชรบุรี ไดมกี ารใหบริการผูปวยตั้งแต พ.ศ.2546 ขอมูลสถิติของผูรับบริการในคลินกิ ยาตานไวรัส
เอชไอวี ณ สิ้นปงบประมาณ 2553 มีจํานวนผูรับบริการ 871 ราย โดยเฉลี่ยมีผูมารับบริการ
ประมาณเดือนละ 400 ราย มีผูปวยรายใหมเริ่มรับประทานยาตานไวรัสประมาณ 10 รายตอเดือน
รูปแบบการใหบริการเปนคลินิกเฉพาะแยกบริการจากผูปว ยโรคทั่วไป
โดยมีผูใหบริการ
ประกอบดวย อายุรแพทยจํานวน 1 คนหมุนเวียนใหบริการ เภสัชกรจํานวน 3 คน พยาบาลวิชาชีพ
ทําหนาทีใ่ หคําปรึกษาจํานวน 2 คน เจาพนักงานเภสัชกรรมจํานวน 1 คน ผูช วยเหลือคนไขจํานวน
1 คน เจาหนาทีบ่ ันทึกขอมูล 1 คนและกลุมอาสาสมัครผูติดเชื้อจํานวน 5 คน ขอมูลจากการวัดผล
การปฏิบัติงานใน พ.ศ.2552 ดวยโปรแกรม HIVQUAL-T ซึ่งทําการสุมตัวอยางจากผูรับบริการ
จํานวน 138 คนพบวา ผูปวยที่ไดรับการตรวจ CD4 อยางนอย 1 ครั้งในปที่ประเมินมีจํานวน
รอยละ 94.20 ผูปวยที่ไดรับการติดตาม Adherance ทุกครั้งมีจํานวนรอยละ 92.44 ผูปวยที่มีขอ
บงชี้และไดรับยาปองกันโรคปอดอักเสบมีจํานวนรอยละ 90.24 ผูปวยที่เขาเกณฑรับตานไวรัสเอช
ไอวีไดรับยาตานไวรัสเอชไอวีมีจํานวนรอยละ 89.13 ผูปวยที่มีขอบงชี้และไดรับยาปองกันโรคเยื่อ
หุมสมองอักเสบมีจํานวนรอยละ 77.78 ผูปวยที่ไดรับยาตานไวรัสเอชไอวีและไดรับการตรวจ viral
load อยางนอย 1 ครั้งมีจํานวนรอยละ 73.11 และผูหญิงที่ไดรบั การตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกมีจํานวนรอยละ 67.39 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวายังมีการใหบริการที่ไมครอบคลุม
ครบถวนตามตัวชี้วัดหลักของโปรแกรม HIVQUAL-T นอกจากนีจ้ ํานวนผูรับบริการมีแนวโนมที่เพิม่
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สูงขึ้น ซึ่งอาจสงผลตอคุณภาพในการดูแลผูป วยไมวาจะเปนเรื่องการใหการดูแลที่ไมครอบคลุม
ตามสิทธิประโยชนที่ผปู วยควรไดรับ การดูแลผูป วยที่มีภาวะโรคซับซอนมากยิ่งขึ้น ดังนัน้ ผูวิจัย
จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาคุณภาพบริการของคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี
โรงพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรี
ทั้งในมุมมองของผูรับบริการและผูใหบริการซึ่งในสวนของผูรับบริการใช
แบบสอบถาม PSQ-HAART ซึ่งใชมิติของคุณภาพที่ประเมินโดยผูรบั บริการ 5 ดานคือ สิ่งที่เปน
รูปธรรม(Tangibles)
ความนาเชื่อถือ(Reliability)
การตอบสนองความตองการ
(Responsiveness) ความรูความสามารถของผูใ หบริการที่ทําใหเกิดความเชื่อมั่น(Assurance)
และการเอาใจใสดูแล(Empathy)ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวไดมาจากการศึกษาของชูเพ็ญ วิบุลสันติ
และคณะ[11]
ซึ่งผูวิจยั เห็นวาแบบสอบถามดังกลาวสามารถนํามาประยุกตใชในการประเมิน
คุณภาพบริการของคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวีของโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรีได
สวนในมุมมองของผูใ หบริการนั้นใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางในการประเมินคุณภาพการ
ใหบริการซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาสามารถนําไปใชในกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงการ
ใหบริการของคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี และการดูแลผูปว ยเอดส/ผูต ิดเชื้อเอชไอวี เพื่อใหเกิดผล
ทางการรักษาทีด่ ี และเปนที่พึงพอใจของผูปวยตอไป
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2.วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อประเมินคุณภาพบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีของโรงพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรี ในมุมมองของผูรับบริการและผูใหบริการ
3.ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาคุณภาพบริการของคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี
โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรีโดยทําการศึกษากับผูรับบริการและผูใหบริการ ทําการ
เก็บขอมูลผูมารับบริการในคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวีตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2554 ถึง 31
สิงหาคม พ.ศ.2554 รวมเปนระยะเวลา 3 เดือน โดยมีขอบเขตดังตอไปนี้
ขอบเขตประชากร : การวิจัยนี้ไดศึกษากับประชากร โดยแบงเปน 2 กลุมไดแก
1.กลุมผูรับบริการ คือ ผูปวยเอดส/ผูติดเชื้อเอชไอวี ที่มารับบริการยาตานไวรัส
เอชไอวีในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
2.กลุมผูใหบริการ คือ ผูปฏิบัติงานใหบริการในคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวีของ
โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประกอบดวย อายุรแพทยจํานวน 4 คน(หมุนเวียน
ใหบริการ) เภสัชกร 2 คน(ไมรวมผูวิจัย) พยาบาลใหคําปรึกษา 2 คน
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4.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย
สามารถประเมินคุณภาพในคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวี โรงพยาบาลพระจอมเกลา
ผานมุมมองของทั้งผูรับบริการและผูใ หบริการ
5.นิยามศัพท
1.ระดับบริการที่ตองการไดรับ
หมายถึง ความตองการ ความรูสึก หรือความคิดอยางมีวจิ ารณญาณของผูปวยเอดส/
ผูติดเชื้อเอชไอวี ที่มารับบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัด
เพชรบุรี ในการคาดคะเนหรือคาดการณไวลวงหนาถึงบริการที่มีคุณภาพวาควรจะมี ควรจะเปน
หรือควรจะเกิดขึ้นตามความเหมาะสมตอสถานภาพหรือสถานการณนั้นๆซึ่งสามารถวัดไดดวย
เกณฑการวัดความคาดหวังของผูรับบริการ 5 ดานคือ สิ่งที่เปนรูปธรรม ความนาเชื่อถือ การ
ตอบสนองความตองการ ความรูความสามารถของผูใหบริการที่ทําใหเกิดความเชื่อมั่น และการเอา
ใจใสดูแล
2.ระดับบริการที่ไดรับบริการจริง
หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ความรู ความเขาใจอยางมีวิจารณญาณของผูปวยเอดส/ผู
ติดเชื้อเอชไอวี ที่ไดรับจากการบริการโดยผานประสาทสัมผัสภายหลังไดรับบริการแลวจากคลินิก
ยาตานไวรัสเอชไอวี โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสามารถวัดไดดวยเกณฑการวัด
การรับรูของผูรับบริการ 5 ดานคือ สิ่งที่เปนรูปธรรม ความนาเชื่อถือ การตอบสนองความตองการ
ความรูความสามารถของผูใหบริการที่ทําใหเกิดความเชื่อมั่น และการเอาใจใสดูแล
3.คุณภาพบริการ
หมายถึงระดับความสามารถของการบริการที่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
ซึ่งเปนความสอดคลองระหวางสิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังและรับรูตอบริการนั้น บริการที่ผูรบั บริการ
ไดรับจริงในสถานการณนนั้ เทากับหรือมากกวาบริการที่ผรู ับบริการคาดหวังจะทําใหผูรับบริการ
เกิดความพึงพอใจ
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5
6.กรอบแนวคิดในการศึกษา
การวัดคุณภาพบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีของโรงพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรี ทําการศึกษาโดยการประเมินจากทั้งมุมมองของผูใหบริการและผูรับบริการ
ในสวนของผูใหบริการใชแนวคิดของ Donabedian[12,13] ที่ประเมินคุณภาพในดาน
1. โครงสราง(Structure)
1.1 ลักษณะทางกายภาพ (Physical)
1.2 บุคลากร(Staff)
2. กระบวนการ(Process)
2.1 การใหการดูแลทางคลินิก(Clinical care)
3. ผลลัพธ(Outcome)
3.1 ผลลัพธทางคลินิก(Clinical outcome)
ผูรับ บริก ารทําการประเมิน คุณ ภาพบริก าร(Service quality) และความพึงพอใจ
(Satisfaction) โดยใชแนวคิดของ Parasuramanและคณะ[8] ซึ่งประเมินจากความเปนรูปธรรม
(Tangibles) ความนาเชื่อถือ(Reliability) การตอบสนองความตองการ(Responsiveness) ความรู
ความสามารถของผูใหบริก ารที่ทําใหเ กิดความเชื่อมั่นใจ (Assurance) และการเอาใจใสดูแล
(Empathy)
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Structure

Process

-Physical
-Staff

Clinical care

Dimensions of
service quality
-Tangibles
-Reliability
-Responsiveness
-Assurance
-Empathy

Outcome

Clinical
outcome

Expected service
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

Perceived
service

-Satisfaction
-Service quality

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาเรื่องคุณภาพบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีโรงพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรี ผูศึกษาไดทําการทบทวนวรรณกรรมเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษา โดยมี
รายละเอียดเรียงตามลําดับดังนี้คือ
1.แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ
2.การใหบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี และมาตรฐานงานการใหบริการ
3.สูตรยาตานไวรัสเอชไอวีในประเทศไทย
4.ระบบการใหบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีของโรงพยาบาลพระจอมเกลา
5.งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
1.แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ
คุณภาพเปนผลการปฏิบัติงานมิติหนึ่งที่พงึ ปรารถนา มีผูใหความหมายของคําวา
คุณภาพ ไวหลากหลายดังนี[้ 5,14]
Crosby กลาววา คุณภาพคือ ความสอดคลองกับความตองการ ซึ่งหมายถึงวาการจะ
บรรลุถึงคุณภาพไดนนั้ จะเกิดขึน้ เมื่อไดทําใหสอดคลองกับความตองการที่ไดระบุไวแลว
(Conformance to requirement)
Juran ใหความหมายของคุณภาพวาคือ ความเหมาะสมของผลิตภัณฑหรือบริการ
ตรงตามความตองการของผูใช (Fitness for use)
International Organization for Standardization (ISO) ใหความหมายของคุณภาพ
วาเปนลักษณะและองคประกอบโดยรวมทั้งหมดของสินคาหรือบริการที่เปนความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการที่ตั้งไว
Parasuraman และคณะ เสนอวาคุณภาพนัน้ ขึน้ อยูกับการรับรูของผูบริโภค
(Consumer
perception)
นั่นคือคุณภาพของบริการในสายตาของผูบริโภคเกิดจากการ
เปรียบเทียบความคาดหวังในบริการและสิ่งที่ผูรบั บริการคิดวาไดรับจากบริการนั้นบริการจะมี
คุณภาพเมื่อผูรับบริการไดรับในสิ่งที่คาดหวังไว
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Jaeger และคณะ ใหขอคิดเห็นไววาเมื่อพิจารณา คุณภาพ ใหเชื่อมโยงกับความ
คาดหวังของผูบริโภคหรือผูรับบริการอาจนิยาม คุณภาพ ไดเปน 3 ระดับคือ
1.คุณภาพขั้นพอใชได คุณภาพในระดับนี้หมายถึง การผลิตสินคา หรือ บริการใหได
ผลผลิตตามที่กําหนดรายละเอียด (Specifications) หรือมาตรฐาน (Standard) ไวลวงหนา หรือ
เรียกวาเปน Conformance quality
2.คุณภาพขั้นพอใจ คุณภาพในระดับนี้หมายถึง การที่สนิ คาหรือบริการทีใ่ หสามารถ
ตอบสนองความตองการความคาดหวังของลูกคาหรือผูปวยไดทั้งหมด ทําใหเกิดความพึงพอใจ
(Satisfaction) หรือเรียกวาเปน Requirements quality
3.คุณภาพขั้นประทับใจ คุณภาพในระดับนีห้ มายถึง การที่สินคาหรือบริการนั้นยอด
เยี่ยมมากถึงขนาดที่ทําใหลูกคาหรือผูปวยเกิดความประทับใจ (Delighted) นั่นคือสิ่งที่ไดนั้นมี
คุณคา (Value) มากกวาที่ผูปวยคาดหวังเอาไวมาก หรือเรียกวา Quality of kind
เมื่อพิจารณาใหเกิดความเฉพาะกับบริการทางสุขภาพมากขึ้น
มีผูกลาวถึง
ความหมายของคุณภาพดังนี้
Donabedain ใหความหมายของการดูแล (Care) ที่มีคณ
ุ ภาพสูงวา เปนการดูแลที่
คาดหวังไดวามีมาตรการทีจ่ ะชวยทําใหเกิดความอยูดีมีสขุ (Well-being) และความปลอดภัยแก
ผูรับบริการ ทั้งนีเ้ ปนผลจากการประเมินอยางละเอียดถึงผลไดและผลเสียอันเปนผลติดตามมา
จากการดูแลนัน้ และไดเพิ่มเติมในภายหลังอีกวาควรประกอบดวย 3 ดานคือ
1. ความหมายที่มีความสมบูรณนนั้ จะตองพิจารณาโดยเปรียบเทียบ ผลได และผล
ที่เสียหาย หรือความเสี่ยงตอสุขภาพโดยผูใหการดูแลรักษาตองใหคณ
ุ คาของสิ่งนี้โดยไมตองหวง
ถึงเรื่องตนทุนของคารักษา
2. ความหมายที่มาจากแตละบุคคล ซึ่งจะเนนเกี่ยวกับ ความคาดหวัง ถึงผลที่ได
และผลเสียหาย รวมถึงผลที่ไมพึงประสงคที่อาจจะติดตามมา
3. ความหมายที่มาจากทางดานของสังคมซึง่ จะรวมถึงคาใชจายของการ
รักษาพยาบาล ผลไดและผลเสียอยางตอเนื่องและคํานึงถึงวาการดูแลรักษานัน้ ไดมี การกระจาย
ทั่วไปในหมูประชาชน
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American Medical Association[15] นิยามการดูแลรักษาที่มีคุณภาพสูงวาเปนการ
ชวยเหลือทีก่ ระทําอยางตอเนื่องเพื่อยกระดับและดํารงไวซงึ่ คุณภาพชีวิตของผูปวย
และทําให
ผูปวยอายุยืนยาวขึ้น โดยการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการดูแลรักษาทีถ่ ูกตองเหมาะสม
ใหผูปวยมีสวนรวมรับทราบขอมูลตางๆ
การนําความรูทางวิทยาศาสตรมาเปนพืน้ ฐานและใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และนิยามการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพไววาตองมีคุณสมบัติ 8
ประการคือ
1.การสงเสริมใหผปู วยมีสุขภาพที่ดีทงั้ ทางรางกายและอารมณ
2.ใหความสําคัญในเรื่องการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค
3.มีการใหบริการทีท่ ันเวลา
4.ใหขอมูลแกผูปวยเพื่อใหผปู วยมีสวนรวมในกระบวนการรักษา
5.ใชหลักการทางการแพทยทเี่ หมาะสม
6.คํานึงถึงความเปนอยูทดี่ ีของผูปวย
7.มีการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ
8.บันทึกขอมูลอยางตอเนื่อง
Institute of Medicine กลาวไววา คุณภาพควรประกอบดวยความพึงพอใจดาน
สุขภาพของประชาชนหรือแตละบุคคลตอระดับการใหบริการสุขภาพที่จัดใหสอดคลองกับความรูที่
มีอยูในปจจุบัน[5]
อนุวัฒน ศุภชุติกุล และคณะ[14] ใหนิยามคุณภาพบริการไว หมายถึง การตอบสนอง
ความตองการที่จําเปนของลูกคาโดยอยูบนพื้นฐานของมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งนี้ประกอบดวย
1.ความพึงพอใจของผูรับบริการ (Customer satisfaction) อันเกิดจากความสามารถ
ในการตอบสนองความจําเปนและความตองการ
2.ภาวะปราศจากขอผิดพลาด (Zero defect) ทําสิ่งใดถูกตองตั้งแตครั้งแรก (Right
the first time)
3.การปฏิบัติที่สอดคลองกับมาตรฐาน (Standards) ซึง่ อาจหมายรวมถึงมาตรฐาน
วิชาชีพ องคความรูทางวิชาการ จริยธรรม และแนวทางปฏิบัติที่เปนทีย่ อมรับทั่วไป
4.การเกิดผลลัพธทดี่ ีตอคุณภาพชีวิต (Quality of life) ของผูปวย นั่นคือเกิดผลลัพธที่
ดีและพึงประสงคตอสุขภาพในภาพรวม ไมเพียงแตหายจากโรคภัยเทานัน้
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คุณภาพในมุมมองของผูประกอบวิชาชีพ
ผูประกอบวิชาชีพทางดานสุขภาพมักมององคประกอบของคุณภาพในลักษณะทีเ่ ปน
คุณสมบัติอันเนื่องมาจากวิธีการปฏิบัติของแพทยตอผูปวยโดยเนน
คุณภาพดานเทคนิค (Technical quality) ซึ่งมี 2 มิติ คือความถูกตองของบริการหรือ
การรักษาพยาบาลที่ให (Doing the right thing) และมีความชํานาญที่กระทําการรักษาไดอยาง
เหมาะสม (Doing the thing right) จะตองมีการตัดสินใจที่ถูกตองในทางเลือกของการรักษาผูปวย
แตละคน และมีการใหการรักษาทีถ่ ูกตอง ซึ่งขึน้ กับความชํานาญ การใชวิจารณญาณและปฏิบัติ
ไดเหมาะกับเวลา
คุณภาพดานการปฏิสัมพันธระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ (Interpersonal หรือ
Functional quality ) ขึ้นอยูกับพื้นฐานหลายอยางเชน ดานการสื่อสาร ความนาเชื่อถือ ความเห็น
อกเห็นใจ ความซื่อสัตย รูกาลเทศะ[5]
คุณภาพในมุมมองของผูรับบริการ หรือ ผูปวย
ความคาดหวังของผูรบั บริการหรือผูปวยตอการรักษาบริการขึ้นกับความตองการทีต่ ั้ง
ไว ทางเลือกที่มีอยู ประสบการณเดิม คุณคา ความเชื่อสวนตัว ความรูที่มีอยู รวมถึงฐานะ และ
ประเมินคุณภาพจากสิง่ ที่ไดรับกับความคาดหวัง ถานอยกวาก็มักจะลงความเห็นวาคุณภาพยังไม
ดี ถาไดตามที่หวังไวหรือเหนือความคาดหวังก็จะประเมินวาคุณภาพ ดีหรือดีมาก ผูรับบริการหรือ
ผูปวยประเมินคุณภาพการรักษาพยาบาลไดเฉพาะคุณภาพของการใหบริการ (Service) เทานัน้
เนื่องจากฐานความรูทางการแพทยจึงทําใหผูรับบริการไมสามารถประเมินคุณภาพทางการแพทย
ได[6]
เนื่องจากการดูแลรักษาพยาบาลในทางการแพทย
จัดเปนรูปแบบหนึ่งของการ
ใหบริการซึ่ง Parasuraman และคณะ ไดกําหนดใหคณ
ุ ภาพของการบริการ Service quality
(SERVQUAL) วาประกอบดวยองคประกอบ 5 ประการคือ[16]
1.ความเปนรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึงบริการที่ใหจะตองแสดงให
ผูรับบริการเห็นไดชดั เจน ใหความสะดวกสบายในรูปแบบที่สัมผัสได มีความสําคัญตอความรูสึก
ของผูรับบริการ เปนสิง่ ทีช่ ัดเจนสามารถสัมผัสได และรับรูไ ดประกอบดวย
สิ่งแวดลอม อาคาร สถานที่
เครื่องมือวัสดุอุปกรณที่ใชในการบริการ
บุคลากรทีใ่ หบริการ
อุปกรณทใี่ ชในการติดตอสื่อสาร
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2. ความนาเชื่อถือไววางใจ (Reliability) หมายถึง การใหบริการตรงตามทีก่ ําหนดไว
3. การตอบสนองในการใหบริการ (Responsiveness) หมายถึง ผูใหบริการมีความ
พรอมและเต็มใจทีจ่ ะตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการ
4. ความเชื่อมั่นใจใหแกผูรับบริการ (Assurance) หมายถึง ผูรับบริการมีความมั่นใจ
ในการรับบริการ ผูใหบริการมีความรู ความสามารถ และชํานาญงาน
5. การเขาถึงความรูสกึ ของผูรับบริการ (Empathy) หมายถึง ผูใหบริการเขาใจถึง
จิตใจผูรับบริการ
และสนใจดูแลเอาใจใสผูรับบริการ
การเขาถึงความรูสึกของผูรับบริการ
ประกอบดวย การติดตอสื่อสารที่เหมาะสม การเขาถึงบริการไดสะดวก ความเขาใจผูรบั บริการ
องคประกอบของคุณภาพ
Donabedian จําแนกระบบการทํางานที่เกี่ยวเนื่องกับคุณภาพเปน 3 องคประกอบคือ
โครงสราง (Structure) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ (Outcome)[12]
1.โครงสราง (Structure) หมายถึงลักษณะตางๆซึ่งครอบคลุมดานวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือ สถานะทางการเงิน จํานวนบุคลากร คุณวุฒิของบุคลากร ระบบการจัดการ
2.กระบวนการ (Process) หมายถึง ปฏิสัมพันธระหวางการใหและการไดรับการ
ดูแลซึ่งเกิดขึ้นระหวางบุคลากรทางการแพทยซึ่งเปนผูใ หบริการในเรื่องการวินิจฉัยและให
คําแนะนําทีเ่ กี่ยวกับการรักษาและการดูแลกับผูป วยซึ่งเปนผูรับบริการ
3.ผลลัพธ (Outcome) หมายถึง สภาวะของผูปวยที่ไดรบั การดูแลทางสุขภาพซึ่ง
รวมทั้งผลทางดานรางกาย และดานจิตใจซึง่ เกีย่ วกับความพึงพอใจทีม่ ีตอการไดรับการดูแล
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Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO
1989) ไดสรุปปจจัยทีเ่ ปนตัวชี้วัดคุณภาพการดูแลผูปวยมี 11ประการไดแก[5]
1.Accessibility หมายถึง ความสะดวกที่ผปู วยจะสามารถเขาถึงการดูแล
รักษาพยาบาลตามความจําเปนได
2.Timeliness หมายถึง ความพรอมของการดูแลที่มไี วใหกับผูปวยไดทันทีที่
ตองการ
3.Effectiveness หมายถึง การดูแลรักษาที่กระทําไดอยางดีโดยใชศิลปะทั้ง
ทางดานกิรยิ ามารยาท ความรูที่มีอยูใ นการใหการบริการตอผูปวย
4.Efficacy หมายถึง การบริการที่มีศักยภาพที่จะบรรลุถงึ ความตองการของผูมา
ใชบริการ
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5.Appropriateness หมายถึง การบริการทีใ่ หตรงกับความตองการของผูมาใช
บริการ
6.Efficiency หมายถึง การดูแลรักษาที่ไดผลตามความตองการโดยใชคาใชจาย
นอย หรือความเสียหายทีจ่ ะเกิดนอยที่สุด
7.Continuity หมายถึง การดูแลรักษาที่ผูปวยไดรับนัน้ มีการประสานกันอยาง
ตอเนื่องในบุคลากรกลุมตางๆทีเ่ ขามาใหการดูแลตลอดทัว่ ทั้งองคกร
8.Privacy of care หมายถึง การดูแลที่คํานึงถึงสิทธิของผูปวย เชน การเผยแพร
ขอมูลตางๆที่เกีย่ วของกับความเจ็บปวย จากแฟมขอมูลจากบุคลากรวิชาชีพ
9.Confidentiality หมายถึง การดูแลรักษาความลับ เกี่ยวกับตัวผูปวย โดยไมใหมี
การเปดเผยใหบุคคลอื่นๆโดยปราศจากการยินยอม
10.Participation of Patient and Patient Family in Care หมายถึง การดูแล
ผูปวยที่เปดโอกาสใหผูปวย หรือญาติ เขามามีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจในเรื่อง
เกี่ยวกับความเจ็บปวยของตนเอง
11.Safety of Care Environment หมายถึง การเตรียมสถานที่และเครื่องมือที่
จําเปนใหพรอมที่จะใหบริการการดูแลตอผูปวยทันทีเมื่อตองการ
การศึกษาของจิรุตม ศรีรัตนบัลล และคณะ[5] เพือ่ พัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพ
โรงพยาบาลเพื่อใชในกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเสนอแนะวาอาจจัด
หมวดหมูมิติของคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลไดเปน 3 หมวดคือ
หมวดที่ 1 คุณภาพของการใหการดูแลทางคลินิก (Clinical Quality Indicators)
หมวดที่ 2 คุณภาพของการบริการ (Service Quality Indicators)
หมวดที่ 3 คุณภาพของการจัดการองคกร (Management Quality Indicators)
และไดจัดกลุมมิติของคุณภาพสําหรับโรงพยาบาลไวดังนี้
ความสามารถ (Competence) ระดับความรู ทักษะ เทคโนโลยีในการดูแลผูปวย
เพื่อใหไดผลลัพธที่ตองการ
ประสิทธิผล (Effectiveness) การบริการบรรลุถึงผลลัพธของการรักษาทีเ่ ปนที่
ตองการ (Goal achievement) ตอบสนองตรงตามความตองการของผูปวย (Responsiveness)
และมีความสม่ําเสมอ (Consistency)
ความเหมาะสม (Appropriateness) ความถูกตองตามขอบงชี้ตามความจําเปนของ
ผูปวยและหลักวิชาการ
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ความปลอดภัย (Safety) ระดับของความเสี่ยงตอผลลัพธทางลบ ความผิดพลาดและ
ผลขางเคียงที่ไมตองการ
ความตอเนื่อง (Continuity) ผูปวยไดรับบริการอยางตอเนือ่ ง มีการประสานงานทีด่ ี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) โรงพยาบาลใหบริการโดยใชทรัพยากรอยางคุมคา ทันตอ
เวลา
การเขาถึงบริการ (Accessibility) ผูปวยสามารถเขาถึงบริการที่จําเปนไดตามขอบงชี้
และในเวลาที่สมควร
ความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได
(Accountability)
การบริการเปนทีย่ อมรับ
(Acceptability) มีความรับผิดชอบตอสังคมในสิ่งที่ดําเนินการ สามารถตรวจสอบและอธิบายได
ความมุง มั่น (Commitment) โรงพยาบาลแสดงใหเห็นวามีความมุงมั่นในการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง
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2.การใหบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี และมาตรฐานงานการใหบริการ
องคประกอบการใหการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส และการประเมินการใหบริการ
องคการอนามัยโลก(WHO)[17] ไดใหความสําคัญในการใหการดูแลผูตดิ เชื้อเอชไอวี/
ผูปวยเอดส ในดานการใหการดูแลทางดานการรักษาทางคลินิก นอกจากนั้นยังตองมีการใหการ
ดูแลและใหการสนับสนุนในดานของจิตใจ สังคม
วัตถุประสงคในการดูแลผูตดิ เชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส
1. ผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส สามารถเขาถึงการใหบริการในดานการวินิจฉัยโรค
การดูแลสุขภาพ การไดรับยา และไดรับการดูแลที่ครบถวน
2. ลดการตาย การเจ็บปวยและภาวะแทรกซอนที่เกิดจากภาวะโรคเอดส
3. มีการสงเสริมการปองกันการแพรกระจายของเชื้อเอชไอวี
4. เพิ่มคุณภาพชีวิตใหแกผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส และครอบครัว
องคประกอบการใหการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส
1. Clinical care for everyone
ผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสทุกคนควรไดรับการดูแลทางคลินิกในดานของการให
คําปรึกษาและการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (Voluntary Counseling and Testing:VCT)
การปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส การจัดการภาวะการเจ็บปวยที่เกิดจากโรคเอดส การควบคุม
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วัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การรักษาดวยยาตานไวรัสเอชไอวี การไดรับการดูแลแบบ
ประคับประคอง การรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส การลดการติดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลกู การตรวจ
ทางหองปฏิบัติการ และการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังการสัมผัส
2. Psychological support
การใหบริการในเรื่องการใหคําปรึกษาเพื่อใหผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส
สามารถอยูรวมกับครอบครัวได และสามารถเปดเผยผลเลือดกับครอบครัว รวมทั้งมีการสนับสนุน
ในเรื่องของการรวมกลุมกันของผูติดเชื้อเอชไอวีในรูปของกลุมอาสาสมัคร
3. Socioeconomic support
มีการสนับสนุนในเรื่องของที่อยูอาศัย อาหาร การมีหลักประกันทางสุขภาพใน
การไดรับการดูแลและรักษาภาวะโรคเอดส
4. Involvement of people living with HIV/AIDS and their families
ผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส ไดรับการดูแลและไดรับการรักษาที่ครบถวน
5. Respect for human rights and legal needs
ผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส ไดรับการบริการทีเ่ ทาเทียมกัน
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ภาพที่2.1 องคประกอบในการดูแลผูตดิ เชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสอยางครบถวน
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แนวทางการใหบริการดานการดูแลรักษาผูต ิดเชื้อเอชไอวีแบบองครวม[18]
แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผูต ิดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส
ระดับชาติปพ .ศ.2553 ไดกําหนดเปาหมายในการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีใหสามารถดํารงชีวิต
อยางมีความสุขและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี ซึ่งการใหการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสควรมีการ
ใหบริการการดูแลรักษาอยางครบถวนและตอเนื่อง (Comprehensive and Continue care) โดย
ครอบคลุมไปถึงการดูแลทางดานการแพทยและการพยาบาล การดูแลทางดานสังคมจิตวิทยา การ
ดูแลทางดานสังคมเศรษฐกิจและการคุมครองสิทธิ โดยการใหบริการทั้งหมดดังกลาวเกิดจากการ
ทํางานเปนทีมสหสาขาวิชาชีพของผูใ หบริการ และการมีสวนรวมของผูติดเชื้อ รวมถึงการดูแลโดย
ผูติดเชื้อและชุมชนเอง
สําหรับการดูแลทางดานการแพทยอยางครบถวนและตอเนื่องที่นอกเหนือไปจาก
บริการดานยาตานไวรัสและโรคติดเชื้อฉวยโอกาส หมายถึงการใหบริการอื่นๆเชน การตรวจ
ติดตามระดับ CD4 ในผูท ี่ยังไมรับประทานยาตานไวรัส การตรวจคัดกรองโรคตางๆ การสงเสริม
สุขภาพ บริการทั้งหมดนี้ควรใหและติดตามตั้งแตผูติดเชื้อเริ่มเขาสูระบบการดูแลรักษา โดยไมตอง
รอใหถึงระยะที่ตองรับประทานยาตานไวรัส
ประเด็นที่ควรคํานึงในการใหบริการทางดานการแพทยอยางครบถวนและตอเนื่อง คือ
เมื่อดําเนินการประเมินหรือการคัดกรองโรคและพบความผิดปกติควรมีการจัดระบบสงตอบริการ
และติดตามผูปวยหลังจากสงตออยางเปนระบบ ทั้งการสงตอภายในหนวยบริการเองและสงตอไป
หนวยบริการอื่นๆ เนื่องจากการใหบริการดูแลรักษาโรคและภาวะตางๆมีความหลากหลายและ
ตองการการดูแลรักษาโดยผูท ี่มีความสามารถและผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะดานซึ่งการตรวจคัดกรอง
ตางๆ และการสงเสริมสุขภาพมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การติดตามระยะของโรคโดยการตรวจระดับ CD4 และ viral load
ระดับเม็ดเลือดขาว CD4 เปนการตรวจพื้นฐานสําคัญเพื่อวางแผนการรักษาตาม
ระยะการดําเนินโรค การตรวจติดตามระดับ CD4 อยางสม่ําเสมอในผูท ี่ยังไมรับประทานยาตาน
ไวรัสทําใหผูติดเชื้อสามารถเขาถึงยาตานไวรัสไดเร็วขึน้ เมื่อ CD4 ลดลงมาถึงระดับที่ระบุในขอ
บงชี้ทคี่ วรไดรับยาตานไวรัส รวมไปถึงการรับยาปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
หลังการไดรับยาตานไวรัสควรมีการตรวจระดับ CD4 เนือ่ งจากการรักษาดวยยาตาน
ไวรัสที่ไดผลดีผูติดเชื้อเอชไอวีจะมีระดับ CD4 ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแสดงถึงระดับภูมิคุมกันที่ดีขนึ้
โดยทั่วไปหลังจากเริ่มการรักษาดวยยาตานไวรัส ผูติดเชื้อเอชไอวีจะมีระดับ CD4เพิ่มขึ้นประมาณ
100-150 cells/ป จนเขาสูภาวะปกติ นอกจากนี้การติดตามตรวจระดับ CD4 ยังชวยบงชี้วาเมื่อใด
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ที่สามารถใหผตู ิดเชื้อเอชไอวีหยุดรับประทานยาปองกันการติดเชื้อฉวยโอกาสแตละชนิดได ควรมี
การตรวจระดับ CD4 ครั้งแรกหลังจากพบวาติดเชื้อเอชไอวีและตรวจติดตามทุก 6 เดือน
การตรวจ viral load เปนการตรวจเพื่อวินิจฉัยการรักษาลมเหลว โดยทั่วไปหลังจาก
เริ่มใหการรักษาดวยสูตรยาตานไวรัสที่มปี ระสิทธิภาพและผูติดเชื้อเอชไอวีรับประทานในขนาดที่
ถูกตองสม่ําเสมอ ผูติดเชื้อเอชไอวีสวนใหญจะมี viral load ลดลงจนนอยกวา 50 copies/ml ใน
เวลา 6 เดือน ถา viral load ยังวัดไดเกินกวา 50 copies/ml ใหสงสัยวามีการรักษาลมเหลวซึ่งเมื่อ
เกิดการรักษาลมเหลว viral load จะมีความไวในการเปลี่ยนแปลงกอนการลดลงของระดับ CD4
เปนระยะเวลาหลายเดือน การตรวจ viral load ควรตรวจอยางนอยทุก 6 เดือนในปแรก ตอไปควร
ตรวจอยางนอยปละ 1 ครั้ง
2. การคัดกรองโรครวม
2.1 ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B)
การติดเชื้อเอชไอวีรวมกับไวรัสตับอักเสบบีทําใหเกิดผลทางคลินิกหลายดาน โดย
พบวาในผูที่รบั ประทานยาตานไวรัสและมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีรวมดวย เปนปจจัยเสี่ยง
หนึ่งของการเกิดภาวะตับอักเสบระดับ 4 (liver enzyme>10 เทาของคา upper limit) และพบ
การเสียชีวิตจากพยาธิสภาพของตับในผูติดเชื้อเอชไอวีรวมกับไวรัสตับอักเสบบีมากกวาผูตดิ เชื้อ
เอชไอวีทไี่ มติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีประมาณ 3 เทา ดังนั้นการตรวจคัดกรองตับอักเสบบีโดยการ
ตรวจหา anti-HBc,anti-HBsและ HBSAg ครั้งแรกหลังจากพบวาติดเชื้อเอชไอวี จึงมีวัตถุประสงค
เพื่อวางแผนการรักษาพิจารณาสูตรยาตานไวรัสในผูท ี่ติดเชื้อรวม และพิจารณาฉีดวัคซีนในผูทไี่ มมี
ภูมิคุมกัน
2.2 ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C)
ผูติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการในคลินิกเอชไอวี พบการติดเชื้อเอชไอวีรวมกับไวรัส
ตับอักเสบซีประมาณรอยละ 8 และพบสัดสวนของการติดเชื้อรวมแตกตางในกลุมประชากร เชน ผู
ฉีดยาเสพติด (รอยละ 72-95) ชายรักชาย (รอยละ 1-12) ผูที่มีเพศสัมพันธตางเพศ (รอยละ 9-27)
โดยผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือดจํานวนมาก (มากกวา 500,000
IU/mL) มีโอกาสเสียชีวิตจากพยาธิสภาพของตับมากกวาประมาณ 2 เทาของผูที่มีปริมาณไวรัส
ตับอักเสบซีในกระแสเลือดที่นอยกวา การตรวจคัดกรองตับอักเสบซีโดยการตรวจ anti-HCV ครั้ง
แรก หลังจากพบวาติดเชื้อเอชไอวี มีวัตถุประสงคเพื่อชวยในการพิจารณาวางแผนการรักษา การ
รับประทานยาตานไวรัส รวมทั้งการสงเสริมการลดพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆที่ทําลายเซลลตับ และ
ปองกันการถายทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
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2.3 การคัดกรองโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธมคี วามเกีย่ วของกับการติดเชื้อเอชไอวีทั้งทางระบาด
วิทยาและอาการทางคลินกิ ผูที่ติดเชื้อ Herpes simplex type 2 มีความเสี่ยงตอการรับเชื้อเอชไอวี
เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เทา และการติดเชื้อรวมกันทําใหอาการแสดงของโรคเริมไมเปนไปตามรูปแบบ
ปกติ(Atypical manifestation) สวนการติดเชื้อเอชไอวีรวมกับซิฟลิสทําใหการดําเนินโรคของ
ซิฟลิสเปลีย่ นแปลงไป เชน พบอาการแสดงของโรคที่ไมเปนไปตามรูปแบบปกติ พบการเกิดเปน
Neurosyphillis ในระยะเวลาเร็วขึน้ ซึ่งสวนใหญพบการติดเชื้อซิฟลิสมากในกลุมชายรักชาย และ
สิ่งที่สําคัญคือการตรวจพบโรคติดตอทางเพศสัมพันธแสดงถึงการมีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน
ดังนั้นการคัดกรองจึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหการรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและเพื่อปองกัน
ภาวะแทรกซอน รวมทั้งใหการปรึกษาและแนะนําเรื่องการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย เพื่อปองกัน
การถายทอดเชื้อและรับเชื้อเอชไอวีเพิ่ม
วิธกี ารตรวจคัดกรองและความถี่
1.ซักประวัติเสีย่ งทางเพศทุกครั้งที่มารับบริการ
2.ซักประวัติอาการโรคติดตอทางเพศสัมพันธทกุ ครั้งที่มารับบริการ และใหบริการ
การตรวจวินจิ ฉัยในผูที่พบอาการผิดปกติ และใหการรักษาในผูที่พบวามีโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
3.ตรวจเลือดคัดกรองซิฟลิส โดยวิธี RPR ในครั้งแรกหลังจากพบวาติดเชื้อเอชไอวี
และตรวจติดตามอยางนอยปละ 1 ครัง้ (แนะนํา 2-4 ครั้งตอป) ในผูที่มปี ระวัติเสีย่ งทางเพศ และ
ถาพบ RPR titer >1:32 แนะนําใหตรวจ CSF RPR เพื่อคัดกรอง Neurosyphilis
ประวัติเสี่ยงทางเพศ คือ ไมใชถงุ ยางอนามัยกับผูที่ไมใชสามี- ภรรยา มีคูเพศสัมพันธ
หลายคน มีเพศสัมพันธกับผูใ หบริการทางเพศ มีคเู พศสัมพันธที่มพี ฤติกรรมเสี่ยงหรือปวยเปน
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
ประวัติอาการโรคติดตอทางเพศสัมพันธ คือ มีแผลบริเวณอวัยวะเพศ หรือทวารหนัก
มีมูกหนองไหลจากทอปสสาวะหรือทวารหนัก ปสสาวะแสบขัด ปวดทองนอย ลูกอัณฑะบวมโตกด
เจ็บ มีกอนหูดบริเวณอวัยวะเพศหรือทวารหนัก ตกขาวผิดปกติ อาการของซิฟลิสระยะที่ 2 และ
อาการของ Neurosyphilis
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3. การคัดกรองโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
3.1 วัณโรค
เนื่องจากผูติดเชื้อเอชไอวีมีโอกาสเสี่ยงตอการปวยเปนวัณโรคจาก
Latent
infection และปวยจาก Primary tuberculosis มากกวาคนที่มีภูมิคุมกันปกติประมาณ 10 เทา
โดยพบวาผูติดเชื้อเอชไอวีมีความเสี่ยงตลอดชวงชีวติ (Life time risk) ตอการปวยเปนวัณโรค
รอยละ 50 แตผูไมติดเชื้อเอชไอวีมีความเสี่ยงเพียงรอยละ 5-10 พบการปวยเปนวัณโรคไดในทุก
ระยะการดําเนินโรคของการติดเชื้อเอชไอวี วัณโรคยังทําใหไวรัสเอชไอวีเพิ่มจํานวนมากขึน้ สงผล
ใหการดําเนินโรคไปเปนโรคเอดสเร็วขึ้นและเปนสาเหตุการเสียชีวิตสําคัญของผูติดเชื้อเอชไอวี
ดังนั้นการคัดกรองวัณโรคจึงมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาและรักษาโรค รวมทั้งยังเปนการควบคุมการ
แพรกระจายและการระบาดของวัณโรค
วิธีการตรวจคัดกรองและความถี่
1.ตรวจ Chest X-ray ครั้งแรก หลังจากพบวาติดเชื้อเอชไอวี
2.ซักประวัติอาการวัณโรคทุกครัง้ ที่มารับบริการ ใหการวินจิ ฉัยและดูแลรักษาในผู
ที่พบอาการผิดปกติ
3.2 CMV retinitis
การติดเชื้อ CMV ที่จอประสาทตาเปนสาเหตุที่พบมากทีส่ ุดในความผิดปกติทาง
ตาของผูติดเชื้อเอชไอวีซึ่งมักพบในผูที่มีระดับ CD4 นอยกวา 100 cells/mm3 และพบวาการรอให
มีอาการแสดงทางตาไมมีความไวพอที่จะวินจิ ฉัยโรค (sensitivity รอยละ 7) หากวินจิ ฉัยและรักษา
ชาทําใหเกิดตาบอดได ดังนัน้ จึงควรมีการตรวจตาในผูท ี่มีความเสี่ยงเพื่อคัดกรองความผิดปกติ
ของจอประสาทตา เพื่อใหการรักษาเร็วขึ้น สามารถปองกันความพิการได
วิธีการตรวจคัดกรองและความถี่
ตรวจตา โดยวิธี indirect ophthalmoscope ปละ 1 ครั้ง ในผูที่มีระดับ CD4 นอย
กวา 100 cells/mm3
3.3 มะเร็งปากมดลูก
พบความผิดปกติของเซลลมะเร็งปากมดลูกจากการตรวจคัดกรองในหญิงที่ติดเชื้อ
เอชไอวีประมาณรอยละ 20 และพบการติดเชื้อ HPV และความผิดปกติของเซลลปากมดลูกมากวา
ผูไมติดเชื้อ รวมทั้งพบมากขึน้ ในผูที่มีระดับ CD4 ต่ําลง ดังนัน้ จึงแนะนําใหตรวจคัดกรองอยาง
สม่ําเสมอเพื่อคนหาและทําใหผูปวยเขาสูการดูแลรักษาและติดตามตั้งแตความผิดปกติระยะ
เริ่มตน การเตรียมความพรอมโดยการใหความรูที่พอเพียงเกี่ยวกับวิธีการตรวจ อธิบายเรื่องการพบ
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ความผิดปกติของเซลล แนวทางการดูแลรักษาและชวยลดความวิตกกังวลและความกลัวของผูติด
เชื้อตอการตรวจคัดกรอง
วิธีการตรวจคัดกรองและความถี่
ตรวจ Pap smear ครั้งแรกหลังจากพบวาติดเชื้อเอชไอวี และทุก 6 เดือน ในปแรก
ที่มารับบริการ หลังจากนัน้ ตรวจซ้ําปละ 1 ครั้ง ในผูติดเชื้อเพศหญิงทุกราย
3.4 มะเร็งทวารหนัก
สําหรับในผูต ิดเชื้อเอชไอวีตรวจพบความผิดปกติบริเวณทวารหนักทั้งเพศหญิง
ชาย ชายรักชาย โดยพบประมาณรอยละ 11-36 นอกจากนี้พบการติดเชื้อ HPV และความผิดปกติ
ของเซลลทวารหนักในผูติดเชื้อเอชไอวีมากกวาผูไมติดเชื้อ อีกทั้งพบมากขึน้ ในผูที่มีระดับ CD4
ต่ําลง และเมื่อพบเซลลทวารหนักผิดปกติจากการตรวจ Pap smear แลวติดตามไป 6 เดือนพบ
การเปลี่ยนแปลงเปนเซลลมะเร็งคอนขางสูง พบความเสี่ยงสูงตอการเกิดมะเร็งทวารหนักในผูที่มี
ประวัติเคยเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ผูท ี่มีคูนอนหลายคน ผูท ี่มีเพศสัมพันธทางทวารหนัก
ดังนั้นจึงแนะนําใหตรวจคัดกรองอยางสม่ําเสมอ เพื่อคนหาและทําใหผูปวยเขาสูการดูแลรักษา
และติดตามตั้งแตความผิดปกติระยะเริ่มตน
วิธีการตรวจคัดกรองและความถี่
ตรวจ Anal pap smear ครั้งแรกหลังจากพบวาติดเชื้อเอชไอวีและทุก 6 เดือน ใน
ปแรกที่มารับบริการ หลังจากนั้นตรวจซ้ําทุก 1 ป ในผูท ี่มีเพศสัมพันธทางทวารหนัก และผูที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมของสถานบริการสาธารณสุขแตละแหง
4. การสงเสริมสุขภาพ
4.1 สุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ
การติดเชื้อเอชไอวีมคี วามสําคัญและเชื่อมโยงกันอยางมากกับเรื่องสุขภาพทาง
เพศและอนามัยเจริญพันธุ จุดมุงหมายของการใหบริการเรื่องอนามัยเจริญพันธุ คือการทําให
ผูรับบริการไดรับขอมูลที่รอบดานเพียงพอตอการตัดสินใจในการดําเนินชีวิตทางเพศที่ปลอดภัย
และไดรับบริการอนามัยเจริญพันธุทเี่ หมาะสมตรงกับความตองการ
รวมทั้งทางเลือกของการ
วางแผนครอบครัว โดยปราศจากการบังคับ การใหบริการดานสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญ
พันธุที่มีคณ
ุ ภาพ จะชวยลดการแพรระบาดของโรค ตลอดจนสงเสริมสุขภาพทางเพศและคุณภาพ
ชีวิตของผูติดเชื้อใหดีขึ้น
นอกจากการใหบริการสําหรับผูตดิ เชื้อที่มารับบริการทั่วไป
ควรคํานึงถึงการ
ใหบริการสําหรับกลุมที่มีความตองการหรือเงื่อนไขเฉพาะที่แตกตางกัน เชนผูมีรายไดนอย
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พนักงานบริการ
กลุมชายขอบเขาถึงบริการไดยากและกลุมวัยรุนซึ่งกําลังเปลี่ยนผานเขาสูวยั
ผูใหญและเริ่มมีเพศสัมพันธ
ระบบบริการที่สําคัญของสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุคือการใหบริการ
ปรึกษา การสงเสริมการมีเพศสัมพันธทปี่ ลอดภัย การวางแผนครอบครัว การคัดกรองและดูแล
รักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ การคัดกรองมะเร็งระบบสืบพันธุ การอนามัยมารดาและทารก
และการปองกันการติดเชื้อจากมารดาสูท ารก
4.1.1การสงเสริมการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย
การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย หมายถึง การมีกจิ กรรมทางเพศที่ไมมีการสัมผัสสาร
คัดหลั่งเขาไปในชองทางทีเ่ ชื้อเอชไอวีสามารถเขาสูรางกาย
ซึ่งการใหบริการควรคํานึงถึง
สถานการณที่เกี่ยวของดวย เชน การสื่อสารกับคูในเรื่องการตอรองถึงทางเลือกเพื่อการมี
เพศสัมพันธที่ปลอดภัย รวมทั้งการใหการปรึกษาเพื่อวางแผนทางเลือกในการเปดเผยผลเลือด
และใหคูมารับการตรวจเลือดดวยตนเอง เนื่องจากพบสัดสวนของคูที่มีผลเลือดตางสูงประมาณ
รอยละ 17-30 ทั้งในคลินกิ เอชไอวีและยาตานไวรัส คลินิกบริการการปรึกษาเพื่อตรวจเลือดเอชไอวี
และคลินิกฝากครรภ ซึ่งอัตราการติดเชื้อรายใหมในคูผลเลือดตางที่เปนคูนอนประจําพบมากกวาคู
ที่ไมติดเชื้อจํานวนหลายเทา
แนวทางการสงเสริมการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย
1.ประเมินทักษะการสื่อสารและขอจํากัดในการสื่อสารของผูรับบริการ
และ
แนะนําแนวทางการสื่อสารกับคู เรื่องการมีเพศสัมพันธ
2.ใหขอมูลความรู และแนะนําเรื่องทางเลือกในการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย
3.ใหขอมูลความรู และแนะนําเรื่องการใชถุงยางอนามัยอยางถูกวิธี
4.ใหการปรึกษาเพื่อวางแผนทางเลือกในการเปดเผยผลเลือด และใหคูมารับการ
ตรวจเลือดดวยตนเอง
4.1.2การวางแผนครอบครัว
ผูติดเชื้อทั้งชายและหญิงสวนใหญอยูใ นวัยเจริญพันธุ โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบนั มีการรักษาดวย
ยาตานไวรัสแพรหลายทําใหผูติดเชื้อมีสุขภาพแข็งแรง ดังนั้นความตองการดานการเจริญพันธุจ ึง
ควรไดรับการประเมินอยางรอบดาน โดยคํานึงถึงเงื่อนไขทางดานครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ
จิตใจ และขอดี/ขอเสียทางดานสุขภาพ โดยผูใหบริการตรวจควรใหขอมูลที่รอบดาน และเพียงพอ
ตอการตัดสินใจของผูรับบริการโดยปราศจากอคติและการบังคับ ทั้งในเรื่องวิธี
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และทางเลือกในการคุมกําเนิด ผลของยาคุมกําเนิดกับยาที่รักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสและยาตาน
ไวรัส และการใหการปรึกษากรณีตองการมีบุตรหรือเกิดการตั้งครรภไมพึงประสงค
แนวทางการใหบริการวางแผนครอบครัว
1.ประเมินความตองการในการคุมกําเนิดหรือการมีบตุ ร
2.ใหขอมูลและการปรึกษาเรื่องวิธีคุมกําเนิด โดยผูรับบริการเปนผูต ัดสินใจเลือก
วิธีที่เหมาะสมกับสุขภาพและความตองการของตน
3.ใหการปรึกษาและวิเคราะหสถานการณความเสี่ยง เพือ่ ประเมินความพรอมใน
การมีบุตรและการตัดสินใจตั้งครรภ
4.2 โภชนาการ
4.2.1ภาวะทุพโภชนาการ
การที่ผูติดเชื้อมีภาวะโภชนาการที่ดชี วยสงเสริมใหการดูแลรักษาไดผลดี ชะลอ
การดําเนินโรคและลดอัตราการเสียชีวิต พบวาผูที่มี BMI (kg/m2) ในขณะทีเ่ ริ่มยาตานไวรัสนอย
กวา 17 มีความเสี่ยงตอการเสียชีวิตมากกวาผูที่มี BMI มากกวา 18.5 ประมาณ 2 เทา ปจจัยที่ทํา
ใหเกิดภาวะทุพโภชนาการในผูต ิดเชื้อเอชไอวี คือ การเบื่ออาหาร อุจจาระรวง มีไขเรื้อรัง หรือปวย
ดวยโรคติดเชื้อ
4.2.2ความเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด
เนื่องจากการรับประทานยาตานไวรัสทําใหผูตดิ เชื้อมีอายุยืนยาวขึ้นและยาตาน
ไวรัสบางชนิดโดยเฉพาะกลุม PIs มีผลขางเคียงทําใหระดับไขมันในเลือดสูงขึ้น เกิดภาวะดื้อตอ
อินซูลิน และความดันโลหิตสูง ดังนัน้ จึงมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูตดิ
เชื้อเพิม่ ขึ้น และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงจึงมีความสําคัญ ซึ่งการเลือก
รับประทานอาหารทีเ่ หมาะสม เปนสวนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
แนวทางการใหบริการ
1.ประเมินภาวะโภชนาการและสุขภาพ โดยการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง วัดความ
ดันโลหิต ซักประวัติปจ จัยเสี่ยงของการเกิดภาวะทุพโภชนาการ และปจจัยเสี่ยงตอโรคหลอดเลือด
และหัวใจทุกครั้งที่มารับบริการ
2.ใหขอมูลความรูเรื่องขอควรปฏิบัติในการดูแลสุขภาพดานอาหารและ
โภชนาการในครั้งแรกที่มารับบริการ
และใหการปรึกษาตอเนื่องในกรณีที่มปี ญหาสุขภาพที่
เกี่ยวของกับการรับประทานอาหาร
3.ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวานและภาวะไขมันสูง ทุก 6 เดือน
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มาตรฐานงานใหบริการคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวี
ประโยชนในการจัดทํามาตรฐานและการจัดบริการดูแลผูตดิ เชื้อเอชไอวีและผูปวย
เอดสตามมาตรฐาน[19]
1. ประโยชนที่ผูติดเชื้อเอชไอวี ผูปวยเอดส และครอบครัวจะไดรับ
1.1ผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้ เนื่องจากไดรับการดูแลที่มีมาตรฐาน สามารถ
ดูแลตนเองและครอบครัวไดดีขึ้น ตลอดจนสามารถกลับไปทํางานได และอยูในสังคมไดดี
1.2คาใชจายในการดูแลรักษาของครอบครัวลดลง เมื่อผูตดิ เชื้อเอชไอวีและผูปวย
เอดสไดรับการดูแลที่มคี ุณภาพไดมาตรฐานทําใหสุขภาพกายใจดี ไมเจ็บปวยบอย
1.3ผูปวยมีความรูเรื่องโรค เกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการดูแลตนเอง
2. ประโยชนที่ผูปฏิบัติงาน จะไดรับ
2.1เกิดความสุขในการดูแลผูปวยเนื่องจากเห็นผลการรักษาที่ดีขึ้น
2.2ภาคภูมิใจและเกิดการขยายงานเชิงปริมาณและคุณภาพ
2.3ลดความผิดพลาดในการทํางาน และการฟองรอง
2.4ลดความเครียดในการทํางาน เนื่องจากจํานวนผูป ว ยที่อาการรุนแรงลดลง
ความผิดพลาดในการทํางาน การฟองรองลดลง
3. ประโยชนที่โรงพยาบาล จะไดรับ
3.1ลดตนทุนการจัดบริการ หากผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสไดรับการดูแลที่ดี
มีคุณภาพไดมาตรฐาน จะชวยใหผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปว ยเอดสมีสุขภาพแข็งแรง ไมเจ็บปวยจน
ตองนอนโรงพยาบาลบอยเปนเวลานาน จะชวยลดอัตราการครองเตียงและตนทุนการจัดบริการ
3.2ลดปญหาความผิดพลาดในการทํางาน เนื่องจากการจัดบริการมีมาตรฐาน
3.3โรงพยาบาลไดรับการยอมรับ/เชื่อถือมากยิ่งขึ้น
4. ประโยชนโดยภาพรวมของประเทศ จะไดรับ
4.1เกิดความสําเร็จในการรักษาผูปวย มีการขยายพื้นที่การบริการเชิงปริมาณ
และคุณภาพ
4.2เกิดการเรียนรูทางวิชาการดานการรักษาเอดส สามารถเก็บเปนองคความรู
และขยายใหแกผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
4.3ลดคาใชจายโดยรวมของประเทศ
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4.4ลดผลกระทบทั้งในดานอัตราการปวย ตายของผูปวย การติดเชื้อ และปญหา
สังคม (เชน เด็กกําพรา ผูสูงอายุ เปนตน)
4.5การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ
การใหการดูแลผูต ิดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยโรคเอดส
ที่จะประสบผลสําเร็จนั้นจําเปนที่
จะตองมีขบวนการในการติดตามและประเมินผล องคการอนามัยโลก(WHO) ไดใชหลักการของ
การประกันคุณภาพ(Quality Assurance) โดยผานการประเมินในสวนของปจจัยนําเขา (Inputs)
ขบวนการ (Process) และผลลัพธ (Outcome) ซึ่งการประกันคุณภาพนั้นจะสงผลใหเกิดผลลัพธ
(Outcome) ที่ดีขึ้นทัง้ ทางดานของผลการรักษาและความพึงพอใจ
หลักการสําคัญของการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส[20]
1. ผูติดเชื้อเอชไอวีไดรับการรักษาทีถ่ ูกตอง
2. มีการปองกันการแพรกระจายของเชื้อเอชไอวีโดยมีการสนับสนุนในเรื่องของการมี
เพศสัมพันธที่ปลอดภัย การใชถงุ ยางอนามัย การปองกันการติดเชื้อจากแมสลู ูก และการลดการ
ติดเชื้อเอชไอวีที่เกิดจากการทํางานในบุคลากรทางการแพทย
3. ผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส มีสวนรวมในการประเมินการใหบริการ
4. มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเพื่อใหมกี ารปรับปรุงคุณภาพ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจ
5. ระบบการใหบริการตองมีการใหบริการในเรื่องของ การตรวจคัดกรองการติดเชื้อ
เอชไอวี การใหคําปรึกษา การปองกันและการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส การไดรับยาตานไวรัส
เอชไอวี การปองกันการติดเชื้อจากแมสูลูก ซึ่งตองมีการใหการดูแลทางดานจิตใจของผูตดิ เชื้อเอช
ไอวี รวมทั้งสามารถเชือ่ มโยงครอบครัวและชุมชนใหรวมกันดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี
6. มีความตอเนื่องและมีการเชื่อมโยงการใหบริการระหวางผูใ หบริการแตละคนและ
สถานบริการในระดับที่ตางกัน
7. แผนการใหบริการผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส ตองครอบคลุมในเรื่องของความ
เปนมนุษย และเรื่องเศรษฐกิจ
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สําหรับประเทศไทยการใหการดูแลและรักษาผูตดิ เชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสนั้นไดถกู
บรรจุไวในชุดสิทธิประโยชนหลักประกันสุขภาพแหงชาติตงั้ แตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2549 เพื่อเปน
การพัฒนาศักยภาพและควบคุมคุณภาพของการใหบริการดูแลรักษาใหไดตามมาตรฐาน
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.)จึงมีการกําหนดมาตรฐานการดูแลผูตดิ เชื้อและการ
ใหยาตานไวรัสเอชไอวี โดยพิจารณาใน 4 มิติคือ[4]
1.ดานบุคลากร
2.ดานอาคารสถานที่
3.ดานระบบบริการ
4.ดานการพัฒนาคุณภาพ
ดานบุคลากร ประกอบดวย
1.อายุรแพทย กุมารแพทย หรือแพทยทั่วไปที่มีความรูเพียงพอในการวินิจฉัย ดูแล
รักษา รวมถึงการใหยาตานไวรัสเอชไอวี การปองกันและรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส แกผูตดิ เชื้อ/
ผูปวยเอดสในผูใหญและหรือในเด็ก
2.พยาบาลที่มีความรูพื้นฐานเรื่องโรคเอดส แนวทางการคัดกรอง การดูแลรักษาการ
ใหยาตานไวรัสเอชไอวี การติดเชื้อฉวยโอกาส และภาวะแทรกซอนจากการรักษา รวมถึงภาวะ
จิตใจของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส และครอบครัว เพื่อสามารถประเมิน ใหการดูแล ติดตามและ
ประสานงานกับแพทย บุคลากรสหวิชาชีพ เครือขายผูติดเชื้อ และ/หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของได
3.เภสัชกร เจาพนักงานเภสัชกรรมหรือบุคลากรสาธารณสุขอื่น ที่มีความรูเ รื่องโรค
เอดส โดยเฉพาะยาตานไวรัสเอชไอวีกลุมตางๆและมีทกั ษะเพียงพอในการใหความรู ใหการ
ปรึกษาแกผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส เรื่องการใชยาอยางถูกตองตรงเวลา อาการและอาการแสดงของ
ผลขางเคียงจากยา การปฏิบัตติ ัวเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปฏิกิริยากับอาหาร หรือยากลุมอื่น การ
ประเมินความรวมมือในการใชยา รวมถึงบริหารจัดการระบบการเบิกจายยาตามที่สปสช.กําหนด
4.ผูใหการปรึกษา อาจเปนนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห พยาบาล หรือบุคลากร
สาธารณสุขอื่นที่มีความรู ทักษะและประสบการณเพียงพอในการใหการปรึกษาแกผูติดเชื้อ/ผูปวย
เอดส ใหมคี วามรูและการปฏิบัติตัวไดอยางถูกตอง ประเมินความพรอมและความรวมมือในการ
รักษาโดยเฉพาะการใชยาตานไวรัสเอชไอวี สามารถประเมินดูแลสภาวะทางจิตใจ สังคมแกผูติด
เชื้อ/ผูปวยเอดสและครอบครัว รวมถึงการดูแลในระยะสุดทาย ตลอดจนประสานงานกับแพทย
บุคลากรสหวิชาชีพ เครือขายผูติดเชื้อ และ/หรือหนวยงานที่เกีย่ วของได
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5.นักเทคนิคการแพทย นักวิทยาศาสตรการแพทย เจาพนักงานวิทยาศาสตร
การแพทย หรือบุคลากรสาธารณสุขอื่น ที่มีความรูความสามารถในการเก็บสิ่งสงตรวจ การตรวจ
ทางหองปฏิบัติการ และ/หรือสงตรวจหองปฏิบัตกิ ารอื่นสําหรับโรคเอดสไดอยางถูกตอง
6.ทีมบุคลากรอื่นๆทีเ่ กี่ยวของ
ดานอาคารสถานที่
มีหองตรวจผูปวยนอกทีเ่ ปนสัดสวนมิดชิด โดยอาจจัดเปนคลินกิ พิเศษมีสถานที่
และชวงเวลาการใหการปรึกษาที่ผูรับบริการสามารถเขาถึงได เปนสัดสวนเหมาะสม และมีการจัด
พื้นที่อยางเหมาะสม สะอาด สวยงาม ใหความรูสึกผอนคลาย
1.มีหองปฏิบัติการ ที่มีเนื้อที่เพียงพอ มีการจัดพืน้ ที่ เหมาะสม ระบบแสงสวางและ
การระบายอากาศที่ดี มีเครื่องมือ อุปกรณ ในการเก็บสิ่งสงตรวจ การตรวจหรือสงตรวจที่ได
มาตรฐาน
2.มีหองยาที่มีขนาดเนื้อทีเ่ พียงพอ มีการจัดพืน้ ทีเ่ หมาะสมสําหรับการจายยา และให
การปรึกษาเรื่องยา มีระบบแสงสวางและการระบายอากาศที่ดี มีเครื่องมือ อุปกรณ สื่อ หรือ
เอกสารตางๆในการบริหารการเบิกจายยา การสงมอบยา และใหการปรึกษา
3.มีสถานที่สําหรับการดําเนินกิจกรรมในการดูแลดานจิตใจ สังคม แกกลุมหรือ
เครือขายผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส และครอบครัว และ/หรือหนวยงานอื่นทีเ่ กี่ยวของอยางเหมาะสม
ดานระบบบริการ
1. การซักประวัติ และ ตรวจรางกาย
1.1มีแบบบันทึกและมีการบันทึกประวัติ ความเสีย่ ง อาการ อาการแสดง และการ
ตรวจรางกายของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสรายใหม ในกระดาษหรือสื่ออิเลคโทรนิกส ครบถวนตามแนว
ทางการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
1.2มีการบันทึกประวัติ อาการ อาการแสดง และการตรวจรางกาย ในการมา
ตรวจติดตามทุกครั้งในกระดาษหรือสื่ออิเลคโทรนิกสอยางเหมาะสมสามารถประเมินความ
เปลี่ยนแปลง ภาวะแทรกซอน หรือผลขางเคียงจากยาของผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสได
2. มีระบบการรักษาความลับ การเคารพสิทธิผูปวยและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่
เหมาะสม
3. การตรวจชันสูตร ตามแนวทางการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดส
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3.1มีการตรวจทางหองปฏิบัติการพืน้ ฐานไดเองอยางนอย CBC , UA , FBS ,
Triglyceride ,Total Cholesterol ,BUN ,Creatinine ,VDRL ,Pap smear ,Sputum AFB,HIV
antibody,และ Chest X-ray
3.2มีการตรวจหรือสามารถเก็บและสงตรวจทางหองปฏิบตั ิการไดอยางถูกตอง
โดยติดตามเพื่อรายงานผลไดทนั เวลา คือ CD4 , Viral load , Drug resistane และอื่นๆตาม
ความจําเปน เชน HDL , Cholesterol , LFT
4. การรักษาดวยยาตานไวรัสเอชไอวีโดยมีระบบบริหารยาตามระบบที่สปสช.
กําหนด ใหการบริการยาตานไวรัสเอชไอวีที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน โดยตองมีการใหการปรึกษา
และเตรียมความพรอมแกผปู วยกอนใหยา ใหผูปวยมีทางเลือกและสมัครใจรับการรักษา มีการ
ติดตามประเมินความตอเนื่องในการรักษา มีการประเมินและใหการปรึกษาเกี่ยวกับผลขางเคียง
และการปฏิบัติตัวที่ถกู ตอง
4.1จายยาสูตรพื้นฐานและสูตรทางเลือกเมื่อมีขอบงชี้ตามแนวทางที่สปสช.
กําหนด
4.2จายยาสูตรดื้อยาเมื่อมีผลการตรวจการดื้อยาและเปนความเห็นจาก
ผูเชี่ยวชาญ
4.3 คนหา ดูแลรักษาผลขางเคียงจากยา รวมถึงการใหยาลดไขมันในเลือด
5. การปองกัน คัดกรอง และรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส หรือโรคมะเร็งที่พบบอย
ตามขอบงชี้
6. การใหความรู การปรึกษาเกี่ยวกับโรคและการปฏิบัติตัวทีถ่ ูกตอง มีการดูแลดาน
จิตใจ สังคม โดยผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสทุกรายตองไดรบั การประเมิน และพิจารณาใหการดูแล
พัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสมและความพรอมของหนวยบริการ โดยอาจสนับสนุนการมี
สวนรวมของกลุม/เครือขาย/องคกรผูติดเชื้อ เชน
6.1ใหสุขศึกษา การปรึกษา หรือใหการดูแล รายบุคคล และ/หรือ ครอบครัว
6.2จัดกิจกรรมกลุมในสถานบริการ เชน กลุมเพื่อนชวยเพื่อน หรือกิจกรรมอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
6.3อาจจัดกิจกรรมในชุมชน เชน การเยี่ยมผูตดิ เชื้อ/ผูปวยที่บานหากผูปวย
ยินยอม หรือกิจกรรมกลุม หรือกิจกรรมอื่นๆหากมีความพรอม
7. ระบบการสงตอและดูแลตอเนื่อง ตองมีการวางแผนและติดตามผูติดเชื้อ/ผูปวย
เอดส ใหไดรับการดูแลอยางเปนองครวมและตอเนื่อง รวมถึงระบบติดตามเมื่อขาดนัด
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7.1มีระบบการสงตอเพื่อการตรวจวินิจฉัย และรักษา
7.2มีระบบสงตอเพื่อการดูแลตอเนื่องดานจิตใจ สังคม ไปยังหนวยงานอื่นหรือใน
ชุมชน
8. สามารถรายงานขอมูลสารสนเทศ ตามที่สปสช.กําหนด
ดานการพัฒนาคุณภาพ
1. มีโครงสรางและแผนการบริหารคุณภาพการบริการทีป่ ระกอบดวยทีมสหวิชาชีพ
และอาจมีผูแทนจากเครือขายผูต ิดเชื้อหรือหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของรวมดวย
2. มีกิจกรรมในการติดตามตัวชี้วัดคุณภาพบริการและการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่องตามรูปแบบ HIVQUAL-T หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอื่นๆ
3. มีการประชุมวิชาการหรือพัฒนาทีมบุคลากรในการดูแลผูต ิดเชื้อ/ผูปวยเอดส
อยางตอเนื่อง
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แนวคิดเรื่องการจัดการคุณภาพ(HIVQUAL Concept)[21]
HIVQUAL (Quality of HIV Care) คือรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการดูแลผูติดเชื้อ
โดยการพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการคุณภาพการดูแลผูติดเชื้อ/ผูปวยเอดสใน
โรงพยาบาล ซึ่ง HIVQUAL Project มีการพัฒนาโดยสถาบันเอดส รัฐนิวยอรค ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยโครงการHIVQUAL เริ่มดําเนินการในประเทศไทยในป พ.ศ.2546
คุณภาพการของการดูแลผูติดเชื้อและผูปวยเอดสเปนกระบวนการตอเนื่องที่มีความ
สมดุลใน 3 องคประกอบไดแก การวัดผลการปฏิบตั ิงาน การดูแลรักษา (Performance
Measurement) การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) และการมีระบบโครงสรางพืน้ ฐาน
เพื่อการพัฒนาคุณภาพภายในองคกร (Infrastructure) ซึ่งการพัฒนาคุณภาพบริการจะตองทํา
ควบคูกันระหวางการวัดผลการปฏิบัตงิ านการดูแลและการปรับปรุงคุณภาพ ภายใตบริบทของ
หนวยงานที่ตองสรางความเขมแข็งดานโครงสรางพืน้ ฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การวัดผลการปฏิบัติงาน (Performance Measurement) เปนการวัดผลความ
ครอบคลุมของการใหบริการการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสในชวงเวลาแตละป โดยใช
การสุมตัวอยางและทบทวนประวัติผูปวยจากแฟมประวัติ ตามตัวชี้วัดมาตรฐานที่กําหนดจากแนว
ทางการรักษาเอชไอวีสําหรับผูใหญระดับประเทศ
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กลุมตัวชี้วัดสําหรับโครงการ HIVQUAL-T ไดแก
1. การติดตามระดับ CD4
2. การติดตามหลังการกินยาตานไวรัส
3. การปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
4. การคัดกรองโรครวม
5. การสงเสริมสุขภาพ
3.สูตรยาตานไวรัสเอชไอวีในประเทศไทย[18]
ยาตานไวรัสเอชไอวีที่มีจําหนายในประเทศไทยแบงเปน 5 กลุมคือ
1.Nucleoside or nucleotide reverse transcriptase inhibitors(NRTIs or NtRTI)
ไดแก Zidovudine(AZT),Stavudine(d4T),Lamivudine(3TC),Emtricitabine(FTC),Tenofovir
(TDF),Didanosine(ddI),Abacavir(ABC) และยาในรูปแบบ Fixed-dose combination ไดแก
AZT/3TC 300/150 mg,d4T/3TC 30/150 mg,TDF/FTC 300/200 mg
2.Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors(NNRTIs) ไดแก
Nevirapine(NVP),Efavirenz(EFV),Etravirine(ETR) โดย NVP ยังมีอยูในรูป Fixed-dose
combination รวมกับ NRTIs ไดแก d4T/3TC/NVP 30/150/200 mg และ AZT/3TC/NVP
250/150/200 mg
3.Protease inhibitors (PIs) ไดแก Indinavir(IDV),Ritonavir(RTV), Saquinavir
(SQV),Nelfinavir(NFV),Lopinavir/ritonavir(LPV/r),Atazanavir(ATV),Darunavir(DRV)
4.Integrase inhibitors(INSTIs) ไดแก Raltegravir(RAL)
5.Fusion inhibitors(FIs) ไดแก Enfuvirtide(ENF)
การเลือกสูตรยาตานไวรัสสูตรแรกในปจจุบัน แนะนําใหใชNNRTIs-based regimen
เวนแตเมื่อเกิดผลขางเคียงจากยากลุม NNRTIs จึงจะเปลี่ยนเปน PIs-based regimen การเลือก
ยาในแตละกลุมแสดงตามตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 สูตรยาตานไวรัสที่แนะนําเปนสูตรแรก และสูตรทางเลือกในประเทศไทย
NRTIs
สูตรแนะนําเปนสูตรแรก
AZT+3TC
TDF+3TC/FTC
สูตรทางเลือก
ABC+3TC
d4T+3TC
ddI+3TC

NNRTIs

+

EFVหรือ
NVP

PIs
ในกรณีทเี่ กิด สูตรแนะนําเปนสูตรแรก
ผลขางเคียงจาก LPV/r
ยากลุม NNRTIs
สูตรทางเลือก
ATV/r
DRV/r
SQV/r
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จาย
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4.ระบบการใหบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีของโรงพยาบาลพระจอมเกลา
โรงพยาบาลพระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี เปนโรงพยาบาลทั่วไประดับทุตยิ ภูมิ มีเตียง
บริการตามกรอบที่ไดรับอนุมตั ิจากกระทรวงสาธารณสุขจํานวน 365 เตียง แตเนื่องจากมีผูปวย
เพิ่มสูงขึ้นจะมีการเพิ่มเตียงบริการเปน 410 เตียง บุคลากรปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมีจํานวน
ทั้งสิ้น 1,152 คน โดยมีแพทยจํานวน 47 คน เภสัชกรจํานวน 21 คนและพยาบาลวิชาชีพจํานวน
367 คน จากขอมูลสถิติการบริการของโรงพยาบาลพบวาในปงบประมาณ 2554 มีผูรับบริการใน
แผนกผูปวยนอกเฉลีย่ วันละ 1,346 คน มีอัตราการครองเตียงเทากับ 91.53 และมีผูรับบริการดวย
ภาวะโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส มากเปนอันดับ 6 ของผูป วยนอกที่มารับบริการ
ขั้นตอนการใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี
จุดที่ 1 จุดลงทะเบียน ซักประวัติ และรับบัตรคิว โดยมีการเตรียมแฟมประวัติของ
ผูรับบริการไวลวงหนา เมื่อผูรับบริการมาลงทะเบียนจะไดรับบัตรคิวในการมารับบริการ ชั่งน้ําหนัก
วัดความดันโลหิต ซักประวัติโดยทั่วไป เชน ภาวะสุขภาพทั่วไปโดยรวม ชื่อยาที่รับประทานใน
ขณะนี้ ระยะเวลาในการรับประทานยา จากอาสาสมัครผูต ิดเชื้อซึ่งมีจํานวนผูใ หบริการ 3 คน โดย
มีผูรับบริการตอสัปดาหประมาณ 100-120 คนตอครั้ง
จุดที่ 2 ผูรับบริการไดรับคําปรึกษาและคําแนะนําจากเภสัชกร โดยมีการใหคําแนะนํา
ในเรื่องของการประเมินภาวะสุขภาพโดยทั่วไป การประเมินอาการไมพึงประสงคจากการใชยา
การประเมินความรวมมือในการใชยาโดยวิธีนับเม็ดยา และ การเขียนบันทึกเวลาการรับประทาน
ยาในตารางบันทึกเวลา ผลการตรวจทางหองปฏิบัตกิ ารซึ่งติดตามผลการรักษา และอาการไมพึง
ประสงคจากการใชยา ซึ่งมีเภสัชกรใหบริการจํานวน 3 คนและอาสาสมัครผูติดเชื้อจํานวน 1 คน
ชวยในการจัดลําดับคิว ผูรับบริการทุกรายตองผานการไดรับคําปรึกษาจากเภสัชกร
จุดที่ 3 ผูรับบริการไดรับคําปรึกษาจากพยาบาลใหคําปรึกษาซึ่งจะใหคําแนะนําแก
ผูรับบริการในเรื่องของสุขภาพโดยทั่วไป พฤติกรรมสุขภาพเชน การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ยาเสพติด
การปองกันการแพรกระจายของเชื้อ การคุมกําเนิด การประเมินความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อฉวย
โอกาสเชน วัณโรค ซึ่งมีพยาบาลใหคําปรึกษาใหบริการจํานวน 2 คน ผูรับบริการทุกคนตองผาน
การใหคําปรึกษาจากพยาบาลใหคําปรึกษา จากนั้นผูรบั บริการจะถูกแบงเปน 2 กลุมไดแก กลุมที่
ไมจําเปนตองพบแพทยผูปวยสามารถรับบัตรนัดและรับยา สวนในกลุมที่ตองพบแพทยไดแกผทู ี่มี
ปญหาสุขภาพ มีผลการตรวจทางหองปฏิบัตกิ ารที่ผิดปกติ มีอาการไมพึงประสงคจากการใชยา มี
ภาวะลมเหลวทางการรักษา
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จุดที่ 4 ผูรับบริการพบแพทยซึ่งแพทยทใี่ หบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีไดแก
อายุรแพทย มีจํานวนแพทยทใี่ หบริการ 1 คน และมีผูชวยเหลือคนไขจํานวน 1 คนชวยใหบริการใน
การจัดลําดับคิวและเรียกผูรับบริการเขาพบแพทย มีจํานวนผูรับบริการที่เขาพบแพทยสปั ดาหละ
ประมาณ 40 คน
จุดที่ 5 ผูรับบริการรับบัตรนัดในการมารับยาในครั้งตอไป ตารางบันทึกเวลาการ
รับประทานยาและ บัตรนัดการตรวจทางหองปฏิบัตกิ ารเชน การตรวจการทํางานของตับ การตรวจ
ไขมันในเลือด การตรวจเบาหวาน ความเขมขนของเลือด มะเร็งปากมดลูก การตรวจตา ตรวจCD4
และ viral load ซึ่งผูใหบริการไดแก อาสาสมัครผูติดเชื้อจํานวน 1 คน
จุดที่ 6 จุดสงใบสั่งยา มีผใู หบริการเปนเจาหนาที่บันทึกขอมูลจํานวน 1 คน ทําหนาที่
บันทึกขอมูลรายการยาที่ผูปวยไดรับ
และบันทึกวันนัดพบแพทยในครั้งถัดไปลงในระบบ
คอมพิวเตอรของโรงพยาบาล จากนั้นเจาหนาทีบ่ ันทึกขอมูลจะสงใบสัง่ ยาตอใหแกเจาพนักงาน
เภสัชกรรมซึ่งใหบริการจํานวน 1 คน เพื่อตรวจดูวารายการยาที่ผูปวยตองไดรับตรงกับรายการยาที่
มีการจัดไวลวงหนาหรือไม ซึ่งการจัดยาไวลวงหนานั้นจะเปนการจัดยาตามประวัตกิ ารไดรับยา
ของผูปวยในครั้งกอนหนา ซึ่งจะมีการเตรียมจัดยาไวเปนรายบุคคลและตรวจสอบความถูกตอง
ของยาลวงหนาจากเภสัชกรประจําหองยา สวนผูรับบริการที่มีการปรับเปลี่ยนรายการยาที่ไมตรง
กับทีจ่ ัดไวลวงหนาจะทําการจัดยาใหตรงกับคําสั่งแพทย
จุดที่ 7 จุดรับยา ผูรับบริการรับยาและตรวจสอบความถูกตองของยาที่ตนเองไดรับ ผู
ที่มีการปรับเปลี่ยนสูตรยา จะไดรบั คําแนะนําเรื่องการใชยาจากเภสัชกรอีกครั้ง
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5.งานวิจัยที่เกีย่ วของ
จากการรวบรวมงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของกับระบบบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีและ
คุณภาพของคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีคือ
สุวฒ
ั น จริยาเลิศศักดิ์ และคณะ[22] ไดศึกษาระบบบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี
ของโรงพยาบาลชุมชนใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําปาง และลําพูน
จํานวน 44 แหง โดยการสงแบบสอบถามใหพยาบาลที่เปนหัวหนารับผิดชอบการจัดบริการยาตาน
ไวรัสในโรงพยาบาล พบวาโรงพยาบาลสวนใหญมกี ารจัดตั้งคลินิกยาตานไวรัสแยกจากแผนก
ผูปวยนอกทั่วไป จํานวนวันทีเ่ ปดใหบริการยาตานไวรัสตอเดือนขึ้นกับขนาดของโรงพยาบาลและ
จํานวนผูตดิ เชื้อที่มารับยาตานไวรัส
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในคลินิกยาตานไวรัสประกอบดวย
แพทย เภสัชกร พยาบาลใหคําปรึกษาและอาสาสมัครผูติดเชื้อ ปญหาและอุปสรรคในการ
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จัดบริการยาตานไวรัสไดแก การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย การไดรับการจัดสรรยาตาน
ไวรัสไมพอตอการจายยาใหผูติดเชื้อ ความคับแคบของสถานที่ การขาดการอบรมและฟน ฟูทาง
วิชาการอยางตอเนื่อง
รัตนา พันธพานิช และคณะ[23]ไดศึกษาการประเมินผลการพัฒนาระบบบริการยา
ตานไวรัสเอดสแกผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสในประเทศไทย
ทําการเก็บขอมูลโดยการสุม
เลือกเขตละ 1 จังหวัด รวมเปน 12 จังหวัด และเลือกโรงพยาบาลประจําจังหวัด 1 แหง และสุม
เลือกโรงพยาบาลชุมชน 2 แหง รวมโรงพยาบาลทั้งสิ้น 36 แหง ทําการสนทนากลุมและสัมภาษณ
ผูใหบริการ และสัมภาษณผูติดเชื้อเอชไอวีที่เขาโครงการ พบวา โรงพยาบาลสวนใหญจัดบริการ
เปนคลินิกเฉพาะ และกําหนดวันนัดหมายผูรับบริการเฉลีย่ เดือนละครั้ง โรงพยาบาล 9 แหงมีการ
จัดคลินกิ บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการเดียว (One stop service) คุณภาพของการจัดบริการ
ใหคําปรึกษา การเตรียมความพรอมกอนการรักษาดวยยาตานไวรัส การติดตามผลการรักษา
โรงพยาบาลสวนใหญผานเกณฑการประเมินในระดับดี คือเริ่มมีการปฏิบัตทิ ี่เปนระบบและมีการ
พัฒนากระบวนการ ผูใหบริการสวนใหญมีทศั นคติที่ดีมากตอการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส สวน
ในมุมมองของผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับจากโรงพยาบาล
และมี
ขอเสนอแนะวาระยะเวลาของการรับบริการแตละครั้งใชเวลานานเกินไป
ดวงกมล วัตราดุล[24] ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาบริการสุขภาพสําหรับผูติด
เชื้อเอชไอวี/เอดส ในประเทศไทย พบวา ความจํากัดของโครงสรางในระบบบริการสุขภาพไดแก
ความไมตอเนื่องและไมเพียงพอของการใหบริการ ขอจํากัดของการรักษาดูแล การขาดมาตรฐาน
ในการจัดการกับสิ่งแวดลอมในระบบบริการสุขภาพ และความไมเทาเทียมกันในการใชสิทธิใน
ระบบสวัสดิการสุขภาพ
ปจจัยทีเ่ ปนอุปสรรคในการเขาถึงบริการสุขภาพและความชวยเหลือ
ทางดานสังคมไดแก การเลือกปฏิบัติของเจาหนาที่สุขภาพ ปญหาทางดานสุขภาพและปญหา
ทางดานเศรษฐกิจ การถูกเลือกปฏิบัตจิ ากชุมชนและสังคม ปจจัยที่สง เสริมใหเขาถึงบริการสุขภาพ
ไดแก การไดรับขอมูลและเขาถึงแหลงบริการสุขภาพที่เหมาะสม เชน การดูแลสุขภาพกลางวัน
คลินิกเฉพาะโรคซึ่งชวยสงเสริมการเขาถึงยาตานไวรัสเอดส
การสนับสนุนจากครอบครัวและ
เครือขายทางสังคม การเขาถึงชมรมผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ทําใหมกี ารพัฒนาและสามารถดูแล
ตนเองไดอยางตอเนื่อง
จักรกฤษณ พิญญาพงษ[25] ไดศึกษาเรื่องความคาดหวังและบริการที่ไดรับจริงใน
การใหคําปรึกษาของผูติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลอุตรดิตถ กลุมตัวอยางจํานวน 61 คน พบวา
กลุมตัวอยางมีอายุระหวาง 21-40 ป มีระดับการศึกษาต่ํา ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป รายได
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คอนขางต่ํา เครื่องมือทีใ่ ชในการศึกษาไดแก แบบสอบถามในเรื่องความคาดหวังในการบริการให
คําปรึกษากับสวนที่ผูรับบริการไดรับจริงในเรื่องของสภาพแวดลอมสถานที่
สัมพันธภาพ
ผูใหบริการและผูรับบริการ การใหความรู คําแนะนําดานรางกายจิตใจ การใหความรู คําแนะนํา
ชวยเหลือทางสังคม ผลการศึกษาพบวาคะแนนเฉลี่ยรวมของบริการที่ไดรับจริงมีคาสูงกวาคะแนน
เฉลี่ยรวมของบริการทีค่ าดหวังในเรื่องสภาพแวดลอมสถานที่และสัมพันธภาพผูใหบริการและ
ผูรับบริการ
คะแนนเฉลีย่ รวมของบริการที่ไดรับจริงมีคาเทากับคะแนนเฉลีย่ รวมของบริการที่
คาดหวังในเรื่องการใหความรู คําแนะนําดานรางกายจิตใจ คะแนนเฉลีย่ รวมของบริการที่ไดรับจริง
มีคานอยกวาคะแนนเฉลีย่ รวมของบริการที่คาดหวังในเรื่องการใหความรู คําแนะนําชวยเหลือทาง
สังคม และคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริการทีค่ าดหวัง มีคาสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริการ
ที่ไดรับจริงอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติ
สุรชัย วชิระนันทกุล[26]ไดศึกษาเรื่องการรับบริการการรักษาของผูติดเชื้อเอชไอวีใน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม กลุม ตัวอยางจํานวน 200 คน พบวา เพศหญิงมากกวาชาย
อาชีพรับจางทั่วไป รายไดเฉลี่ย 5,000-10,000 บาท เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแก
แบบสอบถามโดยเก็บขอมูลในเรื่องของขอมูลทั่วไป ขอมูลการเจ็บปวย และความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ผลการศึกษาพบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจดานบุคลากรมากที่สุด รองลงมาคือ
ดานระบบการใหบริการ และ ดานอาคารสถานที่ ตามลําดับ โดยในดานบุคลากรมีความพึงพอใจ
ตอแพทยมากที่สดุ ดานระบบการใหบริการมีความพึงพอใจในดานความสะดวกในการรับบริการ
จากหองตรวจมากที่สุด ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก
ชูเพ็ญ วิบุลสันติ และคณะ[11] ไดศึกษาเรื่องการประเมินความสัมพันธของคุณภาพ
บริการ ความพึงพอใจและความตั้งใจของผูปวยในงานบริการเภสัชกรรมของโครงการยาตานเชื้อ
ไวรัสเอชไอวีในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย การศึกษาแบงเปน 2 ระยะ ระยะที่ 1 เปนการ
พัฒนาแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ คุณภาพบริการ ความตั้งใจใน
การมารับบริการ และความพึงพอใจ ในสวนของคุณภาพบริการประกอบดวย 6 มิติ ไดแก ความ
เปนรูปธรรมของบริการ-ความเชื่อถือไววางใจ ความมั่นใจตอบริการของผูปวย-ความเขาอกเขาใจ
และเห็นใจผูป วย ความเขาอกเขาใจและเห็นใจผูปวย การตอบสนองตอผูปวยI การตอบสนองตอ
ผูปวย-ความมั่นใจตอบริการของผูปวย และการตอบสนองตอผูปวยII การศึกษาระยะที่ 2 เปนการ
เก็บขอมูล ผลการศึกษาพบวาคะแนนความคาดหวัง การรับรูตอคุณภาพบริการ ความพึงพอใจ
และความตั้งใจในการรับบริการของผูปวยอยูใ นระดับสูงโดยมีคะแนนเฉลีย่ เทากับ 4.28 , 4.26 ,
4.12 และ 4.62 ตามลําดับ และพบวาคุณภาพบริการและความพึงพอใจของผูปวยมีความสัมพันธ
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โดยตรงกับความตัง้ ใจในการรับบริการของผูปวย คุณภาพบริการมีความสัมพันธโดยตรงกับความ
พึงพอใจของผูปวย คุณภาพบริการยังสงผลกระทบตอความตั้งใจในการรับบริการของผูปวยโดยมี
ความสัมพันธทางออมผานทางความพึงพอใจของผูปวย ผูปวยสวนใหญเสนอแนะวางานบริการ
เภสัชกรรมใหบริการดี แตจํานวนเภสัชกรไมเพียงพอ ระยะเวลารอคอยในการรับบริการนาน และ
ยาตานไวรัสมีสํารองไมเพียงพอ ผูปวยจะมีความตั้งใจในการรับบริการในงานบริการเภสัชกรรมใน
เชิงบวกจําเปนตองพัฒนาคุณภาพบริการและความพึงพอใจของผูปวยไปพรอมกัน
จิตติมา โภคาประกรณ[27] ไดศึกษาเรื่องระบบรับยาตานไวรัสเอดสอยางตอเนื่องโดย
เภสัชกรในผูปวยเอชไอวี ณ โรงพยาบาลเสนา โดยทําการเก็บขอมูลในเรื่องขอมูลทั่วไปของผูปวย
การบันทึกผลการรักษา การประเมินโรคติดเชื้อฉวยโอกาส การวัดความรูเกีย่ วกับโรคเอดส การ
ประเมินความพึงพอใจของผูป วยทีม่ ารับบริการและแพทย ผลการศึกษาพบวาคะแนนความพึง
พอใจเฉลีย่ โดยรวมเพิ่มขึ้นในทุกดานของการใหบริการเนือ่ งจากสามารถลดระยะเวลาในการรอรับ
บริการและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการมารับบริการ ผูรับบริการมีคะแนนความรูเฉลีย่ เพิ่มมาก
ขึ้น และมีความรวมมือในการใชยามากขึน้ มีผลลัพธทางคลินิกและมีระดับ CD4 ที่ไมแตกตางกัน
ในมุมมองของแพทยมีความพึงพอใจตอระบบการรับยาตอเนื่องในระดับพึงพอใจ
อัญชลี คํากําจร[28] ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพระบบบริการการดูแลครอบครัว
ผูติดเชื้อและผูป วยเอดสที่รับยาตานไวรัสที่โรงพยาบาลเชียงคาน จังหวัดเลย โดยพบวามาตรฐาน
ของทีมใหบริการซึ่งประกอบดวย แพทย เภสัชกร พยาบาลใหคําปรึกษา นักวิทยาศาสตรอยูใ น
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด มีการใหบริการแบบ One stop service ผูรับบริการมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับมาก ปญหาและอุปสรรคในระบบบริการไดแกเรื่องสถานทีท่ ใี่ หบริการยังไมมี
สถานทีเ่ ฉพาะ บุคลากรทางการแพทยมจี ํานวนนอยไมเพียงพอและมีการหมุนเวียนเปลีย่ นบอย ยัง
ไมมีแนวทางในการบริการและการเตรียมความพรอมทีช่ ดั เจน ผูรับบริการยังมีปญหาในเรื่องการ
รับประทานยาที่ไมสม่ําเสมอ ขาดความรูและการตระหนักในการรับประทานยา และขาดผูดูแล
วงศา เลาหศิริวงศ และคณะ[29] ไดศึกษาเรื่องระบบการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวีและ
ผูปวยเอดสในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาในดานโครงสราง สถานที่ที่
ใหบริการยังไมเปนสัดสวน ขาดศูนยรวมในการบริการทําใหไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลฝายตางๆได
และขาดความตอเนื่องในการติดตามผูป วย บุคลากรที่ใหบริการไมเพียงพอ และตองการความรู
และทักษะเพิ่มเติมในดานตางๆ ในดานการใหบริการมีการดูแลรักษาดานรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ
และสังคมซึ่งในสวนของดานจิตสังคมยังมีการดําเนินการที่นอย
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ขนิษฐา วัลลีพงษ[30] ไดศึกษาเรื่องการใชโปรแกรม HIVQUAL-T เพื่อประเมิน
คุณภาพในการดูแลผูปวยเอชไอวี/เอดส ของโรงพยาบาลชุมชน พบวาทีมผูใหบริการในคลินกิ ยา
ตานไวรัสประกอบดวย แพทย เภสัชกร และพยาบาล ปญหาและอุปสรรคในการใชโปรแกรม
HIVQUAL-T ในการประเมินคุณภาพคือการเก็บขอมูลที่ไมครบถวน ซึง่ จากการศึกษาครัง้ นี้พบวา
มีเพียงโรงพยาบาลจํานวน 6 แหงจาก 26 แหงเทานัน้ ที่มีการเก็บขอมูลครบถวนเปนปจจุบันและ
ครอบคลุมในการประเมินตามตัวชี้วดั HIVQUAL-T ซึ่งทําการประเมินในเรื่องการตรวจติดตาม
CD4 และ viral load การปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส การประเมินความรวมมือในการ
รับประทานยา การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และการตรวจคัดกรองวัณโรค
Maria Ines Battistella Nemes และคณะ[31] ไดศึกษาเรื่องการประเมินการ
ใหบริการของคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีและประเมินตัวชี้วดั ที่จะใชในการประเมินโดยการสํารวจ
ใน 7 รัฐในประเทศบราซิล พบวา สามารถจัดกลุมคลินิกที่ใหบริการไดเปน 4 ระดับคือ มีคุณภาพ
การใหบริการที่ดีมจี ํานวน 24% มีคุณภาพการใหบริการปานกลางมีจํานวน 16% มีคุณภาพการ
ใหบริการที่ไมดีมีจํานวน 35% และมีคุณภาพการใหบริการที่ไมดีมากจํานวน 25% และพบวา
คะแนนที่ไดจากการประเมินในดานโครงสรางมีคะแนนที่สงู กวาในดานกระบวนการ ปญหาที่พบ
ในดานโครงสรางไดแก การขาดยาทีใ่ ชในการรักษาและปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส สวนในดาน
กระบวนการพบวาไมมีระบบการจัดการในกลุมผูปวยที่ขาดนัด
Yibeltal Kiflie Alemayehu และคณะ [32] ไดศึกษาเรือ่ งการประเมินคุณภาพการ
ดูแลในคลินิกทีใ่ หบริการกับผูปวยเอดสในประเทศเอธิโอเปย โดยทําการประเมินใน 3 ดาน ไดแก
ดานโครงสราง ดานกระบวนการ และดานผลลัพธ พบวา ในดานโครงสรางนัน้ มีทรัพยากรที่ใชใน
การบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีเพียงพอในการใหบริการ ดานกระบวนการมีสัดสวนของผู
ที่มี CD4 นอยกวา 350 cell/ul และตองไดรับ Cotrimoxazole ในการปองกันการติดเชื้อฉวย
โอกาสและการไดรับยาตานไวรัสของผูที่เขาเกณฑในการรับยายังต่ํา
ในดานผลลัพธพบวา
พฤติกรรมในการรับประทานยา Cotrimoxazole ในการปองกันการติดเชื้อฉวยโอกาสยังต่ํา
Baligh R. Yehia และคณะ [33] ไดทําการสํารวจโครงสรางของคลินิกยาตานไวรัส
จํานวน 21 แหง โดยการสงแบบสอบถามใหกับผูรับผิดชอบหลักของคลินิก ทําการเก็บขอมูล
ระหวางเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2550 แบบสอบถามแบงเปน 2ดานไดแก ดานผูรับบริการ
พบวามีจํานวนผูรบั บริการในคลินกิ ยาตานไวรัสโดยเฉลี่ยประมาณ 1,300 คนตอป มีจํานวน
ผูรับบริการที่ขาดนัดประมาณ 15% ผูรับบริการสวนใหญไดรับการติดตามการรักษาและไดรับยา
ในการปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในกรณีที่มี CD4 นอยกวา 200 cell/mm3 ผูปวยรายใหมมี
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ระยะเวลารอคอยในการไดรับยาตานไวรัสเอชไอวีเฉลี่ยประมาณ 5 วัน ในดานผูใ หบริการพบวามี
จํานวนบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในคลินกิ โดยเฉลี่ยประมาณ 15 คน ผูใหบริการในคลินิกสวนใหญ
ประกอบดวย แพทย แพทยฝก ปฏิบัติงาน พยาบาล และผูช วยแพทย
ในการศึกษาครั้งนีท้ ําการศึกษาคุณภาพบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีใน
มุมมองของทั้งผูรับบริการและผูใหบริการ โดยทําการศึกษาตามแนวคิดของ Donabedian[12]
ที่ประเมินคุณภาพในดานโครงสราง กระบวนการ และผลลัพธ ซึ่งในสวนของผลลัพธในมุมมอง
ของผูรับบริการใชแนวคิดของ Parasuraman[8] ในการประเมินคุณภาพบริการจากความเปน
รูปธรรม(Tangibles) ความนาเชื่อถือ(Reliabilty) การตอบสนองความตองการ(Responsiveness)
ความรูความสามารถของผูใหบริการที่ทําใหเกิดความเชื่อมั่นใจ(Assurance) และการเอาใจใส
ดูแล(Empathy)
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษานีเ้ ปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เพื่อศึกษาคุณภาพ
บริการของคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี จากกลุม
ผูรับบริการและผูใหบริการ ซึ่งมีขนั้ ตอนวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1.ประชากร
ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยบุคคล 2 กลุมดังนี้
1.กลุมผูรับบริการ คือ ผูตดิ เชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส ที่มารับบริการยาตานไวรัสเอชไอวี
ที่คลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ในระหวางวันที่ 1มิถุนายน
ถึง 31สิงหาคม พ.ศ.2554 โดยกลุมผูรับบริการมีเกณฑคณ
ุ สมบัติดังนี้
เปนผูมีสติสมั ปชัญญะดี สามารถตอบแบบสอบถามได
ยินดีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
อายุมากกวา 18 ป
เกณฑคัดออกของกลุมผูรับบริการไดแก
ไมสามารถอานหรือเขียนหนังสือได
2.กลุมผูใหบริการ คือ ผูปฏิบัติงานใหบริการในคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวี ของ
โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งประกอบดวย อายุรแพทยจํานวน 4 คน(หมุนเวียน
ใหบริการ) เภสัชกร 2 คน(ไมรวมผูวิจัย) พยาบาลใหคําปรึกษา 2 คน
2.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1กลุมผูรับบริการ เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม แบงเปน 5 ตอนคือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ ประกอบดวย เพศ อายุ
อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลีย่ ตอเดือน สิทธิการรักษา ระยะเวลาที่มารับ
บริการ จํานวนเม็ดยาที่ตองรับประทานตอวัน และสูตรยาที่ไดรับในขณะนี้
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับคุณภาพในงานบริการของคลินิกยาตาน
ไวรัสเอชไอวี โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี โดยไดมาจาก Part I Service Quality
ของแบบสอบถาม PSQ-HAART ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวไดมาจากการศึกษาของชูเพ็ญ
วิบุลสันติ และคณะ[11] แบบสอบถามดังกลาวมีทั้งหมด 6 มิติ จํานวน 33 ขอ ประกอบดวย
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39
มิติดาน Tangibles-Reliability
จํานวน 8 ขอ ไดแก ขอที่ 1 ถึง 8
มิติดาน Assurance-Empathy
จํานวน 8 ขอ ไดแก ขอที่ 9 ถึง 16
มิติดาน Empathy
จํานวน 6 ขอ ไดแก ขอที่ 17 ถึง 22
มิติดาน Responsiveness I
จํานวน 4 ขอ ไดแก ขอที่ 23 ถึง 26
มิติดาน Responsiveness-Assurance
จํานวน 5 ขอ ไดแก ขอที่ 27 ถึง 31
มิติดาน Responsiveness II
จํานวน 2 ขอ ไดแก ขอที่ 32 ถึง 33
มิติดาน Tangibles-Reliability ไดแก การมีเอกสารคูมือ แผนพับเกี่ยวกับยาตานไวรัส
เอชไอวี การจัดเตรียมตารางการรับประทานยาใหกับผูรบั บริการ มีการติดตามผลการรักษาหลัง
ไดรับยาตานไวรัสเอชไอวี มีความสนใจในการดูแลและแกปญหาใหกบั ผูรับบริการ
มิติดาน Assurance-Empathy ไดแก ผูใหบริการมีความรูเพียงพอในการตอบคําถาม
แกผูรับบริการ มีทกั ษะในการสื่อสารกับผูรบั บริการ ปฏิบัติงานทุกครั้งในวันที่มีคลินกิ บริการ
ใหบริการอยางเสมอภาค ใหความสนใจกับผูรบั บริการ และผูรับบริการรูสึกปลอดภัยในบริการที่
ไดรับ
มิติดาน Empathy ไดแก ผูใหบริการเขาใจและตอบสนองความตองการและความรูสึก
ใหความสนใจแกผูรับบริการ และเก็บขอมูลของผูรับบริการเปนความลับ
มิติดาน Responsiveness I ไดแก ผูใหบริการมีการแจงเวลาการใหบริการใหกับ
ผูรับบริการไดรับทราบ มีระบบการดูแลผูรับบริการรวมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ และมีระบบใน
การติดตามเมื่อผูปวยขาดนัด
มิติดาน Responsiveness-Assurance ไดแก มีการใหบริการอยางรวดเร็วและเต็มใจ
ในการชวยเหลือผูรับบริการ มีการสรางแรงจูงใจสรางความมั่นใจใหผูรับบริการมีความรวมมือใน
การรับประทานยา
มิติดาน Responsiveness II ไดแก มีการใหคําปรึกษาดานเศรษฐกิจ สังคม และการ
ใหคําปรึกษาทางโทรศัพทได
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แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับตามมาตรวัดแบบลิเครท (5 points Likert
scale) โดยมีเกณฑการเลือกตอบและใหคะแนนดังนี้

40
หมายเลข 1 หมายถึง ระดับบริการที่ทานตองการไดรับกอนเขารับบริการที่คลินกิ ยา
ตานไวรัสหรือระดับบริการทีท่ านไดรับบริการจริงขณะไดรับบริการในครั้งนี้อยูใ นระดับ ต่ําสุด
หมายเลข 2 หมายถึง ระดับบริการที่ทานตองการไดรับกอนเขารับบริการที่คลินกิ ยา
ตานไวรัสหรือระดับบริการทีท่ านไดรับบริการจริงขณะไดรับบริการในครั้งนี้อยูใ นระดับ ต่ํา
หมายเลข 3 หมายถึง ระดับบริการที่ทานตองการไดรับกอนเขารับบริการที่คลินกิ ยา
ตานไวรัสหรือระดับบริการทีท่ านไดรับบริการจริงขณะไดรับบริการในครั้งนี้อยูใ นระดับ ปานกลาง/
ไมแนใจ
หมายเลข 4 หมายถึง ระดับบริการที่ทานตองการไดรับกอนเขารับบริการที่คลินกิ ยา
ตานไวรัสหรือระดับบริการทีท่ านไดรับบริการจริงขณะไดรับบริการในครั้งนี้อยูใ นระดับ สูง
หมายเลข 5 หมายถึง ระดับบริการที่ทานตองการไดรับกอนเขารับบริการที่คลินกิ ยา
ตานไวรัสหรือระดับบริการทีท่ านไดรับบริการจริงขณะไดรับบริการในครั้งนี้อยูใ นระดับ สูงสุด
ตอนที่ 3 ความตั้งใจในการมารับบริการไดมาจาก Part III Patient Behavioral
Intention ของแบบสอบถาม PSQ-HAART ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวไดมาจากการศึกษาของ
ชูเพ็ญ วิบุลสันติ และคณะ[11] แบบสอบถามดังกลาวมี จํานวน 4 ขอ เปนคําถามลักษณะมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเครท (5 points Likert scale) โดยมีเกณฑการ
เลือกตอบและใหคะแนนดังนี้
หมายเลข 1 หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
หมายเลข 2 หมายถึง ไมเห็นดวย
หมายเลข 3 หมายถึง ไมแนใจ
หมายเลข 4 หมายถึง เห็นดวย
หมายเลข 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของผูมารับบริการโดยรวมตอบริการที่ไดรับจากคลินิกยาตาน
ไวรัสเอชไอวี จํานวน 1 ขอ เปนคําถามลักษณะมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบ
ลิเครท (5 points Likert scale) โดยมีเกณฑการเลือกตอบและใหคะแนนดังนี้
หมายเลข 1 หมายถึง ต่ําสุด
หมายเลข 2 หมายถึง ต่ํา
หมายเลข 3 หมายถึง ปานกลาง/ไมแนใจ
หมายเลข 4 หมายถึง สูง
หมายเลข 5 หมายถึง สูงสุด
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ตอนที่ 5 เปนคําถามปลายเปดใหผูรับบริการแสดงความคิดเห็น ในสวนที่ตองการให
ปรับปรุงการใหบริการ
2.2กลุมผูใหบริการ เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง โดยทําการ
สัมภาษณในหัวขอเรื่อง
1.ดานโครงสราง(Structure)
1.1ลักษณะทางกายภาพ (Physical)
1.1.1 สถานที่ใหบริการของคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวี
1.2 บุคลากร (Staff)
1.2.1 จํานวนบุคลากรที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี
1.2.2 ความรูของบุคลากร
2.ดานกระบวนการ(Process)
2.1 การใหการดูแลทางคลินกิ (Clinical care)
2.1.1 ระยะเวลาในการใหบริการ
2.1.2 การบันทึกประวัติการรักษา
2.1.3 การประเมินปญหาและการติดตามผลการรักษา
2.1.4 การเตรียมความพรอมกอนการรักษา
2.1.5 ขบวนการใหคําปรึกษา
2.1.6 การติดตามเมื่อผูปวยขาดนัด
3. ดานผลลัพธ(Outcome)
3.1 ผลลัพธทางคลินกิ (Clinical outcome)
3.1.1 จํานวนผูปวยที่ไดรับการตรวจติดตาม CD4/ Viral load
2.3 เกณฑการวิเคราะหคะแนนของความคาดหวังและการรับรู
ชวงการวัด
=
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนอันดับ
=
5-1
5
=
0.8
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ดังนั้นคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามคือ
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง อยูในระดับ ต่ําสุด
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง อยูในระดับ ต่ํา
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง อยูในระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง อยูในระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง อยูในระดับ มากที่สดุ
การแปลผลคะแนนที่บอกถึงระดับคุณภาพการบริการ
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้เปน
การศึกษาความแตกตางระหวางระดับบริการที่ไดรับบริการจริงและระดับบริการที่ตองการไดรับ
ดังนั้น
ผลตางคุณภาพบริการ = ระดับบริการที่ไดรับบริการจริง- ระดับบริการที่ตองการไดรับ
การแปลผลมีเกณฑ 3 ระดับคือ
ระดับบริการที่ไดรับบริการจริงสูงกวาระดับบริการที่ตองการไดรับ หมายถึง การ
บริการที่ไดรับจริงมีคุณภาพสูงเหนือกวาที่ผูรับบริการคาดหวังเอาไว จะไดรับผลตางเปนบวก
ระดับบริการที่ไดรับบริการจริงเปนไปตามระดับบริการที่ตอ งการไดรับ หมายถึง การ
บริการที่ไดรับจริงเปนไปตามที่ผูรับบริการคาดหวังเอาไว
การรับรูบริการเทากับความคาดหวัง
บริการ
ระดับบริการที่ไดรับบริการจริงต่ํากวาระดับบริการที่ตองการไดรับ หมายถึง การ
บริการที่ไดรับจริงมีคุณภาพต่ํากวาที่ผูรบั บริการคาดหวังเอาไว จะไดรับผลตางเปนลบ
3.การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
3.1 ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
ผูวิจัยไดทําการทบทวนวรรณกรรม และไดเลือกใชแบบสอบถาม PSQ-HAART ใน
สวน Part I Service Quality ซึ่งมีจํานวน 33 ขอ และPart III Patient Behavioral Intention ซึ่งมี
จํานวน 4 ขอ ซึ่งแบบสอบถามดังกลาวไดมาจากการศึกษาของชูเพ็ญ วิบุลสันติและคณะ[11] โดย
แบบสอบถามดังกลาวผานการทดสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเชีย่ วชาญ
จากเภสัชกรประจําโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงรายจํานวน 4 คน และจากคณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหมจํานวน 3 คน ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม PSQ-HAART มาปรับขอความ
เพื่อใหสอดคลองกับการใหบริการของคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี
โรงพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรี โดยผานการชี้แนะจากอาจารยที่ปรึกษา ขอความในสวนที่ไดมกี ารปรับแกไข ไดแก
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามคุณภาพในงานบริการ รายละเอียดในการแกไขดังนี้
ขอที่ 1 จาก มีเอกสารเกี่ยวกับงานบริการเภสัชกรรมของโครงการยาตานไวรัสจัดไวให
อยางเหมาะสม อาทิ เชน แผนพับความรูเรื่องยาตานไวรัส หรือ ยารักษาเชื้อฉวยโอกาส
เปลี่ยนเปน คลินิกบริการยาตานไวรัสเอชไอวีมีเอกสารเกีย่ วกับยาตานไวรัส เชน แผนพับใหความรู
จัดไวใหอยางเหมาะสม
ขอที่ 4 จาก เภสัชกรชวยกําหนดเวลาในการกินยาตานไวรัสที่เหมาะสมตอการใช
ชีวิตประจําวันของขาพเจา เปลีย่ นเปน เภสัชกรชวยขาพเจากําหนดเวลาในการกินยาตานไวรัสที่
เหมาะสมตอการใชชีวิตประจําวันของขาพเจา
ขอที่ 6 จาก เภสัชกรติดตามผลการรักษาดวยยาตานไวรัสของขาพเจาอยางสม่ําเสมอ
เปลี่ยนเปน เจาหนาที่ทใี่ หบริการในคลินิกยาตานไวรัสติดตามผลการรักษาของขาพเจาหลังไดรับ
ยาตานไวรัสอยางสม่ําเสมอ
ขอที่ 8 จาก เมื่อขาพเจามีปญ
 หาเภสัชกรแสดงความสนใจอยางจริงจังทีจ่ ะชวยแกไข
เปลี่ยนเปน เจาหนาทีท่ ี่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสแสดงความสนใจอยางจริงจังที่จะชวยแกไข
ปญหาเมื่อขาพเจามีปญหา
ขอที่ 9 จาก มีเภสัชกรคอยใหบริการอยูเสมอในวันใหบริการคลินิกยาตานไวรัส
เปลี่ยนเปน เจาหนาทีท่ ี่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสสามารถใหบริการไดทุกครั้งในวันที่มีคลินกิ
บริการยาตานไวรัส
ขอที่ 13 จาก ขาพเจารูสึกปลอดภัยในบริการที่ไดรับจากเภสัชกร เปลีย่ นเปน ขาพเจา
รูสึกปลอดภัยในการไดรับบริการจากเจาหนาที่ทใี่ หบริการในคลินกิ ยาตานไวรัส
ขอที1่ 4 จากขาพเจาไดรับบริการจากเภสัชกรเทาเทียมกันกับผูปวยรายอื่น เปลีย่ นเปน
เจาหนาที่ทใี่ หบริการในคลินกิ ยาตานไวรัสใหบริการกับขาพเจาเทาเทียมกับผูปวยรายอื่น
ขอที่ 25 จาก เภสัชกรใหการดูแลขาพเจาอยางตอเนื่องรวมกับบุคลากรแผนกอื่นที่
เกี่ยวของ เปลี่ยนเปน เจาหนาที่ทใี่ หบริการในคลินิกยาตานไวรัสแตละฝายรวมกันในการดูแล
ขาพเจาอยางตอเนื่อง
ขอที่ 26 จาก เภสัชกรมีระบบที่สามารถติดตอขาพเจากรณีที่ขาพเจาไมมาตามนัด
เปลี่ยนเปน
เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสมีระบบในการติดตอกับขาพเจากรณีที่
ขาพเจาไมมาตามนัด
ขอที่ 30 จาก การใหบริการของเภสัชกรสรางความรูสกึ มัน่ ใจแกขาพเจา เปลี่ยนเปน
เจาหนาที่ทใี่ หบริการในคลินกิ ยาตานไวรัสสรางความรูสึกมั่นใจแกขาพเจาเมื่อมารับบริการ
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ขอที่ 33 จาก ขาพเจาสามารถปรึกษาเภสัชกรไดทางโทรศัพทหากมีความจําเปน
เปลี่ยนเปน ขาพเจาสามารถติดตอเจาหนาทีใ่ หคําปรึกษาทางโทรศัพทไดเมื่อมีความจําเปน
ในขอที่ 3,7,10,11,12,15 ถึง 23 ,27 ถึง 29 และขอที่ 31 เปลี่ยนจากคําวา เภสัชกร
เปนเจาหนาทีท่ ี่ใหบริการในคลินกิ ยาตานไวรัส
ในขอที่ 5 และ 32 เปลี่ยนจากคําวา เภสัชกร เปน เจาหนาที่ใหคําปรึกษา
ตอนที่ 3 ความตั้งใจในการมารับบริการ มีรายละเอียดในการแกไขดังนี้
ขอที่ 2 จาก ขาพเจาจะปฏิบัติตามคําแนะนําของเภสัชกรอยางเครงคัด เปลีย่ นเปน
ขาพเจาจะปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่ทุกคนทีใ่ หบริการในคลินิกยาตานไวรัสอยางเครงคัด
ขอที่ 3 จาก ขาพเจาจะมาพบเภสัชกรตามการนัดหมาย เปลี่ยนเปน ขาพเจาจะมารับ
บริการในคลินิกยาตานไวรัสตามนัดหมายทุกครั้ง
ขอที่ 4 จาก ขาพเจาจะสื่อสารขอมูลในทางที่ดีแกผูอื่นเกีย่ วกับงานบริการเภสัชกรรม
ของโครงการยาตานไวรัสในโรงพยาบาลแหงนี้ เปลี่ยนเปน ขาพเจาจะสื่อสารขอมูลในทางที่ดีแก
ผูอื่นเกี่ยวกับการใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสของโรงพยาบาลพระจอมเกลา
3.2 การหาความเชื่อมั่น (Reliability)
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดคุณภาพบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี
โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี สําหรับผูรบั บริการที่ผานการตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหาไปทดลองใชกับกลุมผูมารับบริการในคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวี โรงพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 30 คน ซึ่งกลุมผูรับบริการดังกลาวจะถูกตัดออกจากกลุมที่นําขอมูลมา
วิเคราะหในการวิจยั
จากนัน้ นําคําตอบที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) จากการทดลองใชแบบสอบถาม
คุณภาพบริการ ที่ประกอบดวย 6 มิติ จํานวน 33 ขอ
คาความเชื่อมั่นของระดับบริการทีต่ องการไดรับโดยรวมเทากับ 0.97 เมื่อจําแนกตาม
มิติพบวามิติดาน Tangibles-Reliability มีคาความเชื่อมัน่ 0.93 มิติดาน Assurance-Empathyมี
คาความเชื่อมั่น 0.87 มิติดาน Empathy มีคาความเชื่อมัน่ 0.81 มิติดาน Responsiveness I มีคา
ความเชื่อมั่น 0.76 มิติดาน Responsiveness-Assurance มีคาความเชื่อมั่น 0.93 มิติดาน
Responsiveness II มีคาความเชื่อมั่น 0.23
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คาความเชื่อมั่นของระดับบริการที่ไดรับบริการจริงโดยรวมเทากับ 0.95 เมื่อจําแนก
ตามมิติพบวามิติดาน Tangibles-Reliability มีคาความเชื่อมั่น 0.63 มิติดาน AssuranceEmpathyมีคาความเชื่อมั่น 0.89 มิติดาน Empathy มีคาความเชื่อมั่น 0.86 มิติดาน
Responsiveness I มีคาความเชื่อมั่น 0.60 มิติดาน Responsiveness-Assurance มีคาความ
เชื่อมั่น 0.89 มิติดาน Responsiveness II มีคาความเชื่อมั่น 0.20
คาความเชื่อมั่นสวนของความตั้งใจในการมารับบริการจํานวน 4 ขอ มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.74
4.การเก็บรวบรวมขอมูล
1.ผูวิจัยขออนุญาตทําการวิจัยในโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี โดย
ผานการขอรับรองดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย
จากคณะกรรมการการวิจัยในมนุษยของ
โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี โดยการแนบโครงรางวิทยานิพนธพรอมตัวอยาง
แบบสอบถามทีใ่ ชในการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาจากคณะกรรมการ
2.หลังจากไดรบั อนุญาตใหทําการวิจยั จากคณะกรรมการการวิจัยในมนุษยแลว
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงการเก็บขอมูลออกเปน 2 กลุมไดแก
2.1 กลุมผูรับบริการ
เก็บขอมูลจากแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย 5 ตอนไดแก ขอมูลทั่วไป
คุณภาพบริการ ความตั้งใจในการมารับบริการ ความพึงพอใจของผูรับบริการโดยรวมตอบริการที่
ไดรับ และในสวนของการแสดงความคิดเห็นในสวนทีต่ อ งการใหปรับปรุงการใหบริการ โดยมี
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลทั้งสิน้ 3 เดือนตั้งแต 1 มิถนุ ายน ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2554
2.2 กลุม ผูใหบริการ
เก็บขอมูลจากการสัมภาษณโดยครอบคลุมในหัวขอเรื่อง
อาคารสถานที่
บุคลากร กระบวนการใหบริการ ผลลัพธ
5.การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอร
5.1 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
5.1.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน สิทธิการรักษาพยาบาล ระยะเวลาที่มารับบริการ
จํานวนเม็ดยาที่ตองรับประทานตอวัน และสูตรยาที่ไดรับในขณะนี้ โดยใชสถิติพื้นฐาน นํามา
แจกแจงในรูปของความถี่ คํานวณเปนรอยละ และคาเฉลีย่
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5.1.2 การหาระดับการใหบริการทั้งสวนทีเ่ ปนระดับบริการที่ตองการไดรับ
และระดับบริการที่ไดรับจริงของกลุมผูรับบริการโดยการหา คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.2 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติวิเคราะห
5.2.1 ทําการหาผลตางระหวางระดับบริการที่ตอ งการไดรบั และระดับบริการ
ที่ไดรับบริการจริง
จากการใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีโรงพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรี โดยใชสถิติการทดสอบสมมุติฐานเกีย่ วกับผลตางระหวางคาเฉลีย่ 2 ประชากร
แบบจับคู (Paired t-test)
5.2.2 วัดระดับความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับ
ของผูรับบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีกับขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน สิทธิการรักษาพยาบาล ระยะเวลาที่มารับ
บริการ จํานวนเม็ดยาที่ตองรับประทานตอวัน และสูตรยาที่ไดรับในขณะนี้ โดยใชสถิติการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่
ของตัวแปรตนที่มีมากกวา 2 กลุมโดยใชสถิตทิ ดสอบ F test และเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี LSDใน
กรณีคาแปรปรวนของตัวแปรตนเทากันและใชสถิตทิ ดสอบ Welch และเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี
Dunnet T3 ในการทดสอบกรณีทคี่ าแปรปรวนของตัวแปรตนไมเทากัน ใชสถิติการทดสอบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรตน 2 กลุม (T-test) ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่
ของตัวแปรตน 2 กลุม
5.2.3 วัดระดับความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงของ
ผูรับบริการคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวีกับขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน สิทธิการรักษาพยาบาล ระยะเวลาที่มารับบริการ
จํานวนเม็ดยาที่ตองรับประทานตอวัน และสูตรยาที่ไดรับในขณะนี้ โดยใชสถิติการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรตนที่มี
มากกวา 2 กลุมโดยใชสถิตทิ ดสอบ F test และเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี LSD ในกรณีคาแปรปรวน
ของตัวแปรตนเทากันและใชสถิติทดสอบ Welch และเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี Dunnet T3 ในการ
ทดสอบกรณีที่คาแปรปรวนของตัวแปรตนไมเทากัน ใชสถิติการทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยของตัวแปรตน 2 กลุม (T-test) ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรตน 2
กลุม
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5.2.4
วัดระดับความแตกตางระหวางความตั้งใจในการมารับบริการของ
ผูรับบริการคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวีกับขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน สิทธิการรักษาพยาบาล ระยะเวลาที่มารับบริการ
จํานวนเม็ดยาที่ตองรับประทานตอวัน และสูตรยาที่ไดรับในขณะนี้ โดยใชสถิติการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรตนที่มี
มากกวา 2 กลุมโดยใชสถิตทิ ดสอบ F test และเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี LSD ในกรณีคาแปรปรวน
ของตัวแปรตนเทากันและใชสถิติทดสอบ Welch และเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี Dunnet T3 ในการ
ทดสอบกรณีที่คาแปรปรวนของตัวแปรตนไมเทากัน ใชสถิติการทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยของตัวแปรตน 2 กลุม (T-test) ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรตน 2
กลุม
5.2.5 วัดระดับความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ ของความพึงพอใจโดยรวมของ
ผูร ับบริการคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวีกับขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน สิทธิการรักษาพยาบาล ระยะเวลาที่มารับบริการ
จํานวนเม็ดยาที่ตองรับประทานตอวัน และสูตรยาที่ไดรับในขณะนี้ โดยใชสถิติการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรตนที่มี
มากกวา 2 กลุมโดยใชสถิตทิ ดสอบ F test และเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี LSD ในกรณีคาแปรปรวน
ของตัวแปรตนเทากันและใชสถิติทดสอบ Welch และเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี Dunnet T3 ในการ
ทดสอบกรณีที่คาแปรปรวนของตัวแปรตนไมเทากัน ใชสถิติการทดสอบความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยของตัวแปรตน 2 กลุม (T-test) ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรตน 2
กลุม
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาเรื่อง คุณภาพบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี โรงพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ ประเมินคุณภาพบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี ของ
โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ในมุมมองของผูรับบริการและผูใหบริการ เก็บขอมูลใน
กลุมผูรับบริการโดยใชแบบสอบถามชนิดตอบดวยตนเองมีผูลงทะเบียนรับยาตานไวรัสเอชไอวี
ระหวางวันที่1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2554 จํานวน 854 คน เปนผูที่ไมสามารถอานหรือ
เขียนหนังสือไดจํานวน 45 คน เปนคูสามี-ภรรยา ซึ่งมารับบริการเพียงผูใ ดผูห นึ่งจํานวน 42 คน
เปนผูตองขังซึ่งเจาหนาที่มารับยาแทนจํานวน 34 คน ผูรับบริการมารับบริการไมตรงตามนัดโดย
มารับยาในวันที่ไมมีคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวีจํานวน 28 คน เปนผูท ี่มีปญ
 หาดานสุขภาพหรือมี
เหตุสุดวิสยั ที่ไมสามารถมารับบริการดวยตนเองไดโดยใหญาติมารับยาแทนจํานวน 25 คน มีผู
ที่มารับบริการจริงในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีชวงเวลาดังกลาวจํานวน 680 คน เปนผูตอบ
แบบสอบถามซึ่งใชทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจํานวน 30 คน ซึ่งไมนํามาวิเคราะหผล
การศึกษา มีผูตอบแบบสอบถามที่สามารถนํามาวิเคราะหผลไดจํานวน 540 คนจากจํานวนผูม า
รับบริการจริง 650 คน(ไมนับรวมผูตอบแบบสอบถามทีน่ าํ ขอมูลมาทดสอบความเชื่อมั่น) คิดเปน
รอยละ 83.08 เมื่อนําผลจากแบบสอบถามที่สามารถวิเคราะหผลไดมาหาคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
พบวา
คาความเชื่อมั่นของระดับบริการทีต่ องการไดรับโดยรวมเทากับ 0.98 เมื่อจําแนกตาม
มิติพบวามิติดาน Tangibles-Reliability มีคาความเชื่อมัน่ 0.91 มิติดาน Assurance-Empathyมี
คาความเชื่อมั่น 0.94 มิติดาน Empathy มีคาความเชื่อมัน่ 0.90 มิติดาน Responsiveness I มีคา
ความเชื่อมั่น 0.87 มิติดาน Responsiveness-Assurance มีคาความเชื่อมั่น 0.93 มิติดาน
Responsiveness II มีคาความเชื่อมั่น 0.71
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คาความเชื่อมั่นของระดับบริการที่ไดรบั บริการจริงโดยรวมเทากับ 0.97 เมื่อจําแนก
ตามมิติพบวามิติดาน Tangibles-Reliability มีคาความเชื่อมั่น 0.91 มิติดาน AssuranceEmpathyมีคาความเชื่อมั่น 0.93 มิติดาน Empathy มีคาความเชื่อมั่น 0.87 มิติดาน
Responsiveness I มีคาความเชื่อมั่น 0.80 มิติดาน Responsiveness-Assurance มีคาความ
เชื่อมั่น 0.91 มิติดาน Responsiveness II มีคาความเชื่อมั่น 0.65
คาความเชื่อมั่นสวนของความตั้งใจในการมารับบริการจํานวน 4 ขอ มีคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.83
กลุมผูใหบริการใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง และทําการเก็บขอมูลกลุมผูใ หบริการ
โดยการสัมภาษณรายบุคคล
ขอนําเสนอผลการศึกษาแบงเปนสวนตางๆดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของกลุมผูรับบริการ
สวนที่ 2 ระดับการใหบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีทั้งสวนที่เปนระดับบริการที่
ตองการไดรับและระดับบริการที่ไดรับบริการจริง
สวนที่ 3 ความตั้งใจในการมารับบริการ
สวนที่ 4 ความพึงพอใจโดยรวม
สวนที่ 5 การทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปร
สวนที่ 6 ขอเสนอแนะของผูรับบริการ
สวนที่ 7 คุณภาพบริการคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวีในมุมมองผูใหบริการ
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ผลการศึกษาเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูรับบริการซึง่ ตอบแบบสอบถามจํานวน540 คน
จําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได สิทธิการรักษา ระยะเวลาทีม่ ารับ
บริการ จํานวนเม็ดยาที่รับประทานตอวัน สูตรยาที่ไดรับในขณะนี้
กลุมผูต อบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง(รอยละ 56.77) อายุระหวาง 31-40
ป (รอยละ 49.63) ประกอบอาชีพรับจาง(รอยละ 46.85) มีการศึกษาในระดับประถมปลาย(รอยละ
36.67) สถานภาพคู(รอยละ 54.26) มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวงนอยกวา 5000 บาท(รอยละ
40.56) ใชสิทธิการรักษาแบบประกันสุขภาพ(รอยละ 61.30) ระยะเวลาที่มารับบริการในคลินกิ ยา
ตานไวรัสเอชไอวีอยูในชวง 1-3 ป(รอยละ 44.08) จํานวนเม็ดยาที่รบั ประทานตอวันอยูในชวง 2-5
เม็ด(รอยละ 66.30) สูตรยาที่ไดรับในขณะนีเ้ ปนสูตรพื้นฐาน NNRTI base regimen(รอยละ
91.11)
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ตารางที่ 4.1 ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการซึ่งตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไป
จํานวน รอยละ
หมายเหตุ
(n=540)
เพศ
ชาย
234
43.33
หญิง
306
56.77
อายุ
9.26 คาเฉลี่ย (Mean) 39.32 ป
50
20-30 ป
49.63 คาต่ําสุด (Min.) 20 ป
268
31-40 ป
34.63 คาสูงสุด (Max.) 67 ป
187
41-50 ป
6.48
35
มากกวา 50 ป
อาชีพ
แรงงานรับจาง
253
46.85
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
111
20.55
เกษตรกรรม/ประมง
63
11.67
แมบาน/วางงาน
58
10.74
ขาราชการ/พนักงานบริษัท
55
10.19
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ตารางที่ 4.1 ตอ
ขอมูลทั่วไป
ระดับการศึกษา
ประถมตน(ป.1ถึงป.4)
ประถมปลาย
มัธยมตน
มัธยมปลาย
ปวช./ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี/สูงกวาปริญญาตรี
สถานภาพ
โสด
คู
หมาย
หยา
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 5000 บาท
5001-10000 บาท
10001-15000 บาท
มากกวา 15000 บาท
สิทธิการรักษา
ประกันสุขภาพถวนหนา
ประกันสังคม
เบิกตนสังกัด/ชําระเงิน
ระยะเวลาที่มารับบริการ
นอยกวา 1 ป
1-3 ป
4-6 ป
7 ปขึ้นไป

จํานวน
(n=540)

รอยละ

67
198
92
82
54
47

12.41
36.67
17.04
15.18
10.00
8.70

64
293
110
73

11.85
54.26
20.37
13.52

219
210
72
39

40.56
38.89
13.33
7.22

331
176
33

61.30
32.59
6.11

67
238
157
78

12.41
44.08
29.07
14.44
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ตารางที่ 4.1 ตอ
ขอมูลทั่วไป
จํานวนเม็ดยาที่รับประทานตอวัน
2-5 เม็ด
6-10 เม็ด
มากกวา 10 เม็ด
สูตรยาที่รับประทานในขณะนี้
NNRTI based regimen
PI based regimen

จํานวน
(n=540)

รอยละ

358
139
43

66.30
25.74
7.96

หมายเหตุ

คาต่ําสุด (Min.) 2 เม็ด
คาสูงสุด (Max.) 21 เม็ด

492
91.11
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สวนที่ 2 ระดับการใหบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีทั้งสวนทีเ่ ปนระดับบริการที่
ตองการไดรับและระดับบริการที่ไดรบั บริการจริงของผูมารับบริการในคลินิกยาตานไวรัส
เอชไอวี โรงพยาบาลพระจอมเกลา โดยหาคาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับ
บริการ
2.1 ระดับการใหบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีทั้งระดับบริการที่ตองการไดรับและ
ระดับบริการที่ไดรับบริการจริงทั้ง 6 ดาน ดังนี้
ดานที่ 1 ความเปนรูปธรรมของบริการ-ความเชื่อถือไววางใจ(Tangibles-Reliability)
ระดับบริการที่ตองการไดรับจากคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีในดานความเปนรูปธรรม
ของบริการ-ความเชื่อถือไววางใจมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ นระดับมากที่สุด โดยมีระดับบริการที่ตองการ
ไดรับเรียงจากมากไปนอย ดังนี้ การติดตามผลการรักษาหลังไดรับยาตานไวรัสอยางสม่ําเสมอ
(4.45±0.71) การแสดงความสนใจอยางจริงจังที่จะชวยแกไขปญหา(4.42±0.76) การจัดหาตาราง
บันทึกการกินยาตานไวรัส(4.40±0.75)
การกําหนดเวลาในการกินยาตานไวรัสทีเ่ หมาะสม
(4.38±0.76) การรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการรักษาดวยยาตานไวรัสอยางครบถวนกอนเริ่มกินยา
(4.38±0.77) การบันทึกขอมูลการดูแลสุขภาพ(4.38±0.77) การวางแผนการดูแลสุขภาพ
(4.34±0.75) การมีเอกสารเกีย่ วกับยาตานไวรัส(4.03±0.84)
ระดับบริการที่ไดรับบริการจริงจากคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีในดานความเปน
รูปธรรมของบริการ-ความเชื่อถือไววางใจมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ นระดับมากที่สดุ โดยมีระดับบริการที่
ไดรับบริการจริงเรียงจากมากไปนอย ดังนี้ การติดตามผลการรักษาหลังไดรับยาตานไวรัสอยาง
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สม่ําเสมอ(4.55±0.62) การแสดงความสนใจอยางจริงจังที่จะชวยแกไขปญหา(4.55±0.64) การ
จัดหาตารางบันทึกการกินยาตานไวรัส(4.54±0.63)
การกําหนดเวลาในการกินยาตานไวรัสที่
เหมาะสม(4.53±0.64) การรับทราบขอมูลเกีย่ วกับการรักษาดวยยาตานไวรัสอยางครบถวนกอน
เริ่มกินยา(4.52±0.63) การบันทึกขอมูลการดูแลสุขภาพ(4.50±0.65) การวางแผนการดูแล
สุขภาพ(4.47±0.67) การมีเอกสารเกี่ยวกับยาตานไวรัส(4.17±0.75)
ดานที่ 2 ความมั่นใจตอบริการ-ความเขาอกเขาใจและเห็นใจ(Assurance-Empathy)
ระดับบริการที่ตองการไดรับจากคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีในดานความมั่นใจตอ
บริการ-ความเขาอกเขาใจและเห็นใจมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ นระดับมากที่สุด
โดยมีระดับบริการที่
ตองการไดรับเรียงจากมากไปนอย ดังนี้ ความรูสึกปลอดภัยในการไดรับบริการ(4.43±0.74) การ
ใหบริการที่เทาเทียมกัน(4.38±0.73) ความตั้งใจที่ใหบริการที่ดีที่สุดแกผูรับบริการ(4.38±0.74)
การแสดงความเอาใจใส(4.33±0.75) เจาหนาที่ที่ใหบริการมีความรูเพียงพอในการตอบคําถาม
(4.32±0.75) เจาหนาทีท่ ี่ใหบริการมีทกั ษะในการสื่อสารและใหคําแนะนําปรึกษา(4.30±0.74)
เจาหนาที่ทใี่ หบริการสามารถใหบริการไดทกุ ครั้งในวันทีม่ คี ลินิกบริการยาตานไวรัส(4.29±0.75)
เจาหนาที่ทใี่ หบริการแตละคนใหบริการไดอยางเหมาะสมตามบทบาทหนาที(่ 4.27±0.77)
ระดับบริการที่ไดรับบริการจริงจากคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีในดานความมั่นใจตอ
บริการ-ความเขาอกเขาใจและเห็นใจมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ นระดับมากที่สุด โดยมีระดับบริการที่ไดรับ
บริการจริงเรียงจากมากไปนอย ดังนี้ ความรูสึกปลอดภัยในการไดรับบริการ(4.56±0.63) ความ
ตั้งใจที่ใหบริการทีด่ ีที่สุดแกผูรบั บริการ(4.52±0.66)
การใหบริการที่เทาเทียมกัน(4.49±0.67)
เจาหนาที่ทใี่ หบริการมีความรูเพียงพอในการตอบคําถาม(4.49±0.66)
เจาหนาทีท่ ี่ใหบริการมี
ทักษะในการสื่อสารและใหคําแนะนําปรึกษา(4.46±0.66) การแสดงความเอาใจใส(4.45±0.68)
เจาหนาที่ทใี่ หบริการสามารถใหบริการไดทกุ ครั้งในวันทีม่ คี ลินิกบริการยาตานไวรัส(4.43±0.67)
เจาหนาที่ทใี่ หบริการแตละคนใหบริการไดอยางเหมาะสมตามบทบาทหนาที(่ 4.41±0.69)
ดานที่ 3 ความเขาอกเขาใจและเห็นใจ(Empathy)
ระดับบริการที่ตองการไดรับจากคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีในดานความเขาอกเขาใจ
และเห็นใจมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ นระดับมาก โดยมีระดับบริการที่ตองการไดรับเรียงจากมากไปนอย
ดังนี้ การเก็บรักษาขอมูลเปนความลับ(4.47±0.77) การตอบสนองความรูสึกของผูรับบริการ
(4.17±0.75) การเคารพสิทธิในการตัดสินใจของผูรับบริการ(4.15±0.83) การตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ(4.13±0.73) การเขาใจความตองการเฉพาะของผูรับบริการ(4.11±0.79)
การดูแลเอาใจใส(4.03±0.87)
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ระดับบริการที่ไดรับบริการจริงจากคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีในดานความเขาอก
เขาใจและเห็นใจในระดับมากที่สุด โดยมีระดับบริการที่ไดรับบริการจริงเรียงจากมากไปนอย ดังนี้
การเก็บรักษาขอมูลเปนความลับ(4.60±0.64)
การเคารพสิทธิในการตัดสินใจของผูรบั บริการ
(4.32±0.75) การตอบสนองความรูสึกของผูรับบริการ(4.29±0.69) การตอบสนองความตองการ
ของผูรับบริการ(4.28±0.68) การเขาใจความตองการเฉพาะของผูร ับบริการ(4.28±0.75) การดูแล
เอาใจใส(4.15±0.86)
ดานที่ 4 การตอบสนองตอผูปวยI (Responsiveness I)
ระดับบริการที่ตองการไดรับจากคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีในดานการตอบสนองตอ
ผูปวยมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ นระดับมากที่สุด โดยมีระดับบริการที่ตองการไดรับเรียงจากมากไปนอย
ดังนี้ การแจงกําหนดเวลาของการบริการที่แนนอน(4.42±0.73) การประเมินสุขภาพและปญหา
(4.41±0.71) เจาหนาที่แตละฝายรวมกันในการดูแลผูรับบริการอยางตอเนื่อง(4.40±0.72) การมี
ระบบในการติดตอกับผูรับบริการกรณีที่ขาดนัด(4.14±0.88)
ระดับบริการที่ไดรับบริการจริงจากคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีในดานการตอบสนองตอ
ผูปวยมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ นระดับมากที่สุด โดยมีระดับบริการที่ไดรับบริการจริงเรียงจากมากไป
นอย ดังนี้ การประเมินสุขภาพและปญหา(4.60±0.59) เจาหนาที่แตละฝายรวมกันในการดูแล
ผูรับบริการอยางตอเนื่อง(4.57±0.60) การแจงกําหนดเวลาของการบริการที่แนนอน(4.57±0.61)
การมีระบบในการติดตอกับผูรับบริการกรณีที่ขาดนัด(4.29±0.82)
ดานที่ 5 การตอบสนองตอผูปวย-ความมั่นใจตอบริการของผูปวย
(Responsiveness-Assurance)
ระดับบริการที่ตองการไดรับจากคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีในดานการตอบสนองตอ
ผูปวย-ความมั่นใจตอบริการของผูปวยมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ นระดับมากที่สุด โดยมีระดับบริการที่
ตองการไดรับเรียงจากมากไปนอย ดังนี้ การใหกําลังใจ(4.40±0.78) การสรางความรูสึกมั่นใจแก
ผูรับบริการ(4.36±0.78) การสรางและรักษาความสัมพันธ(4.34±0.75) การแสดงความตั้งใจใน
การใหการชวยเหลือ(4.34±0.77) เจาหนาที่มคี วามพรอมที่ใหบริการ(4.23±0.76)
ระดับบริการที่ไดรับบริการจริงจากคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีในดานการตอบสนองตอ
ผูปวย-ความมั่นใจตอบริการของผูปวยมีคะแนนเฉลี่ยอยูใ นระดับมากที่สุด โดยมีระดับบริการที่
ไดรับบริการจริงเรียงจากมากไปนอย ดังนี้ การใหกําลังใจ(4.57±0.64) การสรางความรูสึกมั่นใจ
แกผูรับบริการ(4.56±0.60) การสรางและรักษาความสัมพันธ(4.53±0.61) การแสดงความตั้งใจใน
การใหการชวยเหลือ(4.53±0.66) เจาหนาที่มคี วามพรอมที่ใหบริการ(4.44±0.66)
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ดานที่ 6 การตอบสนองตอผูปวย II (Responsiveness II)
ระดับบริการที่ตองการไดรับจากคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีในดานการตอบสนองตอ
ผูปวย II มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ นระดับมาก โดยมีระดับบริการที่ตองการไดรับเรียงจากมากไปนอย
ดังนี้ สามารถติดตอทางโทรศัพทไดเมื่อมีความจําเปน (4.25±0.89) สามารถปรึกษาปญหาดาน
เศรษฐกิจและสังคมได(3.93±0.96)
ระดับบริการที่ไดรับบริการจริงจากคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีในดานการตอบสนองตอ
ผูปวย II มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ นระดับมากที่สุด โดยมีระดับบริการที่ไดรับบริการจริงเรียงจากมากไป
นอย ดังนี้ สามารถติดตอทางโทรศัพทไดเมื่อมีความจําเปน (4.42±0.77) สามารถปรึกษาปญหา
ดานเศรษฐกิจและสังคมได(4.02±0.94)
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ตารางที่ 4.2 ระดับการใหบสริการคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวีสวนที่เปนระดับบริการที่ไดรับจริงและ
ระดับบริการที่ตองการไดรับ
ระดับบริการที่ไดรับจริง
การบริการคลินิกยาตาน
Mean SD ระดับ
ไวรัสเอชไอวี

4.17
4.52

0.75
0.63

มาก
มากที่สุด

4.50
4.53

0.65
0.64

มากที่สุด
มากที่สุด

4.54

0.63

มากที่สุด

4.55

0.62

มากทีส่ ุด

4.47
4.55

0.67
0.64

มากที่สุด
มากที่สุด

ดานที่1ความเปนรูปธรรมของบริการ-ความ
เชื่อถือไววางใจ
1.การมีเอกสารเกี่ยวกับยาตานไวรัส
2.การรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการรักษาดวย
ยาตานไวรัสอยางครบถวนกอนเริ่มกินยา
3.การบันทึกขอมูลการดูแลสุขภาพ
4.การกําหนดเวลาการกินยาตานไวรัสที่
เหมาะสม
5.การจัดหาตารางบันทึกการกินยาตาน
ไวรัส
6.การติดตามผลการรักษาหลังไดรับยาตาน
ไวรัสอยางสม่ําเสมอ
7.การวางแผนการดูแลสุขภาพ
8.การแสดงความสนใจอยางจริงจังที่จะชวย
แกไขปญหา

ระดับบริการทีต่ องการไดรับ

Mean

SD

ระดับ

4.03
4.38

0.84
0.77

มาก
มากที่สุด

4.38
4.38

0.77
0.76

มากที่สุด
มากที่สุด

4.40

0.75

มากที่สุด

4.45

0.71

มากที่สุด

4.34
4.42

0.75
0.76

มากที่สุด
มากที่สุด

56
ตารางที่ 4.2(ตอ)
ระดับบริการที่ไดรับจริง

Mean

SD

ระดับ

4.43

0.67

มากที่สุด

4.49

0.66

มากที่สุด

4.46

0.66

มากที่สุด

4.41

0.69

4.56
4.49
4.45
4.52

0.63
0.67
0.68
0.66

การบริการคลินิกยาตาน
ไวรัสเอชไอวี
ดานที่2ความมั่นใจตอบริการของผูปวยความเขาอกเขาใจและเห็นใจ
9.เจาหนาที่ที่ใหบริการสามารถใหบริการได
ทุกครั้งในวันที่มีคลินิกยาตานไวรัส
10.เจาหนาที่ที่ใหบริการมีความรูเพียงพอใน
การตอบคําถาม
11.เจาหนาที่ที่ใหบริการมีทักษะในการ
สื่อสารและใหคําแนะนําปรึกษา
12.เจาหนาที่ที่ใหบริการแตละคนใหบริการ
ไดอยางเหมาะสมตามบทบาทหนาที่
13.ความรูสึกปลอดภัยในการไดรับบริการ
14.การใหบริการที่เทาเทียมกัน
15.การแสดงความเอาใจใส
16.ความตั้งใจที่ใหบริการที่ดีที่สุดแก
ผูรับบริการ
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มากที่สุด ส
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.28

0.75

มากที่สุด

4.28

0.68

มากที่สุด

4.29
4.15
4.32

0.69
0.86
0.75

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.60

0.64

มากที่สุด

ดานที่3ความเขาอกเขาใจและเห็นใจผูปวย
17.การเขาใจความตองการเฉพาะของ
ผูรับบริการ
18.การตอบสนองความตองการของ
ผูรับบริการ
19.การตอบสนองความรูสึกของผูรับบริการ
20.การดูแลเอาใจใส
21.การเคารพสิทธิในการตัดสินใจของ
ผูรับบริการ
22.การเก็บรักษาขอมูลเปนความลับ

ระดับบริการทีต่ องการไดรับ

Mean

SD

ระดับ

4.29

0.75

มากที่สุด

4.32

0.75

มากที่สุด

4.30

0.74

มากที่สุด

4.27

0.77

มากที่สุด

4.43
4.38
4.33
4.38

0.74
0.73
0.75
0.74

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.11

0.79

มาก

4.13

0.73

มาก

4.17
4.03
4.15

0.75
0.87
0.83

มาก
มาก
มาก

4.47

0.77

มากที่สุด
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ตารางที่ 4.2(ตอ)
ระดับบริการที่ไดรับจริง

Mean

SD

ระดับ

4.57
4.60
4.57

0.61
0.59
0.60

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.29

0.82

มากที่สุด

4.44
4.53

0.66
0.66

มากที่สุด
มากที่สุด

4.53
4.56
4.57

0.61
0.60
0.64

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.02

0.94

4.42

0.77

การบริการคลินิกยาตาน
ไวรัสเอชไอวี
ดานที่4การตอบสนองตอผูปวย I
23.การแจงกําหนดเวลาของบริการที่แนนอน
24.การประเมินสุขภาพและปญหา
25.เจาหนาที่แตละฝายรวมกันในการดูแล
ผูรับบริการอยางตอเนื่อง
26.การมีระบบในการติดตอกับผูรับบริการ
กรณีที่ขาดนัด
ดานที่5การตอบสนองตอผูปวย-ความมั่นใจ
ตอบริการของผูปวย
27.เจาหนาที่มีความพรอมที่ใหบริการ
28.การแสดงความตั้งใจในการใหการ
ชวยเหลือ
29.การสรางและรักษาความสัมพันธ
30.การสรางความรูสึกมั่นใจแกผูรับบริการ
31.การใหกําลังใจ
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ดานที่6 การตอบสนองตอผูปวย II
มาก 32.สามารถปรึกษาปญหาดานเศรษฐกิจ
และสังคมได
มากที่สุด 33.สามารถติดตอทางโทรศัพทไดเมื่อมี
ความจําเปน

ระดับบริการทีต่ องการไดรับ

Mean

SD

ระดับ

4.42
4.41
4.40

0.73
0.71
0.72

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.14

0.88

มาก

4.23
4.34

0.76
0.77

มากที่สุด
มากที่สุด

4.34
4.36
4.40

0.75
0.78
0.78

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.93

0.96

มาก

4.25

0.89

มากที่สุด
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2.2 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับบริการที่ไดรับบริการจริงและระดับ
บริการที่ตองการไดรับของคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวี
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนระดับบริการที่ไดรับบริการจริงและระดับบริการที่
ตองการไดรับของผูรับบริการคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวีโดยใชสถิติ Paired –T test คะแนนเฉลีย่
ระดับบริการที่ไดรับบริการจริงและระดับบริการที่ตองการไดรับโดยรวมและรายดานมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(P<0.001)
เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลตางคุณภาพบริการพบวา ผลตางคุณภาพบริการมีคาเปน
บวกทั้งโดยรวมและรายดานแสดงวาบริการที่ผูรับบริการไดรับมีคุณภาพสูงกวาบริการที่ตอ งการทัง้
โดยรวมและรายดาน โดยดาน Responsiveness-Assurance มีคุณภาพสูงสุดและดาน
Responsiveness II มีคุณภาพต่ําสุด
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ตารางที่ 4.3 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริง คาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับและ
ผลตางคุณภาพบริการของผูรบั บริการจําแนกเปนรายดานและโดยภาพรวม
Dimension
ระดับบริการ
ระดับบริการ
ผลตางคุณภาพ p-valve
ที่ไดรับจริง
ที่ตองการไดรับ
บริการ
Mean
SD
Mean
SD
Tangibles-Reliability 4.48
0.51
4.34
0.60
0.14
<0.001
Assurance-Empathy 4.47
0.54
4.33
0.62
0.14
<0.001
Empathy
4.32
0.57
4.17
0.65
0.14
<0.001
Responsiveness I
4.51
0.52
4.34
0.65
0.17
<0.001
Responsiveness4.53
0.54
4.33
0.68
0.19
<0.001
Assurance
Responsiveness II
4.22
0.74
4.09
0.81
0.13
<0.001
Total
4.44
0.49
4.29
0.59
0.15
<0.001
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สวนที่ 3 ความตั้งใจในการมารับบริการ
ผูรับบริการมีความคิดเห็นในสวนของความตั้งใจในการมารับบริการโดยเรียงจาก
คะแนนเฉลี่ยมากไปนอยดังนี้
การมารับบริการในคลินิกยาตานไวรัสตามนัดหมายทุกครั้ง
(4.78±0.46) การใหความรวมมือในการรักษาดวยยาตานไวรัสอยางตอเนื่อง (4.76±0.47) การ
ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาทีท่ ุกคนที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสอยางเครงคัด
(4.74±0.49)
การสื่อสารขอมูลในทางที่ดีแกผูอื่นเกีย่ วกับการใหบริการในคลินิกยาตานไวรัส
(4.64±0.56) โดยมีคาเฉลีย่ ของความตัง้ ใจในการมารับบริการโดยรวม 4.73
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ตารางที่ 4.4 คะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นของผูรับบริการในสวนความตั้งใจในการมารับบริการ
ความตั้งใจในการมารับบริการ
Mean
SD
1.การใหความรวมมือในการรักษาดวยยาตานไวรัสอยางตอเนื่อง
4.76
0.47
2.การปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่ทกุ คนที่ใหบริการใน
4.74
0.49
คลินิกยาตานไวรัสอยางเครงคัด
3.การมารับบริการในคลินิกยาตานไวรัสตามนัดหมายทุกครั้ง
4.78
0.46
4.การสื่อสารขอมูลในทางที่ดีแกผูอื่นเกีย่ วกับการใหบริการใน
4.64
0.56
คลินิกยาตานไวรัส
รวม
4.73
0.40
สวนที่ 4 ความพึงพอใจโดยรวม
ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ นระดับสูงสุด
โดยมีระดับความพึงพอใจ
โดยรวมเรียงจากมากไปนอยดังนี้ ระดับสูงสุดรอยละ 59.34 ระดับสูงรอยละ 36.38 ระดับปาน
กลางรอยละ 4.09 และในระดับต่ํารอยละ 0.19 โดยมีคาเฉลี่ยของความพึงพอใจโดยรวม 4.55
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ตารางที่ 4.5 ความพึงพอใจโดยรวม
ระดับความพึงพอใจโดยรวม จํานวน
(n=514)
ต่ํา
1
ปานกลาง/ไมแนใจ
21
สูง
187
สูงสุด
305

รอยละ
0.19
4.09
36.38
59.34

หมายเหตุ
คาเฉลี่ย(Mean) 4.55
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) 0.59

สวนที่ 5 การทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปร
การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร ไดแก ปจจัยดานขอมูลทั่วไปของกลุม
ประชากรซึง่ ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได สิทธิการรักษา
ระยะเวลาที่มารับบริการ จํานวนเม็ดยาที่ตองรับประทานตอวัน และสูตรยาที่ไดรับ เปรียบเทียบ
ความแตกตางกับคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับบริการจริง ระดับบริการที่ตองการไดรับ คาเฉลี่ย
ความตั้งใจในการมารับบริการ และคาเฉลีย่ ความพึงพอใจโดยรวม
5.1การทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรกับกับคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ไดรับจริง
คาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับ โดยมีผูตอบแบบสอบถามที่สามารถนําขอมูลมาวิเคราะห
ผลไดจํานวน 499 คน มีรายละเอียดการวิเคราะหดังนี้
5.1.1ความแตกตางระหวางเพศกับคาเฉลี่ยระดับบริการทีไ่ ดรับจริงและ คาเฉลี่ย
ระดับบริการที่ตองการไดรับ
การวิเคราะหความแตกตางระหวางเพศกับคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ไดรับจริงพบวา
ไมมีความแตกตางกัน แสดงวาเพศที่ตางกันมีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงที่ไมแตกตางกัน แต
การวิเคราะหความแตกตางระหวางเพศกับคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ตองการไดรับพบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P=0.011) แสดงวา เพศที่ตางกันมีคาเฉลี่ยระดับบริการที่
ตองการไดรับที่แตกตางกันโดยเพศหญิงมีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับสูงกวาเพศชาย
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ตารางที่ 4.6 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับ
จริงและคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ตองการไดรับ
ระดับบริการ
ระดับบริการ
เพศ
จํานวน
ที่ไดรับจริง
ที่ตองการไดรับ
p-valve
p-valve
Mean±SD
Mean±SD
ชาย
221
4.42 ±0.52
0.295
4.21 ±0.65
0.011
หญิง
278
4.46 ±0.47
4.35 ±0.54
รวม
499
4.44 ±0.49
4.29 ±0.59

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

5.1.2ความแตกตางระหวางอายุกับคาเฉลี่ยระดับบริการทีไ่ ดรับจริงและ คาเฉลี่ย
ระดับบริการที่ตองการไดรับ
การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุกับ
คาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงและคาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับพบวาไมมีความแตกตาง
กัน แสดงวาอายุทตี่ างกันมีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรบั จริงและคาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการ
ไดรับที่ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4.7 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพือ่ เปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุ
กับคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ไดรับจริงและคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ตองการไดรับ
ระดับบริการ
ระดับบริการ
อายุ(ป)
จํานวน
ที่ไดรับจริง
ที่ตองการไดรับ
Mean±SD p-valve Mean±SD p-valve
20-30
47
4.47 ±0.50 0.640
4.40 ±0.52 0.362
31-40
244 4.41 ±0.50
4.30 ±0.58
41-50
176 4.46 ±0.48
4.24 ±0.63
มากกวา 50
32
4.50 ±0.49
4.30 ±0.64
รวม
499 4.44 ±0.49
4.29 ±0.59
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5.1.3ความแตกตางระหวางอาชีพกับคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ไดรับจริงและ
คาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับ
การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอาชีพกับ
คาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงและคาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับพบวาไมมีความแตกตาง
กัน แสดงวาอาชีพทีต่ างกันมีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรบั จริงและคาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการ
ไดรับที่ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4.8 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพือ่ เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
อาชีพกับคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงและคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ตองการไดรับ
ระดับบริการ
ระดับบริการ
อาชีพ
จํานวน
ที่ไดรับจริง
ที่ตองการไดรับ
Mean±SD p-valve Mean±SD p-valve
แรงงานรับจาง
234 4.46 ±0.48 0.953
4.26 ±0.61 0.082
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
102 4.42 ±0.52
4.30 ±0.55
เกษตรกร/ประมง
59
4.44 ±0.47
4.35 ±0.53
แมบาน/วางงาน
51
4.44 ±0.44
4.15 ±0.65
ขาราชการ/พนักงานบริษัท 53
4.41 ±0.59
4.45 ±0.58
รวม
499 4.44 ±0.49
4.29 ±0.59
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5.1.4ความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริง
และ คาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับ
การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับ
การศึกษากับคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงและคาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับพบวาไมมี
ความแตกตางกัน แสดงวาระดับการศึกษาที่ตางกันมีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงและคาเฉลี่ย
ระดับบริการที่ตองการไดรับที่ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 4.9 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพือ่ เปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ระดับการศึกษากับคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงและคาเฉลี่ยระดับบริการที่
ตองการไดรับ
ระดับบริการ
ระดับบริการ
ระดับการศึกษา
จํานวน
ที่ไดรับจริง
ที่ตองการไดรับ
Mean±SD p-valve Mean±SD p-valve
ประถมตน(ป.1ถึงป.4)
62 4.54 ±0.50 0.523 4.39 ±0.55 0.289
ประถมปลาย
183 4.43 ±0.46
4.24 ±0.60
มัธยมตน
87 4.43 ±0.45
4.22 ±0.57
มัธยมปลาย
76 4.38 ±0.53
4.30 ±0.62
ปวช./ปวส./อนุปริญญา
48 4.43 ±0.55
4.32 ±0.65
ปริญญาตรี/สูงกวาปริญญาตรี
43 4.47 ±0.58
4.42 ±0.53
รวม
499 4.44 ±0.49
4.29 ±0.59
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5.1.5ความแตกตางระหวางสถานภาพกับคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ไดรับจริงและ
คาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับ
การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสถานภาพ
กับคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ไดรับจริงและคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ตองการไดรับพบวาไมมีความ
แตกตางกัน
แสดงวาสถานภาพทีต่ างกันมีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงและคาเฉลี่ยระดับ
บริการที่ตองการไดรับที่ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 4.10 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
สถานภาพกับคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงและคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ตองการ
ไดรับ
ระดับบริการ
ระดับบริการ
สถานภาพ จํานวน
ที่ไดรับจริง
ที่ตองการไดรับ
Mean±SD p-valve Mean±SD p-valve
โสด
62
4.38 ±0.63
0.078 4.29 ±0.65
0.885
คู
271
4.44 ±0.46
4.27 ±0.59
หมาย
101
4.39 ±0.49
4.29 ±0.55
หยา
65
4.57 ±0.45
4.33 ±0.60
รวม
499
4.44 ±0.49
4.29 ±0.59
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5.1.6ความแตกตางระหวางรายไดกับคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงและ
คาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับ
การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางรายไดกับ
คาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต(ิ P=0.004)
กลุมที่มีรายไดมากกวา15,000บาทมีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงต่ําสุด กลุมที่มีรายไดนอย
กวา5,000บาทและกลุมมีรายได5,001ถึง10,000บาท มีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงที่แตกตาง
กัน แตการเปรียบเทียบรายไดกับคาเฉลี่ยระดับบริการทีต่ องการไดรับพบวาไมมีความแตกตางกัน
แสดงวารายไดที่ตางกันมีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับที่ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 4.11 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
รายไดกับคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ไดรับจริงและคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ตองการไดรับ
ระดับบริการ
ระดับบริการ
รายได(บาท) จํานวน
ที่ไดรับจริง
ที่ตองการไดรับ
Mean±SD p-valve Mean±SD p-valve
นอยกวา 5,000*
200
4.51 ±0.45
0.004
4.31 ±0.58
0.705
5,001-10,000*
197
4.38 ±0.47
4.25 ±0.57
10,001-15,000
63
4.54 ±0.51
4.33 ±0.71
มากกวา 15,000
39
4.25 ±0.69
4.30 ±0.59
รวม
499
4.44 ±0.49
4.29 ±0.59
*กลุมที่มีรายไดนอยกวา5,000บาทและกลุมมีรายได5,001ถึง10,000บาท มีคาเฉลี่ยระดับบริการที่
ไดรับจริงที่แตกตางกัน
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5.1.7ความแตกตางระหวางสิทธิการรักษากับคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ไดรับจริง
และคาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับ
การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสิทธิการ
รักษากับคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P=0.037) โดยผูมีสิทธิการรักษาประกันสุขภาพถวนหนามีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงต่ําสุด
ผูมีสิทธิการรักษาประกันสุขภาพถวนหนาและสิทธิประกันสังคม มีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรบั จริง
ที่ไมแตกตางกันสวนสิทธิการรักษาอื่นๆมีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงที่แตกตางกัน แตการ
เปรียบเทียบสิทธิการรักษากับคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ตองการไดรับพบวาไมมีความแตกตางกัน
แสดงวาสิทธิการรักษาที่ตางกันมีคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ตอ งการไดรับที่ไมแตกตางกัน

66
ตารางที่ 4.12 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
สิทธิการรักษากับคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ไดรับจริงและคาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการ
ไดรับ
ระดับบริการ
ระดับบริการ
สิทธิการรักษา
จํานวน
ที่ไดรับจริง
ที่ตองการไดรับ
Mean±SD p-valve Mean±SD p-valve
ประกันสุขภาพถวนหนา*
309 4.41 ±0.48 0.037 4.25 ±0.59 0.102
ประกันสังคม+
157 4.45 ±0.52
4.33 ±0.59
เบิกตนสังกัด/ชําระเงิน*+
33
4.65 ±0.42
4.44 ±0.66
รวม
499 4.44 ±0.49
4.29 ±0.59
*ผูมีสิทธิการรักษาประกันสุขภาพถวนหนาและเบิกตนสังกัด/ชําระเงิน มีคาเฉลี่ยระดับบริการที่
ไดรับจริง แตกตางกัน
+ผูมีสิทธิการรักษาประกันสังคมและเบิกตนสังกัด/ชําระเงิน
มีคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ไดรับจริง
แตกตางกัน
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5.1.8ความแตกตางระหวางระยะเวลาที่มารับบริการกับคาเฉลี่ยระดับบริการที่
ไดรับจริงและคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ตองการไดรับ
การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระยะเวลา
ที่มารับบริการกับคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิต(ิ P=0.011) โดยกลุมผูมารับบริการในระยะเวลา1-3ป มีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงต่ําสุด
กลุมผูมารับบริการในระยะเวลา1-3ป และกลุมผูมารับบริการในระยะเวลา4-6ป มีคาเฉลี่ยระดับ
บริการที่ไดรับจริงที่แตกตางกัน
แตการเปรียบเทียบระยะเวลาที่มารับบริการกับคาเฉลี่ยระดับ
บริการที่ตองการไดรับพบวาไมมีความแตกตางกัน แสดงวาระยะเวลาที่มารับบริการที่ตางกันมี
คาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับที่ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 4.13 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ระยะเวลาที่มารับบริการกับคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรบั จริงและคาเฉลี่ยระดับ
บริการที่ตองการไดรับ
ระดับบริการ
ระดับบริการ
ระยะเวลาทีม่ ารับบริการ จํานวน
ที่ไดรับจริง
ที่ตองการไดรับ
Mean±SD p-valve Mean±SD p-valve
นอยกวา 1 ป
62
4.43 ±0.47 0.011 4.34 ±0.49 0.235
1-3 ป*
216 4.38 ±0.53
4.29 ±0.60
4-6 ป*
149 4.54 ±0.41
4.32 ±0.58
มากกวาหรือเทากับ 7 ป
72
4.43 ±0.54
4.16 ±0.67
รวม
499 4.44 ±0.49
4.29 ±0.59
*กลุมผูมีระยะเวลาที่มารับบริการ 1-3 ป และ 4-6 ป มีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริง แตกตางกัน
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5.1.9ความแตกตางระหวางจํานวนเม็ดยาที่รบั ประทานตอวันกับคาเฉลีย่ ระดับ
บริการที่ไดรับจริงและคาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับ
การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางจํานวนเม็ด
ยาที่รับประทานตอวันกับคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ไดรับจริงและคาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับ
พบวาไมมีความแตกตางกัน แสดงวาจํานวนเม็ดยาที่รับประทานตอวันที่ตางกันมีคาเฉลี่ยระดับ
บริการที่ไดรับจริงและคาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับที่ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4.14 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
จํานวนเม็ดยาที่รับประทานตอวันกับคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ไดรับจริงและคาเฉลี่ย
ระดับบริการที่ตองการไดรับ
ระดับบริการ
ระดับบริการ
จํานวนเม็ดยาที่ จํานวน
ที่ไดรับจริง
ที่ตองการไดรับ
รับประทานตอวัน
Mean±SD p-valve Mean±SD p-valve
2-5 เม็ด
325
4.43 ±0.49
0.611
4.28 ±0.60
0.701
6-10 เม็ด
132
4.45 ±0.52
4.28 ±0.61
มากกวา 10 เม็ด
42
4.51 ±0.45
4.36 ±0.48
รวม
499
4.44 ±0.49
4.29 ±0.59
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5.1.10ความแตกตางระหวางสูตรยาที่รบั ประทานในขณะนี้กับคาเฉลี่ยระดับ
บริการที่ไดรับจริงและคาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับ
การวิเคราะหความแตกตางระหวางสูตรยาที่รับประทานในขณะนีก้ ับคาเฉลี่ย
ระดับบริการที่ไดรับจริงและคาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับพบวาไมมีความแตกตางกัน แสดง
วาสูตรยาที่รับประทานตางกันมีคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ไดรบั จริงและคาเฉลี่ยระดับบริการที่
ตองการไดรับที่ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4.15 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสูตรยาที่รับประทานในขณะนี้กบั
คาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงและคาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับ
ระดับบริการ
ระดับบริการ
สูตรยาที่ไดรับ
จํานวน
ที่ไดรับจริง
ที่ตองการไดรับ
Mean±SD p-valve Mean±SD p-valve
NNRTI based regimen 453
4.45 ±0.49
0.198
4.29 ±0.60
0.332
PI based regimen
46
4.35 ±0.46
4.21 ±0.52
รวม
499
4.44 ±0.49
4.29 ±0.59
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5.2การทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรกับกับคาเฉลีย่ ความตั้งใจในการมารับ
บริการ โดยมีผูตอบแบบสอบถามที่สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหผลไดจํานวน 537 คน มี
รายละเอียดการวิเคราะหดังนี้
5.2.1ความแตกตางระหวางเพศกับคาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการ
การวิเคราะหความแตกตางระหวางเพศกับคาเฉลีย่ ความตั้งใจในการมารับบริการพบวาไมมีความ
แตกตางกัน แสดงวาเพศที่ตางกันมีคาเฉลีย่ ความตั้งใจในการมารับบริการที่ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4.16 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับคาเฉลีย่ ความตั้งใจในการ
มารับบริการ
เพศ
จํานวน
p-valve
Mean±SD
ชาย
234
4.69 ±0.44
0.068
หญิง
303
4.76 ±0.37
รวม
537
4.73 ±0.40
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5.2.2ความแตกตางระหวางอายุกับคาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการ
การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุกับ
คาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการพบวาไมมีความแตกตางกัน
แสดงวาอายุที่ตางกันมี
คาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการที่ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4.17 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
อายุกับคาเฉลีย่ ความตั้งใจในการมารับบริการ
อายุ(ป)
จํานวน
p-valve
Mean±SD
20-30
50
4.81 ±0.30
0.167
31-40
266
4.70 ±0.46
41-50
186
4.74 ±0.34
มากกวา 50
35
4.76 ±0.37
รวม
537
4.73 ±0.40
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5.2.3ความแตกตางระหวางอาชีพกับคาเฉลีย่ ความตั้งใจในการมารับบริการ
การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอาชีพกับ
คาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการพบวาไมมีความแตกตางกัน
แสดงวาอาชีพที่ตางกันมี
คาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการที่ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4.18 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
อาชีพกับคาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการ
อาชีพ
จํานวน
p-valve
Mean±SD
แรงงานรับจาง
252
4.72 ±0.37
0.907
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
111
4.72 ±0.50
เกษตรกร/ประมง
63
4.77 ±0.33
แมบาน/วางงาน
56
4.71 ±0.39
ขาราชการ/พนักงานบริษัท
55
4.73 ±0.39
รวม
537
4.73 ±0.40
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5.2.4ความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับคาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับ
บริการ
การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับ
การศึกษากับคาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิต(ิ P=0.028) แสดงวาระดับการศึกษาที่ตางกันมีคาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการที่
แตกตางกัน ผูรับบริการที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี/สูงกวาปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยความ
ตั้งใจในการมารับบริการที่สูงสุด
ผูร ับบริการที่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมตนและระดับ
ปริญญาตรี/สูงกวาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการที่แตกตางกัน
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ตารางที่ 4.19 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ระดับการศึกษากับคาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการ
ระดับการศึกษา
จํานวน
p-valve
Mean±SD
ประถมตน(ป.1ถึง ป.4)
67
4.74 ±0.36
0.028
ประถมปลาย
195
4.74 ±0.35
มัธยมตน*
92
4.64 ±0.40
มัธยมปลาย
82
4.67 ±0.56
ปวช./ปวส./อนุปริญญา
54
4.81 ±0.36
ปริญญาตรี/สูงกวาปริญญาตรี*
47
4.84 ±0.32
รวม
537
4.73 ±0.40
*ผูรับบริการที่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมตนและระดับปริญญาตรี/สูงกวาปริญญาตรีมี
คาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการที่แตกตางกัน
5.2.5ความแตกตางระหวางสถานภาพกับคาเฉลีย่ ความตัง้ ใจในการมารับบริการ
การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสถานภาพ
กับคาเฉลีย่ ความตั้งใจในการมารับบริการพบวาไมมีความแตกตางกันแสดงวาสถานภาพที่ตางกัน
มีคาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการที่ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 4.20 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
สถานภาพกับคาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการ
สถานภาพ
จํานวน
p-valve
Mean±SD
โสด
64
4.73 ±0.39
0.959
คู
292
4.72 ±0.36
หมาย
108
4.72 ±0.52
หยา
73
4.75 ±0.38
รวม
537
4.73 ±0.40
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5.2.6ความแตกตางระหวางรายไดกับคาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการ
การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางรายไดกับ
คาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการพบวาไมมีความแตกตางกันแสดงวารายไดที่ตางกันมี
คาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการที่ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4.21 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
รายไดกับคาเฉลีย่ ความตั้งใจในการมารับบริการ
รายได(บาท)
จํานวน
p-valve
Mean±SD
นอยกวา 5,000
217
4.73 ±0.38
0.332
5,001-10,000
209
4.71 ±0.44
10,001-15,000
72
4.80 ±0.32
มากกวา 15,000
39
4.68 ±0.45
รวม
537
4.73 ±0.40
5.2.7ความแตกตางระหวางสิทธิการรักษากับคาเฉลีย่ ความตั้งใจในการมารับ
บริการ
การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสิทธิการ
รักษากับคาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการพบวาไมมคี วามแตกตางกันแสดงวาสิทธิการรักษา
ที่ตางกันมีคาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการที่ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 4.22 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
สิทธิการรักษากับคาเฉลีย่ ความตั้งใจในการมารับบริการ
สิทธิการรักษา
จํานวน
p-valve
Mean±SD
ประกันสุขภาพถวนหนา
329
4.73 ±0.37
0.667
ประกันสังคม
175
4.71 ±0.47
เบิกตนสังกัด/ชําระเงิน
33
4.78 ±0.33
รวม
537
4.73 ±0.40
5.2.8ความแตกตางระหวางระยะเวลาที่มารับบริการกับคาเฉลี่ยความตั้งใจใน

การมารับบริการ
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การวิเคราะหสความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระยะเวลา

ที่มารับบริการกับคาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการพบวาไมมีความแตกตางกันแสดงวา
ระยะเวลาที่มารับบริการที่ตางกันมีคาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการที่ไมแตกตางกัน

ตารางที่ 4.23 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ระยะเวลาที่มารับบริการกับคาเฉลี่ยความตัง้ ใจในการมารับบริการ
ระยะเวลาทีม่ ารับบริการ จํานวน
p-valve
Mean±SD
นอยกวา 1 ป
66
4.73 ±0.35
0.242
1-3 ป
237
4.69 ±0.45
4-6 ป
157
4.78 ±0.35
มากกวาหรือเทากับ 7 ป
77
4.71 ±0.38
รวม
537
4.73 ±0.40
5.2.9ความแตกตางระหวางจํานวนเม็ดยาที่รบั ประทานตอวันกับคาเฉลีย่ ความ
ตั้งใจในการมารับบริการ
การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางจํานวนเม็ด
ยาที่รับประทานตอวันกับคาเฉลีย่ ความตั้งใจในการมารับบริการพบวาไมมีความแตกตางกันแสดง
วาจํานวนเม็ดยาที่รับประทานตอวันที่ตางกันมีคาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการที่ไมแตกตาง
กัน
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ตารางที่ 4.24 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
จํานวนเม็ดยาที่รับประทานตอวันกับคาเฉลีย่ ความตั้งใจในการมารับบริการ
จํานวนเม็ดยาที่
จํานวน
p-valve
Mean±SD
รับประทานตอวัน
2-5 เม็ด
357
4.70 ±0.43
0.077
6-10 เม็ด
137
4.78 ±0.35
มากกวา 10 เม็ด
43
4.79 ±0.29
รวม
537
4.73 ±0.40
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5.2.10ความแตกตางระหวางสูตรยาที่รบั ประทานในขณะนี้กับคาเฉลี่ยความ
ตั้งใจในการมารับบริการ
การวิเคราะหความแตกตางระหวางสูตรยาที่รับประทานในขณะนีก้ ับคาเฉลี่ย
ความตั้งใจในการมารับบริการพบวาไมมีความแตกตางกันแสดงวาสูตรยาที่รับประทานที่ตางกันมี
คาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการที่ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4.25 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสูตรยาที่รับประทานในขณะนี้กบั
คาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการ
สูตรยาที่ไดรับ
จํานวน
p-valve
Mean±SD
NNRTI based regimen
489
4.72 ±0.41
0.613
PI based regimen
48
4.76 ±0.33
รวม
537
4.73 ±0.40
5.3การทดสอบความแตกตางระหวางตัวแปรกับกับคาเฉลีย่ ความพึงพอใจโดยรวม
โดยมีผูตอบแบบสอบถามที่สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหผลไดจํานวน 514 คน มีรายละเอียดการ
วิเคราะหดังนี้
5.3.1ความแตกตางระหวางเพศกับคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมการวิเคราะห
ความแตกตางระหวางเพศกับคาเฉลีย่ ความพึงพอใจโดยรวมพบวาไมมีความแตกตางกัน แสดงวา
เพศทีต่ างกันมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมที่ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 4.26 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับคาเฉลีย่ ความพึงพอใจ
โดยรวม
เพศ
จํานวน
p-valve
Mean±SD
ชาย
223
4.54 ±0.58
0.838
หญิง
291
4.55 ±0.59
รวม
514
4.55 ±0.59
5.3.2ความแตกตางระหวางอายุกับคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม
การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอายุกับ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมพบวาไมมีความแตกตางกัน แสดงวาอายุทตี่ างกันมีคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจโดยรวมที่ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 4.27 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
อายุกับคาเฉลีย่ ความพึงพอใจโดยรวม
อายุ(ป)
จํานวน
p-valve
Mean±SD
20-30
49
4.61 ±0.49
0.488
31-40
253
4.53 ±0.60
41-50
181
4.54 ±0.60
มากกวา 50
31
4.68 ±0.54
รวม
514
4.55 ±0.59
5.3.3ความแตกตางระหวางอาชีพกับคาเฉลีย่ ความพึงพอใจโดยรวม
การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางอาชีพกับ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมพบวาไมมีความแตกตางกัน
แสดงวาอาชีพทีต่ างกันมีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจโดยรวมที่ไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 4.28 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
อาชีพกับคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม
อาชีพ
จํานวน
p-valve
Mean±SD
แรงงานรับจาง
238
4.53 ±0.57
0.749
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว
108
4.59 ±0.64
เกษตรกร/ประมง
62
4.56 ±0.56
แมบาน/วางงาน
53
4.58 ±0.53
ขาราชการ/พนักงานบริษัท
53
4.47 ±0.61
รวม
514
4.55 ±0.59
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5.3.4ความแตกต

การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับ
การศึกษากับคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมพบวาไมมีความแตกตางกัน แสดงวาระดับการศึกษา
ที่ตางกันมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมที่ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4.29 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ระดับการศึกษากับคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม
ระดับการศึกษา
จํานวน
p-valve
Mean±SD
ประถมตน(ป.1ถึงป.4)
64
4.61 ±0.55
0.716
ประถมปลาย
188
4.57 ±0.57
มัธยมตน
85
4.54 ±0.59
มัธยมปลาย
79
4.56 ±0.59
ปวช./ปวส./อนุปริญญา
53
4.49 ±0.67
ปริญญาตรี/สูงกวาปริญญาตรี
45
4.44 ±0.59
รวม
514
4.55 ±0.59

76
5.3.5ความแตกตางระหวางสถานภาพกับคาเฉลีย่ ความพึงพอใจโดยรวม
การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสถานภาพ
กับคาเฉลีย่ ความพึงพอใจโดยรวมพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต(ิ P=0.017)
โดยผูรับบริการที่สถานภาพโสดมีคาเฉลีย่ ความพึงพอใจโดยรวมต่ําสุด ผูรับบริการที่สถานภาพคู
และสถานภาพหยามีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมที่แตกตางกัน
ตารางที่ 4.30 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
สถานภาพกับคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม
สถานภาพ
จํานวน
p-valve
Mean±SD
โสด
60
4.47 ±0.75
0.017
คู*
285
4.52 ±0.58
หมาย
101
4.55 ±0.56
หยา*
68
4.72 ±0.45
รวม
514
4.55 ±0.59
*ผูรับบริการที่สถานภาพคูและสถานภาพหยามีคาเฉลีย่ ความพึงพอใจโดยรวมที่แตกตางกัน
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5.3.6ความแตกตางระหวางรายไดกับคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม
การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางรายไดกับ
คาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต(ิ P=0.004) โดย
ผูรับบริการที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 15,000บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมต่ําสุด
ผูรับบริการที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 5,000บาทและระหวาง5,001ถึง10,000บาทกับกลุมผู
ที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 15,000บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมที่แตกตางกัน
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ตารางที่ 4.31 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
รายไดกับคาเฉลีย่ ความพึงพอใจโดยรวม
รายได(บาท)
จํานวน
p-valve
Mean±SD
นอยกวา 5,000*
206
4.59 ±0.58
0.004
5,001-10,000+
199
4.52 ±0.57
10,001-15,000
71
4.66 ±0.51
มากกวา 15,000*+
38
4.26 ±0.72
รวม
514
4.55 ±0.59
*กลุมผูรับบริการที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 5,000บาทกับผูมีรายไดเฉลีย่ ตอเดือนมากวา
15,000บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมที่แตกตางกัน
+กลุมผูรับบริการที่มีรายไดเฉลีย่ ตอเดือน 5,001ถึง 10,000บาทกับผูมีรายไดเฉลีย่ ตอเดือนมากวา
15,000บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมที่แตกตางกัน
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5.3.7ความแตกตางระหวางสิทธิการรักษากับคาเฉลีย่ ความพึงพอใจโดยรวม
การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสิทธิการ
รักษากับคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมพบวาไมมีความแตกตางกัน
แสดงวาสิทธิการรักษาที่
ตางกันมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมที่ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4.32 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
สิทธิการรักษากับคาเฉลีย่ ความพึงพอใจโดยรวม
สิทธิการรักษา
จํานวน
p-valve
Mean±SD
ประกันสุขภาพถวนหนา
313
4.58 ±0.58
0.058
ประกันสังคม
170
4.47 ±0.59
เบิกตนสังกัด/ชําระเงิน
31
4.68 ±0.48
รวม
514
4.55 ±0.59
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5.3.8ความแตกตางระหวางระยะเวลาที่มารับบริการกับคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
โดยรวม
การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระยะเวลา
ที่มารับบริการกับคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมพบวาไมมีความแตกตางกัน แสดงวาระยะเวลา
ที่มารับบริการทีต่ างกันมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมทีไ่ มแตกตางกัน
ตารางที่ 4.33 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ระยะเวลาที่มารับบริการกับคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม
ระยะเวลาทีม่ ารับบริการ
จํานวน
p-valve
Mean±SD
นอยกวา 1 ป
62
4.56 ±0.56
0.171
1-3 ป
228
4.50 ±0.61
4-6 ป
148
4.63 ±0.53
มากกวาหรือเทากับ 7 ป
76
4.54 ±0.62
รวม
514
4.55 ±0.59
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5.3.9ความแตกตางระหวางจํานวนเม็ดยาที่รบั ประทานตอวันกับคาเฉลีย่ ความ
พึงพอใจโดยรวม
การวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางจํานวนเม็ด
ยาที่รับประทานตอวันกับคาเฉลีย่ ความพึงพอใจโดยรวมพบวาไมมีความแตกตางกัน
แสดงวา
จํานวนเม็ดยาที่รับประทานตอวันทีต่ างกันมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมที่ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4.34 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
จํานวนเม็ดยาที่รับประทานตอวันกับคาเฉลีย่ ความพึงพอใจโดยรวม
จํานวนเม็ดยาที่
จํานวน
p-valve
Mean±SD
รับประทานตอวัน
2-5 เม็ด
340
4.55 ±0.59
0.740
6-10 เม็ด
135
4.53 ±0.59
มากกวา 10 เม็ด
39
4.62 ±0.54
รวม
514
4.55 ±0.59
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5.3.10ความแตกตางระหวางสูตรยาที่ไดรับกับคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม
การวิเคราะหความแตกตางระหวางสูตรยาที่ไดรับกับคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมพบวาไมมี
ความแตกตางกัน แสดงวาสูตรยาที่ไดรับที่ตางกันมีคาเฉลีย่ ความพึงพอใจโดยรวมที่ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 4.35 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสูตรยาที่รับประทานในขณะนี้กบั
คาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม
สูตรยาที่ไดรับ
จํานวน
p-valve
Mean±SD
NNRTI based regimen
469
4.55 ±0.59
0.653
PI based regimen
45
4.51 ±0.59
รวม
514
4.55 ±0.59
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สวนที่ 6 ขอเสนอแนะของผูรับบริการ
กลุมผูรับบริการจํานวน 540 คนที่ตอบแบบสอบถาม มีผูแสดงความคิดเห็นในสวน
ขอเสนอแนะจํานวน 199 คน โดยเปนการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกจํานวน 139 คน คิดเปน
รอยละ 69.85 ของผูแสดงความคิดเห็น และมีผูแสดงความคิดเห็นในเชิงลบจํานวน 60 คน คิดเปน
รอยละ 30.15 ของผูแสดงความคิดเห็น
สวนที่เปนการแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกไดแก
1.การไดรับบริการที่ดี เปนที่พอใจของผูรับบริการ
2.เจาหนาที่ที่ใหบริการมีความเปนกันเอง มีความเต็มใจในการใหความชวยเหลือ
3.มีระบบการดูแลและใหคําปรึกษาที่ดี
4.คลินิกที่ใหบริการเปนคลินิกเฉพาะ
5.เจาหนาที่ที่ใหบริการมีการทํางานรวมกันในหลายวิชาชีพ
6.มีการปรับปรุงการใหบริการอยูเ สมอ
สวนที่เปนการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบไดแก
1.ระยะเวลาในการรอรับบริการนาน
2.สถานที่ที่ใหบริการคับแคบ
3.จํานวนวันในการใหบริการนอย ตองการใหเพิ่มจํานวนวันในการใหบริการ
4.เจาหนาที่ที่ใหบริการมีจํานวนนอย
5.ขั้นตอนในการรับบริการมีหลายขั้นตอน
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สวนที่ 7 คุณภาพบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีในมุมมองผูใหบริการ
จากการสัมภาษณผใู หบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี ไดแก อายุรแพทยจํานวน
4 คน เภสัชกรจํานวน 2 คน และพยาบาลใหคําปรึกษาจํานวน 2 คน ในดานโครงสราง
กระบวนการ และผลลัพธ ในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีกลุมผูใหบริการไดแสดงความคิดเห็นดังนี้
7.1 ดานโครงสราง (Structure)
7.1.1 สถานที่ใหบริการของคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวี
ผูใ หบริการสวนใหญใหความเห็นวา สถานทีท่ ี่ใหบริการคอนขางคับแคบโดยสถานทีท่ ี่
ใหบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีนั้นมีการแยกบริการจากผูปวยอายุรกรรมทั่วไปเปนคลินิก
เฉพาะ แตยังมีปญหาในเรื่องของ สถานทีท่ ี่คับแคบเมื่อเทียบกับจํานวนผูมารับบริการ ทําใหมีทนี่ ั่ง
ไมเพียงพอกับจํานวนผูม ารับบริการรวมทั้งผูป วยบางรายที่ตองนั่งรถเข็นหรือเปลนอนไมมีที่ที่
เหมาะสมสําหรับใหผปู วยรอตรวจ นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องการถายเทของอากาศไมคอยสะดวก
ทําใหรูสึกอึดอัด ผูใหบริการเสนอวา
“ สถานทีท่ ี่ใหบริการยังไมเหมาะสม งานทีใ่ หบริการเปนการบริการแบบ one stop service ทุกอยางตองใหจบ
ในคลินกิ หองที่ใหบริการดัดแปลงมาจากหองผาตัดเกา ทําใหรูสกึ คับแคบอึดอัด อากาศถายเทก็ไมสะดวก
เครื่องดูดอากาศและเครื่องฟอกอากาศที่มีชวยไดบางเล็กนอย ”
ผูใหบริการมองวาปญหาเรื่องสถานทีท่ ี่คับแคบยังไมสามารถแกไขหรือปรับปรุงได
เนื่องจากเปนขอจํากัดในเรื่องของอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลในปจจุบันยังไมมีสถานที่ที่
เหมาะสมในการใหบริการ
“ ขอจํากัดเรื่องการขยายสถานทีย่ ังตองปรับปรุงยังไมมีทที่ จี่ ะไป ทุกคนมองเห็นวาเปนปญหาเปนขอจํากัด
ของทรัพยากรจําเปนตองใหบริการในตรงนี้ไปกอน เปนแผนในอนาคตตองมีการพัฒนาตอไป ”
7.1.2 จํานวนบุคลากรที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี
ผูใหบริการสวนใหญใหความเห็นวา อายุรแพทย เภสัชกร อาสาสมัครผูติดเชื้อ ผูช วย
เหลือคนไข เจาพนักงานเภสัชกรรม และเจาหนาที่บนั ทึกขอมูล ที่ปฏิบัติงานในคลินิกยาตานไวรัส
มีจํานวนเหมาะสมเพียงพอในการใหบริการ แตพยาบาลใหคําปรึกษามีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับ
จํานวนผูรับบริการที่มจี ํานวนประมาณ100-120 คน โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกยาตาน
ไวรัสเอชไอวีประกอบดวย อายุรแพทยจํานวน 1 คน เภสัชกรจํานวน 3 คน พยาบาลใหคําปรึกษา
จํานวน 2 คน อาสาสมัครผูติดเชื้อจํานวน 5 คน ผูชวยเหลือคนไขจํานวน 1 คน เจาพนักงาน
เภสัชกรรมจํานวน 1 คน และเจาหนาที่บนั ทึกขอมูลจํานวน 1 คน โดยพยาบาลใหคําปรึกษาให
ความเห็นวา
“ สําหรับเภสัช แพทย อาสาสมัครคิดวาพอแลว ในวันทีใ่ หบริการคนไขตองมีพยาบาล 4 คน แตมีแค 2 คน ”
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7.1.3 ความรูของบุคลากร
ผูใหบริการคิดวาสามารถเขาถึงแหลงขอมูลความรูไดดีทําใหสามารถนําความรูท ี่ไดรับ
มาใชในการใหบริการในเรื่องการดูแลรักษาและใหคําแนะนําปรึกษาแกผตู ิดเชื้อเอชไอวี/ผูปวย
เอดสที่มารับบริการในคลินิกได โดยทางโรงพยาบาลมีการสนับสนุน ความรูใหกับบุคลากรโดย
ผานการประชุมวิชาการหรือตําราหนังสือคูมือวิชาการ สนับสนุนในเรื่องของสัญญาณอินเตอรเน็ต
ซึ่งในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีมีคอมพิวเตอรจํานวน 2 เครื่องที่สามารถใชสญ
ั ญาณอินเตอรเน็ต
ในการหาขอมูลผานสื่อออนไลนได
7.2 ดานกระบวนการ (Process)
7.2.1 ระยะเวลาในการใหบริการ
ผูใหบริการสวนใหญเห็นวา ระยะเวลาที่ใหบริการมีความเหมาะสมกับจํานวนของ
ผูมารับบริการในปจจุบัน โดยคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีใหบริการทุกวันพุธ ในชวงเวลา 13.00น.ถึง
16.00 น. แตเนื่องจากจํานวนผูมารับบริการมีจํานวนทีเ่ พิม่ มากขึ้น จึงมีการเพิ่มเวลาการใหบริการ
ในชวงเวลา 9.00-12.00 น. เพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งจะใหบริการแกกลุมผูรับบริการทีม่ ารับยาตานไวรัส
มาเปนระยะเวลามากกวา 1 ป และไมมีปญหาดานสุขภาพ ไมมีผลการตรวจทางหองปฏิบัตกิ าร
สามารถรับยาตอเนื่องได โดยจะไมมีอายุรแพทยใหบริการตรวจผูปวยโดยในชวงเวลาดังกลาวมี
จํานวนผูมารับบริการประมาณ 30-40 คนตอครั้ง และในเวลา 13.00-16.00 น.มีผูมารับบริการ
ประมาณ 100-120 คนตอครั้ง มีผูใหบริการเพียง 1 คนใหความเห็นวาในอนาคตถามีจํานวนของ
ผูมารับบริการที่เพิ่มมากขึ้นและมีจํานวนอายุรแพทยที่เพิม่ มากขึ้น ควรจะมีการพิจารณาเพิ่มวันใน
การใหบริการที่เพิม่ มากขึ้น
“ การเพิ่มวันมีความเปนไปไดในอนาคตเพราะปริมาณของผูมารับบริการมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตองมาคุยกันใน
รายละเอียดวาถาเพิม่ วันตองมีการเพิม่ อะไรบาง รูปแบบไหน จํานวนผูปวยในขณะนี้คดิ วาจํานวนวันที่
ใหบริการเทานี้ยงั เหมาะสมอยู ”
7.2.2 การบันทึกประวัติการรักษา
ผูใหบริการใหความเห็นวาการบันทึกประวัตกิ ารรักษามีความเหมาะสมเนื่องจากการ
บันทึกประวัติการรักษาของผูปวยจะบันทึกในแฟมประวัติ ซึ่งมีแบบฟอรมแยกเฉพาะของคลินิกที่
แตกตางจากผูป วยทั่วไป ทําใหมีการบันทึกที่งายและสะดวกแตสามารถไดขอมูลที่จําเปนครบถวน
โดยแบบฟอรมดังกลาวจะมีรายละเอียดในการบันทึกของแตละฝายของทีมสหสาขาวิชาชีพซึ่ง
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แบบฟอรมดังกลาวจะเปนลักษณะของการ checklist มากกวาการบันทึก เพื่อใหการบันทึกเปน
มาตรฐานแบบเดียวกัน และลดระยะเวลาในการบันทึก
ทีมสหสาขาวิชาชีพที่บนั ทึกในแฟมประวัติไดแก พยาบาลใหคําปรึกษาจะบันทึกใน
สวนของภาวะสุขภาพทั่วไปของผูปวย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ คูชีวิตและการติดเชื้อของคู
พฤติกรรมสุขภาพเชน การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา ยาเสพติด การปองกันการแพรกระจายของเชื้อ การ
คุมกําเนิด การประเมินความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อฉวยโอกาสเชน วัณโรค เภสัชกรบันทึกในสวน
ของความรวมมือในการรับประทานยา การเกิดอาการไมพึงประสงคจากการใชยา ปญหาจากการ
ใชยา แพทยบันทึกในสวนของสูตรยาตานไวรัสที่ผูปวยไดรับในครัง้ นี้รวมทั้งยาอื่นๆนอกเหนือจาก
ยาตานไวรัส การประเมินการติดเชื้อฉวยโอกาส
“ การบันทึกเปนการบันทึกแบบสหสาขา แบบฟอรมชวยใหการบันทึกนอยลงแตไดขอมูลจําเปนครบถวนทั้ง
สวนของเภสัช พยาบาล แพทย และ lab พยายามทําทุกอยางใหได 2 หนา ไมตองเขียนอะไรมากมายมีชองให
เช็คบังคับไปในตัววาตองเช็คซึง่ จําเปนตองทํา ”
สวนการบันทึกประวัตกิ ารรักษามีสวนที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุงใหดีมากขึ้น เชน การ
ใชระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการประมวลผลหรือสรุปรายงาน การทําแฟมประวัติ 2 แฟมไดแก
ประวัติสําหรับผูปวยมาตรวจรักษาโรคทั่วไปและประวัติในการมารับยาตานไวรัสแยกจากกันเพื่อ
ปองกันเรื่องการเปดเผยขอมูล การเชื่อมโยงของขอมูลปญหาดานสุขภาพของผูปวยกอนที่ผูปวยจะ
มารับบริการที่คลินิกยาตานไวรัส และการบันทึกขอมูลในสวนของการเยี่ยมบานซึ่งไดขอมูลจาก
กลุมแกนนําอาสาสมัครผูติดเชื้อ
7.2.3 การประเมินปญหาและการติดตามผลการรักษา
ผูใหบริการใหความเห็นวามีการปฏิบัติงานในสวนของการประเมินปญหาและติดตาม
ผลการรักษาทีเ่ หมาะสมโดยมีการประเมินปญหาและติดตามผลการรักษาตามแนวทางการตรวจ
วินิจฉัยและการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสระดับชาติ ป พ.ศ.2553 ซึ่งจะติดตามใน
เรื่องของสุขภาพทั่วไปของผูปวย อาการขางเคียงที่เกิดจากการใชยา ผลการรักษาทางคลินกิ และ
การดื้อยา นอกจากนี้ยังมีการประเมินตามตัวชี้วัด HIVQUAL-T ซึ่งทําการติดตามในเรื่องของ
เพศสัมพันธที่ปลอดภัย การรักษาและปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส การติดตามและประเมินความ
รวมมือในการรับประทานยา การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การติดตามผลการรักษาจากการ
ตรวจระดับCD4 ทุก 6 เดือน และการตรวจviral load อยางนอยปละ1 ครัง้ ซึง่ การปฏิบัติงานใน
รูปแบบดังกลาวทําใหสามารถคัดกรองการเกิดการดื้อยา สามารถแกไขอาการไมพึงประสงคจาก
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การใชยาตานไวรัส และสงเสริมความรวมมือในการรักษาและรับประทานยาตานไวรัสของผูปวย
ซึ่งทําใหผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดสมีผลการรักษาทางคลินิกที่ดตี อไป
7.2.4 การเตรียมความพรอมกอนการรักษา
ผูใหบริการมีความเห็นวาในสวนกิจกรรมเตรียมความพรอมนั้นมีความเหมาะสมและ
สามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายที่ตั้งไวโดยกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเริ่มยาตานไวรัสเอช
ไอวีจัดบริการเดือนละ 1 ครั้งของทุกวันพฤหัสที่2ของแตละเดือน ซึง่ จะเริ่มทํากิจกรรมในเวลา
10.00-14.00น. กิจกรรมเตรียมความพรอมประกอบดวยการใหความรูเรื่องโรคเอดส โรคติดเชื้อ
ฉวยโอกาส การปองกันการแพรกระจายของเชื้อเอชไอวี การสงเสริมแรงจูงใจในการรักษาโดย
พยาบาลใหคําปรึกษา การใหความรูเรื่องยาตานไวรัสเอชไอวี อาการไมพึงประสงคของยาตาน
ไวรัสเอชไอวี
ความสําคัญของความรวมมือในการรับประทานยาการฝกรับประทานยาโดยใช
วิตามินเพื่อปรับเวลาการรับประทานยาใหเหมาะสมกับชีวติ ประจําวันของผูปวยโดยเภสัชกร และ
การแนะนํากลุมอาสาสมัครผูติดเชื้อ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจัดทําขึ้นเพื่อใหความรูแกผูปวยหรือญาติ
ผูดูแลโดยสรางความคุนเคยระหวางผูปวยหรือญาติผูดูแลกับเจาหนาที่ผูใหบริการและกลุม
อาสาสมัครผูติดเชื้อ ซึง่ จะชวยสงผลใหผูปวยมีความรวมมือในการรักษาที่ดี นําไปสูการมี
ผลการรักษาที่ดีตอไป
“ การเตรียมความพรอมเปนการพูดคุย ทําความรูจกั ใหคนุ เคย แนะนําเรื่องการปฏิบัติตวั ใหความรูเ รื่องโรค
โรคติดเชื้อฉวยโอกาส ยาตานไวรัส การปองกันการติดเชื้อ ”
7.2.5 ขบวนการใหคําปรึกษา
ผูใหบริการมีความเห็นวาการปฏิบัติงานในสวนของขบวนการใหคําปรึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามแนวทางการใหบริการดานการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีแบบองครวมในสวน
ของการสงเสริมสุขภาพซึ่งครอบคลุมในเรื่องของการสงเสริมการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย และเรื่อง
การวางแผนครอบครัว สวนดานเศรษฐกิจและสังคมนั้นจะไมไดใหคําปรึกษาในทุกรายที่มารับ
บริการ จะใหคําปรึกษาในกรณีที่ผูปวยเปดเผยขอมูลใหทราบ หรือมีการสงตอขอมูลจากกลุม
อาสาสมัคร
ผูที่มีปญหาในเรื่องเศรษฐกิจนัน้ จะสงตอไปยังหนวยงานสังคมสงเคราะหของ
โรงพยาบาลซึ่งจะชวยในเรื่องของคาใชจายในการเดินทางมารับยา
7.2.6 การติดตามเมื่อผูปวยขาดนัด
ผูใหบริการใหความเห็นวาวิธกี ารติดตามผูปวยโดยใชชองทางการสื่อสารทางโทรศัพท
เปนวิธที ี่เหมาะสมซึ่งจะใชวิธีดังกลาวในการติดตามกับผูป ว ยที่ขาดนัด ถาไมสามารถติดตอกับ
ผูปวยโดยตรงจะประสานกับกลุมอาสาสมัครผูติดเชื้อใหตามไปเยี่ยมบานเพื่อติดตามผูปวยใหมา
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รับยาตานไวรัส โดยสามารถติดตามผูรับบริการที่ขาดนัดไดทุกราย
ผูใหบริการกลาวถึงการ
ปฏิบัติงานในสวนนี้วา
“ พอจบวันคลินกิ ตอนเย็นจะมีแฟมประวัติทเี่ หลืออยูท ี่ไมไดมาซึ่งจะใชวิธีโทรศัพทตาม ถาติดตอไมไดจะให
อาสาสมัครไปตามที่บา น ”
7.3 ดานผลลัพธ (Outcome)
7.3.1 จํานวนผูปวยที่ไดรับการตรวจติดตามCD4 / Viral load
ผูใหบริการใหความเห็นวาใน 1 ปรอยละของผูตดิ เชือ้ เอชไอวี/ผูปวยเอดสที่มารับ
บริการในคลินิกยาตานไวรัสควรไดรับการตรวจติดตามคา CD4 2ครั้งและไดรับการตรวจ Viral
load 1ครั้งควรมากกวา 90 เนื่องจากการตรวจ CD4 และ Viral load เปนคาการตรวจทาง
หองปฏิบัติการที่สําคัญในการประเมินผลการรักษาทางคลินิก ซึ่งจากขอมูลในปงบประมาณ 2554
รอยละของผูปวยที่ไดรับการตรวจติดตาม CD4 2 ครั้งใน 1 ป มีจํานวนรอยละ 87.63 และรอยละ
ของผูปวยที่ไดรับการตรวจติดตาม Viral load 1 ครั้งใน 1 ป มีจํานวนรอยละ 98.53
สวนที่ควรพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อใหมจี ํานวนผูปวยที่ไดรบั การตรวจติดตามCD4/
Viral load ที่เพิ่มสูงขึน้ ไดแก การจัดระบบนัดใหผูปวยมาตรวจเลือดและมารับยาตานไวรัสในวัน
เดียวกัน เพื่อเพิ่มความสะดวกใหกบั ผูปวย ซึ่งพยาบาลใหคําปรึกษาใหความเห็นวา
“ ถามีการจัดระบบนัดใหผูปวยมาตรวจเลือดในวันเดียวกับวันทีน่ ัดรับยานาจะทําใหเพิ่มจํานวนของผูทมี่ า
เจาะเลือดไดมากขึน้ ”
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี
ของโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ในมุมมองของผูใหบริการและผูรับบริการ โดยผลที่
ไดจากการศึกษาสามารถนําไปปรับปรุงคุณภาพในการใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี
รูปแบบการวิจยั เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) ประชากรทีใ่ ชในการศึกษาครั้งนี้
คือ กลุมผูรับบริการยาตานไวรัสเอชไอวีในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี โรงพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรี ที่อายุมากกวา 18 ป สามารถอานและเขียนหนังสือได กลุมผูใหบริการ ไดแก
ผูปฏิบัติงานใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
ประกอบดวยอายุรแพทย เภสัชกร และพยาบาลใหคําปรึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในกลุม
ผูรับบริการไดแก แบบสอบถามชนิดตอบดวยตนเอง (Self Administered Questionnaire) กลุม
ผูใหบริการไดแกแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (Semi Structured Interview) ทําการเก็บขอมูล
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 สิงหาคม 2554 แบบสอบถามแบงออกเปน 5 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ
ตอนที่ 2 ระดับบริการทีต่ องการไดรับและระดับบริการที่ไดรับจริง
ตอนที่ 3 ความตั้งใจในการมารับบริการ
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจโดยรวมของผูรับบริการ
ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะ
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ผูวิจัยไดตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามจากกลุมผูรบั บริการจํานวน 30 คน โดย
ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)ของแบบสอบถามจากสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสวนระดับบริการที่ตองการไดรับ
เทากับ 0.97 ระดับบริการที่ไดรับบริการจริงเทากับ 0.95 ความตั้งใจในการมารับบริการเทากับ
0.74 จากนั้นจึงนําไปเก็บขอมูลในกลุมของผูรับบริการ รวบรวมไดทั้งสิ้น 540 ชุด ทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยขอมูลทั่วไปของผูรับบริการแจกแจงในรูปความถี่รอยละ และคาเฉลี่ย สวนระดับบริการ
ไดแกระดับบริการทีต่ องการไดรับและระดับบริการที่ไดรับจริง ทําการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานเกีย่ วกับผลตางระหวางคาเฉลี่ย 2 ประชากรแบบจับคู
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(Paired t-test) การวัดระดับความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ ระดับบริการทีต่ องการไดรับ ระดับ
บริการที่ไดรับจริง ความตั้งใจในการมารับบริการ ความพึงพอใจโดยรวม กับขอมูลทั่วไปของผูมา
รับบริการโดยการทดสอบสมมุตฐิ านผลตางระหวางคาเฉลีย่ 2 ประชากร (T-test) และวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) สําหรับทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ
ตัวแปรตนที่มีมากกวา2กลุม โดยสรุปและอธิบายผลการศึกษาไดดังนี้
สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาคุณภาพบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี โรงพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรี สามารถสรุปผลไดดังนี้
1.ขอมูลทั่วไปของผูรับบริการ
สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 56.77) อายุระหวาง 31-40 ป (รอยละ 49.63)
ประกอบอาชีพแรงงานรับจาง (รอยละ 46.85) มีการศึกษาในระดับประถมปลาย (รอยละ 36.67)
สถานภาพคู (รอยละ 54.26) รายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท (รอยละ 40.56) มีสิทธิการ
รักษาแบบประกันสุขภาพถวนหนา (รอยละ 61.30) ระยะเวลาที่มารับบริการในคลินิกยาตานไวรัส
เอชไอวีอยูในชวง 1-3 ป (รอยละ 44.08) จํานวนเม็ดยาที่รับประทานตอวันอยูในชวง 2-5 เม็ด
(รอยละ 66.30) สูตรยาที่ไดรับขณะนีเ้ ปนสูตรพื้นฐาน NNRTI based regimen (รอยละ 91.11)
2.ระดับการใหบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี สวนทีเ่ ปนระดับการใหบริการที่ไดรับ
จริงและระดับการใหบริการที่ตองการไดรับ
2.1ระดับการใหบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี สวนทีเ่ ปนระดับการใหบริการที่
ไดรับบริการจริง จําแนกเปนรายดานและโดยรวม ผลการศึกษาพบวา ระดับบริการที่ไดรับบริการ
จริงโดยรวมอยูในระดับมากที่สุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 และเมื่อพิจารณารายดานพบวามิติดาน
การตอบสนองตอผูปวย-ความมั่นใจตอบริการของผูปวย (Responsiveness-Assurance) มี
คาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับบริการจริงมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53
2.2เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับการใหบริการที่ไดรบั บริการจริงตามคุณลักษณะ
ของผูรับบริการพบวา ผูรับบริการที่มีความแตกตางกันในเรื่อง เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
สถานภาพ จํานวนเม็ดยาที่รับประทานตอวัน สูตรยาที่ไดรับขณะนี้ มีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับ
บริการจริงไมแตกตางกัน แตผูรับบริการที่มีความแตกตางกันในเรื่องรายได สิทธิการรักษา
ระยะเวลาที่มารับบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี มีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับบริการจริงที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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กลุมผูมีรายไดเฉลี่ยมากกวา15,000บาทมีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงต่ําสุด
กลุมผูมีรายไดเฉลี่ย 10,001ถึง 15,000บาท มีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงสูงสุด โดยผูมีรายได
เฉลี่ยนอยกวา 5,000 บาทและมีรายไดเฉลี่ย 5,001ถึง 10,000 บาทมีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับ
จริงที่แตกตางกัน
กลุมผูมีสิทธิการรักษาประกันสุขภาพถวนหนามีคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ไดรับจริง
ต่ําสุด ผูมีสิทธิการรักษาเบิกตนสังกัด/ชําระเงิน มีคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ไดรับจริงสูงสุด ผูมีสิทธิ
การรักษาประกันสุขภาพถวนหนาและประกันสังคม มีคา เฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงไมแตกตาง
กัน สวนสิทธิอนื่ ๆมีคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ไดรับจริงที่แตกตางกัน
กลุมผูมารับบริการเปนระยะเวลา 1-3 ปมีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงต่ําสุด
ผูมารับบริการเปนระยะเวลา 4-6 ป มีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงสูงสุด โดยผูม ารับบริการเปน
ระยะเวลา 1-3 ป และผูมารับบริการเปนระยะเวลา 4-6 ป มีคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ไดรับจริงที่
แตกตางกัน
2.3ระดับการใหบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี สวนทีเ่ ปนระดับการใหบริการที่
ตองการไดรับ จําแนกเปนรายดานและโดยรวม ผลการศึกษาพบวา ระดับบริการที่ตองการไดรับ
โดยรวมอยูในระดับมากที่สดุ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 และเมื่อพิจารณารายดานพบวามิติดานความ
เปนรูปธรรมของบริการ-ความเชื่อถือไววางใจ(Tangibles-Reliability) และดานการตอบสนองตอ
ผูปวยI(Responsiveness I) มีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับมากที่สุดโดยมีคาเฉลีย่ เทากับ
4.34
2.4เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับการใหบริการทีต่ องการไดรับตามคุณลักษณะของ
ผูรับบริการพบวา ผูรับบริการที่มีความแตกตางกันในเรื่อง อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ
รายได สิทธิการรักษา ระยะเวลาที่มารับบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี จํานวนเม็ดยาที่
รับประทานตอวัน สูตรยาที่ไดรับขณะนี้ มีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับไมแตกตางกัน แต
ผูรับบริการที่มีความแตกตางกันในเรื่องเพศ มีคาเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเพศหญิงมีคาเฉลีย่ ระดับบริการที่ตองการไดรับที่สูงกวาเพศชาย
2.5ผลตางคุณภาพบริการมีคาเปนบวกทัง้ โดยรวมและรายดาน ระดับบริการที่
ไดรับจริงมีคุณภาพสูงกวาระดับบริการที่ตองการไดรับทั้งโดยรวมและรายดาน โดยมิติดานการ
ตอบสนองตอผูปวย-ความมั่นใจตอบริการของผูปวย(Responsiveness-Assurance) มีคุณภาพ
สูงสุด และดานการตอบสนองตอผูปวย II(Responsiveness II) มีคุณภาพต่ําสุด
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3.ความตั้งใจในการมารับบริการของผูรับบริการ
ผูรับบริการมีความตั้งใจในการมารับบริการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุดมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.73 โดยพบวาดานการมารับบริการในคลินิกยาตานไวรัสตามนัดหมายทุกครั้งมี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.78 และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ความตั้งใจในการมารับบริการจําแนกตาม
คุณลักษณะของผูรับบริการพบวา ผูรับบริการทีม่ ีความแตกตางกันในเรื่อง เพศ อายุ อาชีพ
สถานภาพ รายได สิทธิการรักษา ระยะเวลาที่มารับบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี จํานวน
เม็ดยาที่รบั ประทานตอวัน สูตรยาที่ไดรับขณะนี้ มีคาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการไม
แตกตางกัน แตผูรับบริการที่มีความแตกตางกันในเรื่องระดับการศึกษา และมีคาเฉลีย่ ความตั้งใจ
ในการมารับบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวาผูมีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี/สูงกวาปริญญาตรี มีคาเฉลีย่ ความตั้งใจในการมารับบริการสูงสุด และผูที่มกี ารศึกษาระดับ
มัธยมตนมีคาเฉลี่ยความตัง้ ใจในการมารับบริการต่ําสุด ผูมีระดับการศึกษาปริญญาตรี/สูงกวา
ปริญญาตรี กับผูมีระดับการศึกษามัธยมตนมีคาเฉลี่ยความตั้งใจในการมารับบริการที่แตกตางกัน
4.ความพึงพอใจโดยรวม
ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ นระดับมากที่สุดโดยคาเฉลีย่ ของความพึง
พอใจโดยรวมเทากับ 4.55 และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมจําแนกตาม
คุณลักษณะของผูรับบริการพบวา ผูรับบริการทีม่ ีความแตกตางกันในเรื่อง เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา สิทธิการรักษา ระยะเวลาที่มารับบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี จํานวนเม็ดยาที่
รับประทานตอวัน สูตรยาที่ไดรบั ขณะนี้ มีคาเฉลีย่ ความพึงพอใจโดยรวมไมแตกตางกัน แต
ผูรับบริการที่มีความแตกตางกันในเรื่องสถานภาพ และรายได มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กลุมผูมีสถานภาพโสด มีคาเฉลีย่ ความพึงพอใจโดยรวมต่าํ สุด กลุมผูมีสถานภาพ
หยา มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมสูงสุด โดยผูมีสถานภาพโสด และหยามีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจโดยรวมที่แตกตางกัน
กลุมผูมีรายไดเฉลี่ยมากกวา 15,000 บาทมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมต่ําสุด
และผูมีรายไดเฉลี่ย 10,001ถึง 15,000 บาท มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมสูงสุด ผูมีรายได
เฉลี่ยต่ํากวา 5,000 บาทและมากกวา 15,000 บาทมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมที่แตกตางกัน
และกลุมผูมีรายไดเฉลี่ย 5,001 ถึง 10,000 บาท และมากกวา 15,000 บาท มีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจโดยรวมที่แตกตางกัน
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5.คุณภาพบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีในมุมมองผูใหบริการ
5.1ดานโครงสราง
5.1.1สถานที่ใหบริการของคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี
เปนคลินิกที่
ใหบริการเฉพาะแยกบริการจากผูปวยอายุรกรรมทั่วไป แตมีปญหาเรื่องสถานที่ที่คบั แคบและการ
ถายเทของอากาศไมคอยสะดวก ซึ่งเปนปญหาที่ยงั ไมสามารถแกไขหรือปรับปรุงได เพราะเปน
ขอจํากัดในเรื่องสถานที่ของโรงพยาบาล
5.1.2จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี
ประกอบดวย อายุรแพทย 1 คน เภสัชกร 3 คน พยาบาลใหคําปรึกษา 2 คน
เจาพนักงานเภสัชกรรม 1 คน ผูช วยเหลือคนไข 1 คน เจาหนาที่บนั ทึกขอมูล 1 คน อาสาสมัคร
ผูติดเชื้อ 5 คน ซึ่งในสวนของพยาบาลใหคําปรึกษามีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับจํานวนผูมารับ
บริการ แตผูใหบริการในวิชาชีพอืน่ ๆมีจํานวนทีเ่ หมาะสมและเพียงพอในการใหบริการ
5.1.3ความรูของบุคลากร ผูใหบริการสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดดี โดย
แหลงขอมูลทีไ่ ดรับมาจากการประชุมวิชาการ หนังสือคูมอื วิชาการ และทางสื่อออนไลน
5.2ดานกระบวนการ
5.2.1ระยะเวลาในการใหบริการ มีความเหมาะสมกับจํานวนผูมารับ
บริการในปจจุบันโดยคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวีใหบริการทุกวันพุธของสัปดาหใหบริการตั้งแตเวลา
9.00-16.00 น. ซึ่งในชวงเวลา 9.00-12.00 น. จะใหบริการรับยาตอเนื่องแกผทู ี่รับยาตานไวรัสมา
เปนระยะเวลามากกวา 1 ป ไมมีปญหาดานสุขภาพ และไมมีผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ซึ่ง
เวลาดังกลาวจะไมมีอายุรแพทยใหบริการ
5.2.2การบันทึกประวัติการรักษา
ทําการบันทึกในแฟมประวัติซึ่งมี
แบบฟอรมแยกเฉพาะของคลินิก แบบฟอรมดังกลาวเปนลักษณะของการ checklist ทําใหเกิด
ความสะดวกและงายตอการบันทึก แตสามารถไดขอมูลทีจ่ ําเปนไดครบถวน
5.2.3การประเมินปญหาและติดตามผลการรักษา มีการประเมินปญหา
และติดตามผลการรักษาตามแนวทางการตรวจวินจิ ฉัยและการดูแลรักษาผูติดเชื้อเอชไอวีและ
ผูปวยเอดสระดับชาติ ป พ.ศ.2553 ซึ่งติดตามในเรื่องสุขภาพทั่วไป อาการขางเคียงของยา
ผลการรักษาทางคลินิก และการดื้อยา นอกจากนี้มีการประเมินตามตัวชี้วัด HIVQUAL-T ซึ่ง
ติดตามเรื่องเพศสัมพันธที่ปลอดภัย การรักษาและปองกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาส การติดตามและ
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ประเมินความรวมมือในการรับประทานยา การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การตรวจระดับ
CD4 ทุก 6 เดือน และการตรวจ viral load ปละ 1 ครั้ง
5.2.4การเตรียมความพรอมกอนการรักษา กิจกรรมเตรียมความพรอม
กอนเริ่มยาตานไวรัสเอชไอวีจัดบริการเดือนละ 1 ครัง้ ทุกวันพฤหัสที่ 2 ของแตละเดือน
ประกอบดวยการใหความรูเ รื่องโรคเอดส โรคติดเชื้อฉวยโอกาส การปองกันการแพรกระจายของ
เชื้อเอชไอวี การสงเสริมแรงจูงใจในการรักษาโดยพยาบาลใหคําปรึกษา การใหความรูเรื่องยาตาน
ไวรัสเอชไอวี อาการไมพึงประสงคของยาตานไวรัสเอชไอวี ความรวมมือในการรับประทานยา และ
การฝกรับประทานยาโดยใชวิตามินโดยเภสัชกร และมีการแนะนํากลุมอาสาสมัครผูติดเชื้อ
5.2.5ขบวนการใหคําปรึกษา มีการปฏิบัติงานตามแนวทางการใหบริการ
ดานการดูแลรักษาผูตดิ เชื้อเอชไอวีแบบองครวมในสวนของการสงเสริมสุขภาพ ซึ่งใหคําปรึกษา
ครอบคลุมเรื่อง การสงเสริมการมีเพศสัมพันธทปี่ ลอดภัยไดแก เรื่องการเปดเผยผลเลือด และเรื่อง
การวางแผนครอบครัว
5.2.6การติดตามเมื่อผูปวยขาดนัด ใชชองทางการสื่อสารทางโทรศัพท
และการติดตามเยี่ยมบานโดยกลุมอาสาสมัคร
5.3 ดานผลลัพธ จากขอมูลในปงบประมาณ 2554 พบวารอยละของผูปวยที่
ไดรับการตรวจติดตาม CD4 2 ครั้งใน 1 ป มีจํานวนรอยละ 87.63 และรอยละของผูปวยที่ไดรับ
การตรวจติดตาม viral load 1ครั้งใน 1 ป มีจํานวนรอยละ 98.53
ในมุมมองของผูรับบริการคาเฉลี่ยระดับบริการที่ไดรับจริงมีคาสูงกวาระดับบริการที่
ตองการไดรับ ผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมตอการใหบริการคลินกิ ยาตานไวรัส
เอชไอวีในระดับมากที่สุด และมีความตั้งใจในการมารับบริการโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ใน
มุมมองผูใหบริการการใหบริการในคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวีสวนใหญมคี วามเหมาะสม
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อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึกษาคุณภาพบริการคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวีโรงพยาบาลพระจอมเกลา
จังหวัดเพชรบุรี มีประเด็นที่สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1.ขอมูลทั่วไป
ผูรับบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย เปนผูที่มีอายุ
ระหวาง 31-40 ป ซึ่งอยูในชวงวัยทํางาน ประกอบอาชีพแรงงานรับจาง มีการศึกษาใน
ระดับประถมปลาย มีรายไดเฉลีย่ ตอเดือนคอนขางต่ําคือนอยกวา 5,000 บาท ใชสิทธิการรักษา
ประกันสุขภาพถวนหนา ระยะเวลาที่มารับบริการในคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวีอยูในชวง 1-3 ป
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จํานวนเม็ดยาที่ตองรับประทานตอวันคือ 2-5 เม็ด สูตรยาที่ไดรับขณะนีเ้ ปนสูตร NNRTI based
regimen ซึ่งเปนสูตรพื้นฐานที่แนะนําเปนสูตรแรกในประเทศไทย
2.คุณภาพบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี
2.1ดานโครงสราง
2.1.1สถานที่ใหบริการของคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี
คลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีของโรงพยาบาลพระจอมเกลาเปนคลินกิ เฉพาะแยก
บริการจากผูปวยทั่วไปเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับบริการใหกับผูป วย
ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของสุวัฒน จริยาเลิศศักดิ์และคณะ[22] และการศึกษาของรัตนา พันธพานิชและคณะ
[23] ซึ่งพบวาโรงพยาบาลสวนใหญมีการจัดบริการคลินิกยาตานไวรัสใหแกผตู ิดเชื้อเอชไอวี/ผูปวย
เอดส เปนคลินิกยาตานไวรัสโดยเฉพาะแยกจากการใหบริการผูปวยนอกทั่วไป และจากการศึกษา
ของดวงกมล วัตราดุล[24] พบวาการใหบริการแบบคลินิกเฉพาะโรคสําหรับผูติดเชื้อเอชไอวี/ผูปวย
เอดส ชวยสงเสริมการเขาถึงยาตานไวรัสเอชไอวีแกผูปวย
ในมุมมองของทั้งผูรบั บริการและผูใหบริการมีความเห็นทีส่ อดคลองกันวาสถานที่
ที่ใหบริการคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวีของโรงพยาบาลพระจอมเกลายังมีปญหาในเรื่องสถานที่ที่
คับแคบซึง่ เปนขอจํากัดในเรื่องอาคารสถานที่ของโรงพยาบาล
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
สุวัฒน จริยาเลิศศักดิ์ และคณะ[22] ที่พบวาปญหาและอุปสรรคของการจัดบริการยาตานไวรัส
เอชไอวีในโรงพยาบาลชุมชนใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ตองการแกไขอยางเรงดวนไดแก
เรื่องความคับแคบของสถานทีใ่ นการใหบริการยาตานไวรัสแกผูติดเชื้อ
2.1.2จํานวนบุคลากรที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี
บุคลากรที่ปฏิบัตงิ านในคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวี ประกอบดวย อายุรแพทย
เภสัชกร และพยาบาลใหคําปรึกษา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุวัฒน จริยาเลิศศักดิ์ และ
คณะ[22] สุรชัย วชิระนันทกุล[26] และอัญชลี คํากําจร[28] นอกจากนี้ยงั มีกลุมอาสาสมัครผูติด
เชื้อทีท่ ําหนาที่คอยชวยเหลือผูรับบริการซึง่ จากการศึกษาของดวงกมล วัตราดุล[24] พบวาการ
เขาถึงชมรมผูต ิดเชื้อเอชไอวี/เอดส จะทําใหผตู ิดเชื้อเอชไอวี/ผูปวยเอดส มีการพัฒนาและสามารถ
ดูแลตนเองไดอยางตอเนื่อง
ในมุมมองของผูรับบริการไดเสนอแนะวาเจาหนาทีท่ ี่ใหบริการมีจํานวนนอย แต
ในมุมมองของผูใหบริการเห็นวา จํานวนอายุรแพทย และเภสัชกร มีจํานวนเหมาะสมเพียงพอใน
การใหบริการแตจํานวนพยาบาลใหคําปรึกษามีจํานวนนอยเมื่อเทียบกับจํานวนผูรับบริการ
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ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ สุวัฒน จริยาเลิศศักดิแ์ ละคณะ[22] และการศึกษาของอัญชลี
คํากําจร[28]ที่พบวาปญหาในการใหบริการยาตานไวรัสคือมีการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย
เนื่องจากการศึกษาของสุวัฒน จริยาเลิศศักดิ์ และคณะ[22] และการศึกษาของอัญชลี คํากําจร
[28] เปนการศึกษาในโรงพยาบาลชุมชนซึ่งมีบุคลากรทางการแพทยจํานวนนอย และมีการ
หมุนเวียนของบุคลากรทางการแพทยบอย
แตกตางจากการศึกษาครั้งนี้ที่ทําการศึกษาใน
โรงพยาบาลพระจอมเกลาซึ่งเปนโรงพยาบาลทั่วไปมีการหมุนเวียนของบุคลากรทางแพทยทนี่ อย
กวาในโรงพยาบาลชุมชน
2.1.3ความรูของบุคลากร
ผูใหบริการสามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดทั้งจากการประชุมวิชาการ หนังสือคูมือ
วิชาการ และทางสื่อออนไลน สอดคลองกับมุมมองผูรับบริการที่พบวา ผูรับบริการมีคะแนนเฉลีย่
ระดับบริการที่ไดรับจริงสูงกวาระดับบริการทีต่ องการไดรับในเรื่องเจาหนาทีท่ ี่ใหบริการมีความรู
เพียงพอในการตอบคําถาม แตไมสอดคลองกับการศึกษาของสุวัฒน จริยาเลิศศักดิ์ และคณะ[22]
อัญชลี คํากําจร[28] และวงศา เลาหศิริวงศ และคณะ[29] เนื่องจากทั้ง 3 การศึกษาเปนการศึกษา
ในชวงระยะแรกของการใหบริการยาตานไวรัสในประเทศไทย ซึ่งการเขาถึงแหลงขอมูลทําไดยาก
กวาในปจจุบัน
2.2ดานกระบวนการ
2.2.1ระยะเวลาในการใหบริการ
คลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีของโรงพยาบาลพระจอมเกลา ใหบริการทุกวันพุธเวลา
13.00-16.00 น. แตเนื่องจากมีจํานวนผูรับบริการที่เพิ่มมากขึ้นจึงเพิ่มเวลาใหบริการในเวลา 9.0012.00 น. โดยเปนการใหบริการรับยาตอเนื่องซึง่ ในเวลาดังกลาวไมมีอายุรแพทยบริการตรวจแก
ผูรับบริการ การเพิ่มเวลาการใหบริการรับยาตอเนื่องทําใหชวยลดจํานวนผูรับบริการในชวงเวลา
13.00-16.00 น.สงผลใหลดระยะเวลาการรอคอยของผูมารับบริการในชวงเวลา 13.00-16.00 น.
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจิตติมา โภคาประกรณ[27] ที่พบวาระบบรับยาตานไวรัสเอดสอยาง
ตอเนื่องสามารถลดระยะเวลาในการรอคอยและเพิม่ ความสะดวก รวดเร็ว ในการมารับยาใหแก
ผูรับบริการ
ในมุมมองของผูรับบริการไดเสนอแนะวา ใหเพิม่ วันในการใหบริการที่เพิ่มมากขึ้น
กวาในปจจุบัน แตในมุมมองของผูใหบริการสวนใหญมีความเห็นวา ระยะเวลาในการใหบริการใน
ปจจุบันมีความเหมาะสมกับจํานวนของผูมารับบริการ และมีผูใหบริการ 1 คนใหความเห็นวาถามี
จํานวนของผูมารับบริการที่เพิ่มมากขึ้นและมีจํานวนอายุรแพทยเพิ่มขึน้ ควรจะมีการเพิ่มวันในการ
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ใหบริการทั้งนีเ้ นื่องจากอายุรแพทยตองหมุนเวียนในการใหบริการผูปวยอายุรกรรมอืน่ ๆ ซึ่งการ
เพิ่มวันในการใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี จะทําใหเพิม่ ภาระงานที่มากขึน้
2.2.2การบันทึกประวัติการรักษา
การบันทึกประวัติการรักษาจะบันทึกลงในแฟมประวัติของผูปวยซึ่งมีแบบบันทึก
แยกเฉพาะของคลินิกยาตานไวรัส ซึ่งในแบบบันทึกนีเ้ ปนการบันทึกรวมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ
โดยลักษณะของแบบบันทึกเปนลักษณะของการ check list เพื่อใหงายและสะดวกในการบันทึก
แตไดขอมูลที่จําเปนครบถวน สอดคลองกับมุมมองของผูรับบริการที่พบวามีคะแนนเฉลี่ยระดับ
บริการที่ไดรับจริงที่สูงกวาระดับบริการทีต่ องการไดรับในเรื่อง เจาหนาทีท่ ี่ใหบริการในคลินกิ ยา
ตานไวรัสเอชไอวีมีการบันทึกขอมูลสุขภาพของผูรับบริการ และสอดคลองกับการศึกษาของ รัตนา
พันธพานิช และคณะ[23] ที่พบวาคลินิกบริการยาตานไวรัสของแตละโรงพยาบาลจะมีแบบบันทึก
เฉพาะทีจ่ ัดทําขึ้น และมีการบันทึกขอมูลทุกครั้งที่ผปู วยมารับบริการ และจากการศึกษาของ
ขนิษฐา วัลลีพงษ[30] พบวา การบันทึกประวัตกิ ารรักษามีความสําคัญ เนื่องจากการบันทึกประวัติ
การรักษาที่สมบูรณครบถวนจะชวยใหนําขอมูลที่ไดจากการบันทึกไปประเมินผลคุณภาพในการ
ดูแลผูปวยได
2.2.3การประเมินปญหาและติดตามผลการรักษา
การประเมินปญหาและติดตามผลการรักษามีการปฏิบัตติ ามแนวทางการรักษา
ผูปวยเอดส/ผูติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย พ.ศ.2553 และประเมินตามตัวชี้วัด HIVQUAL-T
สอดคลองกับมุมมองของผูรับบริการทีพ่ บวามีคะแนนเฉลีย่ ระดับบริการที่ไดรับจริงที่สูงกวาระดับ
บริการที่ตองการไดรับในเรื่อง มีการติดตามผลการรักษาของผูปวยหลังไดรับยาตานไวรัสเอชไอวี
อยางสม่ําเสมอ และสอดคลองกับการศึกษาของ รัตนา พันธพานิชและคณะ[23] ที่พบวาการ
ประเมินปญหาและติดตามผลการรักษาจะปฏิบตั ิตามคูมอื แนวทางการปฏิบัติของกระทรวง
สาธารณสุข แตการศึกษาของรัตนา พันธพานิชและคณะ[23] ไมมีการประเมินตามตัวชี้วดั
HIVQUAL-T เนื่องจากการศึกษาในระยะแรกของการขยายการใหบริการยาตานไวรัสเอชไอวีของ
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งยังไมมีการประเมินคุณภาพบริการโดยการใชตัวชี้วัด HIVQUAL-T
2.2.4การเตรียมความพรอมกอนการรักษา
การเตรียมความพรอมกอนการรักษาประกอบดวยกิจกรรมการใหความรูเ รื่องโรค
เอดส โรคติดเชื้อฉวยโอกาส การเสริมแรงจูงใจในการรักษา โดยพยาบาลใหคําปรึกษา การให
ความรูเรื่องยาตานไวรัสเอชไอวี อาการไมพึงประสงคทเี่ กิดจากยาตานไวรัสเอชไอวี การฝกความ
รวมมือในการรับประทานยาโดยเภสัชกร และการแนะนํากลุมอาสาสมัครผูติดเชื้อ ซึ่งสอดคลองกับ
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การศึกษาของรัตนา พันธพานิช และคณะ[23] ที่พบวากิจกรรมเตรียมความพรอมเปนการให
ความรูแกผูปวยใหเขาใจถึงโรค การดูแลสุขภาวะ การเขาใจถึงเหตุผลของการกินยาอยางตอเนื่อง
การตรวจสอบความรวมมือในการกินยา รวมทั้งการเตรียมความพรอมดานจิตใจของผูปวย
2.2.5ขบวนการใหคําปรึกษา
ขบวนการใหคําปรึกษาเปนการปฏิบัติตามแนวทางการใหบริการดานการดูแล
รักษาผูติดเชื้อเอชไอวีแบบองครวมซึ่งครอบคลุมเรื่องการสงเสริมการมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย และ
การวางแผนครอบครัว สวนในดานเศรษฐกิจและสังคมนัน้ จะสงตอผูรับบริการไปหนวยงานสังคม
สงเคราะหของโรงพยาบาล ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของรัตนา พันธพานิช และคณะ[23] ที่
พบวาคลินิกใหคําปรึกษาจะใหบริการปรึกษาดานการเจ็บปวยและการรักษา รวมทั้งดานครอบครัว
สังคมและเศรษฐกิจ ทั้งนี้เนื่องจากโรงพยาบาลพระจอมเกลามีหนวยงานสังคมสงเคราะหที่ทํา
หนาทีใ่ นการใหความชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจ และสังคมแกผูปวย นอกจากนีก้ ารสงผูป วยที่มี
ปญหาเรื่องเศรษฐกิจ และสังคมไปยังหนวยงานสังคมสงเคราะหยงั ชวยลดภาระงานของพยาบาล
ใหคําปรึกษาซึ่งมีจํานวนบุคลากรที่นอยลงได
2.2.6การติดตามเมื่อผูปวยขาดนัด
วิธีการติดตามผูปวยเมื่อขาดนัดจะใชชองทางสื่อสารทางโทรศัพท ถาไมสามารถ
ติดตอกับผูปวยไดโดยตรงจะประสานกับกลุมอาสาสมัครผูติดเชื้อใหตามไปเยี่ยมบาน สอดคลอง
กับมุมมองของผูรับบริการทีพ่ บวามีคะแนนเฉลีย่ ระดับบริการที่ไดรับจริงที่สูงกวาระดับบริการที่
ตองการไดรับในเรื่องการมีระบบในการติดตอกับผูรับบริการกรณีที่ขาดนัด
และสอดคลองกับ
การศึกษาของ รัตนา พันธพานิช และคณะ[23] ที่พบวาวิธีการในการติดตามผูปวยขาดนัดไดแก
การใชโทรศัพท และติดตามที่บานโดยเจาหนาที่ของโรงพยาบาลหรืออาสาสมัครกลุมตางๆ หรือ
กลุมผูติดเชื้อในพื้นที่
2.3ดานผลลัพธ
2.3.1จํานวนผูปวยที่ไดรับการตรวจติดตาม CD4 และ viral load
การตรวจ CD4 และ viral load เปนคาการตรวจทางหองปฏิบัติการที่สําคัญใน
การประเมินผลการรักษาทางคลินิก ซึ่งขอมูลจากผลการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2554 พบวา
รอยละของผูที่ไดรับการตรวจติดตาม CD4 2 ครั้งใน 1 ป มีจํานวนรอยละ 87.63 และรอยละของ
ผูปวยที่ไดรับการติดตาม viral load 1 ครั้งใน 1 ป มีจํานวนรอยละ 98.53 ซึ่งจากผลการวัด
คุณภาพการดูแลรักษาผูตดิ เชื้อและผูปวยเอดสดวยโปรแกรมHIVQUAL-T ในระดับประเทศ พบวา
ปงบประมาณ 2554 รอยละของผูที่ไดรับการตรวจ CD4 2 ครั้งใน1ปมีคาเทากับ 78.31 และผูที่

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

95
ไดรับการตรวจviral load1 ครั้งใน1ป มีคาเทากับ92.64[21] ซึ่งในมุมมองผูใหบริการใหความเห็น
วา รอยละของผูที่ไดรับการตรวจ CD4 2 ครั้งและviral load 1 ครั้งใน1 ป ควรมีคาไมต่ํากวารอยละ
90 ซึ่งจากขอมูลผลการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2554 รอยละของผูที่ไดรบั การตรวจCD4 2
ครั้งใน 1 ป ยังมีคาต่ํากวา 90 ทั้งนี้เนื่องจากระบบการนัดผูปวยเพื่อมาตรวจ CD4 และ viral load
นั้นจะไมสัมพันธกับการมารับยาตานไวรัสทําใหผูปวยบางรายไมมาเจาะเลือดตามวันทีน่ ัด
2.3.2คุณภาพบริการและความพึงพอใจโดยรวม
จากการศึกษาพบวาคุณภาพบริการโดยรวมและรายดานมีคะแนนเฉลี่ยของ
ระดับบริการที่ไดรับจริงมีคะแนนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับบริการที่ตองการไดรับ และผูรับบริการ
สวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ นระดับมากที่สุด ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของชูเพ็ญ
วิบุลสันติ และคณะ[11] ที่ทําการศึกษาในรพ.ชุมชน 16 แหงในจังหวัดเชียงรายพบวาคะแนนเฉลี่ย
ของระดับบริการโดยรวมตามการรับรูจ ริงมีคะแนนต่ํากวา คะแนนเฉลีย่ ของระดับบริการโดยรวม
ตามการคาดหวังทัง้ นี้เนื่องจากการใหบริการของคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวีของโรงพยาบาล
พระจอมเกลาจะมีการจัดประชุมประจําปในแตละป ระหวางผูรับบริการและผูใหบริการ โดย
วัตถุประสงคของการจัดประชุมเพื่อเปนการชี้แจงขั้นตอนการบริการ และใหผูรับบริการเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการของคลินกิ ยาตานไวรัส
ปญหาและอุปสรรคในการมารับบริการ
จากนัน้ จะมีการระดมความคิดเห็นระหวางผูรับบริการและผูใหบริการเพื่อแกปญ
 หา ซึ่งกิจกรรม
ดังกลาวมีการจัดขึน้ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป จึงทําใหการใหบริการของคลินิกยาตานไวรัส
เอชไอวีของโรงพยาบาลพระจอมเกลามีการปรับปรุงการใหบริการอยางตอเนื่องและตรงตามความ
ตองการของผูมารับบริการไดมากขึน้ ซึ่งทําใหผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดในการมารับบริการ
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ขอจํากัดของงานวิจัย
ระยะเวลาในการเก็บขอมูลในกลุมผูรับบริการมีระยะเวลา 3 เดือน อาจไมครอบคลุม
ผูรับบริการทั้งหมดที่มารับบริการในคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวี
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ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจยั ไปใช
1.มีระบบการนัดรับยาและตรวจทางหองปฏิบัติการเปนวันเดียวกันเพื่อเพิ่มความ
สะดวกใหกับผูรับบริการซึ่งทําใหผูรบั บริการมาตรวจทางหองปฏิบัติการมากขึ้น
2.ควรมีการเพิ่มจํานวนพยาบาลใหคําปรึกษาในคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวีเพื่อลด
ระยะเวลาการรอรับบริการ และเพิ่มคุณภาพในการบริการมากขึ้น เนื่องจากการใหบริการใน
ปจจุบันยังไมมีพยาบาลที่รับคําสั่งแพทยหลังจากผูปวยพบแพทยและพยาบาลจํานวน 1 คนตอง
ใหคําปรึกษาแกผูรับบริการเปนจํานวนมากทําใหไมสามารถใหเวลาในการแกผูปวยเปนเวลานาน
ได ซึ่งอาจทําใหไมสามารถคัดกรองปญหาของผูปวยได
3.ควรมีการปรับปรุงสถานที่ทใี่ หบริการเนื่องจากสถานที่คอ นขางคับแคบเมื่อเทียบกับ
จํานวนผูรับบริการทําใหเกิดความแออัด และอากาศถายเทไมสะดวก
4.มีการใชระบบคอมพิวเตอรชวยในการบันทึกผลลัพธทางคลินิกและประมวลผลใน
สวนของผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ
5.ควรมีการประเมินคุณภาพในการใหบริการและพัฒนาระบบการใหบริการอยาง
ตอเนื่อง เพื่อปรับปรุงแกไขระบบการใหบริการ ซึ่งจะสงผลใหผูรับบริการไดรับการดูแลที่ดยี ิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1.ทําการศึกษาคุณภาพในการใหบริการทั้งจากมุมมองของผูบริหาร ผูใหบริการและ
ผูรับบริการ
2.ศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการใหบริการของโรงพยาบาล เชน การผานการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล(Hospital Accreditation) ขนาดของโรงพยาบาล รูปแบบการ
ใหบริการ เปนตน
3.ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการใหบริการและผลลัพธทางคลินกิ ของ
ผูรับบริการยาตานไวรัสเอชไอวี
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แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี
โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
คําชี้แจง
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี
โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ผูศึกษาใครขอเรียนถามความคิดเห็นของทานตอบริการ
ณ คลินิกบริการแหงนี้ ขอคิดเห็นของทานจะถือเปนความลับใชประโยชนเพื่อการศึกษาและปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ
ขอความกรุณาทานตอบขอคําถามตามความจริง และตอบทุกขอ เพื่อประโยชนในการประเมิน
คุณภาพบริการและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการใหบริการของคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีโรงพยาบาล
พระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
แบบสอบถามนี้มีดวยกันทัง้ หมด 9 หนา แบงเปน 5 ตอนรวมคําถามทั้งสิ้น 49 ขอ
ตอนที่ 1 ไดแก ขอมูลทั่วไปของผูปวย ประกอบดวยคําถามจํานวน 10 ขอ
ตอนที่ 2 ไดแก คุณภาพบริการประกอบดวยคําถามจํานวน 33 ขอ
ตอนที่ 3 ไดแก ความตั้งใจในการมารับบริการประกอบดวยคําถามจํานวน 4 ขอ
ตอนที่ 4 ไดแก ความพึงพอใจโดยรวมตอบริการที่ไดรับประกอบดวยคําถามจํานวน 1 ขอ
ตอนที่ 5 ไดแก ขอเสนอแนะแสดงความคิดเห็นสวนที่ตองการใหปรับปรุงการใหบริการประกอบดวยคําถาม
จํานวน 1 ขอ
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูปวย
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชอง  หรือเติมขอความใหสมบูรณ
1. เพศ  ชาย  หญิง
2. อายุ.................ป
3.อาชีพ
 แรงงานรับจาง
 คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  ทําไร/ทํานา/ทําสวน
 แมบาน/พอบาน
 ประมง
 วางงาน
 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานบริษัทเอกชน
 อื่นๆ โปรดระบุ........................................................................
4.ระดับการศึกษา
 ไมไดเรียนหนังสือ
 ต่ํากวา ประถมศึกษา 4
 ประถมศึกษาตอนตน(ป.4)
 ประถมศึกษาตอนปลาย(ป.6 หรือ ป.7)
 มัธยมศึกษาตอนตน(ม.3หรือมศ.3)
 มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6 หรือมศ.5)
 ปวช./ปวส./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี
 อื่นๆโปรดระบุ...................................
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5.สถานภาพสมรส
 โสด(ไมเคยมีคูมากอน)
 คู
 หมาย(เคยมีคูแตคูเสียชีวิตไปแลว)
 หยา / แยกกันอยู
6.รายไดโดยรวมประมาณเดือนละ
 ต่ํากวา 5,000 บาท
 5,001 ถึง 10,000 บาท
 10,001 ถึง 15,000 บาท
 15,001 ถึง 20,000 บาท
 มากกวา 20,000 บาท
7.สิทธิการรักษาพยาบาล
 ประกันสังคม
 บัตรประกันสุขภาพถวนหนา(บัตรทอง)
 เบิกไดจากสิทธิขาราชการ
 ชําระเงินเอง เบิกไมได
 อื่นๆโปรดระบุ.............................................................................
8.ทานมารับบริการจากคลินิกยาตานไวรัสโรงพยาบาลพระจอมเกลา เปนระยะเวลาประมาณ
....................ป โดยเริ่มมารับบริการตั้งแตเดือน..............................ปพ.ศ......................(โดยประมาณ)
9.จํานวนเม็ดยาทั้งหมดที่ทานตองรับประทานตอ 1 วัน(รวมทั้งยาตานไวรัสและยาชนิดอื่นๆ)
จํานวน....................เม็ด
10.สูตรยาตานไวรัสที่ทานไดรับในขณะนี้
 จีพีโอเวียรเอส 30
 จีพีโอแซด
 ลาสตาเวียรและอีฟาวาเลนซ
 ซิลาเวียรและอีฟาวาเลนซ
 ทีโนโฟเวียรและทรีทีซีและอีฟาวาเลนซ
 ซิลาเวียรและคาลิทรา
 ทีโนโฟเวียรและทรีทีซีและคาลิทรา
 ซิลาเวียรและเนวิราปน
 เอแซดทีและทีโนโฟเวียรและคาลิทรา
 เอแซดทีและทรีทีซีและคาลิทรา
 เอแซดทีและทรีทีซีและอีฟาวาเลนซ
 อื่นๆโปรดระบุ........................................................................................................
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ตอนที่ 2 คุณภาพในงานบริการ
คําชี้แจง โปรดอานและพิจารณาขอความตอไปนี้วา ทานตองการจะไดรับบริการและไดรับบริการตอไปนี้
มากนอยเพียงใด แลวโปรดวงกลม ( O ) ลอมรอบตัวเลขที่ตรงกับบริการที่ทานตองการจะไดรับและบริการที่
ไดรับจริง เพียงหนึ่งหมายเลขเทานั้น คําตอบเหลานี้ไมมีถูกหรือผิดสิ่งที่สําคัญคือ ขอใหทานตอบตามที่ทานเห็น
วาเปนจริงที่สุด โดยแตละหมายเลขมีความหมายดังตอไปนี้
หมายเลข 1 หมายถึง ระดับบริการที่ทานตองการไดรับกอนเขารับบริการที่คลินิกยาตานไวรัสหรือ
ระดับบริการที่ทานไดรับบริการจริงขณะไดรับบริการในครั้งนี้อยูในระดับ ต่ําสุด
หมายเลข 2 หมายถึง ระดับบริการที่ทานตองการไดรับกอนเขารับบริการทีค่ ลินิกยาตานไวรัสหรือ
ระดับบริการที่ทานไดรับบริการจริงขณะไดรับบริการในครั้งนี้อยูในระดับ ต่ํา
หมายเลข 3 หมายถึง ระดับบริการที่ทานตองการไดรับกอนเขารับบริการที่คลินิกยาตานไวรัสหรือ
ระดับบริการที่ทานไดรับบริการจริงขณะไดรับบริการในครั้งนี้อยูในระดับปานกลาง/ไมแนใจ
หมายเลข 4 หมายถึง ระดับบริการที่ทานตองการไดรับกอนเขารับบริการที่คลินิกยาตานไวรัสหรือ
ระดับบริการที่ทานไดรับบริการจริงขณะไดรับบริการในครั้งนี้อยูในระดับ สูง
หมายเลข 5 หมายถึง ระดับบริการที่ทานตองการไดรับกอนเขารับบริการที่คลินิกยาตานไวรัสหรือ
ระดับบริการที่ทานไดรับบริการจริงขณะไดรับบริการในครั้งนี้อยูในระดับ สูงสุด
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คํานิยาม
บริการที่ตองการไดรับ หมายถึง บริการที่ทานมีความตองการ โดยการคาดการณลวงหนาถึงบริการของ
โรงพยาบาลที่มีคุณภาพวา ควรมี ควรจะเปน กอนที่ทานจะมารับบริการของคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี
บริการที่ไดรับจริง หมายถึง บริการที่ทานไดเห็น สัมผัส รูสึกจริงหลังจากไดรับบริการจากคลินิกยาตานไวรัส
เอชไอวี ในวันที่ทานมารับบริการ
ตัวอยาง
เมื่อขาพเจามารับยาตานไวรัส
ระดับบริการที่ตองการไดรับ
ระดับบริการที่ไดรับบริการจริง
........................................
กอนเขารับบริการที่คลินิกยาตานไวรัส
ขณะที่ไดรับบริการในครั้งนี้
ต่ําสุด

ต่ํา

ปาน
กลาง/
ไมแนใจ

สูง

สูงสุด ต่ําสุด

ต่ํา

ปาน
กลาง/
ไมแนใจ

สูง

สูงสุ
ด

1.คลินิกบริการยาตานไวรัสเอชไอวีมี
1
2
3
4
5
1
2
3
4 5
เอกสารเกี่ยวกับยาตานไวรัสเชน แผนพับ
ใหความรู จัดไวใหอยางเหมาะสม
หากทานวงกลมลอมรอบหมายเลข (5) ของระดับบริการที่ทานตองการจะไดรับ หมายความวา
กอนมารับบริการที่คลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีทานตองการจะไดรับเอกสารเกี่ยวกับยาตานไวรัสจากเจาหนาที่ที่
ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี อยูในระดับ สูงสุด
หากทานวงกลมลอมรอบหมายเลข (2) ของระดับบริการที่ทานไดรับจริง หมายความวา เมื่อทานไดมา
รับบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี ทานไดรับเอกสารเกี่ยวกับยาตานไวรัสจากเจาหนาที่ที่ใหบริการทานอยู
ในระดับ ต่ํา

1. คลินิกบริการยาตานไวรัสเอชไอวีมีเอกสารเกี่ยวกับยาตานไวรัสเชน แผนพับใหความรู
จัดไวใหอยางเหมาะสม
2.ขาพเจาไดรบั ทราบขอมูลเกี่ยวกับการรักษาดวยยาตานไวรัสจากเภสัชกรอยางครบถวน
กอนเริ่มกินยาดังกลาว
3. เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสมีการบันทึกขอมูลการดูแลสุขภาพของ
ขาพเจา
4. เภสัชกรชวยขาพเจากําหนดเวลาในการกินยาตานไวรัสที่เหมาะสมตอการใช
ชีวิตประจําวันของขาพเจา
5.เจาหนาที่ใหคําปรึกษาไดจัดหาตารางบันทึกการกินยาตานไวรัสใหแกขาพเจา
6. เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสติดตามผลการรักษาของขาพเจา
หลังไดรับยาตานไวรัสอยางสม่ําเสมอ
7. เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสชวยขาพเจาวางแผนการดูแลสุขภาพของตัว
ขาพเจาเอง
8. เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสแสดงความสนใจอยางจริงจังที่จะชวยแกไข
ปญหาเมือ่ ขาพเจามีปญหา

เมื่อขาพเจามารับยาตานไวรัส................................

2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

3

3

4

4

4
4

4

4

4

5

5

5
5

5

5

5
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3
3

3

3

3

ระดับบริการทีต่ องการไดรับ
กอนเขารับบริการที่คลินิกยาตานไวรัส
ต่ําสุด ต่ํา
ปาน
สูง
สูงสุด
กลาง
/ไมแนใจ
1
2
3
4
5

1

1

1
1

1

1

1

2

2

2
2

2

2

2

3

3

3
3

3

3

3

4

4

4
4

4

4

4

5

5

5
5

5

5

5

ระดับบริการที่ไดรับบริการจริง
ขณะที่ไดรับบริการในครั้งนี้
ต่ําสุด ต่ํา
ปาน
สูง
สูงสุด
กลาง
/ไมแนใจ
1
2
3
4
5
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9. เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสสามารถใหบริการไดทุกครั้ง
ในวันที่มีคลินิกบริการยาตานไวรัส
10. เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสมีความรูเพียงพอในการตอบ
คําถามใหกับขาพเจา
11. เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสมีทักษะในการสื่อสารและ
ใหคําแนะนําปรึกษา
12. เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสแตละคนใหบริการไดอยาง
เหมาะสมตามบทบาทหนาที่
13.ขาพเจารูสึกปลอดภัยในการไดรับบริการจากเจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิก
ยาตานไวรัส
14. เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสใหบริการกับขาพเจาเทาเทียมกับ
ผูปวยรายอื่น
15. เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสแสดงความเอาใจใสขาพเจาเปนอยางดี
16. เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสมีความตั้งใจใหบริการที่ดีที่สุดแกขาพเจา
17. เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสเขาใจความตองการเฉพาะของขาพเจา
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ระดับบริการทีต่ องการไดรับ
กอนเขารับบริการที่คลินิกยาตานไวรัส
ต่ําสุด ต่ํา
ปาน
สูง
สูงสุด
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/ไมแนใจ
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ระดับบริการที่ไดรับบริการจริง
ขณะที่ไดรับบริการในครั้งนี้
ต่ําสุด ต่ํา
ปาน
สูง
สูงสุด
กลาง
/ไมแนใจ
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18. เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสตอบสนองความตองการของขาพเจา
19. เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสตอบสนองความรูสึกของขาพเจา
อยางเหมาะสม
20. เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสใหการดูแลเอาใจใสขาพเจาเปน
รายบุคคล
21. เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสเคารพสิทธิในการตัดสินใจของขาพเจา
22. เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสเก็บรักษาขอมูลของขาพเจาเปน
ความลับ
23. เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสมีการแจงกําหนดเวลาของการ
บริการที่แนนอนแกขาพเจา
24.เภสัชกรชวยแพทยในการประเมินสุขภาพและปญหาของขาพเจา
25. เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสแตละฝายรวมกันในการดูแล
ขาพเจาอยางตอเนื่อง
26. เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสมีระบบในการติดตอกับขาพเจา
กรณีที่ขาพเจาไมมาตามนัด
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27. เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสมีความพรอมที่ใหบริการแกขาพเจา
28. เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสแสดงความตั้งใจในการให
การชวยเหลือแกขา พเจาเสมอ
29.เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสสรางและรักษาความสัมพันธกับ
ขาพเจาในลักษณะการรวมมือกันเพื่อใหแนใจวาขาพเจาใหความรวมใจในการ
รักษาดวยยาตานไวรัส
30.เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสสรางความรูสึกมั่นใจแกขาพเจา
เมื่อมารับบริการ
31.เจาหนาที่ที่ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสใหกําลังใจแกขาพเจา
32.ขาพเจาสามารถปรึกษาปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมแกเจาหนาที่ให
คําปรึกษาได
33.ขาพเจาสามารถติดตอเจาหนาที่ใหคําปรึกษาทางโทรศัพทไดเมื่อมีความ
จําเปน
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110
ตอนที่ 3 ความตั้งใจในการมารับบริการ
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับขอความตอไปนี้ โดยวงกลม ( O ) ลอมรอบตัวเลขเพียง
หนึ่งตัวเลข ที่สอดคลองกับความรูสึกของทานที่มีตอการใหบริการของคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวีโรงพยาบาลพระ
จอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี คําตอบมี 5 ระดับดังนี้
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
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5

หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
หมายถึง ไมเห็นดวย
หมายถึง ไมแนใจ
หมายถึง เห็นดวย
หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
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ขอคําถาม

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง

1.ขาพเจาจะใหความรวมมือในการรักษาดวยยาตานไวรัส
อยางตอเนื่อง
2.ขาพเจาจะปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่ทุกคนที่
ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสอยางเครงคัด
3.ขาพเจาจะมารับบริการในคลินิกยาตานไวรัสตามนัดหมาย
ทุกครั้ง
4.ขาพเจาจะสื่อสารขอมูลในทางที่ดีแกผูอื่นเกี่ยวกับการ
ใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสของโรงพยาบาลพระจอมเกลา

ระดับความคิดเห็น
ไมเห็น ไม
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111
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจโดยรวมตอบริการที่ไดรับ
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยรวมตอบริการที่ไดรับ โดยวงกลม( O )
ลอมรอบตัวเลขเพียงหนึ่งตัวเลข ที่สอดคลองกับความรูสึกของทานที่มีตอการใหบริการของคลินิกยาตานไวรัส
เอชไอวีโรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี คําตอบมี 5 ระดับดังนี้
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
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หมายถึง ต่ํา
หมายถึง ปานกลาง/ไมแนใจ
หมายถึง สูง
หมายถึง สูงสุด

ขอคําถาม
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ความพึงพอใจโดยรวมตอบริการที่ทานไดรับยา
เจาหนาที่ที่ใหบริการ ณ คลินิกยาตานไวรัส

1

2

กลาง/ไม
แนใจ
3

4

สูงสุด

5

ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะแสดงความคิดเห็นสวนที่ตองการใหปรับปรุงการใหบริการ
คําชี้แจง กรุณาใหขอเสนอแนะของทานที่มีตอการใหบริการของคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี โรงพยาบาล
พระจอมเกลา (ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ) ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลดังกลาวไปปรับปรุงการใหบริการ
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณเปนอยางยิ่งที่ทานใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามชุดนี้
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ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางเกีย่ วกับคุณภาพบริการคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี
โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
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แบบสัมภาษณเจาหนาที่ผูใหบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี
โรงพยาบาลพระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี
วันเดือนป ที่สมั ภาษณ…………………………………………………………………………..….
ขอมูลทั่วไปผูใหสัมภาษณ
ตําแหนง…………………………………………………………………………………………..…
การประเมินคุณภาพ
ดานโครงสราง(Structure)
1.สถานที่ที่ใหบริการคลินิกยาตานไวรัสมีความเหมาะสมหรือไม อยางไร
2.บุคลากร
2.1จํานวนบุคลากรทีป่ ฏิบัติงานในคลินิกยาตานไวรัสเหมาะสมหรือไม อยางไร
2.2บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิกยาตานไวรัสมีความรูเหมาะสมหรือไม อยางไร
ดานกระบวนการ(Process)
การใหการดูแลทางคลินกิ (Clinical care)
1.ระยะเวลาในการใหบริการในคลินกิ ยาตานไวรัสมีความเหมาะสมหรือไม อยางไร
2.มีการบันทึกประวัติการรักษา เปนอยางไร
3.การประเมินปญหาและการติดตามผลการรักษา เปนอยางไร
4.การเตรียมความพรอมกอนการรักษา เปนอยางไร
5.ขบวนการใหคําปรึกษา เปนอยางไร
6.การติดตามเมื่อผูปวยขาดนัด มีการปฏิบัติอยางไร เหมาะสมหรือไม อยางไร
ดานผลลัพธ(Outcome)
ผลลัพธทางคลินกิ
1.รอยละของผูปวยที่ไดรับการตรวจติดตาม CD4 เปนอยางไร
2.รอยละของผูปวยที่ไดรับการตรวจติดตาม Viral load เปนอยางไร

ม
ส
ด
ุ
อ
กลาง
ห
ก
ั
น
ำ
ส

114
ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู
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