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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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52352306 : MAJOR : CONSUMER PROTECTION IN PUBLIC HEALTH
KEY WORD : SERVICE QUALITY/ANTIRETROVIRAL CLINIC
AROONWAN WATTANAPONGCHAT : SERVICE QUALITY OF ANTIRETROVIRAL
CLINIC PHRACHOMKLAO HOSPITAL, PHETCHABURI PROVINCE. THESIS ADVISOR :
ASST.PROF.BURIN T. SRIWONG.,Ph.D. 114 pp.
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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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก ภก.ผศ.ดร.บุรินทร ต.ศรีวงษ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทกี่ รุณาใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางการแกไข และตรวจสอบความ
ถูกตอง ภญ.ผศ.ดร.รุงเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป และภญ.ผศ.ดร.ผกามาศ ไมตรีมิตร ที่ไดกรุณาให
คําแนะนําแกไขใหงานวิจยั มีความสมบูรณ รวมทั้งคณาจารยภาควิชาเภสัชกรรมชุมชนทุกทาน ที่
ชวยใหขอเสนอแนะตางๆ ผูวิจัยขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ อายุรแพทย และพยาบาลใหคําปรึกษา ในคลินกิ ยาตานไวรัสเอชไอวี
โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี ทีเ่ สียสละเวลาในการใหสัมภาษณ
ขอขอบคุณ ผูรับบริการในคลินิกยาตานไวรัสเอชไอวี โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัด
เพชรบุรี ทุกทานทีเ่ สียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม และกลุมอาสาสมัครผูติดเชื้อทุกทานที่
ชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล
ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ และนองๆ เภสัชกร โรงพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี
ทุกคนที่ใหคําแนะนํา ใหกําลังใจ ดวยดีเสมอมา
สุดทายนี้ ผูวจิ ัยขอพระขอบคุณ คุณแม อุไร วัฒนพงศชาติ ที่ไดใหการอบรมเลี้ยงดู
สนับสนุนการศึกษา ใหกําลังใจ จนทําใหวทิ ยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวง
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