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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ืองคุณภาพการให้บริการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมของผูป่้วย ใน
คลินิก บริษทั เนพโฟรเมด จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาคุณภาพของ
การใหบ้ริการฟอกเลือดแก่ผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการในคลินิกไตเทียมทั้ง 2 แห่ง คือ คลินิกไตเทียมมูลนิธิกูภ้ยัร่ม
ไทร และคลินิกไตเทียม VGR ใชก้ลุ่มผูป่้วยจ านวน 120 คนในการตอบแบบสอบถาม และท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่า ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี 2 กลุ่มจะใช ้Independent Samples t-test ในการทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติ และส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไปจะใชก้ารทดสอบทางสถิติแบบ One Way ANOVA 
หากพบความแตกต่างระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีมีนยัส าคญั 0.05 จะใช ้LSD (Least Significant 
Difference) ในการทดสอบความแตกต่างของตวัแปรในแต่ละคู่ 
 ผลการศึกษาพบวา่ ในภาพรวมผูป่้วยท่ีตอบแบบสอบถามจะใหคุ้ณภาพการบริการอยูใ่นระดบัมาก ใน
ดา้นบริการทางการแพทย ์ดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการ ดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ดา้นการจดัการขอ้มูล
และการส่ือสาร ด้านท าเลท่ีตั้ งและสถานท่ีให้บริการ และด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ จากการทดสอบ
สมมติฐานซ่ึงไดผ้ลว่า ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลเก่ียวกบั อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาท่ีบ าบดัทดแทนไต
ดว้ยการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม และความถ่ีในการรับบริการฟอกเลือดต่อสปัดาห์แตกต่างกนั ท าใหคุ้ณภาพ
ในการใหบ้ริการฟอกเลือดกบัผูป่้วยต่างกนั   

  
ค าส าคญั : กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล คลินิกไตเทียม บริการฟอกเลือด 
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ABSTRACT 
 Independent study on the quality of hemodialysis services of patients in the clinic, Nephromed 
Company Limited in Bangkok and Suburb. The objective of studying is quality of hemodialysis services 
for patients using the services in 2 Hemodialysis clinics, namely the Romsai Rescue Foundation 
Hemodialysis Clinic and VGR Hemodialysis Clinic. This study used a group of 120 patients in the 
questionnaire and collecting data from questionnaires to analyze the percentage, average ( ̅) and standard 
deviation (S.D.). For the samples with 2 groups, the Independent Samples t-test is used to test the 
statistical hypothesis and for samples with 3 or more groups, the One Way ANOVA statistical test is used. 
If the difference between the independent variables with significance is 0.05, LSD (Least Significant 
Difference) is used to test for the differences. Difference of variables in each pair 
 The results showed that the overall patients who responded to the questionnaire provided high 
quality of service in Medical services, The process of providing services, Medical instruments and 
Equipment, Information and Communication management, Location and Service location and Physical 
environment. The results of hypothesis testing that personal factors regarding age, education level, 
occupation, duration of renal replacement therapy by hemodialysis and the frequency of dialysis services 
per week is different. Causing the quality of dialysis services to be different among patients 
  
Keyword : Bangkok and Suburb, Hemodialysis Clinic, Hemodialysis Service 
 

บทน า 

ผูป่้วยโรคไตเร้ือรังในประเทศไทยเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี และกระจายอยูท่ ัว่ทุกภาคของประเทศ

ไทย โรคไตเร้ือรังน้ีเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญัในระดบัประเทศ การเพิ่มข้ึนของผูป่้วยท่ีเป็นโรคไต

เร้ือรังตั้งแต่ปี 1999 – 2015 มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ผูป่้วยเหล่าน้ีเม่ือโรคเขา้สู่ระยะสุดทา้ยแลว้

จะตอ้งไดรั้บการบ าบดัทดแทนไต (renal replacement therapy) ซ่ึงการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม 

(Hemodialysis) เป็นการบ าบดัทดแทนไตชนิดหน่ึงในการรักษาผูป่้วย จากขอ้มูลของสมาคมโรคไตแห่ง

ประเทศไทย พบว่าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีผูป่้วยท่ีรับการรักษาดว้ยวิธีการฟอกเลือดดว้ย

เคร่ืองไตเทียมเป็นจ านวน 19,178 คน การฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมน้ีเป็นทางเลือกท่ีนิยมใชก้นัใน

ประเทศไทยมากท่ีสุด  

ในปัจจุบนัน้ีพบผูป่้วยท่ีตอ้งบ าบดัทดแทนไตดว้ยวิธีการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมมีมากกว่า 

70,000 คน ดงันั้นหน่วยไตเทียมท่ีตั้งอยูใ่นโรงพยาบาล และคลินิกไตเทียมท่ีตั้งอยูภ่ายนอกโรงพยาบาลตอ้ง
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มีเพียงพอต่อความตอ้งการใชบ้ริการ และท่ีส าคญัตอ้งมีคุณภาพในการให้บริการการฟอกเลือดดว้ย  หน่วย

ไตเทียมท่ีตั้งอยูใ่นโรงพยาบาลนั้นมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผูป่้วยท่ีจะใชบ้ริการ จึงมีความจ าเป็นท่ี

จะตอ้งมีคลินิกไตเทียมภายนอกโรงพยาบาลเพื่อรองรับความตอ้งการน้ี บริษทั เนพโฟรเมด จ ากดั เป็น

องคก์รเอกชนแห่งหน่ึง ด าเนินกิจการในการเปิดคลินิกไตเทียมเพื่อใหบ้ริการการฟอกเลือดส าหรับผูป่้วย ใน

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นความส าคญัของคุณภาพในการให้บริการการฟอก

เลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมในคลินิกท่ีจะมีให้กบัผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากากรวิจยัคร้ังน้ีจะสะทอ้น

ใหเ้ห็นถึงคุณภาพในการบริการในคลินิกไตเทียมของบริษทั เนพโฟรเมด จ ากดั ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูป่้วยท่ีรับบริการการฟอกเลือด   

2. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมของผูป่้วยในคลินิก  บริษทั            

เนพโฟรเมด จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาคุณภาพการให้บริการการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมของผูป่้วยในคลินิกจ าแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป่้วยท่ีรับบริการ 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาวิจยัคุณภาพการให้บริการการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมของผูป่้วยในคลินิก  บริษทั     

เนพโฟรเมด จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประกอบไปดว้ย ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูป่้วยท่ี

รับบริการ และขอ้มูลคุณภาพการใหบ้ริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมของผูป่้วยในคลินิกบริษทั เนพโฟร

เมด จ ากดั ซ่ึงมีขอบเขตดงัน้ี 

 1.  เน้ือหาของานวิจยัประกอบไปดว้ยขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูป่้วยท่ีรับบริการ และขอ้มูล

คุณภาพการใหบ้ริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมของผูป่้วยในคลินิกบริษทั เนพโฟรเมด จ ากดั 

 2.  ระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูล จะใชเ้วลาในการเกบ็ขอ้มูลภายในเดือนเมษายน 2563 

 3.  พื้นท่ีในการศึกษาวิจยั คือ คลินิกไตเทียมมูลนิธิกูภ้ยัร่มไทรในกรุงเทพมหานคร และคลินิกไต

เทียม VGR ซ่ึงอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ 

 4.  ประชากรในการศึกษาวิจยั คือ ผูป่้วยท่ีมารับบริการฟอกเลือดภายในคลินิกไตเทียมของ บริษทั 

เนพโฟรเมด จ ากดั 

 5.  กลุ่มตวัอย่างในการเก็บขอ้มูล คือ ผูป่้วยท่ีมารับบริการฟอกเลือดภายในคลินิกไตเทียมของ 

บริษทั เนพโฟรเมด จ ากดั จ านวน 168 คน และก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการค านวณแบบทราบกลุ่ม

ประชากรของ Yamane Taro ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดจ้ านวน 119 คน  
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 6.  การสุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ทคนิคการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงโดยเลือกเฉพาะผูใ้ชบ้ริการฟอก

เลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมในคลินิกไตเทียมของบริษทั เนพโฟรเมด จ ากดั ทั้ง 2 แห่ง และการสุ่มแบบชั้นภูมิ 

โดยค านวณตามสัดส่วนของผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการฟอกเลือดท่ีคลินิกไตเทียมมูลนิธิกูภ้ยัร่มไทร (85 x (120 / 

168) = 61 ตวัอยา่ง) และคลินิกไตเทียม VGR (83 x (120 / 168) = 59 ตวัอยา่ง) 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคลินิกไตเทียมใหเ้หมาะสมกบัผูป่้วยท่ีมารับบริการ 

2. เพื่อปรับปรุงคุณภาพในการฟอกเลือดของผูป่้วย เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บคุณภาพสูงสุด 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างคลินิกไตเทียมของ บริษทั เนพโฟรเมด จ ากดั 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีและแนวคดิ 

 การศึกษาเร่ืองคุณภาพการให้บริการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมของผูป่้วยในคลินิก บริษัท          

เนพโฟรเมด จ ากัด ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผูว้ิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากบทความ หนังสือ 

สารสนเทศออนไลน์ ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมโดยแบ่งเน้ือหาไดด้งัน้ี 

 1. ทฤษฎีประชากรศาสตร์ 

 2. ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ 

3. ทฤษฎีการตลาด 

4. ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

1. ทฤษฎีประชากรศาสตร์  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์น้ีประกอบไปดว้ย 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพทางครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ และรายไดต่้อเดือน 

ซ่ึงตวัแปรเหล่าน้ีจะสามารถช่วยก าหนดตลาดเป้าหมายได ้โดยสามารถวิเคราะห์ไดต้ามตวัแปรดงัน้ี 

 เพศ ลกัษณะทางเพศท่ีแตกต่างกนัท าให้พฤติกรรมการติดต่อส่ือสารต่างกนั ซ่ึงเพศชายนั้นไม่ได้

ติดต่อส่ือสารเพียงอย่างเดียวแต่จะสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการรับส่งข่าวสารอีกดว้ย ความแตกต่างทาง

เพศส่งผลให้เพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกนัในดา้นความคิดและทศันคติ ทั้งน้ีก็เพราะวฒันธรรม

และสงัคมไดก้ าหนดบทบาทและกิจกรรมไวต่้างกนั 

 อายุ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลในเร่ืองความคิดและพฤติกรรมของบุคคล คนท่ีอายุนอ้ยกว่าจะมีความคิดท่ี

เป็นเสรีนิยมและมองโลกในแง่ดี ซ่ึงจะแตกต่างกบัคนท่ีมีอายุมากซ่ึงจะมีแนวความคิดทีเป็นอนุรักษนิ์ยม

และมองโลกในแง่ร้าย เพราะเน่ืองมาไดผ้า่นประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างกนั 



5 
 

 ระดบัการศึกษา ส่งผลให้คนมีความคิดและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั โดยผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะเป็น

ผูรั้บสารท่ีดีแต่จะไม่เช่ืออะไรไดง่้าย ถา้ไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลท่ีเพียงพอ ในดา้นการใชส่ื้อเพื่อหาขอ้มูล ผู ้

ท่ีมีการศึกษาต ่าจะใช้ส่ือประเภทวิทยุ โทรทศัน์ และภาพยนตร์ ซ่ึงจะต่างกบัผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะใช้ส่ือ

ส่ิงพิมพใ์นการแสวงหาขอ้มูลร่วมดว้ย 

 สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ คือ สถานภาพทางครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ 

และรายไดต่้อเดือน ของแต่ละบุคคลนั้นจะมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของผูรั้บสารซ่ึงมีต่อผูส่้งสาร เพราะแต่ละ

คนมีวฒันธรรม ประสบการณ์ ทศันคติค่านิยม และเป้าหมายท่ีต่างกนั 

 สรุปไดว้่าปัจจยัท่ีเก่ียวกบั เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่งผลใน

เร่ืองแนวความคิด ทศันคติ การส่ือสาร และพฤติกรรมของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั  

2. ทฤษฎีเกีย่วกบัการบริการ  

มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัการบริการไวด้งัน้ี  

วินยั ราพรรณ์ (2546) ไดก้ล่าวไวว้า่ การบริการ คือ กระบวนการของการปฏิบติัตนเพื่อใหเ้กิดผลกบั

ผูอ่ื้น ผูท่ี้ให้บริการคนอ่ืนควรจะตอ้งมีการปฏิบติัต่อผูอ่ื้นในดา้นการบริการอย่างมีความรับผิดชอบและมี

ความสุข  

สมวงศ ์พงศส์ถาพร (2546) ไดก้ล่าวไวว้่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมการส่งมอบสินคา้ท่ีไม่มี

ตวัตนของธุรกิจให้กบัผูรั้บบริการ โดยจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ จนน าไปสู่ความพึง

พอใจได ้สามารถพิจารณาไดด้งัน้ี  

1. กิจกรรมการส่งมอบ หมายถึง การด าเนินการหรือการกระท าใดๆ ของธุรกิจใหบ้ริการอนัเป็นผล

ใหผู้รั้บบริการไดรั้บการตอบสนองตรงตามความตอ้งการ  

2. สินคา้ท่ีไม่มีตวัตน หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการบริการ ไดแ้ก่ การให้ค  าปรึกษา การ

รับประกนั การใหบ้ริการความบนัเทิง เป็นตน้  

3. ความตอ้งการของผูรั้บบริการ หมายถึง ความจ าเป็นและความปรารถนา ของผูรั้บบริการท่ี

คาดหวงัวา่จะไดจ้ากบริการนั้นๆ 

4. ความพึงพอใจ หมายถึง การท่ีผูรั้บบริการไดรั้บการบริการ ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของตนเองได ้

อาศยา โชติพานิช (2549) ไดก้ล่าวไวว้่า การบริการ คือ การใหค้วามช่วยเหลือ หรือการด าเนินการ

เพื่อประโยชน์ของผูอ่ื้น ถา้มีบริการท่ีดี ท าให้ผูรั้บบริการเกิดความประทบัใจ ก็จะท าให้ภาพลกัษณ์ของ

องคก์รกดี็ไปดว้ย  
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จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2549) ไดก้ล่าวไวว้่า การบริการไม่ใช่ส่ิงท่ีมีตวัตน แต่เป็นกิจกรรมของ

กระบวนการต่างๆท่ีเกิดข้ึน ระหวา่งผูใ้หบ้ริการกบัผูรั้บบริการ อนัท่ีจะตอบสนองความตอ้งการอยา่งใดอยา่ง

หน่ึงใหบ้รรลุผลส าเร็จ  

สมิต สัชฌุกร (2550) ไดก้ล่าวว่า การบริการ หมายถึง การปฏิบติังาน การติดต่อ หรือความพยายาม

ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการ ในการท าใหผู้รั้บบริการไดรั้บความช่วยเหลือ 

สรุปไดว้า่ การบริการ หมายถึง สินคา้ท่ีไม่มีตวัตนซ่ึงใหแ้ก่ผูรั้บบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

อยา่งใดอยา่งหน่ึงของผูรั้บบริการใหบ้รรลุผลส าเร็จ 

คุณภาพการบริการ 

คุณภาพการบริการเป็นแนวคิดเพื่อให้องค์การของตนสามารถแข่งขนัในตลาดได้ โดยให้
ความส าคญัต่อผูรั้บบริการเป็นหลกั ไดมี้นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี  

อนุวฒัน์ ศุภชุติกุล (2539) กล่าวว่า คุณภาพบริการ หมายถึง เป็นความสอดคลอ้งระหว่างความ
ต้องการ และความคาดหวงัของลูกคา้ต่อบริการท่ีได้รับ ซ่ึงคุณภาพการบริการนั้ นจะต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีเหมาะสมและปราศจากขอ้ผดิพลาด ก่อใหเ้กิดผลลพัธ์ท่ีดีและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
จนเกิดความพึงพอใจ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) คุณภาพของการบริการเป็นระดบัของการให้บริการซ่ึงไม่มีตวัตนท่ี

น าเสนอใหก้บัลูกคา้ท่ีคาดหวงั ซ่ึงจะเป็นผูต้ดัสินคุณภาพการใหบ้ริการ 

วีระวตัน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2547) ไดก้ล่าวไวว้่า คุณภาพบริการ หมายถึง การประเมินการให้บริการ

โดยรวม ซ่ึงเกิดข้ึนจากการเปรียบเทียบระหวา่งลูกคา้และความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีไดรั้บจริง  

นายกิา เดิดขนุทด (2549) ไดใ้หค้วามหมายของคุณภาพบริการว่า หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความคาดหวงัต่อบริการของลูกคา้กบัการรับรู้บริการท่ีไดรั้บ ซ่ึงอาจเป็นการไดรั้บบริการตามท่ีคาดหวงัหรือ
สูงกวา่หรือต ่ากวา่ท่ีคาดหวงักไ็ด ้ 

สรุปไดว้่า คุณภาพการบริการ หมายถึง ส่ิงท่ีผูรั้บบริการหรือลูกคา้ คาดหวงัว่าจะไดรั้บบริการนั้นๆ
ตรงตามความตอ้งการของเขา และท าใหผู้ร้บบริการหรือลูกคา้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 ปัจจยัการก าหนดคุณภาพการบริการ 

ปัทมากร ระเบง็ (2550) พบวา่การประเมินคุณภาพของการบริการของผูรั้บบริการจะใชปั้จจยั 10 
ประการในการประเมินคุณภาพของการบริการ ดงัน้ี 

1. ความไวว้างใจได ้(Reliability) คือ ความถูกตอ้งของกระบวนการใหบ้ริการ และสามารถ
ใหบ้ริการไดต้ามท่ีสญัญาไวอ้ยา่งครบถว้น  

2. การตอบสนองความตอ้งการ (Responsiveness) คือ ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งมีความพร้อม และเตม็ใจท่ี
จะใหบ้ริการ สามารถตอบสนองความตอ้งการในดา้นต่างๆ ของลูกคา้ไดท้นัที มีการส่ือสารท่ีดีในการช้ีแจง
รายละเอียดก่อนใหบ้ริการทุกคร้ัง  
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3. ความสามารถของผูใ้หบ้ริการ (Competence) คือ ผูใ้หบ้ริการจะตอ้งมีทกัษะ ความรู้ 
ความสามารถในการบริการ สามารถแสดงใหเ้ห็นชดัเจน และตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการได ้ 

4. การเขา้ถึงบริการ (Access) คือ ผูรั้บบริการจะตอ้งเขา้ถึงบริการไดง่้ายและไดรั้บความสะดวกจาก
การมาใชบ้ริการ มีขั้นตอนในการใหบ้ริการท่ีไม่ซบัซอ้น การใหบ้ริการกระจายทัว่ถึง  

5. อธัยาศยัไมตรี (Courtesy) คือ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการจะตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความ
สุภาพ มีความเอาใจใส่ มีกริยามารยาทท่ีดี การแต่งกายสุภาพ และใชค้  าพดูท่ีเหมาะสม  

6. การติดต่อส่ือสาร (Communication) คือ กระบวนการในการส่งสารหรือแลกเปล่ียนข่าวสาร 
ความคิด ความรู้สึกระหวา่งบุคคล ซ่ึงมีความส าคญัมากต่อคุณภาพบริการ ดงันั้นผูใ้หบ้ริการจึงควรมีการให้
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผูม้าใชบ้ริการ 

7. ความน่าเช่ือถือ (Credibility) คือ ความซ่ือสัตย ์ความจริงใจ ความสนใจอยา่งจริงใจ ท่ีมีใหก้บัผูม้า
ใชบ้ริการ  

8. ความปลอดภยั (Security) คือ การใหบ้ริการท่ีไม่เกิดความเส่ียง และอนัตรายต่อร่างกาย หรือใน
เร่ืองของการรักษาความลบัของผูรั้บบริการ การรักษาความปลอดภยั เพื่อใหผู้ร้บบริการมีความรู้สึกมัน่ใจวา่
มีความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์น รวมทั้งช่ือเสียงของตน  

9. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) คือ บริการท่ีสามารถจบัตอ้งได ้เช่น มีสถานท่ีใหญ่โต 
จะตอ้งมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยัและเพียงพอ มีบุคลากรท่ีคอยใหบ้ริการเพียงพอ  

10. เขา้ใจลูกคา้ (Understanding/Knowing the Customer) คือ การท่ีผูใ้หบ้ริการพยายามท าความรู้จกั
กบัผูท่ี้มารับบริการ เพื่อใหท้ราบความถึงความตอ้งการของผูท่ี้มารับบริการ เช่น สามารถจดจ าช่ือได ้หรือมี
ระบบการรักษาขอ้มูลในอดีตของผูรั้บบริการ 

3. ทฤษฎีการตลาด   

Kotler (2003a, p.11) กล่าวว่า การตลาด หมายถึง ท่ีใดก็ตามทั้งท่ีเป็นสถานท่ีหรือไม่มีสถานท่ี มีอุป
สงคแ์ละอุปทานในสินคา้ หรือบริการมาพบกนั จนท าให้เกิดราคาท่ีมาจากกลไกตลาด ในการตลาดแบบ
ดงัเดิมนั้นจะเนน้ให้ลูกคา้เกิดความตระหนกัรู้ในตราสินคา้ ซ่ึงการตลาดในลกัษณะน้ีจะให้ความส าคญัใน
ส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริรวรรณ เสรีรัตน์ (2541) กล่าวไวว้า่ ในเร่ืองตวัแปรหรือองคป์ระกอบของส่วนประสมทาง
การตลาด (7P’s) เป็นตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาดท่ีกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยแบ่งออก
ไดด้งัน้ี 

1. ผลิตภณัฑ ์(Products) แบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งได ้และผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได้
ผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไดต้อ้งมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ในส่วนผลิตภณัฑท่ี์
จบัตอ้งไม่ไดน้ั้นกคื็อ การบริการ เม่ือลูกคา้ซ้ือไปแลว้ตอ้งไดรั้บประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑสู์งสุด 

2. ราคา (Pricing) ตอ้งเหมาะสมในการแข่งขนัของสินคา้หรือบริการ ซ่ึงลูกคา้จะเปรียบเทียบ

ระหวา่งคุณค่ากบัราคา หากคุณค่าท่ีไดรั้บมากกวา่ราคา ลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ 
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3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ตอ้งมีการกระจายสินคา้ท่ีครอบคลุมและทัว่ถึง สามารถเขา้ถึง
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายทุกส่วนไดเ้ป็นอยา่งดี หรือเป็นช่องทางการจดัจ าหน่ายเป็นเสน้ทางเคล่ือนยา้ยจากผูผ้ลิต
ไปยงัผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ ซ่ึงอาจผา่นคนกลางหรือไม่ผา่นกไ็ด ้ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีทั้งการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขาย การขายตรง 
การส่งเสริมการขายดา้นลูกคา้ เช่น การลด แลก แจก แถม และการบริการทั้งก่อนและหลงัการขาย  

5. ดา้นบุคคล (People) ตอ้งอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจส าหรับพนกังานภายในองคก์ร 
เพื่อให้มีความสามารถในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ให้เหนือกว่าคู่แข่ง พนักงานงานต้องมี
ความสามารถในการแกปั้ญหา มีทศันคติท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้และสามารถสร้างค่านิยม
ใหก้บัองคก์รได ้

6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการ
สร้างคุณภาพโดยรวมในรูปแบบการใหบ้ริการเพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ เช่น การแต่งกายเรียบร้อย พดูจา
สุภาพ และการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว 

7. ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นระเบียบและวิธีปฏิบติัในดา้นการบริการ เพื่อท่ีจะให้บริการได้
อยา่งรวดเร็วถูกตอ้ง ซ่ึงท าใหเ้กิดความประทบัใจกบัลูกคา้ 

ฉตัราพร เสมอใจ (2547) องคป์ระกอบของผลิตภณัฑใ์นธุรกิจบริการมีดงัน้ี 
 1. บริการหลกั คือ พื้นฐานของการบริการ หรือลกัษณะของการบริการท่ีเตรียมไวต้อบสนองความ
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงขอลูกคา้ 
 2. บริการท่ีลูกคา้คาดหวงัวา่จะไดรั้บจากการบริการ ประกอบดว้ยการบริการหลกัและการบริการ

เสริมอ่ืนๆท่ีลูกคา้ไดรั้บ เม่ือลูกคา้ซ้ือการบริการแลว้จะตอ้งไดรั้บการบริการหลกัเป็นเง่ือนไขท่ีต ่าท่ีสุด 

 3. บริการท่ีเพิ่มพนูจากเดิม คือ การบริการท่ีมีความเป็นพิเศษซ่ึงจะแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด

เดียวกนั หากตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากกวา่กเ็รียกไดว้า่ มีมูลค่าเพิ่ม 

 4. บริการท่ีสามารถเพิ่มคุณค่าพิเศษ คือ สินคา้และการบริการท่ีลูกคา้ไดรั้บเกินความคาดหวงัของ

ลูกคา้ แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี   

  4.1 ผูมี้หนา้ท่ีติดต่อกบลูกคา้ตลอดเวลา คือ ผูท่ี้ติดต่อกบัลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นทุกรูปแบบ 

  4.2 ผูมี้หนา้ท่ีติดต่อกบัลูกคา้บางโอกาส คือ เป็นผูติ้ดต่อใหบ้ริการลูกคา้เป็นคร้ังคราว 

จะตอ้งมีความเขา้ใจเร่ืองการตลาดเป็นอยา่งดี สามารถใหบ้ริการแก่ลูกคา้และตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ได ้

  4.3 ผูบ้ริหาร เป็นผูท่ี้ติดต่อกบัลูกคา้นอ้ย แต่มีบทบาทในการพฒันาสินคา้และบริการท่ีมี

ใหก้บัลูกคา้ เป็นบุคคลท่ีสามารถจูงใจบุคลากรในองคใ์หย้กระดบักรบริการแก่ลูกคา้ได ้
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  4.4 ผูเ้ป็นฝ่ายสนบัสนุน เป็นผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงัการใหบ้ริการ โดยไม่ไดติ้ดต่อกบัลูกคา้

โดยตรง แต่ตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการตลาดดว้ย 

4. ทฤษฎพีฤตกิรรมผู้บริโภค  
 Belch & Belch (1993, p. 103) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี

บุคคลเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการเสาะแสวงหา การเลือก การซ้ือ การใช ้การประเมินผล และการก าจดั
ผลิตภณัฑแ์ละบริการหลงัการใช ้เพื่อสนองความตอ้งการและความปรารถนาอยากไดใ้หไ้ดรั้บความพอใจ 

Engel, Blackwell, & Miniard (1993, p. 4) พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคล
เขา้ไปเก่ียวขอ้งโดยตรงในการไดรั้บการบริโภคและการก าจดัผลิตภณัฑ์ และบริการหลงัการใช ้รวมทั้ง
กระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อนและหลงัการกระท ากิจกรรมเหล่าน้ี  

ปริญ ลกัษิตานนท ์ (2536, หนา้ 27) พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึง
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาและการใช ้ผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซ่ึงเกิดข้ึนก่อน 
และมีส่วนก าหนดใหเ้กิดการกระท า  

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2536, หนา้ 5) พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นปฏิกิริยาของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การไดรั้บและ การใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ของการตดัสินใจซ่ึงเกิด
ก่อน และเป็นตวัก าหนดปฏิกิริยาต่าง ๆ เหล่าน้ี  

ธงชยั สันติวงษ ์ (2540, หนา้ 29) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึง
ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดย ตรงกบัการจดัหาให้ไดม้า และการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ี หมายรวมถึง กระบวนการ
ตดัสินใจซ่ึงมีมาอยูก่่อนแลว้ และซ่ึงมีส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว  
   สรุปไดว้า่ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคล

ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริการทาง เศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อ

การแสดงออก 

ทรวงทิพย ์วงศ์พนัธ์ (2541) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพบริการตามความคาดหวงัและการรับรู้ของ

ผูรั้บบริการในงานผูป่้วยนอก โรงพยาบาลของรัฐ ในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ความคาดหวังของ

ผูรั้บบริการท่ีเก่ียวกบัคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัมาก การรับรู้ของผูรั้บบริการเก่ียวกบคุณภาพบริการโดย

รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ผูรั้บบริการท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว อาชีพ รายไดต่้อเดือน และเหตุจูงใจ

ในการมารับบริการท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลท าใหค้วามคาดหวงัของผูรั้บบริการเก่ียวกบัคุณภาพบริการแตกต่าง

กนั แต่ผูรั้บบริการท่ีมีระดบัการศึกษาและจ านวนคร้ังท่ีมารับบริการต่างกนัมีผลท าใหค้วามคาดหวงัเก่ียวกบั

คุณภาพบริการต่างกนั 

 สุวนิตย ์โพธ์ิจนัทร์ (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป่้วยและญาติต่อการให้บริการของ

โรงพยาบาลขอนแก่น พบว่า ผูป่้วยและญาติมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากอยู ่3 ดา้น คือ ดา้นการเขา้ถึง

บริการ ดา้นคุณภาพบริการ และดา้นผูใ้หบ้ริการ โดยรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของแต่ละดา้นและอยูใ่นระดบั
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มากท่ีสุด คือ ความพึงพอใจในการรักษาโรคของแพทยแ์ละความพึงพอใจในการให้บริการท่ีมีความเสมอ

ภาคไม่เลือกชั้นวรรณะ ผูป่้วยมีความพึงพอใจ  ผูป่้วยมีความพึงพอใจโดยรวมอยู ่3 ดา้น คือ ดา้นผูใ้หบ้ริการ 

ดา้นคุณภาพบริการ และดา้นการเขา้ถึงบริการ มากกว่าญาติผูป่้วยอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.05 

ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั คือ เจา้หนา้ท่ีพดูจาไม่สุภาพ ไม่เหมาะสม ควรเพิ่มพดัลมใหม้ากข้ึน ควรปรับปรุงท่ีพกั

ญาติใหดี้กวา่เดิม และควรจดัใหมี้ท่ีจอดรถส าหรับญาติใหเ้พียงพอ 

 พชัรี ทองแผ ่(2540) ไดศึ้กษาเร่ือง แหล่งท่ีมาของความพึงพอใจในคุณภาพบริการพยาบาล พบว่า 

แหล่งท่ีมามีอยู ่3 ประการ คือ 1. ปัจจยัดา้น สถานท่ีรอคอย ห้องพกั อาหาร ท าเลท่ีตั้ง มนุษยสัมพนัธ์ของผู ้

ให้บริการ 2. การมารับบริการในคร้ังก่อน เช่น เคยมาตรวจท่ีห้องตรวจผูป่้วยนอก ห้องคลอด ห้องตรวจ

ศลัยกรรม ห้องปฐมพยาบาล และห้องฉุกเฉิน เป็นตน้ 3. มาจากความเช่ือ เช่น ความสามารถ ความรู้ ความ

ช านาญของพยาบาลผูใ้ห้การดูแล ความเช่ือมัน่ในการรักษาดว้ยยา หรืออุปกรณ์การรักษาท่ีทนัสมยัสามาถ

ช่วยชีวิตได ้

ระเบียบวธีิการวิจัย 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารศึกษาวิจยัแบบเชิงปริมาณ (Quantitative research) ในหัวขอ้เร่ือง คุณภาพ

การให้บริการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมของผู ้ป่วยในคลินิกบริษัท เนพโฟรเมด  จ ากัด ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยใชก้ารเกบ็ขอ้มูลจากผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการฟอกเลือดท่ีคลินิก   
 

 สมมุติฐานการวจัิย 

 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป่้วยท่ีรับบริการการฟอกเลือดท่ีเก่ียวกบั เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายไดต่้อเดือน สิทธิในการรับบริการการฟอกเลือด ระยะเวลาท่ีบ าบดัทดแทนไต และความถ่ีในการรับ

บริการต่างกนั ท าใหคุ้ณภาพในการรับบริการการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมของคลินิกต่างกนั  
 

 

ประชากรที่ท าการวิจัย 

 ประชากรท่ีท าการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูป่้วยท่ีรับบริการการฟอกเลือดในคลินิกไตเทียมมูลนิธิกูภ้ยัร่ม

ไทร มีจ านวน 85 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2563) ซ่ึงอยูใ่นกรุงเทพมหานคร และคลินิกไตเทียม VGR 

ซ่ึงอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการ มีจ านวน 83 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2563) 

 

 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัน้ี คือ ผูป่้วยท่ีรับบริการการฟอกเลือดท่ีคลินิกไตเทียมทั้ง 2 แห่ง ของ บริษทั 

เนพโฟรเมด จ ากดั คือ คลินิกไตเทียมมูลนิธิกูภ้ยัร่มไทรซ่ึงอยู่ในกรุงเทพมหานครมีจ านวน 85 คน และ
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คลินิกไตเทียม VGRซ่ึงอยูใ่นจงัหวดัสมุทรปราการมีจ านวน 83 คน รวมแลว้มีจ านวนทั้งหมด 168 คน โดย

ใชสู้ตรการค านวณแบบทราบจ านวนประชากรของ Yamane Taro ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95  

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยน้ี คือ แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล โดย

แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูป่้วยท่ีรับบริการ เป็นลกัษณะค าถามให้

เลือกตอบ มีจ านวน 9 ขอ้ 

ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลคุณภาพในการใหบ้ริการการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมของ

ผูป่้วยในคลินิกของบริษทั เนพโฟรเมด จ ากดั ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยใชก้ารวดัเป็นแบบ

การประมาณค่า แบ่งเป็น 5 ระดบั 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติเชิงพรรณนา (Description statistics) จะใชส้รุปคุณสมบติัของตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม 

ดงัน้ี 

 1.  เน่ืองจากตวัแปรในส่วนท่ี 1 (ตวัแปรอิสระ) นั้นเป็นแบบเชิงกลุ่ม การวิเคราะห์ขอ้มูลใน

ส่วนน้ีจะใชค่้าร้อยละและความถ่ีหรือจ านวนขอ้มูลในการอธิบาย 

2.  เน่ืองจากตวัแปรในส่วนท่ี 2 (ตวัแปรตาม) นั้นเป็นตวัแปรเชิงปริมาณ การวิเคราะห์

ขอ้มูลในส่วนน้ีจะใชค่้าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) จะใชส้รุปผลการวิจยัตามสมมติฐานซ่ึงมีความเช่ือมัน่ใน

ระดบั ร้อยละ 95 โดยมีสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานดงัน้ี 

 1. การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั จะใชก้าร

วิเคราะห์แบบ Independent Sample t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียของแต่ละคู่ 

2. การทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไปจะใชค่้า F-test ในการ

ทดสอบ โดยจะใชค้วามแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบค่าเฉล่ีย 

ในกรณีหากพบความแตกต่างท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยสถิติ LSD 

(Least Significant Difference) 
 

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูป่้วยท่ีตอบแบบสอบถามนั้น ใช้กลุ่มตวัอย่าง

จ านวน 120 คน พบว่า ผูป่้วยท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 55 มี
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อายอุยูร่ะหว่าง 46 – 60 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 มีระดบัการศึกษาในชั้นมธัยมศึกษา/เทียบเท่า/

ปวช. จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 มีอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 มีรายไดต่้อเดือนท่ี

ต ่ากวา่ 20,000 บาท จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 ใชสิ้ทธิในการรับบริการฟอกเลือด คือ ประกนัสังคม 

มีจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 80 เหตุท่ีเลือกรับบริการการฟอกเลือดท่ีคลินิกไตเทียม คือ สะดวกและใกล้

บา้น มีจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 81.7 ระยะเวลาท่ีบ าบดัทดแทนไตดว้ยการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม

ระยะเวลา 1 – 5 ปี มีจ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 68.3 และความถ่ีในการรับบริการฟอกเลือดต่อสปัดาห์นั้น 

คือ 3 คร้ังต่อสปัดาห์ มีจ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 88.3  สามารถแยกเป็นรายคลินิกไดด้งัน้ี 

 คลินิกไตเทียมมูลนิธิกูภ้ยัร่มไทร มีผูป่้วยท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 58 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 อายอุยูร่ะหว่าง 46 – 60 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 มี

ระดบัการศึกษาในชั้นมธัยมศึกษา/เทียบเท่า/ปวช. จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 51.7 มีอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 

32 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 มีรายไดต่้อเดือนท่ีต ่ากว่า 20,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 69 ใชสิ้ทธิ

ในการรับบริการฟอกเลือด คือ ประกนัสงคม มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 69 เหตุท่ีเลือกรับบริการการ

ฟอกเลือดท่ีคลินิกไตเทียม คือ สะดวกและใกลบ้า้น มีจ านวน 58 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 100 ระยะเวลาท่ี

บ าบดัทดแทนไตดว้ยการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมระยะเวลา 1 – 5 ปี มีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 

79.3 และความถ่ีในการรับบริการฟอกเลือดต่อสปัดาห์นั้น คือ 3 คร้ังต่อสัปดาห์ มีจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อย

ละ 96.6 

 คลินิกไตเทียม VGR มีผูป่้วยท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 62 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 

38 คน คิดเป็นร้อยละ 61.3 อายอุยูร่ะหว่าง 46 – 60 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 51.6 มีระดบัการศึกษา

ขั้นระดบัปริญญาตรีข้ึนไป จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9 อาชีพพนกังานเอกชน จ านวน 28 คน คิดเป็น

ร้อยละ 45.2 มีรายไดต่้อเดือนท่ีต ่ากว่า 20,000 บาท จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 48.4 ใชสิ้ทธิในการรับ

บริการฟอกเลือด คือ ประกนัสงคม มีจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 90.3 เหตุท่ีเลือกรับบริการการฟอกเลือด

ท่ีคลินิกไตเทียม คือ สะดวกและใกลบ้า้น มีจ านวน 40 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 64.5 ระยะเวลาท่ีบ าบดั

ทดแทนไตดว้ยการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมระยะเวลา 1 – 5 ปี มีจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 58.1 และ

ความถ่ีในการรับบริการฟอกเลือดต่อสปัดาห์นั้น คือ 3 คร้ังต่อสปัดาห์ มีจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 80.6 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินระดบัคุณภาพดา้นบริการการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมใน

คลินิก ดงัน้ี  

 ผูป่้วยท่ีตอบแบบสอบถามไดใ้ห้คุณภาพการบริการในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.92 และเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบว่า ในดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.17 

รองลงมาคือ ดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ดา้นบริการทางการแพทย ์ดา้นท าเลท่ีตั้งและสถานท่ี
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ให้บริการ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นการจดัการขอ้มูลและการส่ือสาร ซ่ึงมีค่าเฉล่ียดงัน้ี 4.10, 

4.06, 3.81, 3.81 และ 3.55 ตามล าดบั และเม่ือจ าแนกเป็นรายคลินิกพบวา่ 

 คลินิกไตเทียมมูลนิธิกูภ้ยัร่มไทร ผูป่้วยท่ีตอบแบบสอบถามไดใ้ห้คุณภาพการบริการอยู่ในระดบั

มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90 และเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบว่า ในดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23 รองลงมาคือ ดา้นบริการทางการแพทย ์ดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ดา้น

ท าเลท่ีตั้งและสถานท่ีใหบ้ริการ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นการจดัการขอ้มูลและการส่ือสาร ซ่ึงมี

ค่าเฉล่ียดงัน้ี 4.05, 4.01, 3.80, 3.71 และ 3.61 ตามล าดบั 

คลินิกไตเทียม VGR พบว่า ผูป่้วยท่ีตอบแบบสอบถามไดใ้หคุ้ณภาพการบริการอยูใ่นระดบัมาก มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 และเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบว่า ในดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์อยูใ่นระะดบั

มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 รองลงมาคือ ดา้นขั้นตอนการให้บริการ ดา้นบริการทางการแพทย ์สถานท่ี

ให้บริการ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นท าเลท่ีตั้งและสถานท่ีใหบ้ริการ และดา้นการจดัการขอ้มูลและ

การส่ือสาร ซ่ึงมีค่าเฉล่ียดงัน้ี 4.12, 4.07, 3.90, 3.82 และ 3.48 ตามล าดบั 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลของผูป่้วยท่ีรับบริการการ

ฟอกเลือดแตกต่างกนั ท าใหคุ้ณภาพในการรับบริการการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมของคลินิกต่างกนั 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูป่้วยท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ แตกต่างกนั นั้นไม่ท าให้

คุณภาพในการรับบริการการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมของคลินิกแตกต่างกนั 

ผูป่้วยท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี อายุ แตกต่างกนั ท าให้คุณภาพในการรับบริการการฟอกเลือดดว้ย
เคร่ืองไตเทียมของคลินิกแตกต่างกนัในดา้นท าเลท่ีตั้งและสถานท่ีใหบ้ริการ 

ผูป่้วยท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี ระดบัการศึกษา แตกต่างกนั ท าใหคุ้ณภาพในการรับบริการการฟอก
เลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมของคลินิกแตกต่างกนั ในดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ดา้นการจดัการขอ้มูล

และการส่ือสาร และดา้นท าเลท่ีตั้งและสถานท่ีใหบ้ริการ 

ผูป่้วยท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี อาชีพ แตกต่างกนั ท าให้คุณภาพในการรับบริการการฟอกเลือดดว้ย
เคร่ืองไตเทียมของคลินิกแตกต่างกนัในดา้นบริการทางการแพทย ์

ผูป่้วยท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี รายได้ต่อเดือน แตกต่างกนั นั้นไม่ท าให้คุณภาพในการรับบริการ
การฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมของคลินิกแตกต่างกนั 

ผูป่้วยท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี สิทธิในการรับบริการการฟอกเลือด แตกต่างกนั นั้นไม่ท าใหคุ้ณภาพ
ในการรับบริการการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมของคลินิกแตกต่างกนั 
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ผูป่้วยท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี ระยะเวลาท่ีบ าบดัทดแทนไตดว้ยการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม 

แตกต่างกนั ท าให้คุณภาพในการรับบริการการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมของคลินิกแตกต่างกนั ในดา้น
การจดัการขอ้มูลและการส่ือสาร 

ผูป่้วยท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี ความถ่ีในการรับบริการฟอกเลือดต่อสัปดาห์ แตกต่างกนั ท าให้

คุณภาพในการรับบริการการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมของคลินิกแตกต่างกนั ในดา้นการบริการทาง
การแพทย ์และดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ 

 

 การอภิปรายผล 

 ผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมของผูป่้วยในคลินิก บริษทั       

เนพโฟรเมด จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีดงัน้ี 

 1. ผู ้ป่วยท่ีตอบแบบสอบถามของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลในภาพรวม พบว่า ผู ้ป่วยท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ซ่ึงจะสอดคลอ้งกับรายงานประจ าปีการบ าบดัทดแทนไตปี 2015 

(Annual Report Thailand Renal Replacement Therapy 2015) ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ระบุไวว้า่

ผูป่้วยท่ีไดรั้บการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมเพศชายจะมากกวา่เพศหญิง โดยเป็น        เพศชาย 52.7% และ

เพศหญิง 47.3 %  

 2. ผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมของผูป่้วยในคลินิกบริษทั เน

พโฟรเมด จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  

 2.1 ดา้นบริการทางการแพทย ์ในภาพรวมพบวา่ คุณภาพอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

จิรวฒันา แสนขาว (2554) ซ่ึงได้ศึกษาในเร่ืองคุณภาพการบริการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมของ

โรงพยาบาลในจงัหวดันครสวรรค์ กล่าวว่า คุณภาพระดบัมากท่ีสุดท่ีผูป่้วยไดรั้บ คือ ดา้นบริการทาง

การแพทย ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวนิตย ์โพธ์ิจนัทร์ (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป่้วยและ

ญาติต่อการให้บริการของโรงพยาบาลขอนแก่น พบว่า ความพึงพอใจในการรักษาโรคของแพทยแ์ละความ

พึงพอใจในการให้บริการท่ีมีความเสมอภาคไม่เลือกชั้นวรรณะอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และยงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ พชัรี ทองแผ่ (2540) ไดศึ้กษาเร่ือง แหล่งท่ีมาของความพึงพอใจในคุณภาพบริการพยาบาล 

กล่าวว่า แหล่งท่ีมาของความพึงพอใจในการบริการพยาบาลนั้ นมาจากความเช่ือมั่นทางด้านการ

รักษาพยาบาล 

 2.2 ดา้นขั้นตอนการให้บริการ ในภาพรวมพบว่า คุณภาพอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ จิรวฒันา แสนขาว (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาในเร่ืองคุณภาพการบริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมของ

โรงพยาบาลในจงัหวดันครสวรรค์ กล่าวว่า ในดา้นขั้นตอนการใหบ้ริการมีคุณภาพท่ีให้บริการอยูใ่นระดบั

มาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัชนี แมไ้พบูลยสุ์ข (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพบริการของหน่วยไต
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เทียมในโรงพยาบาลทัว่ไป เขตภาคกลางของประเทศไทย กล่าวว่า คุณภาพของหน่วยไตเทียมใน

โรงพยาบาลทัว่ไปเขตภาคกลางของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดบัมากในดา้นความสะดวกรวดเร็วใน

ดา้นการบริการ 

 2.3 ดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ในภาพรวมพบว่า คุณภาพอยูใ่นระดบัมาก จะสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ จิรวฒันา แสนขาว (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาในเร่ืองคุณภาพการบริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไต

เทียมของโรงพยาบาลในจงัหวดันครสวรรค ์กล่าววา่ คุณภาพระดบัมากท่ีสุดท่ีผูป่้วยไดรั้บ คือ ดา้นเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์การแพทย ์สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัชนี แมไ้พบูลยสุ์ข (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพบริการ

ของหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลทัว่ไป เขตภาคกลางของประเทศไทย กล่าวว่า คุณภาพของหน่วยไตเทียม

ในโรงพยาบาลทัว่ไปเขตภาคกลางของประเทศไทยโดยรวมอยูใ่นระดบัมากในดา้นอุปกรณ์การรักษา และ

ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรี ทองแผ ่(2540) ไดศึ้กษาเร่ือง แหล่งท่ีมาของความพึงพอใจในคุณภาพ

บริการพยาบาล กล่าววา่ แหล่งท่ีมาของความพึงพอใจมาจากความเช่ือมัน่ของอุปกรณ์การแพทย ์

 2.4 ดา้นการจดัการขอ้มูลและการส่ือสาร ในภาพรวมพบว่า คุณภาพอยูใ่นระดบัมาก จะสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ จิรวฒันา แสนขาว (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาในเร่ืองคุณภาพการบริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไต

เทียมของโรงพยาบาลในจงัหวดันครสวรรค์ กล่าวว่า คุณภาพในระดบัปานกลางท่ีผูป่้วยไดรั้บ คือ ดา้นการ

จดัการขอ้มูลและการส่ือสาร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัชนี แมไ้พบูลยสุ์ข (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพ

บริการของหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาลทัว่ไป เขตภาคกลางของประเทศไทย กล่าวว่า คุณภาพของหน่วย

ไตเทียมในโรงพยาบาลทัว่ไปเขตภาคกลางของประเทศไทยโดยรวมอยูใ่นระดบัมากในดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บ  

 2.5 ดา้นท าเลท่ีตั้งและสถานท่ีให้บริการ ในภาพรวมพบว่า คุณภาพอยูใ่นระดบัมาก จะสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ จิรวฒันา แสนขาว (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาในเร่ืองคุณภาพการบริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไต

เทียมของโรงพยาบาลในจงัหวดันครสวรรค์ กล่าวว่า คุณภาพในระดบัมากท่ีผูป่้วยไดรั้บ คือ ดา้นท าเลท่ีตั้ง

และสถานท่ีให้บริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุวนิตย ์โพธ์ิจนัทร์ (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจ

ของผูป่้วยและญาติต่อการใหบ้ริการของโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าววา่ ผูป่้วยและญาติมีความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบัมากในดา้นการเขา้ถึงบริการ ดา้นคุณภาพบริการ และดา้นผูใ้หบ้ริการ และมีขอ้แนะน าเพิ่มเติมเก่ียวกบั

การปรับปรุงท่ีพกัญาติให้ดีกว่าเดิม และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรี ทองแผ่ (2540) ไดศึ้กษาเร่ือง 

แหล่งท่ีมาของความพึงพอใจในคุณภาพบริการพยาบาล กล่าวว่า แหล่งท่ีมาของความพึงพอใจมาจากท าเล

ท่ีตั้ง 

 2.6 ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ในภาพรวมพบว่า คุณภาพอยู่ในระดบัมาก จะสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ จิรวฒันา แสนขาว (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาในเร่ืองคุณภาพการบริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม

ของโรงพยาบาลในจงัหวดันครสวรรค์ กล่าวว่า คุณภาพในระดบัมากท่ีผูป่้วยไดรั้บ คือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยั รัชนี แมไ้พบูลยสุ์ข (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพบริการของหน่วยไตเทียม
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ในโรงพยาบาลทัว่ไป เขตภาคกลางของประเทศไทย กล่าวว่า คุณภาพของหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาล

ทั่วไปเขตภาคกลางของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านสภาพแวดล้อมในหน่วยงาน 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เบญจมาศ มาพบสุข (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง กลยุทธ์การตลาดบริการท่ีส่งผลต่อ

ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน กล่าวว่า กลยุทธ์การตลาดบริการโรงพยาบาลเอกชนท่ีส่งผลต่อผูใ้ชบ้ริการ

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากอนัดบัหน่ึง คือ ดา้นสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

สุวนิตย ์โพธ์ิจนัทร์ (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของผูป่้วยและญาติต่อการใหบ้ริการของโรงพยาบาล

ขอนแก่น กล่าวว่า ผูป่้วยและญาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากในดา้นการเขา้ถึงบริการ ดา้นคุณภาพ

บริการ และดา้นผูใ้หบ้ริการ และมีขอ้แนะน าในดา้นการเพิ่มเติมพดัลม 

3. ผูป่้วยท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี อาย ุแตกต่างกนั ท าใหคุ้ณภาพในการรับบริการการฟอกเลือดดว้ย

เคร่ืองไตเทียมของคลินิกแตกต่างกนัในดา้นท าเลท่ีตั้งและสถานท่ีใหบ้ริการ ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบักบังานวิจยั

ของ จิรวฒันา แสนขาว (2554) ซ่ึงไดศึ้กษาในเร่ืองคุณภาพการบริการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมของ

โรงพยาบาลในจงัหวดันครสวรรค ์กล่าววา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชบ้ริการการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียม

ท่ีมีอายแุตกต่างกนัจะท าใหร้ะดบัคุณภาพดา้นท าเลท่ีตั้งและสถานท่ีใหบ้ริการแตกต่างกนั 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี ้

 ผลการศึกษาคุณภาพการให้บริการการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมของผูป่้วยในคลินิก บ ริษทั      

เนพโฟรเมด จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล น้ีพบวา่ 

 1. ดา้นการบริการทางการแพทย ์ไดแ้ก่ ความรู้ความเช่ียวชาญของแพทย ์การดูแลและรักษาผูป่้วย

เป็นไปตามขั้นตอนการรักษา การติดตามผลการรักษา การให้ค  าปรึกษาและแนะน าวิธีดูแลรักษาตนเอง

ใหก้บัผูป่้วยของแพทย ์และพยาบาลไตเทียม อธัยาศยัไมตรีของแพทย ์และเจา้หนา้ท่ีภายในคลินิกไตเทียมท่ี

มีต่อผูป่้วย ความรวดเร็วในการใหบ้ริการฟอกเลือด ความเสมอภาคในการใหบ้ริการฟอกเลือด และความเอา

ใจใส่ของแพทย ์และเจา้หนา้ท่ีภายในคลินิกไตเทียมท่ีมีต่อผูป่้วย มีคุณภาพในระดบัมาก ทางคลินิกไตเทียม

สามารถพฒันาคุณภาพท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการในคลินิกต่อไป การพฒันาน้ี

จะตอ้งค านึงถึง อาชีพ และความถ่ีในการรับบริการฟอกเลือดต่อสัปดาห์ท่ีแตกต่างกนัซ่ึงจะส่งผลต่อระดบั

คุณภาพดว้ย 

 2. ดา้นขั้นตอนการให้บริการ ไดแ้ก่ ความสะดวกในการลงทะเบียนผูป่้วยก่อนฟอกเลือด การให้

ค  าแนะน าก่อนการฟอกเลือด มีการวดัความดนัโลหิตเป็นระยะๆ ในระหว่างท่ีฟอกเลือด การให้ค  าแนะน า

หลงัการฟอกเลือด มีการฉีดยากระตุน้สร้างเมด็เลือดแดงหลงัการฟอกเลือด การบนัทึกขอ้มูลผูป่้วยหลงัการ

ฟอกเลือด และความสะดวกรวดเร็วในการช าระเงินค่าบริการฟอกเลือด มีคุณภาพในระดบัมาก ทางคลินิกไต

เทียมสามารถพฒันาคุณภาพท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการในคลินิกต่อไป  
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 3. ดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย ์ไดแ้ก่ ระบบผลิตน ้าบริสุทธ์ิไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน เคร่ือง

ไตเทียมมีคุณภาพและปลอดภยั ตวักรองเลือดมีประสิทธิภาพและปลอดภยั ความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีใชใ้น

การกูชี้พ และมีการท าความสะอาดเกา้อ้ี/เตียงฟอกเลือดทุกคร้ังก่อนท่ีผูป่้วยจะเร่ิมฟอกเลือด มีคุณภาพใน

ระดบัมาก ทางคลินิกไตเทียมสามารถพฒันาคุณภาพท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการ

ในคลินิกต่อไป การพฒันาน้ีจะตอ้งค านึงถึง ระดบัการศึกษา และความถ่ีในการรับบริการฟอกเลือดต่อ

สปัดาห์ท่ีแตกต่างกนัซ่ึงจะส่งผลต่อระดบัคุณภาพดว้ย 

 4. ดา้นการจดัการขอ้มูลและการส่ือสาร ไดแ้ก่ ระบบการจดัเก็บขอ้มูลของผูป่้วยทนัสมยั ระบบการ

จดัเกบ็ขอ้มูลของผูป่้วยถูกตอ้งและครบถว้น การใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรคไตเร้ือรังผา่นทางโทรทศัน์ มีแผน่พบั

เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองโรคไตแจกฟรี และมีการโทรศพัทห์รือใชแ้อพพลิเคชัน่ในการแจง้เตือนก่อนวนันดัหมาย

เพื่อมาฟอกเลือด มีคุณภาพในระดบัมาก ทางคลินิกไตเทียมสามารถพฒันาคุณภาพท่ีจะตอบสนองความ

ตอ้งการของผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการในคลินิกต่อไป การพฒันาน้ีจะตอ้งค านึงถึง ระดบัการศึกษา และระยะเวลา

ท่ีบ าบดัทดแทนไตดว้ยการฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมท่ีแตกต่างกนัซ่ึงจะส่งผลต่อระดบัคุณภาพดว้ย 

5. ดา้นท าเลท่ีตั้งและสถานท่ีให้บริการ ไดแ้ก่ ความสะดวกในการเดินทางมาฟอกเลือด ขนาดของ

หอ้งท่ีใหบ้ริการฟอกเลือดมีความเหมาะสม พื้นท่ีหอ้งนัง่รอของผูป่้วยและญาติเพียงพอ มีหอ้งต่างๆแบ่งเป็น

สัดส่วนชดัเจน ความพร้อมของส่ิงอ านวยความสะดวกเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน สถานท่ีจอดรถมีความเพียงพอ 

และใกลแ้หล่งชุมชน มีคุณภาพในระดบัมาก ทางคลินิกไตเทียมสามารถพฒันาคุณภาพท่ีจะตอบสนองความ

ตอ้งการของผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการในคลินิกต่อไป การพฒันาน้ีจะตอ้งค านึงถึง อายุ และระดบัการศึกษาท่ี

แตกต่างกนัซ่ึงจะส่งผลต่อระดบัคุณภาพดว้ย 

6. ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ ระบบการส่องสว่างภายในอาคาร ระบบการระบายอากาศ

ภายในห้องฟอกเลือด ระบบปรับอากาศมีความเยน็พอดี มีการให้ความเพลิดเพลินในระหว่างการฟอกเลือด 

มี Internet ฟรีส าหรับผูม้าใชบ้ริการ และสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศผ่อนคลาย มีคุณภาพในระดบัมาก 

ทางคลินิกไตเทียมสามารถพฒันาคุณภาพท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยท่ีมาใชบ้ริการในคลินิก

ต่อไป  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาของกลุ่มผูป่้วยท่ีใชบ้ริการในคลินิกบริษทั         เนพโฟร

เมด จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซ่ึงมีอยู ่2 คลินิกเท่านั้น ท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีจ านวนจ ากดั ใน

การวิจยัคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าควรจะศึกษาคลินิกของเอกชนรายอ่ืนๆในกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑลดว้ย ซ่ึงจะท าใหก้ลุ่มตวัอยา่งเพิ่มข้ึน 
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 2. ควรศึกษาในเร่ืองจ านวนของคลินิกไตเทียม หรือหน่วยไตเทียมท่ีมีอยูว่่าเพียงพอต่อผูป่้วยท่ีมาใช้

บริการหรือไม่ เพราะปัจจุบนัน้ีมีผูป่้วยท่ีจะตอ้งฟอกเลือดดว้ยเคร่ืองไตเทียมนั้นมีเป็นจ านวนมาก 

 3. ควรศึกษาเพิ่มเติมในดา้นจ านวนของบุคลากรทางการแพทย ์เช่น แพทยอ์ายุรศาสตร์โรคไต 

พยาบาลไตเทียม และผูช่้วยพยาบาล วา่มีความเพียงพอท่ีจะใหบ้ริการกบัผูป่้วยหรือไม่   
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