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การศึกษาปัญหาการผิดนัดของผู้ป่วยทีม่ ารับบริการคลินกิ โรคภูมแิ พ้ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ธนัชพร กาฝากส้ ม1, ณิชาภา เดชาปภาพิทกั ษ์ 1, มาลินี ทองดี1, สุ ภา อ่ อนแช่ ม1, อุมาพร อุดมทรัพยากุล2,
วรรณดา ไล้ สวน1
1
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
2
กลุม่ สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุ งเทพฯ
ประเทศไทย
บทน�ำ: อุบตั ิการณ์ของผูป้ ่ วยโรคภูมิแพ้ที่รอคิวนัดหมายนานมากกว่า 1 เดือน
แต่กลับไม่มารับบริ การตามการนัดหมาย คิดเป็ นร้อยละ 22.0 ดังนั้นการศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อการนัดหมายจะน�ำไปสู่ พฒั นาระบบงานให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผิดนัดของผูร้ ับบริ การ
วิธกี ารศึกษา: การวิจยั เชิงส�ำรวจ โดยใช้แบบสอบถามศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการผิดนัด
ของคลิ นิกโรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลรามาธิ บดี กลุ่มตัวอย่างคือ ผูม้ ารับบริ การ
จ�ำนวน 330 คน ในระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
ผลการศึกษา: ผูม้ ารับบริ การ จ�ำนวน 330 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ น
ร้ อยละ 71.5 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 57.0 อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพฯ และปริ มณฑล คิดเป็ นร้อยละ 76.7 ใช้สิทธิขา้ ราชการ คิดเป็ นร้อยละ 37.9
โดยผูม้ ารับบริ การมาพบแพทย์ คิดเป็ นร้อยละ 75.5 มารับบริ การด้านหัตถการ
คิดเป็ นร้อยละ 24.5 เคยผิดนัด คิดเป็ นร้อยละ 72.1 และไม่เคยผิดนัด คิดเป็ น
ร้อยละ 27.9 ปั จจัยที่ส่งผลให้มารับบริ การตามนัด ได้แก่ ระดับการศึกษาตั้งแต่
ปริ ญญาโทขึ้นไปที่มารับบริ การฉีดยาและท�ำหัตถการ การเดินทางโดยรถส่วนตัว
และรถรับจ้าง และระยะเวลาในการรอยาน้อยกว่าเท่ากับ 1 ชัว่ โมง ความรู ้สึก
พึงพอใจและอยากมารับบริ การ ปั จจัยที่ส่งผลให้ผิดนัด ได้แก่ การดูวนั นัดผิด
ลืมนัด ภาวะการเจ็บป่ วย ยาเหลือปริ มาณมาก ภาวะของโรคสงบ และความไม่พอใจ
ระบบบริ การของโรงพยาบาล นอกจากนี้ ผูม้ ารับบริ การยังไม่เคยใช้แอปพลิเคชัน
(Application) RAMA Appointment คิดเป็ นร้อยละ 83.3
สรุ ป: การศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อการผิดนัดของ
ผูม้ ารับบริ การ ซึ่งควรหาแนวทางในการแก้ไขเพื่อลดอัตราการผิดนัด
ค�ำส� ำคัญ: การผิดนัด โรคภูมิแพ้ ปัจจัยที่มีผลต่อการผิดนัด
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บทน�ำ

วิธีการศึกษา

โรคภูมแิ พ้เป็ นกลุม่ โรคทีม่ อี าการแสดงได้หลายระบบ
เช่น เยือ่ บุจมูกอักเสบ ผืน่ ผิวหนังอักเสบ โรคหื ด รวมทั้ง
ภาวะแพ้อย่างรุ นแรง ซึ่ งเกิ ดจากการแพ้ยา อาหารและ
แมลง ความชุกของโรคภูมแิ พ้มแี นวโน้มเพิม่ สูงขึ้นทัว่ โลก
รวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งพบว่ามีความชุกเพิม่ ขึ้น 3 - 4 เท่า
ภายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมา1-3
จากรายงานการศึกษาก่อนหน้านี้ พบความชุ กของ
โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากสารก่อภูมิแพ้ร้อยละ 58 และ
โรคหืดร้อยละ 19.74 นอกจากนี้ มีรายงานการศึกษาพบว่า
โรคโพรงจมูกอักเสบจากสารก่อภูมิแพ้ โรคหื ด รวมทั้ง
ผืน่ ผิวหนังอักเสบทีเ่ กิดจากสารก่อภูมแิ พ้ ส่งผลให้คณ
ุ ภาพ
ชีวติ ของผูป้ ่ วยลดลงทั้งด้านการเรี ยน การท�ำงาน การนอน
และยังส่งผลต่อบุคลิกภาพด้วย5-7 ซึ่งหากไม่ได้รบั การรักษา
ที่เหมาะสมและต่อเนื่ องอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน2
เช่น ริ ดสี ดวงจมูก ภาวะไซนัสอักเสบเรื้ อรัง หู ช้ นั กลาง
อักเสบ นอนกรน ปอดอุดกั้นเรื้ อรัง และผิวหนังติดเชื้ อ
อีกทั้งส่ งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพเพิ่มมากขึ้น8
ทั้งนี้ จากการศึกษาน�ำร่ องในเบื้องต้นโดยการติดตาม
การมาตามนัดของผูป้ ่ วยโรคภูมิแพ้ ณ คลินิกโรคภูมิแพ้
ภายในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558) ที่ผา่ นมา พบว่า
ในแต่ละปี มีผปู ้ ่ วยผิดนัด จ�ำนวน 288 ครั้ง 540 ครั้ง และ
688 ครั้ ง ตามล�ำดับ (ข้อมูลสถิ ติของคลิ นิกโรคภูมิแพ้
โรงพยาบาลรามาธิ บดี) คณะผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปั ญหาการผิดนัดของผูป้ ่ วยที่มารับบริ การ ณ คลินิก
โรคภูมแิ พ้ โรงพยาบาลรามาธิบดี เพือ่ เป็ นแนวทางช่วยเหลือ
ผูป้ ่ วยต่อไปในอนาคต และท�ำให้ผปู ้ ่ วยได้รับประโยชน์
จากการบริ การทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเกิดความพึงพอใจต่อการใช้
บริ การ ตลอดจนน�ำไปสู่ แนวทางการปฏิบตั ิที่เหมาะสม
ตามความต้องการของผูป้ ่ วยและสอดคล้องกับบริ บท
ของโรงพยาบาลรามาธิบดีต่อไป
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อ
การผิดนัดของผูป้ ่ วยที่มารับบริ การ ณ คลินิกโรคภูมิแพ้
โรงพยาบาลรามาธิ บดี เพื่อเป็ นแนวทางในการลดอัตรา
การผิดนัดต่อไป

การวิจยั เชิงส�ำรวจ (Survey research) ในกลุม่ ตัวอย่าง
ผูร้ ั บบริ การซึ่ งเป็ นผูป้ ่ วยโรคภู มิแพ้ในผูใ้ หญ่ จ�ำนวน
330 คน อายุต้ งั แต่ 15 ปี ถึง 89 ปี ที่มารับบริ การ ณ คลินิก
โรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลรามาธิ บดี ตั้งแต่เดื อนตุ ลาคม
พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) แบ่ ง ออกเป็ น 3 ตอน ประกอบด้ว ย
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล จ�ำนวน 15 ข้อ เป็ นค�ำถาม
แบบมีตวั เลือกและแบบเติมค�ำในช่องว่าง ตอนที่ 2 ปัญหา
การผิดนัด และข้อมูลคุณภาพการให้บริ การ จ�ำนวน 5 ข้อ
เป็ นค�ำถามแบบมีตวั เลือกและแบบเติมตัวเลือกตามระดับ
ความส�ำคัญ เช่น 1 ส�ำคัญมาก และ 5 ส�ำคัญเป็ นล�ำดับที่ 5
และตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูร้ บั บริ การ
เป็ นการเติมค�ำในช่องว่าง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตโิ ปรแกรมส�ำเร็จรู ป SPSS
version 10 (SPSS Statistics for Windows, Version 10.0.
Chicago: SPSS Inc; 2001) เพือ่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ (Mean)
และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, SD)
การทดสอบความสัมพันธ์ของปั จจัยที่ ส่งผลต่อการมา
ตามนัด การผิดนัด และสาเหตุของการผิดนัดของผูร้ บั บริการ
โดยใช้สถิติ Chi-square test และ t test ก�ำหนดระดับ
นัยส�ำคัญทางสถิติเท่ากับ .05 (P < .05)
การศึกษานี้ ได้รับการอนุมตั ิดำ� เนินการวิจยั โดยผ่าน
การพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
ในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิ ดล เลขที่ 2559/549 เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559

ผลการวิจยั
ข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างผูร้ บั บริการ ณ คลินกิ โรคภูมแิ พ้โรงพยาบาล
รามาธิ บดี จ�ำนวน 330 คน เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
71.5 และเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 28.5 ส่ วนใหญ่มีอายุ
มากกว่า 56 ปี ขึ้ นไป คิ ดเป็ นร้ อยละ 32.1 และเข้ารั บ
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บริ การด้วยโรคภูมิแพ้จมูก คิดเป็ นร้อยละ 52.1 รองลงมา ตารางที่ 1. ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการ (N = 330)
คือ โรคหอบหืด แพ้ยา และแพ้อาหาร ผูร้ บั บริ การส่วนใหญ่
รายการ
จ�ำนวน (%)
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 57.0 อาศัย เพศ
อยูใ่ นกรุ งเทพและปริ มณฑล คิดเป็ นร้อยละ 76.7 ใช้สิทธิ
ชาย
94 (28.5)
การรักษาข้าราชการ คิดเป็ นร้อยละ 37.9 เมื่อพิจารณาตาม
หญิง
236 (71.5)
ประเภทของการเข้ารับบริ การในคลินิกพบว่า ผูร้ ับบริ การ อายุ, ปี
มาพบแพทย์ คิดเป็ นร้อยละ 75.5 และมารับบริ การฉี ดยา
15 - 30
79 (23.9)
ภูมิแพ้และท�ำหัตถการ คิดเป็ นร้อยละ 24.5 (ตารางที่ 1)
31 - 45
87 (26.4)
ข้ อมูลด้ านคุณภาพบริการ
ผลการส�ำรวจระยะเวลารอคอยในการเข้าพบแพทย์
พบว่า ใช้เวลานัง่ รอคิวประมาณ 0.5 - 1 ชัว่ โมง คิดเป็ น
ร้อยละ 73.1 นัง่ รอนานกว่า 1 ชัว่ โมง แต่ไม่เกิน 2 ชัว่ โมง
คิดเป็ นร้อยละ 14.2 และรอพบแพทย์เกินเวลานัดจริ งตั้งแต่
2 ชัว่ โมงขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 12.7 นอกจากนี้ยงั พบว่า
ผูร้ ั บบริ การส่ วนใหญ่ใช้เวลาในการรอรั บยากลับบ้าน
นาน 1 ชัว่ โมง แต่ไม่เกิน 2 ชัว่ โมง คิดเป็ นร้อยละ 60.3
จากการส�ำรวจด้านความรู ้สึกที่มีตอ่ การได้รับบริ การ
พบว่า ผูร้ บั บริ การมีความพึงพอใจในระบบบริ การและอยาก
มารับบริ การมาตามนัด คิดเป็ นร้อยละ 73.3 และผูร้ บั บริ การ
มีความเบื่อหน่ายไม่อยากมาโรงพยาบาลเนื่ องจากระบบ
มีความยุง่ ยาก คิดเป็ นร้อยละ 26.7 (ตารางที่ 2)
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการมาตามนัดของผู้รับบริการ
จากผลการศึกษาพบว่า ผูร้ บั บริ การส่วนใหญ่ไม่เคยใช้
แอปพลิเคชัน (Application) RAMA Appointment9 คิดเป็ น
ร้อยละ 83.3 และมีเพียงร้อยละ 16.7 ที่เคยใช้แอปพลิเคชัน
ดังกล่าว การส�ำรวจปั จจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการมาตามนัด
พบว่า ผูร้ ับบริ การที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริ ญญาโท
ขึ้ น ไป มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการมาตามนัด มากกว่ า
กลุ่มการศึ กษาอื่ นอย่างมี นัยส�ำคัญทางสถิ ติ (P < .05)
และผูม้ ารับบริ การเพื่อฉี ดยาและท�ำหัตถการ มีการผิดนัด
น้ อ ยกว่ า ผู ้ที่ ม าพบแพทย์ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 21.4 และ
ร้อยละ 78.6 ตามล�ำดับ
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46 - 55
≥ 56
การวินิจฉัยโรค
โรคภูมิแพ้จมูก
แพ้ยา
แพ้อาหาร
หอบหื ด
ไม่ทราบข้อมูล
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโทหรื อสู งกว่าปริ ญญาโท
ไม่ได้เรี ยน
ที่อยูอ่ าศัย
กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ต่างจังหวัด
สิ ทธิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ
ประกันสังคม
หลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า
(บัตรทอง 30 บาท)
ประกันชีวติ
ไม่มีสิทธิ (ช�ำระเงินสด)
ประเภทการรับบริ การ
พบแพทย์
ฉี ดยาภูมิแพ้และท�ำหัตถการ

58 (17.6)
106 (32.1)
172 (52.1)
55 (16.7)
16 (4.8)
86 (26.1)
1 (0.3)
38 (11.5)
5 (1.5)
62 (18.8)
188 (57.0)
36 (10.9)
1 (0.3)
253 (76.7)
77 (23.3)
125 (37.9)
79 (23.9)
48 (14.6)
9 (2.7)
69 (20.9)
249 (75.5)
81 (24.5)
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การศึกษาเกี่ยวกับพาหนะทีใ่ ช้เดินทางมาโรงพยาบาล
พบว่า การเดิ นทางที่ มีความสะดวกสบายและสามารถ
ก�ำหนดเวลาในการเดิ นทางได้แน่ นอน เช่ น ใช้บริ การ
รถแท็กซี่ หรื อรถรับจ้าง และรถส่ วนตัว ท�ำให้ผรู ้ ับบริ การ
มาตามนัดได้มากกว่าการเดินทางโดยรถสาธารณะคิดเป็ น
ร้ อ ยละ 60.9 และร้ อ ยละ 39.1 ตามล�ำ ดับ ปั จ จัย ทาง
ด้า นคุ ณ ภาพระยะเวลารอคอยยาน้อ ยกว่ า 1 ชั่ว โมง
เป็ นปั จจัยเชิงบวกที่ทำ� ให้ผรู ้ ับบริ การไม่ผดิ นัด
ส่ วนปั จจัยเชิงลบที่ส่งผลต่อการมาตามนัดของผูร้ ับ
บริ การและเป็นสาเหตุ 5 อันดับแรก ได้แก่ การเจ็บป่ วย
ไม่ สบายในช่ วงที่ มีการนัดหมาย คิ ดเป็ นร้ อยละ 75.7
ลืมวันนัด คิดเป็ นร้อยละ 70.9 ดูวนั นัดผิด คิดเป็ นร้อยละ

64.2 ยังมียาเหลืออยู่ คิดเป็ นร้อยละ 47.9 และโรคสงบ
(อาการดี) คิดเป็ นร้อยละ 23.3 (ตารางที่ 3)
นอกจากนี้ การศึกษานี้ได้ให้ผรู ้ บั บริ การมีโอกาสเสนอ
แนวทางการแก้ไ ขปั ญ หาการผิ ด นัด โดยผูร้ ั บ บริ ก าร
ส่ วนใหญ่ประมาณร้ อยละ 63.8 มี ความคิ ดเห็ นว่าเป็ น
ปั ญหาที่ ทางโรงพยาบาลไม่สามารถช่ วยแก้ไขให้ผูร้ ั บ
บริ การได้ และผูร้ ับบริ การประมาณร้อยละ 36.2 มีความ
คิดเห็นว่าทางโรงพยาบาลสามารถช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว
ได้โดยการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนนัดหมาย 2 - 3 วัน ผ่าน
ช่ องทางต่างๆ เช่ น โทรศัพท์ ส่ งข้อความ (SMS หรื อ
LINE) และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หากผิดนัด
สามารถขอมารับบริ การได้ในวันถัดไป

ตารางที่ 2. ข้ อมูลคุณภาพการให้ บริการของกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้รับบริการ ณ คลินิกโรคภูมิแพ้ โรงพยาบาล
รามาธิบดี (N = 330)
รายการ
จ�ำนวน (%)
ระยะเวลาที่ใช้ในการรอพบแพทย์กบั ที่ระบุในบัตรนัด
30 นาที
88 (26.8)
45 นาที
73 (22.1)
1 ชัว่ โมง
80 (24.2)
1 ชัว่ โมง 30 นาที
47 (14.2)
2 ชัว่ โมง
42 (12.7)
ระยะเวลาที่ใช้ในการรอยา
03 นาที
35 (10.6)
45 นาที
31 (9.4)
1 ชัว่ โมง
65 (19.7)
1 ชัว่ โมง 30 นาที
72 (21.8)
2 ชัว่ โมง
127 (38.5)
ความรู ้สึกของผูป้ ่ วยที่มารับบริ การ
เบื่อ
76 (23.1)
พึงพอใจ
124 (37.6)
ไม่อยากมาเนื่องจากมีความยุง่ ยาก
12 (3.6)
อยากมาพบตามก�ำหนด
118 (35.7)

ตารางที่ 3. สาเหตุการผิดนัดของกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการ
ณ คลินิกโรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลรามาธิบดี
(N = 330)
สาเหตุ*
จ�ำนวน (%)
ติดธุระส่ วนตัว
116 (35.1)
ไปต่างจังหวัด
66 (20.0)
ลืมวันนัด
234 (70.9)
ติดประชุม
98 (29.7)
ไม่สบาย
250 (75.7)
ไม่มีเงิน
6 (1.8)
ดูวนั นัดผิด
212 (64.2)
ไม่มีใครพามาโรงพยาบาล
16 (4.8)
ยังมียาเหลืออยู่
158 (47.9)
เข้ารับการรักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน
7 (2.1)
อยากเลื่อนวันนัดแต่ติดต่อโรงพยาบาล
2 (7.6)
เพื่อเลื่อนนัดไม่ได้
โรคสงบ (อาการดี) ยังไม่อยากมา
77 (23.3)
โรงพยาบาล
*
เลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก
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อภิปรายผล
อุบตั ิ การณ์ จากการศึ กษาน�ำร่ องในเบื้ องต้น ในปี
พ.ศ. 2558 ณ คลินิกโรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
ของผูร้ บั บริการทีร่ อคิวนัดหมายนานมากกว่า 1 เดือน แต่กลับ
ไม่มารับบริ การตามการนัดหมายสูงถึงร้อยละ 22.0 ท�ำให้
เป็ นที่มาของการวิจยั นี้ เพือ่ หาปัจจัยที่มีผลต่อการนัดหมาย
และน�ำไปสู่ พฒั นาระบบงานให้ดียง่ิ ขึ้นในอนาคต
จากการศึกษานี้ แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยที่ส่งเสริ มให้
ผูร้ บั บริ การมาตรวจตามนัดอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่
ระดับการศึกษาสู งกว่าระดับปริ ญญาโท การรับบริ การ
หัตถการ เช่น การฉีดวัคซีนโรคภูมิแพ้ ซึ่งมีโอกาสผิดนัด
น้อยกว่าการมาพบแพทย์เพียงอย่างเดี ยว (ร้อยละ 24.6
เปรียบเทียบกับร้อยละ 75.4) รวมทั้งผูร้ บั บริการทีม่ รี ะยะเวลา
การรอรับยากลับบ้านน้อยกว่า 1 ชัว่ โมง ซึ่งมีโอกาสผิดนัด
เพียงร้อยละ 9.2 ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลให้ผรู ้ ับบริ การผิดนัด
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ การลืมวันนัด การเจ็บป่ วย
การดูวนั นัดผิด ผูร้ ับบริ การยังมียาเหลืออยู่ และผูร้ ับบริ การ
มีโรคสงบ (อาการดี)
การลืมวันนัดและการดูวนั นัดผิด เป็ นปั จจัยที่ทำ� ให้
ผูป้ ่ วยผิดนัดถึงร้อยละ 70.9 และ 64.2 ตามล�ำดับ ซึ่ งเป็ น
ปั จ จัย ที่ ส ามารถพัฒ นาให้ดี ข้ ึ น ได้ โดยจากความเห็ น
ของผูร้ ับบริ การได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธี ได้แก่
การส่ งข้อความแจ้งเตือน (SMS หรื อ LINE) จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ และการโทรศัพท์แจ้งเตือนก่อนนัดหมาย
2 - 3 วัน อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ปัจจัยอืน่ ๆ ทีส่ ่งผลให้ผรู ้ บั บริ การลืมวันนัดหรื อดูวนั นัดผิด
รวมถึ งการใช้เทคโนโลยีหรื อแอปพลิ เคชันเข้ามาช่ วย
ในการแก้ไขปั ญหา
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษานี้พบว่า ผูร้ ับบริ การใน
คลินิกภูมแิ พ้ ไม่เคยใช้แอปพลิเคชัน RAMA Appointment
สู งถึงร้อยละ 83.3 แม้วา่ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้อาจมี
จ�ำนวนน้อยเกินกว่าที่จะเป็ นตัวแทนของกลุ่มผูร้ ับบริ การ
ทั้ง หมดของโรงพยาบาลรามาธิ บ ดี แต่ อ าจบ่ ง ชี้ ไ ด้ว่า
มี ผูร้ ั บ บริ ก ารจ�ำ นวนไม่ น้อ ยที่ ย งั เข้า ไม่ ถึ ง การใช้ง าน
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แอปพลิ เคชันดังกล่าว ดังนั้น ควรมี การศึ กษาเพิ่มเติ ม
เกี่ยวกับปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว
เช่น ไม่ทราบข้อมูลว่าสามารถเลือ่ นนัดโดยใช้แอปพลิเคชัน
หรื อวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันมีความซับซ้อน เพื่อแก้
ปั ญหาและท�ำให้ผรู ้ ับบริ การสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในโรงพยาบาลได้อย่างคุม้ ค่าในอนาคต
ในด้า นคุ ณ ภาพการให้บ ริ ก ารพบว่า ผูร้ ั บ บริ ก าร
ร้อยละ 60.2 ในคลินิกโรคภูมิแพ้ ใช้ระยะเวลาในการรอ
รับยานานประมาณ 1.5 - 2 ชัว่ โมง ซึ่ งเป็ นระยะเวลาที่
นานมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายงานการศึกษาก่อนหน้านี้
ซึ่ งท�ำการศึกษาระยะเวลาในการรอรั บยาหลังจากได้มี
การพัฒนาระบบบริ การจ่ายยาผูป้ ่ วยนอก ของโรงพยาบาล
พิ ม าย จัง หวัด นครราชสี ม า และโรงพยาบาลสมเด็ จ
พระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า การรอ
รับยามีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 26.3 นาที 10 และ 26.7
นาที11 ตามล�ำดับ แม้วา่ จ�ำนวนผูร้ ับบริ การในโรงพยาบาล
รามาธิ บดี มีจำ� นวนมากกว่าทั้งสองโรงพยาบาลข้างต้น
แต่หากมีการพัฒนาระบบการจ่ายยา อาจท�ำให้ลดระยะ
เวลาการรอรั บ ยา ซึ่ งเป็ นโอกาสในการพัฒ นาระบบ
การบริ การในอนาคต
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาต่อไปในอนาคตคือ
ควรสร้างนวัตกรรมระบบบริ การให้ดยี งิ่ ขึ้น เพือ่ เปรี ยบเทียบ
ผลการด�ำเนิ นงานก่ อนและหลังการพัฒนางานบริ การ
นัดหมายผูร้ บั บริ การ และควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกเกีย่ วกับ
ปัญหาทีพ่ บและการเข้าถึงแอปพลิเคชัน RAMA Appointment
ส�ำหรับการนัดหมาย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสม
ซึ่ งอาจมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
คณะผู ว้ ิ จ ัย ขอขอบคุ ณ ผู ร้ ั บ บริ ก ารและบุ ค ลากร
คลิ นิ ก โรคภู มิ แ พ้ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี ตลอดจน
ผูม้ ีส่วนร่ วมทุกท่านที่ให้ความร่ วมมือในการเก็บข้อมูล
และให้ค วามช่ ว ยเหลื อ สนับ สนุ น จนงานวิ จ ัย นี้ ส�ำ เร็ จ
ไปด้วยดี
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Study of Factors Associated With Missed Appointments of Patients in
Adult Allergy Clinic at Ramathibodi Hospital
Thanuchporn Kafaksom1, Nichapha Dechapaphapitak1, Malinee Tongdee1, Supa Oncham1,
Umaporn Udomsubpayakul2, Wannada Laisuan1
1
Department of Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand
2
Section for Clinical Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University,
Bangkok, Thailand
Background: The incidence of missed appointment of the patients who were
waiting more than 1 month was 22.0%. Therefore, this study was designed to
identify factors associated with missed appointment which may lead to better
system development.
Objective: To study factors that affect missed appointments.
Methods: This was a survey research using the questionnaire demonstrated
factors associated with missed appointments. This study included 330 patients
who had been serving from October 2016 to March 2017 in allergy clinic at
Ramathibodi Hospital.
Results: Of the 330 patients, 71.5% were female, 57.0% graduated a bachelor
degree, 76.7% lived in Bangkok and nearby provinces, and 37.9% used civil
servant medical benefit. Among 75.5% of patients had general appointments,
24.5% had intervention appointment, 72.1% experienced missed appointments,
and only 27.9% never been defaulted. Factors associated with never been
defaulted appointments were degree graduation higher than bachelor degree,
appointment for intervention, conveniency of commuted methods, and lesser
waiting time at the hospital. While factors affecting missed appointments were
error checking for dates, forgotten the dates, the good condition of the illness,
remission of disease activities, still exist much of medicine, and boring with the
service system of the hospital. Approximately 83.3% of patients did not use
Rama Appointment, a mobile application for appointment management.
Conclusions: There are many factors associated with missed appointments
which provide opportunity for quality improvement.
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