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วตัถปุระสงค์	เพือ่สร้ำงแบบสอบถำมเกีย่วกบั	“ปัจจยัทีท่�ำให้ผูป่้วยจติเวชอำย	ุ18-70	ปีผดินดัทีโ่รงพยำบำล

ศิริรำช

วิธีการศึกษา เป็นกำรพัฒนำแบบสอบถำมโดยน�ำกรอบควำมคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ผู ้ป่วยปฏิบัติตำม	

ค�ำแนะน�ำในกำรรกัษำจำกงำนวจิยั	Alex.J.Mitchell	and	Thomas	Selmes	(2007)	Advance	in	psychiatric	

treatment:	Why	don’t	patient	attend	their	appointment?	Maintaining	engagement	with	psychiatric	

services	ส่งให้กับสถำบันภำษำ	มหำวิทยำลัยมหิดล	ศำลำยำ	แปลเป็นภำษำไทยและแปลกลับเป็นภำษำ

องักฤษ	ให้ได้ควำมหมำยเดมิทัง้สองภำษำ	หลงัจำกนัน้	จงึให้แพทย์ผูเ้ชีย่วชำญด้ำนจติเวชผูใ้หญ่	2	ท่ำนและ

นักจิตวิทยำ	1	ท่ำนให้คะแนน	index	of	item	objective	congruence	และน�ำไปใช้กับผู้ป่วยแผนกจิตเวช

ผู้ใหญ่อำยุ	18-70	ปี	ในโรงพยำบำลศิริรำช	โดยแบ่งผู้ป่วยเป็นสองกลุ่ม	กลุ่มละ	15	รำย	กลุ่มที่	1	เป็นกลุ่ม	

ผูป่้วยเก่ำทีม่ปีระวตักิำรรกัษำผูป่้วยนอกนำนกว่ำ	3	เดอืนและไม่เคยมปีระวตัผิดินดัเลย	และกลุม่ที	่2	คอืกลุม่

ทีม่ปีระวตัไิม่มำพบแพทย์นำนอย่ำงน้อย	6	เดอืนขึน้ไปโดยให้ผูป่้วยทัง้สองกลุม่ตอบแบบสอบถำม	วเิครำะห์

ข้อมูลที่ได้ด้วยสถิติ	Cronbach	‘s	alpha	coefficient	และ	chi	square	test

ผลการศึกษา ลักษณะประชำกรของผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ		

ได้แก่	อำยุ	เพศ	สถำนะสมรส	อำชีพ	รำยได้	และที่อยู่	ค่ำเฉลี่ยของอำยุในกลุ่มที่มำตำมนัดคือ	44.3	ปี	และ

กลุ่มที่มีประวัติผิดนัดอำยุเฉลี่ย	 37.9	ปี	 จำกค�ำถำมปัจจัยที่ผู้ป่วยจะผิดนัดในครั้งต่อไปทั้งหมด	 20	 ข้อ		

ได้ค่ำ	Cronbach’s	 alpha	 0.80	และค�ำถำมเกี่ยวกับปัจจัยที่ผู้ป่วยจะผิดนัดในครั้งต่อไปพบว่ำกลุ่มที่	 1		

มีคนให้ก�ำลังใจและสนับสนุนในกำรรักษำซึ่งแตกตำ่งจำกกลุ่มที	่ 2	 อย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิต	ิ (p	=	0.01)	

และเมื่อน�ำค�ำถำมทั้งหมด	20	 ข้อที่ถำมประเด็นเดียวกันมำจัดแบ่งกลุ่มโดยที่ค�ำตอบของแต่ละกลุ่มแบ่ง

ออกเป็น	พอใจ	ปำนกลำง	และไม่พอใจ	พบว่ำกลุ่มที่	1	มีควำมพอใจกับควำมสัมพันธ์กับแพทย์ผู้รักษำ	แตก

ต่ำงกับกลุ่มที่	2	แต่ไม่มีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	(p=	0.06)

สรุป แบบสอบถำมปัจจัยกำรผิดนัดของผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่พบว่ำมีควำมสอดคล้องภำยใน	Cronbach’s	

alpha	 0.80	และมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญระหว่ำงผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มในค�ำถำมที่เกี่ยวกับ	 ระบบ

สนับสนุนผู้ป่วย	ดังนั้นผู้วิจัยจึงหวังที่จะพัฒนำต่อโดยอำจเพิ่มจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง

ค�าส�าคัญ กำรผิดนัด		ผู้ป่วยจิตเวช		แบบสอบถำม		สำเหตุ		ปัจจัย
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ABSTRACT

Objective : To	develop	a	questionnaire	for	“factors	causing	psychiatric	patient	aged	18-70	years	old	
to	miss	the	appointment	at	Siriraj	Hospital.
Methods : Investigator	developed	a	questionnaire	using	conceptualize	relating	 to	 factors	causing	
patient	to	miss	an	appointment	from	the	study	of	Alex.	J.	Mitchell	and	Thomas	Selmes	(2007) “Advance 
in Psychiatric Treatment: Why don’t patients attend their appointment? Maintaining engagement with 
psychiatric services.”		It	was	submitted	to	the	Language	Institute	of	Mahidol	University	Salaya	Campus	
to	translate	into	Thai	and	re-translate	into	English.	This	revision	had	been	done	for	a	certain	period	of	
time	before	the	original	meaning	was	achieved.	Such	translated	data	was	then	used	for	developing	
a	questionnaire	which	was	scored	for	item	objective	congruency	index	(IOC)	by	3	persons	who	were	
2	psychiatrists	and	1	psychologist.	The	complete	questionnaire	was	tried	out	with	patients	in	adult		
psychiatric	department,	Siriraj	Hospital.	Patients	were	divided	into	2	groups	with	15	subjects	each.	The	
first	group	had	adhering	to	the	appointment	for	at	least	3	months	and	another	group	included	those	
with	history	of	failure	to	keep	an	appointment	at	least	6	months.	Patients	in	both	groups	were	allowed	
to	complete	the	questionnaire	and	data	from	such	questionnaire	was	differentiated	using	Cronbach’s	
alpha	coefficient	and	chi	square	test
Results : Demographic	characteristics	of	patients	in	both	group	showed	no	significant	difference	in	
terms	of	age,	gender,	marital	status,	career,	income	and	domicile.	The	average	age	of	patients	in	the	
group	of	those	keeping	an	appointment	was	44.3	years	old	while	for	those	belonging	to	the	group	with	
history	of	failure	to	keep	an	appointment	was	37.9	years	old.	Regarding	internal	consistency	of	the	
questionnaire	from	the	total	20	questions,	Cronbach’s	alpha	was	0.80.		For	the	questionnaire	about	
factor	causing	psychiatric	patient	miss	the	appointment	which	found	that	patients	in	the	first	group	differ	
another	one	with	statistically	significance	(p=0.009).When	questions	were	classified	in	group	which	
has	same	factor	and	the	answer	is	classified	in	3	group	(pleased,	moderate,	offensive).		It	appeared		
first	group	has	pleased	in	doctor-patient	relationship	which	differs	from	another	were	those	showing	
no	significance	difference	(p=0.06).	
Conclusions :	Questionare	for	the	miss	appoinment	factors	in	adult	psychiatric	patients	has	high	in-
ternal	consistency	which	significantly	differs	between	2	groups	about	supporting	system.	Therefore,	
this	questionnaire	will	be	further	study	with	increasing	sample	size.	
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รปูที ่1 กรอบแนวควำมคดิจำกงำนวจิยั	Alex	J	Mitchell	และ	Thomas	Selmes	(2007)	Advance	in	psychiatric	treat-

ment:	Why	don’t	patient	attend	their	appointment?	Maintaining	engagement	with	psychiatric	services

บทน�า
กำรศึกษำในประเทศไทยพบว่ำผู้ป่วยจิตเวชมี

อตัรำกำรผดินดัในช่วงร้อยละ	20	ถงึร้อยละ	45		ซึง่สำเหตุ	
กำรผิดนัดได้แก่	 กำรมีปัญหำด้ำนกำรมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับตัวโรค	 กำรรักษำและระบบนัด	 กำรไม่	
ร่วมมือในกำรใช้ยำ	มีปัญหำในกำรเดินทำง	 ไม่มีสิทธิ์
ในกำรรักษำ	แพทย์ที่ตรวจไม่มีควำมเชี่ยวชำญ		คิดว่ำ
ตนเองหำยป่วยแล้ว	ติดธุระส่วนตัว14	ในปี	พ.ศ.2536	มี
กำรศกึษำผูป่้วยจติเวชทีม่ำรบักำรรกัษำทีก่ลุม่งำนผูป่้วย
นอกโรงพยำบำลศรธีญัญำพบว่ำมผีูป่้วยมำรบักำรรกัษำ
ด้วยยำสม�่ำเสมอร้อยละ	59	ส่วนผู้ป่วยที่ไม่ได้มำรับยำ
สม�่ำเสมอมีร้อยละ	4116	จำกกำรศึกษำของวิชชุดำ	ในปี		
พ.ศ.	2554	ได้ท�ำวจิยัเกีย่วกบัสำเหตแุละผลกระทบจำก	
กำรผดินดัของผูป่้วยจติเวชทีส่ถำบนักลัยำรำชณครนิทร์		
ในช่วงเดือนเมษำยน	ถึง	กันยำยน	ปี	พ.ศ.2552	จ�ำนวน	
365	 รำย	พบว่ำ	 มีอัตรำกำรผิดนัดร้อยละ	 21.4	 ของ
กำรนัดทั้งหมดโดยมำก่อนวันนัดร้อยละ	 54.2	 และ		
มำหลังวันนัดร้อยละ	45.8	และพบว่ำ	1	ใน	5	ของผู้ป่วย
ทั้งหมดมำผิดนัด14	จำกสถิติของหน่วยตรวจโรคจิตเวช	
โรงพยำบำลศิริรำช	(เดือน	เม.ย	2546-ธค	2547	พบว่ำ		
ผู ้ป ่วยกลุ ่มโรคซึมเศร ้ำในหน่วยตรวจโรคจิตเวช	
ไม่มำตดิตำมกำรรกัษำถงึร้อยละ	61	และเป็นกำรไม่มำ	

ตดิตำมกำรรกัษำในระยะเฉยีบพลนัของโรค	คอื	4	สปัดำห์	
แรกของกำรรักษำมำกถึงร้อยละ	 37.5	นอกจำกนั้นใน
ช่วง	ปี	พ.ศ.	2551-2554	พบว่ำมจี�ำนวนประมำณร้อยละ		
30	ทีม่นีดัและไม่มำรบักำรรกัษำอย่ำงต่อเนือ่งอกี	อกีทัง้
ระเบียบกำรสั่งยำของโรงพยำบำลศิริรำชกับผู้ป่วยนอก
จะสำมำรถจ่ำยยำได้ไม่เกินระยะเวลำ	3	เดือน19

ธีระ	 ลีลำนันทกิจ	 และคณะพบว่ำกำรที่ผู้ป่วย
ไม่มำพบแพทย์ตำมนัดท�ำให้ผู ้ป ่วยไม่ได้รับยำไป	
รับประทำนอย่ำงต่อเนื่อง	 โอกำสที่ผู้ป่วยจะเกิดอำกำร
ก�ำเริบจึงมีโอกำสสูงกว่ำผู้ป่วยที่มำพบแพทย์ตำมนัด16

กำรศึกษำในต่ำงประเทศพบว่ำกำรผิดนัดเป็น
ดชันอีย่ำงหนึง่ทีแ่สดงว่ำควำมร่วมมอืในกำรรกัษำต�ำ่	ซึง่	
ส่วนใหญ่มีอัตรำกำรผิดนัดอยู ่ในช่วงร้อยละ	 4	 ถึง	
ร้อยละ	25	สำเหตุกำรผิดนัดที่พบบ่อยได้แก	่ ไม่มีสิทธิ	์
ในกำรรกัษำ		ปัญหำด้ำนกำรเดนิทำง		ปัญหำด้ำนเศรษฐกจิ	
ผลข้ำงเคียงของยำ	 ใช้สำรเสพติด	 อำกำรทำงจิตเวช
ก�ำเริบ	 ไม่ยอมรับควำมเจ็บป่วยไม่สำมำรถดูแลตนเอง
ได้	 ระยะเวลำกำรเจ็บป่วยนำน	 ช่วงเวลำกำรนัดนำน		
มีปัญหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแพทย์และผู้ป่วย14	ในปี	
ค.ศ.2007	กำรศกึษำของ	Alex.J.Mitchell	และ	Thomas	
Selmes	ได้เสนอกรอบแนวควำมคดิแสดงปัจจยัทีส่่งผล

ต่อกำรปฏิบัติตำมค�ำแนะน�ำกำรรักษำดังแผนภำพนี้1
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Carpenter	และคณะ	ในปี	ค.ศ.1981	ได้พบว่ำ		

กำรผดินดัในช่วงแรกมแีนวโน้มทีจ่ะผดินดัได้ในอนำคต2		

Sparrและคณะ	ในปี	ค.ศ.1993	พบว่ำในช่วง	3	 เดือน

จะมผีูป่้วยทีผ่ดินดัทัง้หมดร้อยละ	71	ทีจ่ะกลบัมำนดัเอง	

ซึง่โดยส่วนใหญ่จะประมำณ	2	สปัดำห์และมเีพยีงร้อยละ		

25	ที่จะไม่รักษำอีก2	ในปี	 ค.ศ.1996	Pang	และคณะ		

ได้ส�ำรวจผู้ป่วยทำงจิตเวชจ�ำนวน	258	patients	ที่ไม่

มำตำมนัด	 6	 เดือนขึ้นไปพบว่ำร้อยละ	 50	 จะกลับมำ

รกัษำอกีครัง้และทีเ่หลอืจะหำยไปจำกกำรรกัษำ	ซึง่เป็น	

หลักฐำนว่ำผู้ป่วยที่ผิดนัดและไม่สำมำรถคำดกำรณ์

กำรกลบัมำได้เป็นสญัญำณของสขุภำพทำงจติทีแ่ย่ลง17		

Killaspy	และคณะ	ในปี	ค.ศ.2000	พบว่ำ	ผูป่้วยทีผ่ดินดั

กำรรักษำ	 จะมีสุขภำพจิตและกำรใช้ชีวิตประจ�ำวัน	

แย่กว่ำพวกที่รักษำอย่ำงต่อเนื่อง6	มีกำรศึกษำของ		

Nelson	และคณะ	ได้เก็บข้อมูลผู้ป่วยทำงจิตเวช	3,113	

รำยที่เข้ำรับกำรรักษำภำยในโรงพยำบำลในประเทศ

อเมรกิำ	และค�ำนวณกำรกลบัเข้ำมำรกัษำทีโ่รงพยำบำล

ซ�้ำในระยะเวลำ	 1	ปีพบว่ำผู้ที่มำตำมนัดในกำรรักษำ

มีโอกำส	 	 1	 ใน	 10	 ที่จะกลับมำเข้ำรับกำรรักษำที	่

โรงพยำบำลซ�้ำ	 เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่มำตำม

นัดพบว่ำมีโอกำสที่จะต้องกลับมำรักษำที่โรงพยำบำล

คิดเป็น	 1	 ใน	418	Killaspy	และคณะได้ท�ำกำรติดตำม

ผู้ป่วยเก่ำจ�ำนวน	167	รำย	ที่มำตำมนัดและไม่มำตำม

นัดในกำรรักษำเป็นระยะเวลำ	1	ปี	พบว่ำผู้ที่ไม่มำตำม

นัดในกำรรักษำมี	 ร้อยละ	 33	 ที่ต้องเข้ำรับกำรรักษำ	

ที่โรงพยำบำลในช่วง	 1	ปีเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มำ

ตำมนัดซึ่งมีเพียงร้อยละ	 20	 ที่ต้องเข้ำรับกำรรักษำที่

โรงพยำบำล6

จำกกำรศกึษำทัง้หมดทีก่ล่ำวไปข้ำงต้นจะเหน็ได้

ว่ำผูป่้วยทีม่กีำรผดินดัมโีอกำสทีจ่ะต้องเข้ำรบักำรรกัษำ	

ภำยในโรงพยำบำลมำกกว่ำผู ้ป ่วยที่มำพบแพทย์	

ตำมนัด	 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำปัจจัยอะไรที่

ท�ำให้ผู้ป่วยจิตเวชไม่มำพบแพทย์ตำมนัด	 กำรศึกษำ

ครั้งนี้จะช่วยแก้ปัญหำ	 และส่งเสริมกำรมำติดตำม

กำรรักษำของผู้ป่วยโรคจิตเวชต่อไปเพื่อลดผลกระทบ	

จำกกำรเจ็บป่วยและต้องนอนโรงพยำบำล	

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ำงแบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยที่ผู้ป่วย

จติเวชอำย	ุ18-70	ปี	ผดินดัทีแ่ผนกจติเวชศำสตร์ผูใ้หญ่	

โรงพยำบำลศิริรำช	

วิธีการศึกษา
เป็นรูปแบบกำรพัฒนำเครื่องมือและตรวจสอบ	

psychometric	properties	แบ่งเป็น	2	ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 กำรพัฒนำเครื่องมือ

ผู ้วิจัยสร้ำงแบบสอบถำมส่วนที่หนึ่งซึ่งถำม	

เกี่ยวกับประชำกรศำสตร์ของผู้เข้ำร่วมวิจัย	 ได้แก่	 เพศ	

อำยุ	สถำนภำพสมรส	ระดับกำรศึกษำขั้นสูงสุด	อำชีพ	

รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน	 และถิ่นที่อยู่อำศัย	 เป็นค�ำถำม

ปลำยปิดแบบเลือกตอบจ�ำนวนทั้งหมด	8	ข้อ

ผู้วิจัยได้น�ำเอำกรอบแนวควำมคิดจำกงำนวิจัย	

Alex.J.Mitchellและ	 Thomas	Selmes	Advance	 in	

psychiatric	 treatment:	Why	don’t	 patient	 attend	

their	appointment?	Maintaining	engagement	with	

psychiatric	services	แปลเป็นภำษำไทยและแปลกลบั
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เป็นภำษำองักฤษ	โดยสถำบนัวจิยัภำษำและวฒันธรรม

เอเชีย	 มหำวิทยำลัยมหิดลโดยผู้แปลภำษำไทยเป็น

ภำษำอังกฤษและภำษำอังกฤษเป็นภำษำไทยนั้น	

ไม่มีกำรติดต่อกัน	 และท�ำจนกว่ำจะได้ควำมหมำย

เดิมตรงกันทั้งฉบับภำษำไทยและฉบับภำษำอังกฤษ		

หลงัจำกนัน้ผูว้จิยัได้น�ำเอำข้อควำมในแผนภำพทีไ่ด้รบั

กำรแปลเป็นภำษำไทยมำสร้ำงแบบสอบถำมส่วนทีส่อง	

ซึง่เกีย่วข้องกบัปัจจยัทีท่�ำให้ผูป่้วยผดินดัทีแ่ผนกจติเวช

ผูใ้หญ่	น�ำแบบสอบถำมทีส่ร้ำงเสรจ็ให้แพทย์ผูเ้ชีย่วชำญ

ด้ำนจิตเวชผู้ใหญ่สองท่ำนร่วมกับนักจิตวิทยำ	 1	ท่ำน		

ตรวจและให้คะแนน	 index	of	 item	 objective		

congruence	(IOC)	โดยแบ่งเกณฑ์กำรให้คะแนนในแต่	

ละข้อค�ำถำมเป็น	เหมำะสม	ปำนกลำง	และไม่เหมำะสม	

ซึง่แต่ละข้อมคีะแนน	1	0	และ	-1	ตำมล�ำดบัโดยเมือ่รวม

คะแนนของแต่ละข้อจะต้องได้มำกกว่ำ	 0.5	 จึงจะเป็น	

ข้อค�ำถำมเข้ำชุดแบบสอบถำมนี้	 หำกข้อใดคะแนน	

ต�่ำกว่ำ	 0.5	 ทำงผู ้วิจัยต้องพิจำรณำค�ำถำมข้อนั้น

ใหม่	 และใช้เกณฑ์กำรให้คะแนนเดิม	 จำกนั้นแก้ไข

ภำษำให้เหมำะสมตำมที่ผู้เชี่ยวชำญแต่ละท่ำนแนะน�ำ		

ผู้วิจัยได้ก�ำหนด	 rating	 scale	 โดยยึดหลักกำรสร้ำง

แบบสอบถำมตำมงำนวิจัยของ	กอบหทัย	คุณำรักษ์13

ขั้นตอนที่  2 กำรทดสอบ	 psychometric		

properties

น�ำแบบสอบถำมทีส่ร้ำงเสรจ็เรยีบร้อยไปทดสอบ

กับผู้เข้ำร่วมวิจัยซึ่งมีเกณฑ์กำรคัดเลือก	 (inclusion		

criteria)

1.	 ผู้ป่วยอำยุ	18-70	ปีที่มำรับบริกำรตรวจและ

รกัษำทีห่น่วยตรวจโรคจติเวชผูใ้หญ่	โรงพยำบำลศริริำช

2.	 ผู้ป่วยที่มีกำรนัดมำติดตำมกำรรักษำในครั้ง

ต่อไป

3.	 สำมำรถเข้ำใจภำษำไทยได้ดี	 ไม่มีปัญหำ	

สตปัิญญำบกพร่องมำกจนไม่สำมำรถอ่ำนแบบสอบถำม

ได้	 ไม่มีอำกำรเจ็บป่วยทำงกำยที่เป็นอุปสรรคต่อ	

กำรท�ำแบบสอบถำม

เนื่องจำกเป็นกำรศึกษำแบบโครงกำรน�ำร่อง	

จึงได้แบ่งกลุ่มผู้เข้ำร่วมวิจัยออกเป็นสองกลุ่ม	 กลุ่มละ	

15	 คนโดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มตัวอย่ำงผู้ป่วยที่มำตำม

นัดทุกครั้งอย่ำงน้อยในรอบ	3	 เดือนติดต่อกันเป็นและ

กลุ่มที่	 2	 คือกลุ่มที่มีประวัติไม่มำพบแพทย์อย่ำงน้อย	

6	 เดือนขึ้นไปกำรท�ำแบบสอบถำมจะใช้ระยะเวลำ

ประมำณ	20	นำที	และเพื่อที่จะท�ำกำรทดสอบถึงควำม

เข้ำใจของผู้เข้ำร่วมวิจัยในแบบสอบถำมส่วนที่สอง		

ทำงผู ้วิจัยได้สร้ำงแบบสัมภำษณ์ที่มีลักษณะเป็น

โครงสร้ำง	เป็นค�ำถำมปลำยปิดแบบเลอืกตอบมทีัง้หมด	

20	ข้อ	แต่ละข้อจะมคี�ำถำมย่อยรวมทัง้หมด	3	ข้อโดยสุม่

ผู้ป่วยจำกทั้งสองกลุ่ม	กลุ่มละ	5	คนเพื่อให้ผู้วิจัยได้ใช้

แบบสอบถำมนี้ในกำรประเมินควำมเข้ำใจของค�ำถำม

ในส่วนที่สอง

ในข ้อย ่อยแรกของค�ำถำมหลักแต ่ละข ้อ	

จะเป็นกำรดูควำมเข้ำใจในเนื้อหำของค�ำถำมว่ำ	 ได้

เข้ำใจค�ำถำมตรงตำมทีผู่ว้จิยัได้ก�ำหนดไว้หรอืไม่	ซึง่ถ้ำ	

ผู้วิจัยตอบค�ำถำมข้อย่อยแรกในแต่ละข้อว่ำ	 ใช่	 หมำย

ถึง	 ผู้เข้ำร่วมวิจัยเข้ำใจในเนื้อหำของค�ำถำมแต่ละข้อ	

ส่วนสองข้อย่อยที่เหลือในแต่ละข้อ	 จะเป็นกำรตรวจ

สอบกำรเลือกค�ำตอบในส่วนที่	 2	 ของแบบสอบถำม

ว่ำ	 ผู ้เข้ำร่วมวิจัยเข้ำใจถึงค�ำตอบที่เลือกตรงตำมที่

ผู ้วิจัยได้ก�ำหนดหรือไม่	 ซึ่งถ้ำข้อใดตอบตรงตำมกับ

ที่ก�ำหนดไว้	 ผู ้วิจัยจะแปลผลว่ำผู้เข้ำร่วมวิจัยเข้ำใจ

ในค�ำถำมนั้นตรงกับผู ้วิจัย	 แต่ถ้ำไม่ตรงค�ำตอบที่

ก�ำหนด	 ผู้วิจัยจะถำมถึงค�ำพูดใดที่อ่ำนแล้วไม่เข้ำใจ			

มีค�ำไหนที่แทนค�ำเดิมเพื่อให้เข้ำใจง่ำยขึ้น
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รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนกำรท�ำวิจัย	(Flow	chart)

ผู้ป่วยที่มำตำมนัดครบทุกครั้ง

N=15	คน

ผู้ป่วยที่เข้ำร่วมงำนวิจัย

N=30	คน

ท�ำแบบสอบถำมปัจจัยที	่

ผู้ป่วยไม่มำตำมนัด

สุ่มผู้ป่วยเพื่อวัดควำมเข้ำใจ	

ในแบบสอบถำม

(N=5)

สุ่มผู้ป่วยเพื่อวัดควำมเข้ำใจ	

ในแบบสอบถำม

(N=5)

ผู้ป่วยที่เคยมีประวัติผิดนัด

N=15	คน

วิเครำะห์ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ของ
กลุ ่มตัวอย ่ำง	 และค�ำตอบในแบบสอบถำมชุดที่
สอง	 ด้วยสถิติวิเครำะห์เชิงพรรณนำ	 (descriptive	
analysis)	 ประกอบด้วย	 ค่ำร้อยละ	 และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน	วิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหวำ่ง	กลุ่มผู้ป่วย	
ที่มำตำมนัดกับกลุ ่มที่ผิดนัดด ้วยสถิติ 	 Pearson		

chi-square	 test	 ค�ำนวณควำมสอดคล้องภำยในของ

เครื่องมือแบบสอบถำมนั้นใช้สถิติ	 Cronbach	 alpha		

โดยก�ำหนดว่ำค่ำ	Cronbach	alpha	 coefficient	ต้อง

มีค่ำมำกกว่ำ	 0.7	 ถือว่ำมีควำมสอดคล้องภำยใน	 ซึ่ง

ค่ำทำงสถิติค�ำนวณ	Cronbach	 alpha	 ด้วย	 PAWS	

Statistics	version	7.2	ในกำรค�ำนวณค่ำทำงสถิติและ

ใช้ระดับควำมเชื่อมั่น	0.9

ผลการศึกษา
กลุ่มมำตำมนัดทุกครั้งอย่ำงน้อย	 3	 เดือนติดต่อ

กันจ�ำนวน	15	รำยและกลุ่มผิดนัดคือกลุ่มที่มีประวัติไม่

มำพบแพทย์อย่ำงน้อย	6	เดอืนขึน้ไปจ�ำนวน	15	คน	พบ

ว่ำข้อมูลประชำกรศำสตร์ของทั้งสองกลุ่มทำงด้ำนอำยุ	

เพศ	สถำณะสมรส	กำรศึกษำ	และโรคทำงจิตเวช	ไม่มี

ควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	ดังตำรำงที่	1



Development the Questionnaire for the Miss Appoinment Factors in Adult  
Psychiatric Patients

Karan Wongprakarnsanti

J Psychiatr Assoc Thailand
Vol. 58 No. 1 January - March 2013 117

ตารางที่ 1 ตำรำงแสดงข้อมูลพื้นฐำนและโรคทำงจิตเวชของประชำกรผู้เข้ำร่วมวิจัยในแต่ละกลุ่ม

ข้อมูลทั่วไป กลุ่มมาตามนัด กลุ่มผิดนัด p-value
  ร้อยละ  ร้อยละ
อายุเฉลี่ย	 	 44.29	 37.92	 0.18
เพศ	 ชำย	:	หญิง	 	13.3	:	86.7	 	35.7	:	64.3	 0.22
สถานะสมรส	 โสด	 		26.7	 		50
	 แต่งงำน	 		53.3	 		28.6
	 หม่ำย	 	6.7	 	21.4
	 หย่ำร้ำง	 13.3	 0	 0.18
การศึกษา	 ประถมศึกษำ	 6.7	 14.3
	 มัธยมศึกษำตอนต้น	 0	 7.1
	 มัธยมศึกษำตอนปลำย	 6.7	 21.4
	 ปวส/ปวช	 6.7	 0
	 อนุปริญญำ	 0	 14.3
	 ปริญญำตรี	 73.3	 35.7
	 สูงกว่ำปริญญำตรี	 6.7	 7.1	 0.29
อาชีพ	 รับรำชกำร	 13.3	 7.7
	 รับจ้ำง	 13.3	 38.5
	 ธุรกิจส่วนตัว	 33.3	 30.8
	 งำนบ้ำน	 13.3	 15.4
	 ว่ำงงำน	 0	 7.7	 0.25
รายได	้ น้อยกว่ำ	3000	บำท	 6.7	 20
	 3000-8000	บำท	 0	 6.7
	 8000-10,000	บำท	 33.3	 6.7
	 10,000-50,000	บำท	 60	 66.7	 0.21
ที่อยู่อาศัย	 กรุงเทพ	:	ต่ำงจังหวัด	 73.3	:	26.7	 66.7	:	33.3	 1.00
โรคทางจิตเวช    กลุ่มมาตามนัด (ราย) กลุ่มผิดนัด (ราย)
	 Major	depressive	disorder	 3	
	 Anxiety	disorder	NOS	 2	 3
	 Psychotic	disorder	NOS	 1
	 Adjustment	disorder	 1	 2
	 Bipolar	I	disorder	 1	 1
	 Genarlized	anxiety	disorder	 1
	 Obsessive	compulsive	disorder	 3	 1
	 Intermittent	explosive	disorder	 1
	 Dysthymia	 1
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จำกแบบสอบถำมปัจจัยที่ท�ำให้ผู ้ป ่วยอำยุ	

18-70	 ปีผิดนัดที่แผนกจิตเวชศำสตร์ผู ้ใหญ่	 ผู ้วิจัย

ได้แบ่งค�ำตอบในค�ำถำมหมวดที่ 	 2	 ออกเป็นสำม

กลุ ่มเนื่องจำกค�ำตอบในแต่ละกลุ ่มมีควำมหมำย	

ที่ใกล้เคียงกัน	ยกตัวอย่ำงเช่น	

	 1 ท่ำนรู้สึกว่ำแพทย์ในหน่วยนี้สำมำรถท�ำให้

อำกำรต่ำงๆ	ลดน้อยลง

 1 เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง	  2 เห็นด้วย		

 3 ไม่แน่ใจ	  4 ไม่เห็นด้วย		

 5 ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มของค�ำตอบออกเป็นสำมกลุ่ม

ดังนี้

กลุ่มที่	1	คือ	ค�ำตอบที่	1	และ	2

กลุ่มที่	2	คือ	ค�ำตอบที่	3

กลุ่มที่	3	คือ	ค�ำตอบที่	4	และ	5

พบว่ำค�ำถำมข้อที่	 19	 คือ	 “ในกำรมำรักษำ

กับจิตแพทย์ท่ำนมีญำติหรือคนรู ้จักให้ก�ำลังใจหรือ	

กำรสนับสนุนหรือไม่”	 พบว่ำผู ้เข้ำร่วมวิจัยกลุ ่มมำ	

ตำมนัด	และกลุ่มผิดนัดมีกำรตอบค�ำถำมข้อนี้	มีควำม

แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	p	=0.01	 โดยใช้วิธี

ทำงสถิติ	 chi	 square	 test	 ซึ่งกลุ่มที่มำตำมนัดพบว่ำ	

ค�ำตอบอยูใ่นกลุม่ที	่1	ร้อยละ	86.7	กลุม่ที	่2	ร้อยละ	13.3	

ส่วนกลุ่มผิดนัด	ค�ำตอบอยู่ในกลุ่มที่	1	ร้อยละ	60	และ	

กลุ่มที่	3	ร้อยละ	40	(ตำรำงที่	3)

ตารางที่ 3 ตำรำงแสดงกำรตอบแบบสอบถำมในหมวดที่	2	แบบแบ่งกลุ่มข้อค�ำตอบ

ค�าตอบ (จัดกลุ่ม)
กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย

p-valueกลุ่มที่ 1
จ�านวน (ร้อยละ)

กลุ่มที่ 2
จ�านวน (ร้อยละ)

ข้อที่ 1
กลุ่มที่	1
กลุ่มที่	2

15	(100)
0

12	(80)
3	(20) 0.224

ข้อที่ 2
กลุ่มที่	1
กลุ่มที่	2
กลุ่มที่	3

14	(93.3)
0	(0)
1	(6.7)

12	(80)
3	(20)
0 0.224

ข้อที่ 3
กลุ่มที่	1
กลุ่มที่	2
กลุ่มที่	3

4	(26.7)
2	(13.3)
9	(60)

5	(35.7)
1	(7.1)
8	(57.1) 1.000

ข้อที่ 4
กลุ่มที่	1
กลุ่มที่	2
กลุ่มที่	3

6	(40)
5	(33.3)
4	(26.7)

6	(40)
4	(26.7)
5	(33.3) 1.000

ข้อที่ 5
กลุ่มที่	1
กลุ่มที่	2
กลุ่มที่	3

11	(73.3)
4	(26.7)

0

11	(73.3)
2	(13.3)
2	(13.3) 0.401

ข้อที่ 6
กลุ่มที่	1
กลุ่มที่	2
กลุ่มที่	3

3	(20)
4	(26.7)
8	(53.3)

5	(33.3)
0

10	(66.7) 0.156
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ตารางที่ 3 ตำรำงแสดงกำรตอบแบบสอบถำมในหมวดที่	2	แบบแบ่งกลุ่มข้อค�ำตอบ	(ต่อ)

ค�าตอบ (จัดกลุ่ม)
กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย

p-valueกลุ่มที่ 1
จ�านวน (ร้อยละ)

กลุ่มที่ 2
จ�านวน (ร้อยละ)

ข้อที่ 7
กลุ่มที่	1
กลุ่มที่	2
กลุ่มที่	3

13	(86.7)
2	(13.3)

0

8	(53.3)
6	(40)
1	(6.7) 0.109

ข้อที่ 8
กลุ่มที่	1
กลุ่มที่	2
กลุ่มที่	3

2	(13.3)
3	(20)

10	(66.7)

2	(13.3)
3	(20)

10	(66.7) 1.000
ข้อที่ 9

กลุ่มที่	1
กลุ่มที่	2
กลุ่มที่	3

1(6.7)
3	(20)

11	(73.3)

2	(13.3)
1	(6.7)
12	(80) 0.686

ข้อที่ 10
กลุ่มที่	1
กลุ่มที่	2
กลุ่มที่	3

1	(6.7)
1	(6.7)
13	(86.7)

2	(13.3)
2	(13.3)
11	(73.3) 0.686

ข้อที่ 11
กลุ่มที่	1
กลุ่มที่	2

14	(93.3)
1	(6.7)

14	(93.3)
1	(6.7) 1.000

ข้อที่ 12
กลุ่มที่	1
กลุ่มที่	2

13	(86.7)
2	(13.3)

14	(93.3)
1	(6.7) 1.000

ข้อที่ 13
กลุ่มที่	1
กลุ่มที่	2

13	(86.7)
2	(13.3)

15	(100)
0 0.483

ข้อที่ 14
กลุ่มที่	1
กลุ่มที่	2
กลุ่มที่	3

													13	(86.7)
1	(6.7)
1	(6.7)

10	(66.7)
4	(26.7)
1	(6.7) 0.651

ข้อที่ 15
กลุ่มที่	1
กลุ่มที่	2
กลุ่มที่	3

8	(53.3)
4	(26.7)
3	(20)

7	(46.7)
7	(46.7)
1	(6.7) 0.370

ข้อที่ 16
กลุ่มที่	1
กลุ่มที่	2

14	(93.3)
1	(6.7)

10	(66.7)
5	(33.3) 0.169

ข้อที่ 17
กลุ่มที่	1
กลุ่มที่	2

14	(93.3)
1	(6.7)

13	(86.7)
2	(13.3) 1.000
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ค�าตอบ (จัดกลุ่ม)
กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย

p-valueกลุ่มที่ 1
จ�านวน (ร้อยละ)

กลุ่มที่ 2
จ�านวน (ร้อยละ)

ข้อที่ 18
กลุ่มที่	1
กลุ่มที่	3

13	(86.7)
2	(13.3)

13	(86.7)
2	(13.3) 1.000

ข้อที่ 19
กลุ่มที่	1
กลุ่มที่	2
กลุ่มที่	3

13	(86.7)
2	(13.3)

0

9	(60)
0

6	(40) 0.009*
ข้อที่ 20

กลุ่มที่	1
กลุ่มที่	2
กลุ่มที่	3

10	(66.7)
4	(26.7)
1	(6.7)

11	(73.3)
1	(6.7)
3	(20) 0.280

ตารางที่ 3 ตำรำงแสดงกำรตอบแบบสอบถำมในหมวดที่	2	แบบแบ่งกลุ่มข้อค�ำตอบ	(ต่อ)

และเมือ่แบ่งค�ำถำมในชดุทีส่องออกเป็นหมวดหมู่	
พบว่ำสำมำรถแบ่งออกเป็น	 6	หมวดหมู่	 ได้แก่	 หมวด	
กำรรับรู้ประโยชน์ในกำรดูแลสุขภำพ	 (ข้อที่	 1-2)	หมวด	
กำรรับรู ้ต้นทุนในกำรดูแลสุขภำพ	 (ข้อที่	 3-6)	 หมวด
อปุสรรคในกำรดแูลสขุภำพ	(ข้อที	่7-10)	หมวดปัจจยัด้ำน
แพทย์ผู้ป่วย	 (ข้อที่	 11-13)	หมวดปัจจัยในกำรเจ็บป่วย	
(ข้อที	่14-17)	และปัจจยัเกีย่วกบัข้อแนะน�ำในกำรด�ำเนนิกำร		
(ข้อที่	 18-20)	หลังจำกนั้นผู้วิจัยได้แบ่งค�ำตอบในแต่ละ
หมวดหมู่	 โดยใช้วิธีก�ำหนดคะแนนในแต่ละค�ำตอบตรง
กับข้อค�ำตอบที่ผู้เข้ำร่วมวิจัยได้ตอบ	ยกตัวอย่ำงเช่น

2	 ท่ำนรู้สึกว่ำแพทย์ในหน่วยนี้สำมำรถ	ท�ำให้
อำกำรต่ำงๆ	ลดน้อยลง

1)	เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง		2)	เห็นด้วย		3)		ปำนกลำง		
4)	ไม่เห็นด้วย			5)	ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

หำกผูเ้ข้ำร่วมวจิยัตอบข้อ	2)	เหน็ด้วย	จะก�ำหนด
คะแนนของข้อนั้น	เป็น	2	คะแนนและเรียงคะแนนมำก
ขึ้นเรื่อยๆ	ตำมล�ำดับ

ยกเว้นข้อ	5	และ	7		ซึง่ผูว้จิยัต้องกลบัคะแนนเพือ่
ให้กำรแบ่งกลุม่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกนัยกตวัอย่ำงเช่น

3	 ท่ำนมต้ีนทนุทำงกำรเงนิในกำรรกัษำเพยีงพอ
หรือไม่	

1)	เพียงพออย่ำงยิ่ง		2)	เพียงพอ		3)	ปำนกลำง		
4)	ไม่เพียงพอ			5)	ไม่เพียงพออย่ำงยิ่ง

หำกผู้เข้ำร่วมวิจัยตอบข้อ	 1)	 เพียงพออย่ำงยิ่ง		
จะก�ำหนดคะแนนของข้อนั้น	 เป็น	 5	คะแนนและเรียง
ล�ำดบัคะแนนน้อยลงมำตำมล�ำดบั	ซึง่ในแต่ละหมวดหมู่	
นั้นจะมีค่ำคะแนนที่มำกที่สุดที่ตอบได้	 และน้อยที่สุด
ที่จะตอบได้	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 หมวดกำรรับรู้ประโยชน์
ในกำรดูแลสุขภำพ	 จะมีค่ำคะแนนที่มำกที่สุดคือ	 10	
คะแนน	และน้อยที่สุดคือ	2	คะแนน	หลังจำกนั้นผู้วิจัยจึง
น�ำคะแนนของผูเ้ข้ำร่วมวจิยัมำแบ่งเป็นสำมกลุม่โดยใช้วธิี

(Max-Min)/3	=	Diff
Max	หมำยถึงค่ำคะแนนที่มำกที่สุด	
Min	หมำยถึง	ค่ำคะแนนที่น้อยที่สุด
Diff	หมำยถึง	ควำมห่ำงของคะแนนแต่ละกลุ่ม
	 หลังจำกนั้นผู้วิจัยจะน�ำค่ำ	Diff	มำบวกกับแต้ม	
ที่น ้อยที่สุด	 เพื่อสร้ำงเป็นอันตรภำคชั้น	 ซึ่งแต่ละ
อนัตรภำคชัน้	สำมำรถแบ่งออกเป็นสำมกลุม่ดงัต่อไปนี้
หมวดการรบัรูป้ระโยชน์ในการดแูลสขุภาพ (ข้อที ่1-2) 
	 กลุ่มที่	1	คือ	ค�ำตอบเชิงพอใจ
	 กลุ่มที่	2	คือ	ค�ำตอบเชิงปำนกลำง
	 กลุ่มที่	3	คือ	ค�ำตอบเชิงไม่พอใจ
หมวดการรบัรูต้้นทนุในการดแูลสขุภาพ (ข้อที ่3-6)
	 กลุ่มที่	1	คือ	ค�ำตอบเชิงพอใจ
	 กลุ่มที่	2	คือ	ค�ำตอบเชิงปำนกลำง
	 กลุ่มที่	3	คือ	ค�ำตอบเชิงไม่พอใจ
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หมวดอุปสรรคในการดูแลสุขภาพ (ข้อที่ 7-10)
	 กลุ่มที่	1	คือ	ค�ำตอบเชิงไม่พอใจ
	 กลุ่มที่	2	คือ	ค�ำตอบเชิงปำนกลำง
	 กลุ่มที่	3	คือค�ำตอบเชิงพอใจ
หมวดปัจจัยด้านแพทย์ผู้ป่วย (ข้อที่ 11-13)
	 กลุ่มที่	1	คือ	ค�ำตอบเชิงพอใจ
	 กลุ่มที่	2	คือ	ค�ำตอบเชิงปำนกลำง
	 กลุ่มที่	3	คือค�ำตอบเชิงไม่พอใจ
หมวดปัจจัยในการเจ็บป่วย (ข้อที่ 14-17)
	 กลุ่มที่	1	คือ	ค�ำตอบเชิงพอใจ
	 กลุ่มที่	2	คือ	ค�ำตอบเชิงปำนกลำง
	 กลุ่มที่	3	คือ	ค�ำตอบเชิงไม่พอใจ

หมวดปัจจัยเกี่ยวกับข้อแนะน�าในการด�าเนินการ 
(ข้อที่ 18-20)
	 กลุ่มที่	1	คือ	ค�ำตอบเชิงพอใจ
	 กลุ่มที่	2	คือ	ค�ำตอบเชิงปำนกลำง
	 กลุ่มที่	3	คือ	ค�ำตอบเชิงไม่พอใจ

	 พบว่ำในหมวดปัจจัยในกำรเจ็บป่วย	 ผู้เข้ำ
ร่วมวิจัย	 2	กลุ่มมีกำรตอบค�ำถำมในหมวดนี้	 แตกต่ำง
กันแต่ไม่มีนัยส�ำคัญทำงสถิติ	 (p=0.06)	ส่วนหมวดอื่น
ไม่พบควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	(ตำรำงที่	4)

ตารางที่ 4 ตำรำงเปรยีบเทยีบค�ำตอบของผูเ้ข้ำร่วมวจิยัทัง้สองกลุม่โดยแบ่งค�ำตอบออกเป็นหมวดหมู่	(เฉพำะหมวด	

	 แพทย์ผู้ป่วย)

ค�าตอบ (จัดกลุ่ม)
กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย

p-vaule
กลุ่มมาตามนัด กลุ่มผิดนัด

หมวดปัจจัยด้านแพทย์ผู้ป่วย 

กลุ่มที่	1 8	(53.3) 4	(26.7)

กลุ่มที่	2 5	(33.3) 11	(73.3)

กลุ่มที่	3	 2	(13.3) 0 0.064

	 	 	 						 													 	 	
หลังจำกนั้นทำงผู้วิจัยได้เอำค�ำตอบของผู้เข้ำ

ร่วมวิจัยมำตรวจสอบควำมสอดคล้องภำยใน	(internal	

consistency)	 โดยใช้สถิติ	 Cronbach’s	 alpha	 ซึ่งม	ี

ผูเ้ข้ำร่วมไม่ตอบค�ำถำมข้อสำมจ�ำนวน	1	คน	พบว่ำจำก

ข้อค�ำถำมในแบบสอบถำมส่วนที่สอง	ทั้งหมด	20	 ข้อ		

ได้ค่ำ	Cronbach’s	alpha	0.80	และสำมำรถแจกแจง

เป็นตำรำงที่	 5	 โดยข้อที่มีค่ำ	 Cronbach	 ‘s	 alpha		

มำกที่สุดคือข้อ	 4	และข้อที่มีคำ่	Cronbach	 ‘s	 alpha	

น้อยที่สุดคือข้อที่	14	

จำกแบบสัมภำษณ์ส�ำหรับผู้เข้ำร่วมวิจัยที่ได้รับ	

กำรสุ ่มจำกผู ้ เข ้ำร ่วมวิจัยทั้งสองกลุ ่มรวมทั้งหมด	

10	 รำย	 เกี่ยวกับควำมเข้ำใจในแต่ละข้อค�ำถำมของ

แบบสอบถำม	โดยที่ผู้วิจัยได้ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์แบบมี

โครงสร้ำง	หลงัจำกท�ำแบบสอบถำม	“แบบส�ำรวจปัจจยั

ทีผู่ป่้วยจติเวชอำย	ุ18-70	ปี	ผดินดัทีแ่ผนกจติเวชศำสตร์

ผู้ใหญ่”	 เสร็จเรียบร้อยแล้ว	 พบว่ำผู้เข้ำร่วมวิจัยตอบ

ค�ำถำมข้อย่อยแรกในแต่ละข้อ	 โดยที่ค�ำตอบคือ	 	 “ใช่”	

คิดเป็นร้อยละ	100	และผู้เข้ำร่วมวิจัยสำมำรถบอกถึง

ค�ำพูดใดที่อ่ำนแล้วไม่เข้ำใจ	 ร่วมถึงเสนอค�ำที่แทนค�ำ

เดิมเพื่อให้เข้ำใจง่ำยขึ้นได้	(ตำรำงที่	6)
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ตารางที่ 5 ค่ำCronbach	‘s	alpha	ของแต่ละค�ำถำมในแบบสอบถำมชุดที่	2

ค�าถามในแบบสอบถามชุดที่สอง

Scale Mean if 

Item  

Deleted

Scale

Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach’s 

alpha if item 

deleted
1.		 ท่ำนรู้สึกว่ำแพทย์ในหน่วยนี้สำมำรถท�ำให้อำกำร

ต่ำงๆ	ลดน้อยลง

40.7586 59.190 0.296 0.794

2.		 ท่ำนคดิว่ำแพทย์สำมำรถป้องกนัไม่ให้โรครนุแรงขึน้ได้ 40.5517 57.256 0.374 0.790
3.		 ท่ำนเคยมีประสบกำรณ์ไม่ดีในอดีตต่อกำรรักษำ 39.5862 59.180 0.146 0.805
4.		 ท่ำนมีควำมรู้สึกกลัวต่อผลข้ำงเคียงของยำ 39.1379 61.337 0.007 0.814A

5.		 ท่ำนมีต้นทุนทำงกำรเงินในกำรรักษำเพียงพอหรือไม่ 40.1379 57.695 0.387 0.790
6.		 ท่ำนคิดว่ำมีขั้นตอนยุ่งยำกในกำรพบจิตแพทย์ 39.6207 50.315 0.588 0.773
7.		 กำรนัดหมำยครั้งถัดไปกับจิตแพทย์มีควำมสะดวก

หรือไม่

40.1724 54.362 0.635 0.776

8.		 กำรนัดหมำยครั้งถัดไปกับจิตแพทย์ห่ำงไปหรือไม่ 39.7586 61.618 0.027 0.807
9.		 ท่ำนคิดว่ำกำรมำหำจิตแพทย์จะเป็นตรำบำปของ

ท่ำนหรือไม่

40.0690 58.067 0.200 0.803

10.	 ท่ำนมีควำมไม่สะดวกหรือปัญหำอุปสรรค	

ในกำรเดินทำงมำหำจิตแพทย์

40.0690 56.209 0.466 0.785

11.		 ท่ำนรับรู้ในควำมเอื้ออำธรของจิตแพทย์หรือไม่ 40.6552 57.305 0.502 0.785
12.		 ท่ำนรู้สึกว่ำจิตแพทย์รับฟังและเข้ำใจในควำมไม่

สบำยของท่ำนหรือไม่

40.7586 55.261 0.659 0.777

13. 	 ท่ำนคิดว่ำจิตแพทย์ได้อธิบำยวิธีกำรปฏิบัติตัว	

เพื่อช่วยในกำรรักษำอย่ำงเพียงพอ

40.3793 56.744 0.463 0.786

14.		 ท่ำนคิดว่ำท่ำนเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ถึงอำกำรเจ็บป่วย	

ที่เป็นอยู่ของท่ำนหลังจำกได้คุยกับจิตแพทย์หรือไม่

40.1724 52.862 0.727 0.769

15.		 ท่ำนรับรู้ถึงควำมเสี่ยงเรื่องอำกำรที่แย่ลงในอนำคต

หรือไม่

39.7241 61.707 -0.004 0.812

16		 ท่ำนคิดว่ำกำรรักษำที่ผ่ำนมำท�ำให้อำกำรของท่ำนดี

ขึ้นหรือไม่

40.3103 58.722 0.334 0.792

17. 	 ท่ำนรู้สึกว่ำจิตแพทย์สำมำรถรักษำโรคของท่ำนได้ 40.4483 59.328 0.329 0.793
18. 	 ท่ำนมีสิ่งช่วยเตือนควำมจ�ำในวันนัดครั้งถัดไปหรือไม่ 40.1724 58.362 0.247 0.797
19. 	 ในกำรมำรักษำกับจิตแพทย์ท่ำนมีญำติหรือคนรู้จัก	

ให้ก�ำลังใจหรือกำรสนับสนุนหรือไม่

40.1034 53.882 0.444 0.785

20. 	 ท่ำนเข้ำถึงกำรรักษำกับจิตแพทย์ได้อย่ำงง่ำยดำย

หรือไม่

40.000 50.214 0.744 0.763B

A	=	maximum	B	=	minimum
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ตารางที่ 6 แสดงควำมคิดเห็นต่อข้อค�ำถำมส่วนที่	2	ของผู้เข้ำร่วมวิจัยทั้งสองกลุ่ม

ค�าถาม ข้อเสนอแนะ

ข้อที่	 9	 ท่ำนคิดว่ำกำรมำหำจิตแพทย์จะเป็นตราบาปของท่ำน

หรือไม่

ผู้เข้ำร่วมวิจัยท่ำนหนึ่งเสนอว่ำ	ค�ำว่ำตรำบำปไม่ได้มีควำมหมำย

เหมือนกับค�ำว่ำอับอำย	ซึ่งเป็นควำมหมำยที่ผู้วิจัยต้องกำรสื่อ

ข้อที่	 9	 ท่ำนคิดว่ำกำรมำหำจิตแพทย์จะเป็นตราบาปของท่ำน

หรือไม่

ผู้เข้ำร่วมวิจัยท่ำนหนึ่งเสนอว่ำค�ำว่ำตรำบำปเป็นค�ำที่ม	ี

ควำมหมำยถึงโรคจิตเภทซึ่งเป็นค�ำที่มีควำมหมำยรุนแรงเกินไป

ข้อที่	 18	 ท่ำนมีสิ่งของช่วยเตือนควำมจ�ำในวันนัดครั้งถัดไป

หรือไม่

ผู้เข้ำร่วมวิจัยท่ำนหนึ่งเสนอว่ำ	 สิ่งช่วยเตือนควำมจ�ำไม่ใช่เป็น

สิ่งของร่วมถึงเสนอให้เปลี่ยนค�ำว่ำนัดถัดไปเป็นนัดครั้งหน้ำ

นอกจำกนั้นผู้วิจัยได้สังเกตเห็นถึงผู้ป่วยที่มีโรค	psychotic	disorder	NOS	จะตอบค�ำถำมที่วัดควำมเข้ำใจ

ของแบบสอบถำม	ซึ่งให้ค�ำตอบที่ไม่สมเหตุผล	(ตำรำงที่	7)

ตารางที่ 7	แสดงควำมคิดเห็นต่อข้อค�ำถำมส่วนที่	2	เฉพำะผู้ป่วย	psychotic	disorder	NOS	(1	รำย)

ค�าถาม ค�าตอบ

ข้อที	่ 3	 จำกค�ำถำม	ท่ำนเคยมีประสบกำรณ์ไม่ดีในอดีตต่อ

กำรรักษำ	ท่ำนเข้ำใจว่ำค�ำถำมข้อนี้ถำมเกี่ยวกับ	กำรรักษำ

โรคของท่ำนที่ผ่ำนมำว่ำเคยเจอเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์

ใช่หรือไม่

ผู้เข้ำร่วมวิจัยตอบค�ำถำมข้อนี้ว่ำ	 “ไม่ใช่”	 โดยให้เหตุผล

ว่ำ	 ผู้เข้ำร่วมวิจัยไม่เคยเจอเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์เลย	

จึงตอบว่ำ	ไม่ใช่

ข้อที่	 6	 จำกค�ำถำม	ท่ำนคิดว่ำมีขั้นตอนที่ยุ่งยำกในกำรพบ

จติแพทย์	ท่ำนเข้ำใจว่ำค�ำถำมข้อนีถ้ำมเกีย่วกบัเรือ่งขัน้ตอน

ที่สร้ำงควำมล�ำบำกให้กับท่ำนก่อนที่จะได้พบกับจิตแพทย์

ใช่หรือไม่

ผู้เข้ำร่วมวิจัยตอบค�ำถำมข้อนี้ว่ำ	 “ไม่ใช่”	 โดยให้เหตุผล

ว่ำ	 ผู้เข้ำร่วมวิจัยไม่มีควำมยุ่งยำกในกำรมำพบจิตแพทย์		

จึงตอบข้อนี้ว่ำ	ไม่ใช่

ข้อที่	 9	 จำกค�ำถำม	ท่ำนคิดว่ำกำรมำหำจิตแพทย์จะเป็น

ตรำบำปของท่ำนหรอืไม่	ท่ำนเข้ำใจว่ำ	ค�ำถำมข้อนีถ้ำมเกีย่ว

กับเรื่องทัศนคติที่ท่ำนมีต่อกำรมำจิตแพทย์ใช่หรือไม่

ผู้เข้ำร่วมวิจัยตอบค�ำถำมข้อนี้ว่ำ	 “ไม่ใช่”	 โดยให้เหตุผลว่ำ		

ผู้ป่วยมีควำมยินดีที่จะมำหำจิตแพทย์	ไม่ได้รู้สึกอับอำย

ข้อที่	15	จำกค�ำถำม	ท่ำนรับรู้ถึงควำมเสี่ยงเรื่องอำกำรที่แย่

ลงในอนำคตหรอืไม่	ท่ำนเข้ำใจค�ำถำมข้อนีถ้ำมเกีย่วกบั	ท่ำน

ได้ทรำบถงึข้อมลูเกีย่วกบัโอกำสและแนวโน้มทีโ่รคของท่ำน

จะแย่ลงในอนำคตหรือไม่

ผู้เข้ำร่วมวิจัยตอบค�ำถำมข้อนี้ว่ำ	 “ไม่ใช่”	 โดยให้เหตุผลว่ำ		

ผู้ป่วยอำกำรดีขึ้นแล้วไม่ได้แย่ลง
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วิจารณ์
จำกกำรศึกษำพบว่ำผู้เข้ำร่วมกับกำรศึกษำกลุ่ม

ผู้ที่มำตำมนัดและ	 กลุ่มที่ผิดนัด	 ไม่มีควำมแตกต่ำง	

ในเรื่อง	 	 เพศ	 อำยุ	 สถำนภำพสมรส	 อำชีพ	 รำยได้		

กำรศึกษำ	และ	ที่อยู่อำศัย	ซึ่งเมื่อเทียบกับงำนวิจัยอื่น

พบว่ำผู้ป่วยที่มักผิดนัดได้แก่	 อำยุน้อย7,10	 เศรษฐำนะ

ต�ำ่10	มปัีญหำในกำรรบัประทำนยำจติเวชอย่ำงต่อเนือ่ง7	

ผูป่้วยซมึเศร้ำอำย	ุ25-44	ปีและรำยได้น้อยกว่ำ	10.000	

บำทต่อเดือน15	มีกำรศึกษำของ	Pesata	และคณะ	ในปี	

ค.ศ.19999และ	 Jackson	และคณะ8	ในปี	 ค.ศ.	 2006	

ยังพบว่ำปัญหำของผู้ป่วยที่ผิดนัด	 มักจะเกี่ยวข้องกับ

ควำมสำมำรถเข้ำหำสถำนรักษำพยำบำล	 เช่น	ปัญหำ

เรื่องระยะทำงกำรเดินทำง	หรือ	ขำดยำนพำหนะในกำร

เดินทำง

ในส่วนของแบบสอบถำมในชุดที่สองนั้น	 จำก

งำนวิจัยนี้ได้พบว่ำค�ำถำมผู้เข้ำร่วมวิจัยในกลุ่มที่มำ

ตำมนัดและผิดนัด	 ตอบค�ำถำมแตกต่ำงกันอย่ำง	

มีนัยส�ำคัญคือค�ำถำมข้อที่	 19	 คือ	 “ในกำรมำรักษำ

กับจิตแพทย์ท่ำนมีญำติหรือคนรู้จัก	 ให้ก�ำลังใจหรือ

กำรสนับสนุนหรือไม่”	 ซึ่งค�ำถำมข้อนี้เป็นค�ำถำมที่

ถำมเกี่ยวกับผู้สนับสนุนหรือผู้ให้ก�ำลังใจต่อผู้ป่วยซึ่ง

เป็นปัจจัยที่ส�ำคัญต่อกำรมำตำมนัดของผู้ป่วย	 โดย

จะเห็นได้จำกผลกำรวิจัยนี้สอดคล้องกับผลกำรวิจัย

ของ	Kruse7	และ	Dobscha5	และคณะ	อย่ำงไรก็ตำม	

Dobschaได้ให้ควำมเห็นว่ำ	 กำรกระตุ้นจำกครอบครัว

ให้ผู ้ป่วยมำพบแพทย์	 ถ้ำกระตุ้นบ่อยจนผู้ป่วยรู ้สึก

กดดันก็อำจจะส่งผลต่อกำรมำพบแพทย์ตำมนัด

จำกงำนวจิยัของ	Ciechanowski3	และ	Compton	

และคณะ4	ในปี	ค.ศ.	2006	ได้ท�ำกำรรวบรวมข้อมลูจำก

เวชระเบียนจ�ำนวน	 234	 ใบในประเทศสหรัฐอเมริกำ		

พบว่ำ	 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรผิดนัดครั้งต่อมำหลังจำกที่

ได้รับกำรนัดครั้งแรก	คือ	ปัญหำใน	Axis	IV	ที่เกี่ยวกับ	

บคุคลส�ำคญัต่อกำรดแูลผูป่้วย	เช่น	กำรตำยของสมำชกิ

ในครอบครวั	หรอื	ควำมเจบ็ป่วยของสมำชกิในครอบครวั

อย่ำงไรก็ตำมมีงำนวิจัยที่พบปัจจัยอื่นๆ	ที่ส่งผลต่อกำร

ไม่มำตำมนดัของผูป่้วยโรคทำงจติเวช	โดยจำกงำนวจิยั

ของ	อุษำในปีพ.ศ.	255115	พบว่ำสำเหตุที่พบบ่อยที่สุด

ของกำรที่ผู ้ป่วยโรคซึมเศร้ำผิดนัดได้แก่	 กำรที่คิดว่ำ

ตนเองไม่ได้ป่วย	 ไม่ได้เป็นอะไร	 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	 39	

ส่วนเรื่อง	ญำติและบุคคลในครอบครัวไม่เห็นด้วยกับ

กำรรักษำเป็นอันดับที่	6	คือร้อยละ	19	ซึ่งจำกงำนของ	

ผู ้วิจัยนี้พบสิ่งที่ต ่ำงกันคือ	 เรื่องของปัจจัยที่ทรำบ	

เกี่ยวกับโรคของตนเอง	จำกค�ำถำมข้อที่	 14-17	พบว่ำ	

มีควำมต่ำงแต่ไม่มีนัยส�ำคัญทำงสถิติ

จำกกำรน�ำข้อค�ำถำมมำแบ่งเป็นหมวดหมูพ่บว่ำ	

หมวดที่พบควำมแตกต่ำงของผู้มำตำมนัดและผู้ผิดนัด

อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	คือ	หมวด	แพทย์	ผู้ป่วย	ซึ่งในแต่ละ

ค�ำถำมเป็นค�ำถำมเกีย่วกบักำรสือ่สำร	และสมัพนัธภำพ

ระหว่ำงแพทย์กับ	 และมีงำนวิจัยที่สอดคล้องกับ	

ผลวิจัยนี้	 ได้แก่	 งำนวิจัยของ	 Wilder	 และคณะ12		

ในปี	 ค.ศ.1997	 ได้กล่ำวเอำไว้ว่ำ	 คุณภำพของระบบ

กำรบริกำรจะดีได้นั้นขึ้นอยู่กับสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำง

แพทย์กับผู้ป่วยซึ่งมีผลอย่ำงมำกต่อกำรมำตำมนัด	

จำกแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรเข้ำใจในแต่ละ

ข้อค�ำถำมนั้น	พบว่ำ	 ผู้เข้ำร่วมวิจัยตอบค�ำถำมในข้อ

แรกย่อยแต่ละข้อ	 อยู่ในเกณฑ์มำกกว่ำหรือเท่ำกับ

ร้อยละ	 80	 และจะมีเพียงบำงข้อที่ผู้ป่วยตอบค�ำถำม

ไม่สอดคล้องไปในในทิศทำงเดียวกัน	 ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่

ผู้วิจัยสังเกตเห็นนั้นคือ	 มีผู้เข้ำร่วมวิจัยที่มีโรคจิตเภท

ซึ่งมีเพียง	 1	 รำยที่ตอบค�ำถำมจำกงำนวิจัยนี้	 และ	

มีโอกำสที่จะเข้ำใจในเนื้อหำของค�ำถำมได้ยำกกว่ำ	

ผูป่้วยโรคอืน่ๆ	ซึง่จำกสมำคมจติแพทย์แห่งประเทศไทย	

ในปี	พ.ศ.2552	ได้กล่ำวในหนังสือชื่อ	ต�ำรำโรคจิตเภท

ว่ำ	 ได้มีสมมุติฐำนที่กล่ำวถึงผู้ป่วยจิตเภท20	ว่ำมีกำร

เข้ำใจในภำษำ	 ทั้งในแง่ของโครงสร้ำงของประโยค	

(syntactic)	และควำมหมำยที่แตกตำ่งระหวำ่งค�ำหรือ
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สัญลักษณ์	(semantic)	ซึ่งจะน�ำไปสู่ควำมผิดปกติของ

ควำมคิด	 ดังนั้นทำงผู้วิจัยจึงมีควำมคิดเกี่ยวกับกลุ่ม	

ผู้ป่วยที่มีปัญหำทำงด้ำนโรคจิตเภทว่ำอำจจะมีปัญหำ

ต่อกำรท�ำควำมเข้ำใจในแบบสอบถำม	แต่ในงำนวิจัย

นีไ้ม่ได้คดัผูป่้วยทีม่โีรคจติเภทออกไป	ซึง่อำจจะมผีูป่้วย

กลุ่มนี้เข้ำมำอยู่ในกลุ่มผู้เข้ำร่วมวิจัยได้	

จำกกำรทดสอบควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือโดย

กำรหำควำมสอดคล้องภำยใน	(internal	consistency)	

ซึ่งได้ค่ำ Cronbach	 alpha=	 0.80	 ซึ่งสำมำรถสรุป
ได้ว่ำแบบสอบถำมในส่วนที่สองในแต่ละข้อมีควำม

สอดคล้องกันภำยใน	

สรุป
เนื่องจำกแบบสอบถำมชุดนี้อยู ่ในระหว่ำง	

กำรพฒันำ	psychometric	properties	ซึง่อำจจะพฒันำ

ต่อได้ด้วยกำรใช้กลุ่มตัวอย่ำงประมำณ	200	รำย		เพื่อ

ให้แบบสอบถำมมีค่ำ	Cronbach	น่ำเชื่อถือมำกขึ้น	ซึ่ง

เป็นข้อจ�ำกัดของผู้ท�ำวิจัยในเรื่องระยะเวลำในกำรท�ำ

วจิยั	แต่ถงึอย่ำงไรกต็ำมแบบสอบถำมทีท่ำงผูว้จิยัได้ท�ำ

ขึ้นนี้มีค่ำควำมสอดคล้องภำยในซึ่งเป็นค่ำที่ยอมรับได้	

ดังนั้นทำงผู้วิจัยจึงสนับสนุนให้มีกำรน�ำแบบสอบถำม

ปัจจัยกำรผิดนัดของผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่ที่มีช่วงอำยุ	

18-70	ปี	ไปพัฒนำต่อ
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 แนวค�าถามส�าหรับสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเกี่ยวกับความเข้าใจในแต่ละข้อค�าถามของ

แบบสอบถาม “ปัจจัยการผิดนัดครั้งถัดไปของผู้ป่วยที่หน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์ผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ  

18 ถึง 70 ปี”  หลังจากที่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยท�าแบบสอบถามทั้งสองชุดซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที

ให้ถามดังต่อไปน้ี
1		 จำกค�ำถำม	“ท่านรู้สึกว่าแพทย์ในหน่วยนี้สามารถท�าให้อาการต่างๆ ลดน้อยลง” 

 ท่ำนเข้ำใจว่ำค�ำถำมข้อนี้เกี่ยวกับ	กำรที่จิตแพทย์สำมำรถช่วยรักษำอำกำรต่ำงๆ	ที่ท่ำนมีปัญหำให้ลดน้อยลงได้	ใช่หรือไม่

	  ใช่	  ไม่ใช่

	 ถ้ำท่ำนตอบ	เหน็ด้วยอย่างยิง่	ในค�ำถำมข้อนี	้หมำยควำมว่ำ	ท่ำนมัน่ใจว่ำจติแพทย์สำมำรถท�ำให้อำกำรต่ำงๆ	ทีท่่ำนมปัีญหำ

ให้ลดน้อยลงได้ใช่หรือไม่

	  ใช่	  ไม่ใช่

 ถ้ำท่ำนตอบ	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ในค�ำถำมข้อนี้	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนไม่เชื่อว่ำจิตแพทย์สำมำรถช่วยรักษำอำกำรต่ำงๆ	ที่ท่ำน

มีปัญหำให้ลดน้อยได้	ใช่หรือไม่

	  ใช่	  ไม่ใช่

2	 จำกค�ำถำม		“ท่านคิดว่าแพทย์สามารถป้องกันไม่ให้โรครุนแรงขึ้นได”้	

	 ท่ำนเข้ำใจว่ำค�ำถำมข้อนี้เกี่ยวกับ	กำรที่จิตแพทย์สำมำรถป้องกันไม่ให้โรคที่ท่ำนเป็นอยู่รุนแรงมำกกว่ำเดิม	ใช่หรือไม่

	  ใช่	  ไม่ใช่

	 ถ้ำท่ำนตอบ	 เห็นด้วยอย่างยิ่ง	 ในค�ำถำมข้อนี้	 หมำยควำมว่ำ	ท่ำนมั่นใจว่ำจิตแพทย์สำมำรถป้องกันไม่ให้โรคที่คุณเป็นอยู่

รุนแรงขึ้น	ใช่หรือไม่

	  ใช่	  ไม่ใช่

	 ถ้ำท่ำนตอบ	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ในค�ำถำมข้อนี้	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนไม่เชื่อว่ำจิตแพทย์สำมำรถป้องกันไม่ให้โรคที่คุณเป็นอยู่

รุนแรงขึ้น	ใช่หรือไม่

	  ใช่	  ไม่ใช่

3 จำกค�ำถำม	“ท่านเคยมีประสบการณ์ไม่ดีในอดีตต่อการรักษา”

 ท่ำนเข้ำใจว่ำ	ค�ำถำมข้อนี้ถำมเกี่ยวกับ	กำรรักษำโรคของท่ำนที่ผ่ำนมำว่ำเคยเจอเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์	ใช่หรือไม่

	  ใช่	  ไม่ใช่

	 ถ้ำท่ำนตอบ		เคยอย่างยิ่ง	ในค�ำถำมข้อนี้	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนไม่เคยเจอเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่อกำรรักษำโรคของท่ำนที่

ผ่ำนมำ	ใช่หรือไม่

	  ใช่	  ไม่ใช่

	 ถ้ำท่ำนตอบ	ไม่เคยอย่างยิ่ง	ในค�ำถำมข้อนี้	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนเคยเจอเหตุกำรณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่อกำรรักษำโรคของท่ำนที่

ผ่ำนมำ	ใช่หรือไม่

	  ใช่	  ไม่ใช่

4 จำกค�ำถำม	“ท่านมีความรู้สึกกลัวต่อผลข้างเคียงของยา”

	 ท่ำนเข้ำใจว่ำ	ค�ำถำมข้อนี้ถำมเกี่ยวกับ	ควำมรู้สึกกลัวต่อยำที่ท่ำนได้รับจำกจิตแพทย์	ในเรื่องผลข้ำงเคียง	ใช่หรือไม่

	  ใช่	  ไม่ใช่

	 ถ้ำท่ำนตอบ	ไม่กลวัอย่างยิง่	ในค�ำถำมข้อนี	้หมำยควำมว่ำ	ท่ำนไม่กลวัอย่ำงแน่นอนต่อผลข้ำงเคยีงของยำทีไ่ด้รบัจำกจติแพทย์	

ใช่หรือไม่

	  ใช่	  ไม่ใช่

	 ถ้ำท่ำนตอบ	กลัวอย่างยิ่ง	ในค�ำถำมข้อนี้	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนกลัวในผลข้ำงเคียงของยำที่ได้รับจำกจิตแพทย์	ใช่หรือไม่

	  ใช่	  ไม่ใช่
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5	 จำกค�ำถำม	“ท่านมีต้นทุนทางการเงินในการรักษาเพียงพอหรือไม่”
 ท่ำนเข้ำใจว่ำ	ค�ำถำมข้อนี้ถำมเกี่ยวกับ	ปัญหำ	เรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำของท่ำน	ใช่หรือไม่
	  ใช่	  ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบ	เพียงพออย่างยิ่ง	ในค�ำถำมข้อนี้	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนไม่มีปัญหำเกี่ยวกับเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำ
	  ใช่	  ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบ	ไม่เพียงพออย่างยิ่ง	ในค�ำถำมข้อนี้	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนมีปัญหำอย่ำงมำกเกี่ยวกับเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำ
	  ใช่	  ไม่ใช่
6 จำกค�ำถำม	“ท่านคิดว่ามีขั้นตอนยุ่งยากในการพบจิตแพทย์”
	 ท่ำนเข้ำใจว่ำ	ค�ำถำมข้อนี้ถำมเกี่ยวกับเรื่อง	ขั้นตอนที่สร้ำงควำมล�ำบำกให้กับท่ำนก่อนที่จะได้พบกับจิตแพทย์ใช่หรือไม่	
	  ใช่	  ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบ	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ในค�ำถำมข้อนี้	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนรู้สึกว่ำกว่ำจะได้พบกับจิตแพทย์เป็นเรื่องที่ยุ่งยำกมำก
	  ใช่	  ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบ	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ในค�ำถำมข้อนี้	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนรู้สึกว่ำกำรได้พบกับจิตแพทย์เป็นเรื่องที่ง่ำย
	  ใช่	  ไม่ใช่
7 จำกค�ำถำม	“การนัดหมายครั้งถัดไปกับจิตแพทย์มีความสะดวกหรือไม่”
	 ท่ำนเข้ำใจว่ำ	ค�ำถำมนี้เกี่ยวกับ	นัดครั้งถัดไปของท่ำนกับจิตแพทย์ท่ำนมีควำมสะดวกที่จะมำตำมนัด	ใช่หรือไม่
	  ใช่	  ไม่ใช่
 ถ้ำท่ำนตอบ	ไม่สะดวกอย่างยิ่ง ในค�ำถำมข้อนี้	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนรู้สึกไม่มั่นใจอย่ำงมำกต่อกำรมำตำมนัดครั้งถัดไป
	  ใช่	  ไม่ใช่
 ถ้ำท่ำนตอบ	สะดวกอย่างยิ่ง	ในค�ำถำมข้อนี้	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนรู้สึกมั่นใจว่ำนัดครั้งถัดไปท่ำนสำมำรถมำตำมนัดได้
	  ใช่	  ไม่ใช่
8 จำกค�ำถำม	“การนัดหมายในครั้งถัดไปกับจิตแพทย์ห่างไปหรือไม่”
	 ท่ำนเข้ำใจว่ำ	ค�ำถำมนี้เกี่ยวกับ	ระยะห่ำงของกำรนัดหมำยครั้งถัดไประหว่ำงท่ำนกับจิตแพทย์ใช่	หรือไม่
	  ใช่	  ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบ	ห่างไปอย่างยิ่ง	 ในค�ำถำมข้อนี้	 หมำยควำมว่ำ	 ระยะห่ำงของกำรนัดหมำยครั้งถัดไประหว่ำงท่ำนกับจิตแพทย์		

ท่ำนมองว่ำไม่ห่ำงมำก
	  ใช่	  ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบ	 ไม่ห่างอย่างยิ่ง	 ในค�ำถำมข้อนี้	 หมำยควำมว่ำ	 ระยะห่ำงของกำรนัดหมำยครั้งถัดไประหว่ำงท่ำนกับจิตแพทย์		

ท่ำนมองว่ำห่ำงมำกเกินไป
	  ใช่	  ไม่ใช่
9 จำกค�ำถำม “ท่านคิดว่าการมาหาจิตแพทย์จะเป็นตราบาปของท่านหรือไม”่	
	 ท่ำนเข้ำใจว่ำ	ค�ำถำมนี้เกี่ยวกับเรื่องทัศนคติที่ท่ำนมีต่อกำรมำหำจิตแพทย์ใช่หรือไม่
	  ใช่	  ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบ	เป็นอย่างยิ่ง	ในค�ำถำมข้อนี้	หมำยควำมว่ำ		กำรมำหำจิตแพทย์ท�ำให้ท่ำนรู้สึกอับอำยอย่ำงมำก
	  ใช่	  ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบ	ไม่เป็นอย่างยิ่ง ในค�ำถำมข้อนี้	หมำยควำมว่ำ	กำรมำหำจิตแพทย์ไม่ได้ท�ำให้ท่ำนรู้สึกอับอำย
	  ใช่	  ไม่ใช่
10	 จำกค�ำถำม “ท่านมีความไม่สะดวกหรือปัญหาอุปสรรคในการเดินทางมาหาจิตแพทย์”
 ท่ำนเข้ำใจว่ำ	ค�ำถำมนี้ถำมเกี่ยวกับปัญหำหรืออุปสรรคของท่ำนต่อกำรมำหำจิตแพทย์ใช่หรือไม่
	  ใช่	  ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบ	มีอย่างยิ่ง	ในค�ำถำมข้อนี้	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนไม่มีปัญหำหรืออุปสรรคในกำรมำหำจิตแพทย์
	  ใช่	  ไม่ใช ่
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 ถ้ำท่ำนตอบ	ไม่มีอย่างยิ่ง	ในค�ำถำมข้อนี้	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนมีปัญหำหรืออุปสรรคในกำรมำหำจิตแพทย์อย่ำงมำก
	  ใช่	  ไม่ใช่
11	 จำกค�ำถำม “ท่านรับรู้ในความเอื้ออาทรของจิตแพทย์หรือไม่” 
 ท่ำนเข้ำใจว่ำ	ค�ำถำมนี้ถำมเกี่ยวกับ	จิตแพทย์ว่ำมีควำมเมตตำและเอำใจใส่ต่อตัวท่ำน	ใช่หรือไม่
	  ใช่	  ไม่ใช่
 ถ้ำท่ำนตอบ	รับรู้อย่างยิ่ง	ในค�ำถำมข้อนี้	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนคิดว่ำจิตแพทย์ที่รักษำมีควำมเมตตำและเอำใจใส่ต่อตัวท่ำน	
	  ใช่	  ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบ	ไม่รับรู้อย่างยิ่ง	ในค�ำถำมข้อนี้	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนคิดว่ำจิตแพทย์ที่รักษำไม่มีควำมเมตตำและเอำใจใส่ต่อตัวท่ำน	
	  ใช่	  ไม่ใช่
12	 จำกค�ำถำม “ท่านรู้สึกว่าจิตแพทย์รับฟังและเข้าใจในความไม่สบายของท่านหรือไม่”
 ท่ำนเข้ำใจว่ำ	ค�ำถำมนี้ถำมเกี่ยวกับกำรรับฟังและเข้ำใจของจิตแพทย์ที่มีต่อควำมไม่สบำยของท่ำนใช่หรือไม่
	  ใช่	  ไม่ใช่
 ถ้ำท่ำนตอบ	สนใจอย่างยิ่ง	ในค�ำถำมข้อนี้	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนคิดว่ำจิตแพทย์รับฟังและเข้ำใจในควำมสบำยของท่ำนเป็นอย่ำงดี
	  ใช่	  ไม่ใช่
 ถ้ำท่ำนตอบ	ไม่สนใจอย่างยิ่ง	ในค�ำถำมข้อนี้	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนคิดว่ำจิตแพทย์ไม่รับฟังและไม่เข้ำใจในควำมสบำยของท่ำนเลย
	  ใช่	  ไม่ใช่
13	 จำกค�ำถำม	“ท่านคิดว่าจิตแพทย์ได้อธิบายวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อช่วยในการรักษาอย่างเพียงพอ”	ค�ำถำมนี้ถำมเกี่ยวกับ

จิตแพทย์ในกำรอธิบำยเกี่ยวกับวิธีกำรดูแลต่อโรคที่ท่ำนเป็นอยู่ใช่หรือไม่
	 	ใช่	 	ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบ	เพยีงพออย่างยิง่	ในค�ำถำมข้อนี้	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนมัน่ใจว่ำจติแพทย์ได้อธบิำยวธิกีำรปฏบิตัติวัเพือ่ช่วยในกำร

รักษำอย่ำงเพียงพอใช่หรือไม่
	 	ใช่	 	ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบ	ไม่เพยีงพออย่างยิง่	ในค�ำถำมข้อนี	้หมำยควำมว่ำ	ท่ำนไม่คดิว่ำจติแพทย์อธบิำยวธิกีำรปฏบิตัติวัเพือ่ช่วยในกำร

รักษำอย่ำงเพียงพอใช่หรือไม่
	 	ใช่	 	ไม่ใช่
14	 จำกค�ำถำม	 “ท่านคิดว่าท่านเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ของท่านหลังจากได้คุยกับจิตแพทย์หรือไม”่	

ค�ำถำมนี้ถำมเกี่ยวกับข้อมูลที่จิตแพทย์ได้บอกเกี่ยวกับข้อมูลของโรคที่ท่ำนเป็นอยู่ใช่หรือไม่
	 	ใช่	 	ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบ	เข้าใจอย่างยิง่	ในค�ำถำมข้อนี	้หมำยควำมว่ำ	จติแพทย์ได้บอกข้อมลูของโรคทีท่่ำนเป็นอยูอ่ย่ำงเพยีงพอและท�ำให้

ท่ำนเข้ำใจอย่ำงถ่องแท้	ใช่หรือไม่
	 	ใช่	 	ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบ	ไม่เข้าใจอย่างยิง่	ในค�ำถำมข้อนี้	หมำยควำมว่ำ	จติแพทย์ได้บอกข้อมลูของโรคท่ำนเป็นอยูไ่ม่เพยีงพอและท�ำให้

ท่ำนไม่เข้ำใจต่อตัวโรคที่ท่ำนเป็น	ใช่หรือไม่
	 	ใช่	 	ไม่ใช่
15	 จำกค�ำถำม	 “ท่านรับรู้ถึงความเสี่ยงเรื่องอาการที่แย่ลงในอนาคตหรือไม”่หมำยควำมว่ำ	ท่ำนได้ทรำบถึงข้อมูลเกี่ยวกับ

โอกำสและแนวโน้มที่โรคของท่ำนจะแย่ลงในอนำคตใช่หรือไม่
	 	ใช่	 	ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบ	รับรู้อย่างยิ่ง	ในค�ำถำมข้อนี้	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนได้ทรำบถึงข้อมูลเกี่ยวกับโอกำสและแนวโน้มที่โรคของท่ำนจะ

แย่ลงในอนำคต
	 	ใช่	 	ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบ	ไม่รับรู้อย่างยิ่ง	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนไม่ได้ทรำบถึงข้อมูลเกี่ยวกับโอกำสและแนวโน้มที่โรคของท่ำนจะแย่ลงในอนำคต
	 	ใช่	 	ไม่ใช่
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16	 จำกค�ำถำม	“ท่านคดิว่าการรกัษาทีผ่่านมาท�าให้อาการของท่านดขีึน้หรอืไม่”	หมำยควำมว่ำ	กำรรกัษำโรคของท่ำนทีผ่่ำน
มำตอบสนองแค่ไหน	ใช่หรือไม่

	 	ใช่	 	ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบ	สนองอย่างยิ่ง	หมำยควำมว่ำ	กำรรักษำที่ผ่ำนมำท�ำให้อำกำรของท่ำนไม่ดีขึ้น	ใช่หรือไม่
	 	ใช่	 	ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบ	ไม่สนองอย่างยิ่ง	หมำยควำมว่ำ	กำรรักษำที่ผ่ำนมำท�ำให้อำกำรของท่ำนดีขึ้น	ใช่หรือไม่
	 	ใช่	 	ไม่ใช่
17	 จำกค�ำถำม	“ท่านรู้สึกว่าจิตแพทย์สามารถรักษาโรคของท่านได”้	ท่ำนเข้ำใจค�ำถำมข้อนี้หมำยถึง	ควำมมั่นใจที่ท่ำนมีต่อ

จิตแพทย์ในกำรรักษำโรคของท่ำนใช่หรือไม่
	 	ใช่	 	ไม่ใช่	
	 ถ้ำท่ำนตอบ	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หมำยควำมว่ำ		ท่ำนไม่มั่นใจที่จิตแพทย์สำมำรถรักษำโรคของท่ำนได้เลย
	 	ใช่	 	ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบ	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนมั่นใจอย่ำงมำกที่จิตแพทย์สำมำรถรักษำโรคของท่ำนได้
	 	ใช่	 	ไม่ใช่
18	 จำกค�ำถำม	“ท่านมีสิ่งช่วยเตือนความจ�าในวันนัดครั้งถัดไปหรือไม”่
	 ท่ำนเข้ำใจว่ำ	ค�ำถำมข้อนี้เกี่ยวกับ	สิ่งของที่จะช่วยเตือนควำมจ�ำของท่ำนในวัดนัดครั้งถัดไป	ใช่หรือไม่
	 	ใช่	 	ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบ	มีอย่างยิ่ง	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนมีสิ่งของที่จะช่วยเตือนควำมจ�ำของท่ำนในวัดนัดครั้งถัดไป
	 	ใช่	 	ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบ	ไม่มีอย่างยิ่ง	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนไม่มีสิ่งของที่จะช่วยเตือนควำมจ�ำของท่ำนในวันนัดครั้งถัดไป
	 	ใช่	 	ไม่ใช่
19	 จำกค�ำถำม	“ในการมารักษากับจิตแพทย์ท่านมีญาติหรือคนรู้จัก ให้ก�าลังใจหรือการสนับสนุนหรือไม”่	
	 ท่ำนเข้ำใจว่ำ	ค�ำถำมข้อนี้เกี่ยวกับท่ำน	ว่ำท่ำนมีญำติหรือคนรู้จักที่คอยให้ก�ำลังใจหรือสนับสนุนให้ท่ำนมำตำมนัด	ใช่หรือไม่
	 	ใช่	 	ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบว่ำ	มีอย่างยิ่ง	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนมีญำติหรือคนรู้จักที่คอยให้ก�ำลังใจหรือสนับสนุนให้ท่ำนมำตำมนัด
	 	ใช่	 	ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบว่ำ	ไม่มีอย่างยิ่ง	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนไม่มีญำติหรือคนรู้จักที่คอยให้ก�ำลังใจหรือสนับสนุนให้ท่ำนมำตำมนัด
	 	ใช่	 	ไม่ใช่
20	 จำกค�ำถำม	ท่านเข้าถึงการรักษากับจิตแพทย์ได้อย่างง่ายดายหรือไม่
	 ท่ำนเข้ำใจว่ำ	ค�ำถำมข้อนี้เกี่ยวกับ	กำรที่ท่ำนมำหำจิตแพทย์ได้อย่ำงสะดวก	ใช่หรือไม่
	 	ใช่	 	ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบว่ำ	ง่ายดายอย่างยิ่ง	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนมำหำจิตแพทย์ได้อย่ำงสะดวกมำก	ใช่หรือไม่
	 	ใช่	 	ไม่ใช่
	 ถ้ำท่ำนตอบว่ำ	ไม่ง่ายดายอย่างยิ่ง	หมำยควำมว่ำ	ท่ำนมำหำจิตแพทย์ได้อย่ำงล�ำบำกมำกใช่หรือไม่
	 	ใช่	 	ไม่ใช่
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 แบบส�ารวจปัจจัยการผิดนัดของผู้ป่วยที่หน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์ผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 18 ถึง 70 ปี

เลือกค�าตอบที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดในหัวข้อ โดยกากบาท (x) ลงในกระดาษค�าตอบ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย

1 เพศ      

	 	1)	ชำย													 	2)	หญิง	

2 อายุ     									 		ปี		 	(อำยุเต็มปี) 

3 สถานภาพสมรส

 	1)	โสด	 	2)	สมรส	 	3)	ม่ำย	 	4)	หย่ำ/แยก	

4 ระดับการศึกษาชั้นสูงสุด

 	1)	ประถมศึกษำ	 	2)	มัธยมศึกษำตอนต้น	 	3)		มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช	 	4)	ปวส/ปวช

	 	5)	อนุปริญญำ	 	6)	ปริญญำตรี	 	7)	สูงกว่ำระดับปริญญำตรี	 	8)	อื่นๆ	ระบุ…………	

5 อาชีพ 	1)	รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ/ธนำคำร	 	2)	รับจ้ำง/พนักงำนบริษัท	 	3)	ธุรกิจส่วนตัว/ค้ำขำย	

		 	 	4)	งำนบ้ำน/พ่อบ้ำน	 	5)	ว่ำงงำน	 	6)	อื่นๆ	ระบุ…………	

6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 	1)	ต�่ำกว่ำ	3,000	บำท	 	2)	3,001-8,000	บำท	 	3)	8,001-10,000	บำท		

	 	 	 	4)	10,001-50,000	 	5)	50,001-100,000	บำท	 	6)	มำกกว่ำ	100,000	บำท	

7 ถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจุบัน

	 	1)	กรุงเทพ	 	2)	ต่ำงจังหวัด	ระบุ	………….	

ส่วนที่สอง 2  ปัจจัยที่ท�าให้ผู้ป่วยผิดนัดในครั้งต่อไป

 เลือกค�าตอบที่ใกล้เคียงหรือตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดในหัวข้อ โดยกากบาท (x) ลงในกระดาษค�าตอบ

ส่วนที่สอง

การรับรู้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ 

1 ท่านรู้สึกว่าแพทย์ในหน่วยนี้สามารถท�าให้อาการต่างๆ ลดน้อยลง

	 	1	เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง	 	2	เห็นด้วย	 	3	ไม่แน่ใจ	 	4	ไม่เห็นด้วย	 	5	ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

2 ท่านคิดว่าแพทย์สามารถป้องกันไม่ให้โรครุนแรงขึ้นได้

	 	1	เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง	 	2	เห็นด้วย	 	3	ไม่แน่ใจ	 	4	ไม่เห็นด้วย	 	5	ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

การรับรู้ต้นทุนในการดูแลสุขภาพ 

3 	ท่านเคยมีประสบการณ์ไม่ดีในอดีตต่อการรักษา	

	 	1	เคยอย่ำงยิ่ง	 	2	เคย	 	3	ไม่แน่ใจ	 	4	ไม่เคย	 	5	ไม่เคยอย่ำงยิ่ง

4 ท่านมีความรู้สึกกลัวต่อผลข้างเคียงของยา

	 	1	กลัวอย่ำงยิ่ง	 	2	กลัว	 	3	ไม่แน่ใจ	 	4	ไม่กลัว		 	5	ไม่กลัวอย่ำงยิ่ง 

5 ท่านมีต้นทุนทางการเงินในการรักษาเพียงพอหรือไม่

	 	1	เพียงพออย่ำงยิ่ง	 	2	เพียงพอ	 	3	ไม่แน่ใจ	 	4	ไม่เพียงพอ	 	5	ไม่เพียงพออย่ำงยิ่ง

6 ท่านคิดว่ามีขั้นตอนยุ่งยากในการพบจิตแพทย์

	 	1	เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง	 	2	เห็นด้วย	 	3	ไม่แน่ใจ	 	4	ไม่เห็นด้วย	 	5	ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง
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อุปสรรคในการดูแลสุขภาพ	

7 การนัดหมายครั้งถัดไปกับจิตแพทย์มีความสะดวกหรือไม่ 

	 	1	สะดวกอย่ำงยิ่ง	 	2	สะดวก	 	3	ไม่แน่ใจ	 	4	ไม่สะดวก	 	5	ไม่สะดวกอย่ำงยิ่ง	

8 การนัดหมายในครั้งถัดไปกับจิตแพทย์ห่างไปหรือไม่ 

	 	1	ห่ำงไปอย่ำงยิ่ง	 	2	ห่ำง	 	3	ไม่แน่ใจ	 	4	ไม่ห่ำง	 	5	ไม่ห่ำงอย่ำงยิ่ง

9 ท่านคิดว่าการมาหาจิตแพทย์จะเป็นตราบาปของท่านหรือไม่

	 	1	เป็นอย่ำงยิ่ง	 	2	เป็น	 	3	ไม่แน่ใจ	 	4	ไม่เป็น	 	5	ไม่เป็นอย่ำงยิ่ง

10 ท่านมีความไม่สะดวกหรือปัญหาอุปสรรคในการเดินทางมาหาจิตแพทย์

	 	1	มีอย่ำงยิ่ง	 	2	มี	 	3	ไม่แน่ใจ	 	4	ไม่มี	 	5	ไม่มีอย่ำงยิ่ง

ปัจจัยด้านแพทย-์ผู้ป่วย

11 ท่านรับรู้ในความเอื้ออาทรของจิตแพทย์หรือไม่

	 	1	รับรู้อย่ำงยิ่ง	 	2	รับรู้	 	3	ไม่แน่ใจ	 	4	ไม่รับรู้	 	5	ไม่รับรู้อย่ำงยิ่ง

12 ท่านรู้สึกว่าจิตแพทย์รับฟังและเข้าใจในความไม่สบายของท่านหรือไม่

	 	1	สนใจอย่ำงยิ่ง	 	2	สนใจ	 	3	ไม่แน่ใจ	 	4	ไม่สนใจ	 	5	ไม่สนใจอย่ำงยิ่ง

13 ท่านคิดว่าจิตแพทย์ได้อธิบายวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อช่วยในการรักษาอย่างเพียงพอ

	 	1	เพียงพออย่ำงยิ่ง		 	2	เพียงพอ	 	3	ไม่แน่ใจ				 	4	ไม่เพียงพอ			 	5	ไม่เพียงพออย่ำงยิ่ง

ปัจจัยในการเจ็บป่วย

14 ท่านคิดว่าท่านเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ของท่านหลังจากได้คุยกับจิตแพทย์หรือไม่

	 	1	เข้ำใจอย่ำงยิ่ง				 	2	เข้ำใจ			 	3	ไม่แน่ใจ	 	4	ไม่เข้ำใจ					 	5	ไม่เข้ำใจอย่ำงยิ่ง

15 ท่านรับรู้ถึงความเสี่ยงเรื่องอาการที่แย่ลงในอนาคตหรือไม่

	 	1	รับรู้อย่ำงยิ่ง		 	2	รับรู้						 	3	ไม่แน่ใจ							 	4	ไม่รับรู้					 	5	ไม่รับรู้อย่ำงยิ่ง

16 ท่านคิดว่าการรักษาที่ผ่านมาท�าให้อาการของท่านดีขึ้นหรือไม่

	 	1	สนองอย่ำงยิ่ง			 	2	สนอง	 	3	ไม่แน่ใจ					 	4	ไม่สนอง							 	5	ไม่สนองอย่ำงยิ่ง

17 ท่านรู้สึกว่าจิตแพทย์สามารถรักษาโรคของท่านได้

	 	1	เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง						 	2	เห็นด้วย						 	3	ไม่แน่ใจ						 	4	ไม่เห็นด้วย	 	5	ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง

ปัจจัยเกี่ยวกับข้อแนะน�าเพื่อด�าเนินการ

18 ท่านมีสิ่งช่วยเตือนความจ�าในวันนัดครั้งถัดไปหรือไม่

	 	1	มีอย่ำงยิ่ง	 	2	มี	 	3	ไม่แน่ใจ	 	4	ไม่มี	 	5	ไม่มีอย่ำงยิ่ง

19 ในการมารักษากับจิตแพทย์ท่านมีญาติหรือคนรู้จัก ให้ก�าลังใจหรือการสนับสนุนหรือไม่

	 	1	มีอย่ำงยิ่ง	 	2	มี	 	3	ไม่แน่ใจ	 	4	ไม่มี	 	5	ไม่มีอย่ำงยิ่ง

20 ท่านเข้าถึงการรักษากับจิตแพทย์ได้อย่างง่ายดายหรือไม่

	 	1	ง่ำยดำยอย่ำงยิ่ง	 	2	ง่ำยดำย	 	3	ไม่แน่ใจ	 	4	ไม่ง่ำยดำย	 	5	ไม่ง่ำยดำยอย่ำงยิ่ง
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