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บทคัดยอ

การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูป ว ยโรคมะเร็งทอทางเดินนํา้ ดี ตอการพยาบาลทีไ่ ด
รับในหอผูปวยศัลยกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร เก็บรวบรวมขอมูลในชวงระหวางเดือนกันยายน 2555 ถึง เดือน
พฤษภาคม 2556 กลุมตัวอยางไดจากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 95 ราย เครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ประกอบดวย 1) แบบสํารวจขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 2) แบบวัดความพึงพอใจของผูปวยตอการ
พยาบาลที่ไดรับ ของลาโมนิกา และคณะ ฉบับที่ไดรับการแปลเปนภาษาไทย ซึ่งมีคําถามทั้งหมด 41 ขอ เนื้อหาของ
คําถามเกี่ยวของกับองคประกอบดานความพึงพอใจตอการพยาบาลที่ไดรับ 3 ดาน ไดแก 1) ดานที่ทําใหเกิดความ
รูสึกไมพึงพอใจ 2) ดานการสนับสนุนระหวางบุคคล 3) ดานที่ทําใหเกิดความรูสึกไมพอใจ ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะห
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา พบวาผูปวยรอยละ 82.1 มีความพึงพอใจตอการพยาบาลที่ไดรับในภาพรวมอยูในระดับสูง
โดยรอยละ 88.4 มีความพึงพอใจตอการพยาบาลดานการสนับสนุนระหวางบุคคลอยูในระดับสูง และรอยละ 96.8
มีความพึงพอใจตอการพยาบาลดานความประทับใจที่ดี ทั้งนี้ ผูปวยรอยละ 22.1 แสดงความเห็นวา พยาบาลควรมี
ความละเอียดรอบคอบมากกวานี้ และมีผูปวยรอยละ 5.3 แสดงความเห็นวา พยาบาลทําใหตนรูสึกวาตนเปนเพียง
คนไขที่นาสนใจศึกษาเทานั้น ไมใชเปนบุคคลที่มีความรูสึกนึกคิด และผูปวยรอยละ 2.1 แสดงความเห็นวา พยาบาล
ไมดูแลเอาใจใสเทาที่ควร ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใชเปนตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการพยาบาลในหอผูปวย
ศัลยกรรม และสามารถนําขอเสนอแนะที่ไดรับไปพัฒนารูปแบบการบริการใหไดคุณภาพตามความคาดหวังของ
ผูปวย เพื่อสงเสริมความพึงพอใจในระดับสูงทุกดาน
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ ความคาดหวังของผูปวย ผูปวยโรคมะเร็งทอทางเดินนํ้าดี

* พยาบาลชํานาญการ โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
**รองศาสตราจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
***พยาบาลชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลศรีนครินทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
****ผูชวยศาสตราจารย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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โรคมะเร็งทอนํ้าดี พบมากเปนอันดับ 1 ของ
ประเทศ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผปู ว ย
จํานวนมากมารับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร1
จากสถิติผูปวยโรคมะเร็งทอนํ้าดีรายใหมที่มารับการ
รักษา ระหวางป พ.ศ. 2550-2553 พบวามีจาํ นวนเพิม่ ขึน้
ทุกป ดังนี้ 804; 896; 1021, และ 1179 ราย ตามลําดับ2
ผูปวยที่มารักษาสวนใหญมักมาพบแพทยเมื่อมีอาการ
แสดงของโรคในระยะทายๆซึ่งมีความยุงยากซับซอน
ในการดูแลรักษาใหหายขาด มีอาการปวดแนนทอง ตา
ตัวเหลือง มีอาการคันตามตัว เบือ่ อาหาร ทุกขทรมานจาก
โรค ผูป ว ยจึงมีความคาดหวังวาหากไดรบั การผาตัดจะมี
อาการดีขนึ้ การรักษาโดยการผาตัดอาจมีทงั้ ประสบความ
สําเร็จและไมประสบความสําเร็จในการรักษา ผูป ว ยทีไ่ ม
ประสบความสําเร็จในการรักษาตามความคาดหวังจึงมัก
เกิดความไมพึงพอใจ3 ความพึงพอใจ หมายถึง การรับรู
ของผู ป ว ยเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพของบริ ก ารที่ ไ ด รั บ จาก
พยาบาลวิชาชีพเมือ่ เปรียบเทียบกับความคาดหวังของตน
เปนตัวชี้วัดที่สําคัญของคุณภาพการบริการพยาบาลที่
ไดรับการยอมรับ ดังนั้นหากผูปวยไดรับการพยาบาลที่
เหมาะสมและมีคุณภาพตามความคาดหวัง จะสงผลให
ผูปวยเกิดความพึงพอใจและเลือกที่จะมาใชบริการอีก
หรือแนะนําคนอืน่ มาใชบริการ แตหากผูป ว ยไมไดรบั การ
ุ ภาพหรือไมเปนไปตามคาดหวัง จะทําให
พยาบาลทีม่ คี ณ
ผูป ว ยเกิดความไมพงึ พอใจ อาจทําใหเกิดปญหาการเกิด
การฟองรองตางๆ ผูปวยอาจไมมาใชบริการอีกและไม
แนะนําใหคนอืน่ มาใชบริการดวย จากการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมทีผ่ า นมา พบวายังไมมผี ศู กึ ษาเกีย่ วกับความ
พึงพอใจของผูปวยโรคมะเร็งทอนํ้าดีตอการพยาบาลที่
ไดรับในหอผูปวยศัลยกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร
ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเพื่อนําไปปรับปรุง พัฒนารูปแบบ
การบริการใหไดคุณภาพตามความคาดหวังของผูปวย

วัตถุประสงคการวิจัย

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปวยโรคมะเร็ง
ท อ ทางเดิ น นํ้ า ดี ต อ การพยาบาลที่ ไ ด รั บ ในหอผู ป ว ย
ศัลยกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร
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กรอบแนวคิดการวิจัย

การศึกษานี้ เปนการวิจยั เชิงสํารวจ โดยใชแบบ
วัดความพึงพอใจของผูป ว ยตอการพยาบาลทีไ่ ดรบั ของ
ลาโมนิกาและคณะ4 ฉบับที่ไดรับการแปลเปนภาษาไทย
โดย พิกุล วิญญาเงือก มีเนื้อหาของคําถามที่เกี่ยวของ
กับองคประกอบที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจตอการ
พยาบาลที่ไดรับ 3 ดานดวยกัน ไดแก 1) ดานที่ทําให
เกิดความรูสึกไมพึงพอใจ 2) ดานการสนับสนุนระหวาง
บุคคล 3) ดานความรูสึกประทับใจที่ดี โดยมีคําถาม
ทั้งหมด 41 ขอ เปนคําถามในทางลบจํานวน 17 ขอให
ประมาณคา 5 ระดับ คือ ตั้งแตระดับ 1 ไมเห็นดวยอยาง
ยิ่งถึงระดับ 5 เห็นดวยอยางยิ่ง

วิธีดําเนินการวิจัย

การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาเชิ ง สํ า รวจ
(survey study) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูปวย
โรคมะเร็งทอนํ้าดีตอการพยาบาลที่ไดรับในหอผูปวย
ศัลยกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร ในชวงระหวางเดือน
กันยายน พ.ศ. 2555 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556
ประชากร คือ ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวา
เปนโรคมะเร็งทอนํ้าดีที่เขารับการรักษาในหอผูปวย
ศัลยกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร ในชวงระหวางเดือน
กันยายน พ.ศ. 2555- เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556
ดังตอไปนี้ 1) เปนผูปวยโรคมะเร็งทอนํ้าดีที่เขารับการ
รักษาในหอผูปวยศัลยกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร
2) มีอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง
3) สามารถสือ่ สารดวยภาษาไทยได 4) ยินดีใหความรวม
มือในการตอบแบบสอบถาม กลุม ตัวอยางในการวิจยั ครัง้
นี้เลือกจากประชากรที่มีคุณสมบัติดังกลาว โดยคํานวณ
ไดจากประชากรทั้งหมดของผูปวยโรคมะเร็งทอนํ้าดี
ที่เขารับการรักษาโดยวิธีผาตัดในหอผูปวยศัลยกรรม
โรงพยาบาลศรีนครินทร พ.ศ. 2554 จํานวน 120 ราย
ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 92 รายเพื่อความสะดวก
ในการเก็บขอมูลและเพื่อปองกันความผิดพลาดหรือ
สู ญ หายระหว า งเก็ บ ข อ มู ล ผู วิ จั ย จึ ง เพิ่ ม จํ า นวนกลุ ม
ตัวอยางเปน 95 ราย
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เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ประกอบด ว ย
สวนที่ 1 แบบสํารวจขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับ
การศึกษา อาชีพปจจุบัน การวินิจฉัยโรค และวิธีการ
รั ก ษาที่ ไ ด รั บ ส ว นที่ 2 แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ
ของผู ป ว ยต อ การพยาบาลที่ ไ ด รั บ ของลาโมนิ ก า
และคณะ 4 ฉบั บ ที่ ไ ด รั บ การแปลเป น ภาษาไทยโดย
พิกุล วิญญาเงือก มีเนื้อหาของคําถามเกี่ยวของกับองค
ประกอบ 3 ดานดวยกัน ไดแก 1) ดานที่ทําใหเกิดความ
รูสึกไมพึงพอใจ 2) ดานการสนับสนุนระหวางบุคคล
3) ดานความรูสึกประทับใจที่ดี โดยมีคําถามทั้งหมด
41 ข อ ลั ก ษณะของแบบสอบถามเป น มาตราส ว น
ประมาณคา 5 ระดับ คือ ตัง้ แตระดับ 1 ไมเห็นดวยอยางยิง่
ถึงระดับ 5 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง
การหาคุณภาพเครือ่ งมือ เครือ่ งมือทีใ่ ชในการ
วิจัยไดรับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content
validity) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย
พยาบาลชํานาญการพิเศษดานศัลยกรรมและอาจารย
พยาบาล นําแบบสอบถามมาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
ของผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ แล ว นํ า ไปทดลองใช กั บ ผู ป ว ยโรค
มะเร็งทอนํ้าดีที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางในหอ
ผูปวยศัลยกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร จํานวน 20 ราย
นําขอมูลที่ไดมาหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบราค ไดคาเทากับ .7
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ขั้ น ตอนการเก็ บ
รวบรวมขอมูล ประกอบดวย 1) ทําหนังสือขออนุญาต
เก็บรวบรวมขอมูลผานกรรมการ จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2) ทํา
หนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลผานหัวหนางาน
บริการ รองหัวหนางานบริการฝายวิชาการ ผูตรวจการ
พยาบาลและหัวหนาหอผูปวยที่ผูปวยเขารับการรักษา
เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการเก็บขอมูลและขอความ
รวมมือในการทําวิจัย 3) เลือกกลุมตัวอยางที่มีลักษณะ
ตามคุณสมบัติที่กําหนด 4) ผูวิจัยขอความรวมมือจาก
ผูปวยโดยชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย และ
ขั้นตอนการดําเนินการศึกษาใหผูปวยทราบ เมื่อผูปวย
ยินดีใหความรวมมือในการวิจัย จึงดําเนินการวิจัยและ
เก็ บ ข อ มู ล 5) ดํ า เนิ น การวิ จั ย และเก็ บ ข อ มู ล โดยให
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ผูป ว ยทําแบบสอบถามเมือ่ เสร็จแลวใหนาํ แบบสอบถาม
มาหยอนลงในกลองที่เตรียมไว
การพิ ทั ก ษ สิ ท ธิ ข องกลุ ม ตั ว อย า ง ผู วิ จั ย
อธิบายใหผเู ขารวมทราบถึงวัตถุประสงคและขัน้ ตอนใน
การดําเนินการศึกษา รวมทัง้ ประโยชนทจี่ ะไดรบั จากการ
ศึกษา โดยไมตองลงนามในแบบคํายินยอม ซึ่งการตอบ
ตกลงหรือการปฏิเสธการศึกษาครั้งนี้จะไมมีผลตอการ
ไดรับการรักษาพยาบาลจากเจาหนาที่ในทีมสุขภาพแต
อยางใด ในการศึกษานี้มีผูสมัครเขารวมจํานวน 95 ราย
และไมมีใครถอนตัวออกจากการศึกษา เมื่อเขารวมการ
ศึกษาแลวผูปวยสามารถติดตอสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ
การศึกษานี้ได และมีสิทธิที่จะขอถอนตัวออกจากการ
ศึกษาไดตลอดเวลา การตอบแบบสอบถาม ผูว จิ ยั จะจัดหา
กลองทีม่ ดิ ชิดใหอาสาสมัครหยอนแบบสอบถามลงกลอง
รับเอง ขอมูลที่ไดของผูปวยจะถูกเก็บไวเปนความลับ
หรือหากมีการนําเสนอขอมูลจะเปนการนําเสนอในภาพ
รวมหรือใชรหัสตัวเลขแทนเทานั้น
การวิ เ คราะห ข อ มู ล 1) ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล
ของผูปวยกลุมตัวอยางวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา
ตามประเภทของขอมูล 2) คะแนนความพึงพอใจของ
ผูปวยตอการพยาบาลที่ไดรับ วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหจําแนกจํานวน
และรอยละของกลุมตัวอยางในแตละระดับคะแนน คือ
คะแนนตํ่า คะแนนปานกลาง และคะแนนสูง

ผลการวิจัย

ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายจํานวน 61 ราย รอยละ 64
สวนใหญมชี ว งอายุระหวาง 51-60 ป มากทีส่ ดุ มีจาํ นวน
40 ราย รอยละ 42 ชวงอายุนอยที่สุดคือนอยกวาหรือ
เทากับ 40 ป จํานวน 3 ราย รอยละ 3.2 อายุเฉลี่ย 58
ป สวนใหญมีสถานภาพสมรสคู จํานวน 81 ราย รอยละ
85.3 จบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สุดจํานวน
74 ราย รอยละ 77.9 สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร
จํานวน 73 ราย รอยละ 76.8
คะแนนความพึ ง พอใจของผู ป ว ยต อ การ
พยาบาลที่ไดรับในหอผูปวยศัลยกรรม กลุมตัวอยาง
มีคะแนนความพึงพอใจตอการพยาบาลที่ไดรับในหอ
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ผูปวยศัลยกรรมโรงพยาบาลศรีนครินทรโดยรวมตํ่าสุด
114 คะแนนและสูงสุด 195 คะแนน คะแนนเฉลีย่ เทากับ
165.28 ซึ่งหมายถึงกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับสูงเมือ่ พิจารณาประกอบทีเ่ กีย่ วของทัง้ 3 ดาน พบวา
องคประกอบดานความรูสึกไมพึงพอใจ ซึ่งเปนหัวขอ
เชิงลบ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 30.81 ซึ่งอยูในเกณฑ
ระดับตํ่า องคประกอบดานการสนับสนุนระหวางบุคคล
มีเฉลี่ยเทากับ 54.58 ซึ่งอยูในเกณฑระดับสูง และองค
ประกอบดานความรูสึกประทับใจที่ดี มีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 48.12 ซึ่งอยูในเกณฑระดับสูง
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาแบงคะแนนที่
ไดรบั ออกเปน 3 ระดับ โดยวิธหี าอันตรภาคชัน้ พบวา กลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจตอการพยาบาลที่ไดรับในหอ
ผูป ว ยศัลยกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร อยูใ นระดับสูง
รอยละ 82.1 อยูในระดับปานกลางรอยละ 17.9 และ
ไมมีกลุมตัวอยางที่มีความพึงพอใจอยูในระดับตํ่า เมื่อ
พิจารณาองคประกอบที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจทั้ง
3 ดาน พบวา กลุม ตัวอยางมีความรูส กึ ไมพงึ พอใจ อยูใ น
ระดับตํา่ รอยละ 87.4 อยูใ นระดับปานกลาง รอยละ 12.6
และไมมีกลุมตัวอยางที่มีความรูสึกไมพึงพอใจอยูใน
ระดับสูง องคประกอบดานการสนับสนุนระหวางบุคคล
กลุม ตัวอยางมีความพึงพอใจอยูใ นระดับสูง รอยละ 88.4
อยูใ นระดับปานกลาง รอยละ 11.6 และไมมกี ลุม ตัวอยาง
ที่มีความพึงพอใจอยูในระดับตํ่า และองคประกอบดาน
ความรูสึกประทับใจที่ดีตอการพยาบาล กลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจอยูในระดับสูง รอยละ 96.8 อยูในระดับ
ปานกลาง รอยละ 3.2 และไมมีกลุมตัวอยางที่มีความ
พึงพอใจอยูในระดับตํ่า

การอภิปรายผล

ผลการศึ ก ษา พบว า กลุ ม ตั ว อย า งมี ค วาม
พึงพอใจโดยรวมตอการพยาบาลที่ไดรับในหอผูปวย
ศัลยกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร อยูในระดับสูง มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 165.28 คะแนน สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 16.20 รอยละ 82.1 หมายความวา
การพยาบาลที่กลุมตัวอยางไดรับมีความสอดคลองกับ
ความคาดหวังของกลุมตัวอยาง สงผลใหความพึงพอใจ
ของกลุมตัวอยางตอการพยาบาลที่ไดรับอยูในระดับสูง
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โดยมีองคประกอบที่เกี่ยวของ 3 ดาน ไดแก 1) ดาน
ความรูสึกไมประทับใจ 2) ดานการสนับสนุนระหวาง
บุ ค คล และ 3) ด า นความรู สึ ก ประทั บ ใจที่ ดี ความ
พึงพอใจตอการพยาบาลทีไ่ ดรบั ในระดับสูง ดังกลาว เปน
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริการใน
หอผูปวยศัลยกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร จากการ
พัฒนาคุณภาพการบริการอยางตอเนื่อง ทั้งในดานรูป
แบบการบริการพยาบาล ดานความรูทางวิชาการ ดาน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการใหบริการแกผูปวยสอดคลองกับความคาดหวัง
ของผูปวยมากที่สุด เมื่อจําแนกตามองคประกอบที่
เกี่ยวของทั้ง 3 ดาน พบวาผูปวยมีความพึงพอใจใน
1) ดานความรูสึกประทับใจที่ดีอยูในระดับสูงมากที่สุด
คือมีคะแนนอยูในชวง 41-55 คะแนน จํานวน 92 ราย
รอยละ 96.8 2) ความพึงพอใจในดานการสนับสนุน
ระหว า งบุ ค คลอยู ใ นระดั บ สู ง มี ค ะแนนอยู ใ นช ว ง
49-66 คะแนน จํานวน 84 ราย รอยละ 88.4 ความ
พึงพอใจทั้ง 2 ดาน เปนความพึงพอใจของผูใชบริการ
ตอพฤติกรรมการบริการ มีระดับสูงสอดคลองกับการ
ศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมการบริการเจาหนาที่งาน
ผูปวยนอก โรงพยาบาลบุรีรัมย5 พบวา ผูรับบริการมี
ความพึงพอใจตอพฤติกรรมพยาบาลมีคาเฉลี่ยสูงสุด
เทากับ 3.95 ซึง่ มีผลทําใหเกิดการรองเรียนนอยมาก และ
สอดคลองกับผลสํารวจความพึงพอใจของผูปวยในและ
ผูป ว ยนอก โรงพยาบาลนครศรีเชียงใหมประจําป 25496
พบวาผูปวยมีความพึงพอใจในดานพฤติกรรมบริการ
รอยละ 92.4 และดานการใหบริการพยาบาล รอยละ 93.9
3) ดานความรูสึกไมพึงพอใจ พบวา อยูในระดับตํ่ามาก
ที่สุด มีคะแนนอยูในชวง 17-39 คะแนน จํานวน 83 ราย
รอยละ 87.4 ผูปวยรอยละ 22.1 แสดงความเห็นวา
พยาบาลควรมีความละเอียดรอบคอบมากกวานี้ และมี
ผูปวย รอยละ 5.3 แสดงความเห็นวา พยาบาลทําใหตน
รูส กึ วาตนเปนเพียงคนไขทนี่ า สนใจศึกษาเทานัน้ ไมใชเปน
บุคคลที่มีความรูสึกนึกคิด และผูปวยรอยละ 2.1 แสดง
ความเห็นวา พยาบาลไมดแู ลเอาใจใสเทาทีค่ วร ความรูส กึ
ไมพงึ พอใจดังกลาวอาจเกิดจากภาระงานทีไ่ มเหมาะสมกับ
อัตรากําลังของพยาบาล พยาบาลจึงใหความสนใจกับการ
ทํางานใหทันเวลาทําใหมีเวลาดูแลผูปวยนอยกวาที่ควร
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วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

ขอเสนอแนะ

ผลการศึกษาทีไ่ ด แสดงใหเห็นวาการใหบริการ
พยาบาลของพยาบาลในหอผูป ว ยศัลยกรรม โรงพยาบาล
ศรีนครินทร มีความสอดคลองกับความคาดหวังของ
ผูปวยโรคมะเร็งทอนํ้าดี สงผลใหความพึงพอใจของ
ผูปวยตอการพยาบาลที่ไดรับอยูในระดับสูง อยางไร
ก็ตามหอผูปวยศัลยกรรมยังมีความจําเปนตองพัฒนา
คุณภาพการพยาบาล ใหไดตามมาตรฐาน เพื่อสงเสริม
ความพึงพอใจของผูปวยใหอยูในระดับสูงมากขึ้นทุก
ด า นโดยเฉพาะด า นความรู สึ ก ไม พึ ง พอใจ พยาบาล
ควรมีการบุคลิกภาพที่เปนมิตร ใหการพยาบาลโดยยึด
ผูปวยเปนศูนยกลาง ปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม เพื่อ
จะไดใหบริการที่รวดเร็ว ตามความตองการของผูปวย
และควรมีการพัฒนามาตรฐานการดูแลผูป ว ยเฉพาะโรค
เพื่อใหผูปวยไดรับการดูแลถูกตอง ครบถวนทุกขั้นตอน
ตลอดจนใหการดูแลผูป ว ยเสมือนญาติพนี่ อ ง เพือ่ ผูป ว ย
รูสึกอบอุน ปลอดภัย ไววางใจในการบริการที่ไดรับ
และสงผลใหผูปวยเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
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Abstract

Patient satisfaction, a widely accepted indicator of nursing service quality, is patients’ perception
regarding the quality nursing care in comparison with their expectation. This study aimed to evaluate satisfaction
of nursing care among patients with cholangiocarcinoma who received care at the surgery ward at Srinagarind
Hospital. Ninety-five patients were purposively selected for data collection during July 2012 to May 2013. Study
instruments consisted of demographic form and Patient Satisfaction Questionnaire translated from La Monica.
There were 41 items derived from 3 dimensions of patient satisfaction in this questionnaire. Descriptive statistics
was used for data analysis.
Results showed that 82.1% of patients were highly satisfied with overall nursing care that they received.
When considering dimensionally, it was shown that 96.8% were highly satisfied with good impression dimension
and 88.4% with interpersonal support dimension. Additionally, 22.1% perceived that nurses need to be more
careful when providing care. Approximately 5% perceived that nurses made them feel like a case study, not a care
recipient and about 2% perceived that nurses should pay more attention to their care. Study results can be used
as an indicator of nursing quality assurance for the surgery ward at Srinagarind Hospital. Moreover, information
can be used to suggest areas of improvement to meet patients’ expectations in the surgical ward.
Keywords: patients’ satisfaction, the expections of patients, cholangiocarcinoma patient
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