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ทาว ดาวิน : ความพอใจของผู้ดูแลเด็กอายุต่ากว่า 5 ปีทีเข้ารับการรักษาในภาควิชา
ศัลยกรรม ณ โรงพยาบาลเด็กแห่งชาติพนมเปญ ประเทศกัมพูชา. (SATISFACTION
FROM CAREGIVERS OF CHILDREN UNDER AGE OF FIVE FOR SURGERY
DEPARTMENT OF NATIONAL PEDIATRIC HOSPITAL PHNOM PENH
CAMBODIA) อ.ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผศ.ดร. อุษณีย์ พึงปาน, 119 หน้า.
การศึกษาภาคตัดขวางนี้เพือต้องการทีจะประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ดูแลเด็ก
อายุ ต่ากว่า 5 ปี ในกรณีทีเข้ารับการรักษาในภาควิช าศัล ยกรรม โรงพยาบาลเด็กแห่ งชาติ
พนมเปญ ประเทศกัมพูชา และเพื อดูความสัมพันธ์ระหว่างระดับความพึงพอใจกับปัจจัยอืนที
เกียวข้อง พร้อมกับน่าเสนอข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็ก
การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามได้จ่านวนผู้ให้ข้อมูล 245 คนทีเข้ามารับบริการใน
ภาควิชาศัลยกรรม โรงพยาบาลเด็กแห่งชาติ การศึกษาครั้งนี้ใช้สถิติเชิง พรรณนาในการอธิบาย
ระดับความพึงพอใจ และดูความสัมพันธ์ด้วยการใช้ไคสแควร์ทดสอบ
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จากค่าคะแนนเฉลียแล้วพบว่า ระดับความพอใจของผู้ดูแลคนไข้นอก คือ 65.46 และ
คนไข้ใน 80.06 ในจ่านวนนี้ร้อยละ 15.6 พอใจมากกับการบริการสุขภาพคนไข้นอก ในขณะทีร้อย
ละ 24.2พอใจมากกับการบริการสุขภาพคนไข้ใน ผู้ดูแลคนไข้นอกพอใจมากในเรืองมารยาทของผู้
ให้บริการ (ร้อยละ 21.2) ความสะดวกในการรับบริการสุขภาพ (ร้อยละ 20.7) และคุณภาพของ
การให้บริการ (ร้อยละ 19.0) ในขณะทีผู้ดูแลคนไข้ในพอใจมากในเรืองมารยาทของผู้ให้บริการ
(ร้อยละ 30.3) คุณภาพของการให้บริการ (ร้อยละ 27.3) และความสะดวกในการรับบริการ
สุขภาพ (ร้อยละ 24.2) ระดับการศึกษา รายได้ครอบครัว มีสถานทีให้บริการสุขภาพ สถานะทาง
การเงิน และการยอมรับผู้ให้บริการมีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
เกียวกับค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ศูนย์ข้อมูล ความสะอาดของสถานที เวลาท่างานของแพทย์ และ
จ่านวนแพทย์ทีต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิง ศัลยแพทย์ตกแต่ง และกระดูก
จากการค้นพบนี้ จึงมีข้อแนะน่าว่าภาควิชาศัลยกรรม โรงพยาบาลเด็กแห่งชาติควรจะ
พิจ ารณาค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ชัวโมงท่างาน และรับแพทย์เฉพาะทางเพิมขึ้น รวมถึงการ
สือสารซึงกันและกันกับผู้รับบริการ ความพอใจของผู้ดูแลควรจะด่าเนินการไปพร้อมๆ กับความ
พอใจในงานของผู้ ให้ บ ริการ มีความเข้าใจความกังวลทีท่าให้ผู้ ดูแลไม่พอใจ และแก้ปัญหาให้
สอดคล้องกัน
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This cross-sectional study was conducted to determine level of satisfaction from
caregiver of children aging under five toward health care services at Surgery Department of
National Pediatric Hospital, Phnom Penh, Cambodia, and to determine the association
between satisfaction level and explanatory factors. Suggestions and comments from
caregivers were also revealed in this study.
The structure questionnaire conducted by face-to-face interview was derived from
245 participants consuming health care services at Surgery Department. Descriptive statistics
were used to describe satisfaction level and explanatory factors variables while the
association between these factors was determined by Chi-square test.
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The average score for Outpatient satisfaction was 65.46 and Inpatient satisfaction
was 80.06. 15.6% of the respondents were highly satisfied with Outpatient health care
services while 24.2% of the respondents were highly satisfied with Inpatient health care
services. Caregivers of Outpatient were highly satisfied with courtesy of health provider
(21.2%), convenience in getting to health care (20.7%), and quality of care (19.0%). While
Inpatient, respondents were highly satisfied with courtesy of health provider (30.3%), quality
of care (27.3%), and convenience in getting to health care (24.2%). Education, family income,
availability of health care services, financial accessibility and acceptability to health care
provider were significantly associated with satisfaction level. Majority of comments from
respondents mostly concerned with medical expense, information center, cleanliness of
places, working times of doctor and number of required doctor especially for Plastic Surgery
and Traumato-Orthopedic (Osseous) health care services.
From this finding, it is recommended that improvement is needed in few items
connected to medical expense, working hours and recruitment of more doctors, and two-way
communication during the provision of service is also recommended. Caregivers’ satisfaction
should be done in parallel with job satisfaction of service providers to understand the
concern that make respondents not satisfied and solve the problems accordingly.
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