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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ศึกษาความพึงพอใจของผูปวยหรือผูมารับบริการรักษาดวยวิธีการนวดแผนไทย ณ โรงพยาบาลบานลาด
จังหวัดเพชรบุรี กลุมประชากรคือผูเขามารับบริการนวดแผนไทย ใชมาตรวัดของลิเคิรต (Likert scale) ประเมินความพึงพอใจ
ใน 3 ดาน คือ ดานกระบวนการใหบริการ การบริการตรวจรักษา และ สิ่งอํานวยความสะดวก จากกลุมตัวอยางผูปวยที่เขามารับ
การรักษาในชวงสัปดาหการสํารวจจํานวน 201 คน พบวาผูมารับบริการมีความพึงพอใจตอบริการของทางโรงพยาบาลอยูใน
ระดับมากถึงมากที่สุด ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจเทากับ 4.29 จากคะแนนเต็ม 5 และคารอยละเฉลี่ยของผูปวยที่
ตอบวาพึงพอใจมากถึงมากที่สุดในขอความตางๆมีคาเทากับ 80.31 ผลการวิเคราะหดวย Paired sample t test พบวาระดับความเจ็บปวด
ลดลงอยางมีนัยสําคัญ และจากการวิเคราะหดวยวิธีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญนอยที่สุด (Least significant difference = LSD)
พบวาผูมารับบริการเนื่องมาจากอาการปวดหลังมีความพึงพอใจนอยกวาผูมีอาการปวดบนตําแหนงอื่นๆ ของรางกาย และยังพบ
อีกวาความพึงพอใจของผูปวยมีความสัมพันธกับการดําเนินการของโรงพยาบาล ซึ่งผลลัพธที่ไดสามารถชวยใหผูบริหารของ
โรงพยาบาลมีมุมมองในการจัดการดานการดูแลสุขภาพใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป การรักษาระดับความพึงพอใจไมใหลดลงจะ
แสดงถึงคุณภาพการใหบริการ การปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ จึงควรตองมีการสํารวจความพึงพอใจ
อยางตอเนื่องและนําผลลัพธที่ไดมาใชในการปรับปรุงดานคุณภาพของการใหบริการเพื่อใหไดผลดีตอผูปวยตามความคาดหวัง
ซึ่งจะเปนแนวทางสําคัญในการปรับปรุงระบบสนับสนุนสุขภาพ ตอไป
คําสําคัญ: ความพึงพอใจของผูรับบริการ มาตรวัดความเจ็บปวด ระบบสนับสนุนสุขภาพ

Abstract
This research aimed to study the patients/customers’ satisfaction of using Thai massage service at Banlat hospital
in Phetchaburi province. The data was collected by using the Likert scale measurement which included 3 aspects of services.
Those were service process, health care and facilities. Among the sample group of 201 patients, the result of the satisfaction
level was in high score with an average of 4.29 from the maximum of 5 and with an average 80.31% of sample group. The
analysis of Paired sample t test found that the patients’ feedback in the aspect of pain reduction was significantly agreed. In
addition, the analysis of Least significant difference (LSD) found that the patients with back pain had less satisfaction when
compared to the others who had pain in the other positions of the body. Furthermore, the study found that the patients’
satisfaction was related to the service process of the hospital. It was suggested that the research results would be useful for
improving the hospital service of hospital administrators. Besides; to maintain the good service and the improvement, the
satisfaction survey result can be used to improve patients’ satisfaction to their expectation. This would be the most important
step towards health promotion system improvement.
Keywords: Customers’ satisfaction, Pain measurement scale, Health promotion system.
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1. บทนํา
ปจจุบันคนไทยไดใหความสนใจกับการดูแลและเสริมสรางสุขภาพดวยวิธีทางการแพทยแผนไทยกันอยางแพรหลาย
ใหตนเองมีสุขภาพดีโดยไมตองพึ่งพายา ผูที่มีอาการปวดเมื่อยตามรางกายหากไมมีอาการเจ็บปวดรุนแรงและสามารถชวยตนเอง
ไดมักนิยมไปรับบริการนวดแผนไทย ซึ่งทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนไดจัดบริการรักษาดวยวิธีการทางแพทยแผนไทยคูกัน
ไปกับการแพทยแผนปจจุบัน ในการรักษาอาการปวดเมื่อยตามรางกายก็มีการนวด อบ ประคบ เปนตน (สุดารัตน และปรียากมล, 2556)
โดยอาศัยความรูหรือตําราที่ถายทอดสืบกันมา ศาสตรการนวดแผนไทยนับไดวาเปนมรดกทรงคุณคามหาศาล ควรคาแกการรักษาให
อยูคูสังคมไทย แผนสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) นับเปนแผนที่อยูในชวงภาวะที่สังคมไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งสงผลตอชีวิตความเปนอยูอยางมาก ในแผนฯฉบับนี้ได
ใหความสําคัญกับการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคสวน มีการกําหนดทิศทางเพื่อมุงพัฒนาภายใต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการบริการที่ครอบคลุมเปนธรรม เพื่อใหเกิดคุณคาของการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวาง
ผูใหและผูรับบริการ เนนใหมีระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเขมแข็ง มีความเพียงพอ และเขาถึงไดสะดวก ตอบสนองตอ
ปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนบนตนทุนที่เหมาะสม กําหนดยุทธศาสตรการเสริมสรางความเขมแข็งในการ
สรางสุขภาพดวยการพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานภูมิปญญาไทย และพัฒนาศักยภาพวิธีการดูแลสุขภาพจากภูมิปญญาไทยใหมีความ
ปลอดภัยมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ พัฒนาระบบการจัดการความรูดานการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และ การแพทยทางเลือก
ใหมีความเหมาะสม ตลอดจนสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการตรวจรักษาใหมากขึ้น (กระทรวงสาธารณสุข, 2555) การแพทย
แผนไทยเปนภูมิปญญาของบรรพบุรุษไทยมาเปนระยะเวลานาน กระทรวงสาธารณสุขไดมีนโยบายฟนฟูและพัฒนาการแพทยแผน
ไทยโดยผสมผสานเขากับการแพทยแผนปจจุบันในระบบของการรักษาผูปวย ประชาชนมีทางเลือกในการรักษา สามารถรองรับและ
แบงเบาภาระการบริการสาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ (รักษเกียรติ และคณะ, 2549) ผูรับบริการหรือผูปวยนั้นมีความคาดหวังใน
การรักษาใหตนทุเลาอาการเจ็บปวดลงและไดรับบริการที่ดี มีคุณภาพ สะดวก และรวดเร็ว ดังนั้นสถานพยาบาลจึงควรตองมีการพัฒนา
ระบบบริการเพื่อใหผูปวยมีความพึงพอใจมากที่สุดเพราะผูปวยก็คือลูกคาของโรงพยาบาล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของผูปวยหรือผูมารับบริการนวดแผนไทย และควรทําการสํารวจความพึงพอใจอยางตอเนื่องเพื่อที่จะปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิผลของการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพไดมากยิ่งๆขึ้นไป เปนแนวคิดหนึ่งของการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย
แผนไทย (อุไรวรรณ, 2556) ความพึงพอใจของแตละคนยอมแตกตางกันไปขึ้นกับบริบทที่เปน กลาวคือ โรงพยาบาลที่ไปรักษา พื้นที่
ภูมิประเทศ อากาศ สภาพแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพ ลักษณะของบุคคลทั้งดานกายและใจ ทัศนคติ เปนตน อยางไรก็ตามใน
การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะกรณีที่ผูปวยเขามาขอรับบริการนวด ณ โรงพยาบาลบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เทานั้น

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูมารับบริการนวดแผนไทย

2. วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ มุงเนนในการศึกษาความพึงพอใจของผูมารับบริการนวดแผนไทยที่โรงพยาบาลบานลาด
ขอบเขตของการศึกษาเปนการใหผูปวยประเมินความรูสึกของตนเองวามีความพึงพอใจภายหลังรับการรักษาอยูที่ระดับใด
มีรายละเอียดดังนี้
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูปวยหรือผูที่เขามารับบริการนวดแผนไทย ณ โรงพยาบาลบานลาด ทําการสุม
ตัวอยางดวยวิธีการแบบสะดวกจากผูปวยทุกคนที่เขามารับการรักษาและยินดีตอบแบบสอบถามในสัปดาหสํารวจ ระหวางวันที่
13-18 มกราคม 2557 ซึ่งเปนวันทําการตามปกติ
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เครื่องมือที่ใชสําหรับการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม จัดแบงเนื้อหาโครงสรางออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปน
ขอมูลทั่วไป ตอนที่ 2 เปนเกณฑประเมินความเจ็บปวดของผูปวยกอนและหลังรับการรักษา เรียกวามาตรวัดความเจ็บปวด (Pain
scale measurement) เปนคาประเมินจากไมเจ็บปวดเลย ถึงปวดมากที่สุด ดวยคา 0, 1, 2 จนถึง 10 ซึ่งเปนแบบมาตรฐานที่ทาง
โรงพยาบาลโดยทั่วไปใช ตอนที่ 3 เปนแบบวัดความพึงพอใจในการเขารับบริการ เปนมาตราประเมินคาแบบลิเคิรต (Likert
scale) 5 ระดับ รวมทั้งหมด 12 ขอ ประกอบดวยขอความที่เกี่ยวกับกระบวนการหรือขั้นตอนการใหบริการจํานวน 4 ขอ การ
บริการตรวจรักษา 4 ขอ สิ่งอํานวยความสะดวก 4 ขอ ในการพิจารณาคาเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ จะใชเกณฑประเมินดังนี้
4.51 - 5.00 คะแนน หมายถึง
มากที่สุด
3.51 - 4.50 คะแนน หมายถึง
มาก
2.51 - 3.50 คะแนน หมายถึง
ปานกลาง
1.51 - 2.50 คะแนน หมายถึง
นอย
1.00 - 1.50 คะแนน หมายถึง
นอยที่สุด
กอนนําแบบมาตรวัดความพึงพอใจไปใช ไดทําการวิเคราะหคุณภาพของแบบโดยขอความอนุเคราะหผูทรงคุณวุฒิ คือ
แพทยแผนไทยประจําโรงพยาบาลบานลาด จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคโดยการคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item objective congruence = IOC)
พบวาคาความเที่ยงตรง IOC มีคาอยูระหวาง 0.6-1.0 และตรวจสอบความนาเชื่อถือได (Reliability) ของแบบมาตรวัดซึ่งคํานวณ
ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) เทากับ 0.88
ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นสอบถามผูปวยที่เขามารับบริการนวดแผนไทยใน
ชวงเวลาสํารวจ 1 สัปดาห ระหวางวันที่ 13-18 มกราคม 2557 โดยเก็บรวบรวมขอมูลผูปวยที่มาเขารับบริการทุกคน ไดขอมูลซึ่ง
มีความสมบูรณพรอมสามารถนํามาวิเคราะหทางสถิติ จํานวน 201 ฉบับ
วิเคราะหขอมูลโดยใชทั้งวิธีการของสถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน ในสวนของการวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาใชคา
รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน ผูวิจัยไดใชการทดสอบที (T-test) สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson product moment correlation) การวิเคราะหการถอย (Regression analysis) เทคนิคการ
วิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance = ANOVA) หรือการทดสอบเอฟ (F-test) และวิธีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
นอยที่สุด (Least significant difference = LSD)

3. ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป พบวา จากกลุมตัวอยางของผูมารับบริการนวดแผนไทย ณ โรงพยาบาลบานลาดเปน
เพศชายรอยละ 55.2 และเพศหญิงรอยละ 44.8 มีอายุเฉลี่ยประมาณ 55 ป ผูปวยสวนมากทํางานในสํานักงาน กลาวคือประกอบ
อาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือทํางานบริษัท คิดเปนรอยละ 75.1 ผูปวยสวนมากมารับบริการรักษาเนื่องจากมีอาการ
ปวดหลัง รอยละ 37.81 รองลงมาคืออาการปวดไหลปวดบา คิดเปนรอยละ 26.4 ปวดขาปวดเขารอยละ 20.9 และปวดเมื่อย
ทั่วๆไป ประมาณรอยละ 14.9 จํานวนผูปวยรอยละ 91.5 ที่เขามารับบริการมีสิทธิ์เบิกคารักษาพยาบาลได ผูปวยสวนมากมารับ
บริการรักษาเปนประจําประมาณสัปดาหละ 1-2 ครั้ง ซึ่งคิดเปนรอยละ 51.2
ผลการวิเคราะหระดับความเจ็บปวดจากคะแนนของเกณฑมาตรวัด เนื่องจากกลุมเปาหมายที่ศึกษาเปนผูปวยที่
ชวยเหลือตนเองได และมีระดับความเจ็บปวดกอนรับการรักษาอยูที่คาประเมินประมาณ 3 - 4 หนวย ซึ่งเปนระดับอาการปวด
เล็กนอยพอทนได ในการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับคะแนนความเจ็บปวดกอนและหลังการรักษาจากเกณฑมาตรวัดความ
เจ็บปวด โดยใชการทดสอบแบบ t กรณีขอมูลไมเปนอิสระตอกัน (Paired sample t test) ไดคาสถิติทดสอบ t = 23.741 ดวยคา
P-value = 0.00 จึงสรุปที่ระดับความเชื่อมั่นไมนอยกวารอยละ 95 วาผูปวยมีอาการเจ็บปวดลดลงภายหลังจากรับการรักษาดวย
วิธีการนวดแผนไทย จากประมาณความเจ็บปวดระดับ 3 สามารถลดลงไดมาอยูที่ระดับ 1 หรือ 2 ประมาณคาเฉลี่ยของความ
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เจ็บปวดที่ลดลงอยูในชวง 1.59 - 1.88 หนวย และจากการใชเทคนิคการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบระดับความ
เจ็บปวดที่ลดลงของกลุมอาการตางๆ พบวา คาสถิติทดสอบ F = 3.48 คา P-value = .017 สรุปที่ระดับความเชื่อมั่นไมนอยกวา
รอยละ 95 ไดวาอาการปวดขามีระดับความเจ็บปวดที่ลดลงมากกวาทั้ง 3 อาการ คือ อาการปวดหลัง/เอว ปวดไหล/บา/แขน และ
ปวดเมื่อยรางกายแบบทั่วๆไป ซึ่ง 3 อาการดังกลาวมีระดับความเจ็บปวดลดลงไมตางกัน การลดลงของระดับความเจ็บปวดใน
การเขารับการรักษาอาการปวดขามีคาเทากับ 2.14 หนวย สําหรับการเปรียบเทียบกลุมผูปวยที่มีอาชีพที่ทําในสํานักงานซึ่ง
สวนมากรับราชการ กับ อาชีพเกษตรกรรม/ประมง/ปศุสัตว ไดคาสถิติทดสอบ t = 4.715 คา P-value = .000 สรุปที่ความเชื่อมั่น
ไมนอยกวารอยละ 95 ไดวาระดับความเจ็บปวดลดลงโดยเฉลี่ยแตกตางกัน ชวงความเชื่อมั่นของระดับความเจ็บปวดลดลงจาก
.36 ถึง .94 หนวย เมื่อทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคะแนนขอความแตละขอ กับ ระดับความเจ็บปวดที่นอยลง ดวย
วิธีการวิเคราะหคาสหสัมพันธ พบวาขอความ “ความสามารถในการใหขอมูลเกี่ยวกับโรค/อาการ ที่เปน” กับ ระดับความ
เจ็บปวดที่ลดลง มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.12 คา P-value =.099 ซึ่งสรุปไดที่
ระดับความเชื่อมั่นไมนอยกวา 90% วาความสามารถในเรื่องโรคและอาการที่เปนมีความสัมพันธกับระดับความเจ็บปวดที่ลดลงได
ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการเขารับบริการ การศึกษาความพึงพอใจตอการรับบริการรักษาดวยวิธีการ
นวดแผนไทยจากโรงพยาบาลบานลาด พบวา ผูปวยหรือผูรับบริการมีความพึงพอใจในดานกระบวนการหรือขั้นตอนการ
ใหบริการ ดานการตรวจรักษา ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ในทุกขอความที่ใชวัดความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยเฉพาะใน
ขอความ “เจาหนาที่/หมอนวดผูปฏิบัติ มีความเต็มใจในการใหบริการ” พบวา มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดดวยคะแนน
เฉลี่ย 4.51 แสดงในตาราง 1

ตาราง 1 รอยละ คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) ของคะแนนความพึงพอใจ
ขอความวัดความพึงพอใจ

นอยที่สดุ

นอย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

กระบวนการหรือขั้นตอนการใหบริการ

คาเฉลี่ย

SD.

4.19

0.52

การจัดลําดับการใหบริการที่เปนธรรม

0

0

9.0

57.2

33.8

4.25

0.60

ระยะเวลารอ และ การเขารับบริการ

4.5

7.0

28.9

36.8

22.9

3.67

1.05

เจาหนาที่/หมอนวดผูปฏิบัติ มีความเต็มใจในการใหบริการ

0

0.5

3.5

40.3

55.7

4.51

0.59

การใหบริการที่เสมอภาค (ไมเลือกปฏิบัติ) ตอผูปวย

0.5

0

9.5

46.8

43.3

4.32

0,67

4.04

0.56

การบริการตรวจรักษา
ความสามารถในการรักษาโรคตามอาการ

0

0

11.4

56.2

32.3

4.21

0.68

ความสามารถในการใหขอมูลเกี่ยวกับโรค/อาการ ที่เปน

0

0.5

17.9

56.7

24.9

4.06

0,67

การใหคําแนะนําการปฏิบัติตนของผูปวยภายหลังรับการรักษา

0

0.5

18.4

56.2

24.9

4.05

0.67

คุณภาพของยาที่ไดรับ

1.0

2.5

26.9

51.7

17.9

3.83

0.78

4.01

0.66

สิ่งอํานวยความสะดวก
มีการประชาสัมพันธที่เขาถึงผูมารับบริการ

0

7.0

16.9

51.2

24.9

3.94

0.83

ความสะอาดของสถานที่ สิ่งของ เครื่องใช ของสถานพยาบาล

0

0.5

25.4

44.3

29.9

4.03

0.76

มีพนักงานที่ใสใจในการใหบริการผูปวย

0

1.5

6.5

47.8

44.3

4.35

0.67

ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่นั่งพัก หองน้ํา

2

10.0

24.4

42.3

21.4

3.70

1.00

4.08

0.49

4.29

0.67

น้ําดื่ม เปนตน
รวม
โดยภาพรวม ทานมีความพึงพอใจตอสถานพยาบาลนี้

0.5

1.0
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ในภาพรวมผูมารับบริการรักษาดวยวิธีการนวดแผนไทย ณ โรงพยาบาลบานลาด มีความพึงพอใจในขอความตางๆ
ของแบบมาตรวัดลิเคิรตอยูในระดับมากถึงมากที่สุดดวยคารอยละ 60 ถึง 96 มีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 80.31 สําหรับคาเฉลี่ย
ของคะแนนความพึงพอใจอยูในระดับมากเทากับ 4.29 คะแนน เมื่อพิจารณาคะแนนความพึงพอใจในแตละดานจะพบวาไม
แตกตางกัน กลาวคือ คะแนนความพึงพอใจในกระบวนการหรือขั้นตอนการใหบริการมีคะแนนเฉลี่ย 4.19 ดานการบริการตรวจ
รักษามีคะแนนเฉลี่ย 4.04 และดานสิ่งอํานวยความสะดวกมีคะแนนเฉลี่ย 4.01 ตามลําดับ และคะแนนเฉลี่ยรวมของทุกขอความ
เทากับ 4.08 สรุปไดวาผูมารับบริการนวดแผนไทยมีความพึงพอใจตอสถานพยาบาลอยูในระดับมาก ถาพิจารณาตามรายขอจะ
พบวาผูมารับบริการมีความพึงพอใจในขอความ “เจาหนาที่/หมอนวดผูปฏิบัติ มีความเต็มใจในการใหบริการ” อยูในระดับมาก
ถึงมากที่สุดรอยละ 96 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.51 เปนระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาก็จะเปนความพึงพอใจในขอความ
“มีพนักงานที่ใสใจในการใหบริการผูปวย” “การใหบริการที่เสมอภาค (ไมเลือกปฏิบัติ) ตอผูปวย” และ “การจัดลําดับการ
ใหบริการที่เปนธรรม” สําหรับขอความที่ใหคะแนนเฉลี่ยนอยที่สุด 2 อันดับ คือ “ระยะเวลารอ และ การเขารับบริการ” “ความ
เพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ที่นั่งพัก หองน้ํา น้ําดื่ม เปนตน” มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67 และ 3.70 ตามลําดับ ซึ่งก็
ยังคงอยูในเกณฑความพึงพอใจระดับมาก อยางไรก็ตามจากการวิเคราะหโดยใชวิธีสหสัมพันธของเพียรสันไมพบความสัมพันธ
ระหวางคะแนนความพึงพอใจกับคะแนนความเจ็บปวด
โดยวิธีการความแตกตางอยางมีนัยสําคัญนอยที่สุด พบวาผูที่มีอาการปวดหลังและอาการปวดไหล-แขน มีคะแนน
เฉลี่ยของความพึงพอใจดานกระบวนการหรือขั้นตอนการใหบริการแตกตางกัน เชนเดียวกันกับผูที่มีอาการปวดหลังและอาการ
ปวดขา-เขา-นอง มีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจดานการบริการตรวจรักษาแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ .05 โดยที่ผูที่มีอาการ
ปวดหลังจะมีคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยนอยกวาอาการทั้งสองกรณีที่กลาวถึงประมาณ 0.1 ถึง 0.4 คะแนน และผูมีอาการ
ปวดขา-เขา-นอง จะมีความพึงพอใจมากกวากรณีอื่นๆ ทําใหสรุปไดวาอาการปวดบนบริเวณรางกายที่แตกตางกันไปสงผลตอ
ระดับความพึงพอใจที่แตกตางกันไป
ในการเปรียบเทียบกลุมผูปวยที่มีอาชีพที่ทําในสํานักงานซึ่งสวนมากรับราชการกับอาชีพเกษตรกรรม/ประมง/ปศุ
สัตว ไดคาสถิติทดสอบ t = 4.715 คา P-value =.000 สรุปที่ความเชื่อมั่นไมนอยกวา 95% ไดวาระดับความเจ็บปวดลดลงโดย
เฉลี่ยแตกตางกัน มีชวงความเชื่อมั่นของระดับความเจ็บปวดที่ลดลงประมาณ 0.4 ถึง 0.9 คะแนน และเมื่อทําการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจตอการรับบริการ พบวา คาสถิติทดสอบ t = 3.165 คา P-value =.009 ทําใหสรุปที่ความเชื่อมั่นไมนอยกวา 95% ได
วาระดับความพึงพอใจของกลุมผูปวยที่ทํางานในสํานักงานมีความพึงพอใจในการรับบริการรักษามากกวากลุมผูปวยที่มีอาชีพ
ทํางานกลางแจงอยูระหวาง 0.1 ถึง 0.6 คะแนน
เมื่อใชเทคนิคการวิเคราะหความแปรปรวน และ LSD โดยกําหนดใหตัวแปรอิสระเปนความถี่ที่ไปรักษาดวยวิธีการ
นวดแผนไทย ณ โรงพยาบาลบานลาด และตัวแปรตามคือคะแนนความพึงพอใจดานกระบวนการหรือขั้นตอนการใหบริการ
และดานบริการตรวจรักษา พบวา ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ผูปวยที่ไปขอรับบริการรักษามากกวา 2 ครั้งตอสัปดาห จะมีความพึง
พอใจนอยกวากรณีที่ผูปวยไปขอรับบริการ 1-2 ครั้งตอสัปดาห และทั้งสองกรณีที่กลาวถึงพบวามีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากแตก็เปนความพึงพอใจที่นอยกวากรณีความถี่ของการไปใชบริการระดับอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ สําหรับความพึงพอใจ
ในดานสิ่งอํานวยความสะดวกพบวามีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับมากเชนกัน และพบวา การที่ผูปวยไปรับบริการรักษาเปน
ครั้งแรกมีคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ยสูงกวาผูปวยที่ไปรับบริการรักษามากกวา 2 ครั้งตอสัปดาห สรุปไดวา ตําแหนงความ
เจ็บปวดบนรางกายของผูปวย อาชีพ และความถี่ของการมารับบริการรักษา ตางก็สงผลตอระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยที่แตกตางกัน
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ความคิดเห็นของผูปวยที่มารับบริการ ผูปวยที่ไดแสดงความคิดเห็นมีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 33.33 ของกลุม
ตัวอยาง 201 คน ไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดเดนของโรงพยาบาลใน 79 ประเด็นขอความ และจุดที่ควรไดรับการ
ปรับปรุง 27 ขอความ มีรายละเอียดดังนี้
ในดานผูมารับบริการรักษาไดแสดงความคิดเห็นวาเจาหนาที่ซึ่งรวมผูบริหาร หมอนวด ผูปฏิบัติการ ใหบริการที่ดี
ดวยการตอนรับ อัธยาศัย และมีมนุษยสัมพันธ คิดเปนรอยละ 70.89 หมอนวดมีความรูเกี่ยวกับโรค นวดไดดี มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ รอยละ 29.11 ในดานจุดที่ควรไดรับการปรับปรุง ผูมารับบริการไดแสดงความคิดเห็นในประเด็นขอความเกี่ยวของ
กับการรักษาคือควรเพิ่มเวลานวดใหยาวขึ้นเปน 1.5 ถึง 2.0 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 11.11 ควรแยกนวดชายหญิง รอยละ 11.11
หองอบสมุนไพรควรแยกชายหญิง รอยละ 3.70 และควรเบิกคานวดเทาได คิดเปนรอยละ 3.70 ในสวนที่เกี่ยวกับสถานที่ผูมารับ
บริการมีขอเสนอแนะวาควรขยายอาคารหรือพื้นที่ใหบริการ รอยละ 7.41 ปรับปรุงหองเปลี่ยนเสื้อผา รอยละ 7.41 สวนในดาน
ความสะอาดของสถานที่พบวาความคิดเห็นที่ตองการใหปรับปรุงหองน้ํามีอยูถึงรอยละ 25.93 และอื่นๆ ไดแก การเปลี่ยนผาปูที่
นอน หมอน ทุกครั้งที่เปลี่ยนคนไข ตลอดจนความสะอาดของสถานที่โดยรวม คิดเปนรอยละ 14.81 และไดแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องการเพิ่มองคความรูของแพทยทางเลือก ซึ่งอาจหาประสบการณเพิ่มเติมจากที่อื่น ขาวสารบนบอรด แผนพับ และมี
เว็บไซตของทางสถานพยาบาล รอยละ 4.81

4. สรุปผลและขอเสนอแนะ
ผลการวิจัยนี้พบวาคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีระดับความเจ็บปวดลดลงภายหลังการรักษาดวย
วิธีการนวดแผนไทย ผูปวยสวนมากมีอาการปวดหลังและมีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจนอยที่สุด ผูที่มีอาการปวดขาจะมี
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยมากกวาผูที่มีอาการเจ็บปวดบริเวณอื่นๆ ของรางกาย ซึ่งสอดคลองกับคะแนนความเจ็บปวดที่ลดลง
มากกวากรณีอาการปวดบริเวณอื่นๆบนรางกาย เชนเดียวกับผลลัพธที่เกิดกับกลุมผูปวยที่ทํางานในสํานักงานซึ่งมีคะแนนความ
พึงพอใจโดยเฉลี่ยสูงกวาและมีคะแนนความเจ็บปวดเฉลี่ยลดลงมากกวาผูทํางานกลางแจง ถึงแมวาการวิเคราะหสหสัมพันธ
ระหวางคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยกับคะแนนความเจ็บปวดที่ลดลงไมมีนัยสําคัญทางสถิติก็ตาม แตจากการใชเทคนิคการ
วิเคราะหความแปรปรวน การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทีละคูโดยใชวิธีการ LSD และ การวิเคราะหการถดถอย ไดพบตัวแปรบางตัวที่
สงผลตอคะแนนความพึงพอใจ ไดแก ตําแหนงความเจ็บปวดบนรางกาย ความถี่ของการไปรับบริการ และพบความสัมพันธ
ระหวางขอความ “ความสามารถในการใหขอมูลเกี่ยวกับโรค/อาการ ที่เปน” กับ คะแนนความเจ็บปวดที่ลดลง สถานพยาบาลมี
ภารกิจที่สําคัญก็คือการขับเคลื่อนวิธีการรักษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อพิจารณาผูปวยที่มารับบริการก็พบวาเปน
ผูสูงอายุมีอายุเฉลี่ยประมาณ 55 ป มีอายุ 60 ปขึ้นไปถึงรอยละ 35.8 ผูสูงอายุสวนมากมักเปนโรคเกี่ยวกับขอ กระดูก กลามเนื้อ
ซึ่งผูปวยเหลานี้ตางก็มุงมารักษาโดยวิธีการทางแพทยแผนไทยมากกวาคนที่มีอายุนอย คาของตัวแปรอายุจึงไมคอยมีความ
หลากหลายเหมือนกรณีผูปวยที่มาขอรับบริการรักษาที่โรงพยาบาลดวยโรคทั่วๆไป อีกประการหนึ่งก็คือผูปวยที่มารักษา ณ
โรงพยาบาลแหงนี้ มาดวยอาการเจ็บปวดอยูในระดับประมาณ 3-4 หนวยเทานั้นซึ่งอยูในระดับรําคาญถึงพอทนได การรักษาดวย
วิธีนวดไทยสามารถทําใหผูปวยรูสึกดีขึ้นโดยไมตองใชยา ผูปวยสวนมากเบิกคารักษาพยาบาลไดและมักกําหนดความคาดหวัง
ไวไมสูงนัก ดังนั้นการปรับกลยุทธในการบริการและรักษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงเปนความจําเปนอยางยิ่ง อันจะสงผลตอ
รายรับ และความไวเนื้อเชื่อใจที่จะกลับมารักษาซ้ํา (Rerksuppaphol, 2011) อยางไรก็ตามโดยภาพรวมระดับความเจ็บปวดของ
ผูปวยลดลงภายหลังไดรับการรักษาประมาณรอยละ 57 เมื่อเทียบกับคะแนนความเจ็บปวดระดับ 3 หนวย ซึ่งเปนระดับความ
เจ็บปวดของผูปวยสวนมาก ผลลัพธนี้ยอมสงผลถึงความพึงพอใจในสถานพยาบาล ความเชื่อถือและความจงรักภักดี ทําให
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สถานพยาบาลมีศักยภาพในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ มีงานศึกษาที่สนับสนุนวาผูปวยหรือ
ผูรับบริการคํานึงถึงคุณภาพของการรักษาจากความเชี่ยวชาญในการสื่อสารของแพทย ทีมงานมีความรับผิดชอบ และ สิ่งอํานวย
ความสะดวก (Laruffa, 2006) แสดงวาผูปวยตองการสุขภาพที่ดีขึ้นและบริการที่ดีควบคูกันไป โรงพยาบาลในฐานะผูใหบริการ
มีหนาที่ใหการรักษาอยางดีที่สุด และใหผูปวยรูสึกพอใจในดานตางๆ มากที่สุด ผลลัพธที่เกิดจากการรักษายอมมีผลลัพธที่เปน
ผลทางจิตใจรวมอยูดวย ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในผลของการรักษาไดบางไมมากก็นอย สามารถนําไปสูความเปนตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่มของสถานพยาบาลและของตัวผูปวย และเปนประโยชนอยางมากตอการนําสุขภาพที่ดีไปสูชุมชน สุขภาพตามนิยาม
ของธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2552 หมายถึง ภาวะของมนุษยที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และ
ทางสังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2552) การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูปวย
ในกลุมเปาหมายเดิมและกลุมเปาหมายอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบ และเพื่อการปรับปรุงแกไขเครื่องมือที่ใชใหมีความเหมาะสมใน
บริบทตางๆ เปนสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญในการพัฒนาไปเปนตัวแบบที่เหมาะสมเพื่อใชวัดความพึงพอใจตอสถานพยาบาลที่
ใหบ ริก ารด า นการแพทยแ ผนไทยและสุ ข ภาพที่ดีขึ้น ภายหลัง การรัก ษา จึ ง ควรตอ งมี ก ารวิ จัย และพัฒ นาอยา งตอ เนื่ อ ง
(อุไรวรรณ, 2556) ซึ่งจะเปนการสรางและพัฒนาระบบสนับสนุนสุขภาพ เพื่อใหคนไทยไดรับการรักษาที่ดีและมีสุขภาพดีในที่สุด
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