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Chăm sóc

điều dưỡng

ĐẶT VẤN ĐỀ

Một thành tố chất lượng

Phương pháp điều trị, chăm sóc

điều dưỡng, dịch vụ tiện ích, vv

Khảo sát tại Kiot

Kiot SYT: 10,54% tổng số lượt

phản ánh năm 2017, đứng đầu 15 

vấn đề trong 4 tháng cuối 2017 

Pháp lý
Thông tư 07/2011/TT- BYT

hướng dẫn chăm sóc người bệnh

trong bệnh viện

PSNCQQ [Laschinger,2005], PSQ-18 

[Marshal,1994], HACHPS [AHRQ,2018]

Tài liệu tham khảo
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Mục tiêu

Phát triển thang đo đánh giá

chất lượng chăm sóc người bệnh

ngoại trú của điều dưỡng tại phòng

khám.

Sep-2018 Hội  nghị Nhi khoa BV NĐ1.LTC 4



Phương pháp nghiên cứu

❖Thiết kế: 2 giai đoạn định tính & định lượng

❖Thời gian: 30/11/2017-30/06/2018

❖Địa điểm: BV Nhi đồng 1

❖Tiêu chí chọn mẫu: thân nhân trực tiếp đưa

trẻ vào phòng khám và đồng ý tham gia

nghiên cứu
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• Chọn mẫu: có chủ đích

• Đối tượng: điều dưỡng, thân nhân NB

Giai đoạn 1: định tính
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Phương pháp

[2] Laschinger (2005). A Psychometric Analysis of the Patient Satisfaction With Nursing Care Quality Questionnaire An Actionable Approach to Measuring Patient Satisfaction. Journal of 
Nursing Care Quality. 20 (3). 220-230
[3] Marshall GN. Hays RD.Santa Monica. CA: RAND Corporation (1994). The Patient satisfaction questionnaire short form (PSQ-18).

Bộ câu hỏi

sơ khởi

Lấy mẫu
• Xây dựng mô

hình lý thuyết

• Điều chỉnh bộ

câu hỏi

Phân tích

-SERVPERF, 

PSQ-18, PSNCQQ

-Quy trình chăm 

sóc NB ngoại trú

-Thảo luận nhóm 

chuyên gia, nhóm

thân nhân NB

• Phỏng vấn sâu

10 thân nhân

• Thảo luận nhóm: 

4 nhóm thân

nhân, 1      nhóm

ĐD 

• Pilot 20 mẫu

[2] [3]



Định tính
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Bộ câu hỏi sơ bộ

Kết quả

NỘI DUNG

A. TIẾP NHẬN

TN1 Tôi hài lòng cách sắp xếp trẻ vào phòng khám theo đúng số thứ tự.

TN2 Tôi hài lòng vì điều dưỡng tiếp nhận trẻ vào khám nhanh.

TN3 Tôi hài lòng cách điều dưỡng kiểm tra thông tin (tên, tuổi...) của con tôi.

TN4
Tôi hài lòng vì điều dưỡng biết cách quan sát và sắp xếp ưu tiên trường hợp bệnh nặng (sốt,

khó thở…)

TN5 Tôi hài lòng về cách điều dưỡng xử trí các trường hợp bệnh nặng (sốt, khó thở…).

TN6
Tôi hài lòng với cách điều dưỡng sắp xếp vào phòng khám sau khi có kết quả CLS (xét nghiệm,

siêu âm, chụp phim)

B. CHĂM SÓC

CS1 Tôi hài lòng về cách điều dưỡng kiểm tra cân nặng, chiều cao của con tôi.

CS2 Tôi hài lòng về cách điều dưỡng kiểm tra nhiệt độ cho con tôi.

CS3 Tôi hài lòng cách điều dưỡng hạ sốt cho con tôi.

CS4 Tôi hài lòng khi Điều dưỡng nhanh nhẹn xử trí đúng khi bệnh nhân trong tình trạng cấp bách.

CS5 Tôi hài lòng khi được điều dưỡng sẵn sàng hỗ trợ kịp thời.

C. THÁI ĐỘ ỨNG XỬ (TD)

TD1 Điều dưỡng thân thiện với tôi.

TD2 Điều dưỡng có giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe khi giao tiếp với tôi.

TD3 Điều dưỡng xưng hô đúng mực với tôi.



Định tính
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Bộ câu hỏi sơ bộ

Kết quả

NỘI DUNG

TD4 Điều dưỡng có những cử chỉ ân cần với con tôi.

TD5 Điều dưỡng biết lắng nghe khi tôi nói.

TD6 Điều dưỡng rất nhiệt tình khi chỉ dẫn cho tôi.

TD7 Tôi nhận thấy điều dưỡng đối xử công bằng với tất cả các trẻ.

D. HƯỚNG DẪN THỦ TỤC (HD)

HD1 Điều dưỡng có giải đáp thắc mắc về quy trình thủ tục cho tôi.

HD2
Điều dưỡng hướng dẫn kỹ cho tôi đi làm CLS (xét nghiệm, siêu âm,

chụp phim)

HD3 Điều dưỡng hướng dẫn tôi đi đóng tiền đúng nơi.

HD4 Điều dưỡng hướng dẫn tôi đi mua thuốc đúng nơi.

HD5 Điều dưỡng hướng dẫn tôi về những dấu hiệu nặng của bé.

E. GIẢI ĐÁP THÔNG TIN (TT)

TT1 Điều dưỡng có giải đáp thông tin khi tôi đặt câu hỏi.

TT2 Điều dưỡng giải đáp thông tin cho tôi kịp thời.

TT3 Điều dưỡng cung cấp thông tin cho tôi rõ ràng, dễ hiểu.

TT4 Điều dưỡng sẵn lòng hướng dẫn lại cho tôi khi tôi chưa rõ thông tin.

TT5 Thông tin điều dưỡng cung cấp khớp với câu hỏi của tôi.



Định tính
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[1] J.J Cronin, A. Toylor, 1992. Modeling patient satisfaction and service quality, Journal of Health Care Marketing. 

Spring94, Vol. 14 Issue 1, p34-44. 11p. 1 Diagram, 5 Charts 
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Kết quả

1

Phương 

tiện
hữu hình

S
E

R
V

P
E

R
P

M
ô

h
ìn

h

s
ơ

k
h
ở

i

Hướng dẫn

thủ tục +giải

đáp thông tin



Định tính

Nhân

tố
Nội dung Câu chỉ mục Tham khảo

Số

biến

TN

Tiếp nhận
TN1, TN2, TN3, 

TN4, TN5, TN6, 

TN7.

- TN3, TN5: PSNCQQ 

- TN6, TN7: PSQ-18 

- TN1, TN2, TN4: phỏng vấn sâu

và thảo luận nhóm TN và ĐD

07

HD
Hướng dẫn 

thông tin

HD1, HD2,HD3, 

HD4, HD5,HD6, 

HD7

- HD1: CSQ 51 (câu 14)

- HD2: quy trình khám tại cơ sở

- HD3, HD7: Thông tư 07-BYT

- HD4: PPEQ, CSQ-51 

- HD6: PSNCQQ

07

GT
Giao tiếp 

ứng xử

GT1, GT2, GT3, 

GT4, GT5, GT6, 

GT7

- GT1, GT5: PPEQ

- GT2, GT3: 2151/QĐ-BYT về 

thay đổi phong cách, HCAHPS

- GT6: CSQ 51

07

[2] Laschinger (2005). A Psychometric Analysis of the Patient Satisfaction With Nursing Care Quality Questionnaire An Actionable Approach to Measuring Patient Satisfaction. Journal of Nursing 
Care Quality, 20 (3), 220-230
[3] Marshall GN, Hays RD.Santa Monica, CA: RAND Corporation (1994). The Patient satisfaction questionnaire short form (PSQ-18).
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Kết quả

Bảng 1: Nhân tố và các biến khảo sát của mô bộ câu hỏi chính thức

[2]

[3]



Giai đoạn 2: định lượng
• Chọn mẫu: thuận tiện

• Cỡ mẫu: N= Số biến x10 +30%x N= 314 (21 biến khảo sát)

• Phân tích: EFA & CFA
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Phương pháp

Kiểm tra dữ liệu EFA CFA

• Phiếu “ba phải”

• Missing

• Outlier

• Phân phối bình

thường

• Phép trích

Maximum Likelihood 

• Phép Quay: 

-Promax (Kappa=4)

• Điều kiện: 

-0,5<KMO<1

-Bartlett’s test <0,05. 

-Hệ số tải >0,5;

-Hệ số tương quan>0,3

• Hàm ước lượng

Maximum Likelihood

• Tiêu chuẩn

- Hệ số tải>0,6 

- Tương quan: <0,7

- Độ phù hợp: 

CMIN/df<3, CFI>0,9, 

GFI>0,9,RMSEA<0,05 



Định lượng: EFA

• Tỷ lệ đáp ứng mẫu: 98%

• Phân phối: bình thường -1,47<Skewness<0,16 & -1,31<Kurtosis<3,05

• Giá trị Outlier: không

• Độ tin cậy Cronbach’s alpha
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Kết quả

[4] Nguyễn Đình Thọ (2013). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, Nxb Tài Chính, Tp.HCM, 02, tr.407

[5] Hu. L. T.. & Bentler. P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria 

versus new alternatives. Structural equation modeling: a multidisciplinary journal. 6(1). 1-55..

[5]

Nhân tố Số câu Loại
câu

Số

biến

còn

lại

Cronbach’s 

alpha

TN 7 - 7/7 0,84

HD 7 - 7/7 0,92

GT 7 GT7 6/7 0,93



Định lượng: EFA

• Chạy EFA với 20 biến:

KMO=0,912, Bartlett’s test <0,001

Tương quan: GT5&GT6=0,89. Hệ số tải: GT5_0,915, GT6_0,862    Loại GT5      

Nhân tố Trị riêng (Eigenvalue)
Tổng phương 

sai trích

1 8,048 42,35

2 2,28 51,83

3 1,06 61,68
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Kết quả

Bảng 2: Trích xuất nhân tố

[4] Nguyễn Đình Thọ (2013). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, Nxb Tài Chính, Tp.HCM, 02, tr.407

[5] Hu. L. T.. & Bentler. P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria 

versus new alternatives. Structural equation modeling: a multidisciplinary journal. 6(1). 1-55..

[4]



Định lượng: EFA
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Ma trận nhân tố
Nhân tố

1 2 3

GT5.Biết lắng nghe khi tôi nói. 0,934

GT2.Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe 0,891

GT6.Nhiệt tình khi chỉ dẫn cho tôi. 0,878 0,107

GT1.Thân thiện và vui vẻ 0,851

GT3.Xưng hô đúng mực và lịch sự 0,825

GT4.Có những cử chỉ ân cần với trẻ 0,772 0,109

GT7.Nhìn trực tiếp khi nói chuyện 0,604

HD6.Hướng dẫn thông tin rõ ràng, dễ hiểu. 0,961

HD5.Giải đáp câu hỏi kịp thời. 0,903

HD7.Lượng thông tin điều dưỡng cung cấp là vừa đủ 0,901

HD4.Hướng dẫn và hỏi lại anh/chị dấu hiệu cần tái khám và tái khám 

ngay.
0,717

HD3.Hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng, vệ sinh cho bé khi về nhà 0,679

HD2.Hướng dẫn cách uống thuốc cho con tôi 0,565

TN5.Tôi tin tưởng điều dưỡng có đủ chuyên môn để xử trí trong trường 

hợp trẻ sốt cao hoặc khó thở…
0,901

TN4.Làm việc rất tập trung 0,885

TN3.Biết cách quan sát trẻ khi tiếp nhận bệnh 0,810

TN6.Hướng dẫn kiểm tra cân nặng, chiều cao của trẻ 0,538

TN2.Xác định trẻ theo sổ khám bệnh gồm tên, tuổi, địa chỉ 0,489

TN7.Kiểm tra nhiệt độ của trẻ 0,477

HD1.Điều dưỡng hướng dẫn đường đi, vị trí chính xác và dễ tìm. (CLS, 

đóng tiền, mua thuốc)
0,128 0,401

TN1.Sắp xếp tiếp nhận bệnh nhanh và linh hoạt 0,366

Kết quả

Ma trận nhân tố

Nhân tố

1 2 3

GT5.Biết lắng nghe khi tôi nói. 0,915

GT2.Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe 0,893

GT6.Nhiệt tình khi chỉ dẫn cho tôi. 0,862

GT1.Thân thiện và vui vẻ 0,859

GT3.Xưng hô đúng mực và lịch sự 0,834

GT4.Có những cử chỉ ân cần với trẻ 0,768

HD6.Hướng dẫn thông tin rõ ràng, dễ hiểu. 0,963

HD5.Giải đáp câu hỏi kịp thời. 0,907

HD7.Lượng thông tin điều dưỡng cung cấp là vừa đủ 0,903

HD4.Hướng dẫn và hỏi lại anh/chị dấu hiệu cần tái 

khám và tái khám ngay.
0,720

HD3.Hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng, vệ sinh cho 

bé khi về nhà
0,684

HD2.Hướng dẫn cách uống thuốc cho con tôi 0,568

TN5.Tôi tin tưởng điều dưỡng có đủ chuyên môn để 

xử trí trong trường hợp trẻ sốt cao hoặc khó thở…
0,894

TN4.Làm việc rất tập trung 0,883

TN3.Biết cách quan sát trẻ khi tiếp nhận bệnh 0,804

TN6.Hướng dẫn kiểm tra cân nặng, chiều cao của trẻ 0,524

TN2.Xác định trẻ theo sổ khám bệnh gồm tên, tuổi, 

địa chỉ
0,481

TN7.Kiểm tra nhiệt độ của trẻ 0,461

TN1.Sắp xếp tiếp nhận bệnh nhanh và linh hoạt 0,360

Không

loại

TN1, 

TN2, 

TN7

CFA



[6] Hu. L. T.. & Bentler. P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus 
new alternatives. Structural equation modeling: a multidisciplinary journal. 6(1). 1-55.

CR AVE MSV HD TN GT

HD 0,921 0,667 0,333 0,817

TN 0,846 0,457 0,253 0,503 0,676

GT 0,931 0,731 0,333 0,577 0,484 0,855

Bảng 5: Tính giá trị và độ tin cậyBảng 4:Độ phù hợp của mô hình

CR: Composite Reliability

AVE: Average Variance Extracted 

MSV: Maximum Shared Variance 

CFA: 3 nhân tố, 18 biến khảo sát
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Định lượng - CFA

Chỉ số NgưỡngMô hình

cuối

CMIN/df 2,444 <3 Tốt

p value <0,001 >0,05 -

CFI 0,93 >0,9 Tạm được

GFI 0,859 >0,95 Chấp nhận

TLI 0,919 > 0,9 Tốt

RMSEA 0,048 <0,05 Tốt

PCLOSE 0,772 >0,05 Rất tốt

[6]

Kết quả



Định lượng: CFA

Mô hình đo lường CSĐD chuẩn hóa và không chuẩn hóa
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<0,6

0,38

0,17

0,39

0,16

0,06

0,20

Kết quả



Bộ câu hỏi ONC _Outpatient 
satisfaction Nursing Care

Mã Nội dung

A. TIẾP NHẬN (TN)

TN1 Sắp xếp tiếp nhận bệnh nhanh và linh hoạt

TN2 Xác định trẻ theo sổ khám bệnh gồm tên, tuổi, địa chỉ 

TN3 Biết cách quan sát trẻ khi tiếp nhận bệnh 

TN4 Làm việc rất tập trung

TN5
Tôi tin tưởng điều dưỡng có đủ chuyên môn để xử trí trong trường hợp trẻ

sốt cao hoặc khó thở…

TN6 Hướng dẫn kiểm tra cân nặng, chiều cao của trẻ

TN7 Kiểm tra nhiệt độ của trẻ

B. HƯỚNG DẪN THÔNG TIN (HD)

HD2 Hướng dẫn cách uống thuốc cho con tôi

HD3 Hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng, vệ sinh cho bé khi về nhà

Bộ câu hỏi ONC được đo bởi thang Likert 5 mức [1-5]: [rất không đồng ý  - rất đồng ý]
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Bộ câu hỏi ONC _Outpatient 
satisfaction Nursing Care

Mã Nội dung

B. HƯỚNG DẪN THÔNG TIN (HD)

HD4
Hướng dẫn và hỏi lại anh/chị dấu hiệu cần tái khám và tái

khám ngay.

HD5 Giải đáp câu hỏi kịp thời.

HD6 Hướng dẫn thông tin rõ ràng, dễ hiểu.

HD7 Lượng thông tin điều dưỡng cung cấp là vừa đủ

C. GIAO TIẾP ỨNG XỬ (GT)

GT1 Thân thiện và vui vẻ

GT2 Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe

GT3 Xưng hô đúng mực và lịch sự

GT4 Có những cử chỉ ân cần với trẻ

GT6 Nhiệt tình khi chỉ dẫn cho tôi.

Bộ câu hỏi ONC được đo bởi thang Likert 5 mức [1-5]: [rất không đồng ý  - rất đồng ý]
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Đo lường 

cải tiến 

chất lượng

Ứng dụng

Định tính+EFA+CFA

Điểm mạnh
“Tiếp nhận” có ý 

nghĩa thống kê

nhưng chưa đạt

ngưỡng

Hạn chế
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Kết luận

Xây dựng bộ câu hỏi ONC

ONC gồm 18 câu với 3 thành phần “Tiếp nhận” 

“Hướng dẫn thông tin” “Giao tiếp ứng xử”. 

Độ phù hợp của mô hình đều đạt ngưỡng
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