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บทคัดย่อ 
 การวิจยัเชิงคุณภาพคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอยา่งเอ้ืออาทรของวิชาชีพ
พยาบาล ตามความคาดหวงัของพยาบาลประจ าหอผูป่้วย สหสาขาวิชาชีพ ผูป่้วย และญาติของผูป่้วย กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้เลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดว้ย พยาบาลวชิาชีพท่ีประจ าการในหอผูป่้วยต่างๆ โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ จ  านวน 
20 คน, สหสาขาวิชาชีพ จ านวน 8 คน, ผูป่้วยและญาติของผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการในหอผูป่้วยต่างๆ ของโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ 
จ านวน 20 คน เก็บขอ้มูลระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2563 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีประกอบด้วย แนวค าถาม
ส าหรับการสนทนากลุ่ม และแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) 
และจดักลุ่ม (Categorized) 
 ผลการวิจยัพบว่า การแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทรของวิชาชีพพยาบาลตามความคาดหวงัของ
พยาบาลวิชาชีพ สหสาขาวิชาชีพ ผูป่้วย และญาติของผูป่้วยเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงประกอบดว้ย 54 พฤติกรรมใน 6 
กระบวนทัศน์  คือ 1) ความมีเมตตากรุณา 2) การเข้าใจ เห็นคุณค่าและเคารพในศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 3) การมี
สัมพนัธภาพท่ีเอ้ืออาทรเชิงวิชาชีพ 4) ความสามารถเชิงวิชาชีพ 5) การมีจริยธรรมเชิงวชิาชีพ และ 6) การดูแลผูป่้วยแบบองค์
รวม 
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Abstract 
 The purpose of this qualitative research was to study the expression of caring behavior of nursing professional 
according to the expectation of the nurses, multidisciplinary medical, patients and relatives of patients.  The purposive 
sampling of this study were 2 0  register nurses in ward of Kalasin hospital, 8  multidisciplinary medical, 20 patients and 
relatives of patients.   Data were collected between April and May 2020.  Research instrument composed of guideline for 
focus group discussion and guideline for in-depth interview. Data were analyzed using content Analysis and categorized. 
 The findings showed that the expression of caring behavior of nursing professional as expected by the nurses, 
multidisciplinary medical, patients and relatives of patients were in the same direction consisting of 54 behaviors in 6 
paradigms which were 1) benevolence 2) understanding, appreciation and respect for human dignity 3) professional caring 
relationships 4) professional competence 5) ethical morality and 6) holistic care. 
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บทน า 

 วิชาชีพพยาบาล เป็นวิชาชีพท่ีให้บริการสังคมในการดูแลสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชาชน การปฏิบติั
กิจกรรมพยาบาลเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติของชีวติมนุษยคื์อ การเกิด การเจริญเติบโต การเจ็บป่วย การเส่ือมสภาพของ
ร่างกาย และความตาย ดงันั้น พยาบาลจึงมีบทบาทครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การบรรเทาความทุกข์
ทรมานจากโรคต่างๆ และการฟ้ืนฟูสภาพ1  รวมทั้งบทบาทในการดูแลผูป่้วยทางดา้นร่างกายและจิตใจตามมาตรฐานวิชาชีพ 
โดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่างทางเพศ อาย ุเช้ือชาติ ศาสนา วฒันธรรม และไม่มีการแยกชั้นวรรณะ2 โดยยึดองคป์ระกอบหลกั
ในการปฏิบติัการพยาบาล 3 ประการคือ 1) ศาสตร์ทางการพยาบาล 2) ศิลปะทางการพยาบาล และ 3) สุนทรียทางการพยาบาล
3 พยาบาลจึงตอ้งเรียนรู้ศาสตร์ทางการพยาบาลและสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น ามาประยุกตใ์ช้ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการดา้น
สุขภาพของผูรั้บบริการแต่ละบุคคล โดยอาศยัทกัษะท่ีส าคญัคือ ทกัษะดา้นการส่ือสาร ความเอาใจใส่ และความเอ้ืออาทร ท่ี
เรียกวา่เป็น ศิลปะทางการพยาบาล หรือศิลปะในการดูแลบุคคล (Art of Caring)4 
 พฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทร นับเป็นหัวใจของวิชาชีพพยาบาลท่ีฝังแน่นอยู่ในมิติของการปฏิบติั และเป็น
พนัธะของวิชาชีพพยาบาลต่อสังคมท่ีวิชาชีพพยาบาลตอ้งมี5 เน่ืองจากเป็นอุดมคติท่ีให้ความส าคญักบัคุณค่า และศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์เป็นการดูแลระหว่างบุคคลท่ีเขา้ใจจิตใจซ่ึงกนัและกนั (Transpersonal Caring) เป็นทกัษะท่ีพยาบาลทุกคน
ตอ้งฝึกฝน และพฒันาตลอดเวลาท่ีท าหนา้ท่ีอยูใ่นวิชาชีพ โดยมีความรัก ความเมตตา ความสนใจ เอาใจใส่ เป็นพื้นฐาน และ
เป็นปรากฏการณ์ท่ีเป็นสากล6 หากแต่การปฏิบติัหนา้ท่ีในวชิาชีพพยาบาล มีลกัษณะงานท่ีตอ้งเผชิญกบัสภาพแวดลอ้มซ่ึงขาด
องคป์ระกอบท่ีสนบัสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดความสดช่ืนร่ืนรมย ์ก่อให้เกิดความเครียด และส่งผลต่อจิตใจของผูป้ฏิบติังาน7 
สภาพแวดลอ้มดงักล่าว ไดแ้ก่ การอยูใ่กลชิ้ดเพื่อดูแลผูป่้วยท่ีมีอาการเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะผูป่้วยในระยะวิกฤติ 
ผูป่้วยระยะสุดทา้ย การเผชิญกบัภาวะใกลต้าย และความตาย รวมทั้งการปฏิบติังานท่ีเป็นผลดั การปฏิบติังานท่ามกลางความ
คาดหวงัดา้นสุขภาพของผูป่้วยและญาติ รวมทั้งการท่ีงานพยาบาลเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิภาพและความปลอดภยัของ
ชีวิตมนุษย์ ท่ีต้องไม่มีความผิดพลาดใดๆ เกิดข้ึน8 พยาบาลจึงเป็นผู ้ท่ีต้องมีความรับผิดชอบสูง ซ่ึงปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ความเครียดดงักล่าวส่งผลต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลผูป่้วยอยา่งเอ้ืออาทร 
 การปฏิบติัในวิชาชีพพยาบาลยงัพบจุดอ่อนหลายประการ ไดแ้ก่ การปฏิบติังานตามงานประจ า ท่ีเน้นการปฏิบติั
ดา้นการแพทยเ์ป็นส่วนใหญ่ การให้ความส าคญักบัการปฏิบติังานดา้นเทคนิคท่ีเน้นการดูแลเคร่ืองมือมากกวา่ความเอาใจใส่
ต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ การใชเ้วลาส่วนใหญ่กบังานท่ีไม่ใช่งานพยาบาลอยา่งแทจ้ริง รวมทั้งไม่เห็นคุณค่าของงานท่ี
สามารถใชศ้าสตร์ทางการพยาบาลไดอ้ยา่งอิสระ (Care) แต่เห็นความส าคญัของการรักษา (Cure) มากกวา่ ส่ิงเหล่าน้ีแสดงถึง 
การปฏิบติัการพยาบาลท่ีขาดความเอ้ืออาทรซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีส าคญัของวิชาชีพ9, 10 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของเยาวเรศ 
กา้นมะลิ11 ท่ีพบว่า ค่าคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการดูแลอยา่งเอ้ืออาทรของพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุตาม
ความคิดเห็นของตนเอง ตามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพ และตามความคิดเห็นของผูป่้วย เป็นไปในทิศทางเดียวกนัคือ 
ค่าคะแนนเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัผลการสนทนากลุ่ม ท่ีพบวา่ พยาบาลจบใหม่มี
การแสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีไม่เอ้ืออาทร 
 คณะผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ จึงสนใจท่ีจะศึกษาการแสดงออกถึงพฤติกรรมการ
ดูแลอยา่งเอ้ืออาทรของวชิาชีพพยาบาล เพื่อน าผลท่ีไดเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีแสดงถึงความตอ้งการจ าเป็นต่อการตดัสินใจพฒันา
วชิาชีพพยาบาลวชิาชีพใหแ้สดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอยา่งเอ้ืออาทรท่ีดียิง่ข้ึนต่อไป  
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อศึกษาการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอยา่งเอ้ืออาทรของวชิาชีพพยาบาลตามความคาดหวงัของพยาบาล
วชิาชีพประจ าหอผูป่้วย สหสาขาวชิาชีพ ผูป่้วย และญาติของผูป่้วยโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ 
 

รูปแบบและระเบียบวธีิวจัิย 
 ขอบเขตของการวจัิย 
 งานวจิยัน้ี เป็นการศึกษาการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอยา่งเอ้ืออาทรของวชิาชีพพยาบาล ระหวา่งเดือน
มีนาคมถึงเมษายน 2563 รวมระยะเวลา 2 เดือน  
 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1.  พยาบาลวิชาชีพท่ีประจ าการในหอผูป่้วยต่างๆ โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากพยาบาลวชิาชีพท่ีท าหนา้ท่ีผูช่้วยหวัหนา้หอผูป่้วย จ านวน 12 คน  
 2. สหสาขาวิชาชีพ ในโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากวิชาชีพ
แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร นกัเทคนิคการแพทย ์นกัรังสีการแพทย ์นกักายภาพบ าบดั นกัจิตวทิยา และนกัโภชนาการ อยา่งละ 
1 คน  
 3.  ผูป่้วยและญาติของผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการในหอผูป่้วยต่างๆ ของโรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการในแผนกต่างๆ โดยเป็นผูมี้สติสัมปชญัญะ สามารถอ่านออกเขียนได ้
และยนิดีใหข้อ้มูล อยา่งละ 10 คน 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมี 2 ชุด ดงัน้ี  
 1.  แนวค าถามส าหรับการสนทนากลุ่ม (Guide Line for Focus Group Discussion) เก่ียวกบัความคาดหวงัต่อการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอยา่งเอ้ืออาทรของวิชาชีพพยาบาล เพื่อใชเ้ก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพยาบาลวิชาชีพ 
โดยน าแนวค าถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ผา่นผูท้รงคุณวฒิุจ านวน 3 คน และปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ 
 2. แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (Guide Line for In-depth Interview) เก่ียวกับความคาดหวงัต่อการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอยา่งเอ้ืออาทรของวิชาชีพพยาบาล เพื่อใช้เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสหสาขาวิชาชีพ 
ผูป่้วย และญาติของผูป่้วย โดยน าแนวค าถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ผา่นผูท้รงคุณวุฒิจ  านวน 3 คน และปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ
ของผูท้รงคุณวฒิุ  
 การเกบ็รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
 1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ด าเนินการโดย ติดต่อประสานกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นพยาบาลวิชาชีพ 
นัดหมายวนั เวลา และสถานท่ีส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัด าเนินการสนทนากลุ่มกบัพยาบาลวิชาชีพโดยแบ่งกลุ่ม
ตวัอย่างเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 10 คน มีผูช่้วยผูว้ิจยัเป็นผูจ้ดบันทึกและอ านวยความสะดวก ขออนุญาตกลุ่มตวัอย่างในการ
บนัทึกเสียงการสนทนา ระยะเวลาการสนทนากลุ่มประมาณ 120 นาที  
 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด าเนินการโดย ติดต่อประสานกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นสหสาขาวิชาชีพ 
ผูป่้วย และญาติผูป่้วย นดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยผูว้ิจยัเป็นผู ้
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สัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งคร้ังละ 1 คน  คน มีผูช่้วยผูว้จิยัเป็นผูจ้ดบนัทึกและอ านวยความสะดวก ขออนุญาตกลุ่มตวัอยา่งในการ
บนัทึกเสียงสัมภาษณ์ ระยะเวลา การสัมภาษณ์  45–60 นาที    
 3. การถอดเทปบนัทึกเสียงการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก น ามาวเิคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) 
และจดักลุ่ม (Categorized)12 ดงัน้ี 
      3.1 วเิคราะห์หากระบวนทศัน์ (Thematic analysis) ไดแ้ก่ สรุปความคิดรวบยอดท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ีศึกษา
จากการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง โดยถอดเสียงและอ่านขอ้ความท่ีไดจ้ากการสนทนาและการสัมภาษณ์ทั้งหมด
อยา่งรอบคอบ    
      3.2 ก าหนดรหสั (Coding) ของประเด็นส าคญัจากการสนทนาและการสัมภาษณ์ แบบประโยคต่อประโยค ใน
แต่ละบรรทดั (line by line) เพื่อใหไ้ดส้าระส าคญัของขอ้มูลท่ีได ้  
      3.3 ก าหนดกระบวนทศัน์ (Theme) จดัหมวดหมู่ของรหสัท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัหรือขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 
โดยอิงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม     
      3.4 วเิคราะห์กระบวนทศัน์ท่ีได ้ สรุปหาแนวคิดหลกัและแนวคิดรองท่ีมีความสัมพนัธ์กนัเพื่อใหไ้ดค้  าตอบของ
การวจิยั    
 

การพทิกัษ์สิทธ์ิและจริยธรรม 
 ผูว้ิจยัพิทกัษ์สิทธ์ิกลุ่มตวัอย่างโดยด าเนินการศึกษาหลงัไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในมนุษย ์
โรงพยาบาลกาฬสินธ์ุ เลขท่ี COA No.010-2020 
 

ผลการวจัิย 
 สาระส าคญัจากการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กบัพยาบาล
วิชาชีพท่ีประจ าการในหอผูป่้วย และขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบัผูป่้วยและญาติของผูป่้วย ใน
ประเด็นเก่ียวกบัความคาดหวงัต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอยา่งเอ้ืออาทรของวิชาชีพพยาบาล น ามาวิเคราะห์เชิง
เน้ือหา (Content Analysis) และจดักลุ่ม (Categorized) ก าหนดกระบวนทศัน์ของความคาดหวงัต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรม
การดูแลอยา่งเอ้ืออาทรไดด้งัน้ี 
 1. ความเมตตากรุณา เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของพยาบาลท่ีบ่งบอกถึงความห่วงใย และตอ้งการช่วยเหลือ
ผูป่้วยดว้ยความตั้งใจจริง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการดูแลอยา่งเอ้ืออาทรประกอบดว้ย 
      1.1 แสดงความห่วงใย เอาใจใส่ผูป่้วย 
      1.2 แสดงความเห็นอกเห็นใจ และเขา้ใจในความทุกขท์รมานของผูป่้วย 
      1.3 ช่วยเหลือผูป่้วยเพื่อใหสุ้ขสบาย ตอบสนองความตอ้งการ และเพื่อบรรเทาความทุกขด์ว้ยความเตม็ใจ 
      1.4 พูดหรือสัมผสัใหก้ าลงัใจผูป่้วย 
  1.5 ปฏิบติัการพยาบาลอยา่งอ่อนโยน นุ่มนวล 
 ดงัค าพูดของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 สหสาขาวชิาชีพ  
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      “พยาบาลตอ้งมี Service Mind ซ่ึงการแสดงออกท่ีส าคญัคือ การตอ้งการเห็นผูป่้วยพน้จากความทุกขท์รมานจากการ
เจบ็ป่วยนั้น มีความห่วงใย เอาใจใส่ต่อผูป่้วยอยา่งสม ่าเสมอ ช่วยเหลือผูป่้วยตามท่ีเขาตอ้งการ และช่วยเหลือดูแลเพื่อบรรเทา
อาการทุกขท์รมานใหไ้ดม้ากท่ีสุดตามบทบาทของตน” 
 พยาบาลวชิาชีพประจ าหอผู้ป่วย  
      “พยาบาลเห็นเขาเจบ็ก็ตอ้งรู้สึกสงสาร ห่วงใย แลว้ก็ช่วยเหลือเขาอยา่งเตม็ท่ี ช่วยเหลือทนัที ตอ้งใส่ใจเขาใหม้ากท่ีสุด
นัน่แหละ” 
      “พยาบาลตอ้งเห็นใจผูป่้วย ดูแลผูป่้วยอยา่งใส่ใจ ซกัถาม แสดงความห่วงใย ช่วยทุกๆ อยา่งตามท่ีเขาตอ้งการและช่วย
ใหเ้ขามีอาการดีข้ึนโดยเร็ว” 
 ผู้ป่วย  
      “เวลาเรียกก็อยากใหม้าหาไวๆ ไม่พูดวา่เด๋ียวก่อน เพราะมนัจะนานแลว้ก็ลืมผูป่้วยไป พยาบาลตอ้งเห็นใจผูป่้วยมากๆ 
ตอ้งเตม็ใจ และตอ้งรวดเร็วดว้ย” 
      “มาท าแผลก็ตอ้งมือเบาๆ ถามวา่ผูป่้วยเจบ็ไหม ถา้เห็นวา่เจบ็ก็เบาๆ มือหน่อย” 
       “เอ้ืออาทรก็คือ เอาใจใส่ผูป่้วย แสดงความเป็นห่วง เห็นใจผูป่้วยบา้ง เขาเป็นคนท าเราเป็นคนเจบ็ ไม่ใช่ท าๆ พอให้
เสร็จๆ ไป คนเจบ็ก็เกือบตาย อยากใหนุ่้มๆ เบาๆ หน่อย อยากใหม้าคุยมาถามบา้งวา่ดีข้ึนไหม ก็จะรู้สึกวา่เขาใส่ใจ ใหเ้วลากบั
ผูป่้วยบา้ง” 
 ญาติผู้ป่วย  
      “พยาบาลตอ้งมาดูผูป่้วยทนัทีเม่ือคนไขข้อความช่วยเหลือ เพราะเขาขอความช่วยเหลือก็คือเขามีความทุกข ์ตอ้งเอาใจ
ใส่ เป็นห่วงคนไข ้แลว้ก็แกไ้ขใหเ้ร็วๆ อยา่งท่ีคนไขต้อ้งการ” 
      “ท ากบัคนไขค้่อยๆ หน่อย ก็มีนะบางคนท าแรงมากๆ เราเองเป็นญาติก็เหมือนใจจะขาดแทน เขาควรจะลองเอาใจ
ตวัเองมาเป็นคนไขบ้า้ง บางทีบอกเขาวา่คนไขเ้จบ็ ก็ยงัท าแรงอีก คนไขก้็นอนร้องไห้อยู”่ 
      “พยาบาลก็ช่วยพยงุคนไขบ้า้ง เวลาเขาลุกไม่ได ้เดินไม่ไหว หรือช่วยท าอะไรอยา่งท่ีคนไขต้อ้งการ” 
 “ก็ตอ้งสนใจผูป่้วยนะ ไม่ใช่นัง่เฉย เดินมาดู ถามบา้ง จบัดูบา้ง ดูตรงท่ีเจบ็วา่เป็นอยา่งไร มาดูบ่อยๆ มาถามวา่ดีข้ึน
หรือยงั เวลาผูป่้วยปวดแลว้ไปเรียกก็อยากใหม้าเลยทนัที พยาบาลตอ้งสงสารและเห็นใจผูป่้วยบา้ง” 
 2. การเข้าใจ เห็นคุณค่าและเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เป็นพฤติกรรมการดูแลผูป่้วยของพยาบาลท่ีแสดง
ถึงการยอมรับความรู้สึก ยอมรับการแสดงออกของผูป่้วยซ่ึงมีความแตกต่างกนัตามธรรมชาติของมนุษย ์การดูแลท่ีสะทอ้นถึง
การใหค้วามส าคญัต่อผูป่้วย ตลอดจนการดูแลอยา่งเสมอภาคกนัตามสิทธิผูป่้วยโดยไม่เลือกปฏิบติั พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
การดูแลอยา่งเอ้ืออาทรประกอบดว้ย 
      2.1 ใชค้  าพูดท่ีใหเ้กียรติ เช่น ไม่ออกค าสั่ง ดุ ตะคอก หรือแสดงอ านาจกบัผูป่้วย 
      2.2 ใหก้ารพยาบาลผูป่้วยทุกคนอยา่งเสมอภาคไม่มีการเลือกปฏิบติั เน่ืองจากความแตกต่างดา้นฐานะ เช้ือชาติ 
สัญชาติ ศาสนา สังคม ลทัธิการเมือง เพศ อาย ุและลกัษณะของความเจบ็ป่วย 
      2.3 ใหก้ารช่วยเหลือผูป่้วยวกิฤต/ฉุกเฉินทนัทีโดยไม่รอใหผู้ป่้วยตอ้งร้องขอ 
      2.4 บอกหรือขออนุญาตผูป่้วยก่อนปฏิบติัการพยาบาลทุกคร้ัง 
      2.5 กล่าว “ขอโทษ” ผูป่้วยทุกคร้ังเม่ือตอ้งเอ้ือมมือขา้มศีรษะ หรือล าตวัขณะใหก้ารดูแล 
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      2.6 เคารพความเป็นส่วนตวัของผูป่้วย เช่น เปิดเผยร่างกายผูป่้วยเท่าท่ีจ  าเป็น กั้นม่านขณะเปิดเผยร่างกายผูป่้วย 
เป็นตน้ 
      2.7 เขา้ใจความแตกต่างของบุคคล โดยไม่ถือโกรธ แสดงอาการหงุดหงิด แสดงความไม่พอใจ ต าหนิ หรือต่อวา่ 
เม่ือผูป่้วยแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถปฏิบติัตามค าแนะน าได ้
      2.8 ไม่แสดงความรังเกียจผูป่้วยโดยสีหนา้ ท่าทาง ค าพูด หรือพฤติกรรมอ่ืนๆ 
      2.9 รับฟังความคิดเห็นของผูป่้วยและญาติอยา่งตั้งใจ 
  ดงัค าพูดของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 สหสาขาวชิาชีพ  
      “ผูป่้วยก็เป็นคนๆ หน่ึง ดงันั้น พยาบาลตอ้งเคารพสิทธ์ิของผูป่้วย อยา่งเช่น ก่อนใหก้ารพยาบาลตอ้งขออนุญาต และ
อธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจทุกคร้ัง ตอ้งใหก้ารพยาบาลดว้ยความสุภาพ ใชค้  าพูดท่ีใหเ้กียรติ ใหก้ารพยาบาลอยา่งเสมอภาค ไม่แบ่ง
ชั้นวรรณะ” 
      “พยาบาลตอ้งยอมรับการแสดงออกของผูป่้วย ไม่ถือโกรธ ไม่ใชอ้ารมณ์กบัผูป่้วย ไม่นินทาหรือต าหนิผูป่้วย” 
พยาบาลวชิาชีพประจ าหอผู้ป่วย  
      “มนุษยทุ์กคนตอ้งการใหค้นอ่ืนเห็นคุณค่าของตนเอง มีศกัด์ิศรี ผูป่้วยก็เป็นมนุษย ์พยาบาลตอ้งค านึงถึงตรงน้ีดว้ย 
ตอ้งดูแลเขาดว้ยความสุภาพ ไม่ดุ ไม่ตะคอก ใชค้  าพูดท่ีไพเราะใหเ้กียรติเขา ไม่แสดงอ านาจกบัผูป่้วย”  
      “พยาบาลตอ้งใหค้วามเสมอภาคกบัผูป่้วยทุกคนไม่วา่จะยากดีมีจน แสดงท่าทีใส่ใจต่อส่ิงท่ีเขาบอก ไม่แสดงท่าที
รังเกียจ”  
      “พยาบาลตอ้งไม่ใช่ค าพูดแรงๆ ไม่ดุวา่ผูป่้วย” 
 ผู้ป่วย  
      “ถา้เราตอ้งการอะไร อยา่งน ้าเกลือหมดอยา่งน้ี ถา้พยาบาลยุง่จริงๆ ก็ตอ้งพูดดีๆ ไม่ตะคอก หรือท าเหมือนไม่ไดย้นิ 
เราก็ไม่รู้จะท าอยา่งไร กบัมาก็ไดแ้ต่นัง่มองวา่เม่ือไรเขาจะมาเปล่ียนน ้าเกลือใหส้ักที จะไปตามอีกก็ไม่กลา้กลวัถูกดุ พยาบาล
ตอ้งพูดสุภาพ ไม่ดุ ไม่ตะคอก ใชค้  าพูดท่ีไพเราะใหเ้กียรติเขา ไม่แสดงอ านาจกบัผูป่้วย”  
      “เราก็เป็นคนนะ พยาบาลยกของขา้มหวัขา้มหางมนัก็ดูยงัไงไม่รู้ จะท าอะไรก็บอกหน่อย อยา่งฉีดยาอยา่งเน้ียอยู่ๆ  ก็
มาจ้ิมเลย อยากจะเปิดเส้ือผา้ตรงไหนก็ท าเลย เราก็อาย บางคนก็พูดเสียงดงั” 
 ญาติผู้ป่วย  
      “พยาบาลตอ้งไม่แสดงท่าทีรังเกียจเวลาดูแลคนไข ้เช่น บางทีก็ไม่อยากเขา้ใกลค้นไข ้บางทีก็แสดงออกทางสายตา
ท่าทาง ไม่อยากใหดุ้ ตะคอก สั่ง”  
      “จะท าอะไรก็ปกปิดผูป่้วยหน่อย เช่น เวลาเช็ดตวั ท าแผล ก็กั้นม่านใหห้น่อยเพราะผูป่้วยเขาอาย หรือจะท าอะไรก็
บอกก่อน อยา่งฉีดยา ถา้มาแทงเลยผูป่้วยก็ตกใจ”  
      “พยาบาลตอ้งไม่ดุด่า วา่ผูป่้วยและญาติ ไม่พูดเสียดแทงจิตใจ ตอ้งรับฟังความรู้สึกของคนท่ีมีทุกขด์ว้ย” 
 3. การมีสัมพนัธภาพทีเ่อือ้อาทรเชิงวชิาชีพ เป็นพฤติกรรมการส่ือสารของพยาบาลต่อผูป่้วยท่ีสะทอ้นถึงความจริงใจ 
ความเห็นอกเห็นใจ ความเอ้ือเฟ้ือ การเอาใจใส่ และเขา้กนัไดก้บัผูป่้วย ท าใหผู้ป่้วยรู้สึกอบอุ่นใจ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึง
การดูแลอยา่งเอ้ืออาทรประกอบดว้ย 
      3.1 กล่าวทกัทาย พูดคุยกบัผูป่้วยและญาติดว้ยน ้าเสียงสุภาพ นุ่มนวล 
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      3.2 พูดคุยหรือแนะน าผูป่้วยและญาติดว้ยภาษาท่ีเขา้ใจง่าย 
      3.3 สบตาขณะพูดคุย สีหนา้ยิม้แยม้ แสดงท่าทีเป็นมิตรขณะพูดคุยหรือใหก้ารพยาบาล 
      3.4 รับฟังผูป่้วยและญาติอยา่งตั้งใจ 
      3.5 สอบถามอาการ พูดคุยกบัผูป่้วยและญาติเป็นประจ าและสม ่าเสมอ  
      3.6 เปิดโอกาสใหผู้ป่้วยและญาติพูดคุย ซกัถาม หรือระบายความรู้สึก 
      3.7 สัมผสัผูป่้วยอยา่งนุ่มนวลในภาวะท่ีผูป่้วยมีความตอ้งการ 
      3.8 ดูแลผูป่้วยอยา่งใกลชิ้ด 
     3.9 อยูเ่ป็นเพื่อนเพื่อรับฟังปัญหา พูดคุย ใหก้ าลงัใจ และดูแลอยา่งใกลชิ้ดตลอดเวลาท่ีผูป่้วยมีความทุกข ์เจบ็ปวด 
ทรมาน หรือสูญเสีย 
  ดงัค าพูดของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 สหสาขาวชิาชีพ 
      “พยาบาลตอ้งยิม้แยม้แจ่มใส พูดเพราะ สุภาพกบัผูป่้วย” 
 พยาบาลวชิาชีพประจ าหอผู้ป่วย  
      “พยาบาลตอ้งพูดเพราะๆ มีสีหนา้ยิม้แยม้แจ่มใส แสดงท่าทีเตม็ใจต่อผูป่้วย” 
      “พยาบาลตอ้งยิม้แยม้แจ่มใส ท าตวัใหดู้อบอุ่นเป็นมิตร เป็นกนัเอง พูดเพราะ แสดงความเตม็ใจเวลาพูดคุยกบัผูป่้วย” 
 ผู้ป่วย  
      “พยาบาลตอ้งพูดดีๆ คุยดีๆ พูดเพราะๆ มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูป่้วย” 
      “ก็มาทกัทายคนไขบ้า้ง ยิม้ให ้ถามวา่กินขา้วยงั ดีข้ึนไหม แค่น้ีก็ดีใจแลว้” 
 ญาติผู้ป่วย   
      “เวลาเราเดินเขา้มาก็อยา่งให้ทกัทาย ถามวา่เป็นอะไรมา ตอ้งคุยกบัผูป่้วยดีๆ พูดเพราะ มาถามวา่เป็นอยา่งไร อะไรอยู่
ไหน ตอ้งท าอะไรบา้ง อะไรอยูต่รงไหน” 
 4. ความสามารถเชิงวชิาชีพ เป็นพฤติกรรมการดูแลผูป่้วยของพยาบาลท่ีเป็นท่ีสะทอ้นถึงการใชค้วามรู้ ความสามารถ 
และสติปัญญา ในการดูแลผูป่้วยผูป่้วยตามหลกัการพยาบาล พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการดูแลอยา่งเอ้ืออาทรประกอบดว้ย 
      4.1 ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการเจบ็ป่วย สอน ใหค้  าปรึกษา หรือค าแนะน าในการปฏิบติัตนแก่ผูป่้วยและญาติจนเขา้ใจ 
เพื่อสนบัสนุนความสามารถในการดูแลตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
      4.2 ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัความกา้วหนา้ของอาการ และแผนการดูแลรักษาใหผู้ป่้วยและญาติทราบเป็นระยะ 
      4.3 ช่วยเหลือผูป่้วยในการท ากิจกรรมต่างๆ ตามความตอ้งการของผูป่้วย เช่น กิจวตัรประจ าวนัท่ีผูป่้วยไม่สามารถ
ปฏิบติัเองได ้ช่วยจดัท่านอน เช็ดตวัลดไข ้ดูแลความสะอาดของร่างกายและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหผู้ป่้วยใหไ้ดรั้บความสุขสบาย 
      4.4 ช่วยเหลือดูแลผูป่้วยไดส้อดคลอ้งกบัปัญหาการเจ็บป่วย 
      4.5 ช่วยเหลือผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็วดว้ยความช านาญอยา่งมีทกัษะ 
      4.6 อธิบายเหตุผลของการพยาบาลทุกคร้ังก่อนใหก้ารพยาบาล 
      4.7 พูดปลอบโยนหรือให้ก าลงัใจขณะใหก้ารดูแลผูป่้วย 
      4.8 แนะน า สอน หรือสาธิตผูป่้วยและ/หรือญาติใหส้ามารถดูแลตนเองได้ 
      4.9 รายงาน ปรึกษาทีมการพยาบาลและ/หรือทีมสุขภาพเพื่อใหก้ารช่วยเหลือผูป่้วย 
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      4.10 ตรวจเยีย่มเพื่อติดตาม และประเมินอาการผูป่้วยอยา่งสม ่าเสมอ 
      4.11 มีความระมดัระวงัอยูต่ลอดเวลา ปฏิบติัการพยาบาลโดยค านึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วยเป็นหลกั 
  ดงัค าพูดของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 สหสาขาเชิงวชิาชีพ 
      “ท่ีส าคญัควบคู่กนัไปกบัการปฏิบติัคือ พยาบาลตอ้งมีความรู้ เช่น ความรู้เร่ืองโรค การดูแล การปฏิบติัตวัเก่ียวกบัโรค
นั้นๆ เพื่อท่ีจะไดใ้หค้  าปรึกษา แนะน าผูป่้วยไดถู้กตอ้ง โดยเฉพาะในสาขาท่ีตวัเองปฏิบติังานอยู”่ 
 พยาบาลวชิาชีพประจ าหอผู้ป่วย   
      “พยาบาลตอ้งมีความรู้ท่ีแม่นย  า โดยเฉพาะใน ward ท่ีตนปฏิบติังาน” 
      “พยาบาลตอ้งสามารถดูแลผูป่้วยโดยใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว” 
 ผู้ป่วย   
      “พยาบาลอยูก่บัความเป็นความตายของผูป่้วยนะ เขาตอ้งมีความรู้ กบัพยาบาลบางคน บางทีก็รู้สึกกลวัๆ ไม่ค่อยไวใ้จ
อยูน่ะแอบๆ คิดกลวัวา่เขาจะดูแลเราไดห้รือเปล่า” 
 ญาติผู้ป่วย  
      “พยาบาลก็ควรมีการแนะน าผูป่้วยวา่ตอ้งท าอยา่งไร หรือวนัน้ีดีข้ึนไหม ผลเลือด ผลเอ๊กซเรยเ์ป็นอยา่งไร แลว้จะตอ้ง
ดูแลอยา่งไรต่อไป” 
 5. การมีจริยธรรมเชิงวชิาชีพ เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของพยาบาลตามหลกัแห่งความประพฤติท่ีถูกตอ้ง 
เหมาะสมของวชิาชีพ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการดูแลอยา่งเอ้ืออาทรประกอบดว้ย 
      5.1 ใหก้ารดูแล ช่วยเหลือผูป่้วยทนัทีท่ีร้องขอ 
      5.2 มีความกระตือรือร้น พร้อมท่ีจะดูแลผูป่้วยอยูต่ลอดเวลา 
      5.3 ปฏิบติัการพยาบาลดว้ยความมีสติ รอบคอบ 
      5.4 ปกปิดขอ้มูลของผูป่้วยอยา่งเคร่งครัด 
      5.5 มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ี เช่น มาปฏิบติังานตรงเวลา ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ต่อผูป่้วยตามเวลาท่ี
ไดน้ดัหมายไว ้เป็นตน้ 
      5.6 มีความรับผดิชอบในการดูแลผูป่้วยตามบทบาทหนา้ท่ี 
      5.7 ใหเ้วลากบัผูป่้วยและญาติในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ 
      5.8 สามารถรอไดเ้ม่ือผูป่้วยยงัไม่พร้อมท่ีจะใหป้ฏิบติัการพยาบาล 
      5.9 มีความซ่ือสัตยใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ี เช่น ใหย้าผูป่้วยตรงตามแผนการรักษา บนัทึกอาการผูป่้วยตามความเป็น
จริง ปฏิบติัการพยาบาลตามมาตรฐานวธีิปฏิบติั  เป็นตน้ 
      5.10 ใหก้ารดูแลช่วยเหลือผูป่้วยดว้ยความเตม็ใจ 
      5.11 สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง ไม่ฉุนเฉียว หงุดหงิดขณะปฏิบติัหนา้ท่ี 
      5.12 วางตวัเหมาะสม มีบุคลิกภาพน่าเช่ือถือ 
  ดงัค าพูดของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 สหสาขาวชิาชีพ 
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      “เร่ืองจริยธรรมก็ส าคญั เช่น ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสัตยต่์อตนเอง ผูป่้วย และเพื่อนร่วมวชิาชีพ ความอดทน 
ความรับผดิชอบ รวมทั้งการรักษาความลบัผูป่้วย” 
 พยาบาลวชิาชีพประจ าหอผู้ป่วย  
      “ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ความอดทน ความตรงต่อเวลา ความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ีเป็นเร่ืองส าคญั เพราะพยาบาล
ท างานอยูก่บัชีวติคน” 
      “พยาบาลตอ้งมีความรับผิดชอบสูง ตอ้งรักษาความลบัผูป่้วย ไม่นินทาผูป่้วย ไม่ท าใหผู้ป่้วยรู้สึกอาย” 
 ผู้ป่วย   
      “พยาบาลตอ้งวางตวัให้เหมาะสม เพราะใครๆ ก็คิดวา่พยาบาลตอ้งมีจิตใจดี มีภาพลกัษณ์ดี อยา่งเช่น ตอ้งแต่งตวั
สะอาด พูดสุภาพ ไม่ใชอ้ารมณ์กบัผูป่้วย ไม่เอาแต่ใจตวัเอง ไม่ใช่สวยอยา่งเดียว” 
 ญาติผู้ป่วย   
      “พยาบาลตอ้งวางตวัให้เหมาะสมกบัการเป็นพยาบาล อยา่หงุดหงิด ใชอ้ารมณ์ ตอ้งมีความสุภาพอ่อนหวาน นุ่มนวล
กบัผูป่้วย” 
      “พยาบาลตอ้งใจเยน็ พูดเพราะๆ กบัผูป่้วยนะ แค่น้ีก็เหมือนหายไปคร่ึงหน่ึงแลว้” 
 6. การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม เป็นพฤติกรรมการดูแลผูป่้วยท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
สังคม และจิตวญิญาณ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการดูแลอยา่งเอ้ืออาทรประกอบดว้ย 
      6.1 เปิดโอกาสใหผู้ป่้วยแสดงความรู้สึก และความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณ 
      6.2 ไวต่อความรู้สึก สนใจ และเอาใจใส่ต่อความรู้สึกของผูป่้วย 
      6.3 ประเมิน ดูแล และช่วยเหลือ แกไ้ขปัญหาของผูป่้วยครอบคลุมทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
      6.4 เปิดโอกาสใหผู้ป่้วยและญาติมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ วางแผนการดูแล และการปฏิบติักิจกรรมการพยาบาล 
      6.5 เปิดโอกาสใหผู้ป่้วยและญาติไดมี้เวลาพบปะเยีย่มเยยีนกนัตามสมควร 
      6.6 ไม่ใชค้  าพูด หรือแสดงท่าทีดูหม่ินในความเช่ือ ศาสนา วฒันธรรมของผูป่้วยท่ีมีความแตกต่าง 
      6.7 เปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกใหผู้ป่้วยและญาติไดป้ฏิบติัศาสนกิจหรืออ่ืนใดตามความเช่ือ นบัถือ 
ศรัทธาท่ีไม่ขดัต่อแผนการรักษา เช่น การสวดมนต ์กราบไหว ้บนบาน การละหมาด การบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในหอผูป่้วยหรือ
เตียงนอน 
      6.8 เปิดโอกาสใหผู้ป่้วยมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูป่้วยอ่ืนท่ีมีปัญหาการเจบ็ป่วยท่ีคลา้ยคลึงกนั 
  ดงัค าพูดของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 สหสาขาวชิาชีพ 
      “พยาบาลตอ้งดูแลผูป่้วยใหค้รบทั้งทางกาย จิตใจสังคมหรือชุมชนท่ีเขาอยู ่อยา่งเช่น การดูแลอะไรท่ีเขาจะสามารถท า
ต่อหรือเป็นขอ้จ ากดัเม่ือเขากลบัไปบา้นท่ีเอ้ือหรือขดัต่อแผนการรักษาบา้ง ก็ควรไดใ้ห้ความสนใจ และช่วยเขาจดัการดูแล
ดว้ย” 
      “การดูแลผูป่้วยคงไม่ใช่ดูแลแต่ร่างกายท่ีเจบ็ป่วย แต่ตอ้งดูแลจิตใจเขาดว้ย ครอบครัวเขา สังคม ชุมชนท่ีเขาอยู ่จึงจะ
เรียกวา่ดูแลไดค้รบทุกมิติ” 
 ผู้ป่วย  
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      “เวลาญาติมาเยอะๆ ก็ใหเ้วลาญาติหน่อย มีญาติมาเยีย่มก็รู้สึกดี มีก าลงัใจนะ ใหเ้ห็นหนา้ญาติ เขามาอวยพร ก็มี
ก าลงัใจข้ึนเยอะ ก็ไม่อยากใหพ้ยาบาลไล่ญาติกลบัเร็ว” 
      “ญาติเอาฝ้ายมาผกูแขนให ้พยาบาลก็หา้ม เพราะจะเป็นเช้ือโรค เราก็อยากไดแ้รงใจบา้งตามท่ีเรานบัถือศรัทธา ถา้ไม่
เหลือบาปกวา่แรงก็อนุโลมกนับา้งจะเป็นอะไรไป” 
 ญาติผู้ป่วย  
      “เวลาญาติผูป่้วยมาพยาบาลก็จะไล่ญาติออก บอกวา่เสียงดงั เราก็รู้สึกไม่สบายใจ เพราะจริงๆ ญาติเขาก็อยากเห็น 
อยากมาใหก้ าลงัใจผูป่้วย อนัน้ีพยาบาลควรจะตอ้งเขา้ใจและเห็นใจผูป่้วยดว้ย” 
      “เวลาเอาของอะไรท่ีเรานบัถือมาไวท่ี้เตียง เช่น พระ พยาบาลจะบอกวา่เกะกะ เขาน่าจะคิดวา่ต่างคนก็ต่างความเช่ือ 
ถา้เรามีเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจบา้ง ก็ควรจะยอมใหเ้ราท านะ” 
      “มาอยูโ่รงพยาบาลเน่ีย ก็ไม่รู้วา่มีใครตายใส่เตียงบางไหม ก็กลวันะ เราจะเอาพระเอาสายสิญจน์มาไวบ้า้งก็บอกวา่รก 
จริงๆ น่าจะอนุญาตบา้ง” 
      “การอนุญาตให้ญาติมาอยูด่ว้ยก็จะดีไม่นอ้ยเลย ผูป่้วยจะไดมี้ก าลงัใจข้ึนเยอะ มนัช่วยไดจ้ริงๆ นะ” 
 

อภิปรายผล 
 ผลการสนทนากลุ่มกบัพยาบาลวิชาชีพท่ีประจ าการในหอผูป่้วย และผลการสัมภาษณ์เชิงลึก กบัสหสาขาวิชาชีพ 
ผูป่้วย และญาติของผูป่้วย ในประเด็นเก่ียวกบัความคาดหวงัต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอยา่งเอ้ืออาทรของวชิาชีพ
พยาบาลมีความสอดคลอ้งกนั โดยพบวา่  
 1. การแสดงออกถึงพฤติกรรมดูแลอย่างเอ้ืออาทร ประกอบดว้ย 54 พฤติกรรมใน 6 กระบวนทศัน์ไดแ้ก่ 1) ความ
เมตตากรุณา 2) การเขา้ใจ เห็นคุณค่าและเคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์3) การมีสัมพนัธภาพท่ีเอ้ืออาทรเชิงวิชาชีพ 4) 
ความสามารถเชิงวิชาชีพ 5) การมีจริยธรรมเชิงวิชาชีพ และ 6) การดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม อธิบายไดว้่า พฤติกรรมการดูแล
อยา่งเอ้ืออาทรของวิชาชีพพยาบาล เร่ิมจากการจดัการศึกษาท่ีหล่อหลอมขดัเกลา มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะของผูป้ฏิบติั
วชิาชีพการพยาบาลตรงตามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร ต่อมาเม่ือปฏิบติังานจริง พฤติกรรมการดูแลอยา่งเอ้ืออาทรเกิดจากการ
สั่งสมประสบการณ์ตามวิชาชีพ ความคาดหวงัทางสังคม และการมีตน้แบบวิชาชีพท่ีสืบต่อกนัมา ท าให้วิชาชีพพยาบาลรับรู้
และแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทร สอดคล้องกับผลการวิจยัของ จินดามาศ โกศลช่ืนวิจิตร13 ท่ีพบว่า 
องคป์ระกอบของพฤติกรรมการดูแลอยา่งเอ้ืออาทร แบ่งเป็น 6 องคป์ระกอบคือ มีมนุษยสัมพนัธ์ดี มีความเมตตากรุณา เคารพ
ในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์มีกลยุทธ์และทกัษะในการบริการ ยดึมัน่ผกูพนัในหนา้ท่ี และส่งเสริมให้มีสุขภาพดี
แบบองคร์วม ทั้งน้ีเน่ืองจากการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอยา่งเอ้ืออาทร มีองคป์ระกอบท่ีเป็นผลมาจาก 2 ส่วนหลกัๆ 
คือ องค์ประกอบด้านความคิด ความรู้สึก ค่านิยม และเจตคติ และองค์ประกอบด้านการกระท าท่ีแสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะเฉพาะของวิชาชีพ หากดูแลโดยใชเ้พียงความรู้ ความสามารถ แต่ปราศจากความเห็นอกเห็นใจ ก็จะ
เป็นพฤติกรรมท่ีแข็งกระดา้ง และหากดูแลดว้ยความเห็นอกเห็นใจ แต่ปราศจากความรู้ ความสามารถ ก็จะเป็นการดูแลท่ีไม่มี
ความหมาย14  
 2. กระบวนทศัน์ท่ี 1 ของการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทร คือ ความเมตตากรุณา อธิบายไดว้่า 
การท่ีพยาบาลมีความปรารถนาให้ผูป่้วยมีความสุข และตอ้งการช่วยให้พน้ทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยนั้น พยาบาลจะ
แสดงออกถึงซ่ึงพฤติกรรมการดูแลอยา่งเอ้ืออาทรท่ีส าคญั ไดแ้ก่ เปิดโอกาสให้ผูป่้วยไดร้ะบายความทุกข ์ความกงัวลใจต่างๆ 
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หมัน่ซักถามเก่ียวกบัความเจ็บป่วยดว้ยความห่วงใย ปลอบโยน ให้ก าลงัใจ เอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความไม่สุข
สบายต่างๆ จากความเจ็บป่วย ตลอดจนให้การช่วยเหลือในเร่ืองกิจวตัรประจ าวนัดว้ยความเต็มใจ ซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีเป็น
คุณลักษณะส าคัญของวิชาชีพพยาบาล สอดคล้องกับ พะยอม อยู่สวสัด์ิ15 ท่ีกล่าวไวว้่า การให้บริการพยาบาลเป็นการ
ผสมผสานระหวา่งการปฏิบติัการพยาบาลกบัการใส่ความรู้สึกท่ีดีท่ีแสดงถึงความมีเมตตากรุณาและการเขา้ใจชีวติมนุษย ์อนั
น าไปสู่การปฏิบติัต่อกนัดว้ยความปรารถนาดี ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งครบถว้น เป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึง
คุณภาพของการพยาบาล 
 3. กระบวนทศัน์ท่ี 2 ของการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอยา่งเอ้ืออาทร คือ การเขา้ใจ เห็นคุณค่าและเคารพใน
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์อธิบายไดว้า่ พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการเขา้ใจความรู้สึก หรือยอมรับการแสดงออกของผูป่้วย
ซ่ึงมีความแตกต่างกนัตามธรรมชาติของมนุษย ์การดูแลท่ีสะทอ้นถึงการให้เกียรติ ให้ความส าคญัต่อผูป่้วย ตลอดจนการดูแล
อยา่งเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบติันั้น เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความปรารถนาดีต่อกนัซ่ึงผูป่้วยทุกคนปรารถนา สอดคลอ้งกบั 
Morse, Janice. et al.6 ท่ีกล่าวว่า พฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทร เป็นอุดมคติท่ีให้ความส าคญักบัคุณค่า และศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์เป็นการดูแลระหว่างบุคคลท่ีเขา้ใจจิตใจซ่ึงกนัและกนั (Transpersonal Caring) เป็นทกัษะท่ีพยาบาลทุกคน
ตอ้งฝึกฝนและพฒันาตลอดเวลาท่ีท าหนา้ท่ีอยูใ่นวชิาชีพ  
 4. กระบวนทศัน์ท่ี 3 ของการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอยา่งเอ้ืออาทร คือ การมีสัมพนัธภาพท่ีเอ้ืออาทรเชิง
วชิาชีพ อธิบายไดว้า่ พฤติกรรมการดูแลผูป่้วยท่ีสะทอ้นถึงความจริงใจ ความเห็นอกเห็นใจ และเขา้กนัไดก้บัผูป่้วย พฤติกรรม
เหล่าน้ีท าให้ผูป่้วยรู้สึกอบอุ่นใจและสามารถท าให้กลบัคืนสู่สภาพเดิมเร็วท่ีสุด สอดคลอ้งกบั Murray R. and Huelskoetter 
M.16 ท่ีกล่าวไวว้า่ การดูแลอยา่งเอ้ืออาทรเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะช่วยสร้างความงอกงามและความสมบูรณ์ในชีวิตให้กบั
ผูป่้วย การใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาหน่ึง หรือท่ีเรียกว่า สัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ (Professional 
Relationship) เป็นกระบวนการท่ีใชช่้วยเหลือใหผู้ป่้วยพฒันา เติบโต ปรับตวั หรือฟ้ืนจากความเจบ็ป่วยได ้
 5. กระบวนทศัน์ท่ี 4 ของการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอยา่งเอ้ืออาทร คือ ความสามารถเชิงวิชาชีพ อธิบาย
ได้ว่า พยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีให้บริการดา้นสุขภาพโดยใช้การปฏิบติัทั้งศาสตร์และศิลป์ เพื่อตอบสนองความของการของ
บุคคลทั้ งบุคคลปกติและเจ็บป่วย ดังนั้ น พยาบาลจึงต้องเรียนรู้ศาสตร์ทางการพยาบาลและสาขาท่ีเก่ียวข้อง แล้วน ามา
ประยุกตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมกบัความตอ้งการดา้นสุขภาพของผูรั้บบริการแต่ละบุคคล โดยอาศยัทกัษะท่ีส าคญัคือ ทกัษะดา้น
การส่ือสาร ความเอาใจใส่ และความเอ้ืออาทร ท่ีเรียกว่าเป็น ศิลปะทางการพยาบาล หรือศิลปะในการดูแลบุคคล (Art of 
Caring)4  เช่นเดียวกบั กุลยา ตนัติผลาชีวะ3 ท่ีกล่าวว่าองค์ประกอบหลกัในการปฏิบติัการพยาบาล 3 ประการคือ 1) ศาสตร์
ทางการพยาบาล 2) ศิลปะทางการพยาบาล และ 3) สุนทรียทางการพยาบาล 
 6. กระบวนทศัน์ท่ี 5 ของการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอยา่งเอ้ืออาทรคือ การมีจริยธรรมเชิงวิชาชีพ อธิบายได้
ว่า พฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทรของพยาบาลจ าเป็นตอ้งแสดงออกถึงการเป็นผูมี้ความประพฤติท่ีถูกตอ้ง ดีงาม และ
เหมาะสมตามคุณลกัษณะวชิาชีพ สอดคลอ้งกบั Schwirian, P. M.17 ท่ีกล่าววา่ การท่ีพยาบาลจะเป็นผูท่ี้มีคุณลกัษณะของความ
เอ้ืออาทรไดน้ั้น นอกจากความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพแลว้ พยาบาลจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีจริยธรรม รู้จกัและเขา้ใจผูอ่ื้น มีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีดี มีความอดทนอดกลั้น ตลอดจนสามารถเผชิญและจดัการกบัความเครียดของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมดว้ย  
 7. กระบวนทศัน์ท่ี 6 ของการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทรคือ การดูแลผูป่้วยแบบองค์รวม อธิบาย
ไดว้า่  การดูแลผูป่้วยท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของการ
แสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอยา่งเอ้ืออาทร เน่ืองจากเป็นการดูแลท่ีแสดงถึงการเขา้ใจจิตใจซ่ึงกนัและกนั สอดคลอ้งกบัขอ้
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คน้พบซ่ึงเป็นผลการศึกษาของ บุญสืบ โสโสม และคณะ18 ท่ีพบวา่ รูปแบบการให้บริการดว้ยหัวใจความเป็นมนุษยส์ าหรับ
หญิงตั้งครรภอ์งคป์ระกอบหน่ึงคือ การยึดครอบครัวเป็นศูนยก์ลาง สนบัสนุนให้คนในครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล และ
การค านึงถึงความเช่ือของผูใ้ชบ้ริการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
 ผลการวิจยัคร้ังน้ีท าให้ได้ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัการแสดงออกถึงพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ืออาทรของวิชาชีพ
พยาบาลวชิาชีพจบใหม่ ซ่ึงน าไปใชว้างแผนเพื่อพฒันาพยาบาลใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามมาตรฐานของวชิาชีพ และ
ตามความคาดหวงัของสังคม  
 2.  ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1  การศึกษาปัจจยัเชิงสาเหตุท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลอยา่งเอ้ืออาทรของพยาบาลวชิาชีพ 
  2.2  การพฒันาแนวปฏิบติั โปรแกรม หรือหลกัสูตรฝึกอบรมเพื่อให้พยาบาลเกิดพฤติกรรมการดูแลอย่างเอ้ือ
อาทร 
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