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ชุดโครงการที่ 10
การบีบคั้นทางจริยธรรมของพยาบาลไทย
Moral Distress of Thai Nurses
ปัญหา และความสาคัญของการวิจัย
วิชาชีพพยาบาลเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลปะในการดูแลมนุษย์ การพยาบาลที่มีคุณภาพ
ต้องตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ การประกอบ
วิช าชี พการพยาบาลจึงต้องมี จริยธรรมวิช าชีพมาเป็นตัวก ากั บ การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ ในแต่ละ
หน่วยงานจะมีบริบทของการดูแลผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน พยาบาลจึงเป็นผู้ที่มีโอกาสเผชิญสถานการณ์การบีบคั้น
ทางจริยธรรมอยู่เสมอและเป็นปัญหาที่เกิดได้ซ้าๆในการปฏิบัติการพยาบาล เนื่องจากพยาบาลเป็นบุคลากรด้าน
สุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยตลอดเวลา จึงมีการรับรู้เรื่องราวข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาความเจ็บป่วยซึ่งเป็นความทุกข์
ของผู้ใช้บริการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งการศึ กษาในต่างประเทศพบว่าพยาบาลมีโอกาส
เกิ ดภาวะบี บ คั้ นทางจริย ธรรมได้ม ากกว่า เพื่ อนร่วมทีมสุขภาพเช่น แพทย์ 1 เนื่องจากต้องเผชิญกั บปัญหาที่
หลากหลายของผู้ใช้บริการเกือบตลอดเวลา ดังนั้นการบีบคั้นทางจริยธรรมจึงเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทาให้พยาบาล
เกิดความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องได้
การบีบคั้นทางจริยธรรมเป็นประเด็นสาคัญที่มีผลต่อบรรยากาศการทางาน 2 โดย Jameton (1984)3 ได้ให้
ความหมายการบีบคั้นทางจริยธรรม (moral distress) ว่าเป็นสถานการณ์ที่พยาบาลเกิดความรู้สึกเจ็บปวดและทาให้
เกิดการเสียสมดุลทางด้านจิตใจอารมณ์ ในขณะที่ Corley กล่าวว่าเป็นสถานการณ์ที่พยาบาลรับรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่
ถูกต้องหรือสิ่งที่ควรปฏิบัติ ในการดูแลผู้รับบริการ แต่ไม่สามารถปฏิบัติในสิ่งนั้นได้ เนื่องจากขัดกับ ระบบการ
ดูแลสุขภาพ นโยบายของหน่วยงาน ข้อจากัดทางกฎหมาย การไม่มีเวลาหรืออัตรากาลังที่เพียงพอ หรือการไม่มี
ความรู้เพียงพอเพราะขาดระบบสนับสนุนชี้แนะ รวมทั้งเป็นการทดลองประสิทธิภาพของยา 3 จากการทบทวน
วรรณกรรมของต่างประเทศพบว่ามีการให้คาอธิบายหรือให้ความหมายต่อสถานการณ์การบีบคั้นทางจริยธรรมที่
หลากหลาย เช่น การกู้ฟื้นคืนชีพอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ใช่ความต้องการของผู้ ใช้บริการและครอบครัว การปฏิบัติ
ตามความปรารถนาของครอบครัวแม้ว่าการพยากรณ์โรคของผู้รับบริการจะไม่ดี หรือการที่พยาบาลรับรู้ว่าอะไรคือ
สิ่งที่ดีที่สุดสาหรับผู้ใช้บริการแต่ไม่สามารถให้การดูแลได้ 4 ในขณะที่พยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤตของประเทศ
อิหร่านอธิบายการบีบคั้นทางจริยธรรมว่าเป็นเรื่อง 1) ข้อจากัดและอุปสรรคของหน่วยงาน 2) ปัญหาการสื่อสาร
3) การดูแลที่ไ ม่จริงจังหรือการให้ย า/การปฏิบัติการพยาบาลที่ผิดพลาด และ 4) ความไม่เหมาะสมของความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และสมรรถนะของพยาบาล รวมทั้งแหล่งสนับสนุนที่ไม่เหมาะสม 5
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและก่อให้เกิดการบีบคั้นทางจริยธรรมของพยาบาลมีทั้งข้อจากัดภายในตัวพยาบาลเอง
และข้อจากัดภายนอก3 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ 3 ปัจจัยหลัก คือ ปัจจัยที่เป็นสถานการณ์
คลินิก ปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวพยาบาล และปัจจัยสภาพแวดล้อม6 โดยสถานการณ์คลินิก ที่อยู่ในระยะวิกฤต ฉุกเฉิน
หรือระยะสุดท้ายของชีวิตจะทาให้พยาบาลมีโอกาสเผชิญกับการบีบคั้นทางจริยธรรมสูงกว่า ภาวะการเจ็บป่วย
ทั่วไป เพราะเป็นสถานการณ์คลินิกที่ผู้ให้การพยาบาลต้องมีความรู้และทักษะทางการพยาบาลที่มีมาตรฐาน มีการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้บริการแต่ละราย สิทธิผู้ป่วย กฎหมาย
วิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การทบทวนงานวิจัยของต่างประเทศพบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับ
สถานการณ์ ผลกระทบ และการจัดการต่อการบีบคั้นทางจริยธรรมอย่างแพร่หลายทั้งในพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน
หอผู้ป่วยทั่วไป 4,7-8 หอผู้ป่วยวิกฤต5,9 หอผู้ป่วยฉุกเฉิน10 รวมทั้งหอผู้ป่วยจิตเวช11 สาหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พยาบาล คื อ ขาดการยอมรับ นับ ถือ จากผู้รับบริก าร ผู้ ดูแล เพื่ อนร่วมงานและหัวหน้างาน รวมถึงขาดแหล่ ง
สนับสนุนช่วยเหลือ 8 นอกจากนี้ปัจจัยสภาพแวดล้อม เช่น บรรยากาศของการทางานที่ไม่เอื้อ การมีจานวน
พยาบาลไม่เพียงพอก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาให้เกิดการบีบคั้นทางจริยธรรมได้เช่นกัน ทาให้จากัดความสามารถ
ของพยาบาลในการให้ยา การรักษาหรือการดูแลอื่นๆ สาหรับผู้รับบริการเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน การฟื้นหาย
ของร่างกายและจิตใจ
ผลกระทบของการบีบคั้นทางจริยธรรมสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประการหลัก คือ ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ
ผลกระทบต่อพยาบาล และผลกระทบต่อหน่วยงาน3 ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการที่พบได้บ่อย คือ ได้รับการดูแลที่ไม่
เพี ยงพอหรือไม่ เหมาะสม ทาให้เกิดความเจ็บปวดทุก ข์ทรมาน ต้องอยู่ใ นโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานขึ้น
ผลกระทบต่อพยาบาลอาจส่งผลลบต่อสุขภาพกายและจิตใจของพยาบาล โดยพยาบาลที่เผชิญภาวะบีบคั้นทาง
จริยธรรมจะเกิดความรู้สึกเครียด สับสน โกรธ รู้สึกผิด สูญเสียความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง สูญเสียพลังอานาจ
นาไปสู่การเกิดความเหนื่อยหน่ายในงานและสภาพแวดล้อมในการทางาน ความพึงพอใจในงาน และในที่สุดคือ
การลาออกจากงานพยาบาล2 สาหรับผลกระทบต่อหน่วยงาน คือ คุณภาพการดูแลที่ลดลง 3,12 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่า3 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการรับรองคุณภาพของหน่วยงาน รวมทั้งปัญหาการลาออกและการคงอยู่ของ
บุคลากรในหน่วยงานมากขึ้น12 ด้วยผลกระทบดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีการศึกษาที่รายงานว่าพยาบาลต้องการการ
สนั บ สนุ น และข้ อ มู ล จากผู้ จั ด การพยาบาล แนวทางการปฏิ บั ติ ต่ อ การเผชิ ญ ภาวะบี บ คั้ น ทางจริ ย ธรรม
สภาพแวดล้อมที่มิใช่การลงโทษ รวมถึงทีมงานหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาทางจริยธรรมเพื่อควบคุมและป้องกัน
การเกิดภาวะบีบคั้นทางจริยธรรมของพยาบาล8
จากการทบทวนวรรณกรรมที่มีในฐานข้อมูลของประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรม
ด้านจริยธรรมและพฤติกรรมการให้บริการของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้บริหารทางการพยาบาล พยาบาลและตาม
การรับรู้ของผู้ใช้บริการ 13-16 จากการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัญหาจริยธรรมตามการรับรู้ของผู้บริหารทางการ
พยาบาลและพยาบาลที่พบในพยาบาลมีส่วนน้อย ได้แก่ การปฏิบัติการพยาบาลไม่ได้มาตรฐานทาให้เกิดความไม่
ปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การไม่เอาใส่ใจผู้ใช้บริการ และการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม
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ได้แก่ ไม่ให้ข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน16 ซึ่งปัญหาจริยธรรมดังกล่าวอาจทาให้พยาบาลมีโอกาส
เสี่ยงต้องการฟ้องร้องได้ ยังขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ในประเด็นการบีบคั้นทางจริยธรรม มีเพียงการศึกษาการให้
ความหมายของประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมจากประสบการณ์ของพยาบาลในการให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ซึ่งพบ 3 ความหมาย ได้แก่ ต้องเลือกทาทั้งๆ ที่ ไม่อยากเลือก บางสิ่งที่ทาไปขัดแย้งกับคุณค่าของตัวเอง และเป็น
สถานการณ์ที่เลี่ยงไม่ได้แม้รู้สึกผิดหรือบาปก็ต้องทา รวมทั้งผลกระทบของประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมต่อ
พยาบาลจากการศึกษานี้พบว่า ประสบการณ์ความขัดแย้งช่วยพยาบาลฝึกสติ ทาให้ท้อแท้ไม่อยากทางาน และทุกข์
ใจที่ต้องทาในสิ่งที่ไม่อยากทา แต่การปฏิบัติการพยาบาลที่ต้องปฏิบัติสิ่งผิดทั้งที่รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องทาอย่างไร อาจทา
ให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องได้ 17 ดังนั้นการทาความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การบีบคั้นทางจริยธรรมของ
พยาบาล (moral distress) ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดการบีบคั้นทางจริยธรรม กลไกการเผชิญและการตอบสนองต่อการ
บีบคั้นทางจริยธรรมของพยาบาล ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น จะช่วยทาให้เข้าใจสาเหตุ/ปัจจัยและพัฒนา
แนวทางหรือระบบในการลดภาวะดัง กล่ า วของพยาบาล อัน จะช่ว ยพั ฒนาคุณภาพบริก ารพยาบาล ส่ งเสริ ม
สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลและผู้ใช้บริการ ลดการร้องเรียนพฤติกรรมบริการให้บริการของพยาบาลวิชาชีพ และ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรวิชาชีพต่อไป
คาถามการวิจัย
1. สถานการณ์การบีบคั้นทางจริยธรรม (moral distress) ของพยาบาลมีอะไรบ้าง
2. ความหมายของการบีบคั้นทางจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลเป็นอย่างไร
3. ปัจจัยที่ทาให้เกิดการบีบคั้นทางจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาลมีอะไรบ้าง
4. กลไกการเผชิญและตอบสนองต่อการบีบคั้นทางจริยธรรมของพยาบาลเป็นอย่างไร
5. การแก้ไข/การป้องกัน/การช่วยเหลือพยาบาลต่อการบีบคั้นทางจริยธรรมเป็นอย่างไร
6. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบีบคั้นทางจริยธรรมเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การบีบคั้นทางจริยธรรมของพยาบาล
2. เพื่อศึกษาความหมายของการบีบคั้นทางจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
3. เพือ่ ศึกษาปัจจัยที่ทาให้เกิดภาวะบีบคั้นทางจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล
4. เพื่อศึกษากลไกการเผชิญและตอบสนองต่อการบีบคั้นทางจริยธรรมของพยาบาล
5. เพื่อศึกษาวิธีการแก้ไข/การป้องกัน/การช่วยเหลือพยาบาลต่อการบีบคั้นทางจริยธรรม
6. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเกิดภาวะบีบคั้นทางจริยธรรมของพยาบาล
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยแบบผสมผสาน (combined research)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลและผู้บริหารการพยาบาลทั่วประเทศที่ทางานในสถานบริการ
พยาบาลระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
สถานที่ศึกษา ได้แก่ สถานบริการพยาบาลระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ ความหมาย ปัจจัยที่ทาให้เกิด กลไกการเผชิญ ผลกระทบ และ
วิธีการแก้ไข/การป้องกัน/การช่วยเหลือพยาบาลต่อภาวะบีบคั้นทางจริยธรรมของพยาบาลที่จะใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนากลวิธี หรือแนวปฏิบัติ ในการป้ องกันหรือลดการบีบคั้นทางจริยธรรมของพยาบาล ซึ่งจะช่วยพั ฒนา
พฤติ ก รรมบริ ก ารของพยาบาล ลดความเสี่ ย งในการถู ก ฟ้ อ งร้ อ งพฤติ ก รรมการให้ บ ริ ก ารของพยาบาลจาก
ผู้ใช้บริการ รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรวิชาชีพ
ผู้ใช้ประโยชน์ของผลการวิจัย
-

สภาการพยาบาล
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล
ผู้บริหารของสถานบริการสุขภาพทุกระดับ

ระยะเวลาดาเนินการ : 2 ปี
งบประมาณ : ไม่เกิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
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