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ชุดโครงการที่ 5
ภาพลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาลไทย
Image of Thai Nursing Profession
ปัญหาและความสาคัญของการวิจัย
จากการวิเคราะห์ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลและการไม่คงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลพบว่า มีปัจจัยต่างๆ
มากมาย โดยที่ภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพเป็นส่วนสาคัญที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาในวิชาชีพพยาบาลของ
เยาวชน และการที่ผู้บริหารไม่สามารถรักษาให้พยาบาลคงอยู่ในงานพยาบาลในระบบสุขภาพ ดังนั้นการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของวิชาพยาบาลนั้นจาเป็นต้องมีความเข้าใจ และมีข้อมูลที่เที่ยงตรงและอย่างเพียงพอ
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของพยาบาลตามการรับรู้ของภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ผู้ใช้บริการ นักเรียนมัธยมปลาย
ผู้ร่วมวิชาชีพ และสหวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นผู้ร่วมงานตลอดจนผู้บริหารระดับนโยบายที่มีผลต่อการพัฒนา
ความก้าวหน้าต่อวิชาชีพพยาบาล1-4
ความหมายของภาพลักษณ์คือ ”ภาพที่เกิดขึ้นจากความนึกคิดหรือคิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น”5 การปฏิบัติของ
พยาบาลวิชาชีพรวมทั้งรูปลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งสะท้อนภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพ มีผลต่อการรับรู้ของผู้
ดารงวิชาชีพเองและผู้อื่นที่ได้รับการดูแลหรือได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพยาบาล การศึกษาของ Rezaei-Adaryani
และคณะ6 ที่ทาการศึกษาและวิเคราะห์มโนมติของภาพลักษณ์พยาบาลโดยการทบทวนวรรณกรรมจากฐานข้อมูล
อินเทอเนต ระหว่างปี ค.ศ. 1980-2011 สรุปได้ว่าภาพลักษณ์ของพยาบาลประกอบด้วย 4 มิติหลักคือ 1) ภาพลักษณ์
ตามการรับรู้ของสังคม 2) ภาพลักษณ์ตามการรับรู้ของพยาบาลรวมถึงนักศึกษาพยาบาล 3) การรับรู้ของพยาบาล
ว่าสังคมรับรู้เกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาล และ 4) ภาพลักษณ์พยาบาลในสื่อต่างๆ
ภาพลักษณ์ของพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสมัยร้อยปีก่อนที่ประเทศไทยอบรมกุลสตรีไทย อายุน้อย
ให้เป็นผู้ช่วยแพทย์ในสถานบริการเช่นโรงพยาบาลเป็นต้น ตามพระราชประวัติของพระศรีสวรินทราบรมราช
ชนนี แสดงว่ า พระองค์ ท่ า นรั บ การอบรมเป็ น พยาบาลที่ โ รงเรี ย นแพทย์ ผ ดุ ง ครรภ์ แ ละหญิ ง พยาบาลของ
โรงพยาบาลศิริราช เมื่อพ.ศ. 2456 ขณะมีอายุเกือบ 13 ปี7 ปัจจุบันวิชาชีพพยาบาลมีการพัฒนาก้าวหน้า พยาบาล
วิชาชีพเป็นผู้มีการศึกษาพื้นฐานคือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีองค์กรวิชาชีพเป็นผู้กาหนดกรอบหน้ าที่ และ
ควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพได้แก่สภาการพยาบาล ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์
ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 และฉบับปรับปรุงเมื่อพ.ศ. 25408 การพัฒนาด้านการศึกษาพยาบาลมีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นส่วนใหญ่ มีการศึกษาปริญญาโท และ ปริญญาเอก รวมทุก
หลักสูตรจานวน 78 สถาบัน8 รวมทั้งปัจจุบันมีการจัดการศึกษาวุฒิบัตรการพยาบาลขั้นสูงเทียบเท่าปริญญาเอก
โดยวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย 9 ความก้าวหน้าทางการศึกษาและการพัฒนาบทบาท
ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง จานวน 9 สาขา จึงน่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพใน
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ปัจจุบัน เห็นได้จากผลการศึกษาผลการดูแลของพยาบาลปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง พบว่าการดู แลสามารถเพิ่มลด
ภาวะแทรกซ้อน เพิ่มคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้รับริการได้ 10-11 ทั้งนี้การรับรู้ของสังคมต่อภาพลักษณ์
ของพยาบาลขึ้นกับสภาพแวดล้อมในสังคม จากสื่อต่างๆทั้งสื่อดิจิทัล สื่อสิ่งพิมพ์ และจากการรับรู้ของประชาชน
ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ผู้มีอานาจตัดสินใจในระบบบริการสุขภาพ และตัวพยาบาลเอง12-22
กล่าวได้ว่าภาพลักษณ์พยาบาล เป็นภาพของพยาบาลที่เกิดขึ้นในใจของบุคคล ที่เกิดขึ้นตามการรับรู้ผ่าน
ประสบการณ์โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้ สะท้อนคุณลักษณะต่าง ๆ ของพยาบาล ด้านการปฏิบัติงาน การแสดงออก
และผลงานที่ พ ยาบาลได้ก ระท า อาจเป็ นประสบการณ์ที่ ตนเองประสบเมื่อ มีก ารเจ็บป่ว ยในครอบครัวหรื อ
ตนเองป่วย หรือจากคาบอกเล่าของผู้อื่น หรือการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสื่อมวลชน ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆเช่น นวนิยาย เป็นต้น17 นอกจากข่าวหนังสือพิมพ์ พบว่าสื่อบันเทิงเช่นภาพยนตร์ ละคร
สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของพยาบาลเช่นกัน ภาพยนตร์และละครเป็นสื่อที่สามารถชี้นาค่านิยมในสังคม เพราะ
สามารถประกอบสร้างความจริงทางสังคม ผ่านแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อต่างๆ รวมไปถึง
ภาพลักษณ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในเรื่องราวที่นาเสนอ ทั้งนี้จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ยังไม่พบงานวิจัย
เกี่ยวกับภาพลักษณ์พยาบาลในสื่อของประเทศไทย ปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของพยาบาลค่อนข้าง
จากัด ส่วนใหญ่ในอดีตเน้นการรับรู้เชิงวิชาชีพของพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล จึงควรมีการศึกษาประเด็น
ดังกล่าวและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่ออธิบายสถานการณ์ การรับรู้ภาพลักษณ์ของพยาบาลในปัจจุบัน
คาถามการวิจัย
1. ภาพลักษณ์ของพยาบาลในสือ่ ต่างๆ ในรอบสิบปีที่ผ่านมาเป็นเช่นไร
2. ภาพลักษณ์ของพยาบาล มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในรอบสิบปีที่ผ่านมา
3. ภาพลักษณ์ของพยาบาลตามการรับรู้ของสังคม ผู้ใช้บริการ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง
4. ปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องภาพลักษณ์ของพยาบาล
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อระบุภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพ ที่ปรากฏผ่านสื่อที่เผยแพร่ในประเทศไทย ผ่าน 4 ช่องทางหลัก
ได้แก่
1.1 ภาพยนตร์
1.2 ละครโทรทัศน์
1.3 หนังสือพิมพ์
1.4 สังคมออน์ไลน์
2. เพื่อระบุภาพลักษณ์ของพยาบาล ตามการรับรู้ของผู้อื่น และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่การรับรู้ของ :
2.1 ประชาชนทั่วไป
2.2 ผู้ใช้บริการสุขภาพ
2.3 บุคลากรด้านสุขภาพและผู้ร่วมงาน
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2.4 ผู้กาหนดนโยบาย
2.5 นักเรียนมัธยมปลาย (ผู้เลือกเรียนวิชาชีพพยาบาลในอนาคต)
3. เพื่อระบุภาพลักษณ์ของพยาบาล ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ และปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง
3.1 นักศึกษาพยาบาล
3.2 พยาบาลวิชาชีพ
วิธีดาเนินการวิจัย : Mix method
1. การศึกษาวิจัยเอกสาร สื่อต่างๆ (ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ สังคมออน์ไลน์)
(Documentary and Media Research)
2. การศึกษาเชิงสารวจ การทาโพล (Poll) เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของพยาบาลจากประชาชนทั่วไป
3. การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น
- การสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มผู้ประกอบสหวิชาชีพสุขภาพ ผู้บริหาร/ผู้กาหนดนโยบายระดับ
องค์กร/ระดับประเทศ
- การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus Group Interview) กับผู้ใช้บริการทุกระดับ (ในชุมชน สถานบริการ
ระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ระดับละ 4 กลุ่ม รวม 16 กลุ่ม)
4. การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
- การสร้างเครื่องมือสารวจภาพลักษณ์พยาบาล
- สารวจโดยใช้แบบสอบถาม กับนักเรียนมัธยมปลาย และพยาบาลวิชาชีพที่ทางาน 1-5 ปี 6-10 ปี
และมากกว่า 10 ปี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมินภาพลักษณ์ทั้งด้านบวกและลบของวิชาชีพพยาบาล
2. สามารถนาผลวิจัยมาเป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาภาพลักษณ์วิชาชีพพยาบาลในอนาคต
ผู้ใช้ประโยชน์ของผลการวิจัย
1. สมาคม/สภาวิชาชีพการพยาบาล สามารถออกแบบกลยุทธที่เหมาะสมในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
วิชาชีพพยาบาลได้
2. สถาบันการศึกษาพยาบาล มีแนวทางพัฒนานักศึกษาเพื่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์พยาบาลที่ดี
3. ผู้บริหารและผู้กาหนดนโยบายระดับองค์กรและระดับประเทศ สามารถระบุแนวทางป้องกันการละเมิด และ
การนาภาพลักษณ์ของพยาบาลไปใช้ประโยชน์ในทางไม่เหมาะสม
4 .สถานบริการสุขภาพทุกระดับ สามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม
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ระยะเวลาดาเนินการ : 1 ปี
งบประมาณ : ไม่เกิน 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
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