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บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิพรรณนาแบบเปรยีบเทยีบ เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบสมรรถนะการพยาบาลข้ามวฒันธรรม

ของพยาบาลวิชาชีพทีม่ีประสบการณ์การท�างาน และทัศนคตติ่อการดูแลผูร้ับบริการต่างวัฒนธรรม แตกตา่งกัน กลุม่ตัวอยา่ง

เป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออก จ�านวน 292 คน เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย 

แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามทัศนคติต่อการดูแลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม มีค่าความเชื่อมั่น .92 และ     

แบบประเมินสมรรถนะการพยาบาลข้ามวฒันธรรม มค่ีาความเชือ่มัน่ .92 เกบ็รวบรวมข้อมลูในช่วงเดอืนมนีาคมถงึเดอืนเมษายน 

2561 วเิคราะห์ข้อมลูด้วยสถติคิวามถี ่ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน one-way ANOVA และ independent t-test

 ผลการวจิยัพบว่า 1) พยาบาลวชิาชพีมคีะแนนเฉลีย่สมรรถนะการพยาบาลข้ามวฒันธรรมโดยรวมในระดบัมาก (M = 3.61, 

SD = .40) 2) พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การท�างานแตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม

ไม่แตกต่างกนั และ 3) พยาบาลวชิาชพีทีม่ทีศันคตต่ิอการดแูลผูร้บับรกิารต่างวฒันธรรมแตกต่างกนั มคีะแนนเฉลีย่สมรรถนะ

การพยาบาลข้ามวัฒนธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (t = 13.584, p < .001)

 จากการวิจยัครัง้นีม้ข้ีอเสนอแนะว่า ผูบ้ริหารทางการพยาบาลควรมกีารพฒันาพยาบาลวิชาชพีให้มสีมรรถนะการพยาบาล

ข้ามวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้รับบริการต่างวัฒนธรรม

ค�ำส�ำคัญ:  สมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม  พยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออก
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Abstract

 This descriptive comparative research aimed to describe the transcultural nursing competency and 

to compare the transcultural nursing competency in terms of work experience and attitude toward taking 

care of culturally diverse clients among professional nurses. The samples consisted of 292 professional 

nurses working in Bangkok Hospitals, eastern region. The research instruments included the demographic 

questionnaire, the attitude toward taking care of culturally diverse clients questionnaire with the reliability 

of .92, and the transcultural nursing competency assessment form with the reliability of .92. Data were 

collected from March to April, 2018. Statistics used for data analysis included frequency, percentage, mean, 

standard deviation, one-way ANOVA, and independent t-test.

 The research results revealed that 1) the overall mean score of transcultural nursing competency of 

professional nurses was at a high level (M = 3.61, SD = .40); 2) professional nurses with different work 

experiences had no different mean scores of transcultural nursing competency; and 3) professional nurses 

with different attitudes toward taking care of culturally diverse clients had statistically significant different 

mean scores of transcultural nursing competency (t = 13.584, p < .001). 

 This research suggests that nursing administrators should promote transcultural nursing competency 

as well as enhance attitude toward taking care of culturally diverse clients among professional nurses.

Keywords:  Transcultural nursing competency,  Professional nurse,  Bangkok Hospitals, eastern region

ควำมเป็นมำและควำมส�ำคัญของปัญหำ

 ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้รับบริการสุขภาพชาวต่างชาติ

จากประเทศต่างๆ มากกว่า 100 ประเทศ จากปัจจัยส�าคัญ

2 ประการ ประการแรก คือ การมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศไทยให้เป็นศนูย์กลางสขุภาพของเอเชยี (พ.ศ. 2547-2551) 

และมีการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงรัฐบาลยุคปัจจุบัน 

ท�าให้ผูร้บับรกิารชาวต่างชาติเข้ามาใช้บรกิารสขุภาพเพ่ิมมากข้ึน 

โดยมีผู้รับบริการชาวต่างชาติมารับบริการในปี พ.ศ. 2556

รวม 1.40 ล้านครั้ง ซ่ึงเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 22 เม่ือเทียบ

กับช่วง 2 ปีก่อนหน้า (กรมส่งเสริมการส่งออก และกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ, 2556) และประการที่ 2 คือ นโยบาย

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community 

[AEC]) พ.ศ. 2558 ท�าให้องค์กรที่เก่ียวข้องในการให้บริการ

สุขภาพจ�าเป็นต้องเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับ

การให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

 วิชาชีพการพยาบาลมีความเกี่ยวข้องกับนโยบาย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเป็นวิชาชีพที่ได้รับผลกระทบ

ด้านต่างๆ เช่น มีผู้รับบริการชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น มีผู้ร่วม

วิชาชีพต่างชาติเพิ่มมากขึ้น ปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการ

เปลีย่นแปลงไป ความต้องการและความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร

เปลีย่นแปลงไป สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลให้ผูใ้ห้บรกิารสขุภาพ

จ�าเป็นต้องมีการปรับตัว เพ่ือสามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการ

ชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและทันต่อความต้องการ

ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะพยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรทีมสุขภาพท่ีมี

โอกาสใกล้ชิดผู้รับบริการมากที่สุด ต้องมีการสื่อสารและให้

การดูแลผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการดูแลผู้รับบริการ

ที่ต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา และต่างวัฒนธรรมนั้น ย่อมแตกต่าง

จากการดูแลผู้รับบริการชาวไทย ด้วยเหตุนี้ พยาบาลจึงจ�าเป็น

ต้องมีสมรรถนะทางวัฒนธรรมในการให้บริการพยาบาลแก่

ผูร้บับรกิารชาวต่างชาต ิ(“องค์ความรูป้ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน,”

2556)

 Leininger (2001) กล่าวว่า พยาบาลพบกับปัญหา

ความหลากหลายของจรยิธรรม ศีลธรรม จติวญิญาณ การเมือง 

และกฎหมาย พร้อมกับมีการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพและ

ความปลอดภัยของชีวิตเพ่ิมขึ้น พยาบาลจ�าเป็นต้องค�านึงถึง

ประเดน็การจดัการพยาบาลต่างวัฒนธรรม ซึง่ความหลากหลาย

ทางวฒันธรรมอาจท�าให้เกดิปัญหาต่างๆ ตามมาจากการให้บริการ 

เช่น ปัญหาการสือ่สาร การสมัผสั สหีน้า อารมณ์ ปัญหาด้านเวลา 


