ปที่ 4 ฉบับที่ 13, 27 – 31 ธันวาคม 2553

ความคาดหวังของสังคม ตอ “พยาบาลวิชาชีพ”
พยาบาล เปนวิชาชีพที่ทําหนาที่ใหการรักษาพยาบาล ดูแลผูปวยตาม
ลักษณโรคที่เปนทั้งทางรางกาย อารมณและจิตใจ เพื่อเปนการสะทอนความ
คิดเห็นของประชาชนที่มีตอพยาบาลวิชาชีพในปจจุบัน และพยาบาลหรือผูที่จะ
ก า วเข า มาประกอบวิ ช าชี พ พยาบาลสามารถนํ า มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง หรื อ
เตรียมพรอมกอนเขาสูวิชาชีพนี้ได สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต ไดสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไปในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
กรณี ความคาดหวังของสังคมตอ “พยาบาลวิชาชีพ” จํานวนทั้งสิ้น 1,169 คน
ระหวางวันที่ 13-16 มีนาคม 2554 ผลการสํารวจที่สําคัญพบดังนี้
1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ “พยาบาลวิชาชีพ”
อันดับ 1 เปนอาชีพที่มีเกียรติ สังคมใหการยอมรับและยก 30.42%
ยองผูที่ประกอบอาชีพนี้
อันดับ 2 การให บริ การของพยาบาลระหว างของรั ฐและ 22.61%
เอกชน มีความแตกตางกัน เชน การพูดจา กริยา
ทาทางและเลือกปฏิบัติ เปนตน
อันดับ 3 ควรมีหนาที่รักษาพยาบาล ดูแลผูปวยทั้งทางดาน 20.64%
ร างกายและจิ ตใจให เป นไปตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
อันดับ 4 ตองเสียสละ อดทนและมีใจรักในวิชาชีพ
15.20%
อันดับ 5 เปนอาชีพที่หางานทําไดไมยาก
11.13%
2. ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอ “พยาบาลวิชาชีพ”
อันดับ 1 คอนขางเชื่อมั่ น เพราะ ผู ที่ประกอบวิชาชีพนี้ 64.36%
จะต องเป นผู ที่ มี ใจรั กในงาน ยึ ดถื อปฏิ บั ติ ตาม
กฎระเบียบและจรรยาบรรณวิชาชีพ ฯลฯ
อันดับ 2 ไมคอยเชื่อมั่น เพราะ สภาพแวดลอม สังคมการ 22.27%
ทํางานที่แตกตางกัน อาจสงผลใหมุมมอง แนวคิด
หรือแนวทางปฏิบัติงานไมเหมือนกัน ฯลฯ
อันดับ 3 เชื่ อมั่ น เพราะผู ที่ จบวิ ชาชี พนี้ จะต องผ านการ 11.88%
เรียนรูและฝกฝนมาอยางมาก, เปนบุคคลที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญและเปนอาชีพที่มีเกียรติ ฯลฯ
อันดับ 4 ไมเชื่อมั่น เพราะ ไมวาจะประกอบอาชีพใดๆ ก็ 1.49%
เกิ ด ความผิ ด พลาดได ขึ้ น อยู กั บ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น
มากกวาวามาจากความผิดพลาดหรือตั้งใจ ฯลฯ
3. ความคาดหวังของสังคมที่มีตอ “พยาบาลวิชาชีพ”
อันดับ 1 เปนวิชาชีพที่ไดรับการยกยอง เชื่อถือ จากสังคม/ 30.18%
ผู ที่ ทํ า งานด า นนี้ จ ะต อ งเป น ผู ที่ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและมีใจรักในงานบริการ
อันดับ 2 หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองใหการสนับสนุนและ 27.23%
พัฒนาวิ ชาชีพพยาบาลให เป นวิ ชาชีพชั้ นสู ง ได
มาตรฐานสากล
อันดับ 3 การผลิ ต พยาบาลที่ มี คุ ณ ภาพและมี ป ริ ม าณ 15.10%
เพี ยงพอกั บความตองการในการรั กษาพยาบาล
ประชาชนในประเทศ

จัดทําโดย

อันดับ 4 การสร างชื่ อเสี ยงหรื อมี ผลงานเป นที่ ยอมรั บใน 14.12%
ระดับสากล เชน การชวยเหลือและใหความรวมมือ
ในระดับนานาชาติ เชน สึนามิที่ญี่ปุน แผนดินไหว
ที่นิวซีแลนด เปนตน
อันดับ 5 เป นผู ให ความรู คํ าแนะนํ า สร างความเข าใจแก 9.37%
ประชาชนในการดู แลสุ ขภาพอนามั ยและรณรงค ให
ประชาชนหันมาสนใจดูแลสุขภาพโดยเฉพาะชวงที่มี
โรคระบาด
4. ความคาดหวังตอ “สถาบันการศึกษา” ที่ผลิต “พยาบาลวิชาชีพ”
อันดับ 1 เนื้อหา หลักสูตรที่สอนไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับ 26.08%
ทั้งในระดับประเทศและสากล
อันดับ 2 บุ คลากร ผูถายทอดวิ ชาความรู จะตองเป นผูที่ มี 22.97%
ความรูความชํานาญและรูจริงในวิชาชีพพยาบาล
อันดับ 3 ผูบริหารสถาบันการศึกษาจะตองใหการสนับสนุน 21.54%
ทั้ ง ด า นงบประมาณ วั ส ดุ อุ ป กรณ ตลอดจน
การศึ กษาดู ง านหรื อ การให ทุ นวิ จั ย ต า งๆ กั บ
นักศึกษาพยาบาล
อันดับ 4 เกณฑในการคัดเลือกผูที่จะเขามาศึกษาในวิชาชีพ 17.66%
พยาบาล/พิจารณาจากคุณสมบัติตางๆ เชน อุปนิสัย
ผลการเรียน ความมุงมั่นตั้งใจ ความรักในวิชาชีพ
อันดับ 5 สถาบั นการศึ กษามี หน าที่ ดู แล ประสานงานกั บ 11.75%
โรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานประกอบการและ
หนวยงานอื่น ๆ ที่จะมารองรับนักศึกษาพยาบาลที่จบ
ออกมา
5. “พยาบาล” แบบไหน? ที่ประชาชนตองการ
อันดับ 1 จิ ตใจดี สุ ภ าพ ยิ้ มแย ม เป นกั นเองกั บทุ ก คน/
ใหบริการที่ประทับใจ
อันดับ 2 เปนคนดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
อันดับ 3 เปนผูที่เสียสละและทุมเท โดยเฉพาะในพื้นที่หา งไกล
หรือในพื้นที่ที่ตองการความชวยเหลืออยางเรงดวน
อันดับ 4 มีความรูความชํานาญในวิชาชีพ สามารถใหความรู
แกประชาชนในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย
ไดอยาถูกตอง/เรียนรู และพัฒนาสิ่งใหมๆ อยูเสมอ
อันดับ 5 ตองเปนผูที่มีใจรักในอาชีพ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็ม
กําลังความสามารถ

41.29%
19.33%
17.02%
14.41%
7.95%

จะเห็ นได ว า สั งคมไทยให การยอมรั บและยกย องผู ประกอบวิ ชาชี พ
พยาบาลวาเปนอาชีพที่มีเกียรติ รวมถึงมีความเชื่อมั่นตอผู ประกอบวิชาชี พ
พยาบาล โดยคาดหวังวา ผูประกอบวิชาชีพพยาบาลจะตองเปนผูที่มีคุณธรรม
จริ ยธรรม และมี ใจรั กในงานบริ การ ดั งนั้ น หน วยงานที่ เกี่ ยวข องตั้ งแต
สถาบันการศึกษาที่ผลิตวิชาชีพพยาบาล สภาการพยาบาล รวมถึงผูบริหารการ
พยาบาล ควรนําขอเสนอซึ่งเปนมุมมองหรือเสียงสะทอนของประชาชนที่มีตอ
อาชี พพยาบาลไปใชในการพัฒนา ปรั บปรุ งหรื อเตรียมความพรอมก อนเขาสู
วิชาชีพพยาบาลตอไป
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