บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ป จ จุ บั น พยาบาลเป น บุ ค ลากรกลุ ม ใหญ ที่ สุ ด ในระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ บุ ค ลากร
ทางการพยาบาลทั้งพยาบาลวิชาชีพและผูชวยพยาบาลในระดับตาง ๆ มีหนาที่ในการรับผิดชอบ
ทั้งการปองกันความเจ็บปวย การสงเสริมสุขภาพ การรักษา และการฟนฟูสภาพภายหลังการเจ็บปวย
ตลอดจนเสริมสรางแรงจูงใจใหเกิดการดูแลตนเองดานสุขภาพอนามัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผูรับบริการ
พฤติกรรมการทํางานของเจาหนาที่ในที่ทํางาน เปนสิ่งที่จําเปนในการทํางานเปน
อยางมาก เนื่องจากเมื่อมีความสุขในการทํางาน บรรยากาศในที่ทํางานมีความอบอุน รักและ
เขาใจ เห็นอกเห็นใจกัน ไมมีการเอารัดเอาเปรียบ ปญหาลวงละเมิดสิทธิจนอาจเกิดความรุนแรง
ความขัดแยงที่ในทํางานคงไมมี ในขณะเดียวกันถายิ่งมีความสามัคคีรักใครกลมเกลียวกันยิ่งทําให
เกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้นคุณภาพในการทํางานดี งานก็จะมีประสิทธิภาพเกิดผลดี
แกองคกร แตในทางกลับกัน ถาในที่ทํางานเกิดความขัดแยงไมเขาใจกัน มีการดุวากลาว กระทบ
กระแทก เสียดสี เกิดความนอยใจ อับอาย ตอเหยื่อผูถูกกระทํา ก็จะยิ่งทําใหบรรยากาศในการ
ทํางานไมดี ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรลดลง ไมมีกําลังใจในการทํางาน ซึ่งมีผลตอ
คุณภาพของงาน บางครั้งการลวงละเมิดสิทธิหรือมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมจนทําใหเกิดความ
รุนแรง ลดทอนศักดิ์ศรีของผูถูกกระทํา การกระทําเหลานี้จําแนกได 3 อยางคือ พฤติกรรมทางกาย
ภาษาทาทางกิริยาอาการ สายตาที่ดูหมิ่นเหยียดหยามไมใหเกียรติ หรือพฤติกรรมทางวาจาดังกลาว
อาจสงผลกระทบทําใหบุคลากรลาออก โดยที่องคกรเสียบุคลากรที่มีคุณภาพของหนวยงานไป
อยางนาเสียดาย
ในปจจุบันการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาล พยาบาลไดรับมอบหมายงาน
คอนขางมาก อาจเกิดความเครียดเกิดการกระทบกระทั่งจนทําใหเกิดความรุนแรงในสถานประกอบการ
ซึ่งเปนปรากฏการณที่น าตกใจทั้งในประเทศและทั่วโลก จากการศึกษาขอมูลในตางประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวามีความรุนแรงเกิดขึ้นในที่ทํางานทางดานการสาธารณสุข
โดยเฉพาะกลุมพยาบาล ซึ่งความรุน แรงในที่ทํางานเปนสิ่ง ที่ซับซอนและเปนอันตรายในการ
ทํางานวิชาชีพพยาบาลที่พยาบาลตองเผชิญในปจจุบัน ความซับซอนขึ้นกับวัฒนธรรมและความ
1

2
เชื่อ ความคิดของแตละองคกร อันตรายเกิดจากการเปดเผยความรุนแรงของแตละบุคคลใหคนอื่น
ไดรับรูและยังไมมีกรอบนโยบายควบคุมปองกันการเกิดความรุนแรงตาง ๆ และปจจัยอีกอยางหนึ่ง
คือองคกรยังขาดกลุมเจาหนาที่หรือหนวยงานที่จะจัดการกับปญหาเหลานี้อยางเด็ดขาดและ
จริงจัง ดวยเหตุนี้เองจึงเปนสาเหตุที่ตองมีการศึกษาหาวิธีการปองกันมิใหเกิดความรุนแรงในที่
ทํางานทางดานสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น สวนในประเทศไทยจากการสํารวจอุบัติเหตุความรุนแรงใน
สถานพยาบาล ในจังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางจํานวน 1,090 คน เปนผูหญิงรอยละ 72.70 เปน
พยาบาลรอยละ 45.50 พบวามีการทํารายรางกายรอยละ 10.50 การทํารายจิตใจ วาจา รอยละ
47.70 การลวงละเมิดทางเพศ กีดกันเชื้อชาติรอยละ 0.70 ถูกทํารายรางกายโดยผูปวย รอยละ72
ถูกทํารายดานจิตใจ (พูดจาดาทอ) โดยบุคลากรในทีมสุขภาพดวยกันเอง รอยละ 36.50 (ฟองคํา
ดิลกสกุลชัย และคณะ, 2545)
จะเห็นไดวาบุคลากรในทีมสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลและผูชวยพยาบาล เปนกลุม
บุคลากรที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดความรุนแรงในสถานประกอบการ ความรุนแรงมีผลมาจาก
การลวงละเมิดสิทธิโดยเฉพาะลวงละเมิดทางรางกายและวาจา กิริยาทาทางหรือการใชสายตา
การลวงละเมิดสิทธิมักจะไมเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แตอาจคอย ๆ เกิดสะสมจนเปนภัยเงียบในที่
ทํางานที่ทําใหเกิดความรุนแรงได ซึ่งอาจทําใหเกิดผลกระทบความเสียหายที่ไมพึงประสงคเกิดขึ้น
อยางไรก็ตามยังไมมีการสํารวจอุบัติการณ การเกิดการลวงละเมิดสิทธิจนเกิดความรุนแรงใน
ภาพรวม และครอบคลุมประชากร พยาบาลและผูชวยพยาบาลทั้งหมด ตัวเลขดังกลาวอาจมี
แนวโนมที่สูงกวาหรือต่ํากวาอุบัติการณจริง สภาและองคกรทั่วโลกไดมีโครงการรวมกันลดการ
ละเมิดสิทธิและความรุนแรงในที่ทํางาน ที่เกิดขึ้นตอผูปฏิบัติงาน ซึ่งยังไมมีใครทราบปญหาที่
แทจริง ขอมูลที่มีอยูในปจจุบันเปนสวนหนึ่งเทานั้น การรวมมือกันรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกันนี้เปนสิ่ง
สําคัญและเปนประโยชน ในการที่จะนํามาแกปญหาในอนาคตตอไป
ผูศึกษาในฐานะผูประกอบวิชาชีพพยาบาล ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา
ขอมูลการลวงละเมิดสิทธิที่เกิดจากหรือมีผลมาจากพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมดังกลาว เพื่อจะได
เปนขอมูลพื้นฐานและเพื่อทราบสาเหตุของพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ซึ่งอาจจะนําไปเปนแนวทาง
ในการแกไขปญหาการลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคลในที่ทํางานเพื่อเปนประโยชนเสนอนโยบายสูฝ า ย
การพยาบาลไดในโอกาสตอไป
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วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการลวงละเมิดสิทธิตอบุคลากรทางการพยาบาล
ที่เกิดขึ้นในที่ทํางานจากผูรวมงาน
2. เพื่อศึกษาสาเหตุพฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิตอบุคลากรทางพยาบาลที่เกิด
ในที่ทํางานจากผูรวมงาน
3. เพื่อศึกษาสาเหตุทางเพศสภาพตอพฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิของบุคลากร
ทางการพยาบาลที่เกิดขึ้นในที่ทํางานจากผูรวมงานดวยกัน
คําถามการศึกษา
1. พฤติกรรมเกี่ยวกับการลวงละเมิดสิทธิตอบุคลากรทางการพยาบาลที่เกิดขึ้นในที่
ทํางานระหวางผูรวมงานดวยกันเปนอยางไร
2. พฤติกรรมการลวงละเมิดสิทธิตอบุคลากรทางพยาบาลที่เกิดในที่ทํางานจาก
ผูรวมงานสาเหตุเกิดขึ้นจากอะไร
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตการศึ ก ษาเรื่ อ ง การล ว งละเมิ ด สิ ท ธิ ส ว นบุ ค คลต อ บุ ค ลากรทางการ
พยาบาลในที่ทํางานเพื่อศึกษาพฤติกรรมและสาเหตุพฤติกรรมลวงละเมิดสิทธิตอบุคลากรทาง
พยาบาลที่เกิดในที่ทํางานจากผูรวมงานดวยกัน
2. ขอบเขตประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ พยาบาลและผูชวยพยาบาลทุก
ตําแหนงในหนวยงาน The Heart by Siriraj จํานวน 50 คนคิดเปนรอยละ 100
นิยามความหมายศัพทเฉพาะ
1. การลวงละเมิดสิทธิของบุคลากรทางการพยาบาลจากผูรวมงาน ซึ่งประกอบดวย
1.1 การล วงละเมิ ดทางวาจา หมายถึ ง การว ากล าวด วยน้ํ าเสี ยงที่ รุ น แรงไม
สมเหตุสมผล ถึงแมจะเปนเรื่องเล็กนอย, การเตือน หรือ ตําหนิดวยคําพูดที่เสียดสีจนเกิดความอับอาย,
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พูดวิจารณ หรือหมิ่นประมาท, การพูดใสรายปายสี หรือ นินทา พูดบิดเบือนไมตรงกับขอเท็จจริง
และ ใชเสียงดัง, หรือตะโกน หรือ ตะคอก
1.2 การลวงละเมิดทางรางกาย หมายถึง การแสดงพฤติกรรมเทาสะเอว หรือ
กระแทกเทา หรือ กระแทกของบนโตะ, การ ชี้หนา หรือ ชี้นิ้วสั่ง, การทุบ หรือตี หรือหยิก หรือกัด
การขวางของดวยอารมณที่ไมพอใจ ควบคุมตนเองไมได และ มีการใชแรงหรือกําลังหรืออุปกรณ
กระแทกถึงตัว
1.3 การลวงละเมิดทางกิริยาทาทางและสายตา หมายถึง การแสดงพฤติกรรมใช
สายตามองดวยความดูหมิ่น เหยียดหยามศักดิ์ศรี ไมใหเกียรติ, ใชสายตามองดวยความไมเปน
มิตร ไมยอมรับการตัดสินใจ, แสดงอาการที่นิ่งเฉยไมสนใจ หรือไมพูดดวย ไมใสใจ
2. พยาบาล หมายถึง ผูประกอบวิชาชีพพยาบาลทั้งเพศหญิงและเพศชาย
3. ผูชวยพยาบาล หมายถึง ผูประกอบอาชีพ ผูชวยพยาบาลทั้งเพศหญิงและเพศชาย
4. ผูรวมงาน หมายถึง ผูรวมปฏิบัติงานในหอผูปวยประกอบดวย พยาบาล ผูชวย
พยาบาลในฐานะที่เปนพี่หรือนองโดยไมนับรวมวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากที่กลาว
5. พฤติก รรมการบริการที่เปนเลิศ หมายถึง การแสดงออกถึงการใหบริการดว ย
อัธยาศัยไมตรีอันอบอุน เปนกันเอง มีความเต็มใจในการตอนรับ ทาทางที่กระตือรือรน แสดงออก
ทางความคิด ความรูสึกที่ดี และคําพูดที่สุภาพเอื้ออํานวยความสะดวก มีความมุงมั่นตั้งใจในการ
ใหบริการ มีความรูในงานบริการ มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยและความเสียสละ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
ผลการศึกษาครั้งนี้ จะเปนขอมูลสําคัญ สําหรับหนวยงาน เกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาล
เพื่อวางแผนหามาตรการป องกั น และแกปญหาการลวงละเมิดสิท ธิที่เกิดขึ้ น ในที่ทํา งานสร า ง
บรรยากาศในที่ทํางานเกิด Happy Workplace เพื่อใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในการ
ทํางานของวิชาชีพพยาบาล

