
การพยาบาลในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
สุรีย์ ธรรมิกบวร 

 
                      การพยาบาลในความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีทั้งมิติที่กว้างและแคบเช่นความ
แตกต่างจากวัฒนธรรมคนละซีกโลก หรือความแตกต่างของวัฒนธรรมในมิติชายหญิงเป็นต้น ใน
ยุคที่สังคมก้าวเข้าสู่การ รวมกลุ่มมากขึ้น เช่นกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้นการรวมกลุ่มท าให้มี
ความเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น ผู้คนใกล้ชิดกันมากขึ้น มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะต่าง ๆ เช่น
การร่วมธุรกิจ การท่องเที่ยวเป็นต้น ดังนั้นประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียนเช่น ลาว เวียตนาม 
พม่า จีน อินโดนีเซียจะมีการไปมาหาสู่กันมากขึ้น พยาบาลจึงมีโอกาสให้การดูแลสุขภาพกลุ่ม
ประชากรประเทศต่าง ๆ มากขึ้น ความแตกต่างทางเชื้อชาติน ามาซึ่งพฤติกรรมสุขภาพที่แตกต่าง 
นอกจากนี้ความแตกต่างในลักษณะของภาษา ความเชื่อ อาจมีโอกาสเกิดความเข้าใจไม่ถูกต้องได้ 
ในทางตรงข้ามหากพยาบาลผู้ให้การดูแลมีความเข้าใจความแตกต่าง และเลือกกิจกรรมการพยาบาล
ที่สอดคล้องกับวิถี วัฒนธรรมของผู้ป่วยจะท าให้ได้รับความร่วมมือมากขึ้น จากนิยามสุขภาพโดย
องค์การอนามัยโลกได้ให้ค านิยามสุขภาพ (Health)ว่า หมายถึงภาวะที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์
ทั้งทางกาย จิตใจ สังคม มิใช่เพียงปราศจากโรคเท่านั้น (“Health is a state of complete physical, 
mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”) 
(http://www.who.int/about/en/index.html retrieved 2/09/06) การด าเนินการใด ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ
จึงมีความเกี่ยวข้องกับบริบทของผู้ป่วยทั้งในด้านกายภาพ ด้านสังคม ด้านวิถีชีวิต ดังนั้นพยาบาล
ผู้ให้การดูแลจักต้องศึกษา ท าความเข้าใจ วิถีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ เพื่อออกแบบกิจกรรมการ
พยาบาลได้สอดคล้อง 
แนวคิดการพยาบาลในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
                        เป็นแนวคิดร่วมสมัยที่สะท้อนถึงการให้การพยาบาลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การ
ปฏิบัติการพยาบาลใด ๆจะพิจารณาวิถีชีวิต ความเชื่อ ความเข้าใจภาษา ตลอดจนความแตกต่างใน
มิติทางขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนร่วมด้วย สมรรถนะที่
จ าเป็นในการพยาบาลในความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ส าคัญคือการมีความไวทางวัฒนธรรม 
องค์กรที่มีความไวทางวัฒนธรรมจะมีการด าเนินการจัดหาล่ามส าหรับการสื่อสารไว้อย่างเป็นระบบ                                                            
                         วัฒนธรรมคือวิถีชีวิตของมนุษย์ สิ่งที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมสามารถสร้างความ
สมดุลกลมกลืนให้มนุษย์ได้  ความไวทางวัฒนธรรมเป็นคุณสมบัติส าคัญในการให้การพยาบาลใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สุขภาพในแต่ละมิติ โดยเฉพาะมิติด้านร่างกาย สังคม จิตใจ 
อารมณ์ จิตวิญญาณนั้นมีความเกี่ยวข้องมากกับวัฒนธรรม การเข้าใจวัฒนธรรมของผู้รับบริการจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง และความจริงที่ส าคัญในแต่ละชุมชนสังคม นั้นมีความต่างทางวัฒนธรรมมาก
น้อยแตกต่างกันไป สิ่งที่ชัดเจนคือ ศาสนา เชื้อชาติ ภาษา ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อวัฒนธรรม 
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วัฒนธรรมมีผลต่อการรับรู้ เรียนรู้ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลจะต้องท าความเข้าใจวัฒนธรรมที่
หลากหลาย ฝึกฝนตนเองให้ไวต่อความต่างของภาษา วิถีความคิดความเชื่อที่เกิดจากความต่างทาง
วัฒนธรรม 
                           วีรนุช วิบูลย์พันธุ์ (2552) ศึกษาสมรรถนะการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน พบว่ามีสมรรถนะที่ส าคัญ 7 ด้านได้แก่ สมรรถนะด้านการรับรู้ความ
ต่างทางวัฒนธรรม สมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสาร สมรรถนะด้านการคิดริเร่ิมนวัตกรรมการ
ให้บริการ สมรรถนะด้านการบริหารความเสี่ยง สมรรถนะด้านภาวะผู้น าและการบริหารจัดการ 
สมรรถนะด้านกระบวนการพยาบาล และสมรรถนะด้านจริยธรรม 
                             1.สมรรถนะด้านการรับรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้แก่ 1.1 มีความเข้าใจใน
เร่ืองความเท่าเทียมกันในสังคมและเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในทุกวัฒนธรรม 1.2 มี
ความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมความเชื่อของผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม 1.3 มีทัศนคติด้านบวกกับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม 
1.4 มีความเข้าใจในความแตกต่างในเร่ืองของเชื้อชาติ เพศ และพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการใน
แต่ละวัฒนธรรม 1.5 มีความเข้าใจบริบททางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการแต่ละราย 1.6 สามารถ
ให้บริการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการโดยพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่มีให้เหมาะสม 
1.7 มีความไวเชิงวัฒนธรรม(cultural sensitivity) รู้จักสังเกต ค้นหา ค่านิยม ความเชื่อ วิถีการด าเนิน
ชีวิตตลอดจนพฤติกรรมการปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยซึ่งสะท้อนแนวคิดด้านวัฒนธรรมของแต่ละ
บุคคล 1.8 ตื่นตัวใฝ่รู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรม ความเชื่อของผู้ใช้บริการ 1.9 สามารถค้นหา และเก็บ
รวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการที่สะท้อนการเรียนรู้ให้เห็นมุมมอง แนวคิดด้านวัฒนธรรมของ
ผู้ใช้บริการที่หลากหลายได้ 1.10 สามารถให้บริการด้านความเคารพในการตัดสินใจที่สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ 1.11 มีความเข้าใจถึงความแตกต่างด้านสรีระของผู้ใช้บริการในแต่ละ
วัฒนธรรม Compinha-Bacote (2001) กล่าวว่าความรู้ทางวัฒนธรรมจะท าให้สามารถให้การ
พยาบาลได้อย่างสอดคล้องเช่นการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยพยาบาลควรได้ศึกษาความเข้าใจของผู้ป่วย
เกี่ยวกับการเจ็บป่วย ศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับการเจ็บป่วย ศึกษาการปฏิบัติต่อกันในครอบครัว  
                               2. สมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารได้แก่ 2.1 มีบุคลิกภาพ ท่าทางเป็นมิตร 2.2 มี
ความเข้าใจในวัฒนธรรมการสื่อสารของผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม 2.3 
สามารถสื่อสารกับผู้ใช้บริการที่ไม่ใช้ภาษาไทยได้ 2.4 มีทักษะในการสร้างปฏิสัมพันธก์ับ
ผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม 2.5 สามารถประเมินความเข้าใจในสารที่ส่ง
กับผู้ใช้บริการได้ ดังที่ Acello,B (2001) ได้ให้ตัวอย่างเกี่ยวกับการประเมินอาการปวดในผู้ป่วยที่พูด
คนละภาษากับพยาบาลผู้ให้การดูแล สิ่งที่ต้องตระหนักคือภูมิหลังทางวัฒนธรรมมีผลต่อการแสดง
ความปวด ในสถานการณ์นี้พยาบาลควรใช้ค าที่สั้น ค าธรรมดาเพื่อให้ตรงกับความรู้สึกโดยไม่ต้อง
แปล พูดช้า ๆ  



                                3. สมรรถนะด้านความคิดริเร่ิม นวัตกรรมการให้บริการได้แก่ 3.1 สามารถ
ค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกับผู้ใช้บริการได้เหมาะสม และสอดคล้องตามวัฒนธรรม 3.2 
สามารถบูรณาการความรู้ทางการพยาบาลมาใช้กับผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม
ได้ 3.3 ประเมินความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางและน ามาหาแนวทางการให้บริการ
ทางการพยาบาลได้ 3.4 สามารถให้บริการทางการพยาบาลให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของ
ผู้ใช้บริการวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการภายใต้บริบทของวิชาชีพได้  
                                  4. สมรรถนะด้านการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ 4.1 สามารถพิทักษส์ิทธิผู้ป่วย
ได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างด้านวัฒนธรรมได้ 4.2 สามารถเจรจาต่อรองกับผู้ใช้บริการที่มี
ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม 4.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขอุปสรรคในการปฏิบัติงานตาม
ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการได้  
                                  5. สมรรถนะด้านภาวะผู้น าและการบริหารจัดการ ได้แก่ 4.1สามารถน า
นโยบายด้านการให้บริการผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติงานใน
หน่วยงานได้ 4.2 สามารถปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมของ
ผู้ใช้บริการ  5.3 สามารถค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม 5.4 สามารถตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมได้ 5.5 สามารถบริหารจัดการกับปัญหา
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ 5.6 มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและเข้าใจในความ
แตกต่างด้านวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ 5.7 สามารถวางแผนการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความ
ต้องการด้านวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ 5.8 สามารถกระตุ้น
ผู้ร่วมงานให้พร้อมรับผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมได้ 5.9 สามารถเลือกใช้ทรัพยากร
บุคคลในการบริหารจัดการปัญหาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการได้ 5.10 เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการให้บริการผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมได้ 5.11 สามารถเสนอ
ความคิดเห็นด้านการให้บริการผู้ใช้ บริการที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมได้ 5.12 สามารถสร้าง
ตัวชี้วัดประเมินการให้บริการผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมได้ 5.13 สามารถให้
ค าแนะน าแหล่งค้นคว้า หรือช่วยเหลือบุคคลากรในหน่วยงานในด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ของผู้ใช้บริการ 
                                   6. สมรรถนะด้านกระบวนการพยาบาล ได้แก่ สามารถให้การพยาบาลได้
ครอบคลุม 4 ด้านคือ 6.1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการป้องกัน ด้านการ
ฟื้นฟู ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ 6.2 ปฏิบตัิงานตามหลักของ การเอื้ออาทรที่เน้น
การดูแลเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงความเท่าเทียมในความเป็นมนุษย์ 6.3 สามารถวางแผนการพยาบาล
ทั้งขณะอยู่ในโรงพยาบาล และกลับไปอยู่บ้านได้สอดคล้องกับค่านิยม ความเชื่อทางวัฒนธรรมโดย
สอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์ 6.4 สามารถน าความรู้ทางการพยาบาล มาประยุกต์ใช้ในการ



ให้การบริการพยาบาลตามความเหมาะสมทางวัฒนธรรมได้ 6.5 สามารถให้การพยาบาลเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและญาติตามค่านิยม ความเชื่อทางวัฒนธรรม โดยสอดคล้องกับ
แผนการรักษาของแพทย์ 6.6 สามารถประเมินอาการส าคัญที่คุกคามชีวิตของผู้ใช้บริการและแก้ไข
ภาวะฉุกเฉินที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมได้ 6.7 สามารถให้การบริการผู้ใช้บริการแบบองค์รวม ทั้ง
ด้านกาย จิต อารมณ์ สังคม ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ 6.8 สามารถประเมินความ
ต้องการทางวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมได้ 6.9 สามารถวางแผนการ
พยาบาลหลังจ าหน่ายผู้ใช้บริการได้เหมาะสมกับแนวทางด าเนินชีวิต และสอดคล้องกับวัฒนธรรม 
6.10 กระตือรือร้นในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามลักษณะวัฒนธรรมนั้น ๆ 6.11 สามารถ
รวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรม เช่นความเชื่อ ค่านิยม พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ในผู้ใช้บริการที่มี
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ 6.12 มีทักษะในการสอนและให้ค าแนะน าผู้ใช้บริการในการดูแล
รักษาสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการและสอดคล้องกับแผนการการรักษาของ
แพทย์ 
                                   7. สมรรถนะด้านจริยธรรมได้แก่  7.1 ให้เกียรติ และเคารพในความเชื่อด้าน
วัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ 7.2 สามารถให้การพยาบาลผู้ใช้บริการทุกเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยค านึงกฎระเบียบ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 7.3 ให้ข้อมูลแผนการรักษาโดยละเอียด
ค านึงถึงผลดีและผลเสียของการพยาบาลหรือหัตถการน้ัน ๆ แก่ผู้ใช้บริการทุกเชื้อชาติศาสนาและ
วัฒนธรรม 7.4 ปฏิบัติการพยาบาลโดยตระหนักถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของผู้ใช้บริการ 7.5 
สามารถปกปิดข้อมูลความเชื่อของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมได้ 7.6 สามารถรักษาความ
ปลอดภัยข้อมูล ความเชื่อของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมได้ 7.7 ให้บริการด้วยความ
ยุติธรรมเท่าเทียมกันในทุกเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 7.8 สามารถวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรม
จากเหตุการณ์ในการท างานกับผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมเพื่อเป็นบทเรียนในการ
ปฏิบัติงาน 
                      การพัฒนาการตระหนักรู้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม กุญแจส าคัญคือ ระดับ
ความเข้าใจตนเองว่ามีมุมมองต่อโลกอย่างไร การตระหนักในตนเองจะน ามาซึ่งความพร้อมในการ
เรียนรู้ และข้อตกลงเบื้องต้นคือ แต่ละชุมชนมีความเฉพาะของวัฒนธรรม การเรียนรู้ในสถานการณ์
จริง จะสามารถสร้างการตระหนักรู้ได้(Bernal. H,1993) การฟังอย่างตั้งใจจะท าให้เข้าใจถึงความ
ต้องการของผู้ป่วย การฟังจะท าให้เข้าใจปรัชญาพื้นฐานว่าผู้ป่วยมองสุขภาพอย่างไร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการให้ค าแนะน าในผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ตัวอย่างเช่นเราสอนผู้ป่วยเบาหวานมากมายสุดท้าย
ผู้ป่วยถามว่าเมื่อไหร่จะรักษาเขา นั่นอาจสะท้อนว่าผู้ป่วยเบื่อฟังและยังไม่ไว้วางใจเพียงพอ 
(Lester,N.1998) 
เอกสารอ้างอิง 
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