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บทคดัยอ่ 
 ท่ามกลางความกา้วหนา้ทางการแพทยแ์ละระบบพฒันาโรงพยาบาลท่ีมุ่งสู่มาตรฐาน 
บุคลากรทางการแพทยก์ลบัห่างไกลจากสุขภาวะและหวัใจความเป็นมนุษย ์การวิจยัเชิงปรากฏการณ์
วิทยาช้ินน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาชีวิตการงานและชีวิตดา้นในของบุคลากรทางการแพทย ์รวมทั้ง
เหตุปัจจยัท่ีหล่อหลอมใหเ้ป็นเช่นนั้น โดยเกบ็ขอ้มูลจากการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและการสมัภาษณ์ 
 ผลการวิจัยพบว่า ชีวิตด้านในของบุคลากรทางการแพทยไ์ม่อาจแยกจากชีวิตการ
ท างาน โดยเม่ืออยูใ่นโรงพยาบาล บุคลากรส่วนใหญ่มกัมีปฏิกิริยาต่อส่ิงต่างๆ ซ่ึงบ่งบอกว่าขา้งใน
ไม่ปกติ ไดแ้ก่ 1) ตึงเครียด อนัน าไปสู่ภาวะปกป้องตนเอง 2) ขดัแยง้สับสน เพราะในขณะท่ีโลก
ทศัน์อนัเป็นอตัลกัษณ์ของวิชาชีพคือการเห็นแก่ผูอ่ื้น แต่โลกทศัน์ทางสังคมกลบัเอาตวัเองเป็นท่ีตั้ง
มากข้ึน นอกจากน้ีพยาบาลยงัมีปัญหาขาดเอกสิทธ์ิแห่งวิชาชีพท าใหส้ับสนในบทบาท 3) ชาชินต่อ
ความเจบ็ ความตาย เพราะอ่อนลา้ และติดอยูใ่นโลกความคิดจนไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก – สาเหตุ
ท่ีท าให้ขา้งในไม่ปกติคือการอยู่ในสังคมโรงพยาบาลซ่ึงมีลกัษณะ 1) งานขาดความหมายเชิง
นามธรรม เน่ืองจากวางระบบงานแบบอุตสาหกรรม ท าให้งานแยกส่วนจากชีวิต 2) ปฏิสัมพนัธ์กนั
ดว้ยอ านาจ ตามต าแหน่งหน้าท่ี มีการใช้อ  านาจและจ านนต่ออ านาจอย่างเป็นอตัโนมติัเสมอ 3) 
ความสมัพนัธ์ท่ีมีท่าทีของการแข่งขนั และส่ิงท่ีท าใหส้ังคมโรงพยาบาลเป็นเช่นน้ี แมว้่าส่วนหน่ึงจะ
เกิดจากอิทธิพลภายนอก แต่ท่ีส าคญักว่าคือมีการผลิตซ ้ าทางสังคมอย่างต่อเน่ืองท าให้สนามพลงั
แบบเดิมด ารงอยู ่
 การสงัเคราะห์พบว่า การความหมายต่อส่ิงต่างๆ อยา่งเดิม ท าใหบุ้คลากรมีปฏิกิริยาต่อ
ส่ิงต่างๆ เช่นเดิม เกิดเป็นแบบแผนพฤติกรรมซ่ึงผลิตซ ้าสนามพลงัแบบเดิม และเหน่ียวน าคนภายใน
สนามใหไ้ม่ปกติไปดว้ย ผูว้ิจยัเสนอว่า การตระหนกัรู้ในตนเองและตระหนกัรู้ร่วมกนั เป็นทางออก
หน่ึงท่ีจะน าไปสู่การรู้เท่าทนัแบบแผนความคิด พฤติกรรม และการเปล่ียนแปลงสังคมจากรากฐาน 
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ABSTRACT 

 Although medicine has advanced and the hospital’s quality system has  

improved the standard of care, health care personnel do not benefit from holistic health 

and humanized care. The objective of this phenomenological research is to study the 

working life and inner life of health care personnel and the factors that shape it. The 

data was collected by participant observations and interviews. 

 The results showed that the inner life of health care personnel is 

inseparable from their work. Most participants’ reactions to things in the hospital 

which indicated an unhealthy state of mind are 1) tension which leads to going into 

self-protect mode; 2) conflict/confusion as professional identity reinforces the other-

oriented perspective, but the outside world tends toward a self-oriented perspective. In 

addition, the professional nursing autonomy degenerated, which lead to role 

confusion; 3) insensitivity to suffering and death due to fatigue and being stuck in a 

conceptual world made by perceiving feelings of difficulty. These unhealthy states of 

mind are caused by working in a field of the hospital with the following 

characteristics: 1) work which seems meaningless since the industrial system treats life 

and job as separate parts 2) the interactions which are based on authorities, social 

class, or working position, not on equality of humanity. Thus, oppression and 

submission are common,  and 3) competitive relationship. Despite the fact that these 

characteristics are partly caused by external influences, there is social reproduction 

which is a key factor in maintaining the same social field. 

 Thus, personnel perceive and give meaning to things in the same way, so 

they behave and react to things as before. This is a social reproduction, that results in 

the same energy field pattern that induces people into unhealthy states. The researcher 

suggests that field and self-awareness is a possible solution to bring about realization 

of the vicious cycle of thought and behavior patterns. Then, social transformation will 

happen. 
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