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บทคดัย่อ

 การศกึษาน้ีเป็นการวจิยัเชงิสหสมัพนัธ ์เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการปฏบิตักิารพยาบาล

ทีผ่สมผสานภมูปิญัญาตะวนัออกกบั 5 ปจัจยั คอื ทศันคต ิความรู ้ทกัษะการดแูลสขุภาพดว้ยภมูปิญัญา

ตะวนัออก นโยบายและการสนบัสนุนของสถานบรกิารสขุภาพและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง และการเขา้ถงึแหลง่

สนบัสนุนทางวชิาการ โดยการปฏบิตักิารพยาบาลทีผ่สมผสานภมูปิญัญาตะวนัออกแบง่ออกเป็น ผูใ้หก้าร

เยยีวยา ผูส้ง่เสรมิการเยยีวยา และผูป้ระสานการเยยีวยา เกบ็ขอ้มลูระหวา่ง พฤษภาคม ถงึสงิหาคม พ.ศ. 

2554 จากพยาบาลวชิาชพีจ�านวน 557 คน ทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลของรฐัในพืน้ทีภ่าคใตต้อนลา่ง ทัง้

ระดบัปฐมภมู ิทตุยิภมู ิและตตยิภมู ิวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติ ิรอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 

 ผลการศกึษาพบวา่คา่เฉลีย่คะแนนการปฏบิตักิารพยาบาลทีผ่สมผสานภมูปิญัญาตะวนัออกทัง้

โดยรวมและแตล่ะบทบาทอยูใ่นระดบัปานกลาง  ปจัจยัดา้นทศันคต ิทกัษะการดแูลสขุภาพดว้ยภมูปิญัญา

ตะวนัออก นโยบายและการสนับสนุนของสถานบรกิารสุขภาพและองค์กรทีเ่กีย่วขอ้ง และการเขา้ถงึ

แหล่งสนับสนุนทางวชิาการ มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการปฏบิตักิารพยาบาลทีผ่สมผสานภูมปิญัญา

ตะวนัออกอยา่งมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(p < .01) สว่นปจัจยัดา้นความรูไ้มม่คีวามสมัพนัธก์บัการปฏบิตักิาร

พยาบาลทีผ่สมผสานภูมปิญัญาตะวนัออก ผลการศกึษาแสดงว่าอาจจะยงัมคีวามจ�าเป็นตอ้งใชก้ลยุทธ์

เชงินโยบายในการสง่เสรมิใหพ้ยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลทีผ่สมผสานภมูปิญัญาตะวนัออก
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Abstract

 This study is a correlational research aiming to investigate the relationship between integration 

of eastern wisdom into nursing practice and five variables: attitude, knowledge, skills in using eastern 

wisdom, policy and support of hospitals and health professional organizations, and accessibility of 

academic health support related to eastern wisdom. The nurse’s role in integrative nursing practice 

was classified as healer, facilitator and coordinator. Data were collected between May and August, 

2011. The samples were 557 professional nurses working at primary, secondary and tertiary health 

care setting in government hospitals located in the lower Southern region of the country. The data 

were analyzed using percentage, mean, standard deviation, and Pearson Product of Moment Correlation.  

 The results of the study showed that average mean scores of integrative nursing practice 

were at a moderate level for individual role and the total role scores. The results of this study revealed 

that attitude, skills in using eastern wisdom, policy and support of hospitals and health professional 

organizations, as well as accessibility of academic health support for eastern wisdom had a positive 

correlation with the integrative nursing practice (p < .01). There was however no correlation between 

knowledge and integrative nursing practice. The findings indicated that there might be a need of 

strategies at policy level to encourage the nurses to practice integrative care.
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