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ABSTRACT

บทคัดยอ

Objectives: This study examined attitudes and factors related

วัตถุประสงค: เพือ่ ศึกษาทัศนคติและปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธกบั ทัศนคติ
ที่มีตอคนพิการของพยาบาลวิชาชีพในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดสระบุรี
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง
สถานทีท่ าํ การวิจยั : สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ.สระบุรี
กลุมประชากร: พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 252 ราย
วิธกี ารศึกษา: เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามซึ่งประกอบดวยแบบวัด
ทัศนคติที่มีตอคนพิการฉบับภาษาไทย (The Attitudes Towards
Disabled Persons, Thai version: Thai- ATDP) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ประสบการณการทํางานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับคน
พิการ ประวัติครอบครัวและโอกาสพบหรือติดตอกับคนพิการ ระดับ
ความรู แ ละการได รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ คนพิ ก ารจากการประเมิ น
ตนเองและประสบการณการดูแลคนพิการที่เจ็บปวย
ผลการศึกษา: พยาบาลวิชาชีพมีทัศนคติตอคนพิการอยูใ นระดับปาน
กลางและเปนทัศนคติเชิงบวก พบวาอายุการทํางานและอายุการทํางาน
กั บ คนพิ ก ารที่ ย าวนานมากขึ้ น มี ค ะแนนทั ศ นคติ ต อ คนพิ ก ารลดลง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) สวนเพศ อายุ ระดับวุฒิการศึกษา
สูงสุด สถานที่ปฏิบัติงาน โอกาสพบหรือติดตอคนพิการ ประสบการณ
เกี่ ย วกั บ คนพิ ก ารนอกเหนื อ จากการให บ ริ ก ารและการมี ญ าติ ห รื อ
บุ ค คลที่ มี ค วามสํ า คั ญ เป น คนพิ ก ารไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ คะแนน
ทัศนคติที่มีตอคนพิการในการศึกษาครั้งนี้ พยาบาลวิชาชีพสวนใหญ
ประเมินวาตนเองมีความรูเกี่ยวกับคนพิการอยูในระดับปานกลาง เปน
ไปในทิศทางเดียวกับการไดรับการอบรมเกี่ยวกับคนพิการ ในขณะที่
สวนใหญใชเวลาและใหบริการคนพิการดวยความละเอียดรอบคอบ
มากกวาปกติ
สรุป: พยาบาลวิชาชีพในสถานพยาบาลทุกระดับสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสระบุรี มีทัศนคติเชิงบวกตอคนพิการ แตพบวาเมื่ออายุ
การทํางานและอายุการทํางานกับคนพิการเพิ่มขึ้นกลับมีทัศนคติเชิง
บวกตอคนพิการลดลง

with the attitudes towards persons with disabilities (PWD) of registered nurses who worked under the Ministry of Public Health,
Saraburi province.
Study design: Descriptive cross-sectional study.
Setting: Provincial and District Health Offices, and hospitals
under the Ministry of Public Health in Saraburi.
Subject: There were 252 registered nurses working at the provincial and district health offices and hospitals under the Ministry
of Public Health in Saraburi.
Methods: The Attitudes Towards Disabled Persons Scale, Thai
version (Thai-ATDP) was used for data collection. Other information, including demographic data, previous experiences, family
history and opportunity to be in contact with PWD, self-rated
knowledge and experience in caring for PWD were also collected
using questionnaires.
Results: The findings indicated that the registered nurses in
Saraburi had positive attitudes towards PWD. Duration of nursing
practice and duration of caring for PWD had a significant impact
on the level of Thai-ATDP (p<0.05), persons with longer durations of practice had less positive attitude. Gender, age, educational level, workplaces, opportunity to meet or contact PWD,
experience with PWD in addition to service and relatives or important persons are PWD had no statistically significant effect on
attitudes of the registered nurses towards PWD. Most of them
reported moderate level of knowledge of PWD, in line with the
training on PWD care; and they served PWD more meticulously
and spent time with them more than usual.
Conclusion: Registered nurses in all level of facilities in
Saraburi had positive attitudes towards PWD. Those with longer
duration of practice or longer duration of caring for PWD had a
less positive attitude towards PWD.
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บทนํา

วิธีการศึกษา

ดวยอัตราความชุกของโรคเรือ้ รังในปจจุบนั ทีเ่ พิม่ ขึน้ เชน โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อีกทั้งอุบัติการณการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ตาง ๆ ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการแพทยที่เจริญขึ้น อัตราการรักษาแลว
รอดชีวิตมีมากขึ้น รวมทั้งการเคลื่อนตัวสูการเปนสังคมผูสูงอายุ สงผล
ใหประชากรมีการสูญเสียความสามารถในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในการ
ดํารงชีวิตมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากผลสํารวจของสํานักงานสถิติแหง
ชาติใน พ.ศ. 2545(1) ที่พบวารอยละ 1.7 ของประชากรมีความพิการ
และเพิ่มเปนรอยละ 2.2 ในการสํารวจเมื่อ พ.ศ. 2555(2) หรือมีจํานวน
คนพิการ 1.5 ลานคน จากจํานวนประชากร 64.5 ลานคน และมีแนว
โนมเพิ่มมากขึ้น โดยสวนใหญเปนคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว
ทํ า ให บ ริ ก ารฟ น ฟู ส มรรถภาพทางการแพทย ซึ่ ง เป น หนึ่ ง ในองค ประกอบหลักของระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งการใหบริการคนพิการ
ในรูปแบบตาง ๆ มีความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยพยาบาลวิชาชีพ
ในสถานพยาบาลทุกระดับเปนอีกหนึ่งวิชาชีพที่มีบทบาทสําคัญใน
การใหบริการคนพิการตั้งแตระยะการเจ็บปวยเฉียบพลัน ระยะหลัง
เฉียบพลัน ตลอดจนการดูแลตอเนื่องระยะยาว (long term care) อีก
ทั้งสภาการพยาบาลยังไดกําหนดใหการฟนฟูสภาพเปนหนึ่งในองคประกอบของมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ(3) ทั้ง
ที่เปนบริการในชุมชนและในสถานบริการดานการสาธารณสุข และยัง
ไดกําหนดใหการฟนฟูสุขภาพเปนหนึ่งในภารกิจหลักของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(4) อีกดวย
ทั ศ นคติ ข องบุ ค ลากรทางการแพทย ซึ่ ง รวมถึ ง พยาบาลวิ ช าชี พ
ที่ มี ต อ คนพิ ก ารเป น ส ว นหนึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การดู แ ลและฟ น ฟู
สมรรถภาพคนพิการอยางเหมาะสม การศึกษากอนหนานี้พบวานัก
กิจกรรมบําบัด(5) และนักศึกษาแพทย(6) มีทัศนคติที่ดีตอคนพิการ นัก
กายภาพบําบัดมีทัศนคติตอคนพิการอยูในระดับปานกลางถึงดี(7) อีก
การศึกษาหนึ่งพบวานักศึกษาแพทยและแพทยที่สําเร็จการศึกษาแลว
มีทัศนคติตอคนพิการในระดับปานกลาง(8) แตการศึกษาในพยาบาล
วิชาชีพและนักศึกษาพยาบาลกลับพบวามีทัศนคติที่ไมดีตอเด็กพิการ(9)
นอกจากนี้ยังพบวามีหลายปจจัยที่มีผลตอทัศนคติตอคนพิการเชน

สถานที่ทํางานและรูปแบบการปฏิบัติ
เพศ(10,11) อายุ(12) ความรู(11,12)
(13)
งาน โอกาสพบและติดตอกับคนพิการ(11,12,14) และการที่มีคนพิการ
อยูในครอบครัว(6,11) โดยปจจุบันยังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของ
พยาบาลวิชาชีพที่มีตอคนพิการในประเทศไทย พื้นฐานทางสังคมและ
วัฒนธรรมทีแ่ ตกตางกันอาจมีผลกับทัศนคติทม่ี ตี อ คนพิการ จึงเกิดการ
ศึกษานี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติรวมทั้งปจจัยที่มีความ
สัมพันธกับทัศนคติตอคนพิการของพยาบาลวิชาชีพในสถานพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี ความรูที่ไดจากผลของ
การศึกษานี้สามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาองคความรูและ
ทัศนคติตอคนพิการของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดูแลและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการทั้งที่เปนบริการในชุมชนและใน
สถานบริการดานการสาธารณสุข อันจะเปนประโยชนตอคุณภาพชีวิต
ของคนพิการ

กลุมประชากร
พยาบาลวิชาชีพในสถานพยาบาลทุกระดับ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสระบุรี ประกอบดวย โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทัว่ ไป
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จํานวนประชากร
จากการคํานวณขนาดตัวอยางของผูเขารวมวิจัยทั้งสิ้น 297 คน จาก
พยาบาลวิชาชีพทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดสระบุรี จํานวน 1,288 ราย (15) คํานวณ sample size ตามสูตร
x = Z(c/100)2r(100-r)
n = N x/((N-1)E2 + x)
E = Sqrt[(N - n)x/n(N-1)]
N - population size = 1,288
E - margin of error = 5%,
confidence level = 95%
response distribution = 50%
วัสดุอุปกรณ/เครื่องมือ
แบบสอบถามในงานวิจัยประกอบดวย 4 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอคําถามเพื่อการคัดกรองคุณสมบัติผูเขารวมการศึกษา
สวนที่ 2 แบบสอบถามข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม
ประกอบดวย อายุ เพศ ระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด สถานที่ปฏิบัติงาน
ตําแหนงงาน รูปแบบการปฏิบัติงาน และภาระงานในปจจุบัน
สวนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับคนพิการ ประกอบดวย โอกาสพบ
หรือติดตอคนพิการ การมีญาติหรือบุคคลที่สําคัญเปนคนพิการ ขอมูล
เกี่ยวกับประสบการณการดูแลคนพิการที่เจ็บปวยโดยถามเกี่ยวกับ
ความละเอียดรอบคอบในการใหบริการ เวลาที่ใหบริการ การเลือกที่
จะไมใหบริการคนพิการ ความมั่นใจในการใหบริการ และการไดรับ
ความรวมมือในการใหบริการจากคนพิการ นอกจากนี้ยังถามถึงความ
สนใจเปนพยาบาลฟนฟูสภาพ การไดรับการอบรมเกี่ยวกับคนพิการ
และการใหคะแนนตนเองในเรื่องความรูเกี่ยวกับคนพิการ
สวนที่ 4 แบบวัดทัศนคติทม่ี ตี อ คนพิการ ฉบับภาษาไทยซึง่ สุรเชษฐ
ลีลาขจรกิจ(7) แปลมาจาก The Attitudes Towards Disabled
Persons (ATDPs) Scale–form A ที่สรางและพัฒนาขึ้นโดย Yuker
และ Block(16) และไดทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดย
ผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งนํามาทดสอบความเชื่อถือได ซึ่งไดคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาเทากับ 0.76 ซึง่ ถือไดวา มีความเชือ่ ถือไดในระดับสูง โดยคะแนน
รวมอยูในชวง 0-180 คะแนน คะแนนสูงหมายถึงทัศนคติที่ดี คะแนน
ต่ําหมายถึงทัศนคติที่ไมดี แบงชวงระดับคะแนนดังนี้
คะแนน 0-60 หมายถึง คะแนนต่ํา, คะแนน 61-120 หมายถึง
คะแนนปานกลาง, คะแนน 121-180 หมายถึง คะแนนสูง
ขั้นตอนการวิจัย
สงแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ผานทางเครือขายสหวิชาชีพไป
สถานพยาบาลทุกระดับ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี
โดยส ง แบบสอบถามให พ ยาบาลวิ ช าชี พ ทุ ก คนที่ ป ฏิ บั ติ ง านที่ โรง
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จากการศึกษารูปแบบการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยาง พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญปฏิบัติงานดานการสงเสริมและปองกันสุขภาพเปน
ประจํา 206 ราย (รอยละ 81.75) การรักษาเปนประจํา 203 ราย (รอย
ละ 80.56) และการฟนฟูสมรรถภาพเปนประจํา 127 ราย (รอยละ
50.40) ซึ่งแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีรูปแบบการปฏิบัติงานที่เปน
บทบาทหนาที่สําคัญของพยาบาลวิชาชีพที่มีตอคนพิการ ดังตารางที่ 2
พยาบาลวิชาชีพสวนใหญมีโอกาสพบหรือติดตอคนพิการอยูใน
ระดับมาก (รอยละ 38.10) และสวนใหญเคยดูแลรักษาคนพิการที่
เจ็บปวย (รอยละ 92.06) เมื่อแยกตามสถานที่ในการปฏิบัติงานพบวา
พยาบาลวิชาชีพที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเคยดูแล หรือให
บริการคนพิการทีเ่ จ็บปวยมากทีส่ ดุ ถึงรอยละ 97.30 อีกทัง้ กลุม ตัวอยาง
ที่ ล ว นเป น พยาบาลวิ ช าชี พ ส ว นใหญ ใ ห บ ริ ก ารคนพิ ก ารด ว ยความ
ละเอียดรอบคอบมากกวาผูปวยทั่วไปและใชเวลาในการใหบริการคน
พิการมากกวาผูปวยทั่วไป โดยสวนใหญ (รอยละ 97.62) ไมเคยปฏิเสธ
การดูแลคนพิการ รอยละ 63.89 มีความมั่นใจในการใหบริการคน
พิการเทาเทียมกับการใหบริการผูปวยทั่วไป อีกทั้งสวนใหญ (รอยละ
68.65) ระบุวาคนพิการใหความรวมมือตอการใหบริการเทากับผูปวย
ทัว่ ไป สวนความสนใจเปนพยาบาลฟน ฟูสภาพ (พยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลฟนฟูสภาพ) กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 50) ใหความ
สนใจในระดับปานกลาง นอกจากนี้กลุมตัวอยางสวนใหญประเมินวา
ตนเองมีความรูเกี่ยวกับคนพิการในระดับปานกลาง สอดคลองกับการ
เคยไดรับการอบรมเกี่ยวกับคนพิการ ดังตารางที่ 3
จากตารางที่ 4 พบวากลุมตัวอยางมีคะแนนทัศนคติตอคนพิการ
ระหวาง 67-138 คะแนน ซึ่งมีคาเฉลี่ยทัศนคติตอคนพิการเทากับ
100.50 คะแนน เมื่อแบงตามสถานที่ปฏิบัติงาน พบวากลุมตัวอยาง
ที่ปฏิบัติงานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ มีคะแนนทัศนคติที่มีตอคนพิการสูงสุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 103.55 คะแนน รองลงมาคือกลุมตัวอยางที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลตามลําดับ โดยคะแนนทัศนคติที่มีตอคนพิการ
ของกลุมตัวอยางแบงตามสถานที่ปฏิบัติงานไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value = 0.268)
เมื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคะแนนทัศนคติที่มีตอคนพิการ
กับปจจัยตาง ๆ ไดแก เพศ อายุ อายุการทํางาน อายุการทํางานกับ
คนพิการ ระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด สถานที่ปฏิบัติงาน โอกาสพบหรือ

พยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานัก
งานสาธารณสุขอําเภอเนื่องจากมีจํานวนพยาบาลวิชาชีพไมมาก สวน
โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนใชการสุม
อยางงาย โดยวิธีจับฉลากหนวยงานมีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานอยู
รอการตอบกลับ 4 สัปดาห ศึกษาชวงมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2559
การวิเคราะหทางสถิติ
ขอมูลทัว่ ไปวิเคราะหดว ยสถิตเิ ชิงพรรณนาไดแก คารอยละ คาเฉลีย่
คามัธยฐาน พิสยั สวนคะแนนทัศนคติทม่ี ตี อ คนพิการใชคา เฉลี่ยพิสัย
และใชสถิติ Chi-square และ one way Anova ตามความเหมาะสม
ในการหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับคะแนนทัศนคติที่มีตอคนพิการ
รวมทั้งการศึกษาเพิ่มเติมในปจจัยที่พบความพันธ โดยกําหนดคานัย
สําคัญทางสถิติเมื่อ p<0.05 หลังจากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
แลวจึงทําการศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติมโดยการสุมแบบเจาะจง (purposive sampling) เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเพื่อการพัฒนา
หมายเหตุ โครงการวิจัยนี้ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการทําวิจัยในมนุษยจากคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษา
วิจัยในคนของโรงพยาบาลสระบุรีและไดรับการอนุมัติใหดําเนินการได
ตามหมายเลข EC047

ผลการศึกษา
จากการสงแบบสอบถามทั้งสิ้น 400 ชุด มีแบบสอบถามตอบกลับ
มา 260 ชุด (รอยละ 65) มีแบบสอบถามที่ถูกตัดออก 8 ชุด เนื่องจาก
ตอบในสวนที่ 3 คือแบบวัดทัศนคติที่มีตอคนพิการไมสมบูรณ คงเหลือ
แบบสอบถามที่ใชไดจํานวน 252 ชุด (รอยละ 63) ดังรูปที่ 1
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง เปนเพศหญิงจํานวน 236 ราย
(รอยละ 93.65) มีอายุตั้งแต 23 ถึง 58 ป อายุเฉลี่ย 42.78 ป โดย
พบวาสวนใหญ (รอยละ 38.49) มีอายุการทํางานระหวาง 11–20 ป
และสวนใหญ (รอยละ 66.27) ทํางานกับคนพิการนอยกวาหรือเทากับ
10 ป ระดับการศึกษาสวนใหญเปนระดับปริญญาตรี (รอยละ 73.81)
กลุมตัวอยางปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป 99 ราย
(รอยละ 39.26) ปฏิบตั งิ านทีโ่ รงพยาบาลชุมชน 31 ราย (รอยละ 12.30)
ปฏิบัติงานที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 11 ราย (รอยละ 4.37) และปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสงเสริมสุข
ภาพตําบล 111 ราย (รอยละ 44.05) ดังตารางที่ 1
Questionnaires
received, n=260

Incomplete
questionnaires, n=8

Questionnaires included
in analysis, n=252
Registered nurses who worked in
regional and general hospitals, n=99

Registered nurses who worked in
district hospitals, n=31

Registered nurses who worked in

Registered nurses who worked in

provincial/district health offices, n=11

health promotion hospitals, n=111
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Figure 1. Flowchart of study participation

Table 1. Demographic data classified by type of workplace

Sex
Male
Female
Age
20–30 years old
31–40 years old
41–50 years old
51–60 years old
Duration of practice
≤10 years
11–20 years
21–30 years
31–40 years
Duration of caring for PWD
≤10 years
11–20 years
21–30 years
31–40 years
Education
Bachelor’s degree
Master’s degree
Doctoral degree
Nursing specialties

Regional/general
hospitals (n=99)

District hospitals
(n=31)

Provincial/district
health offices (n=11)

Health promotion
hospitals (n=111)

Total

9 (9.09)
90(90.91)

2 (6.45)
29 (93.55)

1(9.09)
10 (90.91)

4(3.60)
107 (96.40)

16(6.35)
236(93.65)

14 (14.15)
41 (41.42)
21 (21.22)
23 (23.24)

0
12 (38.71)
9 (29.03)
10 (32.26)

0
0
6 (54.55)
5 (45.45)

5 (4.50)
38 (34.23)
56 (50.45)
12 (10.81)

19 (7.54)
91 (36.11)
92 (36.51)
50 (19.84)

18 (18.18)
42 (42.42)
21 (21.21)
18 (18.18)

1 (3.23)
17 (54.84)
6 (19.35)
7 (22.58)

0
0
7 (63.64)
4 (36.36)

12 (10.81)
38 (34.23)
53 (47.75)
8 (7.21)

31 (12.30)
97 (38.49)
87 (34.52)
37 (14.68)

57 (57.58)
27 (27.27)
10 (10.10)
5 (5.05)

24 (77.42)
6 (19.35)
1 (3.23)
0

11 (100.00)
0
0
0

75 (67.57)
21 (18.92)
15 (13.51)
0

167 (66.27)
54 (21.43)
26 (10.32)
5 (1.98)

83 (83.84)
9 (9.09)
0
7 (7.07)

14 (45.16)
12 (38.71)
1 (3.23)
4 (12.90)

6 (54.55)
5 (45.45)
0
0

83 (74.77)
11 (9.91)
0
17 (15.32)

186 (73.81)
37 (14.68)
1 (0.40)
28 (11.11)

Regional/general
hospitals (n=99)

District hospitals
(n=31)

Provincial/district
health offices (n=11)

Health promotion
hospitals (n=111)

Total

70 (70.70)
28 (28.28)
1 (1.01)

25 (80.65)
5 (16.13)
1 (3.23)

3 (27.27)
7 (63.64)
1 (9.09)

108 (97.30)
3 (2.70)
0

206 (81.75)
43 (17.06)
3 (1.19)

78 (78.79)
16 (16.16)
5 (5.05)

16 (51.61)
12 (38.71)
3 (9.68)

0
8 (72.73)
3 (27.27)

109 (98.20)
2 (1.80)
0

203 (80.56)
38 (15.08)
11 (4.37)

60 (60.61)
37 (37.37)
2 (2.02)

8 (25.81)
20 (64.52)
3 (9.68)

0
7 (63.64)
4 (36.36)

59 (53.15)
51 (45.95)
1 (0.90)

127 (50.40)
115 (45.63)
10 (3.97)

29 (29.29)
63 (63.64)
7 (7.07)

6 (19.35)
25 (80.65)
0

8 (72.73)
3 (27.27)
0

27 (24.32)
81 (72.97)
3 (2.70)

70 (27.78)
172 (68.25)
10 (3.97)

34 (34.34)
46 (46.46)
19 (19.19)

11 (35.48)
14 (45.16)
6 (19.35)

3 (27.27)
7 (63.64)
1 (9.09)

21 (18.92)
65 (58.56)
25 (22.52)

69 (27.38)
132 (52.38)
51 (20.24)

Number (%)
Table 2. Work characteristic classified by type of workplace

Work characteristic
Prevention and promotion
Regularly
Occasionally
Never
Treatment
Regularly
Occasionally
Never
Rehabilitation
Regularly
Occasionally
Never
Academic matter
Regularly
Occasionally
Never
Administration
Regularly
Occasionally
Never
Number (%)

ติดตอคนพิการ ประสบการณเกี่ยวกับคนพิการนอกเหนือจากการให
บริการ และการมีญาติหรือบุคคลที่มีความสําคัญเปนคนพิการ พบวา
อายุการทํางานและอายุการทํางานกับคนพิการที่ยาวนานมากขึ้นมี
คะแนนทัศนคติตอคนพิการลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
สวนปจจัยอื่นไมมีความสัมพันธกับคะแนนทัศนคติที่มีตอคนพิการ ดัง

ตารางที่ 5 จากนั้นจึงไดศึกษาเพิ่มเติมพบวาอายุการทํางานกับคน
พิการที่เพิ่มขึ้นมีโอกาสพบหรือติดตอกับคนพิการเพิ่มขึ้นและมีการให
คะแนนตนเองในเรื่องความรูเกี่ยวกับคนพิการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 6 และตารางที่ 7
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Table 3. Experience and self-rated knowledge on PWD classified by type of workplace

Opportunity to contact PWD
Not at all
Slightly
Moderately
Very
Extremely
Experience with PWD in addition to
service
Yes
No
Relatives or important persons are PWD
Yes
No
Services for sick PWD
Yes
No
Services for PWD with meticulous care
Occasionally
As usual
Always
Time to serve PWD
Less than usual
As usual
More than usual
Choose not to serve PWD
Yes
No
Confidence in services for PWD
As usual
More than usual
Less than usual
Get PWD’s cooperation in providing
services
Less than usual
As usual
More than usual
Interested to be a rehabilitation nurse
Not at all
Slightly
Moderately
Very
Extremely
Training on PWD care
Not at all
Slightly
Moderately
Very
Extremely
Self-rated knowledge on PWD
Not at all
Slightly
Moderately
Very
Extremely

Regional/general
hospitals (n=99)

District hospitals
(n=31)

Provincial/district
health offices (n=11)

Health promotion
hospitals (n=111)

Total

6 (6.06)
16 (16.16)
47 (47.47)
23 (23.23)
7 (7.07)

0
5 (16.13)
10 (32.26)
12 (38.71)
4 (12.90)

1 (9.09)
5 (45.45)
4 (36.36)
1 (9.09)
0

0
1 (0.90)
28 (25.23)
60 (54.05)
22 (19.82)

7 (2.78)
27 (10.71)
89 (35.32)
96 (38.10)
33 (13.10)

68 (68.69)
31(31.31)

19 (61.29)
12 (38.71)

9 (81.82)
2 (18.18)

94 (84.68)
17 (15.32)

190 (75.40)
62 (24.60)

36 (36.36)
63 (63.64)

14 (45.16)
17 (54.84)

4 (36.36)
7(63.64)

46 (41.44)
65 (58.56)

100 (39.68)
152 (60.32)

93 (93.94)
6 (6.06)

26 (83.87)
5 (16.13)

5 (45.45)
6 (54.55)

108 (97.30)
3 (2.70)

232 (92.06)
20 (7.94)

1 (1.01)
32 (32.32)
66 (66.67)

0
12 (38.71)
19 (61.29)

0
5 (45.45)
6 (54.55)

1 (0.90)
41 (36.94)
69 (62.16)

2 (0.79)
90 (35.71)
160 (63.49)

3 (3.03)
38 (38.38)
58 (58.59)

0
14 (45.16)
17 (54.84)

0
6 (54.55)
5 (45.45)

5 (4.50)
51 (45.95)
55 (49.55)

8 (3.17)
109 (43.25)
135 (53.57)

3 (3.03)
96 (96.97)

1 (3.23)
30 (96.77)

0
11 (100.00)

2 (1.80)
109 (98.20)

6 (2.38)
246 (97.62)

64 (64.65)
30 (30.30)
5 (5.05)

22 (70.97)
6 (19.35)
3 (9.68)

6 (54.55)
4 (36.36)
1 (9.09)

69 (62.16)
30 (27.03)
12 (10.81)

161 (63.89)
70 (27.78)
21 (8.33)

14 (14.14)
69 (69.70)
16 (16.16)

1 (3.23)
24 (77.42)
6 (19.35)

2 (18.18)
6 (54.55)
3 (27.27)

13 (11.71)
74 (66.67)
24 (21.62)

30 (11.90)
173 (68.65)
49 (19.44)

9 (9.09)
14 (14.14)
52 (52.53)
19 (19.19)
5 (5.05)

4 (12.90)
6 (19.35)
12 (38.71)
9 (29.03)
0

4 (36.36)
3 (27.27)
4 (36.36)
0
0

6 (5.41)
11 (9.91)
58 (52.25)
34 (30.63)
2 (1.80)

23 (9.13)
34 (13.49)
126 (50.00)
62 (24.60)
7 (2.78)

42 (42.42)
32 (32.32)
22 (22.22)
2 (2.02)
1 (1.01)

8 (25.81)
12 (38.71)
8 (25.81)
3 (9.68)
0

4 (36.36)
3 (27.27)
4 (36.36)
0
0

7 (6.31)
24 (21.62)
55 (49.55)
24 (21.62)
1(0.90)

61( 24.21)
71 (28.17)
89 (35.32)
29 (11.51)
2 (0.79)

8 (8.08)
31 (31.31)
54 (54.55)
6 (6.06)
0

0
13 (41.94)
16 (51.61)
2 (6.45)
0

1 (9.09)
5 (45.45)
5 (45.45)
0
0

0
20 (18.02)
69 (62.16)
21 (18.92)
1 (0.90)

9 (3.57)
69 (27.38)
144 (57.14)
29 (11.51)
1 (0.40)

Number (%)
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Table 4. Scores of attitudes towards persons with disabilities classified by type of workplace

Scores of attitudes towards persons with disabilities
Regional/general hospitals
District hospitals
Provincial/district health offices
Health promotion hospitals
Total

N

Medium (61–120) n (%)

High (121–180) n (%)

Mean (Standard deviation)

Range

99
31
11
111
252

93 (93.94)
29 (93.55)
10 (90.91)
109 (98.20)

6 (6.06)
2 (6.45)
1 (9.09)
2 (1.80)

101.59 (11.79)
102.74 (11.40)
103.55 (10.95)
98.61 (11.27)
100.50 (11.55)

68-132
83–138
86–125
67-126
67-138

Table 5. Factors influencing scores of attitudes towards persons with disabilities

Factors
Sex
Male
Female
Age, years
20–30
31–40
41–50
51–60
Duration of practice, years
≤10
11–20
21–30
31–40
Duration of caring for PWD, years
≤10
11–20
21–30
31–40
Education
Bachelor’s degree
Master’s degree
Doctoral degree
Nursing specialties
Type of workplace
Regional/general hospitals
District hospitals
Provincial/district health offices
Health promotion hospitals
Opportunity to contact PWD
Not at all
Slightly
Moderately
Very
Extremely
Experience with PWD in addition to service
Yes
No
Relatives or important persons are PWD
Yes
No

Scores of attitudes towards persons with disabilities (67–138)

p-value#

n (%)

Mean

Standard Deviation

16 (6.35)
236 (93.65)

103.81
100.28

7.77
11.74

0.356

19 (7.54)
91 (36.11)
92 (36.51)
50 (19.84)

101.79
102.73
98.44
99.65

10.40
11.26
11.32
11.39

0.369

31 (12.30)
97 (38.49)
87 (34.52)
37 (14.68)

101.48
101.58
100.20
97.39

11.06
11.77
11.36
11.64

0.032*

167 (66.27)
54 (21.43)
26 (10.32)
5 (1.98)

100.58
101.89
98.54
93.40

11.81
10.51
11.66
12.22

0.000*

186 (73.81)
37 (14.68)
1 (0.40)
28 (11.11)

100.39
102.03
105.00
99.11

11.78
9.37
0
12.87

0.769

99
31
11
111

101.59
102.74
103.55
98.61

11.79
11.40
10.95
11.27

0.268

7 (2.77)
27 (10.71)
89 (35.32)
96 (38.10)
33 (13.10)

107.43
102.35
99.56
98.52
104.90

8.75
9.82
8.51
11.24
11.89

0.862

189 (75.00)
63 (25.00)

98.89
109.40

12.41
13.10

0.121

101 (40.08)
151 (59.92)

99.97
100.90

10.42
9.42

0.655

*, p-value<0.05 indicates statistical significance; #, one way Anova

จากผลการศึกษาดังกลาวจึงไดทําการศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติม
โดยการสุมแบบเจาะจง (purposive sampling) เพื่อใหไดขอมูลเพื่อ
การพัฒนาในกลุมตัวอยางที่มีคะแนนทัศนคติตอคนพิการลดลงอยาง

มีนัยสําคัญ โดยการสัมภาษณเชิงลึกในกลุมพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ
การทํางานและอายุการทํางานกับคนพิการนานมากกวา 31 ป จํานวน
5 คน โดยสัมภาษณเกี่ยวกับแนวความคิดและบทบาทที่มีตอคนพิการ
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Table 6. Relation between duration of practice, duration of caring for PWD and opportunity to contact PWD

N (%)

Not at all
n (%)

Slightly
n (%)

Moderately
n (%)

Very
n (%)

Extremely
n (%)

p-value#

31 (12.30)
97 (38.49)
87 (34.52)
37 (14.68)

10 (32.25)
1 (1.03)
1 (2.70)

8 (25.81)
3 (3.09)
5 (5.75)
4 (10.81)

8 (25.81)
21 (21.65)
19 (21.84)
8 (21.62)

4 (12.90)
30 (30.93)
29 (33.33)
12 (32.43)

1 (3.23)
42 (43.30)
34 (39.08)
12 (32.43)

0.676

15 (8.98)
-

25 (14.97)
3 (5.56)
5 (19.23)
-

53 (31.74)
20 (37.04)
16 (61.54)
-

39 (23.35)
17 (31.48)
3 (11.54)
1 (20.00)

35 (20.96)
14 (25.93)
2 (7.69)
4 (80.00)

0.001*

Duration of practice, years
≤ 10
11–20
21–30
31–40

Duration of caring for PWD, years
≤10
11–20
21–30
31–40

167 (66.27)
54 (21.43)
26 (10.32)
5 (1.98)

*, p-value<0.05 indicates statistical significance; #, Chi-square
Table 7. Relation between duration of practice, duration of caring for PWD and self-rate knowledge on PWD

N (%)

Not at all
n (%)

Slightly
n (%)

Moderately
n (%)

Very
n (%)

Extremely
n (%)

p-value#

Duration of practice, years
≤ 10
11–20
21–30
31–40

31 (12.30)
97 (38.49)
87 (34.52)
37 (14.68)

2 (6.45)
3 (3.09)
4 (4.60)
2 (5.41)

5 (16.13)
9 (9.28)
5 (5.75)
3 (8.11)

11 (35.48)
27 (27.84)
21 (24.14)
6 (16.22)

8 (25.81)
42 (43.30)
37 (42.53)
17 (45.95)

5 (16.13)
16 (16.49)
20 (22.99)
9 (24.32)

0.710

10 (5.99)
5 (9.26)
-

31 (18.56)
7 (12.96)
3 (11.54)
-

38 (22.77)
12 (22.22)
7 (26.92)
1 (20.00)

45 (26.95)
18(33.33)
11 (42.31)
2 (40.00)

43 (25.75)
12 (22.22)
5 (19.23)
2 (40.00)

0.002*

Duration of caring for PWD, years
≤10
11–20
21–30
31–40

167 (66.27)
54 (21.43)
26 (10.32)
5 (1.98)

*, p-value<0.05 indicates statistical significance; #, Chi-square

พบว า การให บ ริ ก ารคนพิ ก ารยั ง มี ค วามยากลํ า บากด ว ยข อ จํ า กั ด
มากมายทั้งทางดานการแพทยและสังคม อีกทั้งระบบบริการ แนวทาง
ปฏิบัติและระบบบริหารจัดการอุปกรณเครื่องชวยคนพิการประเภท
ตาง ๆ ในพื้นที่ยังไมชัดเจน

อยางไรก็ตามผลการศึกษาที่ไดมีความขัดแยงกับการศึกษาของ Mantziou และคณะ(9) ซึ่งพบวาพยาบาลวิชาชีพและนักศึกษาพยาบาลมี
ทัศนคติที่ไมดีตอเด็กพิการ โดยเมื่อพิจารณางานวิจัยขางตน พบวาใน
งานวิจัยที่สอดคลอง กลุมตัวอยางลวนเปนบุคลากรทางสาธารณสุขที่
มีบทบาทการทํางานในรูปแบบของการใหการรักษา ฟนฟูสมรรถภาพ
และมีสวนเกี่ยวของกับคนพิการ โดย Dougflass และ Pratkanis(17)
กลาววาบทบาทหนาที่ทางสังคมเปนปจจัยอันเดนชัดที่มีอิทธิพลตอ
ทัศนคติ สวนในงานวิจัยที่ขัดแยงอาจเกิดจากความแตกตางกันของ
กลุมเปาหมายในการประเมินทัศนคติคือตอเด็กพิการ และความแตก
ตางกันของกลุมตัวอยางที่ศึกษาคือในนักศึกษาพยาบาลและพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานเฉพาะในโรงพยาบาลเด็กในการศึกษาของ Mantziou และคณะ(9)
เพศ อายุ ระดับวุฒิการศึกษาสูงสุด สถานที่ปฏิบัติงาน โอกาส
พบหรือติดตอคนพิการ ประสบการณเกี่ยวกับคนพิการนอกเหนือจาก
การใหบริการและการมีญาติหรือบุคคลที่มีความสําคัญเปนคนพิการ
ไมมีความสัมพันธกับคะแนนทัศนคติที่มีตอคนพิการในการศึกษาครั้ง
นี้ สอดคลองกับการศึกษาของ Gething(18) การศึกษาของ Mantziou
และคณะ(9) และการศึกษาของ Tervo และคณะ(6) ซึ่งพบวาเพศไมกอ
ใหเกิดความแตกตางในทัศนคติที่มีตอคนพิการ และยังสอดคลองกับ
การศึกษาของ White และคณะ(19) ที่ศึกษาในพยาบาลฟนฟูสภาพแลว

บทวิจารณ
จากการศึกษาทัศนคติของพยาบาลวิชาชีพที่มีตอคนพิการในครั้งนี้
พบวาพยาบาลวิชาชีพมีคะแนนทัศนคติตอคนพิการระหวาง 67-138
คะแนน คะแนนเฉลี่ย 100.50 คะแนน ซึ่งคะแนนดังกลาวอยูในระดับ
ปานกลางและเปนคะแนนเชิงบวกที่สูงเกินครึ่งจากคะแนนเต็ม 180
คะแนน สามารถอธิบายตามแนวคิดของแบบวัดทัศนคติที่มีตอคน
พิการไดวา พยาบาลวิชาชีพมีทัศนคติเชิงบวกตอคนพิการหมายถึงมี
แนวความคิดวาคนพิการไมแตกตางจากคนทั่วไปและควรไดรับการ
ปฏิบัติ (treat) ที่ทัดเทียมกัน ซึ่งจากผลการศึกษาที่ไดใกลเคียงกับการ
ศึกษาของรัชวรรณ สุขเสถียร(8) ที่พบวาคะแนนทัศนคติตอคนพิการ
ของนักศึกษาแพทยและแพทยที่สําเร็จการศึกษาแลวมีคะแนนอยูใน
ระดับปานกลาง และการศึกษาของสุรเชษฐ ลีลาขจรจิต และคณะ(7)
ที่พบวานักกายภาพบําบัดมีคะแนนทัศนคติตอคนพิการอยูในระดับ
ปานกลางถึงดี นอกจากนี้ยังสอดคลองกับการศึกษาของ Eberhardt
และ Mayberry(5) ที่พบวานักกิจกรรมบําบัดมีทัศนคติที่ดีตอคนพิการ
J Thai Rehabil Med 2018; 28(2)

-68-

พบวา อายุ ลักษณะการทํางาน และระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธ
กับทัศนคติตอคนพิการ
การศึกษาในครั้งนี้พบวาอายุการทํางานและอายุการทํางานกับคน
พิการที่ยาวนานมากกวากลับมีทัศนคติเชิงบวกตอคนพิการลดลง เพื่อ
อธิบายถึงสาเหตุจึงไดทําการศึกษาเพิ่มเติมโดยพบวาอายุการทํางาน
กับคนพิการที่เพิ่มขึ้นมีโอกาสพบหรือติดตอกับคนพิการเพิ่มขึ้นและมี
การใหคะแนนตนเองในเรื่องความรูเกี่ยวกับคนพิการเพิ่มขึ้นอยางมีนัย
สําคัญ ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเพื่อการพัฒนาถึงสาเหตุที่อาจสง
ผลตอทัศนคติจึงไดทําการศึกษาเชิงคุณภาพเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ
เชิงลึกในกลุมพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุการทํางานและอายุการทํางาน
กับคนพิการนานมากกวา 31 ป พบวาการใหบริการคนพิการยังมีความ
ยากลํ า บากด ว ยข อ จํ า กั ด มากมายทั้ ง ทางด า นการแพทย แ ละสั ง คม
อีกทั้งระบบบริการ แนวทางปฏิบัติและระบบบริหารจัดการอุปกรณ
เครื่องชวยคนพิการประเภทตาง ๆ ในพื้นที่ยังไมชัดเจน จึงวิเคราะห
ไดวาสาเหตุที่อาจสงผลตอทัศนคติเชิงบวกตอคนพิการลดลงในผูที่มี
ประสบการณทํางานนานกวาอยูที่ระบบบริการที่ยังมีขอจํากัดมากกวา
กระบวนการเรียนรูและปจจัยสวนบุคคล
กลุมตัวอยางสวนใหญประเมินความรูของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวกับ
คนพิการอยูในระดับปานกลาง ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับการเคย
ไดรับการอบรมเกี่ยวกับคนพิการ ในขณะที่สวนใหญใชเวลาและให
บริการคนพิการดวยความละเอียดรอบคอบมากกวาผูปวยทั่วไป บง
บอกถึงโอกาสในการพัฒนาปรับกระบวนการเรียนรูใหดียิ่งขึ้นโดย
เฉพาะอยางยิ่งกระบวนการเรียนรูขณะปฏิบัติงานจริงควบคูไปกับการ
พัฒนาระบบบริการจะชวยเพิ่มทัศนคติที่ดีตอคนพิการซึ่งมีแนวโนม
เพิ่มจํานวนมากขึ้นในอนาคต
ขอจํากัดของการศึกษานี้คือมีจํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ
มาและใชไดเพียงรอยละ 63 นอยกวาจํานวนประชากรเปาหมาย
จากการคํานวณ โดยเปนผลจากความลําบากในการสงและเก็บคืน
แบบสอบถามเนื่องจากพื้นที่ศึกษากวางและหลากหลาย นอกจากนี้
จากการสัมภาษณเพิ่มเติมกลุมตัวอยางสวนหนึ่งแสดงความคิดเห็นวา
แบบสอบถามคอนขางยาวและมีรายละเอียดมาก ที่อาจเปนเหตุให
บางคนตอบแบบสอบถามไมสมบูรณและถูกคัดออก นอกจากนี้เมื่อ
แบงกลุมตัวอยางตามเพศและสถานที่ปฏิบัติงานพบวามีการกระจาย
ตัวที่แตกตางกันมาก
สรุป พยาบาลวิชาชีพในสถานพยาบาลทุกระดับสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขในจังหวัดสระบุรี มีทัศนคติตอคนพิการระดับปานกลาง
และเปนทัศนคติเชิงบวก โดยอายุการทํางานและอายุการทํางานกับ
คนพิการที่เพิ่มขึ้นกลับมีทัศนคติเชิงบวกตอคนพิการลดลง โดยสวน
ใหญประเมินตนเองวามีความรูเกี่ยวกับคนพิการในระดับปานกลาง
และใหบริการคนพิการโดยใชเวลาและความละเอียดรอบคอบมากกวา
ผูปวยทั่วไป การปรับกระบวนการเรียนรู การสนับสนุนทางดาน
วิชาการ การเสริมพลัง ควบคูไปกับการพัฒนาระบบบริการทั้งดาน
การแพทยและดานสังคมอาจชวยพัฒนาองคความรูและทัศนคติของ
พยาบาลวิชาชีพที่มีตอคนพิการใหดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
ฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
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