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ABSTRACT 
 
Attitudes of medical students and physicians toward
persons with physical disability
Rachawan Suksathien, M.D.
Department of Rehabilitation Medicine, Maharat Nakhon
Ratchasima Hospital, Nakhon Ratchasima, 30000

Objective:  To assess the attitudes and examine factors
correlated with the attitudes toward persons with physi-
cal disability (PWD) of medical students and physicians
graduated from medical education center, Maharat
Nakhon Rachasima hospital.
Study design:  Descriptive cross-sectional study
Setting:  Medical education center, Maharat Nakhon
Ratchasima hospital
Subjects:  208 medical students (125 preclinical and
83 clinical) and 30 physicians graduated from Medical
education center, Maharat Nakhon Ratchasima hospital.
Methods:  An Attitude Toward Disabled Persons Scale,
Thai version (Thai-ATDP) and questionnaire including
demographic data, previous experience, family history
and contact with PWD, career interest in PM&R, self-
rated knowledge and education experience about PWD
and experience in treating PWD were collected.
Results:  Medical students and physicians had positive
attitudes toward PWD. There were significant differences
between clinical medical students and physicians on the
Thai-ATDP (p = 0.006). Clinical medical students had
the most positive attitudes and physicians had the least.
There was no significant difference in other factors. The
median of self-rated knowledge was 1 (0=none, 4=a
great deal). Seventy-four percent of preclinical, 43%
of clinical medical students and 39% of physicians
reported receiving “none” and “a little” education
experience about PWD. There were significant asso-
ciations between self rated knowledge and education
experience (p < 0.001) and among three medical

groups (p < 0.001).
Conclusion:  Medical students and physicians had
positive attitudes toward PWD. Clinical medical students
had the most positive attitudes and physicians had the
least. All study groups reported low self-rated
knowledge and education experience about PWD.
Specific education experiences should be applied in
medical education curriculum to enhance attitudes and
knowledge toward PWD.
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บทคัดยอ 

วัตถุประสงค:  เพ่ือศึกษาทัศนคติและปจจัยท่ีมีความสัมพันธ 
กับทัศนคติท่ีมีตอคนพิการทางรางกายและการเคล่ือนไหวของ 
นักศึกษาแพทยและแพทยที่ สำ เ ร็จการศึกษาจากศูนย 

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
รูปแบบการวิจัย:  การศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง 
สถานที่ทำการวิจัย:  ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรง 
พยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
กลุมประชากร:  นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 1 ถึง 6 และแพทยที่ 
สำเร็จการศึกษาจากศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรง 
พยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
วิธีการศึกษา:  เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย 

แบบวัดเจตคติที่มีตอคนพิการฉบับภาษาไทย (The Attitudes 
Toward Disabled Persons, Thai version: Thai- ATDP) 
แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไป ประสบการณการทำงาน 

หรือกิจกรรมเก่ียวกับคนพิการ ประวัติครอบครัวและโอกาสพบ 
หรือติดตอกับคนพิการ ความสนใจเปนแพทยเวชศาสตรฟนฟู 
ระดับความรูและการเรียนการสอนเก่ียวกับคนพิการจากการ 
ประเมินตนเองและประสบการณการดูแลรักษาคนพิการท่ี 
เจ็บปวย 
ผลการศึกษา:  นักศึกษาแพทยและแพทยมีทัศนคติตอคน 
พิการทางรางกายและการเคล่ือนไหวอยูในระดับปานกลาง พบ 

ความแตกตางของคะแนนเจตคติตอคนพิการระหวางนักศึกษา 
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แพทยชั้นคลินิกกับแพทย (p = 0.006) นักศึกษาแพทยชั้นคลินิก 
มีคะแนนเจตคติตอคนพิการสูงที่สุดและแพทยมีคะแนนต่ำ 

ที่สุด สำหรับปจจัยอื่นไมพบวามีความสัมพันธกับคะแนนเจตคติ 
ตอคนพิการ คามัธยฐานระดับความรูเก่ียวกับคนพิการจากการ 
ประเมินตนเองไดเทากับ 1 โดยท่ี 0 หมายถึงไมมีความรู และ 4 
หมายถึงมีมากท่ีสุด นักศึกษาแพทยชั้นพรีคลินิกรอยละ 74 
นักศึกษาแพทยชั้นคลินิกรอยละ 43 และแพทยรอยละ 39 
รายงานวาไมมีการเรียนการสอนเก่ียวกับคนพิการหรือมีเพียง 
เล็กนอย นอกจากน้ียังพบความสัมพันธระหวางระดับความรู 
จากการประเมินตนเองกับระดับการเรียนการสอนเก่ียวกับ 
คนพิการและกลุมระดับการศึกษา 
สรุป:  นักศึกษาแพทยและแพทยมีทัศนคติตอคนพิการทาง 
รางกายและการเคล่ือนไหวในระดับปานกลาง นักศึกษาแพทย 
ชั้นคลินิกมีคะแนนเจตคติสูงท่ีสุด สวนแพทยมีคะแนนต่ำท่ีสุด 
กลุมศึกษารายงานระดับความรูและการเรียนการสอนเก่ียวกับ 
คนพิการคอนขางต่ำ ควรเพ่ิมประสบการณที่เฉพาะเจาะจง 
เก่ียวกับคนพิการในหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาเพ่ือเพ่ิม 
ทัศนคติที่ดีและความรูเก่ียวกับคนพิการทางรางกายและการ 
เคล่ือนไหว 
คำสำคัญ:  ทัศนคติ, คนพิการ, นักศึกษาแพทย, แพทย 
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บทนำ 
 ปจจุบันการแพทยเจริญข้ึน อัตราการรักษาแลวรอดชีวิตมี 
มากข้ึน แตผูปวยอาจมีปญหาความบกพรองดานรางกายและ 
การเคล่ือนไหวเหลืออยู นำไปสูจำนวนคนพิการท่ีเพ่ิมขึ้น จาก 
การสำรวจคนพิการในปพ.ศ. 2550 มีจำนวนคนพิการ 1.9 ลาน 
คน จากจำนวนประชากร 65.5 ลานคน คิดเปนรอยละ 2.9 
เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 1.7 ในป พ.ศ. 2545(1) และมีแนวโนมเพิ่ม 
มากข้ึนเร่ือย ๆ โดยสวนใหญเปนคนพิการทางรางกายและการ 
เคลื่อนไหว แพทยเวชปฏิบัติทั่วไปหรือแพทยเฉพาะทางสาขา 
อื่น ๆ นอกเหนือไปจากแพทยเวชศาสตรฟนฟูมีโอกาสดูแล 
รักษาคนพิการท่ีเจ็บปวยดวยโรคหรือภาวะตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึน 
ทัศนคติของนักศึกษาแพทยและแพทยท่ีมีตอคนพิการเปนสวน 
หน่ึงท่ีมีความสำคัญตอการใหการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม ซึ่ง 
ทัศนคติมีผลมาจากหลายปจจัย เชน วัฒนธรรม บทบาททาง 
สังคม  กฎหมาย  สื่อตาง  ๆ  ความรู  สถาบันหรือโรงเรียน 
ครอบครัว เพ่ือน และจากประสบการณตรง(2) 
 จากการศึกษากอนหนาน้ีพบวาทัศนคติมีความสัมพันธกับ 
ปที่ศึกษาอยู(3,4,5) เพศ (เพศหญิงมีทัศนคติดีกวาเพศชาย)(3,5,6,7,8) 
การท่ีมีคนพิการอยูในครอบครัว(3,7,8) อายุ(4) ความรู(4,8) โอกาส 
พบและติดตอกับคนพิการ(4,8,9) และความสนใจเปนแพทย 
เวชศาสตรฟนฟู(6) สำหรับประเทศไทยยังไมมีการศึกษาเก่ียวกับ 
ทัศนคติของนักศึกษาแพทยและแพทยท่ีมีตอคนพิการมากอน 

พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันอาจมีผลกับ 
ทัศนคติที่มีตอคนพิการ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 
ทัศนคติและปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอคนพิการ 
ทางรางกายและการเคล่ือนไหวของนักศึกษาแพทยและแพทย 
ที่สำเร็จการศึกษาจากศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรง 
พยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
 

วิธีการศึกษา 
กลุมประชากร 
- นักศึกษาแพทยที่กำลังศึกษาในหลักสูตรของศูนยแพทยศาสตร 
ศึกษาช้ันคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาป 1-6 จำนวน 251 คน 
- แพทยที่สำเร็จการศึกษาจากศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 101 คน ซึ่งยังปฏิบัติงานใน 
โรงพยาบาล 5 จังหวัด คือนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ชัยภูมิ และ 
มหาสารคาม ในตำแหนงแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป 
 
เครื่องมืองานวิจัย 
 แบบสอบถามแบงเปน 3 สวนคือ สวนท่ี 1 เก็บขอมูลทั่วไป 
ความสนใจเปนแพทยเฉพาะทางดานเวชศาสตรฟนฟู ประสบ- 
การณการทำงานหรือกิจกรรมอื่นท่ีเก่ียวกับคนพิการนอกเหนือ 
จากการตรวจรักษา โอกาสพบหรือติดตอกับคนพิการ มีญาติ 
หรือบุคคลสำคัญเปนคนพิการ ระดับความคิดเห็นตอการเรียน 
การสอนเก่ียวกับคนพิการในหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาและ 
การใหคะแนนตนเองในเรื่องความรูเก่ียวกับคนพิการ (โดยมี 
การใหคะแนนดังน้ีคือ 0=ไมมี, 1=เล็กนอย, 2=ปานกลาง, 
3=มาก, 4=มากท่ีสุด) 
 สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับประสบการณการดูแลคนพิการท่ี 
เจ็บปวย สำหรับนักศึกษาแพทยป 5, 6 และแพทย เน่ืองจากมี 
โอกาสไดดูแลรักษาผูปวยดวยตัวเอง โดยจะถามเก่ียวกับความ 
ละเอียดในการตรวจคนพิการ ระยะเวลาในการตรวจ เคยเลือก 
ที่จะไมตรวจคนพิการหรือไม ความม่ันใจในการดูแลรักษา 
คนพิการ และความรวมมือที่ไดรับจากคนพิการในการตรวจ 
รักษาเม่ือเทียบกับคนปกติ โดยคำถามขอแรกจะถามวาเคย 
ดูแลคนพิการท่ีเจ็บปวยหรือไม ถาตอบวาไมเคยจะขามขอมูล 
สวนน้ีไป 
 สวนท่ี 3 แบบวัดเจตคติที่มีตอคนพิการ ฉบับภาษาไทย 
(Thai-ATDP) ซึ่งสุรเชษฐ ลีลาขจรกิจ(10) แปลมาจาก The 
Attitudes Toward Disabled Persons (ATDPs) Scale– 
form A(11) ซึ่งไดทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
โดยผูเชี่ยวชาญ หาคาความเชื่อมั่นแบบสอดคลองภายใน 
(internal consistency) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิครอนบาค อัลฟา 
(Cronbach’s alpha coefficient) เทากับ 0.76 และเม่ือนำมา 
ทดสอบกับกลุมนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 3 จำนวน 29 คนพบวา 
มีคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.8 โดยแบบสอบถามประกอบ 
ดวยคำถาม 30 ขอ มีท้ังขอความเชิงบวกและเชิงลบ แบงระดับ 
ความคิดเห็นในแตละขอเปน 6 ระดับ โดยขอท่ี 5, 9, 12, 14, 
17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29 เปนขอความเชิงบวกใหคะแนน 
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เห็นดวยอยางย่ิงไปจนถึงไมเห็นดวยอยางย่ิง -3, -2, -1, +1, 
+2, +3 ตามลำดับ สวนขอ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 
16, 18, 20, 26, 27, 28, 30 เปนขอความเชิงลบ ใหคะแนนเห็น 
ดวยอยางย่ิงไปจนถึงไมเห็นดวยอยางย่ิง +3, +2, +1, -1, -2, 
-3 จากน้ันรวมคะแนนท่ีได แลวสลับ +, - แลวบวก 90 จะได 
คะแนนท่ีตองการ (เชนรวมคะแนนจากแบบสอบถามได -30 
เม่ือกลับ – เปน + จะได +30 +90 เทากับ 120 คะแนน) ซึ่ง 
คะแนนรวมจะอยูในชวง 0 – 180 คะแนนสูงหมายถึงทัศนคติที่ 
ดี คะแนนต่ำหมายถึงทัศนคติท่ีไมดี โดยแบงชวงระดับคะแนน 
ดังน้ี - คะแนน 0 - 60 = คะแนนต่ำ 
 - คะแนน 61 - 120 = คะแนนปานกลาง 
 - คะแนน 121 - 180 = คะแนนสูง 
 สำหรับแบบสอบถามที่มีขอที่ไมตอบนอยกวาหรือเทากับ 4 
ขอ จะใหคะแนน 0 ในขอที่ไมตอบ แตถาไมตอบมากกวา 4 ขอ 
จะตัดแบบสอบถามน้ันออกจากการศึกษา 
 
ขั้นตอนการวิจัย 
 สงแบบสอบถามใหนักศึกษาแพทยและแพทยที่สำเร็จ 
การศึกษาแลว โดยนักศึกษาแพทยและแพทยเพ่ิมพูนทักษะท่ี 
ปฏิบัติงานอยูที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาสงแบบสอบ 
ถามผานนักวิชาการประจำภาควิชา สวนนักศึกษาแพทยชั้นป 
ที่ 1, 2 ซึ่งศึกษาอยูที่คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล 
และแพทยที่สำเร็จการศึกษาแลวทำงานในโรงพยาบาลจังหวัด 
หรือโรงพยาบาลชุมชนจะใชการสงไปรษณีย โดยไดแนบซอง 
ติดแสตมปเพ่ือใสแบบสอบถามกลับมาที่ผูวิจัย รอการตอบ 
กลับ 4 สัปดาห 
 
วิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 สถิติที่ใชสำหรับขอมูลทั่วไปไดแกคารอยละ คาเฉล่ีย คา 
มัธยฐาน พิสัย สวนคะแนนเจตคติที่มีตอคนพิการใชคาเฉลี่ย 
พิสัย และใชสถิติ t-test, Kruskal-Wallis, Manwitney U test, 
one way Anowa และ Bon feroni ในการหาปจจัยท่ีมีความ 
สัมพันธกับคะแนนเจตคติที่มีตอคนพิการ โดยกำหนดคา 
นัยสำคัญทางสถิติเมื่อ p < 0.05 
 หมายเหตุ การศึกษาน้ีผานคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาวิจัยในคน 
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในการพิจารณาเชิงจริยธรรมการทำวิจัย  

ผลการศึกษา 
 จากการสงแบบสอบถามทั้งสิ้น 352 ชุด มีแบบสอบถาม 
ตอบกลับมา 252 ชุด (รอยละ 72) มีแบบสอบถามที่ถูกตัดออก 
14 ชุด เน่ืองจากตอบในสวนท่ี 3 คือแบบวัดเจตคติที่มีตอคน 
พิการไมสมบูรณ เหลือแบบสอบถามที่ใชไดจำนวน 238 ชุด 
(รอยละ 68) (ดังรูปที่ 1) 
 กลุมศึกษาเปนเพศหญิง 130 ราย (รอยละ 55.3) เพศชาย 
105 ราย (รอยละ 44.7) อายุเฉล่ีย 21.8 (สวนเบ่ียงเบนมาตร- 
ฐาน 2.6) ป (พิสัย 18-31 ป) เปนนักศึกษาแพทยชั้นพรีคลินิก 
125 ราย ชั้นคลินิก 83 ราย และแพทยที่สำเร็จการศึกษาแลว 

รูปที่ 1 ลำดับขั้นของผูรวมวิจัย 

30 ราย ซึ่งระยะเวลาท่ีสำเร็จการศึกษาไปแลวมีคามัธยฐาน 3 
ป (พิสัย 1-7 ป) นักศึกษาชั้นพรีคลินิกรอยละ 58 แสดงความ 
สนใจเปนแพทยเวชศาสตรฟนฟูในระดับปานกลางขึ้นไป สวน 
แพทยชั้นคลินิกและแพทยท่ีสำเร็จการศึกษาพบวามีรอยละ 48 
และ 37 ตามลำดับ (แสดงในตารางท่ี 1) กลุมศึกษาสวนใหญ 
(รอยละ 73.1) ไมเคยมีประสบการณหรือกิจกรรมเกี่ยวกับคน 
พิการนอกเหนือการตรวจรักษา โอกาสพบหรือติดตอกับคน 
พิการสวนใหญ (รอยละ 77.8) อยูในระดับเล็กนอยถึงปานกลาง 
กลุมศึกษาสวนใหญ (รอยละ 82.8) ไมมีญาติหรือบุคคลสำคัญ 
ในชีวิตเปนคนพิการ 
 เมื่อใหประเมินระดับการเรียนการสอนเก่ียวกับคนพิการท่ี 
เรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาพบวากลุมศึกษาเกินคร่ึง 
(รอยละ 58.8) ตอบวาไมมีหรือมีเล็กนอย รอยละ 32.4 ตอบวา 
มีปานกลาง และมีเพียง รอยละ 8.8 ท่ีตอบวามีมาก เม่ือแยกดู 
ตามกลุมนักศึกษาแพทยและแพทยพบวา นักศึกษาแพทยชั้น 
พรีคลินิกรอยละ 74 ชั้นคลินิกรอยละ 43 และแพทยรอยละ 37 
ตอบวาไมมีการเรียนการสอนเก่ียวกับคนพิการหรือมีเล็กนอย 
(ดังตารางท่ี 1) และเมื่อใหประเมินความรูของตนเองเกี่ยวกับ 
คนพิการ กลุมนักศึกษาแพทยมีคามัธยฐานความรูเทากับ 1 
สวนแพทยมีคามัธยฐานความรูเทากับ 2 (ดังตารางท่ี 2) 
 ระดับความรูเก่ียวกับคนพิการจากการประเมินตนเองมี 
ความสัมพันธกับระดับการเรียนการสอนเก่ียวกับคนพิการ 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ นักศึกษาท่ีตอบวามีการเรียนการ 
สอนเกี่ยวกับคนพิการมากมีแนวโนมที่จะประเมินตนเองวามี 
ความรูเก่ียวกับคนพิการ (ดังตารางท่ี 3) และระดับความรูจาก 
การประเมินตนเองยังสัมพันธกับระดับการศึกษาคือ กลุม 
นักศึกษาแพทยและแพทยอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ แพทยที่ 
สำเร็จการศึกษาแลวประเมินตนเองวามีความรูเก่ียวกับคน 
พิการสูงกวานักศึกษาแพทยชั้นพรีคลินิก และนักศึกษาแพทย 
ชั้นคลินิกประเมินวาตนเองมีความรูสูงกวานักศึกษาชั้นพรีคลินิก 
(ดังตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 1 ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมศึกษาและขอมูลที่เก่ียวของกับคนพิการ 

ประสบการณการดูแลคนพิการท่ีเจ็บปวย 
 ตารางท่ี 4 แสดงประสบการณการดูแลคนพิการท่ีเจ็บปวย 
กลุมศึกษาสวนใหญเคยดูแลรักษาคนพิการท่ีเจ็บปวย นักศึกษา 
แพทยชั้นป 5, 6 และแพทยที่สำเร็จการศึกษาแลวสวนใหญ 
ตรวจรักษาคนพิการดวยความละเอียดรอบคอบและใชเวลาใน 
การตรวจเทากับหรือมากกวาคนปกติ นักศึกษาแพทยป 5 จะมี 
สัดสวนการตรวจคนพิการดวยความละเอียดรอบคอบและใช 
เวลามากกวาตรวจคนปกติมากกวานักศึกษาแพทยป 6 และ 
แพทยท่ีสำเร็จการศึกษาแลว กลุมศึกษาสวนใหญรอยละ 87.3 
ไมเคยเลือกท่ีจะไมตรวจคนพิการ รอยละ 71.4 มั่นใจในการ 
ตรวจรักษาคนพิการเทากับตรวจคนปกติ แตรอยละ 25.4 ตอบ 
วามั่นใจนอยกวาตรวจคนปกติ ซึ่งพบวาสัดสวนนอยลงเม่ือ 
ศึกษาในระดับสูงขึ้นและสัดสวนความไมมั่นใจต่ำสุดในกลุม 
แพทยที่สำเร็จการศึกษาแลว 
 
คะแนนเจตคติท่ีมีตอคนพิการ 
 กลุมศึกษามีคะแนนเจตคติตอคนพิการเฉล่ีย 102.41 

คะแนน (แสดงในตารางท่ี 5) เมื่อแบงตามระดับการศึกษาพบวา 
นักศึกษาแพทยชั้นคลินิกมีคะแนนเจตคติตอคนพิการสูงสุด 
รองลงมาคือกลุมนักศึกษาแพทยชั้นพรีคลินิก และกลุมแพทยมี 
คะแนนเฉล่ียต่ำท่ีสุด ซึ่งคะแนนเจตคติตอคนพิการระหวาง 
กลุมนักศึกษาแพทยชั้นคลินิกและแพทยมีความแตกตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value 0.006) เมื่อแบงคะแนน 
เจตคติตอคนพิการเปนระดับสูง(121-180 คะแนน) ปานกลาง
(60-120 คะแนน) และต่ำ(0-60 คะแนน) พบวากลุมนักศึกษา 
แพทยสวนใหญไดคะแนนปานกลางและสวนนอยไดคะแนนสูง  
แตกลุมแพทยไดคะแนนจัดอยูในระดับปานกลางเทาน้ัน 
 
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอคนพิการ 
 เมื่อดูความสัมพันธระหวางคะแนนเจตคติตอคนพิการกับ 
ตัวแปรตาง ๆ พบวาระดับการศึกษา (กลุมนักศึกษาแพทยและ 
แพทย) มีความสัมพันธกับคะแนนเจตคติตอคนพิการ (ดัง 
ตารางที่ 5) สวนตัวแปรอื่น ๆ ไมมีความสัมพันธกับคะแนน 
เจตคติที่มีตอคนพิการ 
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ของนักกายภาพบำบัดโดยใชแบบวัดเจตคติที่มีตอคนพิการชุด 
เดียวกับท่ีใชในการศึกษาน้ี และพบวาคะแนนเจตคติตอคน 
พิการในกลุมนักศึกษาแพทยชั้นคลินิกมีคะแนนสูงท่ีสุดและ 
กลุมแพทยมีคะแนนต่ำท่ีสุดอยางมีนัยสำคัญซึ่งไดผลไปในทาง 
เดียวกับการศึกษาของ Chadd และ Pangilinan(6) ซึ่งพบแนว 
โนมที่นักศึกษาแพทยมีเจตคติลดต่ำลงเมื่อเรียนแพทยในชั้นป 
ที่สูงขึ้นแมวาไมถึงนัยสำคัญทางสถิติ แตตรงขามกับผลการ 
ศึกษาของ Au KW และ Man DWK(4) ที่พบวาบุคลากรทางการ 
แพทย ไดแก พยาบาล นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด 
และนักสังคมสงเคราะหที่สำเร็จการศึกษาแลวมีทัศนคติที่ดี 
กวานักศึกษา ซึ่งความแตกตางของผลการศึกษามาจากความ 
แตกตางของกลุมตัวอยาง จากผลการศึกษาน้ีพบวามากกวา 
รอยละ 80 ของแพทยที่สำเร็จการศึกษาแลวพบหรือติดตอกับ 
คนพิการระดับปานกลางข้ึนไป สวนใหญมีความรูเก่ียวกับคน 
พิการในระดับปานกลาง หน่ึงในสี่มีประสบการณไดรับความ 
รวมมือในการตรวจรักษาคนพิการนอยกวาคนปกติ ใชเวลาใน 
การตรวจรักษาคนพิการมากกวาคนปกติ ในสถานการณปจจุบัน 
ซึ่งแพทยจบใหมมีภาระงานมากและงานหลักคือการตรวจรักษา 
จึงอาจเปนเหตุผลท่ีอธิบายวากลุมแพทยท่ีสำเร็จการศึกษา 
แลวมีคะแนนเจตคติที่มีตอคนพิการต่ำกวานักศึกษาแพทยชั้น 
คลินิก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุรเชษฐ ลีลาขจรกิจ(10) ที่ 

ตารางที่ 2 การใหคะแนนตนเองในเร่ืองความรูเก่ียวกับคนพิการ 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางระดับความคิดเห็นตอการเรียนการสอน
เก่ียวกับคนพิการและการใหคะแนนตนเองในเร่ืองความรูเก่ียวกับคนพิการ 

ตารางที่ 4 ประสบการณการดูแลคนพิการท่ีเจ็บปวย 

บทวิจารณ 
 นักศึกษาแพทยและแพทยที่สำเร็จการศึกษาแลวมีคะแนน 
เจตคติที่มีตอคนพิการอยูในระดับปานกลาง ใกลเคียงกับการ 
ศึกษาของสุรเชษฐ ลีลาขจรกิจและคณะ(10) ที่ศึกษาทัศนคติ 
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ตารางที่ 5 คะแนนเจตคติที่มีตอคนพิการของกลุมศึกษาแบงตามกลุมการศึกษา 

พบวานักกายภาพบำบัดท่ีทำงานอยูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 
หรือมหาวิทยาลัยซ่ึงมีบทบาทหลักเก่ียวกับการเรียนการสอนมี 
ทัศนคติที่ดีตอคนพิการมากกวานักกายภาพบำบัดที่ทำงานใน 
ศูนยฟนฟูหรือสถานสงเคราะหซึ่งทำงานในบทบาทการรักษา 
ฟนฟู 
 การศึกษานี้ไมพบความสัมพันธระหวางคะแนนทัศนคติตอ 
คนพิการกับประสบการณในการดูแลรักษาคนพิการท่ีเจ็บปวย 
กลุมศึกษาใหการดูแลรักษาคนพิการอยูในระดับดี โดยดูจาก 
ความละเอียดรอบคอบและระยะเวลาในการตรวจรักษา การ 
ไมปฏิเสธการตรวจรักษาคนพิการ สอดคลองกับการศึกษา 
กอนหนาน้ีของ Wicker(12) ที่พบวาทัศนคติกับพฤติกรรมไมมี 
ความสัมพันธกัน ซึ่งอาจเกิดจากลักษณะของขอคำถามใน 
แบบสอบถาม เน่ืองจากแบบวัดเจตคติที่มีตอคนพิการ ฉบับ 
ภาษาไทย (Thai-ATDP) นี้ไมไดออกแบบมาเฉพาะสำหรับ 
แพทยหรือบุคลากรทางการแพทย และการประเมินพฤติกรรม 
ดวยแบบสอบถามมีขอจำกัด 
 กลุมศึกษาสวนใหญประเมินความรูของตนเองในเร่ืองท่ี 
เก่ียวกับคนพิการอยูในระดับเล็กนอยถึงปานกลาง โดยมีความ 
สัมพันธไปในทางเดียวกับระดับการเรียนการสอนเก่ียวกับคน 
พิการ คือกลุมที่ตอบวามีการเรียนการสอนเก่ียวกับคนพิการ 
มากจะประเมินวาตนเองมีความรูเก่ียวกับคนพิการมาก บงถึง 
โอกาสพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา การเพ่ิมประสบการณ 
หรือกิจกรรมใหนักศึกษาแพทยไดพบกับคนพิการและใหความ 
รูเก่ียวกับคนพิการจะชวยเพ่ิมทัศนคติท่ีดีตอคนพิการ(4,6,8,9) ซึ่ง 
มีแนวโนมเพ่ิมจำนวนมากข้ึนในอนาคต 
 เน่ืองจากมีจำนวนแพทยตอบแบบสอบถามกลับเพียง 30 
คน คิดเปนรอยละ 17 ทำใหสัดสวนของกลุมตัวอยางน้ีนอยกวา 
กลุมอื่น และจำนวนรวมอาจนอยเกินไปสำหรับการหาปจจัยท่ี 
มีความสัมพันธกับทัศนคติตอคนพิการ นอกจากน้ีนิสัยถอมตน 
ของคนไทยอาจมีผลตอการประเมินความรูโดยใชการประเมิน 
ตนเอง 
 กลาวโดยสรุป นักศึกษาแพทยและแพทยที่สำเร็จการศึกษา 
จากศูนยแพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลมหาราช- 
นครราชสีมามีทัศนคติตอคนพิการในระดับปานกลาง นักศึกษา 
แพทยชั้นคลินิกมีคะแนนทัศนคติสูงท่ีสุด รองมาคือนักศึกษา 
แพทยชั้นพรีคลินิก และแพทย โดยท่ีมีระดับความรูเก่ียวกับคน

พิการอยูในระดับต่ำถึงปานกลาง การปรับปรุงหลักสูตรแพทย- 
ศาสตรศึกษาโดยเพ่ิมเนื้อหาความรูและประสบการณเก่ียวกับ 
คนพิการนาจะทำใหนักศึกษาแพทยมีทัศนคติและพฤติกรรม 
การดูแลรักษาคนพิการดีขึ้นหลังจากสำเร็จการศึกษา 
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