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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 physical 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, selfrated 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 associations between self rated knowledge and education
experience (p < 0.001) and among three medical
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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.
Keywords: Attitude, disabled persons, students,
medical, physicians
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค: เพื่อศึกษาทัศนคติและปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับทัศนคติที่มีตอคนพิการทางรางกายและการเคลื่อนไหวของ
นั ก ศึ ก ษาแพทย แ ละแพทย ที่ สำเร็ จ การศึ ก ษาจากศู น ย
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
รูปแบบการวิจัย: การศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวาง
สถานที่ทำการวิจัย: ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรง
พยาบาลมหาราชนครราชสีมา
กลุมประชากร: นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 1 ถึง 6 และแพทยที่
สำเร็ จ การศึ ก ษาจากศู น ย แ พทยศาสตร ศึ ก ษาชั้ น คลิ นิ ก โรง
พยาบาลมหาราชนครราชสีมา
วิธีการศึกษา: เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามซึ่งประกอบดวย
แบบวัดเจตคติที่มีตอคนพิการฉบับภาษาไทย (The Attitudes
Toward Disabled Persons, Thai version: Thai- ATDP)
แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ประสบการณการทำงาน
หรือกิจกรรมเกี่ยวกับคนพิการ ประวัติครอบครัวและโอกาสพบ
หรือติดตอกับคนพิการ ความสนใจเปนแพทยเวชศาสตรฟนฟู
ระดับความรูและการเรียนการสอนเกี่ยวกับคนพิการจากการ
ประเมิ น ตนเองและประสบการณ ก ารดู แ ลรั ก ษาคนพิ ก ารที่
เจ็บปวย
ผลการศึ ก ษา: นักศึ กษาแพทย แ ละแพทยมี ทัศนคติ ตอ คน
พิการทางรางกายและการเคลื่อนไหวอยูในระดับปานกลาง พบ
ความแตกตางของคะแนนเจตคติตอคนพิการระหวางนักศึกษา
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แพทยชั้นคลินิกกับแพทย (p = 0.006) นักศึกษาแพทยชั้นคลินิก
มี ค ะแนนเจตคติ ต อ คนพิ ก ารสู ง ที่ สุ ด และแพทย มี ค ะแนนต่ำ
ที่สุด สำหรับปจจัยอื่นไมพบวามีความสัมพันธกับคะแนนเจตคติ
ตอคนพิการ คามัธยฐานระดับความรูเกี่ยวกับคนพิการจากการ
ประเมินตนเองไดเทากับ 1 โดยที่ 0 หมายถึงไมมีความรู และ 4
หมายถึงมีมากที่สุด นักศึกษาแพทยชั้นพรีคลินิกรอยละ 74
นั ก ศึ ก ษาแพทย ชั้ น คลิ นิ ก ร อ ยละ 43 และแพทย ร อ ยละ 39
รายงานวาไมมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับคนพิการหรือมีเพียง
เล็กนอย นอกจากนี้ยังพบความสัมพันธระหวางระดับความรู
จากการประเมิ น ตนเองกั บ ระดั บ การเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ
คนพิการและกลุมระดับการศึกษา
สรุป: นักศึกษาแพทยและแพทยมีทัศนคติตอคนพิการทาง
รางกายและการเคลื่อนไหวในระดับปานกลาง นักศึกษาแพทย
ชั้นคลินิกมีคะแนนเจตคติสูงที่สุด สวนแพทยมีคะแนนต่ำที่สุด
กลุมศึกษารายงานระดับความรูและการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
คนพิการคอนขางต่ำ ควรเพิ่มประสบการณที่เฉพาะเจาะจง
เกี่ ย วกั บ คนพิ ก ารในหลั ก สู ต รแพทยศาสตร ศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม
ทัศนคติที่ดีและความรูเกี่ยวกับคนพิการทางรางกายและการ
เคลื่อนไหว
คำสำคัญ: ทัศนคติ, คนพิการ, นักศึกษาแพทย, แพทย
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ปจจุบันการแพทยเจริญขึ้น อัตราการรักษาแลวรอดชีวิตมี
มากขึ้น แตผูปวยอาจมีปญหาความบกพรองดานรางกายและ
การเคลื่อนไหวเหลืออยู นำไปสูจำนวนคนพิการที่เพิ่มขึ้น จาก
การสำรวจคนพิการในปพ.ศ. 2550 มีจำนวนคนพิการ 1.9 ลาน
คน จากจำนวนประชากร 65.5 ล า นคน คิ ด เป น ร อ ยละ 2.9
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 1.7 ในป พ.ศ. 2545(1) และมีแนวโนมเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยสวนใหญเปนคนพิการทางรางกายและการ
เคลื่อนไหว แพทยเวชปฏิบัติทั่วไปหรือแพทยเฉพาะทางสาขา
อื่ น ๆ นอกเหนื อ ไปจากแพทย เ วชศาสตร ฟ น ฟู มี โ อกาสดู แ ล
รักษาคนพิการที่เจ็บปวยดวยโรคหรือภาวะตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น
ทัศนคติของนักศึกษาแพทยและแพทยที่มีตอคนพิการเปนสวน
หนึ่งที่มีความสำคัญตอการใหการดูแลรักษาที่เหมาะสม ซึ่ง
ทัศนคติมีผลมาจากหลายปจจัย เชน วัฒนธรรม บทบาททาง
สั ง คม กฎหมาย สื่ อ ต า ง ๆ ความรู สถาบั น หรื อ โรงเรี ย น
ครอบครัว เพื่อน และจากประสบการณตรง(2)
จากการศึกษากอนหนานี้พบวาทัศนคติมีความสัมพันธกับ
ปที่ศึกษาอยู(3,4,5) เพศ (เพศหญิงมีทัศนคติดีกวาเพศชาย)(3,5,6,7,8)
การที่มีคนพิการอยูในครอบครัว(3,7,8) อายุ(4) ความรู(4,8) โอกาส
พบและติ ด ต อ กั บ คนพิ ก าร (4,8,9) และความสนใจเป น แพทย
เวชศาสตรฟนฟู(6) สำหรับประเทศไทยยังไมมีการศึกษาเกี่ยวกับ
ทัศนคติของนักศึกษาแพทยและแพทยที่มีตอคนพิการมากอน
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พื้ น ฐานทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต า งกั น อาจมี ผ ลกั บ
ทัศนคติที่มีตอคนพิการ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ทัศนคติและปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอคนพิการ
ทางรางกายและการเคลื่อนไหวของนักศึกษาแพทยและแพทย
ที่สำเร็จการศึกษาจากศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรง
พยาบาลมหาราชนครราชสีมา

วิธีการศึกษา
กลุมประชากร
- นักศึกษาแพทยที่กำลังศึกษาในหลักสูตรของศูนยแพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาป 1-6 จำนวน 251 คน
- แพทยที่สำเร็จการศึกษาจากศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 101 คน ซึ่งยังปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล 5 จังหวัด คือนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ชัยภูมิ และ
มหาสารคาม ในตำแหนงแพทยเวชปฏิบัติทั่วไป

เครื่องมืองานวิจัย
แบบสอบถามแบงเปน 3 สวนคือ สวนที่ 1 เก็บขอมูลทั่วไป
ความสนใจเปนแพทยเฉพาะทางดานเวชศาสตรฟนฟู ประสบการณการทำงานหรือกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับคนพิการนอกเหนือ
จากการตรวจรักษา โอกาสพบหรือติดตอกับคนพิการ มีญาติ
หรือบุคคลสำคัญเปนคนพิการ ระดับความคิดเห็นตอการเรียน
การสอนเกี่ยวกับคนพิการในหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาและ
การใหคะแนนตนเองในเรื่องความรูเกี่ยวกับคนพิการ (โดยมี
การให ค ะแนนดั ง นี้ คื อ 0=ไม มี , 1=เล็ ก น อ ย, 2=ปานกลาง,
3=มาก, 4=มากที่สุด)
สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับประสบการณการดูแลคนพิการที่
เจ็บปวย สำหรับนักศึกษาแพทยป 5, 6 และแพทย เนื่องจากมี
โอกาสไดดูแลรักษาผูปวยดวยตัวเอง โดยจะถามเกี่ยวกับความ
ละเอียดในการตรวจคนพิการ ระยะเวลาในการตรวจ เคยเลือก
ที่ จ ะไม ต รวจคนพิ ก ารหรื อ ไม ความมั่ น ใจในการดู แ ลรั ก ษา
คนพิการ และความรวมมือที่ไดรับจากคนพิการในการตรวจ
รักษาเมื่อเทียบกับคนปกติ โดยคำถามขอแรกจะถามวาเคย
ดูแลคนพิการที่เจ็บปวยหรือไม ถาตอบวาไมเคยจะขามขอมูล
สวนนี้ไป
สวนที่ 3 แบบวัดเจตคติที่มีตอคนพิการ ฉบับภาษาไทย
(Thai-ATDP) ซึ่ ง สุ ร เชษฐ ลี ล าขจรกิ จ (10) แปลมาจาก The
Attitudes Toward Disabled Persons (ATDPs) Scale–
form A(11) ซึ่งไดทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
โดยผู เ ชี่ ย วชาญ หาค า ความเชื่ อ มั่ น แบบสอดคล อ งภายใน
(internal consistency) โดยมีคาสัมประสิทธิ์ครอนบาค อัลฟา
(Cronbach’s alpha coefficient) เทากับ 0.76 และเมื่อนำมา
ทดสอบกับกลุมนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 3 จำนวน 29 คนพบวา
มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.8 โดยแบบสอบถามประกอบ
ดวยคำถาม 30 ขอ มีทั้งขอความเชิงบวกและเชิงลบ แบงระดับ
ความคิดเห็นในแตละขอเปน 6 ระดับ โดยขอที่ 5, 9, 12, 14,
17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29 เปนขอความเชิงบวกใหคะแนน
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เห็นดวยอยางยิ่งไปจนถึงไมเห็นดวยอยางยิ่ง -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
ดวยอยางยิ่งไปจนถึงไมเห็นดวยอยางยิ่ง +3, +2, +1, -1, -2,
-3 จากนั้นรวมคะแนนที่ได แลวสลับ +, - แลวบวก 90 จะได
คะแนนที่ตองการ (เชนรวมคะแนนจากแบบสอบถามได -30
เมื่อกลับ – เปน + จะได +30 +90 เทากับ 120 คะแนน) ซึ่ง
คะแนนรวมจะอยูในชวง 0 – 180 คะแนนสูงหมายถึงทัศนคติที่
ดี คะแนนต่ำหมายถึงทัศนคติที่ไมดี โดยแบงชวงระดับคะแนน
ดังนี้ - คะแนน 0 - 60 = คะแนนต่ำ
- คะแนน 61 - 120 = คะแนนปานกลาง
- คะแนน 121 - 180 = คะแนนสูง
สำหรับแบบสอบถามที่มีขอที่ไมตอบนอยกวาหรือเทากับ 4
ขอ จะใหคะแนน 0 ในขอที่ไมตอบ แตถาไมตอบมากกวา 4 ขอ
จะตัดแบบสอบถามนั้นออกจากการศึกษา
ขั้นตอนการวิจัย
ส ง แบบสอบถามให นั ก ศึ ก ษาแพทย แ ละแพทย ที่ สำเร็ จ
การศึกษาแลว โดยนักศึกษาแพทยและแพทยเพิ่มพูนทักษะที่
ปฏิบัติงานอยูท่ีโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาสงแบบสอบ
ถามผานนักวิชาการประจำภาควิชา สวนนักศึกษาแพทยชั้นป
ที่ 1, 2 ซึ่งศึกษาอยูที่คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล
และแพทยที่สำเร็จการศึกษาแลวทำงานในโรงพยาบาลจังหวัด
หรือโรงพยาบาลชุมชนจะใชการสงไปรษณีย โดยไดแนบซอง
ติดแสตมปเพื่อใสแบบสอบถามกลับมาที่ผูวิจัย รอการตอบ
กลับ 4 สัปดาห

รูปที่ 1 ลำดับขั้นของผูรวมวิจัย

30 ราย ซึ่งระยะเวลาที่สำเร็จการศึกษาไปแลวมีคามัธยฐาน 3
ป (พิสัย 1-7 ป) นักศึกษาชั้นพรีคลินิกรอยละ 58 แสดงความ
สนใจเปนแพทยเวชศาสตรฟนฟูในระดับปานกลางขึ้นไป สวน
แพทยชั้นคลินิกและแพทยที่สำเร็จการศึกษาพบวามีรอยละ 48
และ 37 ตามลำดับ (แสดงในตารางที่ 1) กลุมศึกษาสวนใหญ
(รอยละ 73.1) ไมเคยมีประสบการณหรือกิจกรรมเกี่ยวกับคน
พิการนอกเหนือการตรวจรักษา โอกาสพบหรือติดตอกับคน
พิการสวนใหญ (รอยละ 77.8) อยูในระดับเล็กนอยถึงปานกลาง
กลุมศึกษาสวนใหญ (รอยละ 82.8) ไมมีญาติหรือบุคคลสำคัญ
ในชีวิตเปนคนพิการ
เมื่อใหประเมินระดับการเรียนการสอนเกี่ยวกับคนพิการที่
วิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
เรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาพบวากลุมศึกษาเกินครึ่ง
สถิติที่ใชสำหรับขอมูลทั่วไปไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย คา
(รอยละ 58.8) ตอบวาไมมีหรือมีเล็กนอย รอยละ 32.4 ตอบวา
มัธยฐาน พิสัย สวนคะแนนเจตคติที่มีตอคนพิการใชคาเฉลี่ย มีปานกลาง และมีเพียง รอยละ 8.8 ที่ตอบวามีมาก เมื่อแยกดู
พิสัย และใชสถิติ t-test, Kruskal-Wallis, Manwitney U test, ตามกลุมนักศึกษาแพทยและแพทยพบวา นักศึกษาแพทยชั้น
one way Anowa และ Bon feroni ในการหาปจจัยที่มีความ พรีคลินิกรอยละ 74 ชั้นคลินิกรอยละ 43 และแพทยรอยละ 37
สั ม พั น ธ กั บ คะแนนเจตคติ ที่ มี ต อ คนพิ ก าร โดยกำหนดค า ตอบวาไมมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับคนพิการหรือมีเล็กนอย
นัยสำคัญทางสถิติเมื่อ p < 0.05
(ดังตารางที่ 1) และเมื่อใหประเมินความรูของตนเองเกี่ยวกับ
หมายเหตุ การศึกษานี้ผานคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาวิจัยในคน
คนพิการ กลุมนักศึกษาแพทยมีคามัธยฐานความรูเทากับ 1
ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาในการพิจารณาเชิงจริยธรรมการทำวิจัย
สวนแพทยมีคามัธยฐานความรูเทากับ 2 (ดังตารางที่ 2)
ระดับความรูเกี่ยวกับคนพิการจากการประเมินตนเองมี
ผลการศึกษา
ความสั
ม พั น ธ กั บ ระดั บ การเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ คนพิ ก าร
จากการสงแบบสอบถามทั้งสิ้น 352 ชุด มีแบบสอบถาม
ตอบกลับมา 252 ชุด (รอยละ 72) มีแบบสอบถามที่ถูกตัดออก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ นักศึกษาที่ตอบวามีการเรียนการ
14 ชุด เนื่องจากตอบในสวนที่ 3 คือแบบวัดเจตคติที่มีตอคน สอนเกี่ยวกับคนพิการมากมีแนวโนมที่จะประเมินตนเองวามี
พิการไมสมบูรณ เหลือแบบสอบถามที่ใชไดจำนวน 238 ชุด ความรูเกี่ยวกับคนพิการ (ดังตารางที่ 3) และระดับความรูจาก
การประเมิ น ตนเองยั ง สั ม พั น ธ กั บ ระดั บ การศึ ก ษาคื อ กลุ ม
(รอยละ 68) (ดังรูปที่ 1)
กลุมศึกษาเปนเพศหญิง 130 ราย (รอยละ 55.3) เพศชาย นักศึกษาแพทยและแพทยอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ แพทยที่
105 ราย (รอยละ 44.7) อายุเฉลี่ย 21.8 (สวนเบี่ยงเบนมาตร- สำเร็ จ การศึ ก ษาแล ว ประเมิ น ตนเองว า มี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ คน
ฐาน 2.6) ป (พิสัย 18-31 ป) เปนนักศึกษาแพทยชั้นพรีคลินิก พิการสูงกวานักศึกษาแพทยชั้นพรีคลินิก และนักศึกษาแพทย
125 ราย ชั้นคลินิก 83 ราย และแพทยที่สำเร็จการศึกษาแลว ชั้นคลินิกประเมินวาตนเองมีความรูสูงกวานักศึกษาชั้นพรีคลินิก
(ดังตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของกลุมศึกษาและขอมูลที่เกี่ยวของกับคนพิการ

ประสบการณการดูแลคนพิการที่เจ็บปวย
ตารางที่ 4 แสดงประสบการณการดูแลคนพิการที่เจ็บปวย
กลุมศึกษาสวนใหญเคยดูแลรักษาคนพิการที่เจ็บปวย นักศึกษา
แพทยชั้นป 5, 6 และแพทยที่สำเร็จการศึกษาแลวสวนใหญ
ตรวจรักษาคนพิการดวยความละเอียดรอบคอบและใชเวลาใน
การตรวจเทากับหรือมากกวาคนปกติ นักศึกษาแพทยป 5 จะมี
สัดสวนการตรวจคนพิการดวยความละเอียดรอบคอบและใช
เวลามากกวาตรวจคนปกติมากกวานักศึกษาแพทยป 6 และ
แพทยที่สำเร็จการศึกษาแลว กลุมศึกษาสวนใหญรอยละ 87.3
ไมเคยเลือกที่จะไมตรวจคนพิการ รอยละ 71.4 มั่นใจในการ
ตรวจรักษาคนพิการเทากับตรวจคนปกติ แตรอยละ 25.4 ตอบ
วามั่นใจนอยกวาตรวจคนปกติ ซึ่งพบวาสัดสวนนอยลงเมื่อ
ศึกษาในระดับสูงขึ้นและสัดสวนความไมมั่นใจต่ำสุดในกลุม
แพทยที่สำเร็จการศึกษาแลว

คะแนน (แสดงในตารางที่ 5) เมื่อแบงตามระดับการศึกษาพบวา
นักศึกษาแพทยชั้นคลินิกมีคะแนนเจตคติตอคนพิการสูงสุด
รองลงมาคือกลุมนักศึกษาแพทยชั้นพรีคลินิก และกลุมแพทยมี
คะแนนเฉลี่ ย ต่ำ ที่ สุ ด ซึ่ ง คะแนนเจตคติ ต อ คนพิ ก ารระหว า ง
กลุมนักศึกษาแพทยชั้นคลินิกและแพทยมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value 0.006) เมื่อแบงคะแนน
เจตคติตอคนพิการเปนระดับสูง(121-180 คะแนน) ปานกลาง
(60-120 คะแนน) และต่ำ(0-60 คะแนน) พบวากลุมนักศึกษา
แพทยสวนใหญไดคะแนนปานกลางและสวนนอยไดคะแนนสูง
แตกลุมแพทยไดคะแนนจัดอยูในระดับปานกลางเทานั้น

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอคนพิการ
เมื่อดูความสัมพันธระหวางคะแนนเจตคติตอคนพิการกับ
ตัวแปรตาง ๆ พบวาระดับการศึกษา (กลุมนักศึกษาแพทยและ
แพทย ) มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ คะแนนเจตคติ ต อ คนพิ ก าร (ดั ง
คะแนนเจตคติที่มีตอคนพิการ
ตารางที่ 5) ส ว นตั ว แปรอื่ น ๆ ไม มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ คะแนน
กลุ ม ศึ ก ษามี ค ะแนนเจตคติ ต อ คนพิ ก ารเฉลี่ ย 102.41 เจตคติที่มีตอคนพิการ
J Thai Rehabil Med 2011; 21(3)
-106-

ตารางที่ 2 การใหคะแนนตนเองในเรื่องความรูเกี่ยวกับคนพิการ

ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางระดับความคิดเห็นตอการเรียนการสอน
เกี่ยวกับคนพิการและการใหคะแนนตนเองในเรื่องความรูเกี่ยวกับคนพิการ

บทวิจารณ

นักศึกษาแพทยและแพทยที่สำเร็จการศึกษาแลวมีคะแนน
เจตคติที่มีตอคนพิการอยูในระดับปานกลาง ใกลเคียงกับการ
ศึกษาของสุรเชษฐ ลีลาขจรกิจและคณะ(10) ที่ศึกษาทัศนคติ

ของนักกายภาพบำบัดโดยใชแบบวัดเจตคติที่มีตอคนพิการชุด
เดียวกับที่ใชในการศึกษานี้ และพบวาคะแนนเจตคติตอคน
พิการในกลุมนักศึกษาแพทยชั้นคลินิกมีคะแนนสูงที่สุดและ
กลุมแพทยมีคะแนนต่ำที่สุดอยางมีนัยสำคัญซึ่งไดผลไปในทาง
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 จากผลการศึกษานี้พบวามากกวา
รอยละ 80 ของแพทยที่สำเร็จการศึกษาแลวพบหรือติดตอกับ
คนพิการระดับปานกลางขึ้นไป สวนใหญมีความรูเกี่ยวกับคน
พิการในระดับปานกลาง หนึ่งในสี่มีประสบการณไดรับความ
รวมมือในการตรวจรักษาคนพิการนอยกวาคนปกติ ใชเวลาใน
การตรวจรักษาคนพิการมากกวาคนปกติ ในสถานการณปจจุบัน
ซึ่งแพทยจบใหมมีภาระงานมากและงานหลักคือการตรวจรักษา
จึงอาจเปนเหตุผลที่อธิบายวากลุมแพทยที่สำเร็จการศึกษา
แลวมีคะแนนเจตคติที่มีตอคนพิการต่ำกวานักศึกษาแพทยชั้น
คลินิก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุรเชษฐ ลีลาขจรกิจ(10) ที่
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ตารางที่ 5 คะแนนเจตคติที่มีตอคนพิการของกลุมศึกษาแบงตามกลุมการศึกษา

พบวานักกายภาพบำบัดที่ทำงานอยูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ
หรือมหาวิทยาลัยซึ่งมีบทบาทหลักเกี่ยวกับการเรียนการสอนมี
ทัศนคติที่ดีตอคนพิการมากกวานักกายภาพบำบัดที่ทำงานใน
ศูนยฟนฟูหรือสถานสงเคราะหซึ่งทำงานในบทบาทการรักษา
ฟนฟู
การศึกษานี้ไมพบความสัมพันธระหวางคะแนนทัศนคติตอ
คนพิการกับประสบการณในการดูแลรักษาคนพิการที่เจ็บปวย
กลุมศึกษาใหการดูแลรักษาคนพิการอยูในระดับดี โดยดูจาก
ความละเอียดรอบคอบและระยะเวลาในการตรวจรักษา การ
ไม ป ฏิ เ สธการตรวจรั ก ษาคนพิ ก าร สอดคล อ งกั บ การศึ ก ษา
กอนหนานี้ของ Wicker(12) ที่พบวาทัศนคติกับพฤติกรรมไมมี
ความสั ม พั น ธ กั น ซึ่ ง อาจเกิ ด จากลั ก ษณะของข อ คำถามใน
แบบสอบถาม เนื่องจากแบบวัดเจตคติที่มีตอคนพิการ ฉบับ
ภาษาไทย (Thai-ATDP) นี้ไมไ ด อ อกแบบมาเฉพาะสำหรั บ
แพทยหรือบุคลากรทางการแพทย และการประเมินพฤติกรรม
ดวยแบบสอบถามมีขอจำกัด
กลุมศึกษาสวนใหญประเมินความรูของตนเองในเรื่องที่
เกี่ยวกับคนพิการอยูในระดับเล็กนอยถึงปานกลาง โดยมีความ
สัมพันธไปในทางเดียวกับระดับการเรียนการสอนเกี่ยวกับคน
พิการ คือกลุมที่ตอบวามีการเรียนการสอนเกี่ยวกับคนพิการ
มากจะประเมินวาตนเองมีความรูเกี่ยวกับคนพิการมาก บงถึง
โอกาสพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา การเพิ่มประสบการณ
หรือกิจกรรมใหนักศึกษาแพทยไดพบกับคนพิการและใหความ
รูเกี่ยวกับคนพิการจะชวยเพิ่มทัศนคติที่ดีตอคนพิการ(4,6,8,9) ซึ่ง
มีแนวโนมเพิ่มจำนวนมากขึ้นในอนาคต
เนื่องจากมีจำนวนแพทยตอบแบบสอบถามกลับเพียง 30
คน คิดเปนรอยละ 17 ทำใหสัดสวนของกลุมตัวอยางนี้นอยกวา
กลุมอื่น และจำนวนรวมอาจนอยเกินไปสำหรับการหาปจจัยที่
มีความสัมพันธกับทัศนคติตอคนพิการ นอกจากนี้นิสัยถอมตน
ของคนไทยอาจมีผลตอการประเมินความรูโดยใชการประเมิน
ตนเอง
กลาวโดยสรุป นักศึกษาแพทยและแพทยที่สำเร็จการศึกษา
จากศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามีทัศนคติตอคนพิการในระดับปานกลาง นักศึกษา
แพทยชั้นคลินิกมีคะแนนทัศนคติสูงที่สุด รองมาคือนักศึกษา
แพทยชั้นพรีคลินิก และแพทย โดยที่มีระดับความรูเกี่ยวกับคน
J Thai Rehabil Med 2011; 21(3)

พิการอยูในระดับต่ำถึงปานกลาง การปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษาโดยเพิ่มเนื้อหาความรูและประสบการณเกี่ยวกับ
คนพิการนาจะทำใหนักศึกษาแพทยมีทัศนคติและพฤติกรรม
การดูแลรักษาคนพิการดีขึ้นหลังจากสำเร็จการศึกษา
กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ คุณกัญญาลักษณ ณ รังษี ในการวิเคราะหทางสถิติ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด รั บ ทุ น จากศู น ย แ พทยศาสตร ชั้ น คลิ นิ ก โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา ใหไปนำเสนอผลงานแบบโปสเตอรที่งานประชุม
An International association for medical education(AMEE) 2011 ที่
เมือง Vienna ประเทศออสเตรีย
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