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บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการวิจัยภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธและความเสี่ยงระหวางของ
ปจจัยระดับบุคคลไดแก เพศ อายุ อายุการทํางานในสถานประกอบการ การรับรูความรุนแรง บุคลิกภาพ ปจจัยระดับ
สัมพันธภาพ และปจจัยในการทํางาน กับการถูกกระทําความรุนแรงของพยาบาลในสถานประกอบการ โดยใชแนวคิด
นิเวศวิทยา (Ecological model) ในการอธิบายความสัมพันธของปจจัยที่เกี่ยวของกับการกระทํารุนแรงในสถานที่ทํางาน
กลุมตัวอยางคือพยาบาลในสถานประกอบการจํานวน 330 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง
เปนผูตอบเอง โดยการตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย ทั้งหมด 500 ชุด ไดแบบสอบถามที่มีความสมบูรณคืน 330 ฉบับ
คิดเปนรอยละ 66 วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติการวิเคราะหความเสี่ยงสัมพัทธ
ผลการศึกษาพบวาพยาบาลถูกกระทํารุนแรงทางจิตใจมากที่สุดรอยละ 27.6 รองลงมาเคยถูกกระทํารุนแรง
ทางเพศรอยละ 12.4 และเคยถูกกระทํารุนแรงทางรางกายกายเพียงรอยละ 3.9 ปจจัยปองกันการถูกกระทํารุนแรงทาง
รางกาย คือการรับรูความรุนแรงทางรางกายระดับต่ํา/กลาง (OR = 0.14 , 95% CI 0.04 – 0.53) ปจจัยเสี่ยงตอการถูก
กระทํารุนแรงทางรางกาย คือบุคลิกภาพดานความหวั่นไหวทางอารมณระดับสูง/กลาง (OR 11.26 95%CI 2.45 –
51.75) การเปดรับประสบการณและดานการยอมรับผูอื่นระดับต่ํา/กลาง(OR 1.06 95% CI 1.03– 1.09; OR = 24.56,
95% CI 15.03 – 113.80) ปจจัยเสี่ยงตอการถูกกระทํารุนแรงทางจิตใจไดแก การรับรูความรุนแรงทางจิตใจและทางเพศ
ระดับต่ํา/กลาง (OR = 24.56, 95% CI 15.03 – 113.80; OR = 3.40, 95% CI 1.85 - 6.27) บุคลิกภาพดานการยอมรับ
ผูอื่นระดับต่ํา/กลาง (OR = 2.73, 95% CI 1.57 - 4.76) สัมพันธภาพดานการชวยเหลือซึ่งกันและกันระดับต่ํา/กลาง (OR
= 2.77, 95% CI 1.54 - 4.99; OR = 2.56, 95% CI 1.40 - 4.81) นโยบายที่เกี่ยวของกับความรุนแรง และคานิยมที่
เกี่ยวของกับความรุนแรงระดับต่ํา/กลาง(OR = 4.50, 95% CI 2.15 - 9.42; OR 2.41 95%CI 1.04 – 5.60) ปจจัยเสี่ยง
ตอการถูกกระทํารุนแรงทางเพศ ไดแก เพศ อายุการทํางาน และคานิยมที่เกี่ยวของกับความรุนแรง (OR = 4.60, 95% CI
1.59 – 13.28; OR = 3.54, 95% CI 1.67 - 7.48 ;OR = 3.54, 95% CI 1.67 - 7.48) ปจจัยปองกันการถูกกระทํารุนแรง
ทางเพศไดแก บุคลิกภาพการแสดงออกตอสังคม การเปดรับประสบการณ และการมีมโนสํานึกระดับต่ํา/กลาง (OR =
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0.10, 95% CI 0.04 - 0.23; OR = 0.15, 95% CI 0.07 - 0.29; OR = 0.21, 95% CI 0.09 - 0.52) และสัมพันธภาพดาน
การเชื่อถือไววางใจระดับต่ํา/กลางเปนปจจัยปองกัน (OR = 0.44, 95% CI 0.23 - 0.87)
ผลการศึกษาเสนอแนะขอมูลปจจัยที่เกี่ยวของกับการถูกกระทํารุนแรงใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของกับงาน
พยาบาลอาชีวอนามัย เพื่อปองกันพยาบาลในสถานประกอบการจากความเสี่ยงตอการถูกกระทําความรุนแรงในสถานที่
ทํางาน
คําสําคัญ: การถูกกระทํารุนแรงในสถานที่ทํางาน พยาบาลในสถานประกอบการ

ABSTRACT
This research is a cross-sectional study which aimed at examing the factors related to violence
against nurses in industry. The factors composed of personal factors (gender, age, work experience,
workplace violence perception, personality), work relationship factors and work environment factors by
applying the ecological model for understanding violence in a conceptual framework. The samples were 330
nurses working in industry. The data were collected by a set of self-administered questionnaires to 500 of the
330 questionnaires that were completed, responded rate of 66.0%. Statistical analysis was performed by
frequency, percentage, median, and odd ratio.
Results showed a prevalence of 27.6% for emotional abuse, followed by sexual harassment
(12.40%) and physical assaults (3.9%). The protective factor for physical assaults was physical assault
perception at a low/median level (OR = 0.14, 95% CI 0.04 – 0.53) and risk factors of physical assaults related
to personality factors, and neuroticism at a high/median level (OR 11.26, 95% CI 2.45 – 51.75), openness and
agreeableness at a low/median level (OR = 1.06, 95% CI 1.03 – 1.09; OR = 24.56, 95% CI 15.03 – 113.80).
The risk factors for emotional abuse were emotional abuse perception and sexual harassment perception at a
low/median level (OR = 24.56, 95% CI 15.03 – 113.80; OR = 3.40, 95% CI 1.85 - 6.27), and the personality
factor was agreeableness at a low/median level (OR = 2.73, 95% CI 1.57 – 4.76); the relationship factor was
mutual help at a low/median level (OR = 2.56, 95% CI 1.40 - 4.81), and the work factors were violence related
policy and violence-related values at a low/median level (OR = 4.50, 95% CI 2.15 - 9.42; OR 2.41 95% CI 1.04
– 5.60). The risk factors related to sexual harassment were gender and work experience, and violence related
values at a low/median level (OR = 4.60, 95% CI 1.59 – 13.28; OR = 3.54, 95% CI 1.67 - 7.48;OR = 3.54, 95%
CI 1.67 - 7.48); the protective factors related to sexual harassment were personality factors were extraversion,
openness and conscientiousness at a low/median level(OR = 0.10, 95% CI 0.04 - 0.23; OR = 0.15, 95% CI
0.07 - 0.29; OR = 0.21, 95% CI 0.09 - 0.52);the relationship factors, confidence and trust at a low/median level
(OR = 0.44, 95% CI 0.23 - 0.87).
Results of the study suggested factors related to violence for agencies associated with occupational
nurses to protect them from workplace risk violence in factories.
Key words: Workplace violence, Nurse in industry
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ความสําคัญของปญหา
การกระทํ า รุ น แรงในสถานที่ ทํ า งาน
จั ดเป น สิ่ ง คุ ก คามทางสุ ข ภาพจากการประกอบ
อาชีพ (Occupational Health Hazards) ซึ่งสงผล
ต อ ป ญ หาสุ ข ภาพกาย และการบาดเจ็ บ ของ
บุคลากรตั้งแตระดับบาดเจ็บเล็กนอย สรางความ
รําคาญจิตใจ หรือเปนสาเหตุใหสูญเสียสุขภาพจิต
จนกระทั้ งใหสูญเสี ยชีวิ ตสถานที่ ทํางานประเภท
สถานบริ การสุ ขภาพ พบวามีการใชความรุนแรง
หรือเหตุการณที่เกิดความรุนแรงในอัตราที่สูงเมื่อ
เทียบกับสถานที่ทํางานประเภทอื่นๆ ( Elliott, 1997)
จากสํารวจการถูกกระทํารุนแรงในประเทศอังกฤษ
พบวากลุมอาชีพที่ตกเปนเหยื่อการกระทํารุนแรงใน
สถานที่ทํางานอันดับที่ 1 คือผูประกอบวิชาชีพทาง
สุขภาพคิดเปนรอยละ 28 และจากการสํารวจการ
ถูกกระทํารุนแรงในกลุมประชากรวัยแรงงานที่เปนผู
ประกอบอาชีพ ในกลุมประเทศยุโรปป 2004 พบวา
กลุมผูประกอบอาชีพการใหบริการทางสุขภาพ และ
การใหบริการทางสังคม เปนกลุมของเหยื่อที่ถูกกระทํา
รุนแรงสูงที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 13 (Serantes &
Saurez, 2006) พยาบาลนับเปนอาชีพหลักในการ
ใหบริการทางสุขภาพที่มีผูสนใจศึกษา การตกเปน
เหยื่อการกระทํารุนแรงในสถานที่ทํางาน ในหลาย
ประเทศทั่วโลก
จากการรวบรวมสถิติของพยาบาลในการ
ถู ก กระทํ า รุ น แรงในประเทศออสเตรเลี ย สหรั ฐ
อเมริกา ฮองกง และไตหวันพบวาพยาบาลมีประสบการณการถูกกระทํารุนแรงคิดเปนรอยละ 95, 88,
76 และ 62 ตามลําดับ (Lee, 2006; Kwok, Law, Li,
Ng, Cheung & Fung, et al., 2006)ลักษณะของ
การกระทํ า รุ นแรงเป น การถู กกระทํ า รุ นแรงด ว ย
วาจา ถูกทํารายรางกาย ถูกรุมทํารายใหอับอาย
และเคยถูกคุกคามทางเพศ (Kwok, et al., 2006;
Shoghi, Sanjari, Shirazi, Heidari, Salemi &
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Mirzabeigi, 2008) และผลการศึกษาความรุนแรง
จากการประกอบอาชีพพยาบาลในภาคใต พบวา
พยาบาลมี ประสบการณ เผชิ ญความรุ นแรงทาง
วาจามากที่สุด รอยละ 38.9 รองลงมาเปนความ
รุนแรงทางรางกาย รอยละ 4.2 และการคุกคามทาง
เพศรอยละ 0.7 โดยผลการศึกษา พบความถี่ของ
ความรุนแรงทางวาจา ทางกาย และการคุกคามทาง
เพศประมาณ 1-2 ครั้งตอคนตอเดือน โดยผูกระทํา
ความรุนแรงทางวาจาและทางรางกายมาจากผูปวย
หรือผูมารับบริการรอยละ 52.4 และ 88.2 ตามลําดับ
(Kamchuchat, Chongsuvivatwong, Oncheunjit,
Yip, & Sangthong, 2008) โดยการกระทํารุนแรง
การพยาบาลเป นงานบริ การที่ ต อเนื่ องตลอด 24
ชั่วโมง ตองทํางานเปนผลัดมีการเปลี่ยนเวลาในการ
ปฏิบัติงานอยูเสมอ เพื่อใหสามารถดูแลผูรับบริการ
ที่ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ลักษณะงานที่ตอง
ให บ ริ ก ารต อ งคลุ ก คลี กั บ ผู รั บ บริ ก ารที่ มี ค วาม
เครียดดานสุขภาพเปนประจําตามหนาที่รับผิดชอบ
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวาผูที่อยูในสถานการณที่มีความเครียดมีแนวโนมใหกระทํารุนแรงตอ
ผูอื่น (Hoel, Spark, & Cooper, 2001) และ
เนื่ อ งจากบทบาทหน า ที่ ข องพยาบาลที่ ต อ งให
บริการกับผูรับบริการที่มีแนวโนมตอภาวะเครียด
ทางสุขภาพดังกลาว จึงทําใหพยาบาลมีความเสี่ยงตอ
การถูกกระทํารุนแรงจากผูรับบริการ และผูรวมงาน
ดวยกันเอง เนื่องจากบริบทของการทํางานพยาบาล
เปนลักษณะที่ตองรับผิดชอบสูง และเรงรีบ เพื่อการ
รักษาที่ทันตอเวลา การศึกษาสถานการณการถูก
กระทํารุนแรงในพยาบาลจึงนับวามีความจําเปน
เนื่องจากการถูกกระทํารุนแรงของพยาบาลสงผล
โดยตรงตอพยาบาลโดยกอใหเกิดผลกระทบ ตอ
การทํางาน สุขภาพ ความเปนอยูที่ดี และชื่อเสียง
ของบุคลากร (นฤมล สิทธิลูตระกูล, สมพร กันทร-
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ดุษฎี-เตรียมชัยศรี, พิทยา จารุพูนผล, และสุรินธร
กลัมพากร, 2003)
ตามกฎกระทรวงแรงงานว า ด ว ยการจั ด
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548 ขอ 2
กลาววาสถานประกอบการที่มีลูกจาง 200 คนขึ้นไป
เปนสถานที่ซึ่งผูประกอบอาชีพพยาบาลตองทํางาน
เพื่ อให บริ การด านสุ ขภาพแก คนงานเป นประจํ า
จากขอมูลกรมอุตสาหกรรมป 2552 พบวามีโรงงาน
ประเภทการผลิตที่มีจํานวนคนงานตั้งแต 200 คน
ขึ้นไปในประเทศไทยมีทั้งหมด 3,353 โรงงาน โดยมี
พยาบาลประจําสถานประกอบการดังกลาวประมาณ
3,122 คน การศึกษาที่ผานมาพบวามีการศึกษา
เกี่ยวกับการถูกกระทํารุนแรงใน ผูประกอบอาชีพ
พยาบาลในสถานบริ ก ารประเภทโรงพยาบาล
เทานั้น แตไมพบการศึกษาเกี่ยวกับการถูกกระทํา
รุ น แรงของผู ป ระกอบอาชี พ พยาบาลในสถาน
ประกอบการประเภทโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
ซึ่ ง มี สิ่ ง แวดล อ มทางกายภาพ จิ ต วิ ท ยาสั ง คม
บรรยากาศ และพฤติกรรมการทํางาน ที่แตกตาง
สถานที่ทํางานประเภทโรงพยาบาล เชนการทํางาน
ที่ ต องอยู ในห องพยาบาลเพี ยงลํ าพั ง สภาพการ
ทํางานที่ตองประสานงานรวมกับวิชาชีพอื่นๆ เพื่อ
รวมมือในการดําเนินการดานการปองกันอุบัติเหตุ
และส ง เสริ ม ความปลอดภั ยแก ลู ก จ า งในสถาน
ประกอบการ บทบาทที่ตองทํางานทั้งเชิงรับ และ
เชิงรุกเชนการรวมประสานไกลเกลี่ยกรณีการพิพาท
ตางๆ ที่เกิดขึ้นกับกลุมลูกจาง และนายจ าง เพื่ อ
การแก ป ญหาสุ ขภาพ และความปลอดภั ยที่ เกิ ด
ขึ้นกับลูกจาง ที่ตองดูแลสุขภาพโดยจะมีการเขาไป
ดู แลผู รั บบริ การในสถานที่ ทํ างาน โดยที่ ผ านมา
พบว าข าวที่ มี เหตุ การณ การถู กระทํ ารุ นแรงทาง
ร างกาย และทางเพศ ในกลุ มพยาบาลในสถาน
ประกอบการเกิดขึ้นเชนกัน

September - December 2012 Vol. 26 No.3

ผูวิจัยในฐานะที่เปนพยาบาลสาธารณสุข
โดยมีบทบาทครอบคลุมถึงการพยาบาลอาชีวอนามัย
ในสถานประกอบการ ในการสงเสริมสุขภาพและ
การป องกันโรคในกลุมผู ประกอบอาชี พในสถาน
ประกอบการ ซึ่ ง มี แ นวโน ม และเสี่ ย งต อ การถู ก
กระทํารุนแรงดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่
มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การถู ก กระทํ า รุ น แรงของ
พยาบาลในสถานประกอบการ โดยประยุกตแนวคิด
นิเวศวิทยา (WHO, 2002) ขององคการอนามัยโลก
ในการอธิบายปจจัยที่เกี่ยวของกับการถูกกระทํา
รุ นแรงของพยาบาลในสถานประกอบการณ ผล
การศึกษาครั้งนี้คาดวาจะเปนประโยชนในการแกไข
และปองกันการกระทํารุนแรงตอพยาบาลในสถาน
ประกอบการ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ แ ละความเสี่ ย ง
ระหวางของปจจัยระดับบุคคลไดแก เพศ อายุ อายุ
การทํ างานในสถานประกอบการ การรั บรู ความ
รุนแรง บุคลิกภาพ ปจจัยระดับสัมพันธภาพ และ
ปจจัยในการทํางาน กับประสบการณการถูกกระทํา
ความรุนแรงของพยาบาลในสถานประกอบการ
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิด
นิเวศวิทยาเพื่อเขาใจเรื่องความรุนแรง (Ecological
model for understanding violence) (WHO, 2003:
12) ในการอธิบายความเกี่ยวของของปจจัย 3 ระดับ
กั บ การถู ก กระทํ า รุ น แรงของพยาบาลในสถาน
ประกอบการณ ทั้งในระดับบุคคลซึ่งประกอบดวย
คุณลักษณะสวนบุคคล (เพศ อายุ อายุการทํางาน
ในสถานประกอบการ) การรับรูความรุนแรง บุคลิกภาพ ปจจัยระดับความสัมพันธประกอบดวย ดาน
ความเชื่อถือและไววางใจ ดานการชวยเหลือซึ่งกัน
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และกัน ดานเผชิญและจัดการความขัดแยง ดาน
ความสํ า เร็ จ ตามเป า หมาย ป จ จั ย ระดั บ ชุ ม ชน
ประกอบดวย สิ่งแวดลอมทางกายภาพ สภาวะงาน
นโยบายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความรุ น แรง ค า นิ ย มที่
เกี่ยวของกับความรุนแรง
วิธีการดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร
คื อ พยาบาลในสถานประกอบการ ที่ ไ ด รั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการ
ผดุงครรภ กําลังปฏิบัติงานในหองพยาบาลของ
สถานประกอบการอยางนอย 1 ป ผูวิจัยคํานวณ
ขนาดตัวอยาง ดวยสูตรของเดเนียล (Daniel, 1995:
180) ไดกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 330 คน และ
เพื่ อป องกั นการสู ญหายของข อมู ลผู วิ จั ยจึ งเพิ่ ม
ขนาดกลุมตัวอยางรอยละ 30 ดังนั้นขนาดของกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษานี้คือ 406 คน
ผูวิจัยเลื อกกลุ มตัวอยางโดยเลื อกแบบ
เฉพาะเจาะจง ไดโรงงานอุตสาหกรรมในภาคกลาง
เนื่องจากมีจํานวนสถานประกอบการสูงที่สุด ลําดับ
ตอมาเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกจังหวัดของ
ภาคกลาง 7 จังหวัดที่มีจํานวนโรงงานประเภท
อุตสาหกรรมมากที่สุด ไดแกจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ชลบุ รี นครปฐม ปทุ ม ธานี พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
สมุทรปราการ(กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2551)
ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางจากโรงงาน
อุตสาหกรรม โรงงานละ 1 คน โดยวิธีการสุมแบบชั้น
ภูมิตามสัดสวน (Proportionate Stratified Random
Sampling) จากสถานประกอบการ 2 ขนาด ไดแก
ขนาดที่มีจํานวนคนงานตั้งแต 200 - 999 คน ได
กลุมตัวอยาง 364 คน (สมุทรปราการ 93 คน
สมุทรสาคร 56 คน ปทุมธานี 32 คน พระนครศรีอยุธยา 35 คน กรุงเทพมหานคร 76 คน ชลบุรี 42
คน นครปฐม 30 คน) และขนาดที่มีจํานวนคนงาน

วารสารพยาบาลสาธารณสุข

49

ตั้งแต 1000 คนขึ้นไป ไดกลุมตัวอยาง 42 คน
(สมุทรปราการ 9 คน ปทุมธานี สมุทรสาครและพระ
นครศรีอยุธยา 7 คน กรุงเทพ -มหานครและชลบุรี 6
คน นครปฐม 1 คน)
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ใน ก าร วิ จั ย เ ป น
แบบสอบถามใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบเอง โดย
การตอบแบบสอบถามทางไปรษณีย แบบสอบถาม
ประกอบไปดวย 8 สวนดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของ
กลุมตัวอยาง ประกอบไปดวย เพศ อายุ อายุการ
ทํางานในสถานประกอบการ
สวนที่ 2 แ บ บ วั ด สั ม พั น ธ ภ า พ ข อ ง
พยาบาลกับบุคคลแวดลอมในที่ทํางานซึ่งดัดแปลง
มาจาก ปลดี อุณหเลขกะ (2533) ประกอบไปดวย
ดานความเชื่อถือและไววางใจ ดานการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ดานเผชิญและจัดการความขัดแยง
ดานความสําเร็จตามเปาหมาย มี 38 ขอคําถาม
โดยมีระดับคะแนน 5 ระดับ
สวนที่ 3 แบบวัดการรับรูการถูกกระทํา
ความรุ น แรงของพยาบาลซึ่ ง ดั ด แปลงมาจาก
Sitthilutrakul (2003) แบบสอบถามนี้เปนการวัด
การรับรูตอการกระทํารุนแรงทางรางกาย ทางจิตใจ
และทางเพศ โดยมีระดับคะแนน 5 ระดับ
สวนที่ 4 แบบวั ด ประสบการณ ก ารถู ก
กระทํ า รุ น แรงของพยาบาล ซึ่ ง ดั ด แปลงมาจาก
Sitthilutrakul (2003) โดยแบบสอบถามนี้เปนการ
วัดประสบการณการถูกกระทํารุนแรงทั้งทางดาน
รางกาย ทาง จิตใจ และทางเพศ จํานวน 36 ขอ
สวนที่ 5 แบบวั ด ป จ จั ย ในการทํ า งาน
เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้งจากการทบทวน
วรรณกรรม โดย ประกอบไปดวย สิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ การรั บ รู ต อ สภาวะงาน นโยบายและ
ค านิ ยมที่ เกี่ ยวข องในการกระทํ ารุ นแรงจากการ
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ทํางานของพยาบาลในสถานประกอบการจํานวน
23 ขอ โดยมีระดับการวัด 4 ระดับ
สวนที่ 6 แบบวัดองคประกอบหาประการ
ของบุคลิกภาพ เปนแบบวัดพฤติกรรม หรือการกระทํา
ของศิริพร ประโยค (2542) ที่พัฒนามาจากแบบวัด
บุคลิกภาพ NEO-FFI ตามแนวคิดของ Costa &
McCrae (1995) จากแนวคิดในแตละองคประกอบ
ของบุคลิกภาพหาประการ ไดแก องคประกอบความ
หวั่นไหวทางอารมณ องคประกอบการแสดงออกตอ
สั งคม องค ประกอบความเป ดรั บประสบการณ
องคประกอบการยอมรับผูอื่น และองคประกอบการมี
มโนสํานึก จํานวนองคประกอบละ 6 ขอ รวมทั้งหมด
30 ขอ โดยมีระดับการวัด 4 ระดับ
แบบสอบถามนี้มีการตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน และนําไป
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดสอบกับพยาบาลประจํา
สถานประกอบการจํานวน 30 คน นํามาหาความ
เที่ยงโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคได
ความเที่ยงแตละสวนคือ แบบวัดสัมพันธภาพของ
พยาบาลกับบุคคลแวดลอมในที่ทํางาน= .936 แบบ
วัดการรับรูการถูกกระทําความรุนแรงของพยาบาล
= .913 แบบวัดปจจัยในการทํางาน =.803 แบบวัด
องคประกอบหาประการของบุคลิกภาพ =.643
การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิ จั ย นี้ ผ า นการพิ จ ารณาจากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเอกสารเลขที่
MUPH 2010-189 ผูวิจัยทําหนังสือขออนุญาตเก็บ
ข อมู ลจากบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล
และดําเนินการเก็บขอมูลโดยสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณี ย ถึ ง กลุ มตั ว อย า ง แนบเอกสารอธิ บ าย
โครงการวิจัย ใบลงนามยินยอมตน และซองจดหมาย
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ในการตอบกลับคืนแกผูวิจัย และรอรับแบบสอบถาม
คืนจากกลุมตัวอยาง ภายใน 2 อาทิตย หากไมไดรับ
คืนผูวิจั ยสงแบบสอบถามไปยังกลุมตั วอยางอี ก 1
ครั้ง โดยผูวิจัยสงแบบสอบถาม ในครั้งแรก 406 ชุด
และสงครั้งที่สองอีก 94 ชุด ไดรับ แบบสอบถามที่
สมบูรณทั้งหมด 330 ชุด คิดเปนรอยละ 66
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา และ
สถิติการวิเคราะหความเสี่ยงสัมพัทธ
ผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้พบวา พยาบาลในสถาน
ประกอบการเคยถูกกระทํารุนแรง คิดเปนรอยละ
35.8 โดยถูกกระทํารุนแรงทางจิตใจสูงที่สุดคิดเปน
รอยละ 27.6 รองลงมาคือถูกกระทํารุนแรงทางเพศ
รอยละ 12.4 และถูกกระทํารุนแรงทางรางกาย
รอยละ 3.9
1. ป จจั ยระดั บบุ คคล ประกอบด วย
คุณลักษณะสวนบุคคล การรับรูความรุนแรง
บุคลิกภาพ
ความสัมพันธ ระหวางคุณลักษณะสวน
บุคคลกับการถูกกระทําความรุนแรงทางรางกาย
และจิตใจ พบวาเพศ อายุและอายุการทํางานไมมี
ความสั มพั นธกั บการถู กกระทํ าความรุ นแรงทาง
รางกาย และจิตใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (pvalue < .05)
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวน
บุคคลกับการถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ พบวา
เพศหญิงเสี่ยงตอการถูกกระทํารุนแรงทางเพศสูง
กวาเพศชาย 4.6 เทา (OR = 4.6, 95% CI 1.5913.28) และพยาบาลที่มีอายุการทํางานระหวาง 15 ป เสี่ยงตอการถูกกระทํารุนแรงทางเพศสูงกวา
พยาบาลที่มีอายุการทํางานมากกวา 5 ป 3.54 เทา
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(OR = 3.54, 95% CI 1.67-7.48) สวนอายุไมมี
ความสัมพันธกัน
พยาบาลที่ มี ก ารรั บ รู ค วามรุ น แรงทาง
รางกายระดับต่ําถึงกลาง เปนปจจัยปองกันการถูก
กระทํารุนแรงทางรางกาย โดยพบวา มีความเสี่ยงตอ
การถูกกระทํารุนแรงทางรางกายนอยกวาพยาบาล
การรับรูความรุนแรงทางรางกายระดับสูงรอยละ 86
(OR = 0.14, 95% CI 0.04-0.53) สวนการรับรูความ
รุนแรงทางจิตใจ และเพศพบวาไมมีความสัมพันธ
กับการถูกกระทําความรุนแรงทางรางกาย
พยาบาลที่ มี ก ารรั บ รู ค วามรุ น แรงทาง
จิตใจระดับต่ําถึงกลางเสี่ยงตอการถูกกระทํารุนแรง
ทางจิตใจสูงกวาพยาบาลที่มีการรับรูความรุนแรง
ทางจิตใจระดับสูง 3.40 เทา (OR = 3.40, 95% CI
1.85-6.27) และพยาบาลที่มีการรับรูความรุนแรง
ทางเพศระดั บ ต่ํ า ถึ ง ระดั บ กลางเสี่ ยงต อ การถู ก
กระทํารุนแรงทางจิตใจสูงกวาพยาบาลที่มีการรับรู
ความรุนแรงทางเพศระดับสูง 2.93 เทา (OR =
2.93, 95% CI 1.61-5.34) สวนการรับรูความรุนแรง
ทางร างกายพบว าไม มี ความสั มพั น ธ กั บการถู ก
กระทําความรุนแรงทางจิตใจ
ความสัมพันธระหวางการถูกกระทําความ
รุนแรงทางเพศ กับการรับรูการกระทํารุนแรงทาง
รางกาย ทางจิตใจ และทางเพศ ไมมีความสัมพันธ
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .05)
ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพกับการ
ถูกกระทําความรุนแรง
พยาบาลที่มีการยอมรับผูอื่นในระดับต่ํา
ถึงระดับกลางมีความเสี่ยงตอการถูกกระทํารุนแรง
ทางรางกายสูงกวาความหวั่นไหวทางอารมณใน
ระดับสูง 24.56 เทา (OR = 24.56, 95% CI 15.3113.8) พยาบาลที่มีความหวั่นไหวทางอารมณใน
ระดั บ สู ง ถึ ง ระดั บ กลางมี ค วามเสี่ ย งต อ การถู ก
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กระทํารุนแรงทางรางกายสูงกวาความหวั่นไหวทาง
อารมณในระดับต่ํา 11.26 เทา (OR = 11.26, 95%
CI 2.45-51.75) และพยาบาลที่มีการแสดงออกตอ
สั งคมในระดั บต่ํ า ถึ ง ระดั บกลางเสี่ ยงต อการถู ก
กระทํารุนแรงทางรางกายสูงกวาพยาบาลที่มีการ
แสดงออกตอสังคมในระดับสูง 1.06 เทา (OR =
1.06, 95% CI 1.03-1.09) สวนบุคลิกภาพดานการ
เปดรับประสบการณ และดานการมีมโนสํานึกไมมี
ความสัมพันธกัน
พยาบาลที่มีการยอมรับผูอื่นในระดับต่ํา
ถึงกลางเสี่ยงตอการถูกกระทํารุนแรงทางจิตใจสูง
กว าพยาบาลที่ มีการยอมรับผู อื่นในระดั บสู ง 2.73
เทา (OR = 2.73, 95% CI 1.57-4.76) สวนบุคลิกภาพดานความหวั่นไหวทางอารมณ การแสดงออก
ตอสังคม การเปดรับประสบการณ และดานการมี
มโนสํานึกไมมีความสัมพันธกัน
พยาบาลที่มีการแสดงออกตอสังคม การ
เปดรับประสบการณ และการมีมโนสํานึกในระดับ
ต่ําถึงกลางเปนปจจัยปองกันถูกกระทํารุนแรงทาง
เพศนอยกวาพยาบาลที่มีการแสดงออกตอสังคม
การเปดรับประสบการณ และดานการมีมโนสํานึก
ในระดับสูงรอยละ 90 รอยละ 85 และรอยละ 79
ตามลําดับ (OR = 0.10, 95% CI 0.04-0.23; OR =
0.15, 95% CI 0.07-0.29; OR = 0.21, 95% CI
0.09 - 0.52) สวนดานความหวั่นไหวทางอารมณ
และการยอมรับผูอื่นไมมีความสัมพันธกัน
2. ปจจัยระดับสัมพันธภาพ
สั ม พั น ธภาพกั บ การถู ก กระทํ า ความ
รุ นแรงทางร างกายไม มี ความสั มพั นธ กั นอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .05)
สัมพันธภาพดานการชวยเหลือซึ่งกันและ
กันในระดับต่ําถึงกลางเสี่ยงตอการถูกกระทํารุนแรง
ทางจิ ตใจสู งกว าพยาบาลที่ สั มพั นธภาพด านการ
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ชวยเหลือซึ่งกันและกันระดับสูง 2.56 เทา (OR =
2.56, 95% CI 1.40-4.81) สวนสัมพันธภาพดาน
ความเชื่อถือและไววางใจ ดานการเผชิญและจัดการ
ความขัดแยง ด านความสําเร็ จตามเปาหมาย ไม
พบวามีความสัมพันธกัน
สัมพันธภาพดานความเชื่อถือและไววางใจ
ในระดับต่ําถึงกลางเปนปจจัยปองกัน โดยพบวามี
ความเสี่ยงตอการถูกกระทํารุนแรงทางเพศนอยกวา
พยาบาลที่มีความเชื่อถือและไววางใจในระดับสูง
รอยละ56 (OR = 0.44, 95% CI 0.23-0.87) สวน
ด านการช วยเหลื อซึ่ งกั นและกั น ด านการเผชิ ญ
และจัดการความขัดแยง และดานความสําเร็จตาม
เปาหมายไมมีความสัมพันธกัน
3. ปจจัยระดับชุมชน (ปจจัยในการทํางาน)
ประกอบไปดวย สิ่งแวดลอมทางกายภาพ สภาวะ
งานนโยบายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความรุ น แรง และ
ค า นิ ย มที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความรุ น แรง ไม มี ค วาม
สัมพันธและเปนปจจัยเสี่ยงตอการถูกกระทํารุนแรง
ของพยาบาลในสถานประกอบการ
การถูกกระทํ าความรุนแรงทางรางกาย
ไมมีความสัมพันธกับปจจัยในการทํางานอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p-value < .05)
การถู ก กระทํ า ความรุ น แรงทางจิ ต ใจ
พบวา ปจจัยการทํางานดานนโยบายที่เกี่ยวของกับ
ความรุนแรงระดับต่ําถึงระดับกลางเสี่ยงตอการถูก
กระทํารุนแรงสูงกวานโยบายที่เกี่ยวของกับความ
รุนแรงระดับสูง 4.50 เทา (OR = 4.50, 95% CI
2.15-9.42) คานิยมที่เกี่ยวความรุนแรงในระดับต่ํา
ถึงระดับกลางเสี่ยงตอการถูกกระทํารุนแรงสูงกวา
คานิยมที่เกี่ยวความรุนแรงในระดับระดับสูง 2.41
เทา (OR = 2.41, 95% CI 1.04-5.60) สวนสภาวะ
งานไมพบวามีความสัมพันธกัน
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การถูกกระทําความรุนแรงทางเพศ พบวา
คานิยมที่เกี่ยวของกับความรุนแรงในระดับต่ําถึง
ระดับกลางเสี่ยงตอการถูกกระทํารุนแรงทางเพศสูง
กวาคานิยมที่เกี่ยวของกับความรุนแรงในระดับสูง
2.41 เทา (OR = 2.41, 95% CI 1.04-5.60) สวน
ป จจั ย ป จจั ย ในการทํ า งานด า นอื่ น ๆ ไม พ บว า มี
ความสัมพันธกัน
การอภิปรายผลการศึกษา
ปจจัยระดับบุคคล
เพศ พยาบาลเพศหญิงเปนปจจัยเสี่ยง
ตอการถูกกระทํารุนแรงทางเพศ (OR = 4.60, 95%
CI 1.59 – 13.28) จากแนวคิดเรื่องความรุนแรงใน
การเลือกปฏิบัติตอหญิงและชาย (gender-based
violence) ไดอธิบายวาการกระทําความรุนแรงพัฒนา
มาจากคานิยมเกี่ยวกับเรื่องเพศ ซึ่งคานิยมเรื่องเพศ
เปนคานิยมของสังคมที่เกี่ยวของกับบทบาททาง
เพศของชายและหญิง ซึ่งมีคานิยมหลายในประเทศ
ที่หลอหลอมใหเพศชายเปนผูควบคุมและมีอํานาจ
เหนือเพศหญิง (Heise, Ellsberg, & Gottmoeller,
2002) เช น เดี ย วกั บ ประเทศไทยที่ ลั ก ษณะทาง
สังคมเปนแบบแบงชั้น(hierarchical society) ทําให
สังคมไทยใหอํานาจเพศชายมากกวาเพศหญิง เมื่อ
เพศชายมี ค านิ ยมว าตนเองเป นผู ควบคุ ม หรื อมี
อํานาจเหนือกวา การกระทํารุนแรงทางเพศจึงเกิด
จากเพศชายและเพศหญิ ง มั ก เป น ผู ถู ก กระทํ า
เชนเดียวกับพยาบาลในสถานประกอบการแมจะมี
บทบาทเป น ผู ดู แ ล ส ง เสริ ม ป อ งกั น สุ ข ภาพแก
คนงานในสถานประกอบการ แตลักษณะทางเพศที่
มี ลั ก ษณะอ อ นแอ อยู ใ ต อํ า นาจเพศชายตาม
คานิยมของสังคมไทย จึงทําใหถูกกระทํารุนแรงทาง
เพศสูงกวาเพศชาย
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อายุการทํางานในโรงงาน พยาบาลที่มี
อายุการทํางานนอยกวา 1-5 ป เปนปจจัยเสี่ยงตอ
การถูกกระทํารุนแรงสูงเมื่อเทียบกับพยาบาลที่มี
อายุการทํางานมากกวา 5 ป (OR = 3.54, 95% CI
1.67-7.48) สอดคลองกับการศึกษาการถูกกระทํา
รุนแรงในผูประกอบอาชีพพยาบาลพบวาพยาบาลที่
มี อ ายุ ก ารทํ า งานน อ ยจะเป น เหยื่ อ ของการถู ก
กระทํ า รุ น แรงมากกว า ผู มี อ ายุ ก ารทํ า งานมาก
(Hegney, Plank, & Parker, 2003) และจากการศึกษา
การกระทํารุนแรงในพยาบาลไตหวันเปรียบเทียบ
ตามอายุการทํางานพบวาพยาบาลที่ทํางานมีอายุ
การทํางาน 1-5 ป เปนเหยื่อถูกกระทํารุนแรงมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 34.7 (Ching, Hwu, Kung,
Chiu, & Wang, 2008) อธิบายไดวาอายุการทํางาน
มีผลตอการตัดสินใจ การติดตอสื่อสาร และการที่มี
อายุการทํางานมากขึ้นจะเพิ่มความสามารถในการ
แก ป ญหา การควบคุ มอารมณ (สุ ชา จั นทร เอม,
2540) ซึ่งพยาบาลในสถานประกอบการที่มีอายุ
การทํางานมาก อาจทําใหคุนชินกับสภาพแวดลอม
ประกอบการมีประสบการณในการแกปญหา ทําให
พยาบาลที่มีอายุงานมาก สามารถหลีกหนีจากสิ่ง
คุกคามที่อาจทําใหเกิดการคุกคามทางเพศ
การรับรูความรุนแรง พยาบาลที่มีการ
รับรูความรุนแรงทางรางกายระดับต่ําถึงกลาง เปน
ปจจัยปองกันการถูกกระทํารุนแรงทางรางกาย เมื่อ
เทียบกั บพยาบาลที่ มีความรับรูความรุ นแรงทาง
รางกายในระดับสูง (OR = 0.14, 95% CI 0.04 –
0.53) อาจอธิบายไดวาการรับรูเกิดจากประสบการณ
เดิมที่อาจเกิดจากประสบการณตรง หรือจากการพบ
เห็ น ความรุ น แรงจากบุ ค คลอื่ น ซึ่ ง ในป จ จุ บั น
สังคมไทยพบการกระทําความรุ นแรงทางรางกาย
บอยครั้ง ดวยสาเหตุนี้อาจทําใหพยาบาลเรียนรูและ
มี ประสบการณ เกี่ ยวกั บความรุ นแรงทางร างกาย
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ประกอบกั บ ลั ก ษณะของการกระทํ า รุ น แรงทาง
รางกายมีลักษณะที่เดนชัดวาเปนความรุนแรง สงผล
ใหผูถูกกระทําความรุนแรงทางรางกายมีการรับรูวา
พฤติกรรมที่ตนเองถูกกระทํานั้นคือความรุนแรง
พยาบาลที่ มี ก ารรั บ รู ค วามรุ น แรงทาง
จิตใจ และการรับรูความรุนแรงทางเพศในระดับต่ํา
ถึงกลางเปนปจจัยเสี่ยงตอการถูกกระทํารุนแรงทาง
จิตใจ เมื่อเทียบกับผูที่มีการรับรูความรุนแรงทาง
จิตใจ และการรับรูความรุนแรงทางเพศในระดับสูง
(OR = 3.40, 95%CI 1.85 – 6.27; OR = 2.93,
95% CI 1.61-5.34) อธิบายไดวาเมื่อพยาบาลขาด
การรับรูวาสถานการณที่เกิดขึ้นนั้นเปนการกระทํา
รุ น แรงก็ จ ะไม ส ามารถหลี ก เลี่ ย งตนเองจาก
เหตุ ก ารณ ก ารกระทํ า รุ น แรงนั้ น ๆ หรื อ อาจไม
สามารถแกไขสถานการณที่เกิดความขัดแยง ทําให
มีโอกาสถูกกระทํารุนแรงสูงขึ้น
สําหรับการรับรูความรุนแรงทางเพศที่ไม
มีความสัมพันธกับการถูกกระทํารุนแรงทางเพศนั้น
อาจอธิบายไดวา การถูกกระทําความรุนแรงทาง
เพศนั้น ขึ้นอยูกับผูกระทํามากกวาผูถูกกระทํา
บุคลิกภาพ 5 ดาน
พยาบาลที่มีบุคลิกภาพดานความหวั่นไหว
ทางอารมณ สู งเป นป จจั ยเสี่ ยงกั บการถู กกระทํ า
รุนแรงทางกาย (OR = 11.26, 95% CI 2.45-51.75)
อาจอธิบายวาบุคคลที่มีความหวั่นไหวทางอารมณ
สูง Costa และ McCrae (1995) กลาววา เปนบุคคล
ที่ วิ ต กกั ง วล เกิ ด ความโกรธได ง า ย ไม ส ามารถ
ควบคุมอารมณของตนจากสิ่งกระตุนตางๆ เมื่อตอง
เผชิ ญกั บภาวะฉุ กเฉิ นหรื อป ญหาเฉพาะหน าได
อาจเป นไปได ว าหากบุ คคลกลุ มนี้ พบกั บสถานการณที่ตองเกิดขอพิพาทกับบุคคลรอบขาง ก็จะ
แสดงอารมณ และพฤติกรรมที่กระตุนใหบุคคลอื่น
กระทํ ารุ นแรงกั บบุ คคลนั้ น ในทางตรงข าม เมื่ อ
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บุคคลมีความมั่นคงทางอารมณก็สามารถควบคุม
อารมณตนเอง และสามารถแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสม
พยาบาลที่มีบุคลิกภาพดานการแสดงออก
ต อ สั ง คมต่ํ า ถึ ง กลางเป น ป จ จั ย เสี่ ย งต อ การถู ก
กระทําความรุนแรงทางรางกาย (OR = 1.06, 95%
CI 1.03 – 1.09) อาจอธิบายไดวา ผูที่มีลักษณะราเริง
หัวเราะงาย ไมเปนการกระตุนใหคนรอบขางเกิด
ความหงุดหงิ ด ตรงข ามกับผู ที่มี ท าที เฉยเมย ไม
กระตือรือรน อาจทําใหผูรวมงาน หรือผูรับบริการ
หงุ ดหงิ ดเพราะคิดว าไม ใสใจในการใหบริ การจึ ง
อาจทําใหถูกกระทํารุนแรงไดสูง
พยาบาลที่มีบุคลิกภาพดานการแสดงออก
ตอสังคมระดับต่ําถึงกลางเปนปจจัยปองกันการถูก
กระทํารุนแรงทางเพศ (OR = 0.10, 95% CI 0.04 –
0.23) อาจอธิบายไดวาลักษณะของพยาบาลที่มี
บุคลิ กภาพร าเริ งจะทํ าให มี บุ คคลรอบข างอยาก
ใกล ชิด และมีโอกาสเปนไปไดวาผูกระทํารุนแรง
ทางเพศไมเกรงกลัวที่จะกระทํารุนแรงตอบุคคลนั้น
เช นกั นกับพยาบาลในสถานประกอบการที่มีการ
แสดงออกตอสังคมสูงจะเปนคนราเริง ผูรับบริการ
อยากมาใชบริการ หรือมีปฏิสัมพันธดวย จนเกิด
การหยอกลอโดยเริ่มจากการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง
ลามก จนอาจนําไปสูการกระทํารุนแรงทางเพศที่
รุนแรงขึ้น เหตุนี้จึงเปนการเพิ่มโอกาสใหถูกกระทํา
รุนแรงทางเพศใหสูงขึ้น
พยาบาลที่ มีบุคลิกภาพดานการเปดรับ
ประสบการณต่ําถึงกลางเปนปจจัยปองกันการถูก
กระทํารุนแรงทางเพศ (OR = 0.15, 95% CI 0.070.29) อาจอธิ บ ายได ว า เป น ผู ที่ ช อบการะทํ า สิ่ ง
ใหมๆ เปนคนเป ดเผย ทําใหมีแนวโนมในการถูก
กระทํ า ความรุ น แรงทางเพศได ง า ยเนื่ อ งจาก
ผูกระทําอาจเขาใจวาเปนบุคคลที่เปดเผย ไมถือ
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โกรธ หากจะชักชวนใหพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเพศ หรือ
การเกี้ยวพาราสี
พยาบาลที่มีบุคลิกภาพดานการยอมรับ
ผูอื่นต่ําเปนปจจัยเสี่ยงตอการถูกกระทํารุนแรงทาง
รางกาย และทางจิตใจ (OR = 24.56, 95% CI
15.30-113.80; OR = 2.73, 95% CI 1.57-4.76)
อาจอธิบายไดวาบุคคลที่มีลักษณะบุคลิกภาพใน
ระดั บ ต่ํ า เป น บุ ค คลที่ มั ก ตั้ ง ข อ สงสั ย ว า ผู อื่ น ไม
ซื่อตรง ปฏิบัติกับผูอื่นอยางไมบริสุทธิ์ใจ มุงสนใจ
แตตนเอง หยิ่งทะนงตัว ไมผอนปรนกับผูอื่น จาก
ลั กษณะดั งกล าวทํ าให เกิ ดการขั ดแย งกั บบุ คคล
รอบขางไดงาย จึงมีโอกาสใหถูกกระทํารุนแรงทาง
รางกาย และจิตใจไดมากกวาบุคคลที่มีบุคลิกภาพ
ยอมรับผูอื่นสูง
พยาบาลที่ มี บุ คลิ กภาพด านการมี มโน
สํานึกสูง เปนปจจัยปองกั นการถูกกระทํารุนแรง
ทางเพศ (OR = 0.21, 95% CI 0.09 – 0.52) อาจ
อธิบายไดวา บุคคลที่มีลักษณะของบุคลิกภาพดาน
ต่ําเปนบุคคลที่มีลักษณะบุคคลที่มักทําสิ่งตางๆ ไป
อยางไมถูกตองเหมาะสม ไมมีระเบียบแบบแผน ไม
มีหลักเกณฑที่แนนอนตอเรื่องราวตางๆ อาจทําให
บุคคลดังกลาว เปนผูที่ไมมีระเบียบแบบแผน ไมมี
ชอบทําสิ่งตางๆ อยางไมถูกตองซึ่งคนที่มีบุคลิกภาพเชนนี้มักจะปฏิบัติโดยไมสนใจกฎเกณฑทาง
สังคม อาจแต งตั วที่ ล อแหลม เนื่ องจากไม สนใจ
กฎเกณฑทางสังคม อาจเปนการยั่วยุหรือกระตุน
ความต องการทางเพศของคนรอบข าง ซึ่ งอาจมี
แนวโนมตอการถูกระทํารุนแรงทางเพศ
ปจจัยระดับสัมพันธภาพ
สัมพันธภาพดานการชวยเหลือซึ่งกันและ
กั น ระดั บ ต่ํ า ถึ ง กลาง เป น ป จ จั ยเสี่ ยงต อ การถู ก
กระทํ ารุ นแรงทางจิ ตใจ เมื่ อเที ยบกั บผู ที่มี ความ
สั ม พั น ธภาพด า นการช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น
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ระดับสูง อาจอธิบายไดวา สัมพันธภาพดานการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันคือ การพึ่งพาอาศัย การเปน
ที่ปรึกษา การใหกําลังใจ การใสใจในทุกขสุข และ
การแลกเปลี่ ย นความรู ซึ่ ง กั น และกั น หากการ
แสดงออกตอกันเปนไปในลักษณะดังกลาวก็จะไม
เกิดการกระทํารุนแรงทางจิตใจตอกัน ในทางตรง
ขาม หากทํางานรวมกันดวยความไมใสใจ ไมเอาใจ
ใส เห็ นแก ตั วไม ช วยเหลื อกั น ก็ แสดงพฤติ กรรม
หรือคําพูดที่ไมสนใจถึงความรูสึกของคนรอบขาง
อาจสงผลใหเกิดการกระทํารุนแรงทางจิตใจตอกัน
สัมพันธภาพดานความเชื่อถือและไววางใจ
ระดับต่ําถึงกลาง เป นปจจัยปองกันการถู กกระทํา
รุนแรงทางเพศ เมื่อเทียบกับผูที่มีความสัมพันธภาพ
ดานความเชื่อถือและไววางใจระดับสูง อาจอธิบายได
วา ผู ที่มีความเชื่อถือและไววางใจผูอื่นต่ําจะระวัง
ตัวเองไมแสดงความไววางใจ และใกลชิด ทําใหผูที่
จะกระทํารุนแรงทางเพศไมกลาหยอกลอ จึงเปนการ
ปองกันการกระทํารุนแรงทางเพศ
ปจจัยระดับชุมชน
พยาบาลที่ รับรู ว านโยบายที่ส งเสริ มให
เกิดการกระทํารุนแรงระดับต่ําถึงกลางเปนปจจัย
เสี่ยงตอการกระทํารุนแรงทางจิตใจ (OR = 4.50,
95% CI 2.15-9.42) อาจอธิบายไดวานโยบายที่มี
ผูชวยเหลือ ใหคําปรึกษาเมื่อพยาบาลถูกกระทํา
รุ นแรง และมี นโยบายในการป องกั นการกระทํ า
รุ น แรง ทํ าให ลดสิ่ งเร า ที่ ก อ ให เกิ ดความขั ด แย ง
สงผลใหการกระทําความรุนแรงทางจิตใจนอยลง
สถานประกอบการที่มีคานิยมที่สงเสริมให
เกิดการกระทํารุนแรงเปนปจจัยเสี่ยงตอการกระทํา
รุนแรงทางเพศ (OR = 2.41, 95% CI 1.04-5.60)
อาจอธิบายไดวาคานิยมที่เกี่ยวของกับการกระทํา
รุนแรงในการศึกษานี้หมายรวมถึงการจํากัดสิทธิสตรี
การเลี้ยงสุราในงานรื่นเริงของสถานประกอบการ ซึ่ง
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คานิยมดังกลาวเปนคานิยมที่สงเสริมให เกิดการ
กระทํารุนแรงทางเพศ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการศึ กษามี ข อเสนอแนะใน
ดานนโยบายของสถานประกอบการเพื่ อป องกั น
และลดโอกาสการเกิ ดความรุ นแรงที่ อาจจะเกิ ด
ขึ้นกับพยาบาลในสถานประกอบการ โดยเฉพาะ
ควรเนนใหความสําคัญกับเกี่ยวกับการถูกกระทํา
รุนแรงในทางดานจิตใจในสถานประกอบการสูงสุด
โดยเปาหมายสําคัญคือกลุมเสี่ยงในพยาบาลที่มี
อายุนอย การพัฒนาบุคลิกภาพดานความมั่นคง
ทางอารมณ ดานการแสดงออก และสัมพันธภาพ
ระหวางพยาบาลในสถานประกอบการ กับ บุคคล
แวดลอมในที่ทํางาน นอกจากนี้ควรสงเสริมนโยบาย
ในสถานประกอบการในด า นการป อ งกั น ความ
รุนแรง
2. จั ดทํ าคู มื อหรื อการจั ดกิ จกรรมเพื่ อ
การปองกันการถูกกระทํารุนแรงสําหรับในพยาบาล
ประจําสถานประกอบการเพื่อเพิ่มปจจัยปองกันการ
ถู ก กระทํ า รุ น แรงในสถานประกอบการสํ า หรั บ
พยาบาลตอไป
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงความเสี่ยงในการ
ถู กกระทํ ารุ นแรงระหว างกลุ มพยาบาลในสถาน
ประกอบการที่ถูกกระทํากระทํารุนแรงระดับต่ํากับ
พยาบาลที่ถูกระทํารุนแรงในระดับสูง เพื่อหาปจจัย
เสี่ยงและสาเหตุในการหามาตรการและวิธีการปอง
การถูกระทํารุนแรงในพยาบาลตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ผู วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ พยาบาลในสถาน
ประกอบการทุกทานที่ใหความอนุเคราะหในการ
ตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุ ณ วิ ท ยาลั ย
พยาบาลสภากาชาดไทยที่ใหการสนับสนุนเวลาใน
การทําวิจัยครั้งนี้
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคลกับการถูกกระทํารุนแรงทางรางกาย ทางจิตใจ และทางเพศ (n = 330)
ชวงความ
ความรุนแรงทาง
ชวงความ ความรุนแรงทางเพศ
คุณลักษณะ
ความรุนแรงทาง
เชื่อมั่น
จิตใจ
เชื่อมั่น
สวนบุคคล
รางกาย
95%CI
95%CI
มี(%) ไมมี(%) OR
มี(%)
ไมมี(%) OR
มี(%)
ไมมี(%) OR
เพศ
หญิง
11(4.8) 219(95.2) 2.46 0.54-11.31 70(30.4) 160(69.6) 1.65 0.94-2.87 37(161) 193(83.9) 4.6
ชาย
2(2.0) 98(98.0)
1
21(21.0) 79(79.0)
1
4(4.0) 96(96.0)
1
อายุ(ป)
นอยกวา 30
8(6.6) 113(93.4) 2.89 0.92-9.038 33(27.3) 88(72.7) 0.98 0.59-1.61 16(13.2) 105(86.8) 1.12
30 ป ขึ้นไป
5(2.4) 204(97.6) 1
58(27.8) 151(72.2) 1
25(12.0) 184(88.0) 1
อายุการทํางาน(ป)
1-5
8(4.8) 158(95.2) 1.61 0.52-5.03 46(27.7) 120(72.3) 1.01 0.63-1.64 31(18.7) 135(81.3) 3.54
มากกวา 5
5(3.0) 159(97.0) 1
45(27.4) 119(72.6) 1
10(6.1) 154(93.9) 1

ชวงความ
เชื่อมั่น
95%CI

1.59-13.28

0.57-2.20

1.67-7.48
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางการรับรูความรุนแรงกับการถูกกระทํารุนแรงทางรางกาย ทางจิตใจ และทางเพศ (n = 330)
ความรุนแรงทาง
ชวง
ชวง
ความรุนแรงทาง
รางกาย
ความ
ความ
จิตใจ
เชื่อมั่น
เชื่อมั่น
มี
(
%)
ไม
ม
(
ี
%)
มี
(
%)
ไม
ม
(
ี
%)
OR 95%CI
OR 95%CI
การรับรู
การรับรูความรุนแรง
ความรุนแรงทางรางกาย
ต่ํา/กลาง
3(1.4) 215(98.6) 0.14 0.04-0.53 56(25.7) 162(74.3) 0.76 0.46-1.26
สูง
10(8.9) 102(91.1) 1
35(31.3) 77(68.8) 1
ความรุนแรงทางจิตใจ
ต่ํา/กลาง
6(2.7) 213(97.3) 0.42 0.14-1.28 76(34.7) 143(65.3) 3.4 1.85-6.27
สูง
7(6.3) 104(93.7) 1
15(13.5) 96(86.5) 1
ความรุนแรงทางเพศ
ต่ํา/กลาง
9(4.1) 213(95.9) 1.1 0.33-3.65 75(33.8) 147(66.2) 2.93 1.61-5.34
สูง
4(3.7) 104(96.3) 1
16(14.8) 92(85.2) 1

ความรุนแรงทางเพศ
มี(%)

ไมมี(%)

OR

ชวง
ความ
เชื่อมั่น
95%CI

26(11.9) 192(88.1) 0.88 0.44-1.73
15(13.4) 97(86.6) 1
26(11.9) 193(88.1) 0.86 0.43-1.70
15(13.5) 96(86.5) 1
26(11.7) 196(88.3) 0.82 0.42-1.63
15(13.9) 93(87.6) 1
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพกับการถูกกระทํารุนแรงทางรางกาย ทางจิตใจ และทางเพศ (n = 330)
บุคลิกภาพ
ความรุนแรงทาง
OR ชวงความ
ความรุนแรงทาง
OR ชวงความ ความรุนแรงทางเพศ OR ชวงความ
เชื่อมั่น
เชื่อมั่น
เชือ่ มั่น
รางกาย
จิตใจ
95%CI
95%CI
95%CI
มี(%)
ไมมี(%)
มี(%)
ไมมี(%)
มี(%)
ไมมี(%)
ดานความหวัน่ ไหวทางอารมณ
สูง /กลาง

11(9.6)

104(90.4)

11.26

2(0.9)
ต่ํา
ดานการแสดงออกตอสังคม

213(99.1)

1

84(100)

1.06

สูง
13(5.3)
ดานการเปดรับประสบการณ

233(94.7)

1

ต่ํา/กลาง
สูง
ดานการยอมรับผูอื่น

8(2.9)

267(97.1)

0.3

5(9.1)

50(90.9)

1

ต่ํา/กลาง
สูง
ดานการมีมโนสํานึก

11(15.9)

58(84.1)

2(0.8)

259(99.2)

1

ต่ํา/กลาง

8(5.9)

127(94.1)

2.39

สูง

5(2.6)

190(97.4)

1

ต่ํา/กลาง

0

2.45-51.75

1.03-1.09

0.09-1.15

24.56 15.3-113.8

0.77-7.48

35(30.4)

80(69.6)

1.24

56(26.0)

159(74.0)

1

82(27.2)

220(78.2)

0.79

9(28.9)

19(67.9)

1

70(25.5)
21(82.2)

205(74.5)
34(61.8)

0.55
1

0.30-1.02

31(44.9)

38(55.1)

2.73

1.57-4.76

60(23.0)

201(77.0)

1

39(28.9)

96(71.1)

1.12

52(26.7) 143(73.3)

1

0.75-2.05

0.34-1.81

16(13.9)

99(86.1)

25(11.6)

190(88.4)

1

27(8.9)

275(91.1)

0.1

37(15.0)

209(85.0)

1

21(7.6)

254(92.4) 0.15 0.07-0.29
1
35(63.6)

20(36.4)

0.69-1.82

4(5.8)

65(94.2)

37(14.2)

224(85.8)

6(4.4)

1.23 0.63-2.41

0.04-0.23

0.37 0.13-1.05
1

129(95.6) 0.21 0.09-0.52

41(12.8) 280(87.2)

1
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพกับการถูกกระทํารุนแรงทางรางกาย ทางจิตใจ และทางเพศ (n = 330)
ชวงความ
ความรุนแรงทาง
ชวงความ ความรุนแรงทางเพศ
ความรุนแรงทาง
เชื่อมั่น
จิตใจ
เชื่อมั่น
รางกาย
95%CI
95%CI
มี(%)
ไมมี(%) OR
มี(%)
ไมมี(%)
สัมพันธภาพ มี(%) ไมมี(%) OR
ดานความเชื่อถือและไววางใจ
ต่ํา/กลาง
10(4.1) 234(95.9) 1.18 0.32-4.40 65(26.6) 179(73.4) 0.84 0.49-1.44 24(9.8) 220(90.2)
สูง
3(3.5) 83(96.5)
1
26(30.2) 60(69.8)
1
17(19.8) 69(80.2)
ดานการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ต่ํา/กลาง
8(3.4) 226(96.6) 0.64 0.21-2.02 76(32.5) 158(67.5) 2.56 1.40-4.81 26(11.1) 208(88.9)
สูง
5(5.2) 91(94.8)
1
15(15.6) 81(84.4)
1
15(15.6) 81(84.4)
ดานการเผชิญ และจัดการความขัดแยง
ต่ํา
2(1.9) 105(98.1) 0.36 0.08-1.69 84(28.9) 207(71.1) 1.86 0.79-4.37 36(12.4) 255(87.6)
กลาง/สูง
11(4.9) 212(95.1) 1
7(17.9) 32(82.1)
1
5(12.8) 34(87.2)
ดานความสําเร็จตามเปาหมาย
ต่ํา/กลาง
11(3.9) 270(96.1) 0.96 0.21-4.46 81(28.8) 200(71.2) 1.58 0.75-3.31 32(11.4) 249(88.6)
สูง
2(4.1) 47(95.9)
10(20.4) 39(79.6)
9(18.4) 40(81.6)
1
1

OR
0.44

ชวงความ
เชื่อมั่น
95%CI

0.23-0.87

1
0.68

0.34-1.34

1
0.96

0.35-2.61

1
0.57
1

0.25-1.29

60

Journal of Public Health Nursing

September - December 2012 Vol. 26 No.3

ตารางที่ 5 ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมการทํางานกับการถูกกระทํารุนแรงทางรางกาย ทางจิตใจ และทางเพศ
ชวงความ
ความรุนแรงทาง
ชวงความ
ความรุนแรงทาง
เชื่อมั่น
จิตใจ
เชื่อมั่น
รางกาย
ปจจัยใน
95%CI
95%CI
มี(%)
ไมมี(%) OR
การทํางาน มี(%) ไมมี(%) OR
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ต่ํา/กลาง 10(3.7) 260(96.3) 0.73 0.20-2.74 68(25.2) 202(74.8) 0.54 0.30-1.98
สูง
3(5.0) 57(95.0) 1
23(38.3) 37(61.7)
1
สภาวะงาน
ต่ํา/กลาง 8(3.1) 254(96.9) 0.4 0.13-1.25 74(28.2) 188(71.8) 1.18 0.64-2.18
สูง
5(7.4) 63(92.6) 1
17(25.0) 51(75.0)
1
นโยบายที่เกี่ยวของกับความรุนแรง
ต่ํา/กลาง 13(5.4) 229(94.6) 0.43 0.92-1.95 82(33.9) 160(66.1) 4.5 2.15-9.42
สูง
0
88(100)
9(10.2) 79(9.8)
1
1
คานิยมทีเ่ กี่ยวของความรุนแรง
ต่ํา/กลาง 11(3.9) 272(96.1) 0.91 0.20-4.24 84(29.7) 199(70.3) 2.41 1.04-5.60
สูง
2(4.3) 45(95.7) 1
7(14.9) 40(85.1)
1

(n = 330)
ความรุนแรงทางเพศ
มี(%)

ไมมี(%)

ชวงความ
เชื่อมั่น
95%CI
OR

32(11.9) 238(88.1) 0.76
9(15.0) 51(85.0)
1

0.34-1.69

30(11.5) 232(88.5) 0.67
11(16.2) 57(83.8)
1

0.32-1.42

33(13.6) 209(86.4) 1.57
8(9.1) 80(90.9)
1

0.70-3.56

37(13.1) 246(86.9) 2.41
4(8.5) 43(91.5)
1

1.04-5.60
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