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บทคดัยอ่ 

วตัถปุระสงค์: เพื่อวเิคราะห์ 1) ความรูแ้ละทศันคตขิองพยาบาลภูฏานเกี่ยวกบั
การฆา่ตวัตาย 2) ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของพยาบาลกบัความรู้และ
ทศันคตเิกี่ยวกบัการฆ่าตวัตาย และ 3) ความสมัพนัธ์ระหว่างความรูก้บัทศันคติ
เกี่ยวกบัการฆา่ตวัตายของพยาบาล วิธีการศึกษา: การศกึษาเชงิพรรณนาเพื่อ
หาความสมัพนัธใ์นกลุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นพยาบาลจ านวน 216 คนในหน่วยและแผนก
ต่างๆ ของโรงพยาบาลศูนย์แห่งชาตใินเมอืงทมิพู ประเทศภูฏาน เก็บขอ้มูลใน
เดอืนมนีาคม 2560 โดยใชแ้บบสอบถามทีม่โีครงสรา้งซึง่ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ
ของพยาบาล ความรู้และทศันคตเิกี่ยวกบัการฆ่าตวัตาย แบบสอบถามในส่วน
ความรูม้คีวามเทีย่งเชงิความสอดคลอ้งภายในทีย่อมรบัได ้(คา่สมัประสทิธขิอง KR 
20 = 0.70) และในสว่นทศันคตติอ่การฆา่ตวัตายมคีวามเทีย่งระดบัสูง (ค่าสมัประ
สทิธคิรอนบาคแอลฟา = 0.80) ใชส้ถติเิชงิพรรณนา สถติสิหสมัพนัธ์ของเปียร์สนั 
และพอยท์ไบซเีรยีลในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ผลการศึกษา:  พยาบาลมคีวามรู ้
(mean = 14.31; SD = 2.88) และทศันคต ิ(mean = 53.86; SD = 6.36) เกีย่วกบั
การฆา่ตวัตายในระดบัปานกลาง คุณลกัษณะของพยาบาล (อายุ ระดบัการศกึษา  
ระยะเวลาการประกอบวชิาชพีพยาบาลและประวตักิารพยายามหรอืคดิฆา่ตวัตาย
ของพยาบาล) มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัส าคญัทางสถติกิบัความรูเ้กี่ยวกบัการฆา่
ตัวตาย นอกจากนี้ ในด้านเพศ  ระยะเวลาการประกอบวิชาชีพพยาบาล  
ประสบการณ์การใหก้ารพยาบาลผูท้ี่คดิฆา่ตวัตายและการศกึษาและฝึกอบรมใน
เรือ่งการฆา่ตวัตายมคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนีัยส าคญัทางสถติกิบัทศันคติต่อการฆา่
ตวัตาย ความรูแ้ละทศันคตเิกีย่วกบัการฆา่ตวัตายของพยาบาลมคีวามสมัพนัธ์กนั
เชงิบวก  (r = 0.25, P < 0.01). สรปุ: ผลการวจิยันี้สามารถใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐาน
เพื่อพฒันาการดูแลและรูปแบบการพยาบาลที่มปีระสทิธภิาพเกี่ยวกบัการฆา่ตวั
ตาย ทัง้นี้ควรจดัใหพ้ยาบาลไดร้บัการศกึษาและฝึกอบรมเพื่อเพิม่พูนความรูแ้ละ
ทศันคตเิกีย่วกบัการฆา่ตวัตาย  

ค าส าคญั: การฆา่ตวัตาย, ความรู,้ ทศันคต,ิ พยาบาล, ประเทศภฏูาน 
 
 
 

Abstract 

Objective: To explore Bhutanese nurse’s knowledge about and attitudes 
towards suicide, to determine the association between nurse’s 
characteristics and their knowledge about and attitudes towards suicide, 
and to test the relationship between knowledge about and attitudes towards 
suicide. Method: A descriptive study with the correlational method was 
conducted in 216 nurses working in various units and departments of the 
National Referral hospital in Thimphu city of Bhutan. Data collection was 
performed in March, 2017 using structured questionnaires, i.e. nurses’ 
characteristics, suicidal knowledge questionnaire and suicidal attitude 
questionnaire. The internal consistency reliability of the knowledge 
questionnaire was acceptable (Kuder-Richardson 20 coefficient = 0.70), 
whereas that of the attitude questionnaire was high (Cronbach’s alpha 
coefficient = 0.80). Descriptive statistics, Pearson’s product moment and 
point biserial correlation were used for data analyses. Results: Knowledge 
about (mean = 14.31; SD = 2.88) and attitudes towards (mean = 53.86; SD 
= 6.36) suicide among nurses were in moderate levels. Nurse’s 
characteristics including age, level of education, years of experience, and 
nurses’ history of attempted or contemplated suicide were significantly 
associated with knowledge about suicide. Nurse’s gender, years of 
experience, past caring experience, and previous training and education 
were significantly associated with nurse’s attitudes towards suicide. There 
was also a significant positive correlation between nurse’s knowledge about 
and attitudes towards suicide (r = 0.25, P < 0.01). Conclusion: The study 
results can be used as baseline data to develop effective nursing care and 
interventions pertinent to suicide. Training and education are needed for 
nurses to improve their knowledge about and attitudes towards suicide. 
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Introduction 

Bhutan is a small Himalayan kingdom situated between 
two giants of the world, China and India. With merely a 
population of about seven hundred thousands, the country is 
seeing increasing number of suicide and attempted suicide 
cases over a last few decades.1 In Bhutan, suicide death 
ranks among the top six leading causes of death after 
alcoholic liver disease, other circulatory diseases, cancers, 

respiratory diseases, and road accident deaths.1 The Gross 
National Happiness survey (2010) reported high suicide 
rates from rural areas and higher numbers of cases of 
attempted suicide from urban society. In a five-year review of 
suicide cases from 2009 to 2013 in Bhutan, a total of 361 
suicide deaths were documented by the Royal Bhutan Police 
which was an average of six suicide deaths per month. 


