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Abstract
 Purpose: To examine the relationship between knowledge, attitude, barriers, and nurses’  
behavior in pediatric palliative care.
 Design: Correlational study design.
 Methods: The sample included 95 nurses working in the pediatric wards at a super tertiary 
care hospital.  Nurses who were working in pediatric wards more than 1 year and had palliative care 
experience for at least one pediatric patient were recruited to be the study sample. Data were  
collected using an assessment form of demographic information, and a set of questionnaires:  
knowledge of, attitude towards, and barriers to pediatric palliative care, as well as pediatric palliative 
care behavior. Descriptive statistics and Spearman’s rank correlation coefficient were used in data 
analysis.
 Main findings: The subjects had a high level of knowledge and behavior, good attitude, and 
moderate level of barriers to pediatric palliative care. Attitude was significantly positive correlated 
at a low level with nurses’ behavior in pediatric palliative care (rs = .21, p < .05). Barriers to care were 
significantly negative correlated at a low level with nurses’ behavior in pediatric palliative care  
(rs = -.23, p < .05). Knowledge was not correlated with nurses’ behavior in pediatric palliative care.
 Conclusion and recommendations: This study shows that attitude towards and barriers to 
care are negatively correlated with nurses’ behavior in pediatric palliative care. Nurses should discuss 
on and find out strategies to embrace good attitude to nurses and reduce barriers to pediatric  
palliative care so that the quality care would be further efficient. 

Keywords: attitude, barriers, behavior, knowledge, palliative care

J Nurs Sci. 2018;36(2):18-29

Corresponding Author: Assistant Professor Sudaporn Payakkaraung, Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok 10700, 
Thailand; e-mail: sudaporn.pay@mahidol.ac.th
* Master’s thesis, Master of Nursing Science Program in Pediatric Nursing, Faculty of Nursing and Faculty of Graduate Studies,  
 Mahidol University
1 Faculty of Nursing, Mahidol University, Bangkok, Thailand



J NURS SCI   Vol 36 No 2 April - June 2018

Journal of Nursing Science 19

J Nurs Sci. 2018;36(2):18-29

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และอุปสรรค กับพฤติกรรม

ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคอง*

จินตนา เทพเสาร์1, สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง, ปร.ด.1 วนิดา เสนะสุทธิพันธุ์, PhD1 อรุณรัตน์ ศรีจันทรนิตย์, PhD1

บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์:	เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้	ทัศนคติ	และอุปสรรคในการดูแลกับพฤติกรรมของพยาบาล

ในการดูแลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคอง

 รูปแบบการวิจัย:	การศึกษาความสัมพันธ์

 วิธีดำาเนินการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลในหอผู้ป่วยเด็กของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิข้ันสูงแห่งหน่ึง	จำานวน	

95	คน	 ท่ีมีประสบการณ์ในการทำางานต้ังแต่	1	 ปีข้ึนไป	และเคยดูแลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคองอย่างน้อย	1	ราย	 

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินข้อมูลส่วนบุคคล	ความรู้	ทัศนคติ	อุปสรรคในการดูแลและพฤติกรรมในการดูแล

ผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคอง	วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของสเปียร์แมน

 ผลการวิจัย:	กลุ่มตัวอย่างมีความรู้และพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก	มีทัศนคติท่ีดี	และมีอุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง	

ซ่ึงทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับตำา่กับพฤติกรรมของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคองอย่าง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติ	(r
s
	=	.21,	p	<	.05)	และอุปสรรคในการดูแลมีความสัมพันธ์ทางลบระดับตำา่กับพฤติกรรมของพยาบาล

ในการดูแลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	(r
s
	=	-.23,	p	<	.05)	ส่วนความรู้ไม่มีความสัมพันธ์

กับพฤติกรรมของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคอง

 สรุปและข้อเสนอแนะ:	จากการศึกษาน้ีพบว่า	อุปสรรคในการดูแลมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมของพยาบาล

ในการดูแลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคอง	พยาบาลจึงควรมีการอภิปรายร่วมหากลยุทธ์ในการปลูกฝังทัศนคติท่ีดี 

แก่พยาบาล	และลดอุปสรรคในการดูแลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคองเพ่ือพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ

ต่อไป
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