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บทคัดยอ
การวิจยั ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใหความสําคัญและการรับรูตอ
การพยาบาลดา นจิ ตวิ ญญาณของพยาบาลและผู ปว ยสูง อายุ มุ สลิม ที่ เ ขา รั บ การรั ก ษาในโรง
พยาบาล กลุมตัวอยาง 3 กลุม คือผูป ว ยสูงอายุมุสลิม พยาบาลไทยมุสลิมและพยาบาลไทยพุทธ
กลุมละ 100 คน เลือกกลุม ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับการใหความสําคัญและการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณ วิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC+ สถิตทิ ใี่ ช คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติที
(paired t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one way analysis of variance) ทดสอบ
คาเอฟ (F-test)
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
1. คะแนนการใหความสําคัญตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณโดยรวมและรายดานทุก
ดานของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม สูงกวาคะแนนการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติ เมื่อทดสอบดวย paired t-test (p<.05) โดยกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม มีคะแนนเฉลี่ย
การใหความสําคัญตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณโดยรวมอยูในระดับสูง สวนคะแนนเฉลี่ยการ
รับรูต อ การพยาบาลดานจิตวิญญาณโดยรวมของพยาบาลไทยมุสลิมอยูในระดับสูง ผูปวยสูงอายุ
มุสลิมและพยาบาลไทยพุทธอยูในระดับปานกลาง
2. การใหความสําคัญตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F=14.679, p<.01) โดยพยาบาลไทยมุสลิมมีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด (M=83.76) รองลงมาคือผูปวยสูงอายุมุสลิม (M=77.24) และพยาบาลไทยพุทธมี
คะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด (M=76.03) เมือ่ ทดสอบความแตกตางระหวางคูพบวา พยาบาลไทยมุสลิมกับ
พยาบาลไทยพุทธ พยาบาลไทยมุสลิมกับผูปวยสูงอายุมุสลิม มีคะแนนการใหความสําคัญตอการ
พยาบาลดานจิตวิญญาณโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนพยาบาลไทยพุทธกับ
ผูป ว ยสูงอายุมุสลิมใหความสําคัญตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณไมแตกตางกัน
(3)

3. การพยาบาลที่ผูปวยสูงอายุมุสลิมใหความสําคัญใน 5 อันดับแรก คือ 1) การที่
พยาบาลแสดงความกระตือรือรนในการรักษาพยาบาลเพื่อใหผูปวยสูงอายุมุสลิมมีกําลังใจในการ
ดูแลตนเองใหหายจากการเจ็บปวย 2) การทีพ่ ยาบาลใหการตอนรับดวยทาทีเปนมิตรยิ้มแยมเปน
กันเอง 3) การทีพ่ ยาบาลบอกกลาวหรือขออนุญาตผูปวยสูงอายุมุสลิมทุกครั้งกอนใหการพยาบาล
4) การที่พยาบาลดูแล/ตรวจเยี่ยมอาการผูปวยสูงอายุมุสลิมอยางสมํ่าเสมอและการที่พยาบาลมี
การพูดคุยกับผูปวยสูงอายุมุสลิมโดยใชภาษาที่เขาใจ และ 5) การทีพ่ ยาบาลบอกหรือแสดงความ
หวงใยแกผูปวยสูงอายุมุสลิมโดยการพูดคุยหรือการสัมผัสอยางออนโยน ซึ่งสอดคลองกับกิจ
กรรมการพยาบาลที่พยาบาลไทยมุสลิมและพยาบาลไทยพุทธใหความสําคัญใน 5 อันดับแรกเชน
กัน
4. การรับรูต อการพยาบาลดานจิตวิญญาณของกลุมตัวอยางทั้ง 3 กลุม มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F=12.664, p<.01) โดยพยาบาลไทยมุสลิมมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
(M=73.11) รองลงมาคือพยาบาลไทยพุทธ (M=70.80) และผูปวยสูงอายุมุสลิมมีคะแนนเฉลี่ยตํ่า
สุด (M=66.71) เมือ่ ทดสอบความแตกตางระหวางคูพบวา ผูปวยสูงอายุมุสลิมกับพยาบาลไทย
มุสลิม ผูปวยสูงอายุมุสลิมกับพยาบาลไทยพุทธ มีคะแนนการรับรูตอการพยาบาลดานจิต
วิญญาณโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนพยาบาลไทยมุสลิมกับพยาบาลไทย
พุทธรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณโดยรวมไมแตกตางกัน
ผลการศึกษาครั้งนี้ใชเปนแนวทางในการดูแลผูปวยสูงอายุมุสลิมใหสอดคลองกับความ
ตองการดานจิตวิญญาณตามแนวทางและหลักการของศาสนาอิสลาม
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Abstract

The purpose of this descriptive study was to compare the spiritual care valued
and perceived among hospitalized Muslim elders, Muslim nurses and Buddhist nurses
who were working in district hospitals in Pattani. The subjects were selected using
purposive sampling of 100 per group. Data were collected using questionnaires
covering spiritual care for Muslim elders as valued and perceived by nurses and
hospitalized Muslim elders. The data were analyzed on computer using SPSS/PC+
program to obtain percentage, mean, standard deviation, t-test, one way analysis of
variance and Scheffe ’s test.
The results were as follows:
1. The score of the whole and categories of spiritual care valued by the 3
groups; hospitalized Muslim elders, Muslim nurses and Buddhist nurses, was
significantly higher than spiritual care perceived score when testing by paired t-test (p
<.05). The score of spiritual care as valued by the 3 groups was at a high level and the
score of spiritual care as perceived by Muslim nurses was at a high level, while the
score of spiritual care as perceived by Muslim elders and Buddhist nurses was at a
moderate level.
2. Comparing the mean of spiritual care valued among the 3 groups:
hospitalized Muslim elders, Muslim nurses and Buddhist nurses, there were significant
differences (F=14.679, p<.01). The mean of spiritual care valued by Muslim nurses was
higher than that of hospitalized Muslim elders and Buddhist nurses. When testing the
difference between hospitalized Muslim elders and Muslim nurses, there was a
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significant difference. The result was the same when comparing between Muslim nurses
and Buddhist nurses, whereas the mean of spiritual care valued by hospitalized Muslim
elders and by Buddhist nurses was not significantly different.
3. Muslim elders wanted the five important activities; 1) active nursing care
2) friendliness 3) asking for permission before giving nursing care 4) giving steady
treatment and speaking in the same language and 5) acting gently. Buddhist nurses
and Muslim nurses agreed with these five activities.
4. Comparing the mean of spiritual care perceived among the 3 groups:
hospitalized Muslim elders, Muslim nurses and Buddhist nurses, there were significant
differences (F=12.664, p<.01). The mean of spiritual care perceived by Muslim nurses
was higher than that of Buddhist nurses and hospitalized Muslim elders. When
comparing between hospitalized Muslim elders and Buddhist nurses, there was a
significant difference. The result was the same when comparing between hospitalized
Muslim elders and Muslim nurses. While the mean of spiritual care perceived between
Buddhist nurses and Muslim nurses was not significantly different.
The results of this study will be used to care for hospitalized Muslim elders. It is
in accordance with Islamic perspective.
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