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ภาคผนวก ก
ตาราง 1
เปรียบเทียบการใหความสํ าคัญและการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของผูปวยสูงอายุ
มุสลิม เปนรายขอ (N=100)

ขอที่
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ขอความ
ความเชื่อและความศรัทธา
พยาบาลแนะนําใหทานระลึกถึงอัลลอฮฺ
ใหมากขึ้นหรือกลาวขอพรตออัลลอฮฺ
(ดุอาอฺ) เพื่อใหบรรเทาหรือหายจากการ
เจ็บปวย
พยาบาลจัดหาขอความหรือบทขอพร
(ดุอาอฺ) สําหรับผูปวยปดที่บริเวณฝา
ผนังหรือหัวเตียงเพื่อกระตุนเตือนให
ทานระลึกถึงอัลลอฮฺ
พยาบาลพูดคุยหรือรับฟงเกี่ยวกับ
ความเชื่อทางศาสนาที่ทานปฏิบัติหรือ
เคยปฏิบัติขณะเจ็บปวย เชน การอาน
คัมภีรอัล-กุรอาน
พยาบาลพูดใหกําลังใจแกทานในการ
ตอสูและอดทน (ซอบัร) ตอความเจ็บ
ปวย
พยาบาลจัดบอรดหรือแผนพับใหความ
รูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนขณะเจ็บปวยที่
สอดคลองตามหลักคําสอนทางศาสนา
พยาบาลไดใหโอกาสทานกลาวคําขอ
พรหรือพยาบาล(มุสลิม)กลาวคําขอพร
(บิสมิลาฮฺ) กอนทําหัตถการ เชน การ
เจาะเลือดหรือฉีดยา

*P < .05

ระดับการใหความสําคัญ
M
SD

ระดับการพยาบาลที่ไดรับ
M
SD

t-test

2.52

.77

1.71

.81

8.72*

1.92

.90

1.12

.36

8.89*

2.38

.79

1.72

.81

7.61*

2.63

.56

2.05

.74

7.31*

2.00

.92

1.21

.54

8.35*

2.54

.70

2.00

.88

6.38*

81

ตาราง 1 (ตอ)

ขอที่
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

ขอความ
การปฏิบัติตามหลักศาสนา
พยาบาลจัดหองหรือสถานที่ภายใน
หอผูปวย หรือภายในโรงพยาบาลเพื่อ
ใหทานไดละหมาด
พยาบาลจัดหาชุดหรืออุปกรณสํารอง
ไวสําหรับทานเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการละหมาด
พยาบาลจัดใหมีเครื่องเสียงสําหรับ
เชิญชวน(อะซาน) หรือการแจงเตือน
เมื่อถึงเวลาละหมาด
พยาบาลอนุญาตใหผูนําศาสนาเขามา
ใหคําแนะนําทางศาสนา เชน การอาน
บทขอพร (ดุอาอฺ) หรือการใหทางนํา
พยาบาลจัดเตรียมนํ้าสํารองกรณีที่นํ้า
ไมไหลเพื่อใหทานนําไปใชในการอาบ
นํ้าละหมาด
พยาบาลจัดใหมีคัมภีรอัล-กุรอานไวใน
หอผูปวย
พยาบาลอนุญาตใหญาติอานคัมภีร
อัล-กุรอานใหทานฟง
หลักคุณธรรม
พยาบาลบอกหรือแสดงความหวงใย
แกทาน โดยการพูดคุยหรือการสัมผัส
อยางออนโยน
พยาบาลดูแล/ตรวจเยี่ยมอาการทาน
อยางสมํ่าเสมอ
พยาบาลแสดงความกระตือรือรนเมื่อ
ทานรองขอความชวยเหลือ

*P < .05

ระดับการใหความสําคัญ
M
SD

ระดับการพยาบาลที่ไดรับ
M
SD

t-test

2.40

.82

1.95

.87

5.11*

2.19

.88

1.50

.73

7.90*

1.94

.92

1.31

.58

7.75*

2.45

.80

2.18

.81

4.26*

2.18

.86

1.65

.81

5.79*

1.97

.89

1.28

.59

7.52*

2.59

.67

2.48

.72

2.75*

2.78

.44

2.65

.50

2.80*

2.79

.41

2.67

.47

2.93*

2.84

.37

2.68

.49

3.15*
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ตาราง 1 (ตอ)

ขอที่
ขอความ
17. พยาบาลแสดงความกระตือรือรนใน
การรักษา พยาบาลเพื่อใหทานมีกําลัง
ใจในการดูแลตนเองใหหายจากการ
เจ็บปวย
18. พยาบาลดูแลใหทานไดรับอาหารที่มี
ประโยชนอยางเพียงพอและเหมาะสม
กับโรคหรืออาการ
19. พยาบาลแนะนําหรือจัดอาหารที่ไมขัด
ตอบทบัญญัติ (ฮะรอม) ของศาสนา
ใหแกทาน
20. พยาบาลใหขอมูลทานในเรื่องของ
อาหารและยา
21. พยาบาลดูแลใหทานรักษาความ
สะอาดของรางกาย
22. พยาบาลเปดโอกาสใหญาติเขาเยี่ยม
ทานโดยใชเวลาตามสมควร
23. พยาบาลดูแลการสวมใสเสื้อผาโดย
ปกปดในสวนที่ไมควรเปดเผย
24. พยาบาลอนุญาตใหผูสูงอายุหญิงสวม
ผาคลุมศีรษะหรืออนุญาตใหผูสูงอายุ
ชายสวมหมวกเมื่อไมขัดตอการรักษา
25. พยาบาลใหการตอนรับดวยทาทีเปน
มิตร ยิ้มแยม เปนกันเอง
26. พยาบาลจัดหองพักหรือเตียงแยกเปน
สัดสวนชาย/หญิงหรือหากจําเปนก็
ควรจัดใหมีผามานกั้น

*P < .05

ระดับการใหความสําคัญ
M
SD
.45
2.77

ระดับการพยาบาลที่ไดรับ
M
SD
.51
2.69

t-test
1.91NS

2.54

.63

2.39

.63

2.34*

2.65

.56

2.26

.71

5.61*

2.70

.48

2.37

.65

6.19*

2.55

.70

2.28

.71

4.49*

2.75

.50

2.66

.54

2.23*

2.46

.67

2.48

.66

.41 NS

2.52

.66

2.49

.69

.49 NS

2.83

.40

2.68

.49

3.45*

2.62

.65

2.57

.66

1.68NS
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ตาราง 1 (ตอ)
ระดับการใหความสําคัญ
ขอที่
ขอความ
M
SD
27. พยาบาลจัดใหมีบุคคลที่เปนเพศเดียว
.80
2.35
กันกับทานอยูดวยขณะที่แพทยตรวจ
เพียงลําพัง
28. พยาบาลมีการพูดคุยกับทานโดยใช
2.79
.43
ภาษาที่ทานเขาใจ
29. พยาบาลแสดงกิริยาและวาจาที่ออน
2.73
.47
นอมตอทาน
30. พยาบาลบอกกลาวหรือขออนุญาต
2.81
.46
ทานทุกครั้งกอนใหการพยาบาล เชน
การฉีดยา การเจาะเลือด
31. พยาบาลกลาวทักทายหรือพยาบาล
.87
2.05
(มุสลิม)กลาว “อัสสลามุ อาลัยกุม”
ขณะตรวจเยี่ยมอาการทาน

*P < .05

ระดับการพยาบาลที่ไดรับ
M
SD
.75
2.33

t-test
.35NS

2.58

.52

4.85*

2.59

.49

3.28*

2.77

.47

.85NS

1.41

.60

7.25*

84

ภาคผนวก ข
ตาราง 2
เปรียบเทียบการใหความสําคัญและการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของพยาบาลไทย
มุสลิม เปนรายขอ (N=100)

ขอที่
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ขอความ
ความเชื่อและความศรัทธา
การแนะนําใหผูสูงอายุระลึกถึงอัลลอฮฺ
ใหมากขึ้นหรือกลาวขอพรตออัลลอฮฺ
(ดุอาอฺ) เพื่อใหบรรเทาหรือหายจาก
การเจ็บปวย
การจัดหาขอความหรือบทขอพร
(ดุอาอฺ) สําหรับผูปวยปดที่บริเวณฝา
ผนังหรือหัวเตียงเพื่อกระตุนเตือนใหผู
สุงอายุระลึกถึงอัลลอฮฺ
การพูดคุยหรือรับฟงเกี่ยวกับความเชื่อ
ทางศาสนาที่ผูสูงอายุปฏิบัติหรือเคย
ปฏิบัติขณะเจ็บปวย เชน การอาน
คัมภีรอัล-กุรอาน
การพูดใหกําลังใจแกผูสูงอายุในการ
ตอสูและอดทน (ซอบัร) ตอความเจ็บ
ปวย
การจัดบอรดหรือแผนพับใหความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนขณะเจ็บปวยที่
สอดคลองตามหลักคําสอนทาง
ศาสนา
การใหโอกาสผูสูงอายุกลาวคําขอพร
หรือทาน(กรณีพยาบาลมุสลิม)กลาว
คําขอพร(บิสมิลาฮฺ) กอนทําหัตถการ
เชน การเจาะเลือดหรือฉีดยา

*P < .05

ระดับการใหความสําคัญ
M
SD

ระดับการพยาบาลที่ให
M
SD

t-test

2.89

.37

2.54

.61

6.49*

2.54

.81

1.57

.67

6.07*

2.78

.46

2.26

.68

7.72*

2.85

.39

2.53

.66

5.32*

2.13

.75

1.51

.67

7.09*

2.82

.44

2.62

.66

3.76*
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ตาราง 2 (ตอ)

ขอที่
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

ขอความ
การปฏิบัติตามหลักศาสนา
การจัดหองหรือสถานที่ภายในหอผู
ปวย หรือภายในโรงพยาบาลเพื่อใหผู
สูงอายุไดละหมาด
การจัดหาชุดหรืออุปกรณสํารองไว
สําหรับผูสูงอายุเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการละหมาด
การจัดใหมีเครื่องเสียงสําหรับเชิญ
ชวน(อะซาน) หรือการแจงเตือนเมื่อถึง
เวลาละหมาด
การอนุญาตใหผูนําศาสนาเขามาให
คําแนะนําทางศาสนา เชน การอาน
บทขอพร (ดุอาอฺ) หรือการใหทางนํา
การจัดเตรียมนํ้าสํารองกรณีที่นํ้าไม
ไหลเพื่อใหผูสูงอายุนําไปใชในการ
อาบนํ้าละหมาด
การรวม/รับผิดชอบจัดใหมีคัมภีรอัลกุรอานไวในหอผูปวย
การอนุญาตใหญาติอานคัมภีรอัลกุรอานใหผูปวยสูงอายุฟง
หลักคุณธรรม
การบอกหรือแสดงความหวงใยแกผูสูง
อายุ โดยการพูดคุยหรือการสัมผัส
อยางออนโยน
การดูแล/ตรวจเยี่ยมอาการผูสูงอายุ
อยางสมํ่าเสมอ
การแสดงความกระตือรือรนเมื่อผูสูง
อายุรองขอความชวยเหลือ

*P < .05

ระดับการใหความสําคัญ
M
SD

ระดับการพยาบาลที่ให
M
SD

t-test

2.67

.62

2.18

.86

5.78*

2.53

.72

1.84

.86

7.34*

2.26

.84

1.46

.70

8.04*

2.68

.55

2.34

.73

5.45*

2.39

.75

1.83

.77

6.72*

2.24

.79

1.47

.70

8.18*

2.82

.46

2.61

.67

4.05*

2.91

.29

2.73

.47

4.66*

2.81

.42

2.52

.58

5.59*

2.90

.33

2.70

.52

4.06*
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ตาราง 2 (ตอ)

ขอที่
ขอความ
17. การแสดงความกระตือรือรนในการ
รักษาพยาบาลเพื่อใหผูสูงอายุมีกําลัง
ใจในการดูแลตนเองใหหายจากการ
เจ็บปวย
18. การดูแลใหผูสูงอายุไดรับอาหารที่มี
ประโยชนอยางเพียงพอและเหมาะสม
กับโรคหรืออาการ
19. การดูแลใหมีการจัดอาหารที่ไมขัดตอ
บทบัญญัติ (ฮะรอม)
20. การใหขอมูลผูสูงอายุในเรื่องของ
อาหารและยา
21. การดูแลใหผูสูงอายุรักษาความ
สะอาดของรางกาย
22. การเปดโอกาสใหญาติเขาเยี่ยมผูสูง
อายุโดยใชเวลาตามสมควร
23. การดูแลการสวมใสเสื้อผาโดยปกปด
ในสวนที่ไมควรเปดเผย
24. การอนุญาตใหผูสูงอายุหญิงสวมผา
คลุมศีรษะหรืออนุญาตใหผูสูงอายุ
ชายสวมหมวกเมื่อไมขัดตอการรักษา
25. การตอนรับดวยทาทีเปนมิตร ยิ้มแยม
เปนกันเอง
26. การจัดหองพักหรือเตียงแยกเปนสัด
สวนชาย/หญิงหรือหากจําเปนก็ควร
จัดใหมีผามานกั้น

*P < .05

ระดับการใหความสําคัญ
M
SD
.35
2.86

ระดับการพยาบาลที่ให
M
SD
.51
2.68

t-test
4.13*

2.65

.61

2.47

.67

3.13*

2.83

.43

2.60

.60

4.51*

2.85

.39

2.60

.59

4.81*

2.82

.46

2.54

.64

4.76*

2.78

.44

2.64

.58

2.46*

2.78

.50

2.44

.64

6.13*

2.87

.37

2.62

.60

4.48*

2.93

.26

2.83

.40

2.76*

2.78

.48

2.45

.69

5.32*
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ตาราง 2 (ตอ)

ขอที่
ขอความ
27. การจัดใหมีบุคคลที่เปนเพศเดียวกัน
กับผูสูงอายุอยูดวยขณะที่แพทยตรวจ
เพียงลําพัง
28. การพูดคุยกับผูสูงอายุโดยใชภาษาที่ผู
สูงอายุเขาใจ
29. การแสดงกิริยาและวาจาที่ออนนอม
ตอผูสูงอายุ
30. การบอกกลาวหรือขออนุญาตผูสูงอายุ
ทุกครั้งกอนใหการพยาบาล เชน การ
ฉีดยา การเจาะเลือด
31. การกลาวทักทายหรือกลาว “อัสสลามุ
อาลัยกุม” (กรณีพยาบาลมุสลิม)
ขณะตรวจเยี่ยมอาการผูปวยสูงอายุ

*P < .05

ระดับการใหความสําคัญ
M
SD
.62
2.60

ระดับการพยาบาลที่ให
M
SD
.69
2.38

t-test
4.36*

2.89

.31

2.75

.46

3.11*

2.93

.26

2.79

.43

3.47*

2.90

.30

2.81

.46

1.90NS

2.46

.67

1.80

.72

8.31*
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ภาคผนวก ค
ตาราง 3
เปรียบเทียบการใหความสํ าคัญและการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของพยาบาลไทย
พุทธ เปนรายขอ (N =100)

ขอที่
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ขอความ
ความเชื่อและความศรัทธา
การแนะนําใหผูสูงอายุระลึกถึงอัลลอฮฺ
ใหมากขึ้นหรือกลาวขอพรตออัลลอฮฺ
(ดุอาอฺ) เพื่อใหบรรเทาหรือหายจาก
การเจ็บปวย
การจัดหาขอความหรือบทขอพร
(ดุอาอฺ) สําหรับผูปวยปดที่บริเวณฝา
ผนังหรือหัวเตียงเพื่อกระตุนเตือนใหผู
สูงอายุระลึกถึงอัลลอฮฺ
การพูดคุยหรือรับฟงเกี่ยวกับความเชื่อ
ทางศาสนาที่ผูสูงอายุปฏิบัติหรือเคย
ปฏิบัติขณะเจ็บปวย เชน การอาน
คัมภีรอัล-กุรอาน
การพูดใหกําลังใจแกผูสูงอายุในการ
ตอสูและอดทน (ซอบัร) ตอความเจ็บ
ปวย
การจัดบอรดหรือแผนพับใหความรู
เกี่ยวกับการปฏิบัติตนขณะเจ็บปวยที่
สอดคลองตามหลักคําสอนทาง
ศาสนา
การใหโอกาสผูสูงอายุกลาวคําขอพร
หรือทาน(กรณีพยาบาลมุสลิม)กลาว
คําขอพร(บิสมิลาฮฺ) กอนทําหัตถการ
เชน การเจาะเลือดหรือฉีดยา

*P < .05

ระดับการใหความสําคัญ
M
SD

ระดับการพยาบาลที่ให
M
SD

t-test

2.02

.78

1.76

.71

3.54*

1.56

.70

1.33

.57

3.01*

2.02

.77

1.72

.70

4.66*

2.36

.72

2.17

.74

3.27*

1.97

.82

1.60

.77

4.48*

2.15

.82

1.86

.85

4.32*
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ตาราง 3 (ตอ)

ขอที่
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

ขอความ
การปฏิบัติตามหลักศาสนา
การจัดหองหรือสถานที่ภายในหอผู
ปวย หรือภายในโรงพยาบาลเพื่อใหผู
สูงอายุไดละหมาด
การจัดหาชุดหรืออุปกรณสํารองไว
สําหรับผูสูงอายุเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการละหมาด
การจัดใหมีเครื่องเสียงสําหรับเชิญ
ชวน(อะซาน) หรือการแจงเตือนเมื่อถึง
เวลาละหมาด
การอนุญาตใหผูนําศาสนาเขามาให
คําแนะนําทางศาสนา เชน การอาน
บทขอพร (ดุอาอฺ) หรือการใหทางนํา
การจัดเตรียมนํ้าสํารองกรณีที่นํ้าไม
ไหลเพื่อใหผูสูงอายุนําไปใชในการ
อาบนํ้าละหมาด
การรวม/รับผิดชอบจัดใหมีคัมภีรอัลกุรอานไวในหอผูปวย
การอนุญาตใหญาติอานคัมภีรอัลกุรอานใหผูปวยสูงอายุฟง
หลักคุณธรรม
การบอกหรือแสดงความหวงใยแกผูสูง
อายุ โดยการพูดคุยหรือการสัมผัส
อยางออนโยน
การดูแล/ตรวจเยี่ยมอาการผูสูงอายุ
อยางสมํ่าเสมอ
การแสดงความกระตือรือรนเมื่อผูสูง
อายุรองขอความชวยเหลือ

*P < .05

ระดับการใหความสําคัญ
M
SD

ระดับการพยาบาลที่ให
M
SD

t-test

2.55

.69

2.28

.74

4.37*

1.98

.75

1.68

.68

4.78*

1.61

.76

1.28

.57

4.63*

2.32

.71

2.12

.70

3.41*

1.99

.76

1.64

.69

4.98*

1.65

.78

1.35

.59

3.95*

2.55

.64

2.39

.68

3.43*

2.80

.45

2.75

.46

1.39 NS

2.77

.47

2.75

.46

.63 NS

2.85

.36

2.83

.40

.63 NS
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ตาราง 3 (ตอ)

ขอที่
ขอความ
17. การแสดงความกระตือรือรนในการ
รักษา พยาบาลเพื่อใหผูสูงอายุมีกําลัง
ใจในการดูแลตนเองใหหายจากการ
เจ็บปวย
18. การดูแลใหผูสูงอายุไดรับอาหารที่มี
ประโยชนอยางเพียงพอและเหมาะสม
กับโรคหรืออาการ
19. การดูแลใหมีการจัดอาหารที่ไมขัดตอ
บทบัญญัติ (ฮะรอม)
20. การใหขอมูลผูสูงอายุในเรื่องของ
อาหารและยา
21. การดูแลใหผูสูงอายุรักษาความ
สะอาดของรางกาย
22. การเปดโอกาสใหญาติเขาเยี่ยมผูสูง
อายุโดยใชเวลาตามสมควร
23. การดูแลการสวมใสเสื้อผาโดยปกปด
ในสวนที่ไมควรเปดเผย
24. การอนุญาตใหผูสูงอายุหญิงสวมผา
คลุมศีรษะหรืออนุญาตใหผูสูงอายุ
ชายสวมหมวกเมื่อไมขัดตอการรักษา
25. การตอนรับดวยทาทีเปนมิตร ยิ้มแยม
เปนกันเอง
26. การจัดหองพักหรือเตียงแยกเปนสัด
สวนชาย/หญิงหรือหากจําเปนก็ควร
จัดใหมีผามานกั้น

*P < .05

ระดับการใหความสําคัญ
M
SD
.37
2.87

ระดับการพยาบาลที่ให
M
SD
.40
2.83

t-test
1.26 NS

2.75

.46

2.64

.56

2.24*

2.65

.58

2.53

.66

2.23*

2.79

.43

2.65

.58

2.84*

2.79

.46

2.64

.52

3.44*

2.74

.44

2.61

.51

3.11*

2.80

.43

2.72

.49

2.36*

2.75

.46

2.68

.53

2.38*

2.89

.35

2.82

.41

2.73*

2.73

.53

2.73

.53

.00 NS
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ตาราง 3 (ตอ)

ขอที่
ขอความ
27. การจัดใหมีบุคคลที่เปนเพศเดียวกัน
กับผูสูงอายุอยูดวยขณะที่แพทยตรวจ
เพียงลําพัง
28. การพูดคุยกับผูสูงอายุโดยใชภาษาที่ผู
สูงอายุเขาใจ
29. การแสดงกิริยาและวาจาที่ออนนอม
ตอผูสูงอายุ
30. การบอกกลาวหรือขออนุญาตผูสูงอายุ
ทุกครั้งกอนใหการพยาบาล เชน การ
ฉีดยา การเจาะเลือด
31. การกลาวทักทายหรือกลาว “อัสสลามุ
อาลัยกุม” (กรณีพยาบาลมุสลิม)
ขณะตรวจเยี่ยมอาการผูปวยสูงอายุ

*P < .05

ระดับการใหความสําคัญ
M
SD
.49
2.69

ระดับการพยาบาลที่ให
M
SD
.59
2.55

t-test
3.28*

2.68

.53

2.46

.59

4.54*

2.86

.41

2.82

.41

.83 NS

2.85

.39

2.86

.38

.27 NS

2.05

.85

1.75

.82

4.10*

ภาคผนวก ง
ตาราง 4
เปรียบเทียบรอยละของกลุมตัวอยางมากกวารอยละ 50 ในการใหความสําคัญตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณในระดับมากเปนรายขอ
ดาน/
ผูปวยสูงอายุมุสลิม
ลําดับที่
ดานความเชื่อและความศรัทธา
1.
พยาบาลใหโอกาสทานกลาวคําขอพรหรือพยาบาล(มุสลิม)
กลาวขอพร (บิสมิลาฮฺ) กอนทําหัตถการ
(รอยละ 84)
2.
พยาบาลแนะนําใหทานระลึกถึงอัลลอฮฺใหมากขึ้นหรือกลาว
ขอพรตออัลลอฮฺเพื่อใหบรรเทาหรือหายจากการเจ็บปวย
(รอยละ 69)
3.
พยาบาลพูดใหกําลังใจแกทานในการตอสูและอดทนตอความ
เจ็บปวย (รอยละ 67)
4.
พยาบาลพูดคุยหรือรับฟงเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาที่ทาน
ปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติขณะเจ็บปวย (รอยละ 57)

พยาบาลไทยมุสลิม

การแนะนําใหผูสูงอายุระลึกถึงอัลลอฮฺใหมากขึ้นหรือ
กลาวขอพรตออัลลอฮฺเพื่อใหบรรเทาหรือหายจาก
การเจ็บปวย (รอยละ 91)
การใหโอกาสผูสูงอายุกลาวคําขอพรหรือพยาบาล
(มุสลิม) กลาวขอพร (บิสมิลาฮฺ) กอนทําหัตถการ
(รอยละ 90)
การพูดใหกําลังใจแกผูปวยสูงอายุในการตอสูและอด
ทนตอความเจ็บปวย (รอยละ 86)
การพูดคุยหรือรับฟงเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาที่
ผูปวยสูงอายุปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติขณะเจ็บปวย
(รอยละ 80)

พยาบาลไทยพุทธ

การใหโอกาสผูสูงอายุกลาวคําขอพร (บิสมิลาฮฺ)
กอนทําหัตถการ (รอยละ 86)
การพูดใหกําลังใจแกผูปวยสูงอายุในการตอสูและ
อดทนตอความเจ็บปวย (รอยละ 50)
-
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ตาราง 4 (ตอ)
ดาน/
ผูปวยสูงอายุมุสลิม
ลําดับที่
ดานการปฏิบัติตามหลักศาสนา
1.
พยาบาลจัดหองหรือสถานที่ภายในหอผูปวยหรือภายในโรง
พยาบาลเพื่อใหทานไดละหมาด (รอยละ 66)
2.

3.
4.
5.
6.

พยาบาลไทยมุสลิม

พยาบาลไทยพุทธ

การจัดหองหรือสถานที่ภายในหอผูปวยหรือภายใน การจัดหาชุดหรืออุปกรณสํารองไวสําหรับผูปวยสูง
โรงพยาบาลเพื่อใหผูปวยสูงอายุไดละหมาด (รอยละ อายุเพือ่ อํานวยความสะดวกในการละหมาด (รอย
84)
ละ 66)
พยาบาลจัดเตรียมนํ้าสํารองกรณีนํ้าไมไหลเพื่อใหทานนําไปใช การจัดหาชุดหรืออุปกรณสํารองไวสําหรับผูปวยสูง
ในการอาบนํ้าละหมาด (รอยละ 64)
อายุเพื่ออํานวยความสะดวกในการละหมาด
(รอยละ 75)
พยาบาลจัดหาชุดหรืออุปกรณสํารองไวสําหรับทานเพื่ออํานวย การจัดเตรียมนํ้าสํารองกรณีนํ้าไมไหลเพื่อใหผูปวย
ความสะดวกในการละหมาด (รอยละ 61)
สูงอายุนําไปใชในการอาบนํ้าละหมาด (รอยละ 72)
การจัดใหมีเครื่องเสียงสําหรับเชิญชวน (อะซาน)
หรือการแจงเตือนเมื่อถึงเวลาละหมาด (รอยละ 66)
การรวมหรือรับผิดชอบใหมีคัมภีรอัล-กุรอานไวในหอ
ผูปวย (รอยละ 55)
การอนุญาตใหผูนําศาสนาเขามาใหคําแนะนําทาง
ศาสนา (รอยละ 51)
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ตาราง 4 (ตอ)
ดาน/
ผูปวยสูงอายุมุสลิม
ลําดับที่
ดานหลักคุณธรรม
1.
การแสดงความกระตือรือรนในการรักษาพยาบาลเพื่อใหผูปวย
สูงอายุมีกําลังใจในการดูแลตนเองใหหายจากการเจ็บปวย
(รอยละ 84)
2.
การจัดหองพักหรือเตียงแยกเปนสัดสวนชาย/หญิงหรือหากจํา
เปนก็ควรจัดใหมีผามานกั้น (รอยละ 84)
3.

การแสดงกิริยาและวาจาที่ออนนอมตอผูปวยสูงอายุ
(รอยละ 80)

4.

การดูแล/ตรวจเยี่ยมอาการผูปวยสูงอายุมุสลิมอยางสมํ่าเสมอ
(รอยละ 79)

5.

การแสดงความกระตือรือรนเมื่อผูปวยสูงอายุรองขอความชวย
เหลือ (รอยละ 79)

พยาบาลไทยมุสลิม

พยาบาลไทยพุทธ

การจัดหองพักหรือเตียงแยกเปนสัดสวนชาย/หญิง
หรือหากจําเปนก็ควรจัดใหมีผามานกั้น (รอยละ 93)

การจัดหองพักหรือเตียงแยกเปนสัดสวนชาย/หญิง
หรือหากจําเปนก็ควรจัดใหมีผามานกั้น
(รอยละ 90)
การบอกกลาวหรือขออนุญาตผูปวยสูงอายุมุสลิมทุก การดูแลใหผูปวยสูงอายุมุสลิมไดรับอาหารที่มี
ครั้งกอนใหการพยาบาล (รอยละ 93)
ประโยชนอยางเพียงพอและเหมาะสมกับโรคหรือ
อาการ (รอยละ 88)
การดูแล/ตรวจเยี่ยมอาการผูปวยสูงอายุมุสลิมอยาง การบอกกลาวหรือขออนุญาตผูปวยสูงอายุมุสลิม
สมํ่าเสมอ (รอยละ 91)
ทุกครั้งกอนใหการพยาบาล (รอยละ 87)
การแสดงความกระตือรือรนในการรักษาพยาบาล
เพื่อใหผูปวนสูงอายุมีกําลังใจในการดูแลตนเองให
หายจากการเจ็บปวย (รอยละ 91)
การแสดงกิริยาและวาจาที่ออนนอมตอผูปวยสูงอายุ
(รอยละ 89)

การแสดงความกระตือรือรนในการรักษาพยาบาล
เพื่อใหผูปวนสูงอายุมีกําลังใจในการดูแลตนเองให
หายจากการเจ็บปวย (รอยละ 85)
การดูแล/ตรวจเยี่ยมอาการผูปวยสูงอายุมุสลิม
อยางสมํ่าเสมอ (รอยละ 82)
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ตาราง 4 (ตอ)
ดาน/
ผูปวยสูงอายุมุสลิม
ลําดับที่
ดานหลักคุณธรรม (ตอ)
6.
การดูแลใหผูปวยสูงอายุมุสลิมไดรับอาหารที่มีประโยชนอยาง
เพียงพอและเหมาะสมกับโรคหรืออาการ (รอยละ 78)
7.
การดูแลการสวมใสเสื้อผาโดยปกปดในสวนที่ไมควรเปดเผย
(รอยละ 78)
8.
9.

10.

พยาบาลไทยมุสลิม

การตอนรับดวยทาทีเปนมิตร ยิ้มแยมเปนกันเอง
(รอยละ 88)
การดูแลใหผูปวยสูงอายุมุสลิมไดรับอาหารที่มี
ประโยชนอยางเพียงพอและเหมาะสมกับโรคหรือ
อาการ (รอยละ 86)
การบอกกลาวหรือขออนุญาตผูปวยสูงอายุมุสลิมทุกครั้งกอน การดูแลใหผูปวยสูงอายุมุสลิมรักษาความสะอาด
ใหการพยาบาล (รอยละ 74)
ของรางกาย (รอยละ 86)
การดูแลใหผูปวยสูงอายุมุสลิมรักษาความสะอาดของรางกาย การบอกหรือแสดงความหวงใยแกผูปวยสูงอายุโดย
(รอยละ 71)
การพูดคุยหรือการสัมผัสอยางออนโยน
(รอยละ 85)
การจัดใหมีบุคคลที่เปนเพศเดียวกับผูปวยสูงอายุมุสลิมอยูดวย การใหขอมูลผูปวยสูงอายุมุสลิมในเรื่องของอาหาร
ขณะที่แพทยตรวจเพียงลําพัง (รอยละ 71)
และยา (รอยละ 85)

พยาบาลไทยพุทธ

การเปดโอกาสใหญาติเขาเยี่ยมผูปวยสูงอายุ
มุสลิมโดยใชเวลาตามสมควร (รอยละ 81)
การอนุญาตใหผูปวยสูงอายุหญิงสวมผาคลุม
ศีรษะ หรืออนุญาตใหผูสูงอายุชายสวมหมวกเมื่อ
ไมขัดตอการรักษา (รอยละ 81)
การดูแลใหผูปวยสูงอายุมุสลิมรักษาความสะอาด
ของรางกาย (รอยละ 80)
การแสดงความกระตือรือรนเมื่อผูปวยสูงอายุรอง
ขอความชวยเหลือ (รอยละ 79)
การจัดใหมีบุคคลที่เปนเพศเดียวกับผูปวยสูงอายุ
มุสลิมอยูดวยขณะที่แพทยตรวจเพียงลําพัง
(รอยละ 77)
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ตาราง 4 (ตอ)
ดาน/
ผูปวยสูงอายุมุสลิม
ลําดับที่
ดานหลักคุณธรรม (ตอ)
11.
การบอกหรือแสดงความหวงใยแกผูปวยสูงอายุโดยการพูด
คุยหรือการสัมผัสอยางออนโยน (รอยละ 69)
12.
การใหขอมูลผูปวยสูงอายุมุสลิมในเรื่องของอาหารและยา
(รอยละ 69)
13.
การเปดโอกาสใหญาติเขาเยี่ยมผูปวยสูงอายุมุสลิมโดยใช
เวลาตามสมควร (รอยละ 67)
14.
15.
16.

การดูแลใหมีการจัดอาหารที่ไมขัดตอบทบัญญัติ (ฮะรอม)
(รอยละ 61)
การตอนรับดวยทาทีเปนมิตร ยิ้มแยมเปนกันเอง (รอยละ
61)
การอนุญาตใหผูปวยสูงอายุหญิงสวมผาคลุมศีรษะ หรือ
อนุญาตใหผูสูงอายุชายสวมหมวกเมื่อไมขัดตอการรักษา
(รอยละ 56)

พยาบาลไทยมุสลิม

การเปดโอกาสใหญาติเขาเยี่ยมผูปวยสูงอายุมุสลิมโดย
ใชเวลาตามสมควร (รอยละ 85)
การแสดงความกระตือรือรนเมื่อผูปวยสูงอายุรองขอ
ความชวยเหลือ (รอยละ 82)
การอนุญาตใหผูปวยสูงอายุหญิงสวมผาคลุมศีรษะ
หรืออนุญาตใหผูสูงอายุชายสวมหมวกเมื่อไมขัดตอการ
รักษา (รอยละ 82)
การจัดใหมีบุคคลที่เปนเพศเดียวกับผูปวยสูงอายุมุสลิม
อยูดวยขณะที่แพทยตรวจเพียงลําพัง (รอยละ 81)
การดูแลการสวมใสเสื้อผาโดยปกปดในสวนที่ไมควร
เปดเผย (รอยละ 79)
การดูแลใหมีการจัดอาหารที่ไมขัดตอบทบัญญัติ
(ฮะรอม) (รอยละ 72)

พยาบาลไทยพุทธ

การดูแลใหมีการจัดอาหารที่ไมขัดตอบทบัญญัติ
(ฮะรอม) (รอยละ 76)
การตอนรับดวยทาทีเปนมิตร ยิ้มแยมเปนกันเอง
(รอยละ 76)
การดูแลการสวมใสเสื้อผาโดยปกปดในสวนที่ไม
ควรเปดเผย (รอยละ 74)
การแสดงกิริยาและวาจาที่ออนนอมตอผูปวยสูง
อายุ (รอยละ 71)
การพูดคุยกับผูปวยสูงอายุโดยใชภาษาที่ผูปวยสูง
อายุเขาใจ (รอยละ 70)
การใหขอมูลผูปวยสูงอายุมุสลิมในเรื่องของอาหาร
และยา (รอยละ 70)
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ตาราง 4 (ตอ)
ดาน/
ผูปวยสูงอายุมุสลิม
พยาบาลไทยมุสลิม
ลําดับที่
ดานหลักคุณธรรม (ตอ)
17.
การพูดคุยกับผูปวยสูงอายุโดยใชภาษาที่ผูปวยสูงอายุเขาใจ การพูดคุยกับผูปวยสูงอายุโดยใชภาษาที่ผูปวยสูงอายุ
(รอยละ 55)
เขาใจ (รอยละ 67)

พยาบาลไทยพุทธ

การบอกหรือแสดงความหวงใยแกผูปวยสูงอายุ
โดยการพูดคุยหรือการสัมผัสอยางออนโยน
(รอยละ 63)
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ภาคผนวก จ
ตาราง 5
เปรียบเทียบรอยละของกลุมตัวอยางมากกวารอยละ 50 ในการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณในระดับมากเปนรายขอ
ดาน/
ผูปวยสูงอายุมุสลิม
พยาบาลไทยมุสลิม
พยาบาลไทยพุทธ
ลําดับที่
ดานความเชื่อและความศรัทธา
1.
พยาบาลใหโอกาสทานกลาวคําขอพรหรือพยาบาล(มุสลิม) การใหโอกาสผูสูงอายุกลาวคําขอพรหรือพยาบาล
การใหโอกาสผูสูงอายุกลาวคําขอพร (บิสมิลาฮฺ)
กลาวขอพร (บิสมิลาฮฺ) กอนทําหัตถการ(รอยละ 79)
(มุสลิม) กลาวขอพร (บิสมิลาฮฺ) กอนทําหัตถการ
กอนทําหัตถการ (รอยละ 87)
(รอยละ 84)
2.
การพูดใหกําลังใจแกผูปวยสูงอายุในการตอสูและอดทน
ตอความเจ็บปวย (รอยละ 62)
3.
การแนะนําใหผูสูงอายุระลึกถึงอัลลอฮฺใหมากขึ้นหรือ
กลาวขอพรตออัลลอฮฺเพื่อใหบรรเทาหรือหายจากการ
เจ็บปวย (รอยละ 60)
ดานการปฏิบัติตามหลักศาสนา
1.
การจัดหองหรือสถานที่ภายในหอผูปวยหรือภายในโรง
พยาบาลเพื่อใหผูปวยสูงอายุไดละหมาด (รอยละ 72)
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ตาราง 5 (ตอ)
ดาน/
ผูปวยสูงอายุมุสลิม
ลําดับที่
ดานหลักคุณธรรม
1.
การดูแลใหผูปวยสูงอายุมุสลิมไดรับอาหารที่มีประโยชนอยาง
เพียงพอและเหมาะสมกับโรคหรืออาการ (รอยละ 71)
2.

3.

4.
5.

พยาบาลไทยมุสลิม

พยาบาลไทยพุทธ

การจัดหองพักหรือเตียงแยกเปนสัดสวนชาย/หญิง
หรือหากจําเปนก็ควรจัดใหมีผามานกั้น (รอยละ 84)

การแสดงความกระตือรือรนในการักษาพยาบาล
เพื่อใหผูปวนสูงอายุมีกําลังใจในการดูแลตนเองให
หายจากการเจ็บปวย (รอยละ 84)
การแสดงความกระตือรือรนในการรักษาพยาบาลเพื่อใหผูปวน การบอกกลาวหรือขออนุญาตผูปวยสูงอายุมุสลิมทุก การดูแลใหผูปวยสูงอายุมุสลิมไดรับอาหารที่มี
สูงอายุมีกําลังใจในการดูแลตนเองใหหายจากการเจ็บปวย
ครั้งกอนใหการพยาบาล (รอยละ 80)
ประโยชนอยางเพียงพอและเหมาะสมกับโรคหรือ
(รอยละ 69)
อาการ (รอยละ 84)
การดูแลการสวมใสเสื้อผาโดยปกปดในสวนที่ไมควรเปดเผย
การแสดงกิริยาและวาจาที่ออนนอมตอผูปวยสูงอายุ การจัดหองพักหรือเตียงแยกเปนสัดสวนชาย/หญิง
(รอยละ 69)
(รอยละ 76)
หรือหากจําเปนก็ควรจัดใหมีผามานกั้น
(รอยละ 83)
การจัดหองพักหรือเตียงแยกเปนสัดสวนชาย/หญิงหรือหากจํา การดูแล/ตรวจเยี่ยมอาการผูปวยสูงอายุมุสลิมอยาง การบอกกลาวหรือขออนุญาตผูปวยสูงอายุมุสลิม
เปนก็ควรจัดใหมีผามานกั้น (รอยละ 69)
สมํ่าเสมอ (รอยละ 74)
ทุกครั้งกอนใหการพยาบาล (รอยละ 83 )
การแสดงความกระตือรือรนเมื่อผูปวยสูงอายุรองขอความชวย การแสดงความกระตือรือรนในการรักษาพยาบาล
การจัดใหมีบุคคลที่เปนเพศเดียวกับผูปวยสูงอายุ
เหลือ (รอยละ 67)
เพื่อใหผูปวนสูงอายุมีกําลังใจในการดูแลตนเองให
มุสลิมอยูดวยขณะที่แพทยตรวจเพียงลําพัง
หายจากการเจ็บปวย (รอยละ 73)
(รอยละ 77)
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ตาราง 5 (ตอ)
ดาน/
ผูปวยสูงอายุมุสลิม
ลําดับที่
ดานหลักคุณธรรม (ตอ)
6.
การดูแล/ตรวจเยี่ยมอาการผูปวยสูงอายุมุสลิมอยางสมํ่าเสมอ
(รอยละ 66)
7.

8.

พยาบาลไทยมุสลิม

การบอกหรือแสดงความหวงใยแกผูปวยสูงอายุโดย
การพูดคุยหรือการสัมผัสอยางออนโยน
(รอยละ 71)
การจัดใหมีบุคคลที่เปนเพศเดียวกับผูปวยสูงอายุมุสลิมอยูดวย การดูแลใหผูปวยสูงอายุมุสลิมไดรับอาหารที่มี
ขณะที่แพทยตรวจเพียงลําพัง (รอยละ 66)
ประโยชนอยางเพียงพอและเหมาะสมกับโรคหรือ
อาการ (รอยละ 70)
การบอกหรือแสดงความหวงใยแกผูปวยสูงอายุโดยการพูดคุย การดูแลการสวมใสเสื้อผาโดยปกปดในสวนที่ไมควร
หรือการสัมผัสอยางออนโยน (รอยละ 61)
เปดเผย (รอยละ 69)

9.

การตอนรับดวยทาทีเปนมิตร ยิ้มแยมเปนกันเอง (รอยละ 60)

10.

การแสดงกิริยาและวาจาที่ออนนอมตอผูปวยสูงอายุ
(รอยละ 59)

การตอนรับดวยทาทีเปนมิตร ยิ้มแยมเปนกันเอง
(รอยละ 68)
การใหขอมูลผูปวยสูงอายุมุสลิมในเรื่องของอาหาร
และยา (รอยละ 66)

พยาบาลไทยพุทธ

การดูแล/ตรวจเยี่ยมอาการผูปวยสูงอายุมุสลิม
อยางสมํ่าเสมอ (รอยละ 76)
การแสดงความกระตือรือรนเมื่อผูปวยสูงอายุรอง
ขอความชวยเหลือ (รอยละ 76)
การอนุญาตใหผูปวยสูงอายุหญิงสวมผาคลุม
ศีรษะ หรืออนุญาตใหผูสูงอายุชายสวมหมวกเมื่อ
ไมขัดตอการรักษา (รอยละ 74)
การตอนรับดวยทาทีเปนมิตร ยิ้มแยมเปนกันเอง
(รอยละ 71)
การดูแลใหผูปวยสูงอายุมุสลิมรักษาความสะอาด
ของรางกาย (รอยละ 70)
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ตาราง 5 (ตอ)
ดาน/
ลําดับที่
ดานหลักคุณธรรม (ตอ)
11.

ผูปวยสูงอายุมุสลิม

พยาบาลไทยมุสลิม

พยาบาลไทยพุทธ

-

การดูแลใหผูปวยสูงอายุมุสลิมรักษาความสะอาด
ของรางกาย (รอยละ 65)

การดูแลใหมีการจัดอาหารที่ไมขัดตอบทบัญญัติ
(ฮะรอม) (รอยละ 68)

12.

-

การเปดโอกาสใหญาติเขาเยี่ยมผูปวยสูงอายุมุสลิม
โดยใชเวลาตามสมควร (รอยละ 62)

การเปดโอกาสใหญาติเขาเยี่ยมผูปวยสูงอายุ
มุสลิมโดยใชเวลาตามสมควร (รอยละ 66)

13.

-

การดูแลใหมีการจัดอาหารที่ไมขัดตอบทบัญญัติ
(ฮะรอม) (รอยละ 57)

การดูแลการสวมใสเสื้อผาโดยปกปดในสวนที่ไม
ควรเปดเผย (รอยละ 62)

14.

-

การแสดงความกระตือรือรนเมื่อผูปวยสูงอายุรองขอ
ความชวยเหลือ (รอยละ 56)

การใหขอมูลผูปวยสูงอายุมุสลิมในเรื่องของอาหาร
และยา (รอยละ 62)

15.

-

การจัดใหมีบุคคลที่เปนเพศเดียวกับผูปวยสูงอายุ
มุสลิมอยูดวยขณะที่แพทยตรวจเพียงลําพัง
(รอยละ 56)

การพูดคุยกับผูปวยสูงอายุโดยใชภาษาที่ผูปวยสูง
อายุเขาใจ (รอยละ 60)
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ตาราง 5 (ตอ)
ดาน/
ลําดับที่
ดานหลักคุณธรรม (ตอ)
16.

17.

ผูปวยสูงอายุมุสลิม

พยาบาลไทยมุสลิม

-

การอนุญาตใหผูปวยสูงอายุหญิงสวมผาคลุมศีรษะ
หรืออนุญาตใหผูสูงอายุชายสวมหมวกเมื่อไมขัดตอ
การรักษา (รอยละ 52)
การพูดคุยกับผูปวยสูงอายุโดยใชภาษาที่ผูปวยสูง
อายุเขาใจ (รอยละ 50)

-

พยาบาลไทยพุทธ

การแสดงกิริยาและวาจาที่ออนนอมตอผูปวยสูง
อายุ (รอยละ 51)
การบอกหรือแสดงความหวงใยแกผูปวยสูงอายุ
โดยการพูดคุยหรือการสัมผัสอยางออนโยน
(รอยละ 50)
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ภาคผนวก ฉ
รายนามผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ

ตําแหนง

1. ผูช ว ยศาสตราจารยนายแพทยเต็มศักดิ์ พึง่ รัศมี

อาจารยแพทยประจําภาควิชา
รังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2. รองศาสตราจารยฟาริดา อิบราฮิม

อาจารยพยาบาลประจําภาควิชา
การพยาบาลอายุรศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล

3. ผูช วยศาสตราจารยพัชรียา ไชยลังกา

อาจารยพยาบาลประจําภาควิชา
การพยาบาลอายุรศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

4. อาจารยอับดุลเลาะ อับรู

อาจารยประจําวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

5. คุณสุนี นิยมเดชา

พยาบาลวิชาชีพ
หนวย Palliative care
โรงพยาบาลสงขลานครินทร
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ภาคผนวก ช
การพิทกั ษสิทธิ์ผูเขารวมวิจัย
แบบพิทกั ษสิทธิผูปวยสูงอายุมุสลิม

เรียน ผูป ว ยสูงอายุมุสลิมทุกทาน
ดิฉนั นางสาวจินตนา ดําเกลีย้ ง นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล
ผูใ หญ (ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กําลังทําการศึกษาวิจัย
เรือ่ ง “การใหความสําคัญและการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของพยาบาลและผูปวยสูง
อายุมสุ ลิม” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใหความสําคัญและการรับรูตอการพยาบาลดานจิต
วิญญาณแกผูปวยสูงอายุมุสลิมในมุมมองของพยาบาลซึ่งเปนผูใหการพยาบาลและในมุมมองของ
ผูป ว ยสูงอายุมสุ ลิมซึ่งเปนผูที่ไดรับการพยาบาล ประโยชนจากการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบระบบบริการพยาบาลใหสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุมุสลิมขณะเขาพัก
รักษาในโรงพยาบาลตามแนวทางและหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม
เนือ่ งจากทานเปนผูปวยซึ่งอยูระหวางการเขาพักรักษาในโรงพยาบาล จึงใครขอความรวม
มือจากทาน ในการตอบแบบสัมภาษณทุกขอ คําตอบของทานจะถูกเก็บรักษาไวเปนความลับ ขอ
มูลทีไ่ ดจะถูกนําเสนอในภาพรวมและจะใชประโยชนในการวิจัยครั้งนี้เทานั้น
ทานมีสิทธิที่จะตอบรับหรือปฏิเสธการตอบแบบสัมภาษณไดตามที่ทานตองการหรือใน
ระหวางที่ตอบแบบสัมภาษณหากมีขอคําถามที่ทําใหทานรูสึกอึดอัดใจไมสะดวกที่จะตอบ ทาน
สามารถปฏิเสธการตอบแบบสัมภาษณครั้งนี้ไดทุกเมื่อ โดยไมมีผลกระทบตอการรักษาพยาบาล
แกตัวทานแตอยางใด
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทานครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวจินตนา ดําเกลี้ยง
นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
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แบบพิทักษสิทธิพยาบาล
เรียน พยาบาลทุกทาน
ดิฉนั นางสาวจินตนา ดําเกลีย้ ง นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาล
ผูใ หญ (ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กําลังทําการศึกษาวิจัย
เรือ่ ง “การใหความสําคัญและการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของพยาบาลและผูปวยสูง
อายุมสุ ลิม” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใหความสําคัญและการรับรูตอการพยาบาลดานจิต
วิญญาณแกผูปวยสูงอายุมุสลิมในมุมมองของพยาบาลซึ่งเปนผูใหการพยาบาลและในมุมมองของ
ผูป ว ยสูงอายุมุสลิมซึ่งเปนผูที่ไดรับการพยาบาล ประโยชนจากการศึกษาครั้งนี้เพือ่ เปนแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบระบบบริการพยาบาลใหสอดคลองกับความตองการของผูปวยสูงอายุมุสลิม
ขณะเขาพักรักษาในโรงพยาบาลตามแนวทางและหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม
เนื่องจากทานเปนบุคคลหนึ่งที่มีประสบการณในการดูแลและใหการพยาบาลผูปวยสูง
อายุมสุ ลิม จึงใครขอความรวมมือจากทาน ในการตอบแบบสอบถามทุกขอ คําตอบของทานจะถูก
เก็บรักษาไวเปนความลับ ขอมูลที่ไดจะถูกนําเสนอในภาพรวมและจะนําไปใชประโยชนในการ
วิจยั ครั้งนี้เทานั้น ทานมีสทิ ธิทจี่ ะตอบรับหรือปฏิเสธการตอบแบบสอบถามไดตามที่ทานตองการ
หรือในระหวางที่ตอบแบบสอบถามหากมีขอคําถามที่ทําใหทานรูสึกอึดอัดใจไมสะดวกที่จะตอบ
ทานสามารถปฏิเสธการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ไดทุกเมื่อ โดยไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานแต
อยางใด
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทานครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวจินตนา ดําเกลี้ยง
นักศึกษาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
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ภาคผนวก ซ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เลขที่แบบสัมภาษณ
ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณผูปวยสูงอายุมุสลิม
สวนที่ 1 แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล
คําชี้แจง แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล โดยผูสัมภาษณทําเครื่องหมาย “/” ลงใน ( ) หรือเติม
คําในชองวาง
1. เพศ
( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

2. อายุ..............ป
3. สถานภาพสมรส
( ) 1. โสด

( ) 2. สมรส

4. การศึกษาสายสามัญ
( ) 1. ไมไดศึกษา
( ) 4. อนุปริญญา

( ) 3. หมาย/หยา/แยก

( ) 2. ประถมศึกษา
( ) 3. มัธยมศึกษา
( ) 5. ปริญญาตรีหรือสูงกวา

5. การศึกษาสายศาสนา
( ) 1. ไมไดศึกษา (ขามไปตอบขอ 7)
6. ประเภทของการศึกษาสายศาสนา
( ) 1. ศึกษาดวยตนเอง
( ) 2. โรงเรียนปอเนาะ

( ) 2. ศึกษา
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( ) 3. โรงเรียนสอนศาสนา ในระดับ
( ) 1. ระดับ 1-4 (อิบติดาอียะฮเทียบเทาการศึกษาภาคบังคับ)
( ) 2. ระดับ 5-7 (มุตะวัสสิเตาะฮ เทียบเทามัธยมศึกษาตอนตน)
( ) 4. ระดับ 6-8 (ซานะวียะฮเทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลาย)
( ) 5. ระดับ 8 ขึ้นไป (สูงกวาซานะวียะหเทียบเทาปริญญาตรีหรือสูงกวา)
( ) 4. อืน่ ๆ ระบุ.....................................................................................
7. ความสามารถในการใชภาษาไทย (ผูสัมภาษณเปนผูประเมิน)
( ) 1. ไมไดเลย (หมายถึง ไมสามารถฟง/พูดภาษาไทยไดเลยตองใชลามตลอด)
( ) 2. ไดบา ง (หมายถึง สามารถฟงภาษาไทยไดบางแตไมสามารถพูดหรือพูด
ไดนอยมากยังตองใชลาม)
( ) 3. ไดคอ นขางดี (หมายถึง สามารถฟงภาษาไทยไดและพูดคอนขางดีแตยัง
ตองใชลามชวยบาง)
( ) 4. ไดดมี าก (หมายถึง สามารถฟง/พูดภาษาไทยไดดี ไมตองใชลาม)
8. ระยะเวลาของการอยูโรงพยาบาล..........................วัน
9. การวินิจฉัยโรค.........................................
10. การรับรูภาวะสุขภาพของตนเองขณะอยูโรงพยาบาล
( ) 1. ไมดีเลย ( ) 2. ไมดี
( ) 3. เจ็บปวยเล็กนอย
( ) 4. เจ็บปวยตามปกติของผูสูงอายุ
11. ผูดูแลขณะอยูโรงพยาบาล
( ) 1. ไมมี

( ) 2. มี ระบุ.........................

12. ขนาดของโรงพยาบาลที่เขาพักรักษา (ผูสัมภาษณเปนผูตอบ)
( ) 1. 10 เตียง
( ) 2. 30 เตียง ( ) 3. 60 เตียงขึ้นไป
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สวนที่ 2 แบบสัมภาษณการใหความสําคัญและการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของผู
ปวยสูงอายุมุสลิม
คําชี้แจง แบบสัมภาษณชุดนี้ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับ การใหความสําคัญและการรับรูตอ
การพยาบาลดานจิตวิญญาณของผูปวยสูงอายุมุสลิม โดยใหผูสัมภาษณทําเครื่องหมาย “/” ลงใน
ชองทีต่ รงกับความคิดเห็นของผูสูงอายุมุสลิมในการใหความสําคัญตอการปฏิบัติของพยาบาลตอผู
สูงอายุมุสลิมในเรื่องตอไปนี้มากนอยเพียงใด และผูสูงอายุมุสลิมไดรับการปฏิบัติจากพยาบาล
มากนอยเพียงใด โดยการเลือกตอบใหถือเกณฑดังนี้
การใหความสําคัญตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของผูสูงอายุ
มาก
หมายถึง ผูป ว ยสูงอายุมุสลิมใหความสําคัญกับการพยาบาลดาน
จิตวิญญาณในระดับสูงหรือมาก
ปานกลาง
หมายถึง ผูป ว ยสูงอายุมุสลิมใหความสําคัญกับการพยาบาล
ดานจิตวิญญาณในระดับปานกลาง
นอย
หมายถึง ผูป ว ยสูงอายุมุสลิมใหความสําคัญกับการพยาบาล
ดานจิตวิญญาณในระดับตํ่าหรือนอย
การรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของผูสูงอายุ
มาก
หมายถึง ผูป ว ยสูงอายุมุสลิมรับรูวาพยาบาลไดใหการพยาบาลดาน
จิตวิญญาณเปนประจําหรือเปนสวนมาก
ปานกลาง
หมายถึง ผูป ว ยสูงอายุมุสลิมรับรูวาพยาบาลไดใหการพยาบาลดาน
จิตวิญญาณเปนบางครั้ง
นอย
หมายถึง ผูป ว ยสูงอายุมุสลิมรับรูวาพยาบาลไดใหการพยาบาลดาน
จิตวิญญาณเปนสวนนอย
ตัวอยาง
ระดับการใหความสําคัญ
ขอที่

ขอความ
มาก

1.
2.

พยาบาลบอกกลาวใหทานระลึกถึงพระเจา
……………………………………….

/

ปาน
กลาง

นอย

ระดับการพยาบาล
ที่ไดรับ
มาก ปาน นอย
กลาง
/
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ขอที่

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

ขอความ

ความเชื่อและความศรัทธา
พยาบาลแนะนําใหทานระลึกถึงอัลลอฮฺให
มากขึ้นหรือกลาวขอพรตออัลลอฮฺ (ดุอาอฺ)
เพื่อใหบรรเทาหรือหายจากการเจ็บปวย เชน
การมูจะ
พยาบาลจัดหาขอความหรือบทขอพร (ดุอาอฺ)
สําหรับผูปวยปดที่บริเวณฝาผนังหรือหัวเตียง
เพื่อกระตุนเตือนใหทานระลึกถึงอัลลอฮฺ
พยาบาลพูดคุยหรือรับฟงเกี่ยวกับความเชื่อ
ทางศาสนาที่ทานปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติขณะ
เจ็บปวย เชน การอานคัมภีรอัล-กุรอาน
พยาบาลพูดใหกําลังใจแกทานในการตอสู
และอดทน (ซอบัร) ตอความเจ็บปวย
พยาบาลจัดบอรดหรือแผนพับใหความรูเกี่ยว
กับการปฏิบัติตนขณะเจ็บปวยที่สอดคลอง
ตามหลักคําสอนทางศาสนา
พยาบาลใหโอกาสทานกลาวระลึกถึงอัลลอฮฺ
หรือพยาบาลมุสลิมกลาว “บิสมิลาฮฺ” กอนทํา
หัตถการ เชน การเจาะเลือดหรือฉีดยา
การปฏิบัติตามหลักศาสนา
พยาบาลจัดหองหรือสถานที่ภายในหอผูปวย
หรือภายในโรงพยาบาลเพื่อใหทานได
ละหมาด
พยาบาลจัดหาชุดหรืออุปกรณสํารองไว
สําหรับทานเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ละหมาด
พยาบาลจัดใหมีเครื่องเสียงสําหรับเชิญชวน
(อะซาน) หรือการแจงเตือนเมื่อถึงเวลา
ละหมาด

ระดับการใหความ
สําคัญ
มาก ปาน นอย
กลาง

ระดับการพยาบาล
ที่ไดรับ
มาก ปาน นอย
กลาง
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10.

พยาบาลอนุญาตใหผูนําศาสนาเขามาใหคํา
แนะนําทางศาสนา เชน การอานบทขอพร (ดุ
อาอฺ) หรือการใหทางนํา
พยาบาลจัดเตรียมนํ้าสํารองกรณีที่นํ้าไมไหล
เพื่อใหทานนําไปใชในการอาบนํ้าละหมาด
พยาบาลจัดใหมีคัมภีรอัล-กุรอานไวในหอผู
ปวย
พยาบาลอนุญาตใหญาติอานคัมภีร
อัล-กุรอานใหทานฟง
หลักคุณธรรม
พยาบาลบอกหรือแสดงความหวงใยแกทาน
โดยการพูดคุยหรือการสัมผัสอยางออนโยน
พยาบาลดูแล/ตรวจเยี่ยมอาการทานอยาง
สมํ่าเสมอ
พยาบาลแสดงความกระตือรือรนเมื่อทานรอง
ขอความชวยเหลือ
พยาบาลแสดงความกระตือรือรนในการรักษา
พยาบาลเพื่อใหทานมีกําลังใจในการดูแลตน
เองใหหายจากการเจ็บปวย
พยาบาลดูแลใหทานไดรับอาหารที่มี
ประโยชนอยางเพียงพอและเหมาะสมกับโรค
หรืออาการ
พยาบาลแนะนําหรือจัดอาหารที่ไมขัดตอบท
บัญญัติ (ฮะรอม) ของศาสนาใหแกทาน
พยาบาลใหขอมูลทานในเรื่องของอาหารและ
ยา
พยาบาลดูแลใหทานรักษาความสะอาดของ
รางกาย

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

ระดับการใหความ
สําคัญ
มาก ปาน นอย
กลาง

ระดับการพยาบาล
ที่ไดรับ
มาก ปาน นอย
กลาง
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ขอที่

ขอความ

22.

พยาบาลเปดโอกาสใหญาติเขาเยี่ยมทานโดย
ใชเวลาตามสมควร
พยาบาลดูแลการสวมใสเสื้อผาโดยปกปดใน
สวนที่ไมควรเปดเผย
พยาบาลอนุญาตใหผูสูงอายุหญิงสวมผา
คลุมศีรษะหรืออนุญาตใหผูสูงอายุชายสวม
หมวกเมื่อไมขัดตอการรักษา
พยาบาลใหการตอนรับดวยทาทีเปนมิตร
ยิ้มแยม เปนกันเอง
พยาบาลจัดหองพักหรือเตียงแยกเปนสัดสวน
ชาย/หญิงหรือหากจําเปนก็ควรจัดใหมีผา
มานกั้น
พยาบาลจัดใหมีบุคคลที่เปนเพศเดียวกันกับ
ทานอยูดวยขณะที่แพทยตรวจเพียงลําพัง
พยาบาลมีการพูดคุยกับทานโดยใชภาษาที่
ทานเขาใจ
พยาบาลแสดงกิริยาและวาจาที่ออนนอมตอ
ทาน
พยาบาลบอกกลาวหรือขออนุญาตทานทุก
ครั้งกอนใหการพยาบาล เชน การฉีดยา การ
เจาะเลือด
พยาบาลกลาวทักทายหรือพยาบาล (มุสลิม)
กลาว “อัสสลามุ อาลัยกุม” ขณะตรวจเยี่ยม
อาการทาน

23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

ระดับการใหความ
สําคัญ
มาก ปาน นอย
กลาง

ระดับการพยาบาลที่ได
รับ
มาก ปาน นอย
กลาง
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เลขที่แบบสอบถาม
ชุดที่ 2 แบบสอบถามพยาบาล
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล
คําชี้แจง โปรดทําเครือ่ งหมาย “/” ลงใน ( ) หรือเติมคําในชองวาง
1. เพศ
( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง

2. อายุ........ป
3. สถานภาพสมรส
( ) 1. โสด

( ) 2. สมรส

( ) 3. หมาย/หยา/แยก

4. ศาสนา
( ) 1. พุทธ

( ) 2. อิสลาม ( ) 3. คริสต

5. ตําแหนง
( ) 1.พยาบาลวิชาชีพ

( ) 4. อืน่ ๆ ระบุ.......

( ) 2. พยาบาลเทคนิค

6. ความสามารถในการใชภาษามลายูทองถิ่น
( ) 1.ไมไดเลย (หมายถึงไมสามารถฟง/พูดภาษามลายูทองถิ่นไดเลยตองใชลาม
ตลอด)
( ) 2. ไดบาง (หมายถึง สามารถฟงภาษามลายูทองถิ่นไดบางแตไมสามารถพูด
หรือพูดไดนอยมากยังตองใชลาม)
( ) 3. ไดคอ นขางดี (หมายถึง สามารถฟงภาษามลายูทองถิ่นไดและพูดคอนขางดี
แตยังตองใชลามชวยบาง)
( ) 4. ไดดมี าก (หมายถึง สามารถฟง/พูดภาษามลายูทองถิ่นไดดี ไมตองใชลาม)
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7. ทานคิดวาทานมีความรูเกี่ยวกับหลักปฏิบัติทางศาสนาอิสลามในระดับใด
( ) 1. ไมมีความรูเลย ( ) 2. นอย
( ) 3. ปานกลาง
( ) 4. มาก
8. ประสบการณการปฏิบัติงาน............ป.........เดือน
9. ประสบการณการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน...........ป.........เดือน
10. ขนาดของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
( ) 1. 10 เตียง
( ) 2. 30 เตียง ( ) 3. 60 เตียงขึ้นไป
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สวนที่ 2 แบบสอบถามการใหความสําคัญและการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของ
พยาบาล
คําชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับการใหความสําคัญและการรับรูตอ
การพยาบาลดานจิตวิญญาณของพยาบาล โดยใหทานทําเครื่องหมาย “/” ลงในชองที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของทานในการใหความสําคัญตอกิจกรรม/พฤติกรรมการพยาบาลในเรื่องตอไปนี้มาก
นอยเพียงใด และทานไดปฏิบัติการพยาบาลมากนอยเพียงใด โดยการเลือกตอบใหถือเกณฑดังนี้
การใหความสําคัญตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของพยาบาล
มาก
หมายถึง พยาบาลใหความสําคัญกับการพยาบาลดานจิตวิญญาณ
ในระดับสูงหรือมาก
ปานกลาง
หมายถึง พยาบาลใหความสําคัญกับการพยาบาลดานจิตวิญญาณ
ในระดับปานกลาง
นอย
หมายถึง พยาบาลใหความสําคัญกับการพยาบาลดานจิตวิญญาณ
ในระดับตํ่าหรือนอย
การรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของพยาบาล
มาก
หมายถึง พยาบาลรับรูวาไดใหการพยาบาลดานจิตวิญญาณเปน
ประจําหรือเปนสวนมาก
ปานกลาง
หมายถึง พยาบาลรับรูวาไดใหการพยาบาลดานจิตวิญญาณเปน
บางครั้ง
นอย
หมายถึง พยาบาลรับรูวาไดใหการพยาบาลดานจิตวิญญาณเปนสวน
นอย
ตัวอยาง
ระดับการใหความสําคัญ
ขอที่

ขอความ
มาก

1.
2.

การบอกกลาวใหผูสูงอายุระลึกถึงพระเจา
……………………………………….

/

ปาน
กลาง

นอย

ระดับการพยาบาล
ที่ให
มาก ปาน นอย
กลาง
/
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ขอที่

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

ขอความ
ความเชื่อและความศรัทธา
การแนะนําใหผูสูงอายุระลึกถึงอัลลอฮฺใหมาก
ขึ้นหรือกลาวขอพรตออัลลอฮฺ (ดุอาอฺ) เพื่อให
บรรเทาหรือหายจากการเจ็บปวย เชน การมูจะ
การจัดหาขอความหรือบทขอพร (ดุอาอฺ)
สําหรับผูปวยปดที่บริเวณฝาผนังหรือหัวเตียง
เพื่อกระตุนเตือนใหผูสูงอายุระลึกถึงอัลลอฮฺ
การพูดคุยหรือรับฟงเกี่ยวกับความเชื่อทาง
ศาสนาที่ผูสูงอายุปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติขณะ
เจ็บปวย เชน การอานคัมภีรอัล-กุรอาน
การพูดใหกําลังใจแกผูสูงอายุในการตอสูและ
อดทน (ซอบัร) ตอความเจ็บปวย
การดูแลใหมีการจัดบอรดหรือแผนพับใหความ
รูเกี่ยวกับการปฏิบัติตนขณะเจ็บปวยที่สอด
คลองตามหลักคําสอนทางศาสนา
การใหโอกาสผูสูงอายุกลาวระลึกถึงอัลลอฮฺ
หรือทาน (กรณีพยาบาลมุสลิม) กลาว “บิส
มิลาฮฺ” กอนทําหัตถการ เชน การเจาะเลือด
หรือฉีดยา
การปฏิบัติตามหลักศาสนา
การจัดหองหรือสถานที่ภายในหอผูปวยหรือ
ภายในโรงพยาบาลเพื่อใหผูสูงอายุไดละหมาด
การจัดหาชุดหรืออุปกรณสํารองไวสําหรับผูสูง
อายุเพื่ออํานวยความสะดวกในการละหมาด
การจัดใหมีเครื่องเสียงสําหรับเชิญชวน
(อะซาน) หรือการแจงเตือนเมื่อถึงเวลา
ละหมาด

ระดับการใหความสําคัญ ระดับการพยาบาลที่ให
มาก ปาน นอย มาก ปาน นอย
กลาง
กลาง
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การอนุญาตใหผูนําศาสนาเขามาใหคําแนะ
นําทางศาสนา เชน การอานบทขอพร (ดุอาอฺ)
หรือการใหทางนํา
11. การจัดเตรียมนํ้าสํารองกรณีที่นํ้าไมไหลเพื่อ
ใหผูสูงอายุนําไปใชในการอาบนํ้าละหมาด
12. การรวม/รับผิดชอบจัดใหมีคัมภีรอัล-กุรอาน
ไวในหอผูปวย
13. การอนุญาตใหญาติอานคัมภีรอัล-กุรอานใหผู
ปวยสูงอายุฟง
หลักคุณธรรม
14. การบอกหรือแสดงความหวงใยแกผูสูงอายุ
โดยการพูดคุยหรือการสัมผัสอยางออนโยน
15. การดูแล/ตรวจเยี่ยมอาการผูสูงอายุอยาง
สมํ่าเสมอ
16. การแสดงความกระตือรือรนเมื่อผูสูงอายุรอง
ขอความชวยเหลือ
17. การแสดงความกระตือรือรนในการรักษา
พยาบาลเพื่อใหผูสูงอายุมีกําลังใจในการดูแล
ตนเองใหหายจากการเจ็บปวย
18. การดูแลใหผูสูงอายุไดรับอาหารที่มีประโยชน
อยางเพียงพอและเหมาะสมกับโรคหรือ
อาการ
19. การแนะนําหรือดูแลใหมีการจัดอาหารที่ไมขัด
ตอบทบัญญัติของศาสนา (ฮะรอม)
20. การใหขอมูลในเรื่องของอาหารและยา
21. การดูแลใหผูสูงอายุรักษาความสะอาดของ
รางกาย
10.

ระดับการใหความสําคัญ ระดับการพยาบาลที่ให
มาก ปาน นอย มาก ปาน นอย
กลาง
กลาง
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22.

การเปดโอกาสใหญาติเขาเยี่ยมโดยใชเวลา
ตามสมควร
การดูแลการสวมใสเสื้อผาโดยปกปดในสวนที่
ไมควรเปดเผย
การอนุญาตใหผูสูงอายุหญิงสวมผาคลุม
ศีรษะหรืออนุญาตใหผูสูงอายุชายสวมหมวก
เมื่อไมขัดตอการรักษา
การตอนรับดวยทาทีเปนมิตร ยิ้มแยมเปนกัน
เอง
การจัดหองพักหรือเตียงแยกเปนสัดสวนชาย/
หญิงหรือหากจําเปนก็ควรจัดใหมีผามานกั้น
การจัดใหมีบุคคลที่เปนเพศเดียวกันกับผูสูง
อายุอยูดวยขณะที่แพทยตรวจเพียงลําพัง
การพูดคุยกับผูสูงอายุโดยใชภาษาที่ผูสูงอายุ
เขาใจ
การแสดงกิริยาและวาจาที่ออนนอมตอผูสูง
อายุ
การบอกกลาวหรือขออนุญาตผูสูงอายุทุกครั้ง
กอนใหการพยาบาล เชน การฉีดยา การเจาะ
เลือด
การกลาวทักทายหรือกลาว “อัสสลามุ อาลัย
กุม” (กรณีพยาบาลมุสลิม) ขณะตรวจเยี่ยม
อาการผูปวยสูงอายุ

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

ระดับการใหความสําคัญ ระดับการพยาบาลที่ให
มาก ปาน นอย มาก ปาน นอย
กลาง
กลาง

