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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เมือ่ ผูส งู อายุอยูในภาวะที่เจ็บปวยและจําเปนตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล สงผลให
ตองอยูในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเปนบุคลากรในโรงพยาบาลที่เขามาดูแล ผู
ปวยคนอืน่ ๆ กฎเกณฑตางๆ ในหอผูปวย ตลอดจนโครงสรางของอาคารสถานที่ ทําใหแบบแผน
การดําเนินชีวิตของผูปวยสูงอายุเปลีย่ นแปลงไป เชน การอยูรวมกันกับบุคคลอื่น การถูกกําหนด
เรื่องการรับประทานอาหาร ชนิดของอาหารที่รับประทาน การแตงกายหรือการไดรับการรักษา
พยาบาลในชวงเวลาตางๆ (Calkins & Naughton, 1999) จากภาวะที่เจ็บปวยและการเปลี่ยน
แปลงของสภาพแวดลอมยอมสงผลใหผูปวยสูงอายุมีความตองการการดูแลทีเ่ พิม่ มากขึ้น ขณะเขา
รับการรักษาในโรงพยาบาล พยาบาลเปนบุคคลที่อยูใกลชิดและดูแลผูปวยสูงอายุตลอด 24 ชั่ว
โมง จึงจําเปนตองมีความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในดานรางกาย จิตใจ สังคม
และจิตวิญญาณเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูปวยสูงอายุ
การดูแลผูปวยสูงอายุจึงจําเปนตองคํานึงถึงความตองการเปนสําคัญเพื่อใหการพยาบาล
ที่ตอบสนองตอความตองการของผูปวยสูงอายุแบบองครวม แตในทางปฏิบัติพบวาพยาบาลมักให
ความสําคัญกับการดูแลทางดานรางกายมากกวาการดูแลคนทั้งคนที่เปนองครวมซึ่งประกอบดวย
กาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ ทําใหความตองการดานจิตสังคมและจิตวิญญาณของผูปวยถูก
มองขามไปหรืออาจไดรับการตอบสนองเพียงสวนนอย (ยุวดี, 2539 อางตาม วงรัตน, 2544) สอด
คลองกับการศึกษาของเทเลอร, ไฮฟลดและอเมนตา (Taylor, Highfield and Amenta,1994 cited
by Stranahan, 2001) เกีย่ วกับทัศนคติของพยาบาลที่มีตอการดูแลทางดานจิตวิญญาณพบวา
พยาบาลที่ใหการดูแลผูปวยสูงอายุแทบจะไมใหความสําคัญกับการดูแลทางดานจิตวิญญาณไม
วาจะเปนการสวดมนตหรือการอานบทสวดมนตใหผูปวยฟงและจากการศึกษาของ จุรีรัตน
(2543) เกีย่ วกับความตองการการพยาบาล ปจจัยที่เกี่ยวของและการพยาบาลที่ไดรับของผูปวยสูง
อายุในโรงพยาบาลพบวา ความตองการทางดานจิตวิญญาณของผูปวยสูงอายุยังไมไดรับการตอบ
สนองและจากการศึกษายังพบวามีความแตกตางระหวางความตองการการพยาบาลและการ
พยาบาลที่ไดรับในทุกกิจกรรม จิตวิญญาณจึงเปนองคประกอบที่มีความสําคัญในการใหการดูแล
แกผูปวยสูงอายุ เนือ่ งจากในภาวะที่เจ็บปวยผูสูงอายุมักมีความตองการดานจิตวิญญาณมาก
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เปนพิเศษ ทัง้ นีเ้ พื่อเปนความหวังและกําลังใจในการเผชิญกับความเจ็บปวย (ทัศนีย, 2543) จาก
ความไมแนนอนและขาดความมั่นคงในชีวิตทํ าใหผูปวยสูงอายุตองหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางดานจิต
วิญญาณซึ่งสิ่งยึดเหนี่ยวดังกลาวก็คือศาสนาที่ตนเคารพและศรัทธา การปฏิบัติตามหลักศาสนา
จึงชวยใหจิตวิญญาณของผูปวยสูงอายุสมบูรณขึ้น (วงรัตน, 2544) จากการศึกษาของฟทเชต,
เมเยอรและเบอรตอน (Fitchett, Meyer and Burton, 2000 cited by Craven & Hirnle, 2003)
เกีย่ วกับการดูแลดานจิตวิญญาณในโรงพยาบาล พบวามีผูปวยถึงรอยละ 68 โดยสวนใหญเปนผู
ปวยสูงอายุมีความผูกพันกับศาสนารวมทั้งมีความตองการพบและรวมสวดมนตกับผูนําศาสนาถึง
รอยละ 35 ของผูปวยทั้งหมด ซึ่งแสดงใหเห็นวาการปฏิบัติทางศาสนาเปนแนวทางหนึ่งที่มีความ
สําคัญตอการดูแลดานจิตวิญญาณแกผูปวยในโรงพยาบาล (Gates & Fink, 2001 cited by
Buckwalter, 2003) ทัง้ นีเ้ นื่องจากศาสนาแตละศาสนาจะมีคําสอนเรื่องชีวิตและการดําเนินชีวิต
การอยูรวมกันในสังคมอยางเกื้อกูลกันซึ่งกอใหเกิดความสุขสงบ นอกจากนั้นพิธีกรรมและความ
เชือ่ ทางศาสนาจะกอใหเกิดความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ มีการรวมตัวกันเพื่อชวยเหลือซึ่งกัน
และกันตลอดจนใหกําลังใจในการเผชิญกับความทุกขยาก (ทัศนีย, 2545)
ในทัศ นะของอิ ส ลาม ศาสนาและจิตวิญญาณไมมีสิ่งใดเดนหรือสํ าคัญไปกวาสิ่งใด
(Clegg, 2003; Stoll et al., 1989 cited by Rassool, 2000) ทัง้ นีเ้ นื่องจากมุสลิมมีความสัมพันธ
กับพระผูเปนเจา (อัลลอฮฺ) ตลอดเวลาและมีการดําเนินชีวิตที่เปนไปตามบทบัญญัติในคัมภีร
อัล-กุรอานซึ่งเปนโองการของอัลลอฮฺและสุนนะฮฺซึ่งเปนจริยวัตรหรือแบบปฏิบัติของทานศาสดามุ
ฮัมมัดเปนธรรมนูญสูงสุดของมุสลิมที่มีการบัญญัติตั้งแตความเปนอยู กิริยามารยาท กิจวัตรทั่วไป
(ดิเรก, 2539; ดํารงค, 2547) แมกระทัง่ ในขณะเจ็บปวยการปฏิบัติศาสนกิจก็ไมสามารถยกเวนได
โดยเฉพาะการละหมาดซึ่งเปนการแสดงถึงความเคารพและการศรัทธาตออัลลอฮฺ หากพยาบาลได
มีการกระตุนหรือสนับสนุนใหผูปวยไดปฏิบัติศาสนกิจที่สําคัญก็จะเปนการเพิ่มความเขมแข็งทาง
จิตใจและจิตวิญญาณของผูปวยใหมากยิ่งขึ้น (ดํารงค, 2547) จากการศึกษาของ สมพร (2542)
เกี่ยวกับปจจัยที่ทํานายภาวะจิตวิญญาณของผูปวยสูงอายุในโรงพยาบาล พบวาศาสนาอิสลาม
เปนปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของกับภาวะจิตวิญญาณของผูปวยสูงอายุในโรงพยาบาล ทั้งนี้เนื่องจาก
ศาสนาอิสลามมีระบบความเชื่อและแนวทางการดําเนินชีวิตที่ครอบคลุมทุกดานตั้งแตเกิดจนตาย
ซึง่ มุสลิมจะตองยึดมั่นและถือปฏิบัติ ดวยเหตุที่คําสอนทางศาสนามีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตและ
การปฏิบตั ใิ นทุกแงมุม จึงทําใหสังคมมุสลิมมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางไปจากสังคมไทยโดยทั่วไป
(มานี, 2544) ดังนั้นการดูแลผูปวยสูงอายุมสุ ลิมทีเ่ ขารับการรักษาในโรงพยาบาล จึงเปนการดูแลที่
มีลกั ษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมที่แตกตางจากผูปวยสูงอายุ
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โดยทัว่ ไปในสังคม ซึง่ มีความเกี่ยวเนื่องมาจากพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่หลอหลอมความคิด ความ
เชื่อและความศรัทธาของผูปวยสูงอายุ ซึง่ แมวาจะเขารับการรักษาในโรงพยาบาล ผูปวยสูงอายุก็
ยังคงมีความตองการการปฏิบัติและไดรับการปฏิบัติเพื่อตอบสนองความตองการทางดานจิต
วิญญาณอยางเครงครัด
ดวยประชากรสวนใหญในสามจังหวัดชายแดนภาคใตนับถือศาสนาอิสลามและเปนชุมชน
ที่ มีความเครงครัดในหลักการและคํ าสอนทางศาสนามายาวนาน โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพ
อนามัยซึง่ เปนแนวทางสําคัญในการดํารงชีวิตและการดูแลใหชีวิตคงอยู โดยมีหลักการของศาสนา
เปนแนวทางในการปฏิบัติ (กิตติ,นงพรรณและสายันต, 2546; มานี, 2544) เมื่อเกิดความเจ็บปวย
มุสลิมมีความเชื่อวา ความเจ็บปวยเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดและความเจ็บปวยนั้นเกิดจากการ
ทดสอบความอดทนในการบําบัดรักษา รวมทั้งเปนการทดสอบความศรัทธาที่มีตอพระเจา ดังนั้น
เมื่อเกิดการเจ็บปวยจึงตองยอมรับและรีบบําบัดรักษา หากเจ็บปวยทางกายก็ใชยาในการบําบัด
รักษา แตหากเกิดความเจ็บปวยทางจิตวิญญาณสิ่งที่จะชวยไดก็คือศาสนาและความศรัทธา หาก
ผูปวยมุสลิมมีความเขาใจและมีความศรัทธาตอพระเจาก็จะทําใหมีกําลังใจที่จะตอสูกับความเจ็บ
ปวย (ดํารงค, 2547) ดังนั้นในการดูแลผูปวยสูงอายุมุสลิมที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล
พยาบาลจึงเปนบุคคลหนึ่งที่มีความสําคัญที่จะสงเสริมใหผูปวยเกิดสุขภาวะทางจิตวิญญาณเพื่อ
ใหเกิดกําลังใจ ความหวังและมีพลังที่จะตอสูกับความเจ็บปวยและในที่สุดก็จะนําไปสูการมีสุข
ภาวะทีส่ มบูรณทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณตอไป
ดังนั้น ในการดูแลผูป ว ยสูงอายุมุสลิมนอกจากพยาบาลจะตองเปนผูท มี่ ีความรูและทักษะ
ในการปฏิบัติการพยาบาลแลวนั้น พยาบาลจะตองมีทศั นะในการมองโลกที่เขาใจบริบทของสังคม
ไมวาจะเปนศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีในการดําเนินชีวิตของชุมชน
นัน้ ๆ (สุภัทร, 2546) จากการศึกษาของโซเคนและคารสัน (Soeken & Carson, 1986 cited by
Stranahan, 2001) พบวาพยาบาลที่มีความรูความเขาใจในหลักคําสอนของศาสนาจะสามารถรับ
รูแ ละใหการตอบสนองทางดานจิตวิญญาณแกผูปวยไดเปนอยางดี รวมทัง้ การบรรลุเปาหมายของ
การปฏิบัติการพยาบาลคือการดูแลรักษาคนทั้งคนที่เปนองครวมซึ่งจะชวยใหการบริการพยาบาล
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของการเคารพตอศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย (สิวลี, 2544) จากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมาพบวายังไมมีการศึกษาการดูแลผูปวยโดย
ใชหลักการของศาสนาอิสลามเปนแนวทางในการศึกษา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
การใหความสําคัญและการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของพยาบาลและผูปวยสูงอายุ
มุสลิม และทัง้ นี้ในการดูแลผูปวยสูงอายุมุสลิมนั้นผูดูแลมีทั้งพยาบาลไทยมุสลิมและ

4

พยาบาลไทยพุทธ ซึง่ พยาบาลไมสามารถเลือกดูแลผูปวยเฉพาะศาสนาใดศาสนาหนึ่งได และใน
การดูแลผูปวยนั้นพยาบาลจําเปนตองมีความรูความเขาใจในศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ผูปวยเคารพนับถือ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดศึกษาทั้งในสวนของพยาบาลไทยพุทธ
และพยาบาลไทยมุสลิม ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการใหความสําคัญและการรับรู
ตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของพยาบาลและผูปวยสูงอายุมุสลิม เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปน
แนวทางในการใหความรู ความเขาใจแกพยาบาลและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเกี่ยว
กับการดูแลผูปวยในแนวทางของศาสนาอิสลาม รวมทั้งนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนการ
พยาบาลใหสอดคลองกับความตองการดานจิตวิญญาณของผูปวยสูงอายุมุสลิม ตลอดจนการ
พัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาลใหสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิตของผูปวยสูงอายุในชุมชน
ตามหลักการและแนวทางของศาสนาอิสลามตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการใหความสําคัญและการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของ
พยาบาลและผูปวยสูงอายุมุสลิม
2. เพือ่ เปรียบเทียบการใหความสําคัญตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณระหวางผูปวยสูง
อายุมสุ ลิม พยาบาลไทยมุสลิมและพยาบาลไทยพุทธ
3. เพื่อเปรียบเทียบการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณระหวางผูปวยสูงอายุมุสลิม
พยาบาลไทยมุสลิมและพยาบาลไทยพุทธ
4. เพื่อเปรียบเทียบการใหความสําคัญและการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของ
พยาบาลและผูปวยสูงอายุมุสลิม
คําถามการวิจัย
1. การใหความสําคัญและการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของผูปวยสูงอายุ
มุสลิม พยาบาลไทยมุสลิมและพยาบาลไทยพุทธ อยูในระดับใด
2. การใหความสําคัญตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของผูปวยสูงอายุมุสลิม พยาบาล
ไทยมุสลิมและพยาบาลไทยพุทธ แตกตางกันหรือไม อยางไร
3. การรับรูต อ การพยาบาลดานจิตวิญญาณของผูปวยสูงอายุมุสลิม พยาบาลไทยมุสลิม
และพยาบาลไทยพุทธ แตกตางกันหรือไม อยางไร
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4. การใหความสํ าคัญและการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของผูปวยสูงอายุ
มุสลิม พยาบาลไทยมุสลิม พยาบาลไทยพุทธ แตกตางกันหรือไม อยางไร
กรอบแนวคิด/ทฤษฎี
สุขภาพในทัศนะของอิสลามเนนมิติทางดานจิตวิญญาณ เนื่องจากมีความเชื่อวาความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณ (spiritual well-being) จะเปนพลังนําไปสูการมีสุขภาวะที่ดีโดยรวมทั้งใน
ดานรางกาย จิตใจและสังคม (ดํารงค, 2546) ดังนัน้ ในการดูแลผูปวยสูงอายุมุสลิมเพื่อใหผูปวยมี
การแสดงออกถึงความผาสุกทางจิตวิญญาณไดนั้น พยาบาลจึงตองคํานึงถึงความคิด ความเชื่อ
หลักศรัทธาและหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ซึ่งไดมีคําสอนในคัมภีรอัล-กุรอานและสุนนะฮฺซึ่ง
เปนพระวจนะและแบบอยางของศาสดามุฮัมมัด ที่มุสลิมใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตในทุก
ดานและทุกแงมุมของชีวิตตั้งแตเกิดจนตายรวมทั้งการใหความสําคัญในเรื่องของสุขภาพอนามัย
ดังนั้น กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยครั้งนี้จึงไดจากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับหลักการพื้น
ฐาน 3 ประการของศาสนาอิสลาม (ดิเรก, 2539; บรรจง, 2543; มานี, 2544) คือ
1. ความเชื่อและความศรัทธา ไดแก หลักศรัทธา 6 ประการ ซึ่งมุสลิมจะละเวนขอหนึ่งขอ
ใดไมไดอยางเด็ดขาด ความเชื่อและความหวังเกี่ยวกับความเจ็บปวยและการปฏิบัติตนขณะเจ็บ
ปวย
2. การปฏิบตั ติ ามหลักศาสนา ซึ่งก็คือหลักปฏิบัติพื้นฐาน 5 ประการ ไดแก 1) การ
ปฏิญาณตน 2) การละหมาด 3) การบริจาคทาน 4) การถือศีลอด และ 5) การบําเพ็ญฮัจญ ซึ่งผู
ศึกษาไดเลือกศึกษาหลักปฏิบัติเพียง 2 ประการทีผ่ ปู วยสามารถปฏิบัติระหวางเขาพักรักษาในโรง
พยาบาล ไดแก การปฏิญาณตนและการละหมาด ซึ่งไมสามารถละเวนไดแมในยามเจ็บปวย สวน
การบริจาคทาน การถือศีลอดและการบําเพ็ญฮัจญ ในขณะเจ็บปวยและเขารับการรักษาในโรง
พยาบาลถือเปนสภาวะที่รางกายของผูปวยไมพรอมที่จะปฏิบัติ
3. หลักคุณธรรม เปนขอประพฤติปฏิบัติที่แสดงถึงความเคารพภักดีและความศรัทธาตอ
พระเจา และเปนการกระทําดีตอเพื่อนมนุษย โดยผูศึกษาไดทบทวนจากจรรยามารยาทที่มุสลิมใช
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน (บรรจง, 2543) ซึง่ เปนการประพฤติปฏิบัติที่ผูปวยและพยาบาลพึงกระทํา
โดยครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้ 1) การรักษาความสะอาด 2) การแตงกาย 3) โภชนาการ 4) การ
เยี่ยมผูปวย และ 5) การสนทนาและการทักทาย
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จากการที่ผูวิจัยใชหลักการขางตนเปนกรอบในการกํ าหนดกิจกรรมการพยาบาลดาน
จิตวิญญาณแกผูปวยสูงอายุมุสลิม เพื่อใชในการประเมินการใหความสําคัญและการรับรูตอการ
พยาบาลดานจิตวิญญาณของพยาบาลและผูปวยสูงอายุมุสลิม ซึ่งการพยาบาลจะตอบสนอง
ความตองการของผูปวยสูงอายุมุสลิมไดก็ตอเมื่อผูปวยและพยาบาลมีความคิดเห็นและการรับรูตอ
ความตองการของผูปวยตรงกัน รวมทั้งในการดูแลผูปวยสูงอายุมุสลิมนั้นผูดูแลมีทั้งพยาบาลไทย
พุทธและไทยมุสลิม ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้นอกจากการเปรียบเทียบการใหความสําคัญและการรับ
รูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของพยาบาลและผูปวยสูงอายุมุสลิมแลวนั้น ผูวิจัยยังศึกษา
เปรียบเทียบการใหความสํ าคัญและการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของพยาบาลไทย
พุทธและไทยมุสลิมอีกดวย ซึ่งสรุปไดดังแผนภาพตอไปนี้
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ผูปวยสูงอายุมุสลิม

การใหความสําคัญตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณ
ความเชื่อและความศรัทธา
- หลักศรัทธา
- ความเชื่อและความหวังเกี่ยวกับความเจ็บ
ปวย
การปฏิบัติตามหลักศาสนา
- การปฏิญาณตน
- การละหมาด
หลักคุณธรรม
- การรักษาความสะอาด
- การแตงกาย
- โภชนาการ
- การเยี่ยมผูปวย
- การสนทนาและการทักทาย

พยาบาลไทยมุสลิม

พยาบาลไทยพุทธ

การรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณ
ความเชื่อและความศรัทธา
- หลักศรัทธา
- ความเชื่อและความหวังเกี่ยวกับความเจ็บ
ปวย
การปฏิบัติตามหลักศาสนา
- การปฏิญาณตน
- การละหมาด
หลักคุณธรรม
- การรักษาความสะอาด
- การแตงกาย
- โภชนาการ
- การเยี่ยมผูปวย
- การสนทนาและการทักทาย

ภาพ 1
กรอบแนวคิดการใหความสําคัญและการรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณของพยาบาลและผู
ปวยสูงอายุมุสลิม
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นิยามศัพท
การใหความสําคัญตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณ หมายถึง ความคิดเห็นที่มีตอ ความ
สําคัญของการพยาบาลดานจิตวิญญาณที่พยาบาลไดใหแกผสู งู อายุมุสลิมระหวางเขาพักรักษาใน
โรงพยาบาล ซึง่ ประกอบดวยความเชื่อและความศรัทธา การปฏิบัติตามหลักศาสนาและหลักคุณ
ธรรม ประเมินโดยแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักการพืน้ ฐานของศาสนาอิสลามทั้ง 3 ประการ (ดิเรก, 2539; บรรจง, 2543; มานี, 2544)
การรับรูตอการพยาบาลดานจิตวิญญาณ หมายถึง ความคิดเห็นโดยใชความรูสึก ความ
เขาใจและประสบการณที่ไดรับเกี่ยวกับการรับรูตอการใหการพยาบาลดานจิตวิญญาณ ซึ่ ง
ประเมินโดยแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณทผี่ ูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับหลักการ
พืน้ ฐานของศาสนาอิสลามทั้ง 3 ประการ (ดิเรก, 2539; บรรจง, 2543; มานี, 2544)
ผูปวยสูงอายุมุสลิม หมายถึง ผูส งู อายุเพศชายและหญิงที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปนับถือศาสนา
อิสลามและเขารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชน
พยาบาลไทยมุสลิม หมายถึง พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคที่นับถือศาสนาอิสลาม
และปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน โดยมีประสบการณการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลไมตํ่ากวา 1
ป
พยาบาลไทยพุทธ หมายถึง พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิคที่นับถือศาสนาพุทธและ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน โดยมีประสบการณการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลไมตํ่ากวา 1 ป
ขอบเขตการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาการใหความสํ าคัญและการรับรูตอการพยาบาลดาน
จิตวิญญาณของพยาบาลและผูปวยสูงอายุมุสลิม โดยเลือกศึกษาในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
ปตตานี
ความสําคัญของการวิจัย
1. เปนการศึ กษาการพยาบาลดานจิตวิญญาณในกลุมของผูปวยสูงอายุมุสลิมและ
พยาบาลซึ่งยังมีรายงานการวิจัยในสวนนี้นอย ขอมูลที่ไดจากการวิจัยจะใชเปนแนวทางในการให
ความรู ความเขาใจแกพยาบาลและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเกี่ยวกับการดูแลที่ตอบ
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สนองตอความตองการทางดานจิตวิญญาณของผูปวยสูงอายุมุสลิมตามแนวทางและหลักการของ
ศาสนาอิสลาม
2. เป น แนวทางในการวางแผนการพยาบาลเพื่อตอบสนองความตองการทางดาน
จิตวิญญาณของผูปวยสูงอายุมุสลิม ขณะเขาพักรักษาในโรงพยาบาลตามแนวทางและหลักคํา
สอนของศาสนาอิสลาม
3. เปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบระบบบริการพยาบาลใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูสูงอายุมุสลิมขณะเขาพักรักษาในโรงพยาบาลตามแนวทางและหลักคําสอนของศาสนาอิส
ลาม

