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บทคัดย่อ
 การวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของความต้องการด้านจิตวิญญาณของ 
ผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้า และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุท่ีได้รับ 
การผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้า คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ป่วยสูงอายุท่ีได้รับการผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้า โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
แบบง่าย จ�านวน 120 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล แบบประเมินความสามารถ
ในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันดัชนีบาร์เทลเอดีแอล แบบสัมภาษณ์การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย แบบสัมภาษณ์ 
สัมพันธภาพในครอบครัว และแบบสัมภาษณ์ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้า
เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนมีนาคมถึงเมษายน พ.ศ. 2558 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และ 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 90 มีความต้องการด้านจิตวิญญาณในระดับสูง (M = 76.03, SD = 8.64)  
โดยปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลาง (r = 0.38, p < 0.01) เพศมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต�่า 
(r

pb
= 0.25, p < 0.01) ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต�่า (r = -0.22, p < 0.05) และ 

การรับรู้ความรุนแรงในการเจ็บป่วยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต�่า (r = 0.22, p < 0.05) ส่วนประเภทของการผ่าตัด 
และสัมพันธภาพในครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู ้ป่วยสูงอายุท่ีได้รับการผ่าตัด 
แบบนัดล่วงหน้า
 บคุลากรทางด้านสขุภาพจงึควรตระหนกัในการดูแลด้านจิตวญิญาณในกลุม่ผูป่้วยสูงอายทุีไ่ด้รบัการผ่าตัด       ทีม่อีายมุาก 
เพศหญงิ มคีวามสามารถในการปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนัในระดบัต�า่ และมกีารรบัรูถ้งึความรนุแรงในการเจบ็ป่วยมาก โดยสามารถ 
น�าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและน�าไปสร้างแนวทางปฏิบัติหรือโปรแกรมการพยาบาล 
เพื่อตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้าที่เหมาะสมต่อไป



15

Ratanamaitrekeart R,  Piphatvanitcha N. Factors Related to Spiritual Needs Among Older Adult Patients

Songklanagarind Journal of Nursing, Volume 37 No. 2 April - June 2017: 14-26

คำาสำาคัญ: ความต้องการด้านจิตวิญญาณ; การผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้า; ผู้ป่วยสูงอายุ 

Abstract
 This descriptive correlation research aimed at studying the level of spiritual needs and factors  
related to spiritual needs among older adult patients undergoing elective surgery. The sample of 120 older adult 
patients in Chonburi hospital were randomly selected by simple random sampling. The research instruments 
included personal data interview, Barthel activities of daily living, perceived severity of illness, relationship in 
family and spiritual needs among older adult patients undergoing elective surgery. This study was conducted  
March-April 2015. Data were analyzed by Pearson’s product-moment correlation coefficient and Point  
biserial correlation coefficient. 
 The research results showed that the sample (90%) had high level of spiritual needs (M = 76.03, SD 
= 8.64). Age was moderate level statistically significant positive relationship (r = 0.38, p < 0.01), gender was 
low level statistically significant positive relationship (r

pb
= 0.25, p < 0.01), activities of daily living (ADL) was low 

level statistically significant negative relationship (r = 0.22, p < 0.05) and perceived severity of illness was 
low level statistically significant positive relationship (r = 0.22, p < 0.05). However, type of surgery and relationship 
in family were not statistically significant relationship with spiritual needs in the sample.
 Health care providers should focus on the spiritual care among older adult patients who are older, 
female, low activities of daily living and high perceived severity of illness. The findings can be used as the 
basis for establishing clinical nursing practice guidelines or nursing programs to meet the spiritual needs 
among this group.
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ความเป็นมาของปัญหา
 ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคม 
ผู้สูงอายุแล้ว และคาดว่าในปีพ.ศ. 2573 จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 
เป็นประมาณ 17.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของ
ประชากรไทยทั้งประเทศ1 จากการที่ประชากรผู้สูงอายุไทย 
มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและ 
การแพทย์ของประเทศมีผลให้อุบัติการณ์ของโรคที่สัมพันธ์ 
กับการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากความชรา (degenerative diseases) 
เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ขณะเดียวกันความก้าวหน้าด้าน 
ศัลยศาสตร์ในปัจจุบันส่งผลให้การรักษาโรคต่าง ๆ ท่ีรักษาได้ 
ด้วยการผ่าตัดท�าได้มากขึ้นกว่าในอดีต2 แม้ว่าการผ่าตัด 
มีประโยชน์และความจ�าเป็นต่อผู้ป่วย แต่การผ่าตัดก็มีอันตราย 
และก่อให้เกิดผลกระทบท้ังทางร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ 
มากน้อยต่างกันแล้วแต่ละบุคคล เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ 
ที่ท�าให้ผู้ป่วยต้องเผชิญกับสภาพการณ์ที่รับรู้ว่าคุกคาม 
ต่อชีวิต จึงเป็นภาวะวิกฤตของผู้ป่วย3 ท�าให้รู ้สึกว่าเป็น 
สถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ รู้สึกสูญเสียการควบคุม 

ตนเองท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ผ่าตัด กลัว ไม่คุ้นเคย รู้สึกถูก 
แยกออกจากญาติและคนอ่ืน ๆ  บางคนอาจเกิดการเปล่ียนแปลง 
ในชีวิตภายหลังได้รับการผ่าตัด4

 เมื่อเกิดการเจ็บป่วยไม่ว่าทางด้านร่างกายหรือ
จิตใจ ย่อมเกิดผลกระทบต่อบุคคลในมิติทางจิตวิญญาณ 
ด้วยเสมอ5 ในภาวะปกติบุคคลอาจไม่แสดงออกถึงความ 
ต้องการทางด้านจิตวิญญาณเท่าใดนัก แต่เมื่อถูกคุกคาม 
ด้วยภาวะเจ็บป่วย ภาวะวิกฤตในชีวิต ภาวะสูญเสียหรือ 
ภาวะใกล้ตาย ความตึงเครียดและความบีบคั้นทางด้านจิต 
วิญญาณก็จะปรากฏออกมาให้เห็นอย่างชัดแจ้ง6-7 โดยทั่วไป 
ในการผ่าตัดนั้นทีมผ่าตัดมักจะสนใจในกระบวนการของโรค 
และข้ันตอนการผ่าตัดมากกว่าตัวผู้ป่วย จนอาจท�าให้มองข้าม 
การดูแลผู้ป่วยในมิติของจิตวิญญาณ8-9 ดังน้ันพยาบาลผ่าตัด 
จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน 
การตอบสนองในการแสดงออกถึงความต้องการด้านจิต 
วิญญาณของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด ซึ่งการดูแลทางด้าน 
จิตวิญญาณนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทอิสระของพยาบาล10   


