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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบการดูแลดานจิตวิญญาณของผูปวยยาเสพ
ติดตามการรับรูของพยาบาลและผูปวยยาเสพติดในโรงพยาบาลธัญญารักษ กลุมตัวอยางเปนพยาบาลที่
ปฏิบัติงานดานยาเสพติด จํานวน 196 คน และผูปวยยาเสพติดที่เขารับการบําบัดฟนฟสูมรรถภาพจํานวน 
320 คน เครื่องมือที่ใช เปนแบบสอบถามการปฏิบัติของพยาบาลในการดูแลดานจิตวิญญาณจํานวน 2 ฉบับ 
ตรวจสอบความตรงของเน้ือหา โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน และหาคาความเที่ยงโดยการหาคาสมัประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเที่ยงเทากับ 0.94 ทั้ง 2 ฉบับ วิเคราะหขอมลูโดยใชสถิติ คาความถ่ี รอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางการรับรู โดยใชสถิติท ี(Independent  t-
test) 
 ผลการศึกษา พบวา  
 1. การดูแลดานจิตวิญญาณของผูปวยยาเสพติดตามการรับรูของพยาบาล โดยรวมอยูในระดับมาก (M = 
3.24, SD = 0.49) รายดานอยูในระดับมากเชนกัน คือ ดานการมีความหวัง (M = 3.31, SD = 0.58) ดานการมี
ความสมัพันธกบับุคคลอื่น สิง่แวดลอมและสิง่เหนือตนเอง (M = 3.22, SD = 0.54) และดานการมีความหมายและ
เปาหมายในชีวิต (M = 3.20, SD = 0.50) 
 2. การดูแลดานจิตวิญญาณของผูปวยยาเสพติดตามการรบัรูของผูปวยยาเสพติดโดยรวมอยูในระดับ
มาก (M = 3.30, SD = 0.51) รายดานอยูในระดับมากเชนกัน คือ ดานการมีความหวัง (M = 3.39, SD = 0.59) 
ดานการมีความสัมพันธกับบุคคลอื่น สิ่งแวดลอมและสิ่งเหนือตนเอง (M = 3.27, SD = 0.53) และดานการมี
ความหมายและเปาหมายในชีวิต (M = 3.24, SD = 0.59) 
 3. ระดับการดูแลดานจิตวิญญาณของผูปวยยาเสพติดตามการรบัรูของพยาบาลและผูปวยยาเสพติดไม
แตกตางกัน 
 ผลการวิจัยครั้งน้ีสามารถนําไปใชเปนขอมลูในการวางแผนปฏิบัติการพยาบาลเพื่อดูแลดานจิต
วิญญาณแกผูปวยยาเสพติดที่เหมาะสมตอไป 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of the research is to learn the levels of the spiritual care of drug 
addicted patients provided by nurses and to compare perception of spiritual care received 
by nurses and the patients in Thunyarak hospitals. The study sample is 196 addiction nurses 
and 320 treated drug addiction patients. The questionnaires related to the way the nurses 
cared of patients’ spirit were used to be a technique in the research. Content validity was 
verified by 3 professionals. Cronbach’s reliability coefficient alpha of both questionnaires is 
0.94 each. Frequency, percentage, mean, standard deviation were used to analyze data and 
Independent t-test was used to compare the difference of the perceptions. 
 Results of the study showed that 
 1. The overall nurses’ perception of spiritual care was at high level (M = 3.24, SD = 
0.49) and in each subscale was also at high level: maintaining  hope (M = 3.31, SD = 0.58), 
building relationships with others  and a supreme other (M = 3.22, SD = 0.54). and meaning 
and purpose of life (M = 3.20, SD = 0.50) 
 2.  The overall patients’ perception of spiritual care was at high level (M = 3.30, SD = 
0.51) and in  each subscale was also at high level: maintaining hope (M = 3.39, SD = 0.59), 
building relationships with others and a supreme other (M = 3.27, SD = 0.53). and meaning 
and purpose of  life (M = 3.24, SD = 0.59) 
 3. The levels of the spiritual care of drug addicted patients provided by nurses and 
received by the patients was not different. 
 The results can be applied to help the Nurses plan their working about the spiritual 
care of their patients practically and efficiently 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความกรุณาอยางดีย่ิงจากรองศาตราจารย ถนอมศรี อินทนนท 
และอาจารยปรีชา จันทรมณี ที่ไดกรุณาเปนทีป่รึกษา แนะนํา ใหความรู สอนแนะ ตลอดจนตรวจสอบให
งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลลุวงไดดวยดี 
 ขอขอบพระคุณกรมการแพทยที่สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  
 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารกัษ ตลอดจนถึงบุคลากรของโรงพยาบาลธัญญารักษ
ทั้ง 7 แหงทั่วประเทศ คือ สถาบันบําบัดรักษาและฟนฟผููติดยาเสพติดแหงชาติบรมราชชนนี โรงพยาบาล
ธัญญารักษแมฮองสอน โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม โรงพยาบาลธัญญารักษอุดรธานี โรงพยาบาลธัญญา
รักษขอนแกน โรงพยาบาลธัญญารักษสงขลา และโรงพยาบาลธัญญารกัษปตตานี ที่ไดกรุณาอํานวยความ
สะดวก และใหความรวมมือในการเก็บขอมลูวิจัยครั้งน้ี 
 ขอขอบพระคุณผูประสานงานวิจัย และผูชวยวิจัยทั้งทีเ่ปนพยาบาล และผูชวยนักวิจัยทุกทาน ที่
กรุณาเสียสละเวลาในการชวยเกบ็ขอมลูในการวิจัยครั้งน้ี 
 ขอขอบพระคุณกลุมตัวอยางทุกทาน ทัง้กลุมตัวอยางทีเ่ปนพยาบาล และผูปวยที่ไดใหความรวมมือใน
การใหขอมูลอยางดี ทําใหงานวิจัยสําเรจ็เรียบรอยดวยดี 
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บทท ี1 

บทนํา 

 

 

ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

 

 ในการดูแลผูป่้วยยาเสพติดจาํเป็นตอ้งตอบสนองต่อความตอ้งการของผูป่้วยแบบ

องคร์วม ซึงประกอบดว้ย กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ โดยเฉพาะการตอบสนองความตอ้งการ

ดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติดจะทาํใหผู้ป่้วยมีความหวงั มีกาํลงัใจ และมีสิงยึดเหนียวในการที

จะบาํบดัรักษาให้หาย แต่ในทางปฏิบติั พบว่า พยาบาลมกัให้ความสาํคญักบัการดูแลทางร่างกาย

มากกว่าการดูแลคนทงัคนทีเป็นองคร์วม ทาํใหก้ารดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยถกูมองขา้มไปหรือ

ไดรั้บการตอบสนองนอ้ย (ยวุดี, 2539) การติดยาเสพติดจดัเป็นโรคเรือรังชนิดหนึง เนืองจากมีการ

กาํเริบและกลบัเป็นซาํบ่อยๆ รักษาใหห้ายขาดไดย้าก (อญัชุลี, 2547) การบาํบดัรักษาเป็นเวลานาน 

ทาํใหผู้ป่้วยรู้สึกทอ้แท ้สินหวงั และทีสาํคญั พบว่า ผูป่้วยยาเสพติดมีความผิดปกติทางดา้นร่างกาย 

จิตใจ สงัคม และจิตวิญญาณ จึงจาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งไดรั้บการดูแลจากทีมสหวิชาชีพทีมีความรู้

ความสามารถชาํนาญเฉพาะทาง เพือให้การบัดรักษาและฟืนฟูสมรรถภาพทีมีความครอบคลุม  

จิตวิญญาณ ถือเป็นมิติหนึงทีมีความสาํคญัเชือมโยงกบัความเป็นองคร์วมของบุคคล การดูแลมิติจิต

วิญญาณสัมพนัธ์กับการมีเป้าหมายของชีวิต และความเป็นอยู่ ความรัก ความศรัทธา ความหวงั 

ความเชือ และศาสนา รวมถึงความรู้สึกทีมีอยู่ในส่วนลึกของบุคคล และส่งผลกระทบต่อร่างกาย 

จิตใจและสงัคม (ทศันา, 2534; พรจนัทร์, 2534; Highfield, 1992) 

 การดูแลดา้นจิตวิญญาณในผูป่้วยยาเสพติด มีความแตกต่างจากการด้านดูแลดา้น 

จิตวิญญาณของบุคคลทวัไป เนืองจาก ผูป่้วยยาเสพติดจะตอ้งการคน้หาความหมาย และเป้าหมายใน

ชีวิต เพือเป็นเหตุผลในการยอมรับตนเอง ในการทีจะเปลียนแปลงพฤติกรรมในการเลิกยาเสพติด 

ผูป่้วยยอ่มตอ้งการความหวงั กาํลงัใจ และสิงยดึเหนียวจิตใจ ซึงเป็นสิงทีผูป่้วยตอ้งการจากบุคคลที

มีความหมาย ไดแ้ก่ บุคคลในครอบครัวทีผูป่้วยมีความรักผกูพนั หรือมีความนับถือ ทาํให้ผูป่้วย

รู้สึกไดรั้บการยอมรับ ไดรั้บความรัก ความอบอุ่น รู้สึกตนเองมีคุณค่า บางครังผูป่้วยอาจกระทาํผิด

ต่อบุคคลดงักล่าวไว ้ผูป่้วยย่อมมีความตอ้งการไดรั้บการอภยั เพือเป็นการลดความทุกข์ทรมานที

เก็บฝังความรู้สึกไว ้ทาํใหรู้้สึกลดความรู้สึกผดิหรือบาป ซึงการดูแลดา้นจิตวิญญาณในผูป่้วยยาเสพ

ติดแต่และคนมีความแตกต่างกนั (อุไรวรรณ, 2543; Highfield& Carson, 1983) 
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 พยาบาลเป็นผูที้อยู่ใกลชิ้ดผูป่้วยยาเสพติดตลอด 24 ชวัโมง เป็นบุคคลทีผูป่้วย

คุน้เคยและรับรู้ความตอ้งการของผูป่้วยไดดี้ พยาบาลจึงเป็นผูที้รู้เขา้ใจความตอ้งการของผูป่้วยยา

เสพติด และสามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วย โดยพยาบาลตอ้งรับรู้ และ

ตระหนกัถึงความสาํคญัในคุณค่าของชีวิต รู้ถึงจุดมุ่งหมายและเป้าหมายชีวิตของผูป่้วย เพือจะได้

ดูแลไดอ้ยา่งเหมาะสมตรงความตอ้งการของผูป่้วย นอกจากนันพยาบาลตอ้งรู้และเขา้ใจ ความเชือ 

ความศรัทธา หรือสิงยดึเหนียวทางจิตใจทีผูป่้วยยาเสพติดใหค้วามเคารพนับถือ ซึงอาจเป็นบุคคลที

ผูป่้วยทีมีความศรัทธา มีความเชือเกียวกบัศาสนา พยาบาลตอ้งสามารถดูแลช่วยเหลือให้ผูป่้วยได้

ปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา (ทศันีย,์ 2543) นอกจากนีพยาบาลตอ้งหาวิธีรอมชอมให้มากทีสุด เมือ

กฎระเบียบในการบาํบดัรักษาขดัแยง้กับความเชือของผูป่้วย พยาบาลจะตอ้งสามารถคาดการณ์ 

ตรวจสอบสถานการณ์และสิงแวดลอ้มต่างๆ รวมทงัใชเ้หตุผลในการคิดวิเคราะห์เชือมโยงขอ้มูล

ต่างๆ เพือดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วย สามารถปรับเปลียนกิจกรรมการดูแลใหเ้หมาะสมกบัปัญหา 

ความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วย และพยาบาลสามารถปฏิบติักิจกรรมต่างๆ เพือให้ผูป่้วย

ไดรั้บการดูแลดา้นจิตวิญญาณไดต้รงกบัความตอ้งการ 

 การไดรั้บการดูแลดา้นจิตวิญญาณในขณะเขา้รับการรักษา ช่วยให้ผูป่้วยยาเสพติด

ไดเ้ขา้ใจถึงคุณค่าของตนเอง ความหมายของชีวิต รวมทงัทราบเป้าหมายของชีวิต การทีพยาบาลมี

ความรู้ สนใจ เอาใจใส่เกียวกบัตวัผูป่้วย เพือใหก้ารดูแลไดต้รงกบัความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณของ

ผูป่้วย ทาํใหผู้ป่้วยมีความหวงั  มีพลงั และกาํลงัใจ ทาํให้สามารถปรับตวักบัการบาํบดัรักษาได ้มี

พลงัทีจะต่อสูก้บัความเจ็บป่วย อดทนต่อการบาํบดัรักษาซึงตอ้งใชร้ะยะเวลาทียาวนานถึง 4 เดือน 

จนสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมของตนเอง และสามารถเลิกยาเสพติดไดใ้นทีสุด การไดรั้บการ

ดูแลด้านจิตวิญญาณทาํให้ผูป่้วยยาเสพติดรู้สึกว่าตวัเองมีคุณค่า มีความสําคญัต่อครอบครัว เกิด

ความพึงพอใจในการดาํเนินชีวิต และมีความผาสุกทางจิตวิญญาณ (spiritual well being) แต่ถา้

พยาบาลไม่สามารถดูแลดา้นจิตวิญญาณไดต้รงกบัความตอ้งการของผูป่้วย จะทาํให้ผูป่้วยเกิดความ

ทุกขท์างจิตวิญญาณ (spiritual distress) 

 จากการทบทวนงานวิจยัทีเกียวขอ้งในมิติการการดูแลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วย

เรือรังทีพกัรักษาในโรงพยาบาล (อวยพร, โสเพญ็ และมลัลิกา, 2553) พบว่า การรับรู้การใหก้ารดูแล

ดา้นจิตวิญญาณของพยาบาลโดยรวมอยู ่ในระดบัมาก ผูป่้วยทีมาใชบ้ริการในโรงพยาบาลในระดบั

บริการต่างกนัไดรั้บการดูแลดา้นจิตวิญญาณแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 และ

การรับรู้การให้การดูแลดา้นจิตวิญญาณของพยาบาลมากกว่าการรับรู้การดูแลด้านจิตวิญญาณที

ผูป่้วยไดรั้บจริง อยา่งมี นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .001 และการศึกษาการตอบสนองความตอ้งการ

ดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยทีผา่นมา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในผูป่้วยวิกฤต และผูป่้วยสูงอายุ 
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เช่น วงรัตน์ (2544) ศึกษาเรืองความตอ้งการทางดา้นจิตวิญญาณและการปฏิบติัเพือตอบสนองความ

ตอ้งการด้านจิตวิญญาณของญาติผูป่้วยวิกฤต พบว่า ญาติของผูป่้วยวิกฤตมีความต้องการด้าน 

จิตวิญญาณโดยรวม อยูใ่นระดบัสูง ส่วนการปฏิบติัของพยาบาลเพือตอบสนองความตอ้งการดา้น

จิตวิญญาณ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการทบทวนงานวิจัยทีเกียวกบัการรับรู้ต่อการ

พยาบาลด้านจิตวิญญาณ มีการศึกษาเรืองการให้ความสําคญัและการรับรู้ต่อการพยาบาลด้าน 

จิตวิญญาณของพยาบาลและผูป่้วยสูงอายุมุสลิม พบว่า ผูป่้วยสูงอายุมุสลิมให้ความสาํคญัต่อการ

พยาบาลด้านจิตวิญญาณแต่ยงัได้รับการพยาบาลในส่วนนันน้อย  ในส่วนของพยาบาลให้

ความสําคญัต่อการพยาบาลด้านจิตวิญญาณแต่รับรู้ว่ายงัให้การพยาบาลในส่วนนันน้อยเช่นกัน 

(จินตนา, 2547)  

 ดว้ยเหตุนีผูว้ิจ ัยจึงสนใจทีจะศึกษาถึงการดูแลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพ

ติดตามการรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วยยาเสพติดในโรงพยาบาลธญัญารักษ์ ทงั 7 แห่ง ทงันีเพือ

ตอ้งการทราบถึงระดบัการรับรู้ในการดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติดว่าเป็นอย่างไร และ

การรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วยยาเสพติดมีความสอดคลอ้งกนัหรือไม่อยา่งไร เพือนาํผลการวิจยัไป

เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการดูแลด้านจิตวิญญาณให้เหมาะสม 

ครอบคลุมการดูแลแบบองคร์วม จะช่วยใหผู้ป่้วยยาเสพติดเกิดความผาสุกดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม 

และจิตวิญญาณ สามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีศกัดิศรี เกิดความรู้สึกอบอุ่น และสงบสุขในชีวิต และ

สามารถเลิกยาเสพติดไดใ้นทีสุด 

 

วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 

 

 1. เพือศึกษาระดบัการดูแลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติดตามการรับรู้ของ

พยาบาลในโรงพยาบาลธญัญารักษ ์

 2. เพือศึกษาระดบัการดูแลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติดตามการรับรู้ของ

ผูป่้วยยาเสพติดในโรงพยาบาลธญัญารักษ ์

 3. เพือเปรียบเทียบการดูแลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติดตามการรับรู้ของ

พยาบาลและผูป่้วยยาเสพติดในโรงพยาบาลธญัญารักษ ์
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คาํถามวิจัย 

 

 1. การดูแลด้านจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติดตามการรับรู้ของพยาบาลอยู่ใน

ระดบัใด 

 2. การดูแลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติดตามการรับรู้ของผูป่้วยยาเสพติดอยู่ใน

ระดบัใด 

 3. ระดบัการดูแลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติดตามการรับรู้ของพยาบาลและ

ผูป่้วยยาเสพติดแตกต่างกนัหรือไม่ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 

 ระดบัการดูแลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติดตามการรับรู้ของพยาบาลและ

ผูป่้วยยาเสพติดแตกต่างกนั 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 การศึกษาการดูแลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติดตามการรับรู้ของพยาบาล

และผูป่้วยยาเสพติดในโรงพยาบาลธญัญารักษ ์ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดการความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณ

ของไฮฟิลด์ (Highfield, 1992) ซึงระบุการดูแลดา้นจิตวิญญาณไว ้3 ดา้น คือ 1) ดา้นความหมายและ

เป้าหมายในชีวิต 2) ดา้นมีสัมพนัธ์กบับุคคลอืน สิงแวดลอ้ม และสิงเหนือตน และ3) ดา้นความหวงั 

และนาํแนวคิดการตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณตามหลกัของเซลเลอร์และแฮก (Sellers & 

Haag, 1998) ร่วมกบัการทบทวนวรรณกรรมการพยาบาลผูป่้วยยาเสพติด (โรงพยาบาลธญัญารักษ,์ 

2544) มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั สรุปได ้ดงันี 

 1. ดา้นความหมายและเป้าหมายในชีวิต หมายถึง การปฏิบติัการดูแลของพยาบาล

เกียวกบัการมีเป้าหมายในชีวิต การช่วยผูป่้วยคน้หาความเชือ ค่านิยม เปิดโอกาสให้ผูป่้วยไดเ้ล่าถึง

ประสบการณ์ชีวิตส่วนตวัหรือครอบครัว เช่น ความสาํเร็จ ความภาคภูมิใจ ความสามารถในการ

เผชิญปัญหา และอุปสรรคในชีวิต ช่วยให้ผูป่้วยได้คาํตอบความหมายของการเจ็บป่วย และการ

บาํบดัรักษาตลอดถึงเป้าหมายของชีวิต 
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 2. ดา้นการมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอืน สิงแวดลอ้ม และสิงเหนือตนเอง หมายถึง 

การปฏิบติัการดูแลของพยาบาลโดยจดัหาสิงทีผูป่้วยเคารพนบัถือ มีความรัก ศรัทธา ไวว้างใจ และการ

ใหอ้ภยัโดยไม่มีเงือนไข เช่น บุคคล พระเจา้ สิงทีเคารพสูงสุด และศาสนาต่างๆ ซึงพยาบาลปฏิบติัโดย 

  2.1 การดูแลช่วยเหลือในการปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา เป็นการปฏิบติัการ

ดูแลของพยาบาลทีช่วยใหผู้ป่้วยมีสติ มีความคิดอยู่กบัปัจจุบนั ทาํให้จิตใจสงบมีความสุข มีความ

มนัใจ และจดัสิงแวดลอ้มทีสงบใหแ้ก่ผูป่้วย เพือใหผู้ป่้วย สวดมนต์ ทาํสมาธิ อ่านหนังสือเกียวกบั

ศาสนา นอกจากนียงัอนุญาตใหผู้ป่้วยไดป้ฏิบติัตามความเชือตามหลกัศาสนาของตน รวมถึงการให้

เกียรติในสิงทีผูป่้วยเคารพนบัถือ เช่น พระพุทธรูป คมัภีร์ สายสร้อยประคาํ เป็นตน้  

  2.2 การเปิดโอกาสใหผู้ป่้วยมีเวลากบับุคคลในครอบครัวและคนอืนๆ เป็นการ

ปฏิบติัการดูแลของพยาบาล เพือใหผู้ป่้วยเกิดมีปฏิสมัพนัธก์บัคนอืน มีกิจกรรมร่วมกนั เพือใหค้วาม

รัก ความอบอุ่น มีผลต่อความสุขทางใจ ความมนัคงทางอารมณ์ ความมนัใจในตนเองของบุคคล 

  2.3 การช่วยเหลือโดยใชเ้ทคนิคการสือสารทีดี เป็นการปฏิบติัการดูแลของ

พยาบาลเพือสร้างความคุน้เคยระหว่างพยาบาลกบัผูป่้วย โดยพยาบาลเป็นผูฟั้งทีดี รู้จงัหวะทีควรพดู 

การรับฟังปัญหา มีการสือสารโดยการเขียน และการใชภ้าษาท่าทาง เพือแสดงความรู้สึกยอมรับ 

เขา้ใจ ไวว้างใจ  

  2.4 การกระตุน้ประสาทการรับรู้ เป็นการปฏิบติัการดูแลของพยาบาลโดยการ

ใหแ้รงเสริม และกระตุน้การรับรู้ทางประสาทสมัผสัต่างๆ เพือใหผู้ป่้วยรู้สึกอบอุ่น เป็นแรงกระตุน้

ใหเ้กิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมในทางทีดีขึน เช่น การหมนัตรวจเยียมเพือรับทราบปัญหาและ

คอยช่วยเหลือ การใหก้าํลงัใจ หรือการแสดงความรู้สึกทีอบอุ่น ปลอดภยัโดยการสัมผสั เช่น จบัมือ 

โอบไหล่ โอบกอด เป็นตน้ 

  2.5 การดูแลช่วยเหลือในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั เป็นการปฏิบติัการดูแล

ของพยาบาลในการดูแลการทาํกิจวตัรประจาํวนัของผูป่้วย เช่น การอาบนาํ แต่งตวั การรับประทาน

อาหาร การออกกาํลงักาย 

 3. ด้านความหวงั หมายถึง การปฏิบัติการดูแลของพยาบาลทีแสดงออกในดา้น

ความปรารถนาทีจะใหผู้ป่้วยประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย ใหผู้ป่้วยจะเกิดความเชือว่าถา้หากสิง

ทีเขาปรารถนานนับรรลุความสาํเร็จตามความหวงั ชีวิตของเขาจะเปลียนไปในทางทีดี และสามารถ

แกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนได ้โดยพยาบาลให้กาํลงัใจผูป่้วยเพือให้ผูป่้วยใชพ้ลงัทีมีอยู่ในตนเอง

ต่อสูก้บัความเจ็บป่วย และอดทนในการบาํบดัรักษา ช่วยเหลือผูป่้วยในการปรับเปลียนพฤติกรรม 

และคน้หาแหล่งประโยชน์ทีเป็นความหวงัใหแ้ก่ผูป่้วย  กระตุน้ใหผู้ป่้วยนึกถึงเป้าหมายของชีวิต  

 



6 

การรับรู้ในการดูแลดา้นจิตวิญญาณ

ของผูป่้วยยาเสพติด 

 การดูแลดา้นจิตวญิญาณ 

ของผูป่้วยยาเสพติด 

          -  พยาบาล   

          -  ผูป่้วยยาเสพติด 

 

 1. ดา้นการมีความหมาย และเป้าหมาย

ในชีวิต 

2. ดา้นการมีความสมัพนัธก์บับุคคลอืน 

สิงแวดลอ้ม และ สิงเหนือตนเอง 

3. ดา้นการมีความหวงั 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 การรับรู้ในการดูแลดา้นจิตวิญญาณ หมายถึง การรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วยยา

เสพติดต่อการดูแลด้านจิตวิญญาณของพยาบาลแก่ผูป่้วยยาเสพติด ใน 3 ด้าน คือ ด้านการมี

ความหมายและเป้าหมายในชีวิต ดา้นการมีสมัพนัธก์บับุคคลอืน สิงแวดลอ้ม และสิงเหนือตน และ

ดา้นการมีความหวงั ซึงสามารถวดัโดยเครืองมือวดัการรับรู้การดา้นจิตวิญญาณของพยาบาล และ

ผูป่้วยยาเสพติด ทีผูว้ิจ ัยสร้างขึน จากการทบทวนวรรณกรรม (โรงพยาบาลธญัญารักษ์, 2544; 

Highfield, 1992; Sellers & Haag; 1998) 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 

 การวิจยัครังนีศึกษาการดูแลดา้นจิตวิญญาณของพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาล

และผูป่้วยยาเสพติด ซึงเป็นพยาบาลทีปฏิบติังานในโรงพยาบาลธญัญารักษ์ ทงั 7 แห่ง คือ สถาบนั

บาํบัดรักษาและฟืนฟูผูติ้ดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 

โรงพยาบาลธญัญารักษเ์ชียงใหม่ โรงพยาบาลธญัญารักษอุ์ดรธานี โรงพยาบาลญญารักษ์ขอนแก่น 

โรงพยาบาลธญัญารักษส์งขลา และโรงพยาบาลธญัญารักษปั์ตตานี และเป็นผูป่้วยยาเสพติดทีเขา้รับ

การบาํบดัรักษารูปแบบผูป่้วยใน ขนัฟืนฟสูมรรถภาพ ตงัแต่ 2 สปัดาห์ขึนไป 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

 

 เป็นขอ้มลูในการพฒันาความสามารถของพยาบาลในการดูแลดา้นจิตวิญญาณของ

ผูป่้วยยาเสพติด เพือใหส้ามารถดูแลดา้นจิตวิญญาณในผูป่้วยยาเสพติดไดอ้ยา่งครบองคร์วม 
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บทที 2 

วรรณคดทีีเกียวข้อง 

 

 

 การศึกษาการดูแลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติดตามการรับรู้ของพยาบาลและ

ผูป่้วยยาเสพติดในโรงพยาบาลธญัญารักษ์ครังนี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาคน้ควา้วรรณคดีทีเกียวขอ้ง จาก

ตาํรา เอกสาร บทความวิชาการและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง โดยกาํหนดขอบเขตวรรณคดีทีเกียวขอ้ง ใน

หวัขอ้ต่อไปนี 

 1. ผูป่้วยยาเสพติด 

  1.1 ความหมายยาเสพติดและโรคติดยาเสพติด 

  1.2 ลกัษณะของผูป่้วยยาเสพติด 

  1.3 การบาํบดัรักษายาเสพติดในโรงพยาบาลธญัญารักษ ์ 

  1.4 ขนัตอนการบาํบดัรักษาผูป่้วยยาเสพติด  

 2. แนวคิดเกียวกบัการรับรู้ 

  2.1 ความหมายการรับรู้ 

  2.2 ปัจจยัทีมีผลต่อการรับรู้ 

 3. การพยาบาลเพือดูแลดา้นจิตวิญญาณ 

  3.1 ความหมายและความสาํคญัของจิตวิญญาณ 

  3.2 ความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณ 

  3.3 การตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณ 

 4. การดูแลดา้นจิตวิญญาณสาํหรับผูป่้วยยาเสพติด 

  4.1 ความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติด 

  4.2 การพยาบาลเพือดูแลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติด 

  4.3 ปัจจยัทีมีผลต่อการรับรู้ในการดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติด 
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ผู้ป่วยยาเสพติด 

 

 ความหมายยาเสพติดและโรคติดยาเสพติด 

 

 ยาเสพติด หมายถึง สารเคมีหรือวตัถุใดๆ รวมทงัพืช ซึงเมือเสพเขา้สู่ร่างกายดว้ย

วิธีการรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือวิธีอืนๆ ติดต่อกนัชวัระยะเวลาหนึงแลว้ ทาํให้เกิดผลเสียต่อ

ร่างกายและจิตใจ คือ เกิดภาวะติดสารเสพติด มีความผิดปกติทังทางด้านพฤติกรรม อารมณ์ 

ความคิด และร่างกาย คือ ไม่สามารถควบคุมการใชย้าของตนเองได ้มีความตอ้งการเสพทงัทางดา้น

ร่างกายและจิตใจ ตอ้งเพิมขนาดการเสพขึนเรือยๆ เมือขาดยาจะมีอาการถอนพิษยาและสุขภาพ

โดยทวัไปจะทรุดโทรมลง 

 องคก์ารอนามยัโลกและเภสัชวิทยาของยาเสพติด ไดใ้ห้ความหมายและลกัษณะ

ของยาเสพติดใหโ้ทษไว ้ดงันี  

 1. เป็นสารทีเสพเขา้ไปในร่างการมนุษยแ์ลว้จะเกิดพิษอยา่งเรือรัง 

 2. ทาํอนัตรายแก่สุขภาพของผูเ้สพใหเ้สือมโทรม 

 3. เกิดการเสพติดทางจิตใจ (Psychological Dependence) คือ ตกเป็นทาสของการ

อยากยาเสพติดนนัอยูใ่นใจเสมอ เกิดความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ ถูกบงัคบัให้แสวงหามาเสพให้ได้

ไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตาม 

 4. ทาํใหร่้างกายดือยาหรือตา้นยา (Tolerance) เมือร่างกายเกิดปฏิกิริยาต่อตา้นฤทธิ

จนเกิดความเคยชินแลว้ก็จะทาํใหก้ารเสพยาเสพติดนนัดว้ยปริมาณยาทีสูงขึนเรือยๆ จึงจะเกิดผลที

ตอ้งการ 

 5. เกิดการเสพติดทางกาย (Physical Dependence) ยาเสพติดจะเขา้ไปออกฤทธิที

สมองและประสาท ในเนือเยอืต่างๆของร่างกาย เมือหมดฤทธิร่างกายจะปรับสภาพเขา้สู่ธรรมชาติ

การทาํงานของอวยัวะอย่างรุนแรงกว่าปกติเกิดอาการถอนยาหรืออยากยา หรือกลุ่มอาการอดยา

อยา่งเฉียบพลนั 

 6. เกิดพิษและโทษร้ายแรงต่อสงัคม ทาํใหเ้สือมเสียหายรวมถึงเศรษฐกิจ และความ

มนัคงของชาติ (ธงชยั, 2544; สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด, 2547) 

 โรคติดยาเสพติด การติดยาเสพติดเป็นกระบวนการทีเกิดขึนต่อเนืองอยา่งชา้ๆ จาก

การเสพยาเป็นครังคราว สู่การเสพทีบ่อยขึนจนเสพทุกวนั การเสพยาเสพติดจะเกียวขอ้งกบัสมอง 2 

ส่วน คือ สมองส่วนคิด (Cerebral Cortex) มีหน้าทีคิดและตดัสินใจอย่างมีเหตุผล และสมองส่วน

อยาก (Limbic System) เป็นศนูยใ์นการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรม ซึงการใชย้าเสพติด จะทาํให้
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สมองหลงัสารโดพามีน(Dopamine) ในสมองส่วนอยาก (Limbic Reward System) ออกมาจาํนวน

มาก และสารเคมีดงักล่าวจะกระตุน้ใหเ้กิดความสุขแต่เมือยาหมดฤทธิจะกลบัสู่ภาวะปกติ การใชย้า

เสพติดมากขึนหรือเป็นเวลา นานๆ จะเกิดการทาํลายเซลสมอง ดงันันการใชค้วามคิดทีเป็นเหตุผล

จะสูญเสีย และจะเห็นได้ว่าผูที้ติดยาเสพติดมกัแสดงพฤติกรรมทีไม่เหมาะสม แสดงอารมณ์

หงุดหงิด กา้วร้าว ไม่มีเหตุผล ไม่สามารถควบคุมตนเองได ้และเกิดอาการทางจิตได ้หากสมองยงั

ไม่ถูกทาํลายอย่างถาวรความสูญเสียดงักล่าวสามารถฟืนฟูไดเ้มือหยุดเสพยา ซึงตอ้งเป็นใชเ้วลา

อยา่งนอ้ย 4  เดือน ในการรักษาฟืนฟขึูนกบัชนิดของยาเสพติด ระยะเวลา และความถีในการใชย้า

เสพติด (สุชาติ, 2544; โรงพยาบาลธญัญารักษ,์ 2544) 

 

 ลกัษณะของผู้ป่วยยาเสพติด 

 

 ผูติ้ดยาเสพติดมกัมีลกัษณะพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก บุคลิกภาพ จิตใจและ

จิตวิญญาณ ทีเปลียนแปลงไป ดงัต่อไปนี (ธงชยั, 2544; สุชาติ, 2544; ทิพาวดี, 2545) 

 1. ดา้นพฤติกรรม พบว่า บุคคลทีติดสารเสพติดจะพยายามทุกวิถีทางเพือให้ไดใ้ชย้า

เสพติด ส่งผลใหเ้ห็นการเปลียนแปลงพฤติกรรมทีชดัเจน ไดแ้ก่ ขาดความรับผดิชอบ พดูโกหก ขาด

ระเบียบ วินยั มีเหตุผลการกลบัไปใชย้าซาํ ขาดทกัษะทางสงัคม เสียสมัพนัธภาพกบัครอบครัว และ

สงัคม บางรายอาจนาํสู่พฤติกรรมกา้วร้าวหุนหันพลนัแล่น รวมทงัก่อปัญหาอาชญากรรม จีปลน้ 

ขโมย ปัญหาโสเภณี หรือเอดส์ได ้

 2. ดา้นความคิด พบว่า บุคคลทีติดยาเสพติดมกัมีความคิดในขอบเขตจาํกดั คิด

ต่อตา้นสงัคม หรือรังเกียจตนเอง มีความคิดไม่กลา้เผชิญปัญหา 

 3. ดา้นความรู้สึก พบว่า บุคคลทีติดยาเสพติดมกัรู้สึกว่าตนเองเป็นคนไร้ค่า ขาด

ความภาคภูมิใจในตนเอง ไม่เป็นทีตอ้งการของครอบครัวและสงัคม มองตนเองดา้นลบ มีปมดอ้ย 

 4. ด้านบุคลิกภาพ พบว่า บุคคลทีติดยาเสพติดมกัแยกตนเอง ไม่ค่อยสนใจดูแล

ตนเอง ขาดความมนัใจในตนเองหรือมีความเชือในความสามารถตนเองตาํ ไม่เป็นตวัของตนเอง 

ชอบพึงพิงผูอื้น 

 5. ดา้นจิตใจ พบว่า บุคคลทีติดยาเสพติดมกัมีจิตใจอ่อนแอ อารมณ์อ่อนไหว ไม่

สามารถจดั การกบัอารมณ์ของตนเองได ้ซึมเศร้า บางรายมีอาการทางจิตเกิดขึน กลวัคนจะมาทาํร้าย 

หวาดระแวง หลงผดิ ประสาทหลอน กา้วร้าว ไม่อยูใ่นโลกของความจริง อาจทาํร้ายตนเองและผูอื้น 
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 6. ด้านจิตวิญญาณ พบว่า บุคคลทีติดยาเสพติดมกัมีความตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา ซึง

ความรู้สึกนัน ไดแ้ก่ ความรู้สึกผิด ไม่มีคุณค่า ไร้พลงัในตนเอง ขาดทีพึงและสิงยึดเหนียวทางจิต

วิญญาณ ขาดความรัก รู้สึกทอ้แทสิ้นหวงั จากการกระทาํไม่ถกูตอ้งทีผา่นมา 

 

 การบาํบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์  

 

 โรงพยาบาลธญัญารักษท์วัประเทศ มีทงัหมด 7 แห่ง ดงันี คือ โรงพยาบาลธญัญา

รักษแ์ม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลธญัญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลธญัญารักษ์อุดรธานี โรงพยาบาล

ธญัญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี เป็น

หน่วยงานในสังกดัสถาบันบาํบัดรักษาและฟืนฟูผูติ้ดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการ

แพทย ์กระทรวงสาธารณะสุข มีบทบาทหนา้ทีรับผดิชอบในการใหบ้ริการบาํบดัรักษายาเสพติด 

 การเขา้รับการบาํบดัรักษา มี 2 ระบบ คือ ระบบสมคัรใจ และระบบบงัคบัรักษา 

โดยผูป่้วยทีสมคัรใจเขา้รับบริการดว้ยตนเอง เรียกว่า การบาํบดัรักษาโดยระบบสมคัรใจ ส่วนผูป่้วย

ทีเขา้รับการบาํบดัรักษาโดยสาํนกังานคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซึงมีคณะกรรมการร่วมกนั

พิจารณาส่งผูป่้วยมาเขา้รับการบาํบดั เรียกว่า ระบบบงัคบับาํบดั  

 

 ขันตอนการบาํบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 

 

 สาํหรับการรักษาผูติ้ดยาเสพติดมีการดาํเนินการทงัรูปแบบผูป่้วยนอกและรูปแบบ

ผูป่้วยใน เพือทีจะให้ผูป่้วยสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างถาวร และสร้างความเชือมนัในตนเอง

ใหก้บัผูป่้วยยาเสพติดให้สามารถหยุดการใชย้าเสพติด และดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกติสุข 

กระบวนการบาํบดัรักษาเริมตน้เมือผูป่้วยตอ้งการใหต้นเองหลุดพน้จากวงจรของการติดยาเสพติด 

ซึงส่วนใหญ่ผูป่้วยจะไดรั้บผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด ทาํให้การดาํเนินชีวิตแตกต่างไปจาก

ปกติ บุคลิกภาพเปลียนแปลงไป มีปัญหาสัมพนัธภาพกบับุคคลรอบขา้ง ตลอดจนสุขภาพร่างกาย

เสือมโทรมลง ซึงสถาบันบําบัดรักษาและฟืนฟูผูติ้ดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และ

โรงพยาบาลธญัญารักษท์วัประเทศทงั 6 แห่ง มีขนัตอนการบาํบดัรักษา 4 ขนัตอน คือ (ธงชยั, 2544; 

สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด, 2547) 

 ขนัตอนที 1 การเตรียมการก่อนการรักษา (Pre-Admission) 

 การเตรียมความพร้อมของผูป่้วย เพือให้การบาํบดัรักษาผูป่้วยให้ไดส้ัมฤทธิผล 

ผูป่้วยตอ้งมีความตงัใจสูงและยอมรับว่าตนเองจาํเป็นตอ้งแกไ้ขพฤติกรรมของตนเอง โดยจะตอ้งทาํ
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ความตกลงกบัผูม้าบาํบดัรักษา ยอมรับทีจะเลิกยาเสพติดอยา่งจริงจงั นอกจากตวัผูป่้วยแลว้ จะตอ้ง

เตรียมความพร้อมของครอบครัวหรือผูใ้กลชิ้ดให้เขา้มามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และเป็นผูใ้ห้

กาํลงัใจแก่ผูป่้วยในขนันีจะมีการสมัภาษณ์ สอบประวติั กรอกเอกสารประจาํตวั ประวติัส่วนตวัใน

อดีตและปัจจุบนั ประวติัการติดยาเสพติด ประวติัการเจ็บป่วย โดยศึกษาประวติัจากผูป่้วย จาก

ครอบครัวและญาติหรือผูที้เกียวขอ้ง และการคน้หาปัญหาในส่วนทีสามารถมองเห็นก็จะทาํการ

ช่วยเหลือก่อน ส่วนปัญหาทีไม่สามารถมองเห็น ไดแ้ก่ ปัญหาทางจิตใจ เช่น ความคิด อารมณ์ 

ความรู้สึกจะไดรั้บการช่วยเหลือต่อไป 

 การตรวจร่างกายจะดูสภาพร่างกายว่าทรุดโทรมมากน้อยแค่ไหน มีร่องรอยการเสพ

ยาหรือไม่ มีโรคแทรกซอ้นอะไรบา้ง เมือทราบขอ้เท็จจริงเกียวกบัผูติ้ดยาเสพติดเพียงพอทีจะทาํการ

วิเคราะห์ปัญหา ทาํให้ทราบจุดอ่อน และปัญหาของผูป่้วยว่าเป็นอย่างไร เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ 

ปัญหาทางอารมณ์จิตใจ ขาดความเชือมนัในตนเอง ขาดความรักความอบอุ่น ปัญหาการขาด

ความสามารถในการแกปั้ญหาของผูติ้ดยาเสพติด เพือจะไดว้างแผนการใหค้วามช่วยเหลือต่อไป 

 ขนัตอนที 2 การถอนพิษยา (Detoxification)  

 ขนัถอนพิษยาเป็นขนัตอนทีเนน้การบาํบดัรักษาอาการทางร่างกายทีเกิดจากการใช้

ยาเสพติดดว้ยการใชย้าอืนทดแทนอาการ เช่น เมทาโดน ฯลฯ เพือระงบัความอยากยาหรือให้เลิกยา

เสพติด โดยทวัไปจะใหก้ารถอนพิษยาตามอาการ สภาพร่างกาย และยาเสพติดทีใชเ้พือบาํบดัรักษา

อาการขาดยา รักษาภาวะแทรกซอ้นทางร่างกายและจิตใจ การตรวจร่างกายทุกระบบอย่างละเอียด 

การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ การรักษาในขนัตอนนีในรูปแบบผูป่้วยนอก ผูป่้วยจะกลบัไปอยู่ใน

สิงแวดลอ้มเดิม มีโอกาสเจอตัวกระตุน้ไดง่้าย พบว่าผูป่้วยมีการใช้ยาเสพติดได้ในระหว่างการ

บาํบดัรักษา ส่วนรูปแบบผูป่้วยในจะจดัสิงแวดลอ้มใหป้ลอดจากยาเสพติด โดยการตรวจคน้ร่างกาย

ในขนัเตรียมการ การตรวจสิงของทีญาตินาํมาเยียมในวนัญาติเยียม ระหว่างทีผูติ้ดยาเสพติดเขา้มา

บาํบัดรักษาขันถอนพิษยา จะฟืนฟูสภาพจิตใจไปพร้อมๆกัน เพือให้ผูป่้วยมีเจตนคติทีดี และ

ปรับเปลียนพฤติกรรมตนเอง พร้อมทงัให้ญาติไดมี้ส่วนร่วมในการบาํบดัรักษาเพือเสริมกาํลงัใจ

ผูป่้วย รายใดทีประสบผลสาํเร็จในการบาํบดัรักษาในขนัถอนพิษยา และมีความประสงค์จะเขา้รับ

การบาํบดัรักษาขนัฟืนฟสูมรรถภาพ ก็จะส่งไประยะฟืนฟสูมรรถภาพต่อไป 

 ขนัตอนที 3 การฟืนฟสูมรรถภาพ (Rehabilitation)  

 ขนัตอนนีเป็นขนัตอนทีสาํคญัทีสุดในการบาํบดัรักษาผูป่้วยยาเสพติด เพือให้ผูติ้ด

ยาเสพติดสามารถเลิกยาเสพติดดว้ยตนเองอยา่งแทจ้ริง โดยมีวตัถุประสงคเ์พือเสริมสร้างกาํลงัใจให้

ผูป่้วยยาเสพติดมีจิตใจทีเขม้แข็งพอทีจะหยดุใชย้าเสพติดและดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างปกติสุข 

เป็นการเสริมสร้างสุขภาพทีสมบูรณ์ทงัทางดา้นร่างกายและจิตใจ พฒันาดา้นสติปัญญา คุณธรรม 
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จริยธรรม พฒันาทกัษะต่างๆ ในการดาํรงชีพ และการแกไ้ขปรับปรุงนิสัย พฤติกรรมทีเปลียนไป

เนืองจากการไปเสพยาเสพติด การแนะแนวทางในการปรับตนเองของผูป่้วยให้ดีขึน โดยจดัให้

ผูป่้วยไดรั้บกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่มบาํบดั งานบาํบดั อาชีวะบาํบดั มีการดาํเนินในกิจวตัรที

เหมาะสม เช่น การรับผดิชอบต่อสุขภาพตนเอง การตืนนอน เขา้นอนตรงเวลา พกัผ่อนให้เพียงพอ 

การออกกาํลงักาย ทาํความสะอาดทีอยูอ่าศยั ฝึกการสร้างระเบียบวินยั เป็นตน้  

 ในการฟืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดนนัตอ้งอาศยัทฤษฎีทางจิตสังคม และเทคนิค

บางอย่างเพือการปรับเปลียนความคิดและพฤติกรรม ซึงความคิดและพฤติกรรมหลายอย่างเป็น

ตัวการให้เกิดความเครียด ความทุกข์ ความวิตกกังวล ความไม่สบายใจต่างๆ และปัญหา

นานาประการ เทคนิคการปรับเปลียนความคิดและพฤติกรรมหลายอย่าง เช่น การควบคุมตนเอง 

การปรับเปลียนความคิด การพิจารณาเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรม จะช่วยใหบุ้คคลผา่นพน้วิกฤติ

ต่างๆ ได ้ทาํใหบุ้คคลรู้สึกมีคุณค่า ภูมิใจตนเอง เป็นกาํลงัใจในการดาํเนินชีวิตและในการปรับเปลียน

ความคิดและพฤติกรรมนนั ซึงเป้าหมายและความร่วมมือระหว่างผูใ้ห้การรักษาทีตอ้งลงมือกระทาํ

ร่วมกนัทงัสองฝ่ายโดยเนน้พฤติกรรมเป้าหมายทีเฉพาะเจาะจง มีขอ้ตกลงเบืองตน้ว่าเมือพฤติกรรม

เปลียน อารมณ์ ความรู้สึก จะออกมาทางบวกเอง แต่ผูป่้วยหลายคนจะเกิดความเบือหน่ายในการ

ปรับเปลียนพฤติกรรมทําให้เกิดความวิตกกังวล ความเครียดเพราะมีกฎระเบียบบังคับ  ซึง

ความเครียดทีปรากฏจะแสดงออกมาตามลกัษณะทีแตกต่างกนัตามแต่ละบุคคล หากบุคคลสามารถ

มองตนเองให้เห็นความมีคุณค่าในตัวเองได ้มาจากการทีสามารถปฏิบัติสิงทีต้องการไดแ้ละเกิด

ความรู้สึกทีดีเมือประสบความสาํเร็จรวมถึงการไดรั้บความช่วยเหลือสนับสนุนทีดี เหล่านีจะเป็น

ส่วนใหส้ามารถปรับเปลียนวิธีคิดไดเ้ป็นอยา่งดี และจะส่งผลต่อความเชือมนัในตนเองต่อไปในอนาคต 

(สถาบนัธญัญารักษ,์ 2546) 

 ในขนัตอนนีโรงพยาบาลธญัญารักษ์ ไดด้าํเนินการตามรูปแบบการบาํบัดฟืนฟู

สมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model) โดยนําองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบของการ

บาํบดัรักษา ดงันี คือ  

 1) การนาํครอบครัวเขา้มามีส่วนร่วมในการบาํบดัรักษา (F : Family) 

 2) กิจกรรมทางเลือกในการบาํบดั (A : Alternative Treatment Activity) 

 3) กระบวนการเรียนรู้ซึงกนัและกนั(S : Self Help)  

 4) กระบวนการชุมชนบาํบดั (T : Therapeutic Community) 

  (สถาบนัธญัญารักษ,์ 2546) 
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 1) F : Family การนาํครอบครัวเขา้มามีส่วนร่วมในการบาํบดัรักษาตงัแต่เริมตน้

การบาํบดัรักษาและรับผิดชอบ ดูแลควบคู่ไปกบัการอยู่ในครอบครัว สังคม ชุมชน ประกอบดว้ย

กิจกรรม ดงันี 

 Family Education คือ การมีส่วนร่วมในการเขา้ร่วมกลุ่มบาํบดั ไดแ้ก่ การทาํหนา้ที

ของครอบครัว ความรู้เรืองยาเสพติด สมองติดยา ความรู้เรืองเสน้ทางสู่การเลิกยา ความรู้เรืองปัจจยั

ทีมีอิทธิพลต่อการเสพยาเสพติดซาํ เป็นตน้ 

 Family Counseling คือ การใหค้าํปรึกษาครอบครัว การเตรียมครอบครัวขณะอยู่ที

โรงพยาบาล เมือกลบัเยียมบ้าน เมือกลบัไปอยู่บ้าน การเผชิญปัญหาและการแก้ไขปัญหาใน

ครอบครัว  

 Family Therapy คือ ไดแ้ก่ ครอบครัวบาํบดั ครอบครัวสมัพนัธ ์

 การปฏิบติักิจกรรมดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พือ 

  1.1) หยดุการใชย้าเสพติดของผูป่้วย ครอบครัวจะสามารถจดัการไดอ้ยา่งไร 

  1.2) เพือให้ครอบครัวสามารถปฏิบติัไดเ้หมาะสม เนืองจากครอบครัวเป็น

สังคมทีเล็กทีสุด เมือผูป่้วยเป็นส่วนหนึงของครอบครัว ปัญหายาเสพติดจึงเกิดผลกระทบแก่

ครอบครัวเป็นอนัดบัแรก ไม่ใช่เป็นปัญหาของผูป่้วยเพียงคนเดียว และยงัมีปัญหาอืนๆอีกตามมา 

ดงันนัการใหค้วามรู้เกียวกบัทกัษะต่างๆ ไดแ้ก่ ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการสือสาร บทบาหน้าที 

ความผกูพนัทางอารมณ์ การตอบสนองทางอารมณ์ และทกัษะการควบคุมพฤติกรรม 

 2) A : Alternative Treatment Activity กิจกรรมทางเลือกในการบาํบดัรักษา ใช้

กิจกรรมทางเลือกในการบาํบดัฟืนฟสูมรรถภาพทีเหมาะสมตามความถนัด ตามความสามารถ ตาม

สภาพความเป็นจริงของผูป่้วย ในเรืองการฝึกอาชีพ การใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ การเสริม

คุณภาพชีวิต ใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สามารถส่งเสริมให้ผูป่้วยดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างปกติ

สุข ไม่พึงพายาเสพติด ประกอบดว้ยกิจกรรม ดงันี 

  2.1) กิจกรรมคลายเครียด เป็นกิจกรรมทีมุ่งเน้นการใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์ การออกกาํลงักายเพือสุขภาพทีผูป่้วยสามารถปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง หรือส่งเสริมกิจกรรม

การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน อาจมีการทาํงานเป็นทีม โดยใชท้รัพยากรทีมีอยูใ่นชุมชน หรือ

องคก์รชุมชนใหก้ารสนบัสนุน เช่น การเล่นกีฬา การจดัชมรมกีฬา การแข่งขนักีฬา ฝึกกิจกรรมเขา้

จงัหวะ งานประเพณีประจาํทอ้งถิน เช่น การทาํบุญ การแข่งเรือ เป็นตน้ 

  2.2) กิจกรรมชมรมทีฉนัชอบ เป็นกิจกรรมทีมุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพให้กบั

ผูป่้วยตามภูมิปัญญาชาวบา้นทีเหมาะสมกบัวฒันธรรมในพืนที มีการลงทุนน้อย สามารถปฏิบติัได้

ดว้ยตนเองหรือนําเอากลุ่มหรือชมรมในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น กลุ่มแม่บ้าน ศูนยฝึ์กฝีมือ
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แรงงานจังหวดั การเกษตร การประมงในพืนที เป็นตน้ อาจประกอบดว้ย ชมรมศิลปหัตถกรรม 

ชมรมอาหาร ชมรมเกษตร เป็นตน้  

  2.3) กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีคุณภาพ

ชีวิตทีดีขึน เช่น การส่งเสริมการศึกษา การอาสาพฒันาบาํเพ็ญประโยชน์ การประสานงานกับ

หน่วยงานทีเกียวขอ้งเพือส่งเสริมอาชีพอยา่งเป็นรูปธรรม 

  วตัถุประสงคข์องกิจกรรมทางเลือกในการบาํบดัรักษาเพือ 

  1) ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูป่้วยไดพ้ฒันาความสามารถ ความสนใจเฉพาะตน

ไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ 

  2) ผูป่้วยใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน ์

  3) สนบัสนุนใหผู้ป่้วยไดแ้สดงออกในสิงทีตนสนใจดา้นต่าง  ๆ

  4) ส่งเสริมใหผู้ป่้วยมีอาชีพทีสุจริต สงัคมยอมรับ 

  3) S : Self Help กระบวนการเรียนรู้ซึงกนัและกนั ใชก้ระบวนการให้ผูป่้วยมี

การเรียนรู้และบาํบดัรักษาทางกาย จิต สังคม สามารถมีพลงัจิตอย่างเขม้แข็ง โดยปรับสภาพทัง

พฤติกรรม เจตคติ ความรู้สึก และการสร้างสมัพนัธภาพจนสามารถอยูไ่ดอ้ยา่งปกติสุข และปลอดจาก

ยาเสพติด  โดยใชห้ลกัความฉลาดทางอารมณ์ ใหมี้การรับรู้ความรู้สึกของตนเองและผูอื้น สามารถดูแล

ความขดัแยง้ทางอารมณ์ตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยมีหัวขอ้ในการเรียนรู้ ดงันีคือ การสาํรวจตนเอง 

การตงัเป้าหมายในชีวิต ทกัษะการปฏิเสธ ทกัษะการควบคุมตนเอง ทกัษะการสร้างแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ 

ทกัษะในการแกปั้ญหา ทกัษะการสือสาร การสร้างวินยัในตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ 

   3.1) ให้ผูป่้วยมีลกัษณะทีพึงประสงค์ทงัดา้นร่างกาย อารมณ์ และสังคม

โดยใชห้ลกัการความฉลาดทางอารมณ์ 

   3.2) พฒันาศกัยภาพให้เกิดการเปลียนแปลงทางพฤติกรรมทีดี มีคุณค่า

และมีความสุข ซึงกิจกรรมการเรียนการสอนทีมุ่งให้เกิดการเปลียนแปลงทางพฤติกรรม 

ประกอบดว้ยประสบการณ์ สะทอ้นความคิด/อภิปราย ความคิดรวบยอด ประยกุตแ์นวคิด 

  4) T : Therapeutic Community กระบวนการชุมชนบาํบดัเป็นรูปแบบหนึง

ของการบาํบดัรักษาทีสาํคญัในขนัฟืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด โดยใชก้ระบวนการชุมชนบาํบดั 

โดยให้ผูรั้บการบาํบดัมาอยู่ร่วมกนัเหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว เพือให้สามารถเปลียนแปลง

ตนเอง มีการเรียนรู้ประสบการณ์ซึงกนัและกนั โดยใชห้ลกัการช่วยเพือช่วยตนเอง (Help to Self 

Help)อยูใ่นสถานทีปลอดภยั ปลอดยาเสพติด มีสิงแวดลอ้มทีดี ทาํให้เกิดความอบอุ่น ทาํให้ไดรั้บ

การฟืนฟทูงัร่างกายและจิตใจ สามารถกลบัไปดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกติสุข ประกอบดว้ย

กิจกรรมหลกั คือ  
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  กลุ่มบาํบดั (Group Therapy) ประกอบดว้ย กลุ่มประชุมเชา้ กลุ่มสัมมนา กลุ่ม

ประชุมเจา้หนา้ที กลุ่มนนัทนาการ กลุ่มออกกาํลงักาย 

  งานบาํบดั (Work Therapy) ไดแ้ก่ ทีมงานต่างๆ เช่น ทีมงานเกษตร ทีมงาน

ครัว ทีมงานตกแต่ง ทีมงานประชาสมัพนัธ ์ทีมงานหตัถกรรม ทีมงานตดัเยบ็ เป็นตน้ 

  กิจกรรมทีช่วยในการเปลียนแปลงพฤติกรรม (Re-Shape Behavior) ได้แก่ 

เครืองมือของบา้น (Peer Pressure Tools of the House) ประกอบดว้ย การพูดตกัเตือน (Talking To) 

การบอกข้อบกพร่องต่อหน้า (Pull Up) การให้คาํแนะนาํ (Hair Cut) การนั งเกา้อีใชค้วามคิด 

(Prospective Chair) การประชุมทังบ้าน (House Meeting) การเรียนรู้ประสบการณ์ (Learning 

Experience) การลาํดบัปัญหา การทาํงานใชค้วามคิด ส่วนการใหร้างวลั เช่น การเลือนระดบัการเป็น

หวัหนา้ การไดรั้บเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นประจาํเดือน 

  ผูป่้วยในระยะฟืนฟสูมรรถภาพไดเ้รียนรู้ทีจะเปลียนแปลงพฤติกรรมเพือการ

อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคมภายนอก โดยไม่กระทาํผิดใดๆขึนมาอีกนัน จาํเป็นต้องปรับ

โครงสร้างสิงแวดลอ้มของการบาํบดั ใหเ้ป็นสงัคมจาํลองของสังคมจริงและฝึกฝนผูป่้วยในการใช้

ชีวิตในสงัคมจาํลองอยา่งถกูตอ้ง เพือการออกไปใชชี้วิตทีถูกตอ้งในสังคมจริงได ้ดงันันผูป่้วยตอ้ง

เกิดการเรียนรู้สิงต่าง  ๆดงันี 

  1) การทาํงานและทกัษะในการทาํงานเริมเรียนรู้จากสิงทีง่ายไปสู่สิงทียาก 

งานทุกอย่างทีผูป่้วยทาํตอ้งมีความหมาย มีพืนฐานของความเป็นจริง มีความจาํเป็นต่อการบาํบดั 

งานทุกอยา่งตอ้งใหผู้ป่้วยเรียนรู้เกียวกบัตนเอง ผูอื้น สังคม ความสาํคญัของงานทีจะให้ผูป่้วยนัน

ตอ้งขึนอยู่กบัทศันคติและความตอ้งการของผูป่้วย การฝึกทาํงานของผูป่้วยตอ้งมีการให้รางวลั  

หากงานนนัมีความสาํเร็จดว้ยความพยายามใส่ใจของผูป่้วย เพือสร้างความภาคภูมิใจและคุณภาพ

ของงาน 

  2) เรียนรู้ กฎ ระเบียบปฏิบติั และกติกาของสถาบนับาํบดั กฎเหล็กหรือข้อ

หา้มทีละเมิดไม่ไดเ้รียนรู้กติกามารยาทในการอยู่ร่วมกนั เพือจะไดรู้้จกักฎของสังคมจริงภายนอก

ต่อไป 

  3) เรียนรู้เกียวกบัตนเอง ผูป่้วยจะตอ้งเรียนรู้เกียวกบัเรืองของตนเอง เพือทาํ

ความรู้จักกบัตนเองทุกแง่ทุกมุม รู้ข้อดี ข้อเสีย จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองอย่างตรงไปตรงมา

เปิดเผย เพือการเปลียนแปลงและพฒันาตนเอง 

  4) เรียนรู้การประเมินตนเอง ผูป่้วยในระยะฟืนฟูสมรรถภาพจะตอ้งเรียนรู้ว่า

ตนเองไดเ้รียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งไร ตลอดจนพฒันาไปถึงไหนแลว้ 
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  ในขนัตอนฟืนฟูสมรรถภาพแบบชุมชนบาํบัดจะเน้นการแกปั้ญหาทางดา้น

จิตใจเป็นสาํคญั ด้วยหลกัการ 3 ประการ (มงคล, 2544; สํานักงานพฒันาการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด, 2547) 

  1) การเรียนแบบพฤติกรรมทีดี ดว้ยความเชือทีว่าทุกคนมีการเปลียนแปลง

ตนเองใหเ้ป็นไปในทางทีดี เมือไดเ้ห็นว่าผูที้อยูใ่นสภาพเดียวกนัและติดยามาก่อนทาํได ้ก็จะมีแรง

บลัดาลใจใหมี้ความเข็มแข็งและมีการปรับปรุงเปลียนแปลงเช่นกนั 

  2) การอยู่ร่วมกนัเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกนั จึงจะสร้างความรัก ความ

ผกูพนัความห่วงใยใหเ้กิดขึนได ้นาํไปสู่การรักตนเองและรักผูอื้น 

  3) การใชอิ้ทธิพลของกลุ่ม เพือเป็นแรงเสริมในการเปลียนแปลงพฤติกรรมให้

เป็นไปในทางทีเหมาะสม โดยกลุ่มเพือนจะสร้างการเปลียนแปลงนันๆ เช่น กลุ่มประชุมเชา้ กลุ่ม

ปรับความเขา้ใจ เป็นตน้ 

 4. ขนัติดตามการรักษา (Follow Up or Aftercare) 

 เมือผูป่้วยยาเสพติดทีเขา้บาํบัดรักษามีสภาพจิตใจทีเข็มแข็งพอจะใชชี้วิตอยู่ใน

สงัคมภายนอกไดด้ว้ยตวัเองแลว้ ผูป่้วยจะไดก้ลบัไปอยูก่บัครอบครัว เพือเริมทดลองใชชี้วิตโดยไม่

ตอ้งพึงพายาเสพติดต่อไป การดูแลหลงัการรักษาเป็นการช่วยให้กาํลงัใจ แนะแนวทางการปฏิบติั

ตน ใหก้บัผูป่้วยยาเสพติด และทีสาํคญั คือ การป้องกนัไม่ใหติ้ดซาํ เป็นการปฏิบติัทุกวิถีทางทีจะทาํ

ใหผู้ติ้ดยาเสพติดทีหายแลว้ สามารถใชชี้วิตอยูใ่นสงัคมไดต้ามปกติ โดยไม่ตอ้งพึงพายาเสพติดอีก

ต่อไป ใหห้ลีกเลียงปัญหาทางจิตและร่างกายต่างๆ ทีก่อใหเ้กิดเป็นสาเหตุของการติดยาเสพติด และ

ใหอ้ยูห่่างไกลจากสิงแวดลอ้มทีชกันาํโดยเฉพาะยาเสพติด โดยใชเ้วลาติดตามหลงัการรักษา 1 ปี  

มีวิธีการติดตามการรักษาทงัทางตรง คือ นัดพบกบัผูป่้วยโดยตรง  การเยียมผูป่้วยทีบา้น และการ

ติดตามหลงัการรักษาทางออ้ม คือ การพดูคุยทางโทรศพัท ์การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย ์และ

การติดต่อผา่นบุคคลทีสาม 

 

แนวคิดเกียวกับการรับรู้ 

 

 ความหมายการรับรู้ 

 

 การรับรู้ หมายถึง การทีบุคคลแปลความหรือตีความหมายจากสิงทีไดรั้บเมือมีสิง

เร้ามากระตุน้ผา่นประสาทสมัผสัทงั 5 ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ลิ น และผิวหนัง ส่งผ่านเส้นประสาทขึนสู่

สมอง สมองจะแปลความออกมาเป็นความรู้สึกต่างๆ เช่น การมองเห็น การไดย้นิ การไดก้ลิน ส่งผล
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ออกมาเป็นพฤติกรรมต่างๆ ทีมีความหมาย (กนัยา, 2544; กลัยาณี, 2543; อริยา, 2547) การรับรู้เป็น

กระบวนการทางจิตของคนเราประกอบดว้ย 2 ขนั คือ กระบวนการรับรู้ตีความและการตอบสนอง 

โดยมีศนูยร์วมของการทาํงานอยูที่สมองและไขสนัหลงั (กนกรัตน์, 2540) การรับรู้เป็นกระบวนการ

ขนัสูงทีเกิดขน้ตงัแต่ระดบัง่ายทีสุดถึงซบัซอ้นทีสุด จนยากทีจะเขา้ใจ (สุชา, 2541) ซึงการรับรู้เป็น

การรับสัมผสัทีมีความหมาย ทีมีส่วนเข้ามาเกียวข้องกับวิถีชีวิตประจําว ันอย่างมาก เป็น

กระบวนการทางจิตวิทยาทีมีความสาํคญัต่อกระบวนการทางความคิดของบุคคลส่งผลต่อการแสดง

พฤติกรรมต่างๆ (กลัยาณี, 2543) โดยพฤติกรรมทีเกิดขึนจะแทรกระหว่างสิงเร้าและการตอบสนอง

(สุชา, 2541) เนืองจากกระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการทีคาบเกียวกนัระหว่างความเขา้ใจ ความคิด 

ความรู้สึก ความจาํ การเรียนรู้ การตดัสินใจ การแสดงพฤติกรรม (กนัยา, 2544) ซึงการรับรู้ของ

บุคคลจะแตกต่างกนัขึนกบัประสบการณ์ ความตอ้งการ ค่านิยม การคาดหวงั (สุชา, 2541) การรับรู้

เป็นพืนฐานของการเรียนรู้ เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะขึนอยู่กับการรับรู้จาก

สภาพแวดลอ้มของตนและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนันๆ ดงันันการเรียนรู้ที

มีประสิทธิภาพจึงขึนอยู่กับการรับรู้และสิงเร้าทีมีประสิทธิภาพ การรับรู้ทาํให้เกิดอารมณ์และ

ความรู้สึกอนัมีผลต่อจิตใจชวัคราวและถาวร การรับรู้ทาํให้บุคคลมองเห็นคุณค่าของสิงแวดลอ้ม 

ก่อให้เกิดแนวทางพฒันาปรับเปลียน เลือกสรร และแยกแยะสิงเร้ารอบๆ ตวั (อริยา, 2547) หาก

บุคคลสามารถทีจะรับสัมผสัและแปลความหมายของสิงต่างๆ รอบตัวถูกตอ้งจะสามารถเรียนรู้

สิงแวดลอ้มและเรียนรู้ทีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัสิงแวดลอ้ม และสามารถนาํสิงแวดลอ้มนันมาปรับใช้

ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพ (กานดา, 2543) 

 ดงันนัการรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วยยาเสพติด หมายถึง การทีพยาบาลและผูป่้วย

ยาเสพติดสามารถตีความหรือแปลความหมายในสิงทีไดย้นิ ไดเ้ห็น ไดเ้ขา้ใจในการปฏิบติักิจกรรม

การดูแลดา้นจิตวิญญาณของพยาบาลใหแ้ก่ผูป่้วยยาเสพติด 

 

 ปัจจัยทีมีผลต่อการรับรู้ 

 

 สิงเร้าเดียวกนัอาจส่งผลใหแ้ต่ละบุคคลรับรู้แตกต่างกนั (กนัยา, 2544) การทีบุคคล

สามารถตีความสิงเร้าทีมากระตุน้ไดว้่าเป็นอะไรและควรปฏิบติัการตอบสนองอย่างไร ตอ้งอาศยั

ปัจจยัหลายประการทีมีผลต่อการรับรู้ของบุคคล (กนัยา, 2544; วิภาพร, ม.ป.ป.) ซึงแบ่งออกเป็น  

2 ลกัษณะ ดงันี 

 1. ลกัษณะของผูรั้บรู้ หมายถึง การทีบุคคลแต่ละคนเลือกทีจะรับรู้สิงใดสิงหนึง

มากน้อยหรือรับรู้สิงใดก่อนหลงัย่อมแตกต่างกนั เนืองมาจากปัจจัยทางสสรีระทัศนคติ ความ
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ตอ้งการ ความตงัใจ ประสบการณ์เดิม ฯลฯ เป็นตน้ ลกัษณะของผูรั้บรู้เป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละ

บุคคลทีเป็นเหตุใหก้ารรับรู้ของบุคคลมีความแตกต่างกนั รายละเอียด ดงันี 

  1.1 ความพร้อมทางดา้นร่างกาย หมายถึง อวยัวะสัมผสัต่างๆ มีความรู้สึกรับ

สมัผสัสมบูรณ์ เช่น บุคคลสายตาดีย่อมรับรู้ไดดี้กว่าบุคคลทีมีปัญหาทางสายตา ซึงทาํให้สามารถ

รับรู้และเรียนรู้ไดดี้กว่า การมีระบบการฟังทีดียอ่มไดเ้ปรียบ เป็นตน้ (วิภาพร, ม.ป.ป.) 

  1.2 ประสบการณ์เดิม (Past Experience) เป็นความรู้เดิมทีเก็บอยู่ในระบบ

ความทรงจาํในสมอง เมือพบสิงเร้าใหม่ทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัความรู้เดิม บุคคลจะใชค้วามรู้เดิมมา

ช่วยในการแปลความหมายสิงเหล่านัน สาํหรับในมนุษยป์ระสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคลจะมี

ความความแตกต่างกัน ตามระดับการเรียนรู้ วยั อาชีพ ฐานะ การอบรมเลียงดู ถินทีอยู่ ความ

แตกต่างกนันียอ่มมีผลทาํใหก้ารรับรู้ของบุคคลแตกต่างกนัดว้ย (วิภาพร, ม.ป.ป.) ฉะนันหากไม่มี

ความรู้เดิมในเรืองนนัๆ มาก่อนอาจทาํใหบุ้คคลรับรู้สิงเร้าผดิได ้(กนัยา, 2544) 

  1.3 ความตงัใจ (Attention) ทีจะรับรู้และความสนใจ (Interest) ความตงัใจจะมี

มากหรือนอ้ยขึนอยูก่บัสิงเร้าทีกระตุน้ ความสนใจและความตงัใจของบุคคลย่อมเป็นตวักาํหนดสิง

ทีบุคคลจะรับรู้ ไม่ว่าจะเป็นความสนใจทีเป็นนิสัยหรือเป็นไปตามสัญชาตญาณ หรือเป็นความ

สนใจชวัครังชวัคราวก็ตาม (วิภาพร, ม.ป.ป.) ในสภาพแวดลอ้มรอบๆ ตวัเรามีสิงเร้าผ่าเขา้มา

มากมายทีอาจก่อใหเ้กิดการรับรู้ได ้แต่บุคคลจะเลือกรับรู้บางสิงบางอยา่งตามทีตนเองสนใจเท่านัน 

(กนัยา, 2544) 

  1.4 ความตอ้งการและความปรารถนา (Need and Desiration) เป็นความรู้สึกที

แอบแฝงอยูใ่นใจ เมือบุคคลกาํลงัรับรู้สิงเร้าอยา่งใดอย่างหนึง เขาจะแปลความหมายของสิงเร้านัน

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเขา ความตอ้งการย่อมก่อให้เกิดความสนใจต่อการรับรู้สิงเร้านัน

เฉพาะ (วิภาพร, ม.ป.ป.) จึงเรียกอีกอยา่งหนึงว่าแรงขบั (กนัยา, 2544) 

  1.5 สภาวะอารมณ์ในขณะรับรู้ (Emotion) สภาพอารมณ์ทีขุ่นมัวกับทีมี

อารมณ์แจ่มใสต่อการรับรู้สิงเดียวกนัย่อมแปลความหมายต่อสิงเร้านันต่างกนัออกไป (วิภาพร, 

ม.ป.ป.) หากบุคคลอารมณ์ดีมกัมองไม่เห็นขอ้บกพร่องของสิงเร้า ต่างกบับุคคลทีอารมณ์ไม่แจ่มใส 

เช่น เครียด ทุกข ์กงัวล มกัมองสิงรอบตวัไม่ดี ยงิหากอารมณ์เสียมาก จะยงิทาํใหไ้ม่สามารถรับรู้สิง

เร้ารอบตวัไดเ้ลย (กนัยา, 2544) 

  1.6 การคาดหวงั (Expectancy) การคาดหวงัสิงทีจะเกิดขึนล่วงหน้าทาํให้

บุคคลเตรียมพร้อมทีจะรับรู้สิงใหม่ (กนัยา, 2544; วิภาพร, ม.ป.ป.) 

  1.7 สติปัญญา (Intelligence) การรับรู้ของบุคคลทีเฉลียวฉลาดย่อมทีจะเขา้ใจ

สิงเร้าต่าง  ๆไดเ้ร็วกว่าคนทีไม่ฉลาด (วิภาพร, ม.ป.ป.) 
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  1.8 การคลอ้ยตามผูอื้น (Conformity) การคลอ้ยตามผูอื้นช่วยให้บุคคลเกิด

ความมนัใจและแน่ใจว่าสิงทีรับรู้นนัถกูตอ้ง (วิภาพร, ม.ป.ป.) หรือเรียกอีกอยา่งหนึงว่าความดึงดูด

ในสงัคม (กนัยา, 2544) 

  1.9 การใหคุ้ณค่า (Value) การใหคุ้ณค่าต่อสิงทีรับรู้มีผลให้เกิดความแตกต่าง

ในการรับรู้เพราะการทีบุคคลเห็นคุณค่าจะเพิมความสนใจ และความใส่ใจต่อการรับรู้ ซึงแต่ละคน

จะใหคุ้ณค่าของสิงต่าง  ๆแตกต่างกนัออกไป นอกจากนีการใหคุ้ณค่ายงัเป็นตวักาํหนดทศันคติ ของ

บุคคลอีกดว้ย (กนัยา, 2544; วิภาพร, ม.ป.ป.) 

 2. ลกัษณะสิงเร้า หมายถึง สิงของต่าง  ๆทีอยู่รอบตวับุคคล ไดแ้ก่ ภาพโฆษณา 

เสียงเพลง ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อาคาร การจดัระเบียบในการรับรู้ การรับรู้ความลึก การรับรู้ความ

คงทีของวตัถุ เป็นตน้ ลกัษณะสิงเร้าเป็นลกัษณะของความแตกต่างของสิงเร้าทีส่งผลให้บุคคลเลือก

ทีจะรับรู้ การทีบุคคลจะรับรู้มากน้อยเพียงใดหรือรับรู้ไดดี้นันขึนกับว่าสิงเร้านันสามารถดึงดูด

ความสนใจ ความตงัใจมากนอ้ยแค่ไหนเช่นกนั (กนัยา, 2544; วิภาพร, ม.ป.ป.) 

 

การพยาบาลเพือดูแลด้านจิตวิญญาณ 

 

 ความหมายและความสาํคัญของจิตวิญญาณ 

 

 จิตวิญญาณ เป็นพลงัของชีวิต เป็นส่วนทีลึกทีสุด ทีฝังแน่นอยู่ในตวับุคคล แสดง

ถึงการยอมรับตนเองและไวว้างใจในตนเอง การมีชีวิตทีมีคุณค่า การมีความหมายและเป้าหมายใน

ชีวิต คงไวซึ้งจิตสาํนึกทีดี แสดงออกทางดา้นความคิด ความรู้สึก การตดัสินใจ โดยมีการปฏิสมัพนัธ์

กบับุคคลอืน สิงอืน สิงศกัดิสิทธิทีเคารพนบัถือ หรือสิงเหนือตน อาจอยูเ่หนือธรรมชาติ เช่น พระเจา้ 

อาจเกียวขอ้งกบัศาสนาหรือไม่ก็ได ้แต่เกียวกบัความเชือ ความศรัทธาของบุคคลทีสามารถสร้าง

ความหมายให้ กบัชีวิต โดยอาศยัความรัก ความไวว้างใจ และการให้อภยั มีการให้อภยัโดยไม่มี

เงือนไขกับสิงทีตนเองมีความสัมพนัธ์นันๆ รู้จักให้และรับความรักจากบุคคลอืน นอกจากนี 

จิตวิญญาณยงัเป็นแหล่งของความหวงั ความพอใจ และคุณค่าในชีวิต เป็นความปรารถนาทีจะ

ประสบความสาํเร็จ (ทศันา, 2534; พรจนัทร์, 2534; Carson, 1989; Highfield, 1992) 

 ความสาํคญัของจิตวิญญาณ รีด (Reed, 1991) กล่าวว่า จิตวิญญาณเปรียบเสมือน

ขุมพลงัของสุขภาพ ทาํให้สุขภาพจิต และสุขภาพกายดี ส่วนฮิลและสมิธ (Hill & Smith, 1990) 

กล่าวถึงความสาํคญัของจิตวิญญาณ ดงันี คือ พลงัในตวับุคคลทีช่วยให้บุคคลสามารถฟืนฟูตนเอง

ให้หายจากความเจ็บป่วย โดยอาศยัความรัก ความศรัทธา ความไวว้างใจ ความเชือ จากบุคคล  
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สิงศกัดิสิทธิ หรือสิงเหนือตน อนัจะเป็นสิงยึดเหนียวให้บุคคลมีพลงั ทาํให้เกิดความสมดุล มีความ

สงบ มีความหวงั มีความยินดีทีจะหาทางเลือก และมีจิตสาํนึกในการดาํเนินชีวิตไปให้ถึงจุดหมาย 

คือ การหายจากความเจ็บป่วย 

 สรุปไดว้่า จิตวิญญาณมีความสาํคญัเนืองจาก เป็นเสมือนแหล่งพลงัของความหวงั 

กาํลงัใจ หรือเครืองยดึเหนียวของจิตใจ ใหบุ้คคลสามารถกา้วผา่นปัญหา อุปสรรค ความยากลาํบากใน

ชีวิตได ้เช่น ขณะเจ็บป่วย จิตวิญญาณจะช่วยให้บุคคลมีพลงัทีจะสามารถปรับตวัต่อความเจ็บป่วย 

อดทนในการบาํบดัรักษา และจิตวิญญาณยงัเป็นแกนของชีวิตทีทาํหน้าทีประสานร่างกาย จิตใจ และ

สงัคมใหมี้ความเป็นองคร์วม 

 

 ความต้องการด้านจิตวิญญาณ 

 

 ความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณ สรุปได ้3 ประเด็นหลกั ดงันี (Highfield, 1992) 

 1. ความตอ้งการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต หมายถึง การรับรู้ว่าชีวิตนันมี

ความหมาย มีความสาํคญั การมีความหมายในชีวิต มีความเกียวพนักบัการมีเป้าหมายในชีวิต เพราะ

การมีความหมายในชีวิตเป็นความคาดหวงัในการประสบความสาํเร็จในชีวิต   

 2. ความตอ้งการดา้นการมีความสมัพนัธก์บับุคคลอืนสิงอืนสิงแวดลอ้ม และสิงเหนือ

ตนเองความต้องการด้านนี หมายถึง ความต้องการทีจะมีความสัมพันธ์กับบุคคลอืนสิงอืน 

สิงแวดลอ้ม หรือสิงนอกเหนือตน เช่นพระผูเ้ป็นเจา้ ซึงมีการใหแ้ละรับความรัก ความผกูพนั ความ

ศรัทธา ความไวว้างใจ และการใหอ้ภยัโดยไม่มีเงือนไข ซึงมีรายละเอียด ดงันี 

  2.1 ความตอ้งการใหแ้ละรับความรักความผกูพนั ซึงความรักและความผกูพนั จะมี

ระหว่างตนเองกบับุคคลอืน สิงอืน สิงแวดลอ้ม และสิงนอกเหนือตนเอง จะเป็นส่วนประกอบที

สําคัญของจิตวิญญาณ โดยความรักและความผูกพนัใกลชิ้ด จะเป็นลกัษณะของการยอมรับโดย

ปราศจากเงือนไข ความรู้สึกผกูพนันีจะมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัตนเอง บุคคลอืน และความรู้สึก

ผกูพนักบัพระเจา้ ในแนวคิดของนกัมนุษยนิ์ยม คาํว่าพระเจา้ไม่ไดห้มายความถึงพระเจา้องค์ใดองค์

หนึงเท่านนั แต่หมายถึง คุณค่าเหนือสิงอืนใดทีบุคคลไดเ้ลือกสรรแลว้ และบุคคลไดย้ดึมนัในคุณค่านัน

เป็นจุดศูนยก์ลางของชีวิต คุณค่าเป็นเสมือนแรงจูงใจให้บุคคลดาํเนินชีวิตไปยงัเป้าหมาย และความ

ตอ้งการของบุคคล (Stoll, 1989) การทีมนุษยอ์ยู่รวมกนัเป็นสังคม ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์กนัใน

ฐานะ เป็นเพือน เป็นสามี ภรรยา บิดา มารดา พีนอ้ง ลกูหลาน เป็นตน้ มีการช่วยเหลือเกือกูลกนัทงั

ในยามปกติสุข และยามเจ็บป่วย ทาํให้อยากมีบุคคลรอบขา้งทีดี มีเพือนทีดีและมีทุกสิงทุกอย่างทีดี

รอบตวัเอง (แสง, 2531) เมือมีความเจ็บป่วยจาํเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาล จะตอ้งการ
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พยาบาลทีดี แพทยที์ดี ทีช่วยดูแลใหห้ายจากความเจ็บป่วย ตอ้งการมีความหวงั กาํลงัใจ และมีพลงัใน

การต่อสูต่้อไป (วงรัตน,์ 2544) 

  เมือบุคคลมีความรัก ความผกูพนั จากบุคคลรอบขา้ง จะทาํใหเ้กิดความสุข ทาํ

ใหมี้ความรัก และการยอมรับตนเอง แสวงหาสิงทีดีในบุคคลอืน แต่ถา้ขาดความรักความผกูพนัจะ

ทาํใหข้าดความรู้สึกรักในตนเอง รู้สึกว่าตนเองไม่มีค่า เห็นแก่ตวั รู้สึกถูกแยกออกจากสังคม ทาํให้

บุคคลเหล่านันรู้สึกกลวั ต้องพึงพา และอาจมีพฤติกรรมการทาํลายตนเองได้ (ฟาริดา, 2539; 

Highfield & Carson, 1983) 

  2.2 ความตอ้งการใหแ้ละรับการอภยั ความตอ้งการใหอ้ภยัต่อผูอื้น เป็นการลด

ความทุกข์ทรมานจากการเก็บฝังความรู้สึกโกรธแคน้ไวใ้นใจ การทีได้รับการอภัย จะช่วยลด

ความรู้สึกผิดบาป หรือการทีตนได้สารภาพบาป การขอขมา และการอภัย (อุไรวรรณ, 2543; 

Bolander, 1994; Craven & Hirnle, 2000; Highfield & Carson,1983)โดยการสาํนึกผิดในเหตุการณ์

ของแต่ละบุคคล ผูป่้วยบางคนมีความทุกขท์รมานจากความผดิเหล่านนั  

  2.3 ความไวว้างใจ เป็นความไวว้างใจทีเกิดจากความศรัทธาต่อพระเจา้ และ

บุคคลอืน ซึงความไวว้างใจ มีพฒันาการในตวัของบุคคลตงัแต่วยัทารก ขึนอยู่บนพืนฐานการรับรู้

แต่ละบุคคลต่อการมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอื้น (Craven & Hirnle, 2000; Holmberg, 1993) บุคคลทีมี

ความสมัพนัธก์บับุคคลอืนในทางทีดี ทาํให้บุคคลมีความตระหนักในความไวว้างใจ คนทีมีความ

ไวว้างใจผูอื้น เชือว่าผูอื้นมีความจริงใจต่อตนเอง เป็นลกัษณะของปฏิสัมพนัธ์ในทางทีดี สามารถ

เขา้ใจและบอกความตอ้งการของตนเอง สามารถเจรจาต่อรองกบัผูอื้นเพือตอบสนองความตอ้งการ

ของตนเอง สามารถทีจะพึงพาและให้ความช่วยเหลือซึงกนัและกนัไดเ้มือจาํเป็น และจะยอมรับ

ความช่วยเหลือจากผูอื้น เมือบุคคลมีความไวว้างใจทีสมบูรณ์ จะทาํให้รู้ถึงความหมายของชีวิตของ

ตนเอง จากการมีปฏิสัมพนัธ์และติดต่อสือสารกบัผูอื้นมาตลอด ความสัมพนัธ์ดงักล่าวทาํให้บุคคล มี

ความเข้มแข็งภายในตน สามารถนํามาใช้เมือมีเหตุการณ์ทีต้องเผชิญปัญหาทีมีความเครียดรุนแรง 

สาํหรับผูที้มีความระแวง มีความรู้สึกว่าหาความหมายของชีวิตไม่ได ้จะตอ้งต่อสู้กบัความรู้สึกสิน

หวัง ทาํให้พยายามทีจะคงไว้ซึงความเป็นตนเอง ไม่ได้ตระหนักถึงความเปลียนแปลงของ

กระบวนการคิด อารมณ์ และการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอื้นทีเกิดขึน 

  2.4 ความศรัทธาในศาสนา ความสมัพนัธก์บัพระเจา้ และสิงนอกเหนือตนเอง

ความศรัทธาเป็นสิงทีทาํใหบุ้คคลเป็นผูที้มีความหมาย คนทีมีความศรัทธาในศาสนาจะมีพฤติกรรม 

คือการยึดพระเจา้เป็นทีพึง แสดงออกถึงความพึงพอใจ มีความเขา้ใจถึงความหมายการมีชีวิตอยู ่

ความเจ็บป่วย และความตาย มีการวางแผนในการดาํเนินชีวิต มีความศรัทธากบัสังคม ส่วนคนที

ขาดความศรัทธาในพระเจา้จะมีพฤติกรรม คือ ไม่เชือพระเจา้ กลวัความตาย มีความรู้สึกถกูแยกออก
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จากสังคม จะแสดงออกซึงความไม่พอใจในพระเจา้ ไม่มีความชดัเจนในคุณค่า ความเชือ และ

เป้าหมายของชีวิต และขาดความผกูพนักบัสิงทียดึมนันบัถือ (Craven & Hirnle, 2000) 

  2.5 การดูแลช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจวตัรประจาํวนั หมายถึง พยาบาลมี

ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือเกียวกบักิจกรรมในชีวิตประจาํวนั เพือส่งเสริมความหมายและ

การมีคุณค่าในตนเอง เช่น การอาบนํา แต่งตัว การรับประทานอาหาร การออกกาํลงักาย ควรปรับ

กิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการผูป่้วย และหลีกเลียงการขดัขวางการปฏิบติัตามความเชือ เช่น 

ผูป่้วยบางรายอาจทาํสมาธิหรือทาํละหมาด พยาบาลควรปรับเวลาการทาํกิจกรรมต่างๆ ออกไป เพือ

เปิดโอกาสใหผู้ป่้วยไดท้าํกิจกรรมทางจิตวิญญาณ 

  นอกจากนีมนุษยย์งัเชือในสิงนอกเหนือตนเอง มนุษยจ์ดัเป็นสัตวที์ค่อนขา้ง

อ่อนแอแมจ้ะมีสติปัญญา มีความรู้ ความสามารถ ถา้เปรียบเทียบกบัพลงัในธรรมชาติ การดาํรงชีวิต

มนุษยย์งัตอ้งการพึงพาคนอืน พึงทรัพยสิ์น พึงความรู้ พึงกาํลงักาย แต่มีบางครังทีมนุษยรู้์สึกว่าจะ

พึงอะไรไม่ไดเ้ลย เช่น เมือรู้ตวัเองจะตอ้งพบกบัภาวะวิกฤตต่าง  ๆในชีวิต ซึงอาจทาํให้ไดรั้บอนัตราย 

ได้แก่ ความพิการ ความเจ็บปวด ความสูญเสีย เป็นต้น ดังนันมนุษยจึ์งต้องพึงสิงยึดเหนียวที

นอกเหนือกฎเกณฑ์ เช่น สิงศกัดิสิทธิทีตนเคารพนับถือ เพราะเชือว่าสิงศกัดิสิทธิเป็นสิงทีเหนือ

ธรรมชาติ มีความสามารถทีจะช่วยขจดัปัดเป่า ดลบนัดาลให้เหตุร้ายกลายเป็นดี เกิดพลงัใจในการ

ต่อสูสิ้งต่างๆ ทีมาคุกคามได ้ดว้ยความมนัคง และมนัใจ (แสง, 2531) 

  3. ความตอ้งการความหวงั หมายถึง ความตอ้งการทีตงัอยู่บนพืนฐานของเวลา เป็น

จินตนาการถึงอนาคตและเป็นพลงัช่วยให้บุคคลดาํเนินชีวิตอยู่ไดอ้ย่างมีคุณค่า (Bolander, 1994; 

Craven & Hirnle, 2000; Highfield & Carson, 1983) มีผูใ้ห้ความหมายของความหวงั คือ เป็น

หนทางใหบุ้คคลไดป้ระสบหรือใกลชิ้ดกบัความตอ้งการของชีวิต เป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลที

ซบัซอ้นอธิบายไดย้าก เพราะเป็นเรืองของอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความเชือ ความศรัทธาของ

บุคคลทีมนัใจว่า ความตอ้งการจะไดรั้บการตอบสนอง เป็นพลงักระตุน้ใหเ้กิดความอดทน อีกทงัยงั

เป็นพลงัทีสาํคญัในการดาํรงชีวิตของมนุษย ์(Miller, 1992) บุคคลทีมีความหวงั เชือว่า ถา้หากสิงที

เขาปรารถนานันบรรลุจุดมุ่งหมาย ชีวิตของเขาจะเปลียนแปลงไปในทางทีดี หรือสามารถแกไ้ข

ปัญหาต่างๆ ทีเกิดขึนในชีวิตได ้

 

 การตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณ 

 

 การตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณ มีวตัถุประสงคเ์พือใหผู้ป่้วยมีความ

ผาสุกดา้นจิตวิญญาณ มีความสงบสุข มีความหวงั มีพลงัในการดาํรงชีวิต โดยนาํขอ้มลูทีไดจ้ากการ
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ประเมินดา้นจิตวิญญาณมาหาแนวทางในการตอบสนองดา้นจิตวญิญาณ ซึงพยาบาลทีเป็นผูที้ให้

การดูแลจะตอ้งมีการเตรียมตวัเองก่อนทีจะใหก้ารตอบสนองดา้นจิตวิญญาณ และพยาบาลควรจะ

เลือกใชกิ้จกรรมพยาบาลตามความเหมาะสม และตามสภาพของผูป่้วย โดยมีหลกัการสาํคญัในการ

ตอบสนองดา้นจิตวญิญาณ (อวยพร, 2534; Narayanasamy, 1999) ดงันี 

 1) ต้องใช้ทักษะการสือสารอย่างมาก พยาบาลต้องฟังและสังเกตผูป่้วยอย่าง

ระมดัระวงัเนืองจากภาวะจิตวิญญาณของบุคคลมีลกัษณะเฉพาะและมีความละเอียดอ่อนมาก 

 2) ตอ้งระวงัการใชค่้านิยม ความเชือ ของตนเองเป็นเกณฑ์มาตรฐานวดัค่านิยม 

ความเชือของผูป่้วย 

 3) ตอ้งมีความจริงใจต่อผูป่้วย มีความรัก ความอาทรต่อผูป่้วยอยา่งจริงใจ เนืองจาก

ความรักความอาทรทีแทจ้ริงเป็นพลงังาน ซึงสามารถถ่ายทอดถึงผูอื้นได ้

 4) ตอ้งพร้อมทีจะปรากฏกายต่อผูป่้วย เมือผูป่้วยตอ้งการ 

 5) การให้ก ําลงัใจแก่ผูป่้วย พยาบาลต้องรู้จักให้ก ําลังใจในสิงทีเป็นจริงไม่

หลอกลวง ยกเวน้ ในบางกรณี อาจตอ้งเลียงคาํพดู เพือใหผู้ป่้วยไดรั้บประโยชน์สูงสุด 

 6) การปฏิบติักิจกรรมพยาบาล ต้องมุ่งให้ผูป่้วยสามารถพึงตนเอง โดยพยาบาลทาํ

หนา้ทีเป็นผูช่้วยเหลือ ชีแนะใหผู้ป่้วยสามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเอง  สามารถติดต่อกบัสิงยึดเหนียว

ไดด้ว้ยตนเอง 

 7) ควรพัฒนาตนเองด้านจิตวิญญาณอย่างต่อเนืองเพือให้มีความผาสุกด้าน 

จิตวิญญาณ (Spiritual Well Being) มีพลงัชีวิตทีสมบูรณ์ เพือทีจะสามารถใหก้ารพยาบาลแก่ผูป่้วยที

มีภาวะพร่องหรือเบียงเบนในดา้นจิตวิญญาณไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งสมาํเสมอ และต่อเนือง 

 จากหลกัการในการตอบสนองดา้นจิตวิญญาณดงักล่าว เพือเป็นการเตรียมตวัของ

พยาบาลในการตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วย พยาบาลจึงตอ้งมีแนวทางในการ

ตอบสนองด้านจิตวิญญาณ เพีอทีจะสามารถให้การพยาบาลได้อย่างครอบคุลม แนวทางในการ

ตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณตามหลกัการของเซลเลอร์ส และแฮก (Sellers & Haag, 1998) 

มีดงันี 

 1. การช่วยเหลือโดยการใช้ทักษะการติดต่อสือสารทีดี หมายถึง การปฏิบัติ

กิจกรรมการพยาบาลทีเกียวกบัการติดต่อสือสารระหว่างพยาบาลกบัผูป่้วย ทงัการพูด และการสือสาร

ดว้ยวิธีอืนๆ (Bolander,1994) เพือเป็นการสร้างความคุน้เคยและความไวว้างใจระหว่างพยาบาลกบั

ผูป่้วย เพราะเรืองจิตวิญญาณของบุคคลมีลกัษณะเฉพาะเป็นเรืองทีละเอียดอ่อน (อวยพร, 2534) ไม่

ควรเป็นประเด็นในการสนทนาระหว่างผูที้พบกนัครังแรก โดยพยาบาลจะตอ้งเป็นผูฟั้งทีดี รู้จงัหวะ

เวลาทีควรจะพูด หรือไม่ควรพูด บางครังอาจนั งเงียบ  ๆเป็นเพือนเพือให้เวลาแก่ผูป่้วยในการ
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พิจารณาตนเอง การสือสารของพยาบาลจะตอ้งไม่เป็นสิงทีลดความหวงัของผูป่้วย ตอ้งกระตุน้ให้

เกิดความหวงั ตอ้งทาํใหผู้ป่้วยรู้สึก มีคุณค่า รับรู้ถึงความหมายของชีวิต โดยการสือสารยงัช่วยให้

พยาบาลรวบรวมพฤติกรรม หรือวตัถุมงคลต่างๆ ทีเกียวกบัศาสนาและความเชือทีผูป่้วยนาํติดตวัมา 

(ทศันีย,์ 2543; Sellers & Haag, 1998) 

 2. การช่วยเหลือกิจกรรมทางศาสนา คือ เป็นการอนุญาตให้ผูป่้วยและญาติไดมี้

การปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา และความเชือทีไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ผูป่้วยและญาติอาจขอให้

พระภิกษุหรือผูน้าํทางศาสนามาสวดมนตห์รือปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา เช่น การประพรมนาํมนต ์

หรืออ่านคมัภีร์ พยาบาลควรมีการเตรียมสิงแวดลอ้มทีเป็นส่วนตวั เพือให้ผูป่้วยไดรู้้สึกว่ามีสิงยึด

เหนียวทางจิตใจ บางครังผูป่้วยอาจขอนาํพวงมาลยัมาแขวนหัวเตียง พยาบาลควรทีจะเคารพใน

ความเชือ และเคารพในจิตวิญญาณของผูป่้วย ไม่ควรยดึถือความเชือของตนเป็นมาตรฐาน (ทศันีย,์ 

2543; อวยพร, 2534; Sellers & Haag, 1998) ควรส่งเสริมการปฏิบติัตามความเชือ การสวดภาวนา 

ทาํสมาธิ ตามความศรัทธาของผูป่้วย จะช่วยใหผู้ป่้วยไดรั้บรู้ถึงความหวงัของตนเอง ควรเปิดโอกาส

ใหใ้ชว้ตัถุมงคลต่างๆ หากจาํเป็นตอ้งเก็บรักษาให ้พยาบาลตอ้งระวงัอย่าให้สูญหายและเก็บรักษา

ไวใ้นทีอนัควร อีกทงัตอ้งมีการเอืออาํนวยความสะดวกให้กบัผูป่้วยไดมี้ส่วนร่วมในการประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาหรือไดมี้โอกาสประกอบศาสนกิจ  การจดัสิงแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการสวด

ภาวนา การนิมนต์พระหรือเชิญบุคคลสําคัญทางศาสนามาพูดคุย เป็นต้น นอกจากนีควรมีการ

พิทกัษ์สิทธิผูป่้วยในการแสดงออกถึงความเชือทางศาสนา หรือสิงยึดเหนียวของผูป่้วย เมือการ

รักษาขดัแยง้กบัความเชือทางศาสนาหรือสิงยึดเหนียว ควรหาวิธีการรอมชอมให้มากทีสุด เพือให้

ผูป่้วยสามารถปฏิบติัตามสิงทียึดเหนียวและรับการรักษาพยาบาลทีถูกตอ้ง (อวยพร, 2534) ความ

เชือของบุคคลตามหลกัของไสยศาสตร์และโหราศาสตร์ ทาํใหบุ้คคลเกิดความมนัคงทางจิตใจ และ

ยงัก่อใหเ้กิดความหวงัว่าสิงศกัดิสิทธินันสามารถทีจะทาํให้บุคคล มีความหวงัขึนมาไดเ้มือผูป่้วย

เกิดการเจ็บป่วย  

 3. การช่วยเหลือโดยการกระตุ้นประสาทการรับรู้ คือ การปฏิบัติกิจกรรมที

เกียวขอ้งกบัการใหแ้รงเสริม และกระตุน้ประสาทการรับรู้ทางประสาทสัมผสัต่างๆ โดยผ่านทาง

ผวิหนงั ตา หู และลิน เป็นตน้ กิจกรรมบางอยา่งสามารถทีจะกระตุน้หรือเสริมการรับรู้ไดเ้ช่น การ

สัมผสัมือ การโอบไหล่ เพือให้กาํลงัใจ และการปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลดว้ยความเต็มใจไม่

รีบเร่ง การหมนัเดินไปตรวจเยียมเพือให้การช่วยเหลืออย่างสมาํเสมอ การแนะนาํสถานที อีกทงัการ

แสดงความเคารพหรือให้เกียรติต่อสิงทีผูป่้วยนับถือ เช่น พระพุทธรูป หนังสือสวดมนต์ คมัภีร์ 

สายสร้อยประคาํ เป็นต้น ในการวางสิงของหรือวตัถุมงคลทีเคารพนับถือของผูป่้วยไวใ้นทีที

เหมาะสม เมือมีการเปลียนผา้ปูทีนอน หรือเมือมีการเปลียนตาํแหน่งของทีวางเหล่านนัควรบอกให้
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ผูป่้วยทราบทุกครัง นอกจากนันผูป่้วยบางรายอาจมีความเชือหรือทิศทางการวางเตียง การโยกยา้ย

เตียงเพือเหตุผลในการรักษาและตอ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ด ควรอธิบายถึงความจาํเป็นให้ผูป่้วยและญาติ

ทราบ สาํหรับผูป่้วยบางรายสิงยดึเหนียวของจิตใจหรือแหล่งของกาํลงัใจอาจไม่ใช่ศาสนา แต่เป็น

บุคคล คือ พ่อ แม่ ญาติ พีน้อง พระหรือตัวแทนศาสนา จึงควรมีการยืดหยุ่นเวลาให้สมาชิกใน

ครอบครัวไดเ้ขา้เยยีมผูป่้วย และเปิดโอกาสใหอ้ยูด่ว้ยกนัเพือใหเ้กิดความอบอุ่นใจและมีกาํลงัใจมาก

ขึน (ทศันีย,์ 2543) 

 4. การช่วยเหลือดา้นความคิดและความทรงจาํ คือ การปฏิบติักิจกรรมการพยาบาล 

ทีเกียวข้องกับการให้โอกาสผูป่้วยได้เล่าถึงความทรงจาํทีเกียวกบัชีวิต เช่น ความสําเร็จ ความ

ภาคภูมิใจ ความเชือ และการปฏิบติัตามคาํสอนของศาสนา ความเชือเกียวกบัสิงศกัดิสิทธิ ตลอดจน

แหล่งกาํลงัใจอืนๆ ทีอาจเป็นบุคคลสิงของ และสิงอืนๆ ข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึงของการ

ประเมินการรับรู้เรืองจิตวิญญาณ และความสาํคญัของจิตวิญญาณของบุคคล อีกทงัแสดงความเคารพ

และใหเ้กียรติต่อผูป่้วยในเรืองทีเกียวกบัศาสนา ความเชือ สิงศกัดิสิทธิทีผูป่้วยและญาตินบัถือซึงอาจ

มีความแตกต่างไปจาก สิงทีพยาบาลนบัถือ (ทศันีย,์ 2543; Sellers & Haag, 1998) อีกทงัให้ผูป่้วยมี

การรําลึกถึงเหตุการณ์สําคัญในชีวิต ทําให้มองชีวิตได้กว ้างขึน โดยช่วยผูป่้วยในการค้นหา

ความหมายของชีวิต และช่วยให้ผูป่้วยมองเห็นคุณค่าของตนเอง รวมถึงการสร้างบรรยากาศ  

และสิงแวดลอ้ม เช่น ส่งเสริมการเล่นดนตรี ทาํงานศิลปะ และร้องเพลง เพราะบรรยากาศดงักล่าว 

จะช่วยให้เกิดความรู้สึกเป็นกนัเองผ่อนคลาย จะช่วยให้พยาบาลเขา้ถึงผูป่้วยและติดต่อสัมพนัธ์ได ้

ง่ายขึน นอกจากนีเพลงยงัเป็นเสมือนพลงัทีช่วยใหบุ้คคลรับรู้ถึงอารมณ์และจิตวิญญาณของตน และ

ยงักระตุน้ใหมี้การรําลึกถึงความหลงัทาํใหรั้บรู้ความหมายของชีวิตได ้(Conrad,1985; Engebretson, 

1996) 

 5. การช่วยเหลือในการปฏิบติักิจวตัรประจาํวนั หมายถึง การให้ผูป่้วยและญาติมี

ส่วนร่วมในการวางแผนและการปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลทีเกียวกบักิจกรรมในชีวิตประจาํวนั 

เพือส่งเสริมความหมายและการมีคุณค่าในตนเอง เช่น การรับประทานอาหาร การออกกาํลงักาย 

รวมทังกิจกรรมอืนๆ ทีส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผูป่้วยและญาติ พยาบาลควรปรับกิจกรรม

พยาบาลเพือตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยเป็นรายบุคคล ควรหลีกเลียงการขดัขวางการปฏิบติั

ตามความเชือ เช่น ผูป่้วยบางรายอาจมีการทาํสมาธิ ไหวพ้ระ สวดมนต์เป็นประจาํในช่วงเวลาหนึง 

กิจกรรมการพยาบาลทีไม่มีผลเสียต่อสุขภาพหรือแผนการรักษา ควรเลือนเวลาออกไป (ทศันีย,์ 

2543; Sellers & Haag, 1998) 
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การดูแลด้านจิตวิญญาณสาํหรับผู้ป่วยยาเสพติด 

 

 ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยยาเสพติด 

 

 มนุษยทุ์กคนเกิดมามีความตอ้งการด้วยกนัทังนันทังความต้องการดา้นร่างกาย

จิตใจสงัคมและจิตวิญญาณ ความตอ้งการเป็นกระบวนการทีมีความต่อเนืองตงัแต่เกิดจนตาย และมี

ความตอ้งการทงัในขณะปกติและเจ็บป่วย ซึงความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณเป็นความตอ้งการขนัสูงสุด  

(บุบผา, 2546) โดยเฉพาะในยามภาวะเจ็บป่วยหรือภาวะวิกฤต ผูป่้วยจะมีความต้องการดา้นจิต

วิญญาณทีเด่นชดัขึน (O’Brien, 1999) ในผูป่้วยยาเสพติดมีความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณเพิมมากขึน

เนืองจากผูป่้วยยาเสพติดทางการแพทยถื์อเป็นโรคเรือรังชนิดหนึง (ทรงเกียรติ, ชาญวิทย,์ และ

สาวิตรี, 2543) เป็นโรคทีรักษาหายขาดไดย้ากและมีโอกาสกาํเริบและเป็นซาํบ่อยๆ (อญัชุลี, 2547) 

ทาํใหผู้ป่้วยรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย ผูป่้วยบางรายเกิดความสงสัยในการเปลียนแปลงของ

ชีวิตว่าทาํไมการเจ็บป่วยตอ้งเกิดขึนกบัตนเอง ตอ้งบาํบัดรักษาอยู่เป็นเวลายาวนาน ทาํให้รู้สึก

ทอ้แทสิ้นหวงั ผูป่้วยจึงมีความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณเพิมมากขึนเพือเป็นความหวงั กาํลงัใจและ

เครืองยดึเหนียวจิตใจใหส้ามารถกา้วผา่นปัญหา อุปสรรคจนสามารถเลิกยาเสพติดได ้ความตอ้งการ

ดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติดตามแนวคิดของไฮฟิลด์ (Highfield, 1992) การตอบสนองความ

ตอ้งการดา้นจิตวิญญาณตามหลกัการของเซลเลอร์และแฮก (Sellers & Haag; 1998) ร่วมกบัการ

ทบทวนวรรณกรรมการพยาบาลผูป่้วยยาเสพติด (โรงพยาบาลธญัญารักษ,์ 2544) สรุปความตอ้งการ

ดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติดได ้ดงันี 

 1. ความต้องการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต เป็นการรับรู้ว่าชีวิตนัน 

มีความหมาย มีความสาํคญั การมีความหมายในชีวิตจะมีความเกียวพนักบัการมีเป้าหมายในชีวิต เพราะ

การมีความหมายในชีวิตเป็นความคาดหวงัความสาํเร็จในชีวิต ผูป่้วยยาเสพติดจะคน้หาความหมาย

และเป้าหมายในชีวิตเพือเป็นเหตุผลในการยอมรับตนเอง ในการทีจะเปลียนแปลงพฤติกรรมการเลิก

ยาเสพติด สาํหรับความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณในสิงทีให้ความหมายแก่ชีวิต อาจจะเป็นบุคคล เช่น 

บุคคลในครอบครัว หรือบุคคลทีมีความหมายแก่ผูป่้วย ชีวิตจะมีความชดัเจนในความรู้สึกว่าสิงใด

สาํคญั ผูป่้วยจะยอมรับและเขา้ใจตนเอง แสดงออกถึงการมีความหมายในการมีชีวิตทีดี ทาํให้ผูป่้วย

ยอมรับในการบาํบดัรักษา แมจ้ะตอ้งใชค้วามเขม้แข็งอดทนกบัการปรับเปลียนพฤติกรรมให้เป็นคน

ใหม่ทีสามารถเลิกยาเสพติดได้ ซึงใช้เวลาทียาวนาน และการบาํบัดรักษาจะมีกฎระเบียบและ

กิจกรรมมากมายทีนาํมาใช ้ช่วยเหลือในการปรับเปลียนพฤติกรรม สาํหรับผูที้ขาดความหมายใน

ชีวิตจะเกิดปัญหาจิตวิญญาณจะแสดงถึงความหมดหวงั ไม่สุขสบาย ไม่สามารถหาเป้าหมายในชีวิต
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ได ้ทาํใหผู้ป่้วยไม่ตอ้งการบาํบดัรักษา มีความกงัวล คิดถึงลูก ญาติ พีน้อง สามี ภรรยา คู่รัก เพือน

หรือบุคคลทีมีความหมายแก่ผูป่้วย  

 2.  ความต้องการด้านการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอืน สิ งแวดล้อม และ 

สิงนอกเหนือตนเอง มีรายละเอียด ดงันี 

  2.1 ความตอ้งการให้ความรักและรับความรัก การให้และรับความรัก ความ

ผกูพนั จะมีระหว่างตนเองกบับุคลอืน สิงแวดลอ้ม และสิงเหนือตนเอง เป็นส่วนประกอบทีสาํคญัของ

จิตวิญญาณ (Highfield & Carson, 1983) โดยความรักความผกูพนัใกลชิ้ดจะทาํให้เกิดการยอมรับ

โดยปราศจากเงือนไข ในยามเจ็บป่วยการแสดงออกถึงความรักความผกูพนั และไดรั้บความรักจาก

ครอบครัว เพือนและบุคคลรอบขา้ง จะช่วยใหผู้ป่้วยรู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง (จอนผะจง, 2546) ใน

ผูป่้วยยาเสพติดมีความตอ้งการใหผู้ที้ผูป่้วยรักและเคารพมาเยียม ให้กาํลงัใจ จะทาํให้ผูป่้วยรับรู้ถึง

การไดรั้บความรักความห่วงใย และไดรั้บการยอมรับ ทาํใหรู้้สึกถึงความมีคุณค่าของตน  

  2.2 ความตอ้งการใหแ้ละรับการอภยั ความตอ้งการใหอ้ภยัเป็นการลดความทุกข์

ทรมานจากการเก็บฝังความรู้สึกโกรธแคน้ไวใ้นใจ การไดก้ล่าวขอโทษ การไดรั้บการให้อภยัหรือ

การรู้สึกถึงการไดใ้หอ้ภยั จะทาํใหผู้ป่้วยยาเสพติดมนัใจไดว้่าไดรั้บการปลดปล่อย ทาํให้ความรู้สึก

ติดคา้งในใจหมดไป จะช่วยลดความรู้สึกผดิ บาป ผูป่้วยยาเสพติดอาจมีการกระทาํผิดต่อบุคคลอืน

ไวม้ากในอดีตทีผา่นมา ไดแ้ก่ บิดา มารดา ภรรยา ลกู สามี เพือน เป็นตน้ 

  2.3 ความตอ้งการความไวว้างใจ ผูป่้วยยาเสพติดมีความตอ้งการผูที้มีความจริงใจ

ต่อตนเอง สามารถบอกความตอ้งการของตนเอง เพือตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้โดย

ความไวว้างใจ ผูอื้นจะทาํใหผู้ป่้วยสามารถบอกกล่าวความรู้สึกของตนเองได ้และสามารถยอมรับ

การแสดงความคิดความรู้สึกจากบุคคลอืนไดใ้นทางกลบักนั 

  2.4 ความศรัทธาในศาสนาหรือความสัมพันธ์กับพระผูเ้ ป็นเจ้าและสิ ง

นอกเหนือตนเอง ความศรัทธา เป็นองคป์ระกอบของความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณ ทีทาํให้ผูป่้วยมี

ความเข้มแข็งทีจะต่อสู้กบัชีวิตต่อไป ความศรัทธาเป็นสิงทีทาํให้บุคคลมีความหมาย (Potter & 

Perry, 2003) บุคคลทีมีความศรัทธาในศาสนา จะมีพฤติกรรมการยึดพระเจ้าเป็นทีพึง (Saleh & 

Brockopp, 2001) จากการศึกษาของนารายานาซามิ (Narayanasamy, 1995) เกียวกบัความตอ้งการดา้น

จิตวิญญาณในผูป่้วยเรือรัง ผลการศึกษา พบว่าผูป่้วยเรือรังจะมีการสวดมนต์เพือสือสารกับ 

พระผูเ้ป็นเจา้ ซึงจะทาํใหผู้ป่้วยมีความรู้สึกมนัใจ มีความเขม้แข็ง รู้สึกดีขึน ซึงในผูป่้วยยาเสพติดที

มีความศรัทธาในศาสนาหรือพระผูเ้ป็นเจ้าจะทาํให้ผูป่้วยรู้สึกมีพลงั มีความมนัใจในการทีจะ

บาํบดัรักษาใหห้าย และมีความเขม้แข็งในการดาํเนินชีวิต 
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 3. ความตอ้งการมีความหวงั ความหวงัเป็นความตอ้งการทางจิตวิญญาณทีตงัอยู่บน

พืนฐานของกาลเวลาเป็นพลงัทีช่วยให้บุคคลดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างมีคุณค่า (O’Brien,1999) ความหวงั

เป็นการแสดงออกในลกัษณะของความปรารถนาทีจะไดม้า หรือประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายที

วางไว ้(Potter & Perry, 2005) คนทีมีความหวงัจะรู้สึกวา่ชีวิตมีคุณค่ามีความหมาย ในผูป่้วยยาเสพติด

การมีความหวงัจะทาํใหมี้ความพยายามมุ่งมนั มีพลงั มีความตงัใจ ในการทีจะบาํบดัใหห้ายสามารถ

กลบัไปสู่สงัคมไดแ้ละไม่ไปเสพซาํถือว่าเป็นความสาํเร็จตามเป้าหมายทีวางไว ้

 ดงันัน ผูป่้วยยาเสพติดมีความตอ้งการด้านจิตวิญญาณ ซึงประกอบด้วย ความ

ตอ้งการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต ความต้องการด้านการมีความสัมพนัธ์กับบุคคลอืน 

สิงแวดลอ้ม และสิงเหนือตนเอง และความตอ้งการมีความหวงั พยาบาลซึงเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัใน

การเป็นแหล่งสนับสนุนดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วย จะตอ้งมีการช่วยเหลือดูแลดา้นจิตวิญญาณให้

เหมาะสมครอบคลุมการดูแลแบบองคร์วม จะช่วยใหผู้ป่้วยเกิดความผาสุกทางดา้นจิตวิญญาณรู้สึก

อบอุ่น จนสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมของตนเองไปในทางทีดีขึน สามารถกลบัไปใชชี้วิตใน

สงัคมไดต่้อไป 

 

 การพยาบาลเพือดูแลด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยยาเสพติด 

 

 การพยาบาลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติด มีจุดประสงค์เพือให้ผูป่้วยเกิด

ความผาสุกทางจิตวิญญาณมีความหวงั มีความสงบสุข มีพลงัในการดาํเนินชีวิต ผูป่้วยยาเสพติดมี

ความวิตกกังวลเนืองจากไม่สามารถทาํนายผลลพัธ์ของการรักษาได้ชดัเจน ทาํให้เกิดความรู้สึกไม่

แน่นอน เกิดความรู้สึกท้อแท ้เบือหน่าย จึงมีความตอ้งการดูแลดา้นจิตวิญญาณเป็นพิเศษเพือเป็น

ความหวงัและกาํลงัใจ พยาบาลเป็นผูที้อยู่ใกลชิ้ดผูป่้วยเป็นบุคคลทีผูป่้วยคุน้เคย อบอุ่น และเป็น 

ผูรั้บรู้ความต้องการของผูป่้วย พยาบาลจึงมีบทบาทสําคัญในการเป็นแหล่งสนับสนุนด้านจิต

วิญญาณของผูป่้วย โดยพยาบาลมีแนวทางในการพยาบาลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติด ทาํให้

พยาบาลสามารถใหก้ารพยาบาลเพือตอบสนองดา้นจิตวิญญาณครอบคลุม 3 ดา้น ดงันี 

 1. การพยาบาลเพือดูแลดา้นความหมายและจุดมุ่งหมายในชีวิต พยาบาลควรมีเวลา

เป็นส่วนตวัใหแ้ก่ผูป่้วย เพือทบทวนเหตุการณ์ต่างๆทีผ่านมา อนัจะนาํมาซึงความเขา้ใจตนเอง เขา้ใจ

การเปลียนแปลงของชีวิต และตระหนกัในบทบาทของตนเองมากขึน การทีพยาบาลใหผู้ป่้วยมีเวลา

เป็นส่วนตวัจะทาํให้ ผูป่้วยมีความเขา้ใจในคุณค่าของตนเอง เขา้ใจความคิด อารมณ์ พฤติกรรม 

เขา้ใจความหมายของชีวิต ทราบถึงเป้าหมายของชีวิต นอกจากนีพยาบาลควรเปิดโอกาสให้ผูป่้วย

ไดเ้ล่าถึงประสบการณ์ หรือความทรงจาํทีเกียวกบัชีวิตส่วนตวัหรือครอบครัว เช่นความสาํเร็จความ
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ภาคภูมิใจ ความยากลาํบาก ความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคในชีวิต ขอ้มลูดงักล่าวจะ

เป็นส่วนหนึงของการประเมินการรับรู้เรืองจิตวิญญาณ และความสาํคญัของจิตวิญญาณของผูป่้วย 

ซึงจะช่วยให้ผูป่้วยรู้สึกผ่อนคลายและไดค้าํตอบเรืองความหมายของการเจ็บป่วยการบาํบดัและ

เป้าหมายของชีวิตดว้ยตวัเอง (ทศันีย,์ 2545) 

 2. การพยาบาลเพือดูแลดา้นการมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอืนสิงแวดลอ้ม และสิง

เหนือตนเอง คือ การทีพยาบาลดูแลให้ผูป่้วยมีการปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา และดูแลให้ผูป่้วย 

มีปฏิสมัพนัธก์บับุคคลในครอบครัว และบุคคลอืนๆโดยเปิดโอกาสให้บุคคลทีมีความหมายมาเยียม  

มีการช่วยเหลือ ดงันี 

  2.1 การดูแลช่วยเหลือในการปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา พยาบาลควรดูแลให้

ผูป่้วยไดป้ฏิบติักิจกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต ์ทาํสมาธิ การอ่านหนังสือเกียวกบัศาสนา ซึงจะ

ช่วยใหผู้ป่้วยมีสติ มีความคิดอยูก่บัปัจจุบนั ทาํใหจิ้ตใจสงบมีความสุข การทีพยาบาลดูแลให้ผูป่้วย

ปฏิบติัตามความเชือ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จะทาํใหผู้ป่้วยมีความมนัใจ เพราะการประกอบ

พิธีกรรมเป็นการรวมตวักนัเพือให้เกิดการช่วยเหลือให้กาํลงัใจแก่กนัต่อการเผชิญความทุกข์ร้อน 

นอกจากนีพยาบาลควรจดัสิงแวดลอ้มทีสงบ เพือความเป็นส่วนตวัในการสวดมนต์ ศึกษาธรรมะ 

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของแทนและคณะ (Tan et al., 2005) ซึงศึกษาเกียวกบัผลของสิงแวดลอ้มใน

สถานพกัฟืนต่อการแสดงออกทางดา้นจิตวิญญาณ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งพอใจทีจะอยู่คนเดียวโดยไม่

มีใครรบกวน ซึงจะเป็นโอกาสในการคน้หาความหมายในชีวิต การทีพยาบาลดูแลใหผู้ป่้วยไดศึ้กษาคาํ

สอนทางศาสนาจะช่วยให้ผูป่้วยมีหลกัในการดาํเนินชีวิต มีเครืองยึดเหนียวจิตใจ ช่วยให้ผูป่้วยมี

อารมณ์มนัคง มีสติ มีความคิดทีจะพฒันาชีวิตต่อไป และพยาบาลควรใหเ้กียรติในสิงทีผูป่้วยเคารพ

นบัถือ เช่น พระพุทธรูป คมัภีร์ สายสร้อยประคาํ เป็นตน้ นอกจากนีพยาบาลควรอนุญาตให้ผูป่้วย

ไดป้ฏิบติัตามความเชือทีไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ซึงความเชือดังกล่าวจะผลต่อความคิด การ

กระทาํ พยาบาลจึงตอ้งมีความรู้ และสามารถเขา้ใจถึงความเชือตามหลกัศาสนาของผูป่้วย 

  2.2 การให้ผูป่้วยมีเวลากบับุคคลในครอบครัวและคนอืนๆ เนืองจากแหล่ง

กาํลงัใจทีสําคัญของผูป่้วยยาเสพติด คือ บุคคลในครอบครัว พยาบาลควรให้ผูป่้วยมีเวลากับ

ครอบครัว เพือใหค้รอบครัวมีส่วนช่วยในการบาํบดัรักษาขณะอยู่ในสถานบาํบดั และไดท้ราบถึง

การดูแลผูป่้วยเมือกลบัไปอยู่ทีบา้น ให้ผูป่้วยเกิดปฏิสัมพนัธ์ มีกิจกรรมร่วมกบัคนในครอบครัว 

ญาติพีนอ้ง มิตรสหาย ผูมี้พระคุณ ความรักและความอบอุ่นมีความสาํคญัต่อความสุขทางใจ ความ

มนัคงทางอารมณ์ ความมนัใจในตนเองของบุคคล (ทศันีย,์ 2543; Northouse, 2005) การเปิดโอกาส

ใหบุ้คคลดงักล่าวมาเยยีมผูป่้วยยอ่มมีความหมายสาํหรับผูป่้วย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของวงรัตน์ 

(2544) พบว่า การปฏิบติัเพือตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณกิจกรรมหนึงของญาติ คือ การ
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บอกข่าวแก่บุคคลทีผูป่้วยรักเคารพนบัถือศรัทธาให้มาเยียม เพือให้กาํลงัใจผูป่้วย ทาํให้ผูป่้วยรับรู้

ถึงการไดรั้บความรัก ความห่วงใย และความมีคุณค่าของตน 

  2.3 การช่วยเหลือโดยการใช้เทคนิคการสือสาร หมายถึง พยาบาลปฏิบัติ

กิจกรรมเกียวกับทักษะการติดต่อสือสารโดยการพูดหรือการสือสารโดยวิธีอืน  เพือสร้าง

ความคุน้เคยไวว้างใจ เพราะเรืองจิตวิญญาณเป็นเรืองทีละเอียดอ่อนทกัษะการสือสาร เช่น การอยู่

เป็นเพือน การตังใจรับฟังด้วยท่าทีทียอมรับ เทคนิคการติดต่อสือสารช่วยให้ยอมรับความเป็น

ปัจเจกบุคคลของผูป่้วย ทงันีเพือรวบรวมขอ้มลู สงัเกตพฤติกรรม และใหก้ารช่วยเหลือพฤติกรรม 

   2.3.1 การใชท้กัษะการติดต่อสือสาร การสือสารเป็นการสร้างปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล (Timby, 2003) การสือสารระหว่างพยาบาลและผูป่้วยเป็นลกัษณะ 2 ทาง กล่าวคือ 

เป็นการให้พยาบาลได้รับทราบความต้องการของผูป่้วย และผูป่้วยไดรั้บคาํอธิบายหรือข้อมูล

เกียวกบัความตอ้งการยอ้นกลบั ทาํให้เกิดความตอ้งการทีตรงกนั การสือสารมี 2 รูปแบบ คือ การ

สือสารโดยใชภ้าษาพดู การเขียน และการสือสารโดยใชภ้าษาท่าทาง หรือสัญลกัษณ์อืนๆ (Kathol, 

2003) ซึงในผูป่้วยยาเสพติดจะตอ้งใชก้ารสือสารดว้ยกนัมาก เพือสือสารระหว่างพยาบาลกบัผูป่้วย 

พยาบาลตอ้งมีความรู้เกียวกบัทกัษะการสือสาร เพือสามารถสือความหมายไดต้รงกบัความตอ้งการ

ของผูป่้วย เพือการสอนแนะในเรืองต่างๆ เพือให้สมาชิกไดป้รับเปลียนพฤติกรรมไปในทางที

เหมาะสม นอกจากนีการสือสารระหว่างผูป่้วยดว้ยกนัเพือเป็นการช่วยเหลือเพือนสมาชิก การสือสาร

ดว้ยภาษาพดูจะกระทาํไปพร้อมๆ กบัการสือสารดว้ยภาษาท่าทาง คือการแสดงความเห็นอกเห็นใจ 

เสียใจหรือดีใจ ซึงอาจแสดงท่าทางจบัมือ โอบไหล่ โอบกอดฯลฯ เพือช่วยเหลือดา้นความรู้สึกแก่

ผูป่้วย 

   2.3.2 การฟัง เป็นการประเมินลกัษณะการพดูหรือการแสดงออกของผูป่้วย 

การฟังทีดีตอ้งรับรู้ความรู้สึกทีเป็นเรืองราวเกียวกับขอ้มูลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วย (Craven & 

Himle, 2003) โดยพยาบาลต้องตังใจฟัง และสามารถสะท้อนความคิด ค ําพูดของผูป่้วยได ้

เพือทีจะใหก้ารตอบสนองไดต้รงกบัความตอ้งการของผูป่้วย 

  2.4 การดูแลช่วยเหลือโดยการกระตุน้ประสาทการรับรู้ หมายถึง พยาบาลมี

ความความ สามารถในการปฏิบติักิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัการให้แรงเสริมและการกระตุน้การรับรู้

ทางประสาทสมัผสัต่างๆ กิจกรรมบางอยา่งจะช่วยกระตุน้หรือเสริมการรับรู้ไดห้ลายทาง เช่น การ

สมัผสั ทาํใหสื้อถึงความอบอุ่น ความปลอดภยั สงบและรู้สึกเหมือนมีสิงมากระตุน้เหมือนมีความ

สว่างเกิดขึน เคลลีและคณะ (Kelly et al., 2004) ซึงในผูป่้วยยาเสพติดการสมัผสัจากพยาบาล จะทาํ

ใหส้มาชิกรู้สึกอบอุ่น เป็นแรงกระตุน้ใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางอารมณ์และพฤติกรรมในทางทีดี

ขึนได ้
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  2.5 การดูแลช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจวตัรประจาํวนั หมายถึง พยาบาลมี

ความสามารถในการดูแลช่วยเหลือเกียวกบักิจกรรมในชีวิตประจาํวนั เพือส่งเสริมความหมายและ

การมีคุณค่าในตนเอง เช่น การอาบนาํ แต่งตวั การรับประทานอาหาร การออกกาํลงักาย ควรปรับ

กิจกรรมใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูป่้วยและหลีกเลียงการขดัขวางการปฏิบติัตามความเชือ 

เช่น ผูป่้วยบางรายอาจทาํสมาธิหรือทาํละหมาด พยาบาลควรมีเวลาให้ผูป่้วยในการทาํกิจกรรม

ดงักล่าว เพือเปิดโอกาสใหผู้ป่้วยไดท้าํกิจกรรมทางจิตวิญญาณ 

 3. การพยาบาลเพือดูแลดา้นความหวงั หมายถึง พยาบาลให้กาํลงัใจ เพือให้ผูป่้วย

ต่อสูอ้ดทนกบัความเจ็บป่วย การบาํบดัรักษา ให้กาํลงัใจในการปรับเปลียนพฤติกรรม และคน้หา

แหล่งประโยชน์ทีเป็นความหวังให้แก่ผูป่้วย   สอดคล้องกับการศึกษาของเสาวลักษณ์ (2545)  

เรืองประสบการณ์ของพยาบาลในการตอบสนองความตอ้งการด้านจิตวิญญาณของผูป่้วยวิกฤต  

ผลการศึกษา พบว่า การสร้างความหวงัใหก้บัผูป่้วย คือ 1) การเสริมแรงบวก โดยพยาบาลพยายาม

ทาํให้ผูป่้วยมีกาํลงัใจในการต่อสู้อดทนกบัการบาํบัดรักษาซึงตอ้งใชเ้วลายาวนาน โดยไม่รู้สึกทอ้แท้

หรือหมดหวงั 2) การขุดพลงัมาจากตวัเอง โดยการส่งเสริมให้ผูป่้วยมีความหวงั โดยใชพ้ลงัทีมีอยู่ใน

ตนเองต่อสู้ กบัการบาํบดั รักษาโดยเน้นยาํให้ทาํดว้ยตนเอง โดยไดรั้บการสนับสนุนจากครอบครัว  

3) กระตุน้ให้นึกถึงเป้าหมายของชีวิต เนืองจากความผาสุกทางจิตวิญญาณทาํให้ผูป่้วยมีชีวิตอยู่เพือ

คน้หาความหมายและเป้าหมายในชีวิตขณะทีกาํลงัเผชิญปัญหาอยู ่ ซึงในผูป่้วยยาเสพติดบางรายอาจ

มีความหวงัว่าเมือบาํบดัรักษาครบกาํหนดจนตนเองมีความเขม้แข็งดีแลว้ จะกลบัไปเรียนต่อ หรือ

กลบัออกไปเป็นพ่อทีดีของลกู เป็นตน้ 

 จากการทบทวนงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการดูแลดา้นจิตวิญญาณในผูป่้วยยาเสพติด 

คือ การศึกษาของสุธญัทิพย ์และคณะ (2549) เกียวกบัการพฒันารูปแบบการบาํบดัทางจิตวิญญาณ

ในผูติ้ดยาเสพติดรุนแรง ทีศนูยบ์าํบดัรักษายาเสพติดขอนแก่น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการเปลียนแปลง 

ดงันี ลดการฟุ้งซ่าน ลดความรุนแรง  ลดการก่อชนวนทะเลาะวิวาท ฝึกจิตอดทนไม่คิดหนี ร้อยละ 

85-90 พบแก่นสาระของชีวิตทีแตกต่างกันตามทางเดินของชีวิตแต่ละคน รักตนเองมากขึน มีความ

มนัใจ มีเป้าหมายไม่กลบัไปเสพซาํและจะไม่ยุ่งเกียวกบัยาเสพติด ในส่วนของพยาบาลไดเ้รียนรู้ใน

การบ่มเพาะความสุขทีควรเริมจากตนเองก่อน การเล่าเรืองใหเ้ขา้ใจ แจ่มชดัเกียวโยงไปกบัการใชย้า

เสพติด ผูบ้าํบดัควรถ่ายทอดไดใ้นเชิงกวา้ง เชิงลึกซึงตอ้งมีการพฒันาระดบัจิตวิญญาณของตนอยา่ง

ต่อเนือง รวมทงัศาสตร์เรืองจิตวิญญาณ ความงดงามของศาสนา และการคน้พบตวัเอง การใชชี้วิต 

สาระของชีวิต การเขา้ใจความรู้สึก ยอมรับความรู้สึกและเงือนไขความคิดทีฝังรากลึก มีบาดแผล

ทางใจทาํใหติ้ดยาเสพติดนาน การเขา้ใจตนเองทาํใหเ้กิดความรักตนเองสามารถสร้างความหวงั และการ

เยยีวยาความเจ็บปวดในอดีตของตนเองไดดี้ และกิจกรรมทีใหป้ฏิบติั เช่น การระบายความรู้สึก การสวด
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มนตแ์ผเ่มตตา โยคะ การอยู่กบัอารมณ์ความรู้สึกอยากยาขณะนันชีทุกข์ให้เห็น การปฏิบติัสมาธิ

แห่งรักซึงเป็นกิจกรรมทีสมาชิกประทบัใจมาก  

 

 ปัจจัยทีมีผลต่อการรับรู้ในการดูแลด้านจิตวิญญาณแก่ผู้ป่วยยาเสพติด 

 

 ปัจจยัดา้นผูป่้วย 

  1. อาย ุมีส่วนเกียวขอ้งกบัการรับรู้ การแปลความหมาย การเขา้ใจความหมาย

ในชีวิต การตดัสินใจรวมถึงความต้องการต่างๆ ผูป่้วยยาเสพติดทีอายุมากจะมีการพึงสิงศกัดิสิทธิ  

เพือสร้างความหมายในชีวิตและความหวงั ทาํใหผู้ป่้วยยอมรับการเปลียนแปลงเกียวกบัการเจ็บป่วย 

ทีเกิดขึนไดดี้กว่าผูที้มีอายุน้อยกว่า สอดคลอ้งกับคาํกล่าวของคาร์เพนนิโต (Carpennito, 1993)  

ทีกล่าวว่าผูสู้งอายุมีความเชือมนัในจิตวิญญาณของชีวิตมากกว่าคนทีอายุน้อยกว่า เช่นเดียวกับ

การศึกษาของเรคเกอร์ และคณะ (Recker et al., 1987) พบว่า การมีเป้าหมายในชีวิตจะเพิมขึนตาม

อาย ุและการหาความหมายในชีวิตจะมีความสัมพนัธ์กบัอายุ นั นคือ ผูป่้วยยาเสพติดทีมีอายุน้อยมี

การหาความหมายและเป้าหมายในชีวิตนอ้ยเช่นกนั  

  2. การรับรู้ประสบการณ์ภาวะวิกฤตในชีวิต ภาวะวิกฤตในชีวิตเกิดขึนได้

ทั วไปทีทุกคนต้องประสบอย่างหลีกเลียงไม่ได้ เช่น ความชรา การเจ็บป่วย การสูญเสียต่างๆ 

ประสบการณ์เหล่านีทาํใหค้นดินรนใหพ้น้จากสภาพทีเป็นอยู่ ภาวะวิกฤตในชีวิตช่วยให้บุคคลสร้าง

กลไกใหม่ในการเผชิญปัญหา เพิมความแข็งแกร่ง สามารถแกปั้ญหาทีเขา้มาในชีวิต ซึงภาวะวิกฤต

เป็นแหล่งประโยชน์ทีสาํคญัในผูป่้วยยาเสพติดเพือเผชิญภาวะวิกฤตทีเกิดขึน (Narayanasamy, 1995; 

Walton, 1996) สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของแกรนสตรอม (Granstrom, 1985) กล่าวว่าคนส่วนมากไม่มี

การคน้หาความหมายและเป้าหมายในชีวิต จนกระทงัเกิดภาวะวิกฤตในชีวิต มีการเจ็บป่วย การ

สูญเสีย ภาวะใกลต้าย ภาวะเหล่านีเป็นสิงกระตุน้ให้คนมีการแสดงออกภาวะจิตวิญญาณทีเด่นชดั 

นนัคือ ผูป่้วยยาเสพติดประสบกบัภาวะวิกฤตในชีวิต จะมีการเผชิญปัญหาโดยมีแหล่งประโยชน์  

คือ ภาวะจิตวิญญาณของตน ทาํใหมี้ความสมัพนัธก์บับุคคล และสิงต่างๆมากขึน โดยการยึดมนัใน

ศาสนา มีความศรัทธาในพระผูเ้ป็นเจา้ ทาํให้สามารถเขา้ใจภาวะวิกฤตและความจริงทีเกิดขึนกบั

ชีวิตได ้ทาํให้สงบ อบอุ่น มนัคงในชีวิต มีความหวงักบัการเผชิญภาวะวิกฤตในชีวิตทีเลียงไม่ได ้

เพือใหส้ามารถดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุขภายใตส้ถานการณ์ทีจาํกดัของชีวิต 

  3. ความรุนแรงของความเจ็บป่วย เป็นปัจจยัสิงเร้าทีบุคคลตอ้งมีการเผชิญ

โดยตรง มีผล กระทบต่อองคร์วมของบุคคล การติดยาเสพติดเป็นความเจ็บป่วยทีเรือรังตอ้งใชเ้วลา

ในการรักษาทียาวนานหลายเดือนหรือเป็นปี และมกัมีความรุนแรงของโรคทวีขึนเรือยๆ ทาํให้ผูป่้วย
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ยาเสพติดรับรู้ว่าการเจ็บป่วยคุกคามชีวิตรักษาใหห้ายยากมาก เช่นในผูป่้วยสุรา ผูป่้วยเฮโรอีน ส่วน

การรักษาในปัจจุบนัเพียงเพือบรรเทา หรือประคบัประคอง ทาํใหส่้งผลต่อการดาํเนินชีวิต ผูป่้วยยา

เสพติดบางคนมองเห็นความโชคไม่ดีของชีวิต ไม่สามารถดาํเนินชีวิตไปสู่จุดหมายทีตังไว ้มี

ความรู้สึกสูญเสียอาํนาจแห่งตนทาํให้แสดงออกถึงความวา้วุ่น สับสน กลวั เบือหน่าย หมดกาํลงัใจ 

เป็นความลม้เหลวของชีวิต ทาํใหไ้ม่สามารถควบคุมชีวิตของตนเองได ้รู้สึกชีวิตไม่มีความหมาย สิน

หวงั ทาํใหเ้กิดการบีบคนัทางจิตวิญญาณได ้นนัคือ ปัจจยัระดบัความรุนแรงของความเจ็บป่วย จะ

กระทบต่อการดูแลดา้นจิตวญิญาณในผูป่้วยยาเสพติด 

  ปัจจยัดา้นพยาบาล 

  1. สัมพนัธภาพของพยาบาลกบัผูป่้วย เป็นปัจจยัทีสาํคญัต่อการดูแลดา้นจิต

วิญญาณผูป่้วยยาเสพติด พยาบาลมีความผกูพนัใกลชิ้ด มีความเขา้ใจ เป็นสิงทีผูป่้วยปรารถนาจะได้

เมือเจ็บป่วยและเป็นหนทางในการสร้างจิตวิญญาณของตน พยาบาลมีความสําคัญต่อการ

บาํบดัรักษาอยา่งมาก เนืองจากการดูแลช่วยเหลือเป็นปัจจยัทีสาํคญัอยา่งหนึง ทาํให้ผูป่้วยมีกาํลงัใจ 

เกิดพลงัในการเผชิญกบัปัญหา ความเจ็บป่วย ทาํให้ผูป่้วยเปลียนความคิดระหว่างตนเองกบับุคคล

อืน ซึงจะนาํไปสู่การมีเป้าหมายในชีวิต การมีสมัพนัธภาพจะเป็นปัจจยัทีสมัพนัธ์กบัสิงทีเป็นความ

ตอ้งการดา้นจิตวิญญาณ เนืองจากพยาบาลจะเป็นกาํลงัใจ ได้พูดคุย คอยช่วยเหลือ เมือมีปัญหา

พฤติกรรม อารมณ์ ความรู้สึก พยาบาลคอยใหค้าํปรึกษา ชีแนะ ตกัเตือน เพือใหเ้ขา้ใจความหมายใน

ชีวิตและพบจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต 

  2. ทักษะและประสบการณ์ในการดูแลด้านจิตวิญญาณ แกรนสตรอม

(Granstrom, 1985) กล่าวว่า การตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณผูป่้วยบกพร่องเนืองจาก

พยาบาล คือ พยาบาลไม่ตระหนักถึงความสาํคญัในการตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณ 

หรือพยาบาลขาดความรู้ทีถูกต้องเกียวกับจิตวิญญาณ พยาบาลกังวลใจไม่กลา้ตัดสินใจทาํให้

หลีกเลียง การขัดแยง้เรืองความเชือ ค่านิยมระหว่างพยาบาลกบัผูป่้วย ทาํให้พยาบาลมองสิงยึด

เหนียวหรือความเชือว่าเป็นสิงเหลวไหล ทาํใหมี้ผลต่อการดูแลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติด 

  ปัจจยัดา้นสิงแวดลอ้ม 

  ในการบําบัดรักษาผู ้ป่วยยาเสพติด ขันการฟืนฟูสมรรถภาพ มีการนํา

กฎระเบียบมากมาย มาใชใ้นการบาํบดัรักษาผูป่้วย เช่น กฎระเบียบของกลุ่มกิจกรรมต่างๆ กฎของ

บา้น เครืองมือต่างๆ ทีนาํมาใชใ้นการช่วยเหลือเพือเปลียนแปลงพฤติกรรมผูป่้วย ทาํให้ผูป่้วยมี

ความเครียด มีความทุกข ์ไม่สุขสบาย เนืองจากตอ้งคอยระมดัระวงัตวัไม่ให้ทาํผิดกฎระเบียบต่างๆ 

เพราะกลวัการถูกลงโทษ และโดยธรรมชาติผูป่้วยยาเสพติดจะมีพฤติกรรมปกปิดไม่ค่อยเปิดเผย
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ตนเอง นอกจากนีพยาบาลมีการจดัสิงแวดลอ้มเพือให้ผูป่้วยมีสิงยึดเหนียวทางจิตใจโดยการจัด

สถานที มีการวางหิงพระเพือใหผู้ป่้วยไดก้ราบไหวบู้ชา เป็นตน้ 

 



35 

บทที 3 

วธีิดําเนินการวจิยั 

 

 

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เพือศึกษาระดบัและ

เปรียบเทียบการดูแลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติดตามการรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วยยาเสพติด

ในโรงพยาบาลธญัญารักษ ์โดยมีวิธีการวิจยัดงัต่อไปนี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

 ประชากร  

 

 1. พยาบาลวิชาชีพทีปฏิบติังานในโรงพยาบาลธญัญารักษท์วัประเทศทงั 7 แห่งใน

ปีงบประมาณ 2560 จาํนวน 407 คน  คือ  สถาบนับาํบดัรักษาและฟืนฟูผูติ้ดยาเสพติดแห่งชาติบรม

ราชชนนี 156 คน โรงพยาบาลธญัญารักษแ์ม่ฮ่องสอน 34 คน โรงพยาบาลธญัญารักษ์เชียงใหม่ 51 

คน โรงพยาบาลธญัญารักษอุ์ดรธานี 20 คน โรงพยาบาลธญัญารักษ์ขอนแก่น 55 คน โรงพยาบาล

ธญัญารักษส์งขลา 48 คน และโรงพยาบาลธญัญารักษปั์ตตานี 43 คน 

 2. ผูป่้วยยาเสพติดทีเขา้รับการบาํบดัรักษารูปแบบผูป่้วยในโรงพยาบาลธญัญารักษ์

ทวัประเทศทงั 7 แห่ง ในปีงบประมาณ 2560 โดยสถิติผูป่้วยรูปแบบผูป่้วยใน เฉลีย 3 ปียอ้นหลงั ใน

ปีงบประมาณ 2557-2559 มีจาํนวน 7,932 คน/ปี  คือ สถาบนับาํบดัรักษาและฟืนฟูผูติ้ดยาเสพติด

แห่งชาติบรมราชชนนี 2,820 คน โรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน 408 คน โรงพยาบาลธญัญา

รักษเ์ชียงใหม่ 1,140 คน โรงพยาบาลธญัญารักษอุ์ดรธานี 36 คน โรงพยาบาลธญัญารักษ์ขอนแก่น 

1,752 คน โรงพยาบาลธญัญารักษส์งขลา 1,320 คน และโรงพยาบาลธญัญารักษปั์ตตานี 456 คน 

 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 

 1. กลุ่มตวัอย่างพยาบาล เป็นตัวแทนของพยาบาลทีปฏิบติังานในโรงพยาบาล

ธญัญารักษ์ ทวัประเทศทงั 7 แห่ง ปีงบประมาณ 2560 จากจาํนวนประชากรพยาบาล 407 คน 

กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการเปิดตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970)  

ทีระดบัความคลาดเคลือนเท่ากบั .05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 196 คน โดยกาํหนดสดัส่วนกลุ่มตวัอย่างของ
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พยาบาลจากแต่ละสถานบาํบดั ไดเ้ท่ากบั 1 : 0.48 โดยผูว้ิจยัดาํเนินการสุ่มกลุ่มตวัอย่างจากแต่ละ

สถานบาํบดั ดงันี คือ สถาบนับาํบดัรักษาและฟืนฟูผูติ้ดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 75 คน 

โรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน 16 คน โรงพยาบาลธญัญารักษ์เชียงใหม่ 25 คน โรงพยาบาล

ธญัญารักษอุ์ดรธานี 10 คน โรงพยาบาลธญัญารักษข์อนแก่น 26 คน โรงพยาบาลธญัญารักษ์สงขลา 

23 คน และโรงพยาบาลธญัญารักษปั์ตตานี 21 คน 

 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Method) ตาม

คุณสมบติัทีกาํหนด ดงันี 

 1.1 ปฏิบติังานกบัผูป่้วยยาเสพติดโดยตรงและมีประสบการณ์การปฏิบติังานดา้น

การพยาบาลผูป่้วยยาเสพติด ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 

 1.2 ยนิดีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 2. กลุ่มตัวอย่างผูป่้วยยาเสพติด เป็นผูป่้วยยาเสพติดทีเข้ารับการบาํบัดรักษา

รูปแบบผูป่้วยใน ในโรงพยาบาลธญัญารักษท์วัประเทศทงั 7 แห่ง ในช่วง 3 เดือน (ผูป่้วยเฉลีย 661 

คน/เดือน) ในปีงบประมาณ 2560 ดงันันประชากรผูป่้วยยาเสพติดเท่ากบั 1,983 คน โดยกาํหนด

ขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการเปิดตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ทีระดบั

ความคลาดเคลือนเท่ากบั .05 ไดก้ลุ่มตัวอย่าง 320 คน โดยกาํหนดสัดส่วนกลุ่มตวัอย่างของผูป่้วย 

ยาเสพติดแต่ละสถานบาํบดัไดเ้ท่ากบั 1 : 0.16 โดยผูว้ิจยัดาํเนินการสุ่มกลุ่มตวัอย่างผูป่้วยยาเสพติด

จากแต่ละสถานบาํบดั ดงันี คือ สถาบนับาํบดัรักษาและฟืนฟูผูติ้ดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

114 คน โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 17 คน โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 46 คน 

โรงพยาบาลธญัญารักษอุ์ดรธานี 2 คน โรงพยาบาลธญัญารักษข์อนแก่น 70 คน โรงพยาบาลธญัญา

รักษส์งขลา 53 คน และโรงพยาบาลธญัญารักษปั์ตตานี 18 คน 

 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling Method) ตาม

คุณสมบติัทีกาํหนด ดงันี 

 2.1 เป็นผูป่้วยยาเสพติดทุกประเภท ทีเขา้รับการบาํบดัรักษาตงัแต่ 2 สปัดาห์ขึนไป

ในตึกฟืนฟสูมรรถภาพ 

 2.2 การรับรู้ดี สามารถสือสารไดดี้ และไม่มีอาการทางจิต (ไดรั้บการวินิจฉัยจาก

แพทยว์่าไม่เป็นโรคทางจิตเวช) 
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เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

 

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนจาํนวน 2 ชุด ดงันี คือ 

 ชุดที 1 สาํหรับพยาบาล 

 ส่วนที 1 ขอ้มลูทวัไป ประกอบดว้ย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส การศึกษา 

ตาํแหน่ง รายได ้ประสบการณ์การปฏิบติังานดา้นยาเสพติด ระดบัประสบการณ์และความรู้เกียวกบั

จิตวิญญาณ 

 ส่วนที 2 แบบประเมินการรับรู้ของพยาบาลเกียวกบัการดูแลดา้นจิตวิญญาณผูป่้วย

ยา เสพติด ซึงผู ้วิ จัยสร้างขึน โดยใช้แนวคิดความต้องการด้านจิตวิญญาณของไฮฟิลด ์

(Highfield,1992) และแนวคิดการตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณตามหลกัของเซลเลอร์

และแฮก (Sellers & Haag, 1998) ร่วมกบัการทบทวนวรรณกรรมการพยาบาลผูป่้วยยาเสพติด 

(โรงพยาบาลธญัญารักษ,์ 2544) มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั แบ่งเป็น 3 ดา้น ดงันี 

 - ดา้นการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต จาํนวน 10 ขอ้ 

 - ดา้นการมีความสมัพนัธก์บับุคคลอืนสิงแวดลอ้มและสิงเหนือตนเอง จาํนวน 16 ขอ้ 

 - ดา้นการมีความหวงั จาํนวน 10 ขอ้ 

 ชุดที 2 สาํหรับผูป่้วยยาเสพติด 

 ส่วนที 1 ข้อมูลทวัไป ประกอบดว้ย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้ บทบาทในครอบครัว บุคคลในครอบครัว ยาเสพติดหลกัทีใช้ประจาํ 

ระยะเวลาใชย้าเสพติด การเขา้สู่กระบวนการบาํบดั การรับรู้ระดบัความรุนแรงของความเจบ็ป่วย 

 ส่วนที 2 แบบประเมินการรับรู้ของผูป่้วยยาเสพติดเกียวกับการดูแลด้านจิต

วิญญาณ ซึงผูว้ิจยัไดส้ร้างขึน โดยใชแ้นวคิดความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณของไฮฟิลด์ (Highfield, 

1992) และแนวคิดในการตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณตามหลกัของเซลเลอร์และแฮก 

(Sellers & Haag, 1998) ร่วมกบัการทบทวนวรรณกรรมการพยาบาลผูป่้วยยาเสพติด (โรงพยาบาล

ธญัญารักษ,์ 2544) มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา แบ่งเป็น 3 ดา้น ดงันี 

 - ดา้นการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต จาํนวน 10 ขอ้ 

 - ดา้นการมีความสมัพนัธก์บับุคคลอืน สิงแวดลอ้มและสิงเหนือตนเอง จาํนวน 16 ขอ้ 

 - ดา้นการมีความหวงั จาํนวน 10 ขอ้ 

 การใหค้ะแนนแบบสอบถามชุดที 1 และ ชุดที 2  

 โดยเป็นคาํถามใหเ้ลือกตอบ 5 ระดบั (Rating Scale) ไดแ้ก่ 
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 การปฏิบติักิจกรรมนนัมากทีสุด         4 คะแนน 

 การปฏิบติักิจกรรมนนัมาก               3 คะแนน 

 การปฏิบติักิจกรรมนนัปานกลาง       2 คะแนน 

 การปฏิบติักิจกรรมนนันอ้ย                 1 คะแนน 

 ไม่ไดป้ฏิบติักิจกรรมนนั                 0 คะแนน 

 การแปลผลคะแนนเฉลียการรับรู้ของพยาบาล และผูป่้วยยาเสพติดต่อการปฏิบติัการ

ดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติด โดยใชห้ลกัมาตราส่วนสมบูรณ์ (Theoretical Range Score) 

ซึงคาํนวณจากค่าพิสยัหารดว้ยจาํนวนระดบัทีตอ้งการ 3 ระดบั คือ (บุญใจ, 2545) 

 0 - 1.33 แสดงว่า พยาบาลและผูป่้วยยาเสพติดรับรู้ว่าพยาบาลมีการปฏิบติัการดูแล

ดา้นจิตวิญญาณ ในระดบันอ้ย 

 1.34 - 2.66 แสดงว่า พยาบาลและผูป่้วยยาเสพติดรับรู้ว่าพยาบาลมีการปฏิบติัการ

ดูแลดา้นจิตวิญญาณ ในระดบัปานกลาง 

 2.67 - 4.00 แสดงว่า พยาบาลและผูป่้วยยาเสพติดรับรู้ว่าพยาบาลมีการปฏิบติัการ

ดูแลดา้นจิตวิญญาณ ในระดบัมาก   

 

การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

 

 1. การตรวจสอบความตรงของเนือหา (Content Validity)  

 โดยให้ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารยพ์ยาบาลทีเชียวชาญด้านการ

พยาบาลผูป่้วยยาเสพติด จาํนวน 1 ท่าน อาจารยที์มีความเชียวชาญในการวิจยั จาํนวน 1 ท่าน และ

พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการทีมีความเชียวชาญในการพยาบาลผูป่้วยยาเสพติด จาํนวน 1 ท่าน 

พิจารณาตรวจสอบความครอบคลุม ความถกูตอ้งเหมาะสมของเนือหา ความชดัเจนของภาษาทีใช ้

แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิ ก่อนนาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

 2. การหาความเทียงของเครืองมือ (Reliability) 

 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทีได้รับการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปทดลองใชก้บัพยาบาล

และผูป่้วยยาเสพติดทีมีคุณสมบัติใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่าง จาํนวนกลุ่มละ 30 คน แลว้นํามา

วิเคราะห์หาความเทียง โดยการหาสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficients) ไดค่้าความเทียงจาํแนก รายดา้น ดงันี 
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 ชุดที 1 (สาํหรับพยาบาล) ค่าความเทียง 

 ดา้นการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต 0.86 

 ดา้นการมีความสมัพนัธก์บับุคคลอืน สิงแวดลอ้ม และสิงเหนือตนเอง 0.84 

 ดา้นการมีความหวงั   0.88 

 โดยรวม 0.94 

  

 ชุดที 2 (สาํหรับผูป่้วยยาเสพติด) ค่าความเทียง 

 ดา้นการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต   0.85 

 ดา้นการมีความสมัพนัธก์บับุคคลอืน สิงแวดลอ้ม และสิงเหนือตนเอง 0.85 

 ดา้นการมีความหวงั   0.90 

 โดยรวม       0.94 

  

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

  

 1. ขนัเตรียมการ 

 ผูว้ิจยั และผูร่้วมวิจยัดาํเนินการ โดยมีขนัตอน ดงันี 

  1.1 ทาํหนังสือขออนุญาตในการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยถึงผูอ้าํนวยการ

โรงพยาบาลธญัญารักษท์งั 7 แห่ง ดงันี คือ สถาบนับาํบดัรักษาและฟืนฟผููติ้ดยาเสพติดแห่งชาติบรม

ราชชนนี โรงพยาบาลธญัญารักษแ์ม่ฮ่องสอนโรงพยาบาลธญัญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลธญัญา

รักษ์อุดรธานี โรงพยาบาลธญัญารักษ์ขอนแก่นโรงพยาบาลธญัญารักษ์สงขลา และโรงพยาบาล

ธัญญารักษ์ยาเสพติดปัตตานี เพือชีแจงวตัถุประสงค์ของการทาํวิจัย การพิทักษ์สิทธิของกลุ่ม

ตวัอยา่ง แต่งตงัผูช่้วยวิจยัในแต่ละโรงพยาบาล และขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

 2. ขนัดาํเนินการ 

  2.1 ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยผูว้ิจยั และผูร่้วมวิจยัแต่ละโรงพยาบาล

ธญัญารักษท์งั 7 แห่ง 

  2.2 เก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งตามเกณฑที์กาํหนดไว ้โดยขอความร่วมมือใน

การเขา้ร่วมโครงการวิจยั และมีการพิทกัษสิ์ทธิแก่กลุ่มตวัอยา่งก่อนการดาํเนินการเก็บขอ้มูล โดยมี

เอกสารการพิทกัษสิ์ทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรแนบกบัแบบสอบถามทุกฉบบั 

  2.3 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามทีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 

แลว้นาํมาลงรหสัประมวลผลขอ้มลู และวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ 
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การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 

 

 การวิจยัครังนี โครงร่างวิจยัไดผ้า่นการรับรองจริยธรรมโครงการจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจยัสถาบนับาํบดัรักษาและฟืนฟผููติ้ดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย ์

ก่อนดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํเอกสารแนะนาํการวิจยั ชีแจงวตัถุประสงค์ของ

การวิจยั วิธีการดาํเนินการวิจยั ประโยชน์ทีจะไดรั้บจากการวิจยั เพือเปิดโอกาสให้กลุ่มตวัอย่างมี

อิสระในการตดัสินใจทีจะเขา้ร่วมหรือปฏิเสธการเขา้ร่วมโครงการวิจยัในครังนี และสามารถแสดง

ความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามได้อย่างอิสระ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได ้และ

สามารถปฏิเสธหรือออกจากโครงการไดใ้นทุกขนัตอนของการวิจยั หากไม่พร้อมทีให้ขอ้มูล โดย

ไม่มีผลกระทบใดๆ และขอ้มลูทีไดจ้ะเก็บรักษาเป็นความลบั และนาํเสนอในภาพรวม (ภาคผนวก ค 

และภาคผนวก ง) 

  

การวิเคราะห์ข้อมลู 

 

 ผูว้ิจยันาํขอ้มลูทีตรวจสอบความถูกตอ้งความสมบูรณ์แลว้ ไปประมวลผลขอ้มูล 

โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปโดยการวิเคราะห์ขอ้มลูตามระเบียบวิธีวิจยั ดงันี 

 1. วิเคราะห์ขอ้มูลทวัไป โดยแจกแจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน 

 2. วิเคราะห์ขอ้มลู การรับรู้ของพยาบาลในการปฏิบติัการดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่

ผูป่้วยยาเสพติดโดยรวม รายดา้น และรายขอ้ โดยนาํมาหา ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

 3. วิเคราะห์ขอ้มลู การรับรู้ของผูป่้วยยาเสพติดต่อการไดรั้บการดูแลดา้นจิตวิญญาณ

จากพยาบาล โดยรวม รายดา้นและรายขอ้ โดยนาํมาหา ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วยยาเสพติดต่อ

การดูแลดา้นจิตวิญญาณจากพยาบาล โดยการทดสอบสถิติทีอิสระ (Independent t-test)  

 

 



41 

บทที 4 

ผลการวจิยัและการอภปิรายผล 

 

 

ผลการวิจัย 

 

 การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงบรรยายเพือศึกษาระดบัและเปรียบเทียบการดูแล 

ดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติดตามการรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วยยาเสพติดในโรงพยาบาล

ธัญญารักษ์ ทัง 7 แห่ง คือ สถาบันบําบัดรักษาและฟืนฟูผูติ้ดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

โรงพยาบาลธญัญารักษแ์ม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลธญัญารักษเ์ชียงใหม่ โรงพยาบาลธญัญารักษ์อุดรธานี 

โรงพยาบาลญญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธญัญารักษ์สงขลา และโรงพยาบาลธญัญารักษปั์ตตานี 

โดยศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม คือ พยาบาลทีปฏิบติังานยาเสพติด จาํนวน 196 คน และผูป่้วยยา

เสพติด จาํนวน 320 คน โดยเป็นพยาบาลทีมีประสบการณ์การปฏิบติังานดา้นการพยาบาลผูป่้วยยา

เสพติดโดยตรงไม่น้อยกว่า 1 ปี และผูป่้วยยาเสพติดทุกประเภท ทีเขา้รับการบาํบดัรักษาทีตึกฟืนฟู

สมรรถภาพ ตงัแต่  2 สปัดาห์ขึนไป การรับรู้ดี และไม่มีอาการทางจิต(ไม่ไดรั้บการวินิจฉัยจากแพทย์

ว่าเป็นโรคทางจิตเวช) วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป และนาํเสนอผลการวิเคราะห์ โดย

ใชต้ารางประกอบคาํบรรยาย จาํแนกออกเป็น 3  ส่วน มีรายละเอียด ดงันี 

 ส่วนที 1 ขอ้มลูทวัไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

  1.1 ขอ้มลูทวัไปของพยาบาล 

  1.2 ขอ้มลูทวัไปของผูป่้วยยาเสพติด 

 ส่วนที 2 การรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วยยาเสพติดต่อการดูแลดา้นจิตวิญญาณของ

พยาบาลแก่ผูป่้วยยาเสพติด 

 ส่วนที 3 เปรียบเทียบการรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วยยาเสพติดต่อการดูแลดา้นจิต

วิญญาณของพยาบาลแก่ผูป่้วยยาเสพติด 
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ส่วนที 1 ข้อมลูทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลทัวไปของพยาบาล 

ตาราง 1  จาํนวน และร้อยละของพยาบาล จาํแนกตามข้อมลูทัวไป (n1 = 196) 

ขอ้มลูทวัไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ   

ชาย 28 14 

หญิง 168 86 

2. อาย ุ(M = 40.67, SD = 7.74, Min = 24, Max =59)   

21 – 40 ปี (วยัผูใ้หญ่) 89 46 

41 – 60 ปี (วยักลางคน) 107 54 

3. ศาสนา   

พุทธ 182 93 

อิสลาม 12 6 

คริสต ์ 2 1 

4. สถานภาพสมรส   

โสด 49 25 

คู่ 130 66 

หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 17 9 

5. ระดบัการศึกษา   

อนุปริญญา/ตาํกว่าปริญญาตรี 6 3 

ปริญญาตรี 155 79 

สูงกว่าปริญญาตรี 35      18  

6. รายไดเ้ฉลีย/เดือน(M = 30,076, SD = 8569.70, Min = 15,000, Max = 60,000) 

15,000 – 25,000 บาท 56 29 

25,001 – 35,000 บาท 95 48 

35,001 – 45,000 บาท 38 19 

45,001 – 55,000 บาท 5 3 

55,001 – 65,000 บาท 2 1 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ขอ้มลูทวัไป จาํนวน ร้อยละ 

7. ตาํแหน่ง   

พยาบาลวิชาชีพ 192 98 

พยาบาลเทคนิค 4 2 

8. ประสบการณ์การปฏิบติังานดา้นยาเสพติด (M = 15.52,SD = 9.05, Min = 1,Max = 39) 

1 – 10 ปี 64 33 

11 – 20 ปี 92 47 

21 – 30 ปี 23 12 

31 – 40 ปี 17 8 

9. ระดบัประสบการณ์และความรู้เกียวกบัจิตวิญญาณ   

มาก 12 6 

ปานกลาง 143 73 

นอ้ย 39 20 

ไม่มี 2 1 

 

 จากตารางที 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างพยาบาล เป็นเพศหญิงร้อยละ 86 มีอายุเฉลีย 

40.67 ปี (SD = 7.78) ร้อยละ 54 อยู่ในวยักลางคน ร้อยละ93 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 66 มีสภาพ

สมรสคู่ ร้อยละ 97 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึนไป ร้อยละ 48 มีรายไดเ้ฉลีย 25,001-35,000 บาท/

เดือน ร้อยละ 98 ตาํแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ47 มีประสบการณ์ปฏิบัติงานดา้นยาเสพติด อยู่

ในช่วงเวลา 11 -20 ปี ร้อยละ 73 มีระดบัประสบการณ์และความรู้เกียวกบัจิตวิญญาณ ระดบัปานกลาง 

 

ข้อมูลทัวไปของผู้ป่วยยาเสพตดิ 

ตาราง 2  จาํนวน และร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดจาํแนกตามข้อมลูทัวไป (n2 = 320) 

ขอ้มลูทวัไป จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ   

ชาย 195 61 

หญิง 125 39 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ขอ้มลูทวัไป จาํนวน ร้อยละ 

2. อาย ุ(M = 31.72, SD = 8.78,Min = 14, Max = 60) 

10 – 20 ปี (วยัรุ่น) 32 10 

21 – 40 ปี (วยัผูใ้หญ่) 237 74 

41 – 60 ปี (วยักลางคน) 51 16 

3. ศาสนา   

พุทธ 280 87 

อิสลาม 34 11 

คริสต ์ 6 2 

4. สถานภาพสมรส   

โสด 178 56 

 คู่ 91 28 

หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 51 16   

5. ระดบัการศึกษา   

ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 12 4 

ประถมศึกษา 96 30 

มธัยมศึกษา 174 54 

อนุปริญญา 25 8 

ปริญญาตรี 12 3.7 

สูงกว่าปริญญาตรี 1 0.3  

6. อาชีพ   

ไม่ไดท้าํงาน/เป็นพ่อบา้นหรือแม่บา้น 61 19 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 79 24.6 

รับจา้ง 131 41 

ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6 2 

เกษตรกร 31 9.7 

นกัเรียน/นกัศึกษา 12 3.7 

อืนๆ - - 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

 

ขอ้มลูทวัไป จาํนวน ร้อยละ 

7. รายไดเ้ฉลีย/เดือน (M = 8535.35, SD = 8964.35, Min = 0, Max = 65,000) 

ไม่มีรายได ้ 58 18 

รายไดไ้ม่แน่นอน 11 3 

1,000 – 10,000 บาท 165 52 

10,001 – 20,000 บาท 69 22 

20,001 – 30,000 บาท 10 3 

30,001 – 40,000 บาท 3 0.9 

40,001 – 50,000 บาท 1 0.3 

50,001 – 60,000 บาท 2 0.6 

60,001 – 70,000 บาท 1 0.3 

8. บทบาทในครอบครัว   

บิดา/มารดา 92 29 

คู่สมรส 31 9.6 

บุตร/ธิดา 163 50.9 

พี/นอ้ง 31 9.6 

อืนๆ ญาติ 3 0.9 

9. บุคคลในครอบครัว (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)   

บิดามารดาหรือบิดา/มารดา 69 22 

บุตร 30 9 

พีนอ้ง 21 7 

ญาติ 6 2  

บิดามารดาหรือบิดา/มารดา บุตร 32 10 

บิดามารดาหรือบิดา/มารดา พีนอ้ง 60 19 

บิดามารดาหรือบิดา/มารดา ญาติ 6 2  

บุตร พีนอ้ง 9 3 

บุตร ญาติ 1 0.3  

พีนอ้ง ญาติ 7 2 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

 

ขอ้มลูทวัไป จาํนวน ร้อยละ 

บิดามารดาหรือบิดา/มารดา บุตร พีนอ้ง 30 9 

บิดามารดาหรือบิดา/มารดา บุตร ญาติ 4 1 

บิดามารดาหรือบิดา/มารดา พีนอ้ง ญาติ 23 7 

บุตร พีนอ้ง ญาติ 5 1.7 

บิดามารดาหรือบิดา/มารดา บุตร พีนอ้ง ญาติ 17 5 

10. ยาเสพติดหลกัทีใชเ้ป็นประจาํ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)  

ยาบา้ 194 60.6 

ยาไอน ์ 32 10 

สุรา 26 8 

ยาบา้ ยาไอน ์ 21 6.6 

ฝิน 8 2.5 

ยาบา้ สีคูณร้อย 8 2.5 

กญัชา 7 2.2 

สีคูณร้อย 3 0.9 

สารระเหย 3 0.9 

ยาบา้ กญัชา 3 0.9 

ยาบา้ บุหรี 3 0.9 

เฮโรอีน 2 0.6 

ยาไอน์ กญัชา 2 0.6 

เฮโรอีน ยาไอน ์ 1 0.3 

เฮโรอีน บุหรี 1 0.3 

บุหรี 1 0.3 

ยาบา้ ยาอี 1 0.3 

ยาบา้ ยาไอน์ กญัชา 1 0.3 

ยาบา้ กญัชา สุรา 1 0.3 

ยาไอน์ สารระเหย 1 0.3 

สุรา ยาอี 1 0.3 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

 

 จากตาราง 2 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งผูป่้วยยาเสพติด เป็นเพศชาย ร้อยละ 61 มีอายเุฉลีย 

31.72 ปี (SD = 8.78) ร้อยละ74 เป็นวยัผูใ้หญ่ ร้อยละ 87 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 56 มีสถานภาพ

สมรส โสด ร้อยละ 54 มีการศึกษาระดับมธัยมศึกษา ร้อยละ41 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ52 มีรายได้

เฉลีย 1,000- 10,000 บาท/เดือน ร้อยละ 50.9 มีบทบาทในครอบครัวเป็นบุตร/ธิดา ร้อยละ22 มีบิดา

มารดาหรือบิดา/มารดาอาศยัอยูใ่นครอบครัว  ร้อยละ 60.6 ยาเสพติดหลกัทีใชเ้ป็นประจาํคือ ยาบา้ 

ร้อยละ70 ระยะเวลาในการใชย้าเสพติด 1 – 10 ปี ร้อยละ 60 เขา้สู่กระบวนการบาํบดัโดยระบบ

บงัคบับาํบดั ร้อยละ 45 การรับรู้ระดบัความรุนแรงของการเจ็บป่วย อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ส่วนที 2 การรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วยยาเสพติดต่อการดูแลดา้นจิตวิญญาณของ

พยาบาลแก่ผูป่้วยยาเสพติด 

 

 

 

 

ขอ้มลูทวัไป จาํนวน ร้อยละ 

11.ระยะเวลาในการใชย้าเสพติด (M=8.21, SD=6.86, Min=36 

1 – 10 ปี 224 70 

11 – 20 ปี 82 25.5 

21 – 30 ปี 12 4 

31 – 40 ปี 2 0.5  

12. การเขา้สู่กระบวนการบาํบดั   

สมคัรใจ 129 40 

บงัคบับาํบดั 191 60 

13. การรับรู้ระดบัความรุนแรงของการเจ็บป่วย   

มากทีสุด 41 13 

มาก 111 35 

ปานกลาง 146 45 

นอ้ย 22 7 
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ตาราง 3 ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการดูแลด้านจิตวิญญาณแก่ผู้ป่วยยาเสพติด ตาม

การรับรู้ของพยาบาลจาํแนกโดยรวม รายด้าน และรายข้อ (n = 196) 

การรับรู้ของพยาบาลต่อการดูแลด้านจติวญิญาณแก่

ผู้ป่วยยาเสพตดิ 

M SD ระดับการดูแล 

ด้านการมคีวามหมายและเป้าหมายในชีวติ 3.20 0.50 มาก 

1.  พยาบาลพูด คุยกับผู ้ป่วย เพือให้ผู ้ป่วย ได้ค้นหา

เป้าหมายตามความตอ้งการของตนเอง 

3.14 0.74 มาก 

2. พยาบาลเปิดโอกาสใหผู้ป่้วยไดแ้สดงความคิดเห็นและ

วางเป้าหมายในชีวิต 

3.39 0.64 มาก 

3. พยาบาลเปิดโอกาสให้ผูป่้วยและครอบครัววางแผน

ร่วมกนัในการกาํหนดเป้าหมายในอนาคตเมือกลบัไป

อยูบ่า้น 

3.13 0.77 มาก 

4 .  พ ย า บ า ลแ น ะ นํา ให้ ค ร อ บ ค รั ว แ ละ บุ ค ค ลที มี

ความหมายบอกถึงความประทบัใจทีมีต่อผูป่้วย 

2.85 0.77 มาก 

5. พยาบาลเปิดโอกาสให้ผูป่้วยมีเวลาเป็นส่วนตัวเพือ

ทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ทีผา่นมา เช่น สิงทีประทบัใจ 

ความสํา เร็จ  บุคคลที รัก  เป็นต้น  เพือให้ เข้าใจ

ความหมายและเป้าหมายของชีวิต 

3.13 0.68 มาก 

6. พยาบาลเปิดโอกาสให้ผูป่้วยได้เล่าถึงประสบการณ์

ความสาํเร็จ ความภาคภูมิใจ เพือให้ผูป่้วยตระหนัก

และเห็นคุณค่าของตนเอง 

3.22 0.72 

 

มาก 

 

 

7. พยาบาลคอยเอาใจใส่และแสดงความห่วงใย เมือ

ผูป่้วยตอ้งการความช่วยเหลือทาํใหผู้ป่้วยมีความรู้สึก

ว่าตนเองมีความสาํคญั 

3.42 0.64 มาก 

8. พยาบาลบอกกบัผูป่้วยว่าสามารถทาํประโยชน์ให้แก่ 

ครอบครัวและสงัคมได ้

3.45 0.63 มาก 

9. พยาบาลช่วยผูป่้วยในการวางแผนการดาํเนินชีวิต เช่น 

การงานอาชีพ การเรียน เมือกลบัสู่สงัคม 

3.07 0.79 มาก 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

การรับรู้ของพยาบาลต่อการดูแลด้านจติวญิญาณแก่

ผู้ป่วยยาเสพตดิ 

M SD ระดับการดูแล 

10. พยาบาลและผูป่้วยมีเป้าหมายร่วมกันว่าผูป่้วยจะ

สามารถเลิกยาเสพติดไดแ้ละไม่หวนกลบัไปเสพซาํอีก 

3.23 0.71 มาก 

ด้านการมคีวามสัมพนัธ์กบับุคคลอนื สิงแวดล้อม  

สิงเหนอืตนเอง 

3.22 0.54 มาก 

11. พยาบาลช่วยคน้หาบุคคลทีสําคญัและมีความหมาย

ซึงเป็นสิงยดึเหนียวทางจิตใจแก่ผปู่วย ไดแ้ก่ พ่อ แม่ 

ลกู คู่รัก เพือน เป็นตน้ 

3.12 0.76 มาก 

12. พยาบาลไดจ้ดัสิงทีผูป่้วยเคารพบูชาไวเ้พือเป็นทีพึง

ทางใจและคุม้ครองท่าน 

2.78 0.96 มาก 

13. พยาบาลไดส่้งเสริมใหผู้ป่้วยสวดมนตเ์พือระลึกถึงสิง

ทีนบัถือ 

3.34 0.86 มาก 

14. พยาบาลไดจ้ดัสถานทีใหผู้ป่้วยสวดมนต/์ภาวนา / ทาํ

สมาธิ/ละหมาด/อ่านคมัภีร์ 

3.29 0.88 มาก 

15. พยาบาลอนุญาตใหผู้ป่้วยไดป้ฏิบติัตามความเชือของ

ตนเองโดยไม่ขดัต่อกฎระเบียบของ ร.พ.เพือใหมี้ทีพึง

ทางใจ/สิงยดึเหนียวทางจิตใจ 

3.28 0.75 มาก 

16. เมือกฎระเบียบในการบาํบดัรักษาขดัแยง้กบัความเชือ

ของผูป่้วย พยาบาลไดห้าวิธีรอมชอมมากทีสุด 

3.08 0.79 มาก 

17. พยาบาลอนุญาตให้บุคคลทีผูป่้วยรักเคารพเขา้เยียม

ใหก้าํลงัใจแมบ้างครังไม่ตรงวนัเยยีม 

2.68 0.09 มาก 

18. พยาบาลส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการ

บาํบดัรักษา เพือใหผ้ปู่วยไดรั้บความรัก ความอบอุ่น 

มีความมนัคงทางอารมณ์ และมีกาํลงัใจในการรักษา 

3.49 0.60 มาก 

19. พยาบาลส่งเสริมการจัดสถานทีและสิงแวดล้อม 

ทีเหมาะสมเพือให้ผูป่วยรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นและ

ผอ่นคลาย 

3.37 0.71 มาก 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

การรับรู้ของพยาบาลต่อการดูแลด้านจติวญิญาณแก่

ผู้ป่วยยาเสพตดิ 

M SD ระดับการดูแล 

20. พยาบาลได้ช่วยเหลือการทาํกิจวตัรประจาํวนัตาม

สภาพเพือใหผู้ป่้วยรู้สึกมีคุณค่า 

3.32 0.75 มาก 

21. พยาบาลช่วยเหลือผูป่้วยให้เรียนรู้วิธีการสร้าง

สมัพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน 

3.42 0.65 มาก 

22. พยาบาลเปิดโอกาสให้ท่านพูดคุยแลกเปลียน 

ความรู้สึกกบัผูป่้วยอืนเพือใหท่้านรับรู้ความหมายใน

ชีวิต 

3.40 0.66 มาก 

23. พยาบาลสัมผสัผูป่้วยอย่างอ่อนโยน เพือให้ผูป่้วย

รู้สึกอบอุ่นปลอดภยัและมีกาํลงัใจ 

3.12 0.77 มาก 

24. พยาบาลหมนัตรวจเยียมเรือนนอนอย่างสมาํเสมอ 

เพือรับทราบปัญหาและใหก้ารช่วยเหลือ 

3.20 0.88 มาก 

25. พยาบาลแนะนาํให้ผูป่้วยให้อภยัตนเอง/ผูอื้นในสิง

ต่างๆ ทีผา่นมา 

3.21 0.75 มาก 

26. พยาบาลคอยให้คาํปรึกษาแนะนาํและช่วยเหลือเมือ

ผูป่้วยเกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกันกับผูอื้นเพือให้

ผูป่้วยค้นพบแนวทางแกไ้ขทีถูกตอ้งเหมาะสมและ 

มีกาํลงัใจในการเป็นอยูต่่อไป 

3.38 0.67 มาก 

ด้านการมคีวามหวงั 3.31 0.58 มาก 

27. พยาบาลแนะนําครอบครัวของผูป่้วยให้สนับสนุน

และเป็นกาํลงัใจให้ผูป่วยได้พยายามเปลียนแปลง

พฤติกรรมในทางทีดี 

3.38 0.65 มาก 

28. พยาบาลช่วยผูป่วยในการค้นหาแรงบันดาลใจ/  

เป้าหมาย/บุคคลทีมีความหมาย เพือเป็นพลังและ

กาํลงัใจใหผ้ปู่วยบาํบดัรักษาไดค้รบกาํหนด 

3.24 0.67 มาก 

29. พยาบาลกระตุน้ให้ผูป่้วยคิดว่าสามารถตงัเป้าหมาย 

มีความหวงั และสามารถทาํใหเ้กิดผลสาํเร็จได ้

3.36 0.66 มาก 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

การรับรู้ของพยาบาลต่อการดูแลด้านจติวญิญาณแก่

ผู้ป่วยยาเสพตดิ 

M SD ระดับการดูแล 

30. พยาบาลฝึกฝนใหผู้ป่้วยมีพลงัในการสร้างความหวงั

และกาํลงัใจในการทีจะเลิกยาเสพติดใหไ้ด ้

3.18 0.81 มาก 

31. พยาบาลแนะนาํใหผ้ปู่วยคิดเชิงบวก เช่น ฉนัสามารถ

แกปั้ญหาได ้ฉนัเขม้แข็งทุกอยา่งจะดีขึน 

3.33 0.68 มาก 

32. พยาบาลส่งเสริมให้ผูป่้วยมีความสามารถในการ 

ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆทีจะเขา้มาในชีวิต 

3.21 0.67 มาก 

33. พยาบาลเป็นทีปรึกษาและทีพึงแก่ผู ้ป่วยในการ 

ปฏิบติัตนใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีวางไว ้

3.26 0.68 มาก 

34. พยาบาลไดใ้หค้วามรู้แก่ครอบครัวของผูป่้วยเพือให้

บุคคลในครอบครัวสามารถดูแล/ช่วยเหลือ/ตกัเตือน

ผูป่้วย เมือผูป่้วยกลบัไปอยูบ่า้น 

3.16 0.75 มาก 

35. พยาบาลสนับสนุนและแสดงความชืนชมเมือผูป่้วย 

แสดงออกถึงการมีความหวงั เช่น การวางแผน การ

ดาํเนินชีวิต ดา้นการประกอบอาชีพ/การเรียน 

3.34 0.70 มาก 

36. พยาบาลสนับสนุนให้ผูป่้วยเห็นถึงผลดีของการ

รักษา/การเลิกยาเสพติด/การเป็นคนดีของครอบครัว

เพือให้ผูป่้วยมีความตังใจในการบําบัดรักษาและ

สามารถเลิกยาเสพติดได ้

3.68 0.05 มาก 

รวม 3.24 0.49  มาก 

 

 จากตาราง 3 พบว่า การรับรู้ของพยาบาลต่อการดูแลด้านจิตวิญญาณแก่ผูป่้วย 

ยาเสพติดโดยรวม อยู่ในระดบัมาก (M = 3.24, SD = 0.49) และรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก 

ตามลาํดับ คือ ด้านการมีความหวงั (M = 3.31, SD = 0.58) รองลงมา คือ และด้านการมี

ความสมัพนัธก์บับุคคลอืน สิงแวดลอ้ม และสิงเหนือตนเอง (M = 3.22, SD = 0.54) และดา้นการมี

ความหมายและเป้าหมายในชีวิต (M = 3.20, SD = 0.50) 

 การรับรู้ของพยาบาลในการดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติด ด้านการมี

ความหมายและเป้าหมายในชีวิต รายขอ้ พบว่า มีค่าคะแนนเฉลียอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ทีมี
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ค่าคะแนนเฉลียสูงสุด คือ พยาบาลบอกผูป่้วยว่าผูป่้วยสามารถทาํประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและ

สงัคมได ้(M = 3.45, SD = 0.63) รองลงมา คือ พยาบาลคอยเอาใจใส่และแสดงความห่วงใยผูป่้วย 

เมือผูป่้วยตอ้งการความช่วยเหลือ เพือใหผู้ป่้วยรู้ว่าตนเองมีความสาํคญั (M = 3.42, SD = 0.64) ส่วน

ขอ้ทีมีค่าคะแนนเฉลียตาํทีสุด คือ พยาบาลแนะนาํให้ครอบครัวและบุคคลทีมีความหมายต่อผูป่้วย

บอกถึงความประทบัใจทีมีต่อผูป่้วย (M = 2.85, SD = 0.77) รองลงมาพยาบาลช่วยผูป่้วยในการวาง

แผนการดาํเนินชีวิต เช่น การงานอาชีพ การเรียน เมือกลบัสู่สงัคม (M = 3.07, SD = 0.79)  

 การรับรู้ของพยาบาลในการดูแลด้านจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติด ด้านการมี

ความสมัพนัธก์บับุคคลอืนสิงแวดลอ้ม และสิงเหนือตนเอง มีค่าคะแนนเฉลียอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ 

โดยขอ้ทีมีค่าคะแนนเฉลียสูงสุด คือ พยาบาลส่งเสริมใหค้รอบครัวมีส่วนร่วมในการบาํบดัรักษาเพือให้

ผูป่้วยได้รับความรัก ความอบอุ่น มีความมนัคงทางอารมณ์ และมีกาํลงัใจในการรักษา (M = 3.49,  

SD = 0.60) รองลงมาคือ พยาบาลช่วยเหลือผูป่้วยใหเ้รียนรู้วิธีการสร้างสมัพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน 

(M = 3.42, SD = 0.65) และขอ้ทีมีค่าคะแนนเฉลียอยูใ่นระดบัตาํทีสุด คือ พยาบาลอนุญาตให้บุคคล

ทีผูป่้วยรักเคารพเขา้เยยีมใหก้าํลงัใจ แมบ้างครังไม่ตรงวนัเยยีม (M = 2.68, SD = 1.09) รองลงมาคือ 

พยาบาลจดัสิงทีผูป่้วยเคารพบูชาไวเ้พือเป็นทีพึงทางใจและคุม้ครอง (M = 2.78, SD = 0.96) 

 การรับรู้ของพยาบาลต่อการดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติด ดา้นการมี

ความหวงั มีค่าคะแนนเฉลียอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้ทีมีค่าคะแนนเฉลียสูงสุด คือ พยาบาล

สนบัสนุนใหผู้ป่้วยเห็นถึงผลดีของการรักษา/การเลิกยาเสพติด/การเป็นคนดีของครอบครัวเพือให้

ผูป่้วยมีความตงัใจในการบาํบดัรักษาและสามารถเลิกยาเสพติดได ้(M = 3.68, SD = 2.05) รองลงมา 

คือ พยาบาลแนะนําครอบครัวของผูป่้วยให้สนับสนุนและเป็นกาํลงัใจแก่ผูป่้วย เพือให้ผูป่้วย

พยายามเปลียนแปลงพฤติกรรมในทางทีดี (M = 3.38, SD = 0.65) ส่วนขอ้ทีมีคะแนนเฉลียตาํทีสุด 

คือ พยาบาลไดใ้หค้วามรู้แก่ครอบครัวของผูป่้วยเพือใหบุ้คคลในครอบครัวสามารถดูแล/ช่วยเหลือ/

ตกัเตือนผูป่้วย เมือผูป่้วยกลบัไปอยู่บา้น (M = 3.16, SD = 0.75) รองลงมา คือ พยาบาลฝึกฝนให้

ผูป่้วยมีพลงัในการสร้างความหวงัและกาํลงัใจในการทีจะเลิกยาเสพติดใหไ้ด(้M = 3.18, SD = 0.81) 
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ตาราง 4  ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการได้รับการดูแลด้านจิตวิญญาณจากพยาบาล

ตามการรับรู้ของผู้ป่วยยาเสพติด จาํแนกโดยรวม รายด้าน และรายข้อ (n = 320) 

การรับรู้ของผู้ป่วยยาเสพตดิต่อการได้รับการดูแล 

ด้านจติวญิญาณจากพยาบาล 

M SD ระดับการดูแล 

ด้านการมคีวามหมายและเป้าหมายในชีวติ 3.24 0.59 มาก 

1 .  พยาบาลพูด คุยกับท่านเพือให้ท่านได้ค้นหา

เป้าหมายตามความตอ้งการของตนเอง 

3.28 0.83 มาก 

2. พยาบาลเปิดโอกาสใหท่้านไดแ้สดงความคิดเห็นแล

วางเป้าหมายในชีวิต 

3.37 0.77 มาก 

 

3. พยาบาลเปิดโอกาสให้ท่านและครอบครัววางแผน 

ร่วมกนัในการกาํหนดเป้าหมายในอนาคตเมือกลบั 

ไปอยูบ่า้น 

3.05 0.96 มาก 

4.  พยาบาลแนะนําให้ครอบครัวและบุคคลทีมี

ความหมายบอกถึงความประทบัใจทีมีต่อท่าน 

2.86 

 

0.99 

 

มาก 

 

5. พยาบาลเปิดโอกาสให้ท่านมีเวลาเป็นส่วนตวัเพือ

ทบทวนเหตุการณ์ ต่างๆ ทีผ่านมา เ ช่น สิ งที

ประทบัใจ ความสาํเร็จ บุคคลทีรัก เป็นตน้ เพือให้

เขา้ใจความหมายและเป้าหมายของชีวิต 

3.14 0.96 มาก 

6. พยาบาลเปิดโอกาสให้ท่านไดเ้ล่าถึงประสบการณ์ 

ความสาํเร็จ ความภาคภูมิใจ เพือให้ท่านตระหนัก

และเห็นคุณค่าของตนเอง 

3.35 0.87 มาก 

7. พยาบาลคอยเอาใจใส่และแสดงความห่วงใย เมือ

ท่านตอ้งการความช่วยเหลือทาํให้ท่านมีความรู้สึก

ว่าตนเองมีความสาํคญั 

3.40 0.79 มาก 

8. พยาบาลบอกกบัท่านว่าท่านสามารถทาํประโยชน์

ใหแ้ก่ครอบครัวและสงัคมได ้

3.37 0.73 มาก 

9. พยาบาลช่วยท่านในการวางแผนการดาํเนินชีวิต 

เช่น การงานอาชีพ การเรียน เมือกลบัสู่สงัคม 

3.23 0.86 มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

การรับรู้ของผู้ป่วยยาเสพตดิต่อการได้รับการดูแล 

ด้านจติวญิญาณจากพยาบาล 

M SD ระดับการดูแล 

10. พยาบาลและท่านมีเป้าหมายร่วมกนัว่าท่านจะสามารถ

เลิกยาเสพติดไดแ้ละไม่หวนกลบัไปเสพซาํอีก 

3.34 

 

0.87 

 

มาก 

 

ด้านการมคีวามสัมพนัธ์กบับุคคลอนื สิงแวดล้อม  

สิงเหนอืตนเอง 

3.27 0.53 มาก 

11. พยาบาลช่วยคน้หาบุคคลทีสาํคญัและมีความหมาย

ซึงเป็นสิงยดึเหนียวทางจิตใจแก่ท่าน ไดแ้ก่ พ่อ แม่

ลกู คู่รัก เพือน เป็นตน้ 

3.20 0.96 มาก 

12. พยาบาลไดจ้ดัสิงทีผูป่้วยเคารพบูชาไวเ้พือเป็นทีพึง

ทางใจและคุม้ครองท่าน 

2.93 1.07 มาก 

13. พยาบาลไดส่้งเสริมใหท่้านสวดมนตเ์พือระลึกถึงสิง

ทีนบัถือ 

3.51 0.78 มาก 

14. พยาบาลได้จัดสถานทีให้ท่านสวดมนต์/ภาวนา/ 

ทาํสมาธิ/ละหมาด/อ่านคมัภีร์ 

3.49 0.86 มาก 

15. พยาบาลอนุญาตให้ท่านไดป้ฏิบติัตามความเชือของ

ตนเองโดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบของโรงพยาบาล

เพือใหมี้ทีพึงทางใจ/สิงยดึเหนียวทางจิตใจ 

3.01 0.10 มาก 

16. เมือกฎระเบียบในการบาํบดัรักษาขดัแยง้กบัความ

เชือของท่าน พยาบาลไดห้าวิธีรอมชอมมากทีสุด 

2.90 0.04 มาก 

17. พยาบาลอนุญาตให้บุคคลทีท่านรักเคารพเขา้เยียม 

ใหก้าํลงัใจแมบ้างครังไม่ตรงวนัเยยีม 

2.82 1.27 มาก 

18. พยาบาลส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการ

บาํบดัรักษา เพือใหท่้านไดรั้บความรัก ความอบอุ่น มี

ความมนัคงทางอารมณ์ และมีกาํลงัใจในการรักษา 

3.28 0.93 มาก 

19. พยาบาลส่งเสริมการจดัสถานทีและสิงแวดลอ้มที

เหมาะสมเพือให้ท่านรู้สึกปลอดภยัอบอุ่นและผ่อน

คลาย 

3.41 0.72 มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

การรับรู้ของผู้ป่วยยาเสพตดิต่อการได้รับการดูแลด้าน

จติวญิญาณจากพยาบาล 

M SD ระดับการดูแล 

20. พยาบาลไดช่้วยเหลือการทาํกิจวตัรประจาํวนัตาม

สภาพเพือใหท่้านรู้สึกมีคุณค่า 

3.33 0.84 มาก 

21. พยาบาลช่วยเหลือท่านให้เรียนรู้วิธีการสร้าง

สมัพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน 

3.55 0.68 มาก 

22. พยาบาลเปิดโอกาสให้ท่านพูดคุยแลกเปลียน

ความรู้สึกกบัผูป่้วยอืนเพือให้ท่านรับรู้ความหมาย

ในชีวิต 

3.42 0.83 มาก 

23. พยาบาลสมัผสัท่านอยา่งอ่อนโยน เพือใหท่้านรู้สึก

อบอุ่นปลอดภยัและมีกาํลงัใจ 

3.31 0.79 มาก 

24. พยาบาลหมนัตรวจเยียมเรือนนอนอย่างสมาํเสมอ 

เพือรับทราบปัญหาและใหก้ารช่วยเหลือ 

3.24 0.90 มาก 

25. พยาบาลแนะนาํให้ท่านให้อภยัตนเอง/ผูอื้นในสิง

ต่างๆ ทีผา่นมา 

3.42 0.73 มาก 

26.  พยาบาลคอยให้คาํปรึกษาแนะนาํและช่วยเหลือ

เมือท่านเกิดปัญหาในการอยูร่่วมกนักบัผูอื้นเพือให้

ท่านคน้พบแนวทางแกไ้ขทีถกูตอ้งเหมาะสมและมี

กาํลงัใจในการเป็นอยูต่่อไป 

3.52 0.74 มาก 

ด้านการมคีวามหวงั 3.39 0.59 มาก 

27. พยาบาลแนะนาํครอบครัวของท่านให้สนับสนุน 

และเป็นกาํลงัใจให้ท่านไดพ้ยายามเปลียนแปลง 

พฤติกรรมในทางทีดี 

3.38 0.86 มาก 

28. พยาบาลช่วยท่านในการค้นหาแรงบันดาลใจ/

เป้าหมาย/บุคคลทีมีความหมาย เพือเป็นพลงัและ

กาํลงัใจใหท่้านบาํบดัรักษาไดค้รบกาํหนด 

3.37 0.86 มาก 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

การรับรู้ของผู้ป่วยยาเสพตดิต่อการได้รับการดูแลด้าน

จติวญิญาณจากพยาบาล 

M SD ระดับการดูแล 

29. พยาบาลกระตุน้ใหท่้านคิดว่าสามารถตงัเป้าหมาย 

มีความหวงั และสามารถทาํใหเ้กิดผลสาํเร็จได ้

3.42 0.77 มาก 

30. พยาบาลฝึกฝนใหท่้านมีพลงัในการสร้างความหวงั       

และกาํลงัใจในการทีจะเลิกยาเสพติดใหไ้ด ้

3.54 0.73 มาก 

31. พยาบาลแนะนําให้ท่านคิดเชิงบวก เช่น ฉัน

สามารถแกปั้ญหาได ้ฉนัเขม้แข็ง ทุกอยา่งจะดีขึน 

3.49 0.71 มาก 

32. พยาบาลส่งเสริมให้ท่านมีความสามารถในการฝ่า

ฟันอุปสรรคต่างๆ ทีจะเขา้มาในชีวิตท่าน 

3.35 0.82 มาก 

33. พยาบาลเป็นทีปรึกษาและทีพึงแก่ท่านในการ

ปฏิบติัตนใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีวางไว ้

3.25 0.87 มาก 

34. พยาบาลได้ให้ความรู้แก่ครอบครัวของท่านเพือ 

ให้บุคคลในครอบครัวสามารถดูแล/ช่วยเหลือ/

ตกัเตือนท่านเมือท่านกลบัไปอยูบ่า้น 

3.05 0.04 มาก 

35. พยาบาลสนบัสนุนและแสดงความชืนชมเมือท่าน

แสดงออกถึงการมีความหวงั เช่น การวางแผนการ

ดาํเนินชีวิต ดา้นการประกอบอาชีพ/การเรียน 

3.33 0.89 มาก 

36. พยาบาลสนับสนุนให้ท่านเห็นถึงผลดีของการ

รัก ษา /ก าร เ ลิก ยา เสพ ติด /ก าร เ ป็น คน ดีข อ ง

ค ร อ บ ค รั ว เ พื อ ให้ ท่ า น มี ค ว า ม ตัง ใ จ ใน ก า ร

บาํบดัรักษาและสามารถเลิกยาเสพติดได ้

3.73 0.56 มาก 

รวม 3.30 0.51  มาก 

 

 จากตาราง 4 พบว่า ผูป่้วยยาเสพติดรับรู้ว่าได้รับการดูแลด้านจิตวิญญาณจาก

พยาบาลโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (M = 3.30, SD = 0.51) และรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก มาก

ตามลาํดบั คือ ดา้นการมีความหวงั (M = 3.39, SD = 0.59) ดา้นการมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอืน 
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สิงแวดลอ้ม และสิงเหนือตน (M = 3.27, SD = 0.53) และดา้นการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต 

(M = 3.24, SD = 0.59) 

 การรับรู้ของผูป่้วยยาเสพติดต่อการดูแลด้านจิตวิญญาณจากพยาบาล ด้านการมี

ความหมาย และเป้าหมายในชีวิต รายขอ้มีค่าคะแนนเฉลียอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีขอ้ทีมีค่า

คะแนนเฉลียสูงสุด คือพยาบาลคอยเอาใจใส่และแสดงความห่วงใย เมือท่านตอ้งการความช่วยเหลือ 

ทาํใหท่้านมีความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญั (M = 3.40, SD = 0.79) รองลงมา คือ พยาบาลเปิดโอกาส

ให้ท่านไดแ้สดงความคิดเห็นและวางเป้าหมายในชีวิต (M = 3.37, SD = 0.77) และพยาบาลบอกกบั

ท่านว่าท่านสามารถทาํประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและสังคมได ้(M = 3.37, SD = 0.73) ส่วนขอ้ทีมี

ค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ พยาบาลแนะนาํให้ครอบครัวและบุคคลทีมีความหมายต่อผูป่้วยบอกถึงความ

ประทบัใจทีมีต่อผูป่้วย (M = 2.86, SD = 0.99) รองลงมา คือ พยาบาลเปิดโอกาสให้ท่านและครอบครัว

วางแผนร่วมกนัในการกาํหนดเป้าหมายในอนาคตเมือกลบัไปอยูบ่า้น (M = 3.05, SD = 0.96) 

 การรับรู้ของผูป่้วยยาเสพติดต่อการไดรั้บการดูแลด้านจิตวิญญาณจากพยาบาล 

ดา้นการมีความสมัพนัธก์บับุคคลอืน สิงแวดลอ้ม สิงเหนือตนเอง มีค่าคะแนนเฉลียอยูใ่นระดบัมาก

ทุกขอ้ ขอ้ทีมีค่าคะแนนเฉลียสูงสุด คือ พยาบาลช่วยเหลือท่านใหเ้รียนรู้วิธีการสร้างสมัพนัธภาพทีดี

กบับุคคลอืน (M = 3.55, SD = 0.68) รองลงมา คือ พยาบาลคอยให้คาํปรึกษาแนะนาํและช่วยเหลือ

เมือท่านเกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกนักบัผูอื้นเพือให้ท่านคน้พบแนวทางแกไ้ขทีถูกตอ้งเหมาะสม

และมีกาํลงัใจในการเป็นอยูต่่อไป (M = 3.52, SD = 0 .74) ส่วนขอ้ทีมีค่าคะแนนเฉลียอยูใ่นระดบัตาํ

ทีสุด คือพยาบาลอนุญาตให้บุคคลทีท่านรักเคารพเขา้เยียมให้กาํลงัใจแมบ้างครังไม่ตรงวนัเยียม 

(M = 2.82, SD = 1.27) รองลงมาคือ เมือกฎระเบียบในการบาํบดัรักษาขดัแยง้กบัความเชือของท่าน 

พยาบาลไดห้าวิธีรอมชอมมากทีสุด (M = 2.90, SD = 1.04) 

 การรับรู้ของผูป่้วยยาเสพติดจากการไดรั้บดูแลดา้นจิตวิญญาณจากพยาบาล ดา้น

การมีความหวงั มีค่าคะแนนเฉลียอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อทีมีค่าคะแนนเฉลียสูงสุด คือ 

พยาบาลสนบัสนุนใหผู้ป่้วยเห็นถึงผลดีของการรักษา/การเลิกยาเสพติด/การเป็นคนดีของครอบครัว

เพือให้ผูป่้วยมีความตงัใจในการบาํบดัรักษาและสามารถเลิกยาเสพติดได ้(M = 3.73, SD = 0.56) 

รองลงมา คือ พยาบาลฝึกฝนใหท่้านมีพลงัในการสร้างความหวงัและกาํลงัใจในการทีจะเลิกยาเสพ

ติดใหไ้ด ้คือ (M = 3.54, SD = 0.73) ส่วนขอ้ทีมีค่าคะแนนเฉลียอยูใ่นระดบัตาํทีสุด คือ พยาบาลได้

ใหค้วามรู้แก่ครอบครัวของท่านเพือใหบุ้คคลในครอบครัวสามารถดูแล/ช่วยเหลือ/ตกัเตือนท่านเมือ

ท่านกลบัไปอยูบ่า้น (M = 3.05, SD = 1.04) รองลงมา คือ พยาบาลเป็นทีปรึกษาและทีพึงแก่ท่านใน

การปฏิบติัตนใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีวางไว ้(M = 3.25, SD = 0.87) 
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 ส่วนที 3  เปรียบเทียบการรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วยยาเสพติดต่อการดูแลด้านจิตวิญญาณ

ของพยาบาลแก่ผู้ป่วยยาเสพติด จาํแนกโดยรวม รายด้าน และรายข้อ 

ตาราง 5 เปรียบเทียบค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการดูแลด้านจิตวิญญาณ ตามการรับรู้

ของพยาบาลและผู้ป่วยยาเสพติด และค่าที จาํแนกโดยรวม และรายด้าน(n = 516) 

การรับรู้ต่อการดูแลด้านจติ

วญิญาณ 

การรับรู้ของพยาบาล 

( n1 = 196) 

การรับรู้ของผู้ป่วย 

( n2 = 320 ) 
t-value 

M SD 
ระดับการ 

ดูแล 
M SD 

ระดับ

การดูแล 

ดา้นการมีความหมายและ

เป้าหมายในชีวิต 

3.20 0.50 มาก 3.24 0.59 มาก -0.78 

ดา้นการมีความสมัพนัธก์บั

บุคคลอืนสิงแวดลอ้มสิงเหนือ

ตนเอง 

3.22 0.54 มาก 3.27 0.53 มาก -1.10 

ดา้นการมีความหวงั 3.31 0.58 มาก 3.39 0.59 มาก -1.48 

โดยรวม 3.24 0.49 มาก 3.30 0.51 มาก -1.23  

*p < .05 

 

 จากตาราง 5 พบว่า การรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วยยาเสพติดต่อการดูแลดา้นจิต

วิญญาณจากพยาบาล พบว่า มีคะแนนเฉลียการรับรู้ของผูป่้วยสูงกว่าพยาบาลทงัโดยรวม และราย

ดา้นทุกดา้น อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.05 
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ตาราง 6 เปรียบเทียบค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ระดับการดูแลด้านจิตวิญญาณ ด้านการมี

ความหมายและเป้าหมายในชีวิต ตามการรับรู้ของพยาบาล และผู้ป่วยยาเสพติด และค่าที จาํแนก

รายข้อ (n = 516) 

ด้านการมคีวามหมายและเป้าหมาย

ในชีวติ 

การรับรู้ของพยาบาล 

( n1 = 196) 

การรับรู้ของผู้ป่วย 

( n2 = 320 ) 
t-value 

M SD 
ระดับ

การดูแล 
M SD 

ระดับ

การดูแล 

1. พยาบาลพูดคุยกับผูป่้วยเพือให้

ผูป่้วยไดค้น้หาเป้าหมายตามความ

ตอ้งการของตนเอง 

3.14 0.74 มาก 3.28 0.83 มาก -1.93 

2. พยาบาลเปิดโอกาสให้ผูป่้วยได้

แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ ว า ง 

เป้าหมายในชีวิต 

3.39 0.64 มาก 3.37 0.77 มาก 0.20 

3. พยาบาลเปิดโอกาสให้ผูป่้วยและ

ครอบครัววางแผนร่วมกนัในการ

กาํหนดเป้าหมายในอนาคตเมือ

กลบัไปอยูบ่า้น 

3.13 0.77 มาก 3.05 0.96 มาก 1.03 

 

4. พยาบาลแนะนาํให้ครอบครัวและ

บุคคลทีมีความหมายบอกถึงความ

ประทบัใจทีมีต่อผูป่้วย 

2.85 0.77 มาก 2.86 0.99 มาก -0.20 

 

5. พยาบาลเปิดโอกาสใหผู้ป่้วยมีเวลา

เป็นส่วนตวัเพือทบทวนเหตุการณ์

ต่ า ง ๆ ที ผ่ า น ม า  เ ช่ น  สิ ง ที

ประทบัใจ ความสาํเร็จ บุคคลทีรัก 

เป็นต้น เพือให้เขา้ใจความหมาย

และเป้าหมายของชีวิต 

3.13 0.68 มาก 3.14 0.96 มาก -0.18 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

ด้านการมคีวามหมายและเป้าหมาย 

ในชีวติ 

การรับรู้ของพยาบาล 

( n1 = 196) 

การรับรู้ของผู้ป่วย 

( n2 = 320 ) 
t-value 

M SD 
ระดับ

การดูแล 
M SD 

ระดับ

การดูแล 

6. พยาบาลเปิดโอกาสใหผู้ป่้วยไดเ้ล่า

ถึงป ระสบกา รณ์ ควา มสํา เ ร็ จ 

ความภาคภูมิใจ เพือให้ผู ้ป่วย

ตร ะห นัก และ เห็ นคุ ณค่ าข อ ง

ตนเอง 

3.22 0.72 มาก 3.35 0.87 มาก -1.74 

7. พยาบาลคอยเอาใจใส่และแสดง

ความห่วงใย เมือผู ้ป่วยต้องการ

ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ทํา ให้ ผู ้ป่ ว ย มี

ความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญั 

3.42 0.64 มาก 3.40 0.79 มาก 0.29 

8. พยาบาลบอกกับผูป่้วยว่าสามารถ

ประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและ 

สงัคมได ้

3.45 0.63 มาก 3.37 0.37 มาก 1.33 

9. พยาบาลช่วยผู ้ป่วยในการวาง

แผนการดาํเนินชีวิต เช่น การงาน

อาชีพ การเรียน เมือกลบัสู่สงัคม 

3.07 0.79 มาก 3.23 0.86 มาก -2.19* 

10. พยาบาลและผูป่้วยมีเป้าหมาย

ร่วมกนัว่าผูป่้วยจะสามารถเลิกยา

เสพติดไดแ้ละไม่หวนกลบัไปเสพ

ซาํอีก 

3.23 0.71 มาก 3.34 0.87 มาก -1.63 

 *p < .05 

 

 จากตาราง 6 พบว่าการรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วยยาเสพติดต่อการดูแลดา้นจิต

วิญญาณจากพยาบาล ดา้นการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต พบว่า ผูป่้วยมีคะแนนเฉลียการรับรู้
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มากกว่าพยาบาล อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที .05 จาํนวน 1 ขอ้ คือ พยาบาลช่วยผูป่้วยในการวาง

แผนการดาํเนินชีวิต เช่น การงานอาชีพ การเรียน เมือกลบัสู่สงัคม 

 

ตาราง 7 เปรียบเทียบค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการดูแลด้านจิตวิญญาณด้านการมี

ความสัมพันธ์กับบุคคลอืน สิงแวดล้อม และสิงเหนือตนเอง ตามการรับรู้ของพยาบาล และผู้ป่วยยา

เสพติด และค่าที จาํแนกรายข้อ (n = 516)  

ด้านการมคีวามสัมพนัธ์กบับุคคลอนื 

สิงแวดล้อม สิงเหนือตนเอง 

การรับรู้ของพยาบาล 

( n1 = 196) 

การรับรู้ของผู้ป่วย 

( n2 = 320 ) 
t-value 

M SD 
ระดับ

การ ดูแล 
M SD 

ระดับ

การดูแล 

1. พยาบาลช่วยคน้หาบุคคลทีสาํคัญ

และมีความหมายซึงเป็นสิงยึด

เหนียวทางจิตใจแก่ผูป่้วย ไดแ้ก่ 

พ่อ แม่ ลกู คู่รัก เพือน เป็นตน้ 

3.12 0.76 มาก 3.20 0.96 มาก -1.06 

2. พยาบาลได้จัดสิงทีผูป่้วยเคารพ 

บูชาไว้เพือเป็นทีพึงทางใจและ 

คุม้ครองท่าน 

2.78 0.96 มาก 2.93 1.07 มาก -1.63 

3. พยาบาลได้ส่งเสริมให้ผูป่้วยสวด

มนตเ์พือระลึกถึงสิงทีนบัถือ 

3.34 0.86 มาก 3.51 0.78 มาก -2.28* 

4.พยาบาลได้จัดสถานทีให้ผู ้ป่วย 

สว ด ม น ต์ / ภ า ว น า / ทํา สม า ธิ /

ละหมาด/อ่านคมัภีร์ 

3.29 0..88 มาก 3.49 0.86 มาก -2.49* 

5.  พ ย า บ า ลอ นุ ญ า ต ให้ผู ป่ ว ย ไ ด ้

ปฏิบัติตามความเชือของตนเอง 

โดยไม่ขัด ต่อกฎระเบียบของ

โรงพยาบาลเพือให้มีทีพึงทางใจ/

สิงยดึเหนียวทางจิตใจ 

3.28 0.75 มาก 3.01 1.10 มาก 3.30* 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ด้านการมคีวามสัมพนัธ์กบับุคคลอนื 

สิงแวดล้อม  และสิงเหนือตนเอง 

การรับรู้ของพยาบาล 

( n1 = 196) 

การรับรู้ของผู้ป่วย 

( n2 = 320 ) 
t-value 

M SD 
ระดับ

การดูแล 
M SD 

ระดับ

การดูแล 

6. เมือกฎระเบียบในการบาํบดัรักษา

ขัดแย ้งกับความเชือของผู ้ป่วย 

พยาบาลได้หาวิธีรอมชอมมาก

ทีสุด 

3.08 0.79 มาก 2.90 1.04 มาก 2.21* 

7. พยาบาลอนุญาตให้บุคคลทีผูป่้วย

รักเคารพเข้าเยียมให้กาํลงัใจแม ้

บางครังไม่ตรงวนัเยยีม 

2.68 1.09 มาก 2.82 1.27 มาก -1.39 

8. พยาบาลส่งเสริมให้ครอบครัวมี

ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร บํา บัด รั ก ษ า

เพือใหผู้ป่้วยไดรั้บความรัก ความ

อบอุ่น มีความมนัคงทางอารมณ์ 

และมีกาํลงัใจในการรักษา 

3.49 0.60 มาก 3.28 0.93 มาก 3.13* 

9. พยาบาลส่งเสริมการจัดสถานที

แ ล ะ สิ ง แ ว ด ล้อ ม ที เ ห ม า ะ ส ม

เพือให้ผูป่้วยรู้สึกปลอดภยัอบอุ่น

และผอ่นคลาย 

3.37 0.71 มาก 3.41 0.72 มาก -0.57 

10. พยาบาลได้ช่วย เหลือการทํา

กิ จ ว ัต ร ป ร ะ จํา ว ัน ต า ม สภ า พ

เพือใหผู้ป่้วยรู้สึกมีคุณค่า 

3.32 0.75 มาก 3.33 0.84 มาก -0.18 

 

11. พยาบาลช่วยเหลือผูป่้วยให้เรียนรู้ 

วิธีการสร้างสัมพนัธภาพทีดีกับ

บุคคลอืน 

3.42 0.65 มาก 3.55 0.68 มาก -2.14* 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

ด้านการมคีวามสัมพนัธ์กบับุคคลอนื 

สิงแวดล้อม สิงเหนือตนเอง 

การรับรู้ของพยาบาล 

( n1 = 196) 

การรับรู้ของผู้ป่วย 

( n2 = 320 ) 
t-value 

M SD 
ระดับ

การดูแล 
M SD 

ระดับ

การดูแล 

12. พยาบาลเปิดโอกาสให้ท่านพูดคุย

แลกเปลียนความรู้สึกกบัผูป่้วยอืน

เพือใหท่้านรับรู้ความหมายในชีวติ 

3.40 0.66 มาก 3.42 0.83 มาก -0.19 

13.  พ ย า บ า ล สั ม ผ ัส ผู ้ป่ ว ย อ ย่ า ง

อ่อนโยน เพือใหผู้ป่้วยรู้สึกอบอุ่น

ปลอดภยัและ มีกาํลงัใจ 

3.12 0.77 มาก 3.31 0.79 มาก -2.78* 

14. พยาบาลหมั นตรวจเยียมเรือน

นอน อยา่งสมาํเสมอเพือรับทราบ

ปัญหาและใหก้ารช่วยเหลือ 

3.20 0.88 มาก 3.24 0.90 มาก -0.49 

15. พยาบาลแนะนําให้ผูป่้วยให้อภัย

ตนเอง/ผูอื้นในสิงต่างๆ ทีผา่นมา 

3.21 0.75 มาก 3.42 0.73 มาก -3.11* 

16. พยาบาลคอยใหค้าํปรึกษาแนะนาํ

และช่วยเหลือเมือผูป่้วยเกิดปัญหา

ในการอยู่ร่วมกันกับผูอื้นเพือให้

ผู ้ป่วยค้นพบแนวทางแก้ไขที

ถกูตอ้งเหมาะสมและมีกาํลงัใจใน

การเป็นอยูต่่อไป  

3.38 

 

 

 

0.67 

 

 

 

มาก 

 

 

 

 

 

3.52 

 

 

 

 

 

0.74 

 

 

 

 

 

มาก 

 

 

 

 

 

-2.06* 

 

 

 *p < .05     

 

 จากตาราง 7 เปรียบเทียบการรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วยยาเสพติดต่อการดูแลดา้น

จิตวิญญาณจากพยาบาล ด้านการมีความสัมพนัธ์กับบุคคลอืน สิงแวดลอ้ม และสิงเหนือตนเอง 

พบว่า คะแนนเฉลียการรับรู้ของผูป่้วยสูงกว่าพยาบาล อยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติทีระดบั.05 จาํนวน 

6 ขอ้ ตามลาํดบั คือ พยาบาลแนะนําให้ผูป่้วยให้อภยัตนเอง/ผูอื้นในสิงต่างๆ ทีผ่านมา พยาบาล

สมัผสัผูป่้วยอยา่งอ่อนโยน เพือให้ผูป่้วยรู้สึกอบอุ่นปลอดภยัและมีกาํลงัใจ พยาบาลไดจ้ดัสถานที



64 
 

ใหผู้ป่้วย สวดมนต/์ภาวนา/ทาํสมาธิ/พยาบาลไดส่้งเสริมใหผู้ป่้วยสวดมนต์เพือระลึกถึงสิงทีนับถือ 

พยาบาลช่วยเหลือผูป่้วยให้เรียนรู้วิธีการสร้างสัมพันธภาพทีดีกับบุคคลอืน พยาบาลคอยให้

คาํปรึกษาแนะนาํ และช่วยเหลือเมือผูป่้วยเกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกนักบัผูอื้นเพือให้ผูป่้วยคน้พบ

แนวทางแกไ้ขทีถกูตอ้งเหมาะสมและมีกาํลงัใจในการเป็นอยูต่่อไป  

 ส่วนคะแนนเฉลียการรับรู้ของพยาบาลสูงกว่าผูป่้วยอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั.05 จาํนวน 3 ขอ้ตามลาํดบั คือ พยาบาลอนุญาตให้ผูป่้วยไดป้ฏิบติัตามความเชือของตนเอง

โดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบของโรงพยาบาลเพือให้มีทีพึงทางใจ/สิงยึดเหนียวทางจิตใจ พยาบาล

ส่งเสริมใหค้รอบครัวส่วนร่วมในการบาํบดัรักษาเพือให้ผูป่้วยไดรั้บความรัก ความอบอุ่น มีความ

มนัคงทางอารมณ์ และมีกาํลงัใจในการรักษา เมือกฎระเบียบในการบาํบดัรักษาขดัแยง้กบัความเชือ

ของผูป่้วย พยาบาลไดห้าวิธีรอมชอมมากทีสุด 

 

ตาราง 8  เปรียบเทียบค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับการดูแลด้านจิตวิญญาณด้าน

ความหวัง ตามการรับรู้ของพยาบาล และผู้ป่วยยาเสพติด และค่าที จาํแนกรายข้อ(n = 516)  

ด้านการมคีวามหวงั 

 

การรับรู้ของพยาบาล 

( n1 = 196) 

การรับรู้ของผู้ป่วย 

( n2 = 320 ) 
t-value 

M SD 
ระดับ

การดูแล 
M SD 

ระดับ

การดูแล 

1. พยาบาลแนะนําครอบครัวของ  

ผู ้ป่ ว ย ให้ ส นับ สนุ น แ ล ะ เ ป็ น

กํา ลัง ใจ ให้ผู ้ป่ว ย ไ ด้พย า ย า ม

เปลียนแปลงพฤติกรรมในทางทีดี 

3.38 0.65 มาก 3.38 0.86 มาก -0.03 

2. พยาบาลช่วยผูป่วยในการค้นหา

แรงบนัดาลใจ/เป้าหมาย/บุคคลที

มีความหมาย เพือเป็นพลังและ

กาํลงัใจให้ผูป่้วยบาํบัดรักษาได ้

ครบกาํหนด 

3.24 0.67 มาก 3.37 0.86 มาก -1.94 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ด้านการมคีวามหวงั 

การรับรู้ของพยาบาล 

( n1 = 196) 

การรับรู้ของผู้ป่วย 

( n2 = 320 ) 
t-value 

M SD 
ระดับ

การ ดูแล 
M SD 

ระดับ

การดูแล 

3. พยาบาลกระตุ้นให้ผูป่้วยคิดว่า

สามารถตงัเป้าหมาย มีความหวงั 

และสามารถทาํใหเ้กิดผลสาํเร็จได ้

3.36 0.66 มาก 3.42 0.77 มาก -0.96 

4. พยาบาลฝึกฝนให้ผูป่้วยมีพลงัใน 

การสร้างความหวงัและกาํลงัใจ

ในการทีจะเลิกยาเสพติดใหไ้ด ้

3.18 0.81 มาก 3.54 0.73 มาก -5.30* 

5. พยาบาลแนะนําให้ผูป่้วยคิดเชิง

บวก เช่น ฉันสามารถแก้ปัญหา 

ได ้ฉนัเขม้แข็ง ทุกอยา่งจะดีขึน 

3.33 0.68 มาก 3.40 0.71 มาก -2.59* 

6. พยาบาลส่ง เสริมให้ผู ้ป่วยมี

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ฝ่ า ฟั น

อุปสรรคต่างๆ ทีจะเขา้มาในชีวิต 

3.21 0.67 มาก 3.35 0.82 มาก -2.10* 

7. พยาบาลเป็นทีปรึกษาและทีพึงแก่

ผูป่้วยในการปฏิบัติตนให้บรรลุ

ตามเป้าหมายทีวางไว ้

3.26 0.68 มาก 3.25 0.87 มาก 0.12 

 

8. พยาบาลไดใ้หค้วามรู้แก่ครอบครัว

ข อ ง ผู ้ ป่ ว ย เ พื อ ใ ห้ บุ ค ค ล ใ น

ค ร อ บ ค รั ว ส า ม า ร ถ ดู แ ล /

ช่วยเหลือ/ตักเ ตือนผู ้ป่วย เมือ

ผูป่้วยกลบัไปอยูบ่า้น 

3.16 0.75 มาก 3.05 1.04 มาก 1.37 
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ตาราง 8 (ต่อ) 

ด้านการมคีวามหวงั 

การรับรู้ของพยาบาล 

( n1 = 196) 

การรับรู้ของผู้ป่วย 

( n2 = 320 ) 

t-value 

M SD 
ระดับ

การ ดูแล 
M SD 

ระดับ

การดูแล 

9. พยาบาลสนบัสนุนและแสดงความ

ชืนชมเมือผูป่้วยแสดงออกถึงการ

มีความหวงั เช่น การวางแผนการ

ดําเนินชีวิต ด้านการประกอบ

อาชีพ/การเรียน 

3.34 0.70 มาก 3.33 0.89 มาก 0.11 

10. พยาบาลสนับสนุนให้ผูป่้วยเห็น

ถึงผลดีของการรักษา/การเลิกยา

เ ส พ ติ ด / ก า ร เ ป็ น ค น ดี ข อ ง

ครอบครัวเพือให้ผูป่้วยมีความ

ตังใจใน การ บํา บัด รั กษา และ

สามารถเลิก ยาเสพติดได ้

3.68 2.05 มาก 3.73 0.56 มาก -0.32 

 *p < .05 

 

 จากตาราง 8 พบว่าการรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วยยาเสพติดต่อดูแลด้านจิต

วิญญาณจากพยาบาล ดา้นการมีความหวงั พบว่า คะแนนเฉลียของผูป่้วยสูงกว่าพยาบาลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จาํนวน 3 ขอ้ตามลาํดบั ดงันี คือ พยาบาลฝึกฝนใหผู้ป่้วยมีพลงัในการ

สร้างความหวงัและกาํลงัใจในการทีจะเลิกยาเสพติดใหไ้ด ้พยาบาลแนะนาํใหผู้ป่้วยคิดเชิงบวก เช่น 

ฉนัสามารถแกปั้ญหาได ้ฉนัเขม้แข็ง ทุกอยา่งจะดีขึน พยาบาลส่งเสริมให้ผูป่้วยมีความสามารถใน

การฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ทีจะเขา้มาในชีวิต 
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อภิปรายผล 

 

 การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์ เพือศึกษาการดูแลดา้นจิตวิญญาณตามการรับรู้ของ

พยาบาลและผูป่้วยยาเสพติดในโรงพยาบาลธญัญารักษ ์และเปรียบเทียบการรับรู้ของพยาบาลและ

ผูป่้วยยาเสพติดเกียวกบัการดูแลดา้นจิตวิญญาณจากพยาบาลแก่ผูป่้วยยาเสพติด โดยผูว้ิจยัอภิปราย

ผลตามวตัถุประสงค ์ดงันี 

 

   1. การรับรู้ของพยาบาลในการดูแลด้านจิตวิญญาณแก่ผู้ป่วยยาเสพติดโดยรวม ราย

ด้าน และรายข้อ 

 

 ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ของพยาบาลในการดูแลด้านจิตวิญญาณแก่ผูป่้วย 

ยาเสพติดโดยรวม อยู่ในระดับมาก (M = 3.24, SD = 0.49) อธิบายไดว้่า เนืองจากพยาบาลที

ทาํการศึกษา มีอายเุฉลีย 40 ปี ซึงอาย ุมีส่วนเกียวขอ้งกบัความสามารถในการจดัการเกียวกบัตนเอง 

การรับรู้ การแปลความหมาย การเขา้ใจความหมายในชีวิต การตดัสินใจ รวมถึงความตอ้งการต่างๆ  

จากการศึกษาของนิตยา (2540 )ทีศึกษาความสัมพนัธ์การรับรู้สมรรถนะของพยาบาลกบัอายุ ผล

การศึกษา พบว่า อายุมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการรับรู้สมรรถนะในการปฏิบติังาน และพบว่า 

ร้อยละ 98 ตาํแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 97 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึนไปซึงจบการศึกษา

ในสาขาพยาบาลศาสตร์ นับได้ว่าเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในด้านการพยาบาลเป็นอย่างดี ซึง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของนิตยา (2540) ทีศึกษาความสมัพนัธข์องการรับรู้สมรรถนะของพยาบาล

กบัการศึกษา ผลการศึกษา พบว่า การศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการรับรู้สมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน และด้านประสบการณ์ และจากการศึกษาครังนี พบว่า พยาบาลมีประสบการณ์การ

ปฏิบติังานดา้นยาเสพติดโดยเฉลีย 15 ปี (M = 15.52, SD = 9.05) นับไดว้่าเป็นผูที้ประสบการณ์สูง 

ซึงเบนเนอร์ (Benner, 1984) แบ่งประสบการณ์การปฏิบติังาน ออกเป็น 5 ระดบั คือ ระดบัอ่อนหัด เป็น

พยาบาลทีจบใหม่เริมปฏิบติังานในวิชาชีพ ระดบัเริมทาํเป็นผูมี้ประสบการณ์การปฏิบติังาน 1- 2 ปี 

ระดบัผูมี้ความสามารถหรือมีสมรรถนะ คือ ผูมี้ประสบการณ์การปฏิบติังาน  2-3 ปี  ระดบัผูมี้ความ

ชาํนาญ คือ ผูมี้ประสบการณ์การปฏิบติังาน 3-5 ปี และมีประสบการณ์การปฏิบติังานมากกว่า 5 ปี 

จดัเป็นผูที้มีประสบการณ์สูงระดบัผูเ้ชียวชาญ และเนืองดว้ยบุคคลจะใชค้วามรู้เดิมมาช่วยในการ

แปลความหมายสิงต่างๆ ประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคลจะมีความความแตกต่างกนั ตามระดบั

การเรียนรู้ วยั อาชีพ ฐานะ การอบรมเลียงดู ถินทีอยู ่ความแตกต่างกนันียอ่มมีผลทาํใหก้ารรับรู้ของ

บุคคลแตกต่างกนัดว้ย (วิภาพร, ม.ป.ป.) ฉะนนัหากไม่มีความรู้เดิมในเรืองนันๆ มาก่อนอาจทาํให้
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บุคคลรับรู้สิงเร้าผดิได ้(กนัยา,2544) จากการศึกษาครังนี พบว่า ประสบการณ์และความรู้เกียวกบั 

จิตวิญญาณของพยาบาลส่วนใหญ่ อยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก จากเหตุผลดา้นปัจจยัทีกล่าวมา

ทงัหมดทาํให้การรับรู้ของพยาบาลในการดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติดโดยรวม อยู่ใน

ระดบัมาก 

  1.1 ดา้นการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต   

  ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ของพยาบาลในการดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วย 

ยาเสพติดดา้นการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต อยู่ในระดบัมาก (M  =  3.20, SD = 0.50) อธิบายได้

ว่า เนืองจากพยาบาลไดช่้วยเหลือให้ผูป่้วยยาเสพติดรับรู้ว่า ชีวิตมีความหมายและมีความสาํคัญ 

กล่าวคือ ทุกคนตอ้งมีเป้าหมายในชีวิต หรือมีความคาดหวงัในความสาํเร็จของชีวิต ดงันนัเมือผูป่้วย

เขา้รับการบาํบดัรักษา ผูป่้วยจึงตอ้งมีเป้าหมาย คือ การคาดหวงัความสาํเร็จในการเลิกยาเสพติดให้ได ้

ถือไดว้่าเป็นเป้าหมายสาํคญัในการบาํบดัฟืนฟ ู(สถาบนัธญัญารักษ,์ 2546) สาํหรับสิงทีให้ความหมาย

แก่ชีวิตผูป่้วยยาเสพติด อาจเป็นบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลทีมีความหมายต่อผูป่้วย เพือเป็นพลงั 

เป็นกาํลงัใจ ใหส้ามารถยอมรับเรืองการเจ็บป่วยของตนเอง และยอมรับทีจะบาํบดัรักษาให้หาย โดย

พยาบาลมีเวลาดูแลผูป่้วยเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม และในการดูแลผูป่้วยพยาบาลมีการสร้าง

สัมพนัธภาพทีดีต่อผูป่้วย เพือให้ผูป่้วยเกิดความไวว้างใจเป็นอนัดบัแรก ดงัคาํกล่าวของไฮฟิลด ์

(Highfield, 1992) ทีว่าการบาํบดัดูแลสิงทีอยู่ในส่วนลึกทีเกียวกบัตวัตนของผูป่้วยเป็นสิงจาํเป็น 

ฉะนันพยาบาลจะต้องค้นหาสิงทีเป็นจุดหมาย และเป้าหมายในชีวิตของผูป่้วยให้ได้ ส่งผลให้

พยาบาลรับรู้ว่าการดูแลจิตวิญญาณดา้นการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต อยูใ่นระดบัมาก  

  เมือพิจารณารายขอ้ (ตาราง 3) พบว่า ขอ้ทีมีค่าคะแนนเฉลียสูงสุด คือ พยาบาล

บอกผูป่้วยว่าผูป่้วยสามารถทาํประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและสังคมได ้(M = 3.45, SD = 0.63) อยู่

ในระดับมาก อธิบายได้ว่า พยาบาลดูแลผูป่้วยเป็นรายบุคคล มีการแสดงความสนใจ เอาใจใส่ 

ห่วงใย เปิดโอกาสใหผู้ป่้วยทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ทีผา่นมา อนัจะนาํมาซึงความเขา้ใจตนเอง การ

เปลียนแปลงของชีวิต และตระหนักในบทบาทของตนเองมากขึน ทาํให้ผูป่้วยมีความเขา้ใจใน

คุณค่าของตนเอง เขา้ใจความหมายของชีวิต ทราบถึงเป้าหมายของชีวิต ไดรั้บขวญัและกาํลงัใจ และ

เกิดแรงจูงใจในการเลิกยาเสพติด และเนืองจากครอบครัวเป็นหน่วยพืนฐานของสังคม มีบทบาทที

จะหล่อหลอมสร้างเสริมความเป็นมนุษย์ บุคคลไม่สามารถพฒันาไปได้ดีและใช้ชีวิตอย่างมี

ความสุขไดถ้า้ปราศจากครอบครัวทีดี (นิภา, 2544) การสนบัสนุนทางสงัคมจะส่งผลดีต่อการรักษา

ยาเสพติด ซึง (อาํพร, 2546) ไดศึ้กษา ผลการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการเลิกยาเสพติด พบว่า 

การทีครอบครัวใหค้วามร่วมมือสนบัสนุนในทุกเรืองทีจะช่วยใหผู้ป่้วยเลิกยาได ้ส่งผลให้ผูป่้วยเขา้

รับการบาํบดัอยา่งต่อเนืองทุกกิจกรรมจนครบโปรแกรมโดยไม่มีการกลบัไปเสพซาํ ทงัช่วยให้เกิด
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การพฒันาเปลียนแปลงตวัเองไปในทิศทางทีดี  เนืองจากพยาบาลเห็นถึงความสาํคญัของครอบครัว

ดงักล่าว ดงันนั การรับรู้ของพยาบาลในการดูแลดา้นจิตวิญญาณขอ้นีจึงอยู่ในระดบัมาก และมีค่า

คะแนนเฉลียสูงสุด 

  ส่วนขอ้ทีมีค่าคะแนนเฉลียน้อยทีสุด คือ พยาบาลแนะนําให้ครอบครัวและ

บุคคลทีมีความหมายต่อผูป่้วยบอกถึงความประทบัใจทีมีต่อผูป่้วย (M = 2.85, SD = 0.77) ซึงมีค่า

คะแนนเฉลีย อยูใ่นระดบัมาก อธิบายไดว้่า การบาํบดัฟืนฟสูมรรถภาพเขม้ขน้ทางสายใหม่ (FAST 

Model) พยาบาลมีการแนะนาํให้ครอบครัว และบุคคลทีมีความหมายต่อผูป่้วยมีส่วนร่วมในการ

บาํบดัฟืนฟ ูโดยพยาบาลมีการใหค้วามรู้แก่ครอบครัวในเรืองต่างๆ เช่น การทาํหนา้ทีของครอบครัว 

ความรู้เรืองยาเสพติด สมองติดยา เสน้ทางสู่การเลิกยา ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเสพยาเสพติดซาํ การ

สือสารในครอบครัว เป็นตน้ การสือสารในครอบครัว ถือว่า มีความสาํคญัมากเรืองหนึง เพราะช่วย

ให้สมาชิกในครอบครัวได้แสดงออกถึงสิ งทีต้องการ อยากได้ และสนใจ การสือสารทีมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลใหก้ารทาํหนา้ทีในครอบครัวดา้นอืนๆ ดีตามไปดว้ย สมาชิกเกิดความเขา้ใจกนั 

มีความผกูพนัทางอารมณ์ และตอบสนองทางอารมณ์ซึงกนัและกนัไดอ้ย่างเหมาะสม (ปัญจรัตน์, 2546) 

ซึงลกัษณะของการสือสาร มีการสือสารทางบวก และการสือสารทางลบ การสือสารทางบวกจะทาํ

ใหผู้รั้บ พึงพอใจ ภูมิใจ เช่น การชืนชม ยมิรับ จบัมือ โอบกอด พดูคุยดว้ยความเป็นมิตร ฯลฯ ส่วน

การสือสารทางลบจะทาํให้ผูรั้บเสียใจ รู้สึกดอ้ย น้อยคุณค่า เช่น การพูดดุด่าว่ากล่าว การประชด

ประชนั เปรียบเทียบกบัผูอื้น ฯลฯ การสือสารทีเหมาะสมช่วยใหผู้ป่้วยเกิดความภาคภูมิใจในตวัเอง 

เป็นปัจจยัในการสร้างสมัพนัธภาพทีดีระหว่างบุคคล และเป็นแนวทางใหเ้กิดการเรียนรู้ทีจะปรับตวั

ในสังคมต่อไป ในทางกลบักันถา้ไดรั้บการสือสารทางลบอยู่เสมอ จะทาํให้เกิดความไม่พอใจ 

นอ้ยใจ ไม่ร่วมมือในคาํตกัเตือน มีการต่อตา้นเรียกร้องความสนใจ ซึงจะทาํให้เกิดปัญหาอืนๆ ขึน

ได ้เช่น การหนีออกจากบา้น ถกูชกัจูงจากกลุ่มเพือนต่างๆ การทีพยาบาลแนะนาํให้ครอบครัว และ

บุคคลทีมีความหมายต่อผูป่้วยบอกถึงความประทบัใจทีมีต่อผูป่้วย จดัว่าเป็นการสือสารทีเหมาะสม  

ซึงจะทาํใหผู้ป่้วยมีความรู้สึกดี ภาคภูมิใจ มีพลงัใจ ดงันนั การรับรู้ของพยาบาลในการดูแลดา้นจิต

วิญญาณขอ้นีจึงอยูใ่นระดบัมาก แมพ้ยาบาลไดแ้นะนาํใหบุ้คคลในครอบครัวและบุคคลทีมีความหมาย

ต่อผูป่้วยบอกถึงความประทบัใจ ความรู้สึกทีดี ทีมีต่อผูป่้วย แต่เนืองจากในสังคมไทยไม่เอือต่อการ

แสดงออกทางอารมณ์ทงัดา้นบวกและดา้นลบ บุคคลในครอบครัวจึงไม่ค่อยปฏิบติัให้เห็น (สาํเนา

และสุกุมา, 2546) ดงันนัการรับรู้ของพยาบาลในการดูแลดา้นจิตวิญญาณดา้นการมีความหมายและ

เป้าหมายในชีวิต ขอ้นีจึงมีค่าคะแนนเฉลียนอ้ยทีสุด   

  1.2 ดา้นการมีความสมัพนัธก์บับุคคลอืน สิงแวดลอ้ม และสิงเหนือตนเอง 
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  ผลการศึกษา พบว่า พยาบาลรับรู้ว่าการดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติด

ดา้นการมีความสมัพนัธก์บับุคคลอืน สิงแวดลอ้ม และสิงเหนือตนเอง อยู่ในระดบัมาก (M = 3.22, 

SD = 0.54) อธิบายได้ว่า ในการบาํบดัฟืนฟูสมรรถภาพเขม้ข้นทางสายใหม่ (FAST Model) 

พยาบาลมีการสร้างสมัพนัธภาพในการบาํบดัฟืนฟ ูเพือให้ผูป่้วยเกิดความคุน้เคยไวว้างใจและเป็น

กนัเอง จะไดมี้ความมนัใจในการติดต่อสือสารซึงกนัและกนั พยาบาลปฏิบติัแก่ผูป่้วยเพือทาํให้เกิด

การเสริมแรง เช่น การสมัผสัทีอบอุ่น การจบัมือ การโอบกอด สบตา ฯลฯ เพือให้กาํลงัใจแก่ผูป่้วย 

มีการแนะนาํสถานทีเมือมีผูป่้วยรับใหม่ พยาบาลแสดงความเคารพใหเ้กียรติในสิงทีผูป่้วยเคารพนับ

ถือ เช่น พระพุทธรูป พระเจา้ พระอลัเลาะห์ และบุคคลทีผูป่้วยรักเคารพ ไดแ้ก่  บิดา มารดา ญาติ พี

น้อง ฯลฯ มีการอนุญาตให้ผูป่้วย และญาติปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา เพือให้ผูป่้วยมีสิงยึดเหนียว  

เช่น การสวดมนต์ ทาํสมาธิ หรือทาํละหมาด เป็นตน้ ในดา้นความคิดความทรงจาํ พยาบาลเปิด

โอกาสใหผู้ป่้วยเล่าถึงความทรงจาํทีดี เช่น ความสาํเร็จ ความเชือ แหล่งกาํลงัใจ หรือสิงประทบัใจ  

เพือใหเ้ป็นพลงัใจแก่ผูป่้วย พยาบาลแนะนาํใหผู้ป่้วยใหอ้ภยัแก่ผูอื้นในสิงต่าง  ๆทีผ่านมา และรับยอม

การอภยัจากผูอื้นเพือเป็นการลดความทุกขท์รมานจากการเก็บฝังความรู้สึกเจ็บแคน้ในใจ นอกจากนีใน

การดูแลช่วยเหลือกิจวตัรประจาํวนั อาจมีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูป่้วย 

เพือการส่งเสริมดา้นจิตวิญญาณ การทีพยาบาลมีการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ดงักล่าว พยาบาลจึงมีการ

รับรู้เกียวกบัการดูแลจิตวิญญาณดา้นการมีความสัมพนัธ์กับบุคคลอืนสิงแวดลอ้ม และสิงเหนือ

ตนเองอยูใ่นระดบัมาก 

  เมือพิจารณารายขอ้ (ตาราง 3) พบว่า ขอ้ทีมีค่าคะแนนเฉลียสูงสุด คือ พยาบาล

ส่งเสริมใหค้รอบครัวมีส่วนร่วมในการบาํบดัรักษา เพือใหผู้ป่้วยไดรั้บความรัก ความอบอุ่น มีความ

มนัคงทางอารมณ์ และมีกาํลงัใจในการรักษา (M = 3.49, SD = 0.60) คะแนนขอ้นีอยู่ในระดบัมาก 

อธิบายไดว้่า ในการบาํบดัรักษาฟืนฟูสมรรถภาพผูป่้วยยาเสพติดแบบเขม้ขน้ทางสายใหม่ (FAST 

Model) เนน้ใหค้รอบครัวเขา้มามีส่วนร่วมในการบาํบดัรักษา ตงัแต่ขนัเตรียมการจนกระทงัผูป่้วย

จาํหน่ายกลับไปอยู่ในสังคม โดยพยาบาลอธิบายให้ครอบครัวเข้าใจรูปแบบการบาํบัดรักษา 

ส่งเสริมใหค้รอบครัวมีส่วนร่วมสนบัสนุนใหก้าํลงัใจผูป่้วยในทุกขนัตอนของการบาํบดัรักษา และ

ส่งเสริมใหค้รอบครัวมีความพร้อมในการดูแลผูป่้วยได ้เมือจาํหน่ายออกจากโรงพยาบาลไปอยู่บา้น 

เนืองจากครอบครัวเป็นสถาบนัทางสังคมทีมีความสาํคญัมากทีสุดต่อบุคคล เป็นสิงแวดลอ้มที

บุคคลเจริญเติบโต และมีการพฒันาตลอดช่วงการดาํเนินชีวิต  มีอิทธิพลอย่างยิงต่อภาวะสุขภาพ 

เป็นทียอมรับว่าญาติหรือครอบครัวมีบทบาทสาํคญัในการสนบัสนุนการรักษาผูป่้วยทีไดผ้ลดีทีสุด 

(ยาใจ, 2538) และเมือผูป่้วยไดรั้บความรัก ความผกูพนัจากครอบครัว หรือบุคคลรอบขา้ง จะทาํให้

เกิดความผาสุกขึน เกิดการยอมรับตนเอง มองบุคคลอืนในแง่บวก ตรงกนัขา้มในบุคคลทีขาดความ
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รัก ความผกูพนั จะทาํใหข้าดความรักในตนเอง รู้สึกไม่มีคุณค่า โดดเดียว ทาํใหรู้้สึกกลวั ตอ้งพึงพา 

และอาจมีพฤติกรรมทาํลายตนเองได ้(ฟาริดา, 2539; Highfield & Carson, 1983) จากการทีพยาบาล

ไดป้ฏิบติัดงัทีกล่าวมา ทาํใหพ้ยาบาลรับรู้เกียวกบัการดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติดในขอ้

นี มีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก 

  ขอ้ทีมีค่าคะแนนเฉลียนอ้ยทีสุด คือ พยาบาลอนุญาตให้บุคคลทีผูป่้วยรักเคารพ

เข้าเยียมให้ก ําลังใจแม้บางครังไม่ตรงวนัเยียม มีค่าคะแนนเฉลียอยู่ในระดับมาก (M = 2.68,  

SD. = 1.09) อธิบายไดว้่า เนืองจากโรงพยาบาลธญัญารักษมี์กฎระเบียบห้ามไม่ให้ญาติเขา้เยียมผูป่้วย 

หากไม่ตรงวนัเยยีม โดยทางโรงพยาบาลไดก้าํหนดวนัเยยีมไวแ้ลว้ เพือความสะดวกในการบาํบดัรักษา

ผูป่้วย และสามารถป้องกนัความเสียงเรืองต่างๆ ได ้อีกทงัผูป่้วยไม่เสียเวลาในการร่วมกิจกรรมในการ

บาํบดัรักษาตามตารางทีไดก้าํหนดไวใ้นแต่ละวนั หากญาติมาเยียมผูป่้วยตามวนัเวลาทีไดก้าํหนดไว ้ 

พยาบาลจะมีเวลาในการพดูคุยปรึกษาเรืองต่างๆ เกียวกบัผูป่้วยกบัครอบครัวอยา่งเต็มที นอกจากนีบาง

โรงพยาบาลธญัญารักษย์งัมีกิจกรรมการใหค้วามรู้แก่ครอบครัวก่อนการเขา้เยียม เพือให้ญาติมีความรู้

ความเขา้ใจในเรืองต่างๆ เช่น ขนัตอนการบาํบดัรักษา โรคสมองติดยา และตวักระตุน้ เส้นทางการเลิก

ยา  ธรรมชาติของผูติ้ดยา การจดัการอาการอยากยา การสือสาร เป็นตน้ พยาบาลจึงแนะนาํให้ญาติมา

เยียมตามวนัเวลาทีไดก้าํหนดไวแ้ลว้มากกว่าทีจะอนุญาตให้ญาติเขา้เยียมในวนัทีไม่ตรงวนัเยียม  

ดงันนัคะแนนเฉลียในขอ้นีจึงนอ้ยทีสุด  

  1.3 การมีความหวงั  

  ผลการศึกษา พบว่า พยาบาลรับรู้ว่าการดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติด

ดา้นการมีความหวงั อยูใ่นระดบัมาก (M = 3.31, SD = 0.58) และค่าเฉลียมากกว่าดา้นอืน อธิบายได้

ว่า ความหวงัจะเป็นกาํลงัใจ และเป็นพลงัทีสาํคญั ต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์โดยเฉพาะในยาม

เจ็บป่วย ความหวงัเป็นแรงจูงใจทีจะทาํใหผู้ป่้วยคิดทีจะต่อสู ้และช่วยใหผู้ป่้วยสามารถเผชิญต่อการ

เปลียนแปลงทีเกิดขึนกบัชีวิตได ้(ดวงรัตน์, 2542) การบาํบดัผูป่้วยยาเสพติดมีการนาํกระบวนการ

ช่วยเหลือซึงกนัและกนั (Self Help) ลกัษณะเพือนช่วยเพือนมาใชก้บัผูป่้วยในการเรียนรู้ร่วมกนั โดย

พยาบาลจะสอนทกัษะของการฝึกปฏิบติัเกียวกบัทกัษะแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะ

การปฏิเสธ ฯลฯ ในโปรแกรมการบาํบดัจะมีการช่วยเหลือกนัและกนั โดยมีกลุ่มเพือนคอยดูแลซึง

กนัและกนั เมือเกิดปัญหาพยาบาลจะคอยชีแนะแนวทางทีถกูตอ้ง คอยช่วยเหลือใหค้าํปรึกษา และให้

กาํลังใจไปพร้อมๆ กัน อีกทังพยาบาลส่งเสริมให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในระหว่างการ

บาํบัดรักษา เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูป่้วยกับครอบครัว ซึงเป็นปัจจัยทางบวกทาํให้

ผูป่้วยมีความเข้มแข็ง ทาํให้มีความเชือมนัในการอยู่ร่วมกนักับครอบครัว หากสมาชิกภายใน

ครอบครัวมีความสมัพนัธก์นัอยา่งราบรืน ช่วยเหลือกนั ไวว้างใจกนั มีความเขา้ใจและยอมรับกนั จะ
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เป็นบรรยากาศทีอบอุ่นทาํใหบุ้คคลมีการเปลียนแปลงพฤติกรรมใหม่ ประสบการณ์ทีดีช่วยพฒันาทศันคติ 

ความรู้ ความเขา้ใจ ส่งผลต่อการตดัสินใจ แกปั้ญหา การปรับตวัทีดี เพิมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 

และเพิมความเชือมนัในตนเองได ้(สุดคะนึง, 2541) จากการปฏิบติัดงักล่าวเมือพยาบาลมีการใหดู้แล

ผูป่้วยดว้ยความรัก ความเอืออาทร ดว้ยความจริงใจ จะทาํใหผู้ป่้วยมีความหวงั การดูแลจิตวิญญาณใน

ดา้นนี จึงมีค่าเฉลียอยูใ่นระดบัมาก และมากกว่าดา้นอืน  

  เมือพิจารณารายขอ้ (ตาราง 3) พบว่า ขอ้ทีมีค่าคะแนนเฉลียสูงสุด คือ พยาบาล

สนบัสนุนใหผู้ป่้วยเห็นถึงผลดีของการรักษา/การเลิกยาเสพติด/การเป็นคนดีของครอบครัวเพือให้

ผูป่้วยมีความตงัใจในการบาํบัดรักษาและสามารถเลิกยาเสพติดได ้อยู่ในระดบัมาก (M = 3.68,  

SD = 2.05) อธิบายไดว้่า การเลิกยาเสพติดได ้เป็นเป้าหมายหลกัในการบาํบดัรักษาผูป่้วยยาเสพติด 

พยาบาลใชก้ระบวนการบาํบดัฟืนฟเูขม้ขน้ทางสายใหม่ (FAST Model)  คือ นาํกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกนั เกียวกบัทกัษะการสร้างแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ เพือใหผู้ป่้วยรู้จกัเขา้ใจตนเอง และผูอื้น สามารถ

ใหก้าํลงัใจตนเองและผูอื้นได ้ช่วยในการเสริมสร้างพลงัใจ พฒันาอารมณ์ ในการต่อสูอ้ดทนกบัการ

บาํบดัรักษาทีต้องใชร้ะยะเวลาทียาวนาน ถึง 4 เดือน โดยไม่คิดหลบหนีออกจากโรงพยาบาล โดย

พยาบาลคอยใหค้วามรู้เกียวกบัโทษพิษภยัของยาเสพติด สอนแนะ ฝึกปฏิบติัเกียวกบัทกัษะต่างๆ เช่น 

ทกัษะการปฏิเสธ ทกัษะการแกปั้ญหา และการป้องกนัการเสพซาํ โดยจะต้องไดรั้บ การฝึกซาํๆ 

ตลอดระยะเวลาจนครบกาํหนดโปรแกรม เพือให้ผูป่้วยมีทกัษะ เขา้ใจถึงแนวทางการเลิกยาเสพติด 

เพือจะได้ไม่กลบัไปเสพยาซาํเมือกลบัไปอยู่ในสังคม จะทาํให้ผูป่้วยรู้สึกเป็นคนดีมีคุณค่า ทงัต่อ

ตนเองและครอบครัว ทาํใหค้รอบครัวสบายใจ มีความสุข และมีความหวงั จากเหตุผลทีกล่าวมาทาํ

ใหก้ารรับรู้ของพยาบาลในการดูแลดา้นจิตวิญญาณขอ้นีมีค่าเฉลียสูงทีสุด 

  ขอ้ทีมีค่าคะแนนเฉลียน้อยทีสุด คือ พยาบาลไดใ้ห้ความรู้แก่ครอบครัวของ

ผูป่้วย เพือใหบุ้คคลในครอบครัวสามารถดูแล/ช่วยเหลือ/ตกัเตือนผูป่้วย เมือผูป่้วยกลบัไปอยู่บา้น 

(M = 3.16, SD = 0.75) ซึงมีค่าคะแนนเฉลียอยูใ่นระดบัมาก อธิบายไดว้่า เนืองจากการบาํบดัฟืนฟู

เขม้ขน้ทางสายใหม่ (FAST model) จะมีการนาํครอบครัวเขา้มามีส่วนร่วมในการบาํบดัรักษา โดยมี

กิจกรรมใหค้วามรู้แก่ครอบครัว การใหค้าํปรึกษาครอบครัว และครอบครัวบาํบดั ซึงการให้ความรู้

แก่ครอบครัว ไดแ้ก่ เรืองการทาํหนา้ทีของครอบครัว ความรู้เรืองยาเสพติด สมองติดยา ความรู้เรือง

เสน้ทางสู่การเลิกยา ความรู้เรืองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการเสพยาเสพติดซาํ เป็นตน้ ซึงกิจกรรมกลุ่ม

การให้ความรู้แก่ญาติ และครอบครัวจะมีอยู่ในกิจกรรมกลุ่มการบาํบดัเมทริกซ์โปรแกรม  บาง

โรงพยาบาลกลุ่มครอบครัวจะพฒันาตามขนัตอนการบาํบดัรักษา ตงัแต่ขนัเตรียมการจนกระทงัถึง

ขนัการติดตามผลการรักษา ซึงเนน้การช่วยแกไ้ขปัญหาครอบครัว (ครอบครัวบาํบดั)มากกว่า และ

บางโรงพยาบาลมีการจดักิจกรรมกลุ่มครอบครัว โดยเนน้การให้ความรู้ ครอบครัวในเรืองต่างๆ ที
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ครอบครัวควรรู้อยา่งชดัเจน เพือใหค้รอบครัวเขา้ใจ และสามารถนาํความรู้ไปประยุกต์ใชเ้พือดูแล

ช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาทีจะเกิดขึน เมือผูป่้วยกลบัไปอยูบ่า้น โดยการจดักลุ่มครอบครัวเพือใหค้วามรู้

แก่ครอบครัวก่อนการเข้าเยียมผูป่้วยในวนัญาติเยียม ทาํให้พยาบาลมีการรับรู้ในเรืองนีมีความ

แตกต่างกนัตามรูปแบบของแต่ละโรงพยาบาล จากเหตุผลทีกล่าวมาทาํให้การรับรู้ของพยาบาลใน

การดูแลดา้นจิตวิญญาณในขอ้นีมีความแตกต่างกนั ค่าคะแนนในขอ้นีจึงมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด  

 

 2. การรับรู้ของผู้ ป่วยยาเสพติดต่อการได้รับดูแลด้านจิตวิญญาณจากพยาบาล 

โดยรวม รายด้าน และรายข้อ  

 

 ผลการศึกษา พบว่า ผูป่้วยยาเสพติดรับรู้ว่าการดูแลดา้นจิตวิญญาณจากพยาบาล 

โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (M = 3.30, S D = 0.51) อธิบายไดว้่า การทีพยาบาลให้การพยาบาลดูแล

ผูป่้วยแบบครบองค์รวมทงัดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ และมีการปฏิบติังานตาม

โปรแกรมการบาํบดัฟืนฟสูมรรถภาพเขม้ขน้ทางสายใหม่ (FAST model) โดยมีวตัถุประสงค์ เพือ

ปรับความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมใหแ้ก่ผูป่้วย โดยมุ่งเน้นการฟืนฟูสมรรถภาพ ดา้น

จิตใจ อาศยักระบวนการช่วยเหลือซึงกันและกัน (self help)โดยผูป่้วยด้วยกนัเอง และเน้นให้

ครอบครัวเขา้มามีส่วนร่วมในการบาํบดัรักษาเป็นสาํคญั โดยมีพยาบาลคอยเป็นทีปรึกษา ดูแลและ

ช่วยเหลือ เพือช่วยใหผู้ป่้วยสามารถปรับเปลียนพฤติกรรมได ้(สถาบนัธญัญารักษ์, 2546) จากการที

พยาบาลปฏิบติังานในหนา้ทีอยา่งดี ส่งผลให้ผูป่้วยรับรู้ว่าไดรั้บการดูแลดา้นจิตวิญญาณมาก และ

เมือพิจารณาจากอายผุูป่้วย พบว่า มีอายเุฉลีย 31 ปี จดัว่าเป็นวยัผูใ้หญ่ ซึงโอเร็ม (Orem, 2001) กล่าว

ไวว้่า วยัผูใ้หญ่ เป็นวยัทีมีวุฒิภาวะ มีพฒันาการ มีประสบการณ์ ดา้นความคิด การตดัสินใจ สามารถ

แปลความหมายสถานการณ์ต่างๆ ไดดี้ ร้อยละ52 การรับรู้ความรุนแรงของการเจ็บป่วย อยูใ่นระดบั

ปานกลางถึงนอ้ย จากการศึกษาของสมพร(2541)เกียวกบัปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัภาวะจิตวิญญาณของ

ผูป่้วยสูงอายใุนโรงพยาบาล พบว่า ระดบัความรุนแรงของความเจ็บป่วยมีความสัมพนัธ์ทางลบกบั

ภาวะจิตวิญญาณ ดงันนัผูป่้วยจึงรับรู้เกียวกบัการดูแลดา้นจิตวิญญาณไดต้ามความเป็นจริง ส่งผลให้

คะแนนการรับรู้ของผูป่้วยต่อการดูแลดา้นจิตวิญญาณจากพยาบาลโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 

  2.1 ดา้นการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต 

  ผลการศึกษา พบว่า ผูป่้วยรับรู้ว่าการดูแลดา้นจิตวิญญาณจากพยาบาล ในดา้น

การมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต อยู่ในระดับมาก (M = 3.24, SD = 0.59) อธิบายไดว้่า 

องค์ประกอบหนึงของโปรแกรมการฟืนฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่  (FAST Model) คือ 

กระบวนการช่วยเหลือซึงกนัและกนั มีแผนการสอนเรืองการตงัเป้าหมายในชีวิต มีจุดประสงค์เพือ
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ฝึกทกัษะการสร้างเป้าหมายชีวิต ทาํใหผู้ป่้วยสามารถคน้หาเป้าหมายทีแทจ้ริงของตนเองได ้ทาํให้รู้

ว่าจะกา้วไปสู่ความสาํเร็จไดอ้ย่างไร ทาํให้ผูป่้วยมีเป้าหมายในอนาคตทีชดัเจน การทีผูป่้วยและ

พยาบาลทาํกิจกรรมต่างๆ ดงักล่าวร่วมกนั และผูป่้วยสามารถคน้พบเป้าหมายทีแทจ้ริงในการเขา้รับ

การบาํบดัรักษา สามารถรู้ว่าทาํอย่างไรจึงบรรลุเป้าหมายชีวิต รวมไปถึงคน้พบเป้าหมายทีแทจ้ริง

ของชีวิต โดยพยาบาลแนะนาํใหผู้ป่้วยคน้หาสิงยดึเหนียวของตนเอง อาจจะเป็นบุคคล ไดแ้ก่ บิดา 

มารดา บุตร หรือบุคคลอนัเป็นทีรัก ฯลฯ เพือเป็นกาํลงัใจในการพยายามไปให้ถึงจุดหมายทีวางไว ้

การทีพยาบาลมีสมัพนัธภาพทีดีกบัผูป่้วย มีความเป็นกนัเอง พดูจาดี คอยรับฟัง จะทาํให้ผูป่้วยรู้สึก

มีความอบอุ่น มีพลงั มีกาํลงัใจ ในการพยายามไปใหถึ้งจุดหมาย จากการทีพยาบาลปฏิบติัดงัทีกล่าว

มาส่งผลใหผู้ป่้วยรับรู้เกียวกบัการดูแลดา้นจิตวิญญาณดา้นนี อยูใ่นระดบัมาก 

  ซึงเมือพิจารณารายขอ้ (ตาราง 3) พบว่า ข้อทีมีค่าคะแนนเฉลียสูงสุด คือ 

พยาบาลคอยเอาใจใส่และแสดงความห่วงใย เมือท่านตอ้งการความช่วยเหลือทาํให้ท่านมีความรู้สึก

ว่าตนเองมีความสาํคญั (M = 3.40, SD = 0.79) อยู่ในระดบัมาก ซึงอธิบายไดว้่า สัมพนัธภาพ

ระหว่างพยาบาลกับผูป่้วย เป็นปัจจัยทีสําคัญต่อการดูแลด้านจิตวิญญาณผูป่้วยยาเสพติด เมือ

พยาบาลมีความผกูพนัใกลชิ้ด มีความเขา้ใจ เป็นสิงทีผูป่้วยปรารถนาเมือเจ็บป่วย จะเป็นหนทางใน

การสร้างจิตวิญญาณ พยาบาลมีความสาํคญัต่อการบาํบดัรักษาอยา่งมาก เนืองจากการดูแลช่วยเหลือ

เป็นปัจจยัทีสาํคญัอยา่งหนึง ทาํใหผู้ป่้วยมีกาํลงัใจ เกิดพลงัในการเผชิญกบัปัญหา ความเจ็บป่วย ทาํ

ให้ผูป่้วยเปลียนความคิดระหว่างตนเองกบับุคคลอืน ซึงจะนําไปสู่การมีเป้าหมายในชีวิต การมี

สมัพนัธภาพทีดีจะเป็นปัจจยัทีสมัพนัธก์บัสิงทีเป็นความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณ เนืองจากพยาบาล

จะเป็นกาํลงัใจ ไดพ้ดูคุย คอยช่วยเหลือ เมือมีปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ ความรู้สึก พยาบาลจะคอย 

ชีแนะ ตกัเตือน และใหค้าํปรึกษา ทาํใหผู้ป่้วยมีความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคญัดงันันคะแนนใน

ขอ้นี จึงมีค่าคะแนนเฉลียสูงสุด  

  ส่วนขอ้ทีมีค่าคะแนนเฉลียน้อยทีสุด และอยู่ในระดบัมาก คือ พยาบาลแนะนาํ

ใหค้รอบครัวและบุคคลทีมีความหมายบอกถึงความประทบัใจทีมีต่อท่าน (M = 2.86, SD = 0.99) 

อธิบายไดว้่าเนืองจากโดยวฒันธรรม และสังคมไทยการแสดงออกทางด้านการสือสาร ซึงสือถึง

ความรู้สึกต่างๆ รวมถึงการพูดทีบอกถึงความรู้สึกพอใจ ไม่พึงพอใจ มีการปฏิบติัน้อย สอดคลอ้งกับ

การศึกษาบทบาททีคาดหวงัและบทบาททีปฏิบัติจริงของครอบครัวในการดูแลผูป่้วยเสพติดยาบา้ที

รักษาไม่ครบกาํหนดในรูปแบบการบาํบดัฟืนฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ ในโรงพยาบาล

ธญัญารักษ์ พบว่า ความคาดหวงัของผูป่้วยในดา้นการสือสารภายในครอบครัว ผูป่้วยต้องการให้

ครอบครัวมีการพดูคุยอยา่งตรงไปตรงมาทงัคาํพดู สีหนา้ ท่าทาง เนือหาชดัเจนตรงเป้าหมาย ให้เวลา

รับฟังปัญหาและรู้จกัระงบัอารมณ์โกรธ ไม่อยากใหค้รอบครัวมีการประชดประชนั และด่วนสรุปการ
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กระทาํของผูติ้ดยาว่าเป็นสิงไม่ดี (ลดัดา และระเบียบ, 2546) แมพ้ยาบาลไดแ้นะนาํให้ครอบครัวและ

บุคคลทีมีความหมายต่อผูป่้วยบอกถึงความประทบัใจทีมีต่อผูป่้วย แต่บุคคลดงักล่าวมีการปฏิบติั

นอ้ย ผูป่้วยจึงรับรู้ถึงการปฏิบติัของพยาบาลในการดูแลดา้นจิตวิญญาณขอ้นี มีค่าคะแนนนอ้ยทีสุด 

  2.2 ดา้นการมีความสมัพนัธก์บับุคคลอืน สิงแวดลอ้ม และสิงเหนือตนเอง  

  ผลการศึกษา พบว่า ผูป่้วยรับรู้ว่าการดูแลดา้นจิตวิญญาณจากพยาบาล ดา้น

การมีความสมัพนัธก์บับุคคลอืนสิงแวดลอ้ม และสิงเหนือตนเอง อยูใ่นระดบัมาก (M = 3.27, SD = 0.53) 

อธิบายไดว้่า การปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลทีเกียวกบัการติดต่อสือสารระหว่างพยาบาลกบัผูป่้วย 

ทงัการพูด และการสือสารด้วยวิธีอืนๆ (Bolander,1994) เป็นการสร้างความคุ้นเคยและความ

ไวว้างใจระหว่างพยาบาลกบัผูป่้วย เพราะเรืองจิตวิญญาณของบุคคลมีลกัษณะเฉพาะเป็นเรืองที

ละเอียดอ่อน (อวยพร, 2534)โดยพยาบาลเป็นผูฟั้งทีดี รู้จงัหวะเวลาทีควรจะพูด หรือไม่ควรพูด 

บางครังอาจนงัเงียบๆ เป็นเพือนเพือใหเ้วลาแก่ผูป่้วยในการพิจารณาตนเอง การสือสารของพยาบาล

จะต้องไม่เป็นสิงทีลดความหวงัของผูป่้วย ต้องกระตุ้นให้เกิดความหวงั ต้องทาํให้ผูป่้วยรู้สึก  

มีคุณค่า (ทศันีย,์ 2543; Sellers & Haag,1998) การอนุญาตใหผู้ป่้วยและญาติไดมี้การปฏิบติักิจกรรม

ทางศาสนา และความเชือทีไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พยาบาลควรจดัสิงแวดลอ้มทีเป็นส่วนตัว 

เพือใหผู้ป่้วยไดรู้้สึกว่ามีสิงยดึเหนียวทางจิตใจ พยาบาลควรทีจะเคารพในความเชือ และเคารพใน

จิตวิญญาณของผูป่้วย ไม่ควรยึดถือความเชือของตนเป็นมาตรฐาน (ทศันีย,์ 2543; อวยพร, 2534; 

Sellers & Haag, 1998) พยาบาลส่งเสริมการปฏิบติัตามความเชือ การสวดภาวนา ทาํสมาธิ ตาม

ความศรัทธาของผูป่้วย จะช่วยใหผู้ป่้วยไดรั้บรู้ถึงความหวงัของตนเอง เปิดโอกาสให้ใชว้ตัถุมงคล

ต่างๆ หากจาํเป็นตอ้งเก็บรักษาให้ พยาบาลตอ้งระวงัอย่าให้สูญหายและเก็บรักษาไวใ้นทีอนัควร 

นอกจากนีควรมีการพิทกัษ์สิทธิผูป่้วยในการแสดงออกถึงความเชือทางศาสนา หรือสิงยึดเหนียว

ของผูป่้วย เมือการรักษาขดัแยง้กบัความเชือทางศาสนาหรือสิงยึดเหนียว ควรหาวิธีการรอมชอมให้

มากทีสุด เพือใหผู้ป่้วยสามารถปฏิบติัตามสิงทียึดเหนียวและรับการรักษาพยาบาลทีถูกตอ้ง (อวยพร, 

2534) ความเชือของบุคคลตามหลกัของไสยศาสตร์และโหราศาสตร์ ทาํให้บุคคลเกิดความมนัคง

ทางจิตใจ และยงัก่อใหเ้กิดความหวงัว่าสิงศกัดิสิทธินนัสามารถทีจะทาํให้บุคคล มีความหวงัขึนมา

ไดเ้มือผูป่้วยเกิดการเจ็บป่วย การปฏิบติักิจกรรมทีเกียวขอ้งกบั การใหแ้รงเสริม  กิจกรรมบางอย่าง

สามารถทีจะกระตุน้หรือเสริมการรับรู้ได ้เช่น การสมัผสัมือ การโอบไหล่ เพือให้กาํลงัใจ และการ

ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลด้วยความเต็มใจไม่รีบเร่ง การหมนัเดินไปตรวจเยียม เพือให้การ

ช่วยเหลืออยา่งสมาํเสมอ การแนะนาํสถานที สาํหรับผูป่้วยบางรายสิงยดึเหนียวของจิตใจหรือแหล่ง

ของกาํลงัใจอาจไม่ใช่ศาสนา แต่เป็นบุคคล คือ พ่อ แม่ ญาติ พีนอ้ง พระหรือตวัแทนศาสนา จึงควร

มีการยดืหยุน่เวลาใหส้มาชิกในครอบครัวไดเ้ขา้เยยีมผูป่้วย และเปิดโอกาสใหอ้ยูด่ว้ยกนั เพือให้เกิด
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ความอบอุ่นใจ และมีกาํลงัใจมากขึน (ทศันีย,์ 2543) การปฏิบติักิจกรรมการพยาบาลทีเกียวขอ้งกบั

การใหโ้อกาสผูป่้วยไดเ้ล่าถึงความทรงจาํทีเกียวกบัชีวิต เช่น ความสาํเร็จ ความภาคภูมิใจ ความเชือ 

ความเชือเกียวกบัสิงศกัดิสิทธิ ตลอดจนแหล่งกาํลงัใจอืน  ๆทีอาจเป็นบุคคลสิงของ และสิงอืน  ๆอีก

ทงัใหผู้ป่้วยมีการรําลึกถึงเหตุการณ์สาํคญัในชีวิต ทาํใหม้องชีวิตไดก้วา้งขึน โดยช่วยผูป่้วยในการ

คน้หาความหมายของชีวิต และช่วยใหผู้ป่้วยมองเห็นคุณค่าของตนเอง รวมถึงการสร้างบรรยากาศ 

และสิงแวดลอ้ม เช่น ส่งเสริมการเล่นดนตรี ทาํงานศิลปะ และร้องเพลง เพราะบรรยากาศดงักล่าว 

จะช่วยใหเ้กิดความรู้สึกเป็นกนัเองผอ่นคลาย จะช่วยให้พยาบาลเขา้ถึงผูป่้วยและติดต่อสัมพนัธ์ได้

ง่ายขึน นอกจากนีเพลงยงัเป็นเสมือนพลงัทีช่วยให้บุคคลรับรู้ถึงอารมณ์และจิตวิญญาณของตน 

และยงักระตุ้นให้มีการรําลึกถึงความหลังทําให้รับรู้ความหมายของชีวิตได้ (Conrad,1985; 

Engebretson, 1996) การให้ผูป่้วยและญาติมีส่วนร่วมในการวางแผนและการปฏิบติักิจกรรมการ

พยาบาลทีเกียวกบักิจกรรมในชีวิตประจาํวนั เพือส่งเสริมความหมายและการมีคุณค่าในตนเอง เช่น 

การรับประทานอาหาร การออกกาํลงักาย รวมทงักิจกรรมอืนๆ ทีส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผูป่้วย

และญาติ พยาบาลควรปรับกิจกรรมพยาบาลเพือตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยเป็นรายบุคคล 

ควรหลีกเลียงการขดัขวางการปฏิบติัตามความเชือ เช่น ผูป่้วยบางรายอาจมีการทาํสมาธิ ไหวพ้ระ 

สวดมนต ์ กิจกรรมการพยาบาลทีไม่มีผลเสียต่อสุขภาพหรือแผนการรักษา ควรเลือนเวลาออกไป 

(ทศันีย,์ 2543; Sellers & Haag, 1998) จากการปฏิบติัการดูแลดา้นจิตวิญญาณผูป่้วยดงักล่าว ผูป่้วย

จึงรับรู้ถึงการดูแลจิตวิญญาณดา้นนี อยูใ่นระดบัมาก 

 เมือพิจารณารายขอ้ (ตาราง 3) พบว่า ขอ้ทีมีค่าคะแนนเฉลียสูงสุด คือ พยาบาล

ช่วยเหลือผูป่้วยให้เรียนรู้วิธีการสร้างสัมพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน (M = 3.55, SD  = 0.68) อยู่ใน

ระดบัมาก อธิบายไดว้่า เนืองจากการสร้างสมัพนัธภาพเป็นการพยาบาลขนัพืนฐานทีพยาบาลนาํมา

เป็นเครืองมือในการบาํบดัรักษาผูป่้วย เพือใหผู้ป่้วยเกิดความไวว้างใจ มนัใจ เชือถือในตวัพยาบาล 

เพือการบาํบดัในเรืองอืนๆ ต่อไป และในการฟืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ไดน้าํกระบวนการ

ชุมชนบาํบดั โดยใหผู้รั้บการบาํบดัมาอยู่ร่วมกนั เหมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว เพือให้สามารถ

เปลียนแปลงตนเอง มีการเรียนรู้ประสบการณ์ซึงกนัและกนั โดยใช้หลกัการช่วยเพือช่วยตนเอง 

(Help to Self Help) โดยอยูใ่นสถานทีปลอดภยั ปลอดยาเสพติด มีสิงแวดลอ้มทีดี ทาํให้เกิดความ

อบอุ่น ทาํใหไ้ดรั้บการฟืนฟทูงัร่างกายและจิตใจ สามารถกลบัไปดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกติ

สุข ประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั คือ กลุ่มบาํบดั (Group Therapy)ประกอบดว้ย กลุ่มประชุมเชา้ กลุ่ม

สมัมนา กลุ่มประชุมเจา้หนา้ที กลุ่มนนัทนาการ กลุ่มออกกาํลงักาย  และงานบาํบดั (Work Therapy) 

ไดแ้ก่ ทีมงานต่างๆ เช่น ทีมงานเกษตร ทีมงานครัว ทีมงานตกแต่ง ทีมงานประชาสัมพนัธ์ ทีมงาน

หตัถกรรม ทีมงานตดัเยบ็ เป็นตน้ อีกทงัมีกิจกรรมทีช่วยในการเปลียนแปลงพฤติกรรม (Re-Shape 
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Behavior) ไดแ้ก่ เครืองมือของบา้น (Peer Pressure Tools of the House) ประกอบดว้ย การพูด

ตกัเตือน (Talking to) การบอกขอ้บกพร่องต่อหน้า (Pull Up) การให้คาํแนะนาํ (Hair Cut) การนั ง

เกา้อีใชค้วามคิด (Prospective Chair) การประชุมทงับา้น (House Meeting) การเรียนรู้ประสบการณ์ 

(Learning Experience) การลาํดบัปัญหา การทาํงานใชค้วามคิด  ส่วนการให้รางวลั เช่น การเลือน

ระดบัการเป็นหวัหนา้ การไดรั้บเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นประจาํเดือน ในการอยู่ร่วมกนักบัผูป่้วยอืน 

เพือใหมี้ความราบรืนไม่เกิดปัญหาต่างๆ ในการเป็นอยู่ การเรียนรู้วิธีการสร้างสัมพนัธภาพทีดีกบั

ผูป่้วยดว้ยกัน พยาบาล และบุคคลอืนจึงมีความสาํคญัมากสําหรับผูป่้วย ดังนันการทีพยาบาลมี

การสร้าสมัพนัธภาพทีดีกบัผูป่้วย และพยาบาลช่วยฝึกฝนให้ผูป่้วยมีการสร้างสัมพนัธภาพทีดีกบั

บุคคลอืนตลอดเวลาในการบาํบดัรักษา ผูป่้วยจึงรับรู้การดูแลดา้นจิตวิญญาณในขอ้นีอยู่ในระดบั

มากทีสุด 

  ส่วนขอ้ทีมีค่าคะแนนเฉลียนอ้ยทีสุด คือ พยาบาลอนุญาตให้บุคคลทีผูป่้วยรัก

เคารพเขา้เยียมให้กาํลงัใจ แมบ้างครังไม่ตรงวนัเยียม (M = 2.82, SD = 1.27) ซึงอยู่ในระดบัมาก 

อธิบายไดว้่าเนืองจากในการบาํบดัรักษาจะมีกฎระเบียบมากมาย เช่น กฎหลกัของบา้น กฎระเบียบ

ของบา้น กฎของกลุ่ม กฎระเบียบในการเขา้เยียม ฯลฯ ซึงเป็นสิงทีช่วยในการบาํบดัรักษาทงัสิน 

โดยผูป่้วย และญาติตอ้งปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด สาํหรับในวนัญาติเยยีมจะมีกฎระเบียบในการเขา้เยยีม 

ซึงญาติตอ้งมาเยียมให้ตรงวนั เวลาทีกาํหนด การเขา้เยียมจะมีการระบุตวัผูเ้ขา้เยียม จาํนวนผูเ้ข้า

เยยีม แต่หากมีความจาํเป็นอาจมีการอนุญาตเป็นเฉพาะราย การทีพยาบาลอนุญาตให้บุคคลทีผูป่้วย

รักเคารพเขา้เยียมให้กาํลงัใจ แมบ้างครังไม่ตรงวนัเยียม ในขอ้นีจึงเป็นเรืองความขดัแยง้เกียวกบั

กฎระเบียบในการเยียม ซึงในการบาํบัดรักษาผูป่้วยยาเสพติดกฎระเบียบเป็นสิงทีมีความจาํเป็น 

อยา่งยงิ การกาํหนดใหญ้าติมาเยยีมในวนัทีกาํหนดไว ้จะทาํใหผู้ป่้วยไม่เสียเวลาในการร่วมกิจกรรม

ตามโปรแกรมทีกาํหนดไว ้อีกทงัญาติมีเวลาอย่างเต็มทีในการพบปะพูดคุยกบัผูป่้วย และพยาบาล 

อีกทงัเป็นการป้องกนัความเสียงเกียวกบัสิงเสพติดทีอาจเล็ดลอดเขา้มาในโรงพยาบาลได ้แต่หาก

กรณีทีมีความจาํเป็นจริงๆ พยาบาลอาจอนุญาตใหญ้าติเขา้เยยีมไม่ตรงวนัเยยีมไดใ้นบางราย ซึงอาจ

พบเห็นไดไ้ม่บ่อยนกั คะแนนในขอ้นีจึงมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด 

  2.3 ดา้นการมีความหวงั  

  ผลการศึกษา พบว่า ผูป่้วยรับรู้ว่าการปฏิบัติของพยาบาลในการดูแลด้าน 

จิตวิญญาณดา้นนี อยูใ่นระดบัมาก (M = 3.39, SD = 0.59) และค่าเฉลียมากกว่าดา้นอืน อธิบายไดว้่า 

ความหวงั เป็นพลงัทีช่วยให้บุคคลดาํเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า เป็นการแสดงออกทีจะได้มาเพือ

ความสาํเร็จตามเป้าหมายทีวางไว ้โดยคนทีมีความหวงัจะทาํใหชี้วิตมีคุณค่า (O’Brien, 1999; Potter 

& Perry, 2005) ในผูป่้วยยาเสพติดทีมีความหวงัจะมีความตงัใจในการบาํบดัฟืนฟู มีความมุ่งมนั 
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ทีจะเลิกยาให้ได้ เนืองจากพยาบาลเป็นผูอ้ยู่ใกลชิ้ดผูป่้วย ดังนัน พยาบาลจึงเป็นผูส้นับสนุน

ความหวงั และเป็นกาํลงัใจทีสําคัญของผูป่้วย โดยพยาบาลเป็นผูใ้ห้ความรัก ความเอืออาทร  

ใหค้วามจริงใจในการบาํบดัรักษา พยาบาลพยายามจูงใจให้ผูป่้วยเห็นถึงขอ้ดีของการบาํบดัรักษา 

ทงัต่อตวัผูป่้วยเอง และบุคคลอืนๆ พยาบาลให้กาํลงัใจ เพือให้ผูป่้วยต่อสู้อดทนกบัความเจ็บป่วย 

การบาํบดัรักษา ใหก้าํลงัใจในการปรับเปลียนพฤติกรรม และคน้หาแหล่งประโยชน์ทีเป็นความหวงั

ใหแ้ก่ผูป่้วย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เสาวลกัษณ์ (2545) เรืองประสบการณ์ของพยาบาลในการ

ตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณผูป่้วยวิกฤต ผลการศึกษา พบว่า การสร้างความหวงัให้กบั

ผูป่้วย คือ 1) การเสริมแรงบวก โดยพยาบาลพยายามทาํใหผู้ป่้วยมีกาํลงัใจในการต่อสูอ้ดทนกบัการ

บาํบดัรักษาซึงตอ้งใชเ้วลายาวนาน โดยไม่รู้สึกทอ้แทห้รือหมดหวงั 2) การขุดพลงัมาจากตวัเอง 

โดยการส่งเสริมใหผู้ป่้วยมีความหวงั โดยใชพ้ลงัทีมีอยูใ่นตนเองต่อสูก้บัการบาํบดัรักษาโดยเน้นยาํ

ให้ทาํดว้ยตนเอง โดยไดรั้บการสนับสนุนจากครอบครัว 3) กระตุ้นให้นึกถึงเป้าหมายของชีวิต 

เนืองจากความผาสุกทางจิตวิญญาณทาํใหผู้ป่้วยมีชีวิตอยูเ่พือคน้หาความหมายและเป้าหมายในชีวิต

ขณะทีกาํลงัเผชิญปัญหาอยู่ ซึงในผูป่้วยยาเสพติดบางรายอาจมีความหวงัว่า เมือบาํบดัรักษาครบ

กาํหนดจนตนเองมีความเข้มแข็งดีแลว้ จะกลบัไปเรียนต่อ หรือกลบัออกไปเป็นพ่อทีดีของลูก  

เป็นตน้ ดงันนัการรับรู้ของผูป่้วยเกียวกบัการดูแลดา้นจิตวิญญาณดา้นนี จึงอยูใ่นระดบัมาก 

  เมือพิจารณารายขอ้ (ตาราง 3) พบว่า ขอ้ทีมีค่าคะแนนเฉลียสูงสุด คือ พยาบาล

สนบัสนุนใหผู้ป่้วยเห็นถึงผลดีของการรักษา/การเลิกยาเสพติด/การเป็นคนดีของครอบครัวเพือให้

ผูป่้วยมีความตงัใจในการบาํบดัรักษาและสามารถเลิกยาเสพติดได ้อยู่ในระดบัมาก (M = 3.73, SD = 0.56) 

อธิบายไดว้่า การเลิกยาเสพติด เป็นเป้าหมายหลกัในการบาํบดัรักษาผูป่้วยยาเสพติด พยาบาลนํา

กระบวนการบาํบัดฟืนฟูเขม้ข้นทางสายใหม่ (FAST Model) มาใช้ในการบาํบดัรักษาผูป่้วย มีการ

ส่งเสริมให้ครอบครัวเขา้มามีส่วนร่วมในการบาํบดัรักษา เนืองจากครอบครัวมีส่วนสาํคญัในการ

สนบัสนุนใหเ้ลิกยา โดยครอบครัวตอ้งเป็นหลกัและมีส่วนร่วมอย่างเต็มทีในการบาํบดัรักษาและ

ฟืนฟสูภาพของผูติ้ดยา ซึงผูติ้ดยาอาจตอ้งรับการบาํบดัระยะยาวหรือหลายครังหรือหลายวิธีกว่าจะ

เลิกได ้(วงเดือน,2546) และอาํพร(2546) ไดศึ้กษา ผลการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการเลิกยาเสพ

ติดกรณีศึกษา เพือรายงานความสาํเร็จในการบาํบดัรักษาผูติ้ดยาบา้ดว้ยโปรแกรมจิตสังคมบาํบดั

แบบผูป่้วยนอก พบว่า การทีครอบครัวให้ความร่วมมือสนับสนุนในทุกเรืองทีจะช่วยให้ผูรั้บการ

บาํบดัเลิกยา ส่งผลให้ผูรั้บการบาํบดัเขา้รับการบาํบดัอย่างต่อเนืองทุกกิจกรรมจนครบโปรแกรม

โดยไม่มีการกลบัไปเสพซาํ สาเหตุสาํคญัของการติดยาเสพติด คือ สาเหตุเกียวกบัความสัมพนัธ์ใน

ครอบครัว ความรักความอบอุ่นในครอบครัว และปัญหาครอบครัวแตกแยก (สุคิด, 2544) ผูป่้วยยา

เสพติดมีความเจ็บป่วยทงัทางดา้นร่างกายและจิตใจไปพร้อมกนั แต่ผูป่้วยมกัมองไม่เห็นปัญหาของ
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ตนเองว่าเป็นอยา่งไร ไม่มีการแสวงหาวิธีการบาํบดัรักษา จึงทาํใหก้ารรักษาพยาบาลยากและลาํบาก 

พยาบาลตอ้งสร้างแรงจูงใจให้ผูป่้วยยอมรับตวัเอง เห็นปัญหาของตนเอง เพือให้ผูป่้วยให้ความ

ร่วมมือในการบาํบดัรักษา เห็นถึงผลดีของการรักษา และการเลิกยาเสพติด ตลอดถึงการติดตามผล

หลงัการรักษาและป้องกนัการติดซาํ จึงส่งผลให้การบาํบดัรักษามีประสิทธิภาพ โดยพยาบาลใช้

หลกัการพยาบาลทีประกอบดว้ยความรู้และความสามารถประยุกต์เขา้ดว้ยกนัในการดูแลผูป่้วย  

ทาํให้ผูป่้วยมีการรับรู้เกียวกบัการปฏิบติัของพยาบาลในการดูแลดา้นจิตวิญญาณ ในขอ้นีจึงมีค่า

คะแนนเฉลียสูงสุด 

  ขอ้ทีมีค่าคะแนนเฉลียนอ้ยทีสุด คือ พยาบาลไดใ้หค้วามรู้แก่ครอบครัวของท่าน 

เพือให้บุคคลในครอบครัวสามารถดูแล/ช่วยเหลือ/ตกัเตือนท่านเมือท่านกลบัไปอยู่บา้น (M = 3.05,  

SD = 1.04) อยู่ในระดบัมาก อธิบายไดว้่า เนืองจากครอบครัวมีส่วนสาํคญัในการสนับสนุนให ้

เลิกยา โดยครอบครัวตอ้งเป็นหลกัและมีส่วนร่วมอยา่งเต็มทีในการบาํบดัรักษาและฟืนฟูสภาพของ

ผูติ้ดยา และอาํพร(2546) ไดศึ้กษา ผลการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อการเลิกยาเสพติด พบว่าการที

ครอบครัวใหค้วามร่วมมือสนบัสนุนในทุกเรืองทีจะช่วยใหผู้รั้บการบาํบดัเลิกยา ส่งผลให้ผูรั้บการ

บาํบัดเข้ารับการบาํบัดอย่างต่อเนืองทุกกิจกรรมจนครบโปรแกรมโดยไม่มีการกลบัไปเสพซาํ  

จึงกล่าวไดว้่า การช่วยเหลือของครอบครัวเป็นการสนับสนุนทางสังคมอย่างหนึง และเป็นสังคม 

ทีใกลชิ้ดผูรั้บการบาํบดัมากทีสุด ถา้ผูเ้ลิกยาอยูท่่ามกลางการสนบัสนุนช่วยเหลือทีดีของครอบครัว

จะช่วยใหผู้เ้ลิกยาเกิดการพฒันาการเปลียนแปลงตวัเองไปในทิศทางทีดีขึน Family Education คือ 

การมีส่วนร่วมของครอบครัว ในการเขา้ร่วมกลุ่มบาํบดัต่างๆ ไดแ้ก่ การทาํหน้าทีของครอบครัว 

ความรู้เรืองยาเสพติด สมองติดยา ความรู้เรืองเสน้ทางสู่การเลิกยา ความรู้เรืองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ

การเสพยาเสพติดซาํ เป็นตน้ เพือให้บุคคลในครอบครัวสามารถรู้บทบาทหน้าทีของตนเอง และ

สามารถดูแล ช่วยเหลือ ตักเตือน เมือผูป่้วยกลบัไปอยู่บ้าน ซึงกิจกรรมดังกล่าวจะทําตามที

โรงพยาบาลกาํหนดขึน ซึงแต่ละโรงพยาบาลอาจกาํหนดแตกต่างกนัออกไป เช่น กลุ่มให้ความรู้

ครอบครัวก่อนเขา้เยยีม กลุ่มครอบครัวในเมทริกซ์โปรแกรม กลุ่มครอบครัวในแต่ละขนัตอนการ

บาํบดัรักษา ซึงการปฏิบติักิจกรรมดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพือให้ครอบครัวรู้บทบาทหน้าทีของ

ตนเอง มีความรู้ในการดูแลช่วยเหลือผูป่้วย เนืองจากครอบครัวเป็นสังคมทีเล็กทีสุด เมือผูป่้วยเป็น

ส่วนหนึงของครอบครัว ปัญหายาเสพติดจึงเกิดผลกระทบแก่ครอบครัวเป็นอนัดบัแรก ไม่ใช่เป็น

ปัญหาของผูป่้วยเพียงคนเดียว และยงัมีปัญหาอืนๆ อีกตามมา นอกจากนีมีการให้ความรู้แก่

ครอบครัวเกียวกับทักษะต่างๆ ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสือสาร ความผูกพนัทาง

อารมณ์ การตอบสนองทางอารมณ์ และทักษะการควบคุมพฤติกรรม เป็นต้น แต่การเข้าร่วม
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กิจกรรมดังกล่าวผูป่้วยอาจไม่ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัวด้วย ผูป่้วยจึงรับรู้การดูแลด้าน 

จิตวิญญาณในขอ้นีมีค่าคะแนนเฉลียนอ้ยทีสุด 

  

 3. การเปรียบเทียบการรับรู้ในการดูแลด้านจิตวิญญาณจากพยาบาลกับการรับรู้ในการดูแล

ด้านจิตวิญญาณทีผู้ป่วยยาเสพติดได้รับ 

 

 ผลการศึกษา พบว่า การรับรู้ของผูป่้วยยาเสพติดเกียวกบัการดูแลวิญญาณ โดยรวม 

และทุกดา้นสูงกว่าการรับรู้ของพยาบาล อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ซึงหมายถึง ผูป่้วย

ยาเสพติดรับรู้ว่าการดูแลดา้นจิตวิญญาณจากพยาบาลมากกว่าทีพยาบาลรับรู้ อธิบายไดว้่า บุคคลแต่

ละบุคคลมีการรับรู้ทีต่างกนัขึนอยูก่บัความตอ้งการ ประสบการณ์เดิม การศึกษา รวมถึงทศันคติต่อ

คนคนนนั (วิภาพร, ม.ป.ป) ซึงจากการศึกษาครังนี พบว่า พยาบาลมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึน

ไป ร้อยละ 98 แต่ผูป่้วยส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา ร้อยละ 54 ซึงวิภาพร (ม.ป.ป.) 

กล่าวไวว้่า การศึกษาทีต่างกนัทาํใหก้ารรับรู้ถึงพฤติกรรมทีแสดงออกต่างกนัได ้จากผลการศึกษา 

พบว่า อายโุดยเฉลียของพยาบาล 40  ปี(M = 40.67,  SD = 7.74)  และมีประสบการณ์ปฏิบติังานดา้น

การพยาบาลผูป่้วยยาเสพติดโดยเฉลีย 15 ปี (M = 15.52,  SD = 9.05) จดัเป็นผูที้มีระดบัวุฒิภาวะสูง 

และประสบการณ์การทาํงานมาก อธิบายไดว้่า การทีพยาบาลมีประสบการณ์การทาํงานดา้นยาเสพ

ติดมานาน ทาํใหค้วามคาดหวงัในการพยาบาลสูง แต่อาจเนืองจากประสบการณ์และความรู้เกียวกบั

จิตวิญญาณของพยาบาลบางโรงพยาบาล เป็นเรืองทีพยาบาลอาจไดรั้บความรู้โดยตรงน้อย ทาํให้

ขาดความมนัใจในเรืองนี การประเมินตนเองในเรืองระดบัการดูแลดา้นจิตวิญญาณจึงอยู่ระดบัปาน

กลาง และทาํใหภ้าพพจน์ทีมองตนเองอาจคลาดเคลือนจากการรับรู้ของผูอื้นได ้ในส่วนของผูป่้วย

ยาเสพติด อธิบายไดว้่า เนืองจากการบาํบัดรักษาฟืนฟูสมรรถภาพเขม้ข้นทางสายใหม่ (FAST 

Model) มีวตัถุประสงค์เพือสร้างกาํลงัใจให้ผูป่้วยควบคุมอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก เพือการ

ปรับเปลียนพฤติกรรม และมีจิตใจทีเข้มแข็ง ซึงเป็นองค์ความรู้เกียวกบัจิตวิญญาณเป็นส่วนใหญ่ 

ดงันันเมือพยาบาลให้การพยาบาลดูแลผูป่้วยด้วยความเต็มใจ ตงัใจดี และผูป่้วยรู้สึกพึงพอใจในการ

พยาบาลตามโปรแกรมทีกาํหนด ทาํให้การรับรู้ของผูป่้วยในการดูแลดา้นจิตวิญญาณอยู่ในระดับมาก 

และจากการศึกษา พบว่า พยาบาลได้ให้การดูแลผูป่้วยตามแผนการพยาบาล และโปรแกรมการ

บาํบดัในระยะฟืนฟูสมรรถภาพ ซึงเน้นการดูแลด้านจิตใจและจิตวิญญาณมากกว่าด้านร่างกาย  

พยาบาลจึงรับรู้เกียวกบัดูแลดา้นจิตวิญญาณ อยู่ในระดบัมาก ในขณะทีผูป่้วยรับรู้ว่าพยาบาลได้

ปฏิบติัต่อตนเองในดา้นการดูแลดา้นจิตวิญญาณดว้ยดี และเต็มทีทาํให้ผูป่้วยรับรู้อยู่ในระดบัมาก



81 
 

เช่นเดียวกนั เมือนาํมาเปรียบเทียบกนั พบว่า คะแนนเฉลียการรับรู้ของผูป่้วยสูงกว่าพยาบาล ทงั

โดยรวม และรายดา้น  

  3.1 ด้านการมีความหมาย และเป้าหมายในชีวิต เมือพิจารณารายข้อ พบว่า 

คะแนนเฉลียการรับรู้ของผูป่้วยมากกว่าพยาบาล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จาํนวน 1 ขอ้ 

คือ พยาบาลช่วยผูป่้วยในการวางแผนการดาํเนินชีวิต เช่น การงานอาชีพ การเรียนเมือกลบัสู่สังคม 

อาจเนืองจาก ผูป่้วยได้รับการดูแลจากพยาบาลโดยมีการดูแลเป็นเฉพาะรายบุคคล หรือการมี

พยาบาลเจา้ของไข ้โดยพยาบาลหนึงคนจะรับผิดชอบดูแลผูป่้วยหลายคนขึนกบัจาํนวนพยาบาล

และผูป่้วยในช่วงนนัๆ โดยพยาบาลจะคอยซกัถามพดูคุยกบัผูป่้วยในทุกเรืองไม่ว่าจะเป็นเรืองทีผา่น

มาในอดีต ปัญหาความเป็นอยูใ่นแต่ละวนั การปรับตวัต่อรูปแบบการบาํบดั การปรับตวักบัการอยู่

ร่วมกนักบัเพือนสมาชิก หรือเรืองทีจะเกิดขึนในอนาคตเมือกลบัไปใชชี้วิตอยู่ทีบา้น และในสังคม 

ดงันนัก่อนทีผูป่้วยจะจาํหน่ายกลบัไปอยูบ่า้น พยาบาลจะนาํคุยเกียวกบัการวางแผนการในอนาคต

เมือกลบัไปอยูบ่า้นว่าจะไปทาํอะไร ซึงมกัเกียวกบัการงานอาชีพในวยัทาํงาน หรือการเรียนต่อใน

วยัเรียน ซึงอาจร่วมกนัวางแผนกบัครอบครัว ส่วนของพยาบาลรับรู้ว่าการปฏิบติัดงักล่าวเป็นการ

พยาบาลทีทาํเป็นงานประจาํเป็นปกติ ทาํใหผู้ป่้วยรับรู้ว่าไดรั้บการดูแลในขอ้นีมากกว่าพยาบาล 

  3.2 ด้านการมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอืนสิงแวดลอ้ม และสิงเหนือตนเมือ

พิจารณารายขอ้ พบว่า คะแนนเฉลียการรับรู้ของผูป่้วยสูงกว่าพยาบาล อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั.05 จาํนวน 6 ขอ้ตามลาํดบั คือ พยาบาลแนะนาํใหผู้ป่้วยใหอ้ภยัตนเอง/ผูอื้นในสิงต่างๆ ทีผา่น

มา พยาบาลสมัผสัผูป่้วยอยา่งอ่อนโยน เพือใหผู้ป่้วยรู้สึกอบอุ่นปลอดภยัและมีกาํลงัใจ พยาบาลได้

จดัสถานทีใหผู้ป่้วย สวดมนต์/ภาวนา/ทาํสมาธิ/ละหมาด/อ่านคมัภีร์ พยาบาลไดส่้งเสริมให้ผูป่้วย

สวดมนตเ์พือระลึกถึงสิงทีนบัถือ พยาบาลช่วยเหลือผูป่้วยใหเ้รียนรู้วิธีการสร้างสัมพนัธภาพทีดีกบั

บุคคลอืน พยาบาลคอยใหค้าํปรึกษาแนะนาํ และช่วยเหลือเมือผูป่้วยเกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกนักบั

ผูอื้นเพือใหผู้ป่้วยคน้พบแนวทางแกไ้ขทีถกูตอ้งเหมาะสมและมีกาํลงัใจในการเป็นอยูต่่อไป อธิบาย

ไดว้่าอาจเนืองจากพยาบาลไดใ้หก้ารพยาบาลตามรูปแบบโปรแกรมการบาํบดั แต่อาจมีขอ้จาํกดั คือ 

ความแตกต่างเรืองเพศ พบวา่ ร้อยละ 86 ของพยาบาลเป็นเพศหญิง ส่วนร้อยละ 61 ของผูป่้วยเป็น

เพศชายการดูแลดา้นจิตวิญญาณโดยการเสริมแรง โดยการสมัผสั เช่นการจบัมือ โอบกอด โอบไหล่ 

ฯลฯ มีการปฏิบติันอ้ย ซึงการแสดงความรักในสงัคมไทยแสดงออกทางการพูดมากกว่าการสัมผสั

ร่างกายดงัการศึกษา พบว่า ครอบครัวและผูป่้วยไม่ไดแ้สดงความรัก การเอาใจใส่โดยการโอบกอด 

แต่แสดงโดยใชค้าํพดูทีปลอบโยนมากกว่า (สาํเนาและสุกุมา, 2546) ผูป่้วยยาเสพติดทีศึกษาส่วน

ใหญ่ร้อยละ 87 นบัถือศาสนาพุทธ การจดัวางพระพุทธรูปภายในตึกผูป่้วยเป็นการกระทาํทีทาํกนั

โดยทวัไป และในตารางกิจกรรมบาํบดัจะมีกลุ่มสวดมนต์ก่อนเข้านอนทุกคืน ในขณะเดียวกัน
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ผูป่้วยทีนบัถือศาสนาอิสลามมีการทาํละหมาดไปพร้อมๆ กนั ความศรัทธาในศาสนา ความสัมพนัธ์

กบัพระเจา้ และสิงนอกเหนือตนเองความศรัทธาเป็นสิงทีทาํให้บุคคลเป็นผูที้มีความหมาย คนทีมี

ความศรัทธาในศาสนาจะมีพฤติกรรม คือการยึดพระเจ้าเป็นทีพึง แสดงออกถึงความพึงพอใจ  

มีความเขา้ใจถึงความหมายการมีชีวิตอยู ่ความเจ็บป่วย และความตาย  มีการวางแผนในการดาํเนิน

ชีวิต มีความศรัทธากบัสงัคม ส่วนคนทีขาดความศรัทธาในพระเจา้จะมีพฤติกรรม คือ ไม่เชือพระ

เจา้ กลวัความตาย มีความรู้สึกถกูแยกออกจากสงัคม จะแสดงออกซึงความไม่พอใจในพระเจา้ ไม่มี

ความชดัเจนในคุณค่า ความเชือ และเป้าหมายของชีวิต และขาดความผกูพนักบัสิงทียึดมนันับถือ 

(Craven & Hirnle, 2000) ส่วนการให้อภยัเป็นการลดความทุกข์ทรมานจากการเก็บฝังความรู้สึก

โกรธแคน้ไวใ้นใจ การไดก้ล่าวขอโทษ การไดรั้บการให้อภยัหรือการรู้สึกถึงการไดใ้ห้อภยั จะทาํ

ใหผู้ป่้วยยาเสพติดมนัใจไดว้่าไดรั้บการปลดปล่อย ทาํใหค้วามรู้สึกติดคา้งในใจหมดไป จะช่วยลด

ความรู้สึกผดิ บาป ผูป่้วยยาเสพติดอาจมีการกระทาํผิดต่อบุคคลอืนไวม้ากในอดีตทีผ่านมา ไดแ้ก่ 

บิดา มารดา ภรรยา ลกู สามี เพือน เป็นตน้ พยาบาลจึงแนะนาํให้ผูป่้วยให้อภยัตนเอง และผูอื้นใน

สิงต่างๆ ทีผ่านมา กระบวนการชุมชนบาํบัด (Therapeutic Community) มีจุดมุ่งหมายเพือทีจะ

เปลียนเจตคติผูป่้วยไปสู่การมีชีวิตทีดีขึน ดาํรงชีวิตอยูด่ว้ยความรัก ความผกูพนั และรับผิดชอบซึง

กนัและกนั โดยใชห้ลกัทีนีและเดียวนี (Here And Now) ซึงสิงแวดลอ้มถือว่าเป็นสิงสาํคญั ดงันัน 

ตอ้งเริมจากการมีสัมพนัธภาพทีดีต่อกนั ทงัพยาบาลกบัผูป่้วย และผูป่้วยดว้ยกนัเอง โดยพยาบาล

ช่วยเหลือใหผู้ป่้วยใหเ้รียนรู้วิธีการสร้างสมัพนัธภาพทีดีกบัผูป่้วยดว้ยกนัเอง และบุคคลอืน เมือเกิด

ปัญหาในการอยูร่่วมกนั พยาบาลจะคอยเป็นทีให้คาํปรึกษาแนะนาํ จากการปฏิบติัดงักล่าว ทาํให้

คะแนนเฉลียการรับรู้ของผูป่้วยจึงสูงกว่าพยาบาล  

  ส่วนคะแนนเฉลียการรับรู้ของพยาบาลสูงกว่าผูป่้วยอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั.05 จาํนวน 3 ขอ้ ตามลาํดบั คือ พยาบาลอนุญาตใหผู้ป่้วยไดป้ฏิบติัตามความเชือของตนเองโดย

ไม่ขดัต่อกฎระเบียบของโรงพยาบาลเพือให้มีทีพึงทางใจ/สิงยึดเหนียวทางจิตใจ พยาบาลส่งเสริมให้

ครอบครัวมีส่วนร่วมในการบาํบดัรักษาเพือให้ผูป่้วยไดรั้บความรัก ความอบอุ่น มีความมนัคงทาง

อารมณ์ และมีกาํลงัใจในการรักษา และเมือกฎระเบียบในการบาํบดัรักษาขัดแยง้กับความเชือของ

ผูป่้วย พยาบาลไดห้าวิธีรอมชอมมากทีสุด อธิบายไดว้่า เนืองจากในการบาํบดัรักษายาเสพติด พยาบาล

จะอนุญาตใหผู้ป่้วยและญาติไดมี้การปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา และความเชือทีไม่เป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพ ผูป่้วยอาจขอใหพ้ระภิกษุหรือผูน้าํทางศาสนามาสวดมนต์หรือปฏิบติักิจกรรมทางศาสนา 

เช่น การประพรมนาํมนต ์อ่านคมัภีร์ พยาบาลมีการเตรียมสิงแวดลอ้มทีเป็นส่วนตวั เพือใหผู้ป่้วยได้

รู้สึกว่ามีสิงยดึเหนียวทางจิตใจ การเคารพในความเชือ และเคารพในจิตวิญญาณของผูป่้วย ไม่ยดึถือ

ความเชือของตนเป็นมาตรฐาน (ทศันีย,์ 2543; อวยพร, 2534; Sellers & Haag, 1998) การเปิดโอกาส
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ให้ใช้วตัถุมงคลต่างๆ อีกทังต้องมีการเอืออาํนวยความสะดวก ในประกอบศาสนกิจ การจัด

สิงแวดลอ้มให้เหมาะสมกับการสวดภาวนา การนิมนต์พระ หรือเชิญบุคคลสาํคญัทางศาสนามา

พดูคุย เป็นตน้ นอกจากนีการพิทกัษสิ์ทธิผูป่้วยในการแสดงออกถึงความเชือทางศาสนา หรือสิงยึด

เหนียวของผูป่้วย เมือการรักษาขดัแยง้กับความเชือทางศาสนาหรือสิงยึดเหนียว ควรหาวิธีการ

รอมชอมให้มากทีสุด เพือให้ผูป่้วยสามารถปฏิบัติตามสิงทียึดเหนียวและรับการรักษาพยาบาลที

ถกูตอ้ง (อวยพร, 2534) ความเชือของบุคคลตามหลกัของไสยศาสตร์และโหราศาสตร์ ทาํให้บุคคล

เกิดความมนัคงทางจิตใจ และยงัก่อให้เกิดความหวงัว่าสิงศกัดิสิทธินันสามารถทีจะทาํให้บุคคล  

มีความหวงัขึนมาได้เมือผูป่้วยเกิดการเจ็บป่วย พยาบาลส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการ

บาํบดัรักษาเพือใหผู้ป่้วยไดรั้บความรัก ความอบอุ่น มีความมนัคงทางอารมณ์ และมีกาํลงัใจในการ

รักษา การทีมนุษยอ์ยู่รวมกนัเป็นสังคม ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์กันในฐานะ เป็นเพือน เป็นสามี 

ภรรยา บิดา มารดา พีนอ้ง ลกูหลาน เป็นตน้ มีการช่วยเหลือเกือกูลกนัทงัในยามปกติสุข และยาม

เจ็บป่วย ทาํใหอ้ยากมีบุคคลรอบขา้งทีดี มีเพือนทีดี และมีทุกสิงทุกอยา่งทีดีรอบตวัเอง (แสง, 2531) 

เมือมีความเจ็บป่วยจาํเป็นตอ้งเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาล จะตอ้งการพยาบาลทีดี แพทยที์ดีที

ช่วยดูแลให้หายจากความเจ็บป่วย ต้องการมีความหวงั กาํลงัใจ และมีพลงัในการต่อสู้ต่อไป  

(วงรัตน์, 2544) ในการบาํบดัรักษาผูป่้วยยาเสพติดจะมีกฎระเบียบมากมายเพือนาํมาใชใ้นการดูแล

ผูป่้วยใหส้ามารถปรับเปลียนพฤติกรรมได ้ซึงผูป่้วยและญาติตอ้งยอมรับและปฏิบติัอย่างเคร่งครัด 

โดยพยาบาลอนุญาตให้ผูป่้วยได้ปฏิบัติตามความเชือของตนเองหากไม่ขัดต่อกฎระเบียบของ

โรงพยาบาล เพือให้มีทีพึงทางใจ มีสิงยึดเหนียวทางจิตใจ แต่หากกฎระเบียบบางอย่างในการ

บาํบดัรักษาขดัแยง้กบัความเชือของผูป่้วย พยาบาลจะตอ้งอธิบายใหผู้ป่้วยเขา้ใจเหตุผล ความจาํเป็น

ทีตอ้งกาํหนดกฎระเบียบไวเ้ช่นนัน หากกฎระเบียบในการบาํบัดรักษาขดัแยง้กบัความเชือของ

ผูป่้วย พยาบาลอาจจาํเป็นตอ้งรอมชอมใหม้ากทีสุดหากไม่เกิดผลเสียต่อส่วนรวม จึงทาํให้คะแนน

เฉลียการรับรู้ของพยาบาลสูงกว่าผูป่้วย  

  3.3 ดา้นการมีความหวงั เมือพิจารณารายขอ้ พบว่า คะแนนเฉลียของผูป่้วยสูง

กว่าพยาบาลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จาํนวน 3 ขอ้ ตามลาํดบัดงันี คือ พยาบาลฝึกฝน

ใหผู้ป่้วยมีพลงัในการสร้างความหวงัและกาํลงัใจในการทีจะเลิกยาเสพติดใหไ้ด ้พยาบาลแนะนาํให้

ผูป่้วยคิดเชิงบวก เช่น ฉันสามารถแกปั้ญหาได ้ฉันเขม้แข็ง ทุกอย่างจะดีขึน พยาบาลส่งเสริมให้

ผูป่้วยมีความสามารถในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ทีจะเขา้มาในชีวิต อธิบายไดว้่าในการบาํบดัรักษา

ผูป่้วยยาเสพติดปัจจุบนั การดูแลดา้นจิตวิญญาณดา้นความหวงั ไดน้าํองคค์วามรู้ต่างๆเขา้มาช่วยใน

การบาํบดัรักษามากมาย เช่น การเสริมแรงบวก พลงัในตนเองเอง โดยไดรั้บการสนับสนุนจาก

ครอบครัว การกระตุน้ใหนึ้กถึงเป้าหมายของชีวิต เพือช่วยใหผู้ป่้วยยาเสพติดมีความหวงั มีกาํลงัใจ 
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ทีจะต่อสูอ้ดทนกบัความเจ็บป่วย อดทนทีจะรับการบาํบดัรักษาเพือปรับเปลียนพฤติกรรม ซึงตอ้ง

ใชเ้วลาอยา่งต่อเนืองยาวนานถึง 4 เดือน จากการศึกษาของมณฑาทิพย ์(2551) ศึกษาการรับรู้ของ

ผูป่้วยต่อการช่วยเหลือของครอบครัวเพือเลิกยาเสพติด พบว่า กลุ่มตวัอย่างรับรู้การช่วยเหลือของ

ครอบครัวเพือเลิกยาเสพติดโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นทุกดา้นมีการปฏิบติัอยู่ในระดบั

มาก โดยการช่วยเหลือด้านจิตใจมีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมาคือ การช่วยเหลือด้านสังคม การ

ช่วยเหลือดา้นการรักษา การช่วยเหลือดา้นร่างกาย และการช่วยเหลือดา้นการควบคุมอาการอยากยา

และจดัการกบัตวักระตุน้  และจากการศึกษาความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคในสถานการณ์

ความเสียงต่อการเสพซาํในผูป่้วยยาเสพติดรูปแบบผูป่้วยนอก พบว่า ผูป่้วยมีความสามารถในการ

ฟันฝ่าอุปสรรคในสถานการณ์ความเสียงต่อการเสพซาํโดยรวม และรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดับ

ค่อนขา้งสูง โดยดา้นทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ ดา้นการเขา้สู่ปัญหาอย่างมีสติ รองลงมา คือ ดา้นการ

รับรู้ต้นเหตุและความรับผิดชอบต่อปัญหา ด้านความอดทนต่อปัญหา และด้านการควบคุม

สถานการณ์ตามลาํดบั (มาลีรัตน์, พรรัตน์, ฉลอง และรุ่งทิพย,์ 2554)หากผูป่้วยมีความเขม้แข็งจะ

สามารถกลบัไปใชชี้วิตในสงัคมไดเ้ป็นปกติสุข และเมือพยาบาลให้การดูแลช่วยเหลือผูป่้วยอย่างดี 

มีการใส่ใจในการพยาบาล แสดงออกถึงความปรารถนาดี ทาํให้ผูป่้วยรู้สึกมีกาํลงัใจ มีคุณค่า และ

พลงัอนันีจะช่วยใหผู้ป่้วยมีความเขม้แข็งและสามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างมีคุณค่า (O’Brien, 1999) 

ดงันนั คะแนนเฉลียในขอ้นีของผูป่้วยจึงสูงกว่าพยาบาล 
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บทที 5 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

  

 การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เพือศึกษาระดบัและ

เปรียบเทียบการดูแลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติดตามการรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วยยาเสพ

ติดในโรงพยาบาลธญัญารักษ ์ทงั 7 แห่ง  คือ สถาบนับาํบดัรักษาและฟืนฟูผูติ้ดยาเสพติดแห่งชาติ

บรมราชชนนี โรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลธญัญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาล

ธัญญารักษ์อุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และ

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ตามลาํดับ โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ พยาบาลที

ปฏิบติังานกบัผูป่้วยยาเสพติดโดยตรงและมีประสบการณ์การปฏิบติังานดา้นการพยาบาลผูป่้วยยา

เสพติด ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี และในผูป่้วยยาเสพติดทุกประเภท ทีเขา้รับการบาํบดัรักษาตงัแต่ 2 สัปดาห์

ขึนไปในตึกฟืนฟูสมรรถภาพ การรับรู้ดี สามารถสือสารไดดี้ และไม่มีอาการทางจิต (ไดรั้บการ

วินิจฉัยจากแพทยว์่าไม่เป็นโรคทางจิตเวช) เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling Method) กลุ่มพยาบาล 196 คน กลุ่มผูป่้วยยาเสพติด 320 คน วิเคราะห์ขอ้มลูการรับรู้ของ

พยาบาลและผูป่้วยยาเสพติดต่อการดูแลดา้นจิตวิญญาณจากพยาบาลแก่ผูป่้วยยาเสพติด โดยรวม 

รายดา้น และรายขอ้ โดยนาํมาหาค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่าง

การรับรู้ของพยาบาล และผูป่้วยยาเสพติดต่อการดูแลดา้นจิตวิญญาณของพยาบาลโดยรวม รายดา้น 

และรายขอ้ โดยใชส้ถิติทีอิสระ (Independent t-test) 

 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนจาํนวน 2 ชุด คือ ชุดที 

1 สาํหรับพยาบาล ส่วนที 1 ขอ้มลูทวัไป ประกอบดว้ย เพศ อาย ุศาสนา สถานภาพสมรส การศึกษา 

รายได/้เดือน ตาํแหน่ง ประสบการณ์การปฏิบติังานดา้นยาเสพติด ระดบัประสบการณ์และความรู้

เกียวกบัจิตวิญญาณ ส่วนที 2 เป็นแบบประเมินการรับรู้ของพยาบาลในการดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่

ผูป่้วยยาเสพติด ชุดที 2 สาํหรับผูป่้วยยาเสพติด ส่วนที 1 ขอ้มลูทวัไป ประกอบดว้ย เพศ อาย ุศาสนา 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย/เดือน บทบาทในครอบครัว บุคคลใน

ครอบครัว ยาเสพติดหลกัทีใชป้ระจาํ ระยะเวลาในการใชย้าเสพติด การเขา้สู่กระบวนการบาํบดั การ

รับรู้ระดบัความรุนแรงของความเจ็บป่วย ส่วนที 2 เป็นแบบประเมินการรับรู้ของผูป่้วยยาเสพติดต่อ

การดูแลด้านจิตวิญญาณจากพยาบาล ตรวจสอบความตรงของเนือหาโดยผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน 
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ทดสอบความเทียงของเครืองมือ (Reliability) วิเคราะห์หาความเทียงของแบบสอบถาม โดยการหา

สมัประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffcients) ไดค่้าความเชือมนั เท่ากบั 0.94 

ทงัสองชุด วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป วิเคราะห์ขอ้มูลทวัไป โดย

แจกแจงความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้ของพยาบาล 

และผูป่้วยยาเสพติดต่อการดูแลดา้นจิตวิญญาณจากพยาบาล โดยรวม รายดา้นและรายขอ้ โดยนาํมา

หา ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างการรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วย

ยาเสพติดต่อการดูแลดา้นจิตวิญญาณจากพยาบาล โดยรวม รายดา้น และรายขอ้ โดยใชส้ถิติทีอิสระ 

(Independent t-test) 

 

 ผลการวิจัยพบว่า 

 

 1. การรับรู้ของพยาบาลในการดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติดโดยรวม (M 

= 3.24, SD = 0.49) และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นการมีความหวงัมีค่าเฉลียมากทีสุด (M = 

3.31, SD = 0.58) รองลงมา คือ ด้านการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอืนสิงแวดล้อม และ 

สิงเหนือตนเอง (M = 3.22, SD = 0.54) และดา้นการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต (M = 3.20, 

SD = 0.50) มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด  

  1.1 การรับรู้ของพยาบาลในการดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติดดา้น

การมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต รายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ทีมีค่าคะแนน

เฉลียสูงสุด คือ พยาบาลบอกผูป่้วยว่าผูป่้วยสามารถทาํประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและสังคมได ้(M 

= 3.45, SD = 0.63) รองลงมา คือ พยาบาลคอยเอาใจใส่และแสดงความห่วงใยผูป่้วย เมือผูป่้วย

ตอ้งการความช่วยเหลือ เพือใหผู้ป่้วยรู้ว่าตนเองมีความสาํคญั (M = 3.42, SD = 0.64) ส่วนขอ้ทีมีค่า

คะแนนเฉลียตาํทีสุด คือ พยาบาลแนะนาํให้ครอบครัวและบุคคลทีมีความหมายต่อผูป่้วยบอกถึง

ความประทบัใจทีมีต่อผูป่้วย (M = 2.85, SD = 0.77) และรองลงมาพยาบาลช่วยผูป่้วยในการวาง

แผนการดาํเนินชีวิต เช่น การงานอาชีพ การเรียน เมือกลบัสู่สงัคม (M = 3.07, SD = 0.79) 

  1.2 การรับรู้ของพยาบาลในการดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติด ดา้น

การมีความสมัพนัธก์บับุคคลอืน สิงแวดลอ้ม และสิงเหนือตนเองอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้ทีมี

ค่าคะแนนเฉลียสูงสุด คือ พยาบาลส่งเสริมใหค้รอบครัวมีส่วนร่วมในการบาํบดัรักษาเพือให้ผูป่้วย

ไดรั้บความรัก ความอบอุ่น มีความมนัคงทางอารมณ์ และมีกาํลงัใจในการรักษา (M = 3.49, SD = 

0.60) รองลงมาคือ พยาบาลช่วยเหลือผูป่้วยใหเ้รียนรู้วิธีการสร้างสมัพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน (M = 

3.42, SD = 0.65) และขอ้ทีมีค่าคะแนนเฉลียอยู่ในระดบัตาํทีสุด คือ พยาบาลอนุญาตให้บุคคลที
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ผูป่้วยรักเคารพเขา้เยยีมใหก้าํลงัใจ แมบ้างครังไม่ตรงวนัเยยีม (M = 2.68, SD = 1.09) และรองลงมา

คือ พยาบาลจดัสิงทีผูป่้วยเคารพบูชาไวเ้พือเป็นทีพึงทางใจและคุม้ครองท่าน (M = 2.78, SD = 0.96) 

  1.3 การรับรู้ของพยาบาลในการดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติด ดา้น

การมีความหวงั อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้ทีมีค่าคะแนนเฉลียสูงสุด คือ พยาบาลสนับสนุนให้

ผูป่้วยเห็นถึงผลดีของการรักษา/การเลิกยาเสพติด/การเป็นคนดีของครอบครัวเพือให้ผูป่้วยมีความ

ตงัใจในการบาํบดัรักษาและสามารถเลิกยาเสพติดได ้(M = 3.68, SD = 2.05) รองลงมา คือ พยาบาล

แนะนําครอบครัวของผูป่้วยให้สนับสนุนและเป็นกําลังใจแก่ผูป่้วย เพือให้ผูป่้วยพยายาม

เปลียนแปลงพฤติกรรมในทางทีดี (M = 3.38, SD = 0.65) ส่วนขอ้ทีมีคะแนนเฉลียตาํทีสุด คือ 

พยาบาลไดใ้ห้ความรู้แก่ครอบครัวของผูป่้วยเพือให้บุคคลในครอบครัวสามารถดูแล/ช่วยเหลือ/

ตกัเตือนผูป่้วย เมือผูป่้วยกลบัไปอยู่บา้น (M = 3.16, SD = 0.75) รองลงมา คือ พยาบาลฝึกฝนให้

ผูป่้วยมีพลงัในการสร้างความหวงัและกาํลงัใจในการทีจะเลิกยาเสพติดใหไ้ด(้M = 3.18, SD = 0.81) 

 2. การรับรู้ของผูป่้วยยาเสพติดต่อการดูแลดา้นจิตวิญญาณจากพยาบาล โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก (M = 3.30, SD = 0.51) และรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก มากตามลาํดบั คือ ดา้นการมี

ความหวงั (M = 3.39, SD = 0.59) ดา้นการมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอืน สิงแวดลอ้ม และสิงเหนือตน 

(M = 3.27, SD = 0.53) และดา้นการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต (M = 3.24, SD = 0.59) 

  2.1 การรับรู้ของผูป่้วยยาเสพติดติดต่อการดูแลดา้นจิตวิญญาณจากพยาบาล 

ดา้นการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต รายขอ้มีค่าคะแนนเฉลียอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีขอ้

ทีมีค่าคะแนนเฉลียสูงสุด คือพยาบาลคอยเอาใจใส่และแสดงความห่วงใย เมือท่านตอ้งการความ

ช่วยเหลือทาํให้ท่านมีความรู้สึกว่าตนเองมีความสาํคัญ (M = 3.40, SD = 0.79) รองลงมา คือ 

พยาบาลเปิดโอกาสใหท่้านไดแ้สดงความคิดเห็นและวางเป้าหมายในชีวิต (M  =  3.37, SD = 0.77) 

และพยาบาลบอกกบัท่านว่าท่านสามารถทาํประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและสังคมได ้(M = 3.37,  

SD = 0.73) ส่วนขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ พยาบาลแนะนาํใหค้รอบครัวและบุคคลทีมีความหมาย

ต่อผูป่้วยบอกถึงความประทบัใจทีมีต่อผูป่้วย (M = 2.86, SD = 0.99) รองลงมา คือ พยาบาลเปิด

โอกาสใหท่้านและครอบครัววางแผนร่วมกนัในการกาํหนดเป้าหมายในอนาคตเมือกลบัไปอยู่บา้น

(M  =  3.05, SD = 0.96) 

  2.2 การรับรู้ของผูป่้วยยาเสพติดต่อการดูแลดา้นจิตวิญญาณจากพยาบาล ดา้น

การมีความสมัพนัธก์บับุคคลอืน สิงแวดลอ้ม และสิงเหนือตนเองมีค่าคะแนนเฉลียอยู่ในระดบัมาก

ทุกขอ้ ขอ้ทีมีค่าคะแนนเฉลียสูงสุด คือ พยาบาลช่วยเหลือท่านใหเ้รียนรู้วิธีการสร้างสมัพนัธภาพทีดี

กบับุคคลอืน (M = 3.55, SD = 0.68) รองลงมา คือ พยาบาลคอยให้คาํปรึกษาแนะนาํและช่วยเหลือ

เมือท่านเกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกนักบัผูอื้นเพือให้ท่านคน้พบแนวทางแกไ้ขทีถูกตอ้งเหมาะสม
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และมีกาํลงัใจในการเป็นอยูต่่อไป (M = 3.52, SD = 0 .74) ส่วนขอ้ทีมีค่าคะแนนเฉลียอยูใ่นระดบัตาํ

ทีสุด คือ พยาบาลอนุญาตให้บุคคลทีท่านรักเคารพเขา้เยียมให้กาํลงัใจแมบ้างครังไม่ตรงวนัเยียม 

(M = 2.82, SD = 1.27) รองลงมาคือ เมือกฎระเบียบในการบาํบดัรักษาขดัแยง้กบัความเชือของท่าน 

พยาบาลไดห้าวิธีรอมชอมมากทีสุด (M = 2.90, SD = 1.04) 

  2.3 การรับรู้ของผูป่้วยยาเสพติดต่อการดูแลดา้นจิตวิญญาณจากพยาบาล ดา้น

การมีความหวงั มีค่าคะแนนเฉลียอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อทีมีค่าคะแนนเฉลียสูงสุด คือ 

พยาบาลสนบัสนุนใหผู้ป่้วยเห็นถึงผลดีของการรักษา/การเลิกยาเสพติด/การเป็นคนดีของครอบครัว

เพือให้ผูป่้วยมีความตงัใจในการบาํบดัรักษาและสามารถเลิกยาเสพติดได ้(M = 3.73, SD = 0.56) 

รองลงมา คือ พยาบาลฝึกฝนใหท่้านมีพลงัในการสร้างความหวงัและกาํลงัใจในการทีจะเลิกยาเสพ

ติดใหไ้ด ้คือ (M  = 3.54, SD = 0.73) ส่วนขอ้ทีมีค่าคะแนนเฉลียอยูใ่นระดบัตาํทีสุด คือ พยาบาลได้

ใหค้วามรู้แก่ครอบครัวของท่านเพือใหบุ้คคลในครอบครัวสามารถดูแล/ช่วยเหลือ/ตกัเตือนท่านเมือ

ท่านกลบัไปอยูบ่า้น (M = 3.05, SD = 1.04) รองลงมา คือ พยาบาลเป็นทีปรึกษาและทีพึงแก่ท่านใน

การปฏิบติัตนใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีวางไว ้(M = 3.25, SD = 0.87) 

 3. เมือเปรียบเทียบการรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วยยาเสพติดต่อการดูแลด้านจิต

วิญญาณจากพยาบาล พบว่า คะแนนเฉลียการรับรู้ของผูป่้วยสูงกว่าพยาบาล ทงัโดยรวม และทุก

ดา้น อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.05 เมือพิจารณารายขอ้ ผลการวิจยั ดงันี 

  3.1 ดา้นการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต พบว่า ผูป่้วยมีคะแนนเฉลียการ

รับรู้มากกว่าพยาบาล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที .05 จาํนวน 1 ขอ้ คือ พยาบาลช่วยผูป่้วยในการวาง

แผนการดาํเนินชีวิต เช่น การงานอาชีพ การเรียน เมือกลบัสู่สงัคม 

  3.2 ดา้นจิตวิญญาณดา้นการมีความสมัพนัธก์บับุคคลอืน สิงแวดลอ้ม และสิง

เหนือตนเอง พบว่า คะแนนเฉลียการรับรู้ของผูป่้วยสูงกว่าพยาบาล อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที

ระดบั.05 จาํนวน 6 ขอ้ตามลาํดบั คือ พยาบาลแนะนาํใหผู้ป่้วยใหอ้ภยัตนเอง/ผูอื้นในสิงต่างๆ ทีผา่น

มา พยาบาลสมัผสัผูป่้วยอยา่งอ่อนโยน เพือใหผู้ป่้วยรู้สึกอบอุ่นปลอดภยัและมีกาํลงัใจ พยาบาลได้

จดัสถานทีใหผู้ป่้วย สวดมนต/์ภาวนา/ทาํสมาธิ/พยาบาลไดส่้งเสริมให้ผูป่้วยสวดมนต์เพือระลึกถึง

สิงทีนบัถือ พยาบาลช่วยเหลือผูป่้วยใหเ้รียนรู้วิธีการสร้างสมัพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน พยาบาลคอย

ให้คาํปรึกษาแนะนํา และช่วยเหลือเมือผูป่้วยเกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกันกับผูอื้นเพือให้ผูป่้วย

คน้พบแนวทางแกไ้ขทีถกูตอ้งเหมาะสมและมีกาํลงัใจในการเป็นอยูต่่อไป  

  ส่วนคะแนนเฉลียการรับรู้ของพยาบาลสูงกว่าผูป่้วยอย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ

ทีระดบั.05 จาํนวน 3 ขอ้ตามลาํดบั คือ พยาบาลอนุญาตใหผู้ป่้วยไดป้ฏิบติัตามความเชือของตนเอง

โดยไม่ขัดต่อกฎระเบียบของโรงพยาบาลเพือให้มีทีพึงทางใจ/สิงยึดเหนียวทางจิตใจ พยาบาล
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ส่งเสริมใหค้รอบครัวมีส่วนร่วมในการบาํบดัรักษาเพือใหผู้ป่้วยไดรั้บความรัก ความอบอุ่น มีความ

มนัคงทางอารมณ์ และมีกาํลงัใจในการรักษา เมือกฎระเบียบในการบาํบดัรักษาขดัแยง้กบัความเชือ

ของผูป่้วย พยาบาลไดห้าวิธีรอมชอมมากทีสุด 

  3.3 ดา้นการมีความหวงั พบว่า คะแนนเฉลียของผูป่้วยสูงกว่าพยาบาลอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 จาํนวน 3 ขอ้ตามลาํดบั คือ พยาบาลฝึกฝนใหผู้ป่้วยมีพลงัในการสร้าง

ความหวงัและกาํลงัใจในการทีจะเลิกยาเสพติดให้ได ้พยาบาลแนะนาํให้ผูป่้วยคิดเชิงบวก เช่น  

ฉนัสามารถแกปั้ญหาได ้ฉนัเขม้แข็ง ทุกอยา่งจะดีขึน พยาบาลส่งเสริมให้ผูป่้วยมีความสามารถใน

การฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ทีจะเขา้มาในชีวิต 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 ข้อเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช้ 

 

 1. ดา้นบริหาร สามารถนาํผลการวิจยั ไปใชเ้พือปรับปรุงเกียวกบักฎระเบียบการ

เยยีม กรณีญาติเยยีมไม่ตรงวนัเยยีม หากมีความจาํเป็นควรมีการอนุญาตใหญ้าติเขา้เยยีมได ้และเมือ

กฎระเบียบในการรักษาขดัแยง้กบัความเชือของผูป่้วย พยาบาลควรหาวิธีรอมชอมให้มากทีสุด 

เพือให้สอดคลอ้งกับการดูแลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติด เพือให้ผูป่้วยมีความสุขในการ

เป็นอยูส่ามารถรับการบาํบดัรักษาไดค้รบตามกาํหนด 

 2. ดา้นการปฏิบติัการพยาบาล เนืองจากในคนไทยไม่ค่อยแสดงออกทางดา้นการ

สือสาร ไม่ว่าจะเป็นการสือสารทางบวกหรือทางลบ เช่น การบอกความประทบัใจทีมีต่อกนั การชืน

ชม การสัมผสั เช่น การจบัมือ โอบกอด ฯลฯ ทาํให้การปฏิบติัดงักล่าวมีน้อย ดงันันพยาบาลควร

นาํมาปฏิบัติเป็นประจาํเพือให้เกิดความเคยชิน และเป็นแบบอย่างแก่ผูป่้วย และครอบครัว ควร

นาํมาฝึกทกัษะใหแ้ก่ผูป่้วยและครอบครัว โดยพยาบาลจดักิจกรรมส่งเสริมการสือสารทีเหมาะสม 

ซึงดงักล่าวครอบครัวสามารถนาํไปปฏิบติัต่อผูป่้วยเมือกลบัไปอยู่บา้น เป็นการสนับสนุนการดูแล

ด้านจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติด และพยาบาลควรส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการ

บาํบดัรักษา เพือใหผู้ป่้วยไดรั้บความรัก ความอบอุ่น มีความมนัคงทางอารมณ์ และมีกาํลงัใจในการ

รักษา เนืองจากครอบครัวเป็นสังคมทีเล็กทีสุดทีผูป่้วยอยู่ดว้ย บุคคลในครอบครัวอาจเป็นสิงทีมี

ความหมาย เป็นแรงยดึเหนียวทีสาํคญัใหผู้ป่้วยสามารถเลิกยาเสพติดไดใ้นทีสุด 

 3. ดา้นการศึกษา ควรจดัอบรมเรืองการให้คาํปรึกษาเชิงลึกแก่พยาบาล โดยเน้น

การตอบสนองความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยและครอบครัว นอกจากนีบุคลากรในทีมสห
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วิชาชีพเป็นบุคคลทีมีความสาํคญัในการสนับสนุนดา้นจิตวิญญาณ ดังนันควรมีการจดัอบรมให้

ความรู้เกียวกบัเรืองการดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติดในบุคลากรกลุ่มนีดว้ย 

 4. จากผลการวิจยั พบว่า การดูแลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติดตามการรับรู้

ของพยาบาล และผูป่้วยยาเสพติด อยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั  และจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

การรับรู้ของพยาบาล และผูป่้วยยาเสพติด โดยการทดสอบสถิติทีอิสระ (Independent t-test) พบว่า  

มีคะแนนการรับรู้ ทงัโดยรวม และรายดา้นไม่แตกต่างกนั จดัว่าพยาบาลไดต้อบสนองความตอ้งการ

ดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติดตามทีผูป่้วยตอ้งการไดใ้นระดบัหนึง ดงันันพยาบาลสามารถ

พฒันาการปฏิบติัการดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติดไดเ้หมาะสมและดีขึนอีกต่อไป  

 

 ข้อเสนอแนะการทาํวิจัยครังต่อไป 

  

 1. ศึกษาเปรียบเทียบการดูแลดา้นจิตวิญญาณตามการรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วย 

ยาเสพติดตามประเภทของยาและสารเสพติดชนิดต่างๆ เช่น ผูป่้วยสุรา ผูป่้วยเฮโรอีน เป็นตน้  

 2. ศึกษาการดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติดตามการรับรู้ในกลุ่มผูดู้แล เช่น 

ผูดู้แลผูติ้ดสุรา ผูดู้แลผูป่้วยยาเสพติดทีมีโรคแทรกซอ้นทางจิต เป็นตน้  

 3. ศึกษาเชิงคุณภาพเกียวกบัการดูแลดา้นจิตวิญญาณผูป่้วยยาเสพติดในผูป่้วยไทย

พุทธ ผูป่้วยไทยมุสลิม เพือดูความแตกต่างทางความเชือ วฒันธรรม ทีมีอิทธิพลต่อการดูแลดา้น

จิตวิญญาณในผูป่้วยยาเสพติด 
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ภาคผนวก ก 

 

เครืองมอืในการวจิยั 

แบบสอบถามการวจิยั 

 

 แบบสอบถามการวิจยัเรือง การดูแลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติดตามการรับรู้ของ

พยาบาลและผูป่้วยยาเสพติดในโรงพยาบาลธญัญารักษ ์

คาํชีแจง แบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ชุด คือ 

ชุดที 1 สาํหรับพยาบาล เป็นแบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

 ส่วนที 1 แบบสอบถามขอ้มลูทวัไป จาํนวน 9 ขอ้ 

 ส่วนที 2 แบบประเมินการรับรู้ของพยาบาลในการดูแลดา้นจิตวิญญาณผูป่้วยยา

เสพติด มีจาํนวน 36 ขอ้ ประกอบดว้ย 3  ดา้น คือ  

1. ดา้นการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต จาํนวน 10 ขอ้ 

2. ดา้นการมีความสมัพนัธก์บับุคคลอืนสิงแวดลอ้มสิงเหนือตนเอง จาํนวน 16 ขอ้ 

3. ดา้นการมีความหวงั จาํนวน 10 ขอ้ 

ชุดที 2  สาํหรับผูป่้วย เป็นแบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

ส่วนที 1 แบบสอบถามขอ้มลูทวัไป จาํนวน 13 ขอ้ 

 ส่วนที 2 แบบประเมินการรับรู้ของผูป่้วยยาเสพติดต่อการดูแลดา้นจิตวิญญาณของ

พยาบาล มีจาํนวน 36 ขอ้ ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ  

1. ดา้นการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิต จาํนวน 10 ขอ้ 

2. ดา้นการมีความสมัพนัธก์บับุคคลอืนสิงแวดลอ้มสิงเหนือตนเอง จาํนวน 16 ขอ้ 

3. ดา้นการมีความหวงั จาํนวน 10 ขอ้ 
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ชุดท ี1 แบบสอบถามพยาบาล 

 

เลขทแีบบสอบถาม………… 

 

คาํชีแจง แบบสอบถามประกอบดว้ย 2  ส่วน คือ 

ส่วนที 1 แบบสอบถามขอ้มลูทวัไป จาํนวน 9 ขอ้ 

ส่วนที 2 แบบประเมินการรับรู้ของพยาบาลต่อการดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติด 

มีจาํนวน 36 ขอ้ ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ  

1. ดา้นการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิตจาํนวน 10 ขอ้ 

2. ดา้นการมีความสมัพนัธก์บับุคคลอืนสิงแวดลอ้มสิงเหนือตนเอง จาํนวน 16 ขอ้ 

3. ดา้นการมีความหวงั จาํนวน 10 ขอ้ 

ส่วนที 1 แบบสอบถามขอ้มูลทวัไป 

คาํชีแจง : โปรดทาํเครืองหมายกากบาท X ลงใน  หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่างตามความเป็น

จริงเกียวกบัตวัท่านมากทีสุด 

1. เพศ  1. ชาย   2. หญิง 

2. อาย…ุ…………..ปี 

3. ศาสนา 

  1. พุทธ  2. อิสลาม  3. คริสต ์  4. อืนๆ ระบุ…………... 

 4. สถานภาพสมรส 

 1. โสด  2. คู่ 

  3. หมา้ย / หยา่ / แยกกนัอยู ่  4. อืนๆ ระบุ……….. 

 5. ระดบัการศึกษา 

 1. อนุปริญญา/ตาํกว่าปริญญาตรี  2. ปริญญาตรี 

 3. สูงกว่าปริญญาตรี  

6. รายไดเ้ฉลีย……..............บาท/เดือน 

 7. ตาํแหน่ง 

 1. พยาบาลวิชาชีพ  2. พยาบาลเทคนิค 

  8. ประสบการณ์การปฏิบติังานดา้นการพยาบาลผูป่้วยยาเสพติด………………..ปี 

 9. ท่านมีประสบการณ์และความรู้เกียวกบัจิตวิญญาณระดบัใด 

 1. มาก  2. ปานกลาง  3. นอ้ย  4. ไม่มี 
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ส่วนที 2. แบบประเมินการรับรู้ของพยาบาลต่อดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติด 

คาํชีแจง : คาํถามต่อไปนีใชว้ดัการรับรู้ของพยาบาล ต่อการดูแลดา้นจิตวิญญาณแก่ผูป่้วยยาเสพติด 

ซึงมีเกณฑก์ารตอบแบบประเมิน ดงันี 

 4   หมายถึง พยาบาลรับรู้ว่าไดป้ฏิบติักิจกรรมนนัแก่ผูป่้วยยาเสพติดมากทีสุด  

 3   หมายถึง พยาบาลรับรู้ว่าไดป้ฏิบติักิจกรรมนนัแก่ผูป่้วยยาเสพติดมาก 

 2   หมายถึง พยาบาลรับรู้ว่าไดป้ฏิบติักิจกรรมนนัแก่ผูป่้วยยาเสพติดปานกลาง 

  1   หมายถึง พยาบาลรับรู้ว่าไดป้ฏิบติักิจกรรมนนัแก่ผูป่้วยยาเสพติดนอ้ย 

 0   หมายถึง พยาบาลรับรู้ว่าไม่ไดกิ้จกรรมนนัแก่ผูป่้วยยาเสพติดเลย 

กรุณาใส่เครืองหมาย ✓ ลงในช่องทีท่านเห็นว่าตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุด 

 

การรับรู้ของพยาบาลต่อดูแลด้านจติวญิญาณ 

แก่ผู้ป่วยยาเสพตดิ 

ระดับการปฏิบัต ิ

มาก

ทีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่ได้

ปฏิบัต ิ

ด้านการมคีวามหมายและเป้าหมายในชีวติ      

1. ท่านพูดคุยกับผูป่้วยเพือให้ผูป่้วยได้คน้หาเป้าหมาย

ตามความตอ้งการของตนเอง 

     

2. ท่านเปิดโอกาสให้ผูป่้วยได้แสดงความคิดเห็นและ

วางเป้าหมายในชีวิต 

     

3.  ท่านเปิดโอกาสให้ผู ้ป่วยและครอบครัววางแผน

ร่วมกนัในการกาํหนดเป้าหมายในอนาคตเมือกลบัไป

อยูบ่า้น 

     

4. ท่านแนะนาํใหค้รอบครัวและบุคคลทีมีความหมายต่อ

ผูป่้วยบอกถึงความประทบัใจทีมีต่อผูป่้วย 

     

5.  ท่านเปิดโอกาสให้ผู ้ป่วยมีเวลาเป็นส่วนตัวเพือ

ทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ทีผ่านมา เช่น สิงทีประทบัใจ 

ควา มสํา เ ร็จ  บุ คคลที รั ก  เ ป็ นต้น  เ พือ ให้ เข้าใจ

ความหมายและเป้าหมายของชีวิต 

     

6. ท่านเปิดโอกาสให้ผู ้ป่วยได้เล่าถึงประสบการณ์

ความสาํเร็จ ความภาคภูมิใจ เพือใหผู้ป่้วยตระหนกัและ

เห็นคุณค่าของตนเอง 
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การรับรู้ของพยาบาลต่อดูแลด้านจติวญิญาณ 

แก่ผู้ป่วยยาเสพตดิ 

ระดับการปฏิบัต ิ

มาก

ทีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่ได้

ปฏิบัต ิ

7. ท่านคอยเอาใจใส่และแสดงความห่วงใยผูป่้วยเมือ

ผูป่้วยตอ้งการความช่วยเหลือเพือใหผู้ป่้วยรู้ว่าตนเองมี

ความสาํคญั 

 

 

    

 

8. ท่านบอกผูป่้วยว่าผูป่้วยสามารถทาํประโยชน์ให้แก่

ครอบครัวและสงัคมได ้

     

9. ท่านช่วยผูป่้วยในการวางแผนการดาํเนินชีวิต เช่น การ

งานอาชีพ การเรียน เมือกลบัสู่สงัคม 

     

10. ท่านและผูป่้วยมีเป้าหมายร่วมกนัว่าผูป่้วยจะสามารถ

เลิกยาเสพติดไดแ้ละไม่หวนกลบัไปเสพซาํอีก 

     

ด้านการสัมพนัธ์กบับุคคลอนื สิงแวดล้อม  

และสิงเหนือตนเอง 

     

11. ท่านช่วยค้นหาบุคคลทีสําคัญและมีความหมายซึง

เป็นสิงยึดเหนียวทางจิตใจแก่ผูป่้วย ได้แก่ พ่อ แม่ ลูก 

คู่รักเพือน เป็นตน้ 

     

12. ท่านจดัสิงทีผูป่้วยเคารพบูชาไวเ้พือเป็นทีพึงทางใจ

และคุม้ครองผูป่้วย 

     

13. ท่านส่งเสริมให้ผูป่้วยสวดมนต์เพือระลึกถึงสิงที

ผูป่้วยนบัถือ 

     

14. ท่านจดัสถานทีใหผู้ป่้วย สาํหรับสวดมนต/์ภาวนา/ทาํ

สมาธิ/ละหมาด/อ่านคมัภีร์ 

     

15. ท่านอนุญาตให้ผูป่้วยได้ปฏิบัติตามความเชือของ

ตนเอง โดยไม่ขดัต่อกฎระเบียบของโรงพยาบาลเพือให้มี

ทีพึงทางใจ/สิงยดึเหนียวทางจิตใจ 

     

16. เมือกฎระเบียบในการบาํบดัรักษาขดัแยง้กบัความเชือ

ของผูป่้วย ท่านไดห้าวิธีรอมชอมมากทีสุด 
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การรับรู้ของพยาบาลต่อดูแลด้านจติวญิญาณ 

แก่ผู้ป่วยยาเสพตดิ 

ระดับการปฏิบัต ิ

มาก

ทีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่ได้

ปฏิบัต ิ

17.ท่านอนุญาตใหบุ้คคลทีผูป่้วยรักเคารพเขา้เยยีมให้

กาํลงัใจแมบ้างครังไม่ตรงวนัเยยีม 

     

1 8.ท่ า น ส่ ง เ ส ริ ม ให้ค ร อ บ ค รั ว มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร

บาํบดัรักษาเพือให้ผูป่้วยไดรั้บความรัก ความอบอุ่น มี

ความมนัคง ทางอารมณ์ และมีกาํลงัใจในการรักษา 

     

19. ท่านได้ส่งเสริมการจัดสถานทีและสิงแวดลอ้มที

เหมาะสมเพือให้ผูป่้วยรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นและผ่อน

คลาย 

     

20. ท่านไดช่้วยเหลือการทาํกิจวตัรประจาํวนัตามสภาพ 

ของผูป่้วยเพือใหผู้ป่้วยรู้สึกมีคุณค่า 

     

21.ท่านช่วยเหลือผูป่้วยใหเ้รียนรู้วิธีการสร้าง

สมัพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน 

     

22. ท่านเปิดโอกาสใหผู้ป่้วยพูดคุยแลกเปลียนความรู้สึก

กบัผูป่้วยอืนเพือใหผู้ป่้วยรับรู้ความหมายในชีวิต 

     

23. ท่านสัมผสัผูป่้วยอย่างอ่อนโยนเพือให้ผูป่้วยรู้สึก

อบอุ่นปลอดภยัและมีกาํลงัใจ 

     

24. ท่านหมนัตรวจเยียมเรือนนอนผูป่้วยอย่างสมาํเสมอ

เพือรับทราบปัญหาและใหก้ารช่วยเหลือ 

     

25. ท่านแนะนาํให้ผูป่้วยให้อภยัตนเอง/ผูอื้นในสิงต่างๆ 

ทีผา่นมา 

     

26. ท่านคอยใหค้าํปรึกษาแนะนาํและช่วยเหลือเมือผูป่้วย

เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกนักบัผูอื้นเพือให้ผูป่้วยคน้พบ 

แนวทางแก้ไขทีถูกต้องเหมาะสมและมีกาํลงัใจในการ

เป็นอยูต่่อไป 
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การรับรู้ของพยาบาลต่อดูแลด้านจติวญิญาณ 

แก่ผู้ป่วยยาเสพตดิ 

ระดับการปฏิบัต ิ

มาก

ทีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่ได้

ปฏิบัต ิ

ด้านการมคีวามหวงั      

27. ท่านแนะนาํครอบครัวของผูป่้วยใหส้นบัสนุนและ 

เป็นกาํลงัใจแก่ผูป่้วย เพือใหผู้ป่้วยพยายามเปลียนแปลง 

พฤติกรรมในทางทีดี 

     

28. ท่านช่วยผูป่้วยคน้หาแรงบนัดาลใจ/เป้าหมาย/บุคคล

ทีมีความหมาย เพือเ ป็นพลังและกําลังใจให้ผู ้ป่วย

บาํบดัรักษาไดค้รบกาํหนด 

     

29. ท่านกระตุ้นให้ผู ้ป่วยคิดว่าสามารถตังเป้าหมาย  

มีความหวงั และสามารถทาํใหเ้กิดผลสาํเร็จได ้

     

30. ท่านไดฝึ้กฝนให้ผูป่้วยมีพลงัในการสร้างความหวงั

และกาํลงัใจในการทีจะเลิกยาเสพติดใหไ้ด ้

     

31. ท่านแนะนําให้ผูป่้วยคิดเชิงบวก เช่น ฉันสามารถ

แกปั้ญหาได ้ฉนัเขม้แข็ง ทุกอยา่งจะดีขึน 

     

32. ท่านส่งเสริมให้ผูป่้วยมีความสามารถในการฝ่าฟัน

อุปสรรคต่างๆทีจะเขา้มาในชีวิต 

     

33. ท่านเป็นทีปรึกษาและทีพึงแก่ผูป่้วยในการปฏิบติัตน

ใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีวางไว ้

     

34. ท่านให้ความรู้แก่ครอบครัวของผูป่้วยเพือให้บุคคล

ในครอบครัวสามารถดูแล/ช่วยเหลือ/ตักเตือนท่านเมือ

ผูป่้วยกลบัไปอยูบ่า้น 

     

35. ท่านสนับสนุนและแสดงความชืนชมเมือผู ้ป่วย

แสดงออกถึงการมีความหวงั เช่น การวางแผนการดาํเนิน

ชีวิต ดา้นการประกอบอาชีพ/การเรียน 

     

36. ท่านสนับสนุนให้ผูป่้วยเห็นถึงผลดีของการรักษา/ 

การเลิกยาเสพติด/การเป็นคนดีของครอบครัวเพือให้

ผูป่้วยมีความตงัใจในการบาํบดัรักษาและสามารถเลิกยา

เสพติดได ้
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ชุดท ี2 แบบสอบถามผู้ป่วยยาเสพตดิ 

 

เลขทแีบบสอบถาม…………… 

คาํชีแจง แบบสอบถามประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

ส่วนที 1 แบบสอบถามขอ้มลูทวัไป จาํนวน  13 ขอ้ 

 ส่วนที 2 การประเมินการรับรู้ของผูป่้วยยาเสพติดต่อการดูแลดา้นจิตวิญญาณของ

พยาบาล มีจาํนวน 36 ขอ้ ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ  

1. ดา้นการมีความหมายและเป้าหมายในชีวิตจาํนวน 10 ขอ้ 

2 .ดา้นการมีความสมัพนัธก์บับุคคลอืนสิงแวดลอ้มสิงเหนือตนเอง จาํนวน 16 ขอ้ 

3. ดา้นการมีความหวงั จาํนวน 10 ขอ้ 

ส่วนที 1 แบบสอบถามขอ้มลูทวัไป 

คําชีแจง: โปรดทาํเครืองหมาย  X  ลงใน  หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่างตามความเป็นจริง

เกียวกบัตวัท่านมากทีสุด 

1. เพศ 

 1. ชาย  2. หญิง 

2. อาย…ุ………………...ปี 

3. ศาสนา 

  1. พุทธ  2. อิสลาม 

  3. คริสต ์  4. อืนๆ ระบุ……….. 

 4. สถานภาพสมรส 

  1. โสด  2. คู่ 

 3. หมา้ย / หยา่ / แยกกนัอยู ่  4. อืนๆ ระบุ………. 

 5. ระดบัการศึกษา 

 1. ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ   2. ประถมศึกษา 

 3. มธัยมศึกษา  4. อนุปริญญา  

 5. ปริญญาตรี  6. สูงกว่าปริญญาตรี 

6. อาชีพ 

  1. ไม่ไดท้าํงาน/เป็นพ่อบา้นหรือแม่บา้น 

 2. คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 

  3. รับจา้ง  4. ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  5. เกษตรกร 
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 6.นกัเรียน/นกัศึกษา  7.อืนๆ ระบุ……..... 

 7. รายไดเ้ฉลีย...........................................บาท/เดือน 

 8.  บทบาทของท่านในครอบครัว 

  1. บิดา/มารดา  2. คู่สมรส 

  3. บุตร/ธิดา  4. พี/นอ้ง  5. อืนๆ ระบุ…… 

9. ในครอบครัวของท่านมีใครบา้ง (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

  1. บิดา มารดาหรือบิดา/มารดา  2. บุตร  

  3. พีนอ้ง  4. ญาติ 

  10. ยาเสพติดหลกัทีท่านใชเ้ป็นประจาํคือ......................... (ระบุสารเสพติดหลกั) 

11. ระยะเวลาในการใชย้าเสพติด………...................ปี.............เดือน  

12. การเขา้สู่กระบวนการบาํบดั 

  1. สมคัรใจรักษา  2. บงัคบับาํบดั 

13. การรับรู้ความรุนแรงของความเจ็บป่วย 

 1. มากทีสุด  2. มาก  3. ปานกลาง  4. นอ้ย 

 

ส่วนที 2. แบบประเมินการรับรู้ของผูป่้วยยาเสพติดต่อการดูแลดา้นจิตวิญญาณจากพยาบาล 

คาํชีแจง: คาํถามชุดนีใชว้ดัการรับรู้ของผูป่้วยยาเสพติดต่อการดูแลดา้นจิตวิญญาณจากพยาบาลซึงมี

เกณฑก์ารตอบแบบประเมิน ดงันี 

4 หมายถึง ผูป่้วยยาเสพติดรับรู้ว่าพยาบาลไดป้ฏิบติักิจกรรมนันแก่ผูป่้วยยาเสพติดมาก

ทีสุด  

3 หมายถึง ผูป่้วยยาเสพติดรับรู้ว่าพยาบาลไดป้ฏิบติักิจกรรมนนัแก่ผูป่้วยยาเสพติดมาก 

2 หมายถึง ผูป่้วยยาเสพติดรับรู้ว่าพยาบาลไดป้ฏิบติักิจกรรมนันแก่ผูป่้วยยาเสพติดปาน

กลาง 

1 หมายถึง ผูป่้วยยาเสพติดรับรู้ว่าพยาบาลไดป้ฏิบติักิจกรรมนนัแก่ผูป่้วยยาเสพติดนอ้ย 

0 หมายถึง ผูป่้วยยาเสพติดรับรู้ว่าพยาบาลไม่ไดป้ฏิบติักิจกรรมนนัแก่ผูป่้วยยาเสพติดเลย 
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กรุณาใส่เครืองหมาย ✓ ลงในช่องทีท่านเห็นว่าตรงกบัความเป็นจริงมากทีสุด 

การรับรู้ของผู้ป่วยยาเสพตดิต่อการดูแลด้านจติ

วญิญาณจากพยาบาล 

ระดับการปฏิบัต ิ

มาก

ทีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่ได้

ปฏิบัต ิ

ด้านการมคีวามหมายและเป้าหมายในชีวติ      

1.  พยาบาลพูด คุยกับท่านเพือ ให้ท่านได้ค้นห า

เป้าหมายตามความตอ้งการของตนเอง 

     

2. พยาบาลเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคิดเห็น

และวางเป้าหมายในชีวิต 

     

3. พยาบาลเปิดโอกาสให้ท่านและครอบครัววางแผน

ร่วมกนัในการกาํหนดเป้าหมายในอนาคตเมือกลบัไป

อยูบ่า้น  

     

4 .  พยาบาลแนะนําให้ครอบครัวและบุคคลที มี

ความหมายบอกถึงความประทบัใจทีมีต่อท่าน 

     

5. พยาบาลเปิดโอกาสให้ท่านมีเวลาเป็นส่วนตวัเพือ

ทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ทีผ่านมา เช่น สิงทีประทบัใจ 

ความ สํา เ ร็จ  บุคคลที รัก  เ ป็ นต้น  เ พือ ให้ เ ข้าใจ

ความหมายและเป้าหมายของชีวิต 

     

6. พยาบาลเปิดโอกาสให้ท่านไดเ้ล่าถึงประสบการณ์

ความสาํเร็จ ความภาคภูมิใจ เพือให้ท่านตระหนักและ

เห็นคุณค่าของตนเอง 

 

 

 

 

  

 

 

 

7. พยาบาลคอยเอาใจใส่และแสดงความห่วงใย เมือ

ท่านตอ้งการความช่วยเหลือทาํให้ท่านมีความรู้สึกว่า

ตนเองมีความสาํคญั 

     

8. พยาบาลบอกกบัท่านว่าท่านสามารถทาํประโยชน์

ใหแ้ก่ครอบครัวและสงัคมได ้

     

9. พยาบาลช่วยท่านในการวางแผนการดาํเนินชีวิต 

เช่น การงานอาชีพ  การเรียน  เมือกลบัสู่สงัคม 
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การรับรู้ของผู้ป่วยยาเสพตดิต่อการดูแล 

ด้านจติวญิญาณจากพยาบาล 

ระดับการปฏิบัต ิ

มาก

ทีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่ได้

ปฏิบัต ิ

10.พยาบาลและท่านมีเป้าหมายร่วมกนัว่าท่านจะ

สามารถเลิกยาเสพติดไดแ้ละไม่หวนกลบัไปเสพซาํอีก 

     

ด้านการมคีวามสัมพนัธ์กบับุคคลอนื สิงแวดล้อม  

และสิงเหนือตนเอง 

     

11. พยาบาลช่วยคน้หาบุคคลทีสาํคญัและมีความหมาย

ซึงเป็นสิงยดึเหนียวทางจิตใจแก่ท่าน ไดแ้ก่ พ่อ แม่ ลกู 

คู่รัก เพือน เป็นตน้ 

     

12. พยาบาลไดจ้ดัสิงทีผูป่้วยเคารพบูชาไวเ้พือเป็นที

พึงทางใจและคุม้ครองท่าน 

     

13. พยาบาลไดส่้งเสริมให้ท่านสวดมนต์เพือระลึกถึง

สิงทีนบัถือ 

     

14. พยาบาลไดจ้ดัสถานทีใหท่้านสวดมนต์/ภาวนา/ทาํ

สมาธิ/ละหมาด/อ่านคมัภีร์ 

     

15. พยาบาลอนุญาตให้ท่านได้ปฏิบัติตามความเชือ

ของตนเองโดยไม่ขดัต่อกฎระเบียบของโรงพยาบาล

เพือใหมี้ทีพึงทางใจ/สิงยดึเหนียวทางจิตใจ 

     

16. เมือกฎระเบียบในการบาํบดัรักษาขดัแยง้กบัความ

เชือของท่าน พยาบาลไดห้าวิธีรอมชอมมากทีสุด 

     

17. พยาบาลอนุญาตให้บุคคลทีท่านรักเคารพเขา้เยียม

ใหก้าํลงัใจแมบ้างครังไม่ตรงวนัเยยีม 

     

18. พยาบาลส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการ

บาํบดัรักษาเพือให้ท่านได้รับความรักความอบอุ่นมี

ความมนัคงทางอารมณ์และมีกาํลงัใจในการรักษา 

     

19. พยาบาลส่งเสริมการจดัสถานทีและสิงแวดลอ้มที

เหมาะสมเพือให้ท่านรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นและผ่อน

คลาย 
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การรับรู้ของผู้ป่วยยาเสพตดิต่อการดูแล 

ด้านจติวญิญาณจากพยาบาล 

ระดับการปฏิบัต ิ

มาก

ทีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่ได้

ปฏิบัต ิ

20. พยาบาลไดช่้วยเหลือการทาํกิจวตัรประจาํวนัตาม

สภาพเพือใหท่้านรู้สึกมีคุณค่า 

     

21. พยาบาลช่วยเหลือท่านให้เรียนรู้วิธีการสร้าง

สมัพนัธภาพทีดีกบับุคคลอืน 

     

22. พยาบาลเปิดโอกาสให้ท่านพูดคุยแลกเปลียน

ความรู้สึกกบัผูป่้วยอืนเพือให้ท่านรับรู้ความหมายใน

ชีวิต 

     

23. พยาบาลสมัผสัท่านอยา่งอ่อนโยน เพือใหท่้านรู้สึก

อบอุ่นปลอดภยัและมีกาํลงัใจ 

     

24. พยาบาลหมนัตรวจเยียมเรือนนอนอย่างสมาํเสมอ

เพือรับทราบปัญหาและใหก้ารช่วยเหลือ 

     

25. พยาบาลแนะนาํให้ท่านให้อภยัตนเอง/ผูอื้นในสิง

ต่างๆ ทีผา่นมา 

     

26. พยาบาลคอยให้คาํปรึกษาแนะนําและช่วยเหลือ

เมือท่านเกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกันกับผูอื้นเพือให้

ท่านค้นพบแนวทางแก้ไขทีถูกต้องเหมาะสมและมี

กาํลงัใจในการเป็นอยูต่่อไป 

     

ด้านการมคีวามหวงั      

27. พยาบาลแนะนาํครอบครัวของท่านให้สนับสนุน

และเป็นกําลังใจให้ท่านได้พยายามเปลียนแปลง 

พฤติกรรมในทางทีดี 

     

28. พยาบาลช่วยท่านในการค้นหาแรงบันดาลใจ/

เป้าหมาย/บุคคลทีมีความหมาย เพือเป็นพลังและ

กาํลงัใจใหท่้านบาํบดัรักษาไดค้รบกาํหนด 

     

29. พยาบาลกระตุน้ใหท่้านคิดว่าสามารถตงัเป้าหมาย 

มีความหวงั และสามารถทาํใหเ้กิดผลสาํเร็จได ้
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การรับรู้ของผู้ป่วยยาเสพตดิต่อการดูแลด้านจติ

วญิญาณจากพยาบาล 

ระดับการปฏิบัต ิ

มาก

ทีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย ไม่ได้

ปฏิบัต ิ

30. พยาบาลฝึกฝนใหท่้านมีพลงัในการสร้างความหวงั 

และกาํลงัใจในการทีจะเลิกยาเสพติดใหไ้ด ้

     

31. พยาบาลแนะนําให้ท่านคิดเชิงบวก เช่น ฉัน

สามารถแกปั้ญหาได ้ฉนัเขม้แข็ง ทุกอยา่งจะดีขึน 

     

32. พยาบาลส่งเสริมให้ท่านมีความสามารถในการ 

ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆทีจะเขา้มาในชีวิตท่าน 

     

33. พยาบาลเป็นทีปรึกษาและทีพึงแก่ท่านในการ 

ปฏิบติัตนใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีวางไว ้

     

34. พยาบาลไดใ้หค้วามรู้แก่ครอบครัวของท่านเพือให้

บุคคลในครอบครัวสามารถดูแล/ช่วยเหลือ/ตกัเตือน

ท่านเมือท่านกลบัไปอยูบ่า้น 

     

35. พยาบาลสนบัสนุนและแสดงความชืนชมเมือท่าน

แสดงออกถึงการมีความหวงั เช่น การวางแผนการ

ดาํเนินชีวิต ดา้นการประกอบอาชีพ/การเรียน 

     

36. พยาบาลสนับสนุนให้ท่านเห็นถึงผลดีของการ

รักษา/การเลิกยาเสพติด/การเป็นคนดีของครอบครัว

เพือให้ท่านมีความตังใจในการ บําบัดรักษา และ

สามารถเลิกยาเสพติดได ้
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ภาคผนวก ข 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 

1. รองศาสตราจารย ์ถนอมศรี อินทนนท ์ ขา้ราชการบาํนาญ 

  อดีตอาจารยพ์ยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์  

  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

  จงัหวดัสงขลา 

 

2. ดร.ปรีชา จนัทรมณี ขา้ราชการบาํนาญ 

 อดีตผูอ้าํนวยการเชียวชาญ 

 สถาบนัพฒันาการศึกษานอกระบบและ 

 การศึกษาตามอธัยาศยั ภาคตะวนัออก 

 

3. พว. มณฑาทิพย ์ บุญมณี พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ  

  หวัหนา้กลุ่มงานผูป่้วยใน 

  โรงพยาบาลธญัญารักษส์งขลา  

  จงัหวดัสงขลา 
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ภาคผนวก ค 

การพทิักษ์สิทธิของกลุ่มตวัอย่าง (พยาบาล) 

 

เอกสารแนะนําสําหรับอาสาสมคัร(พยาบาล) 

ชือโครงการวิจยัการดูแลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติดตามการรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วย 

ยาเสพติดในโรงพยาบาลธญัญารักษ์ (Spiritual Care for Drug Addiced Patients Perceive by Nurse 

and Drug Addiced Patients in Thanyarak Hospitals) 

ผูว้ิจยัและสงักดั 

 1. นางมาลีรัตน์  สมณะกิจ หวัหนา้โครงการ 

 2. นางนุรินยา แหละหมดั ผูร่้วมโครงการ 

 3. นางสาวออ้มเดือน บุญญามณี ผูร่้วมโครงการ 

 4. นางวราลกัษณ์ วงศราวิทย ์ ผูร่้วมโครงการ 

สถานทีปฏิบัติงานโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 186 ม.8 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

หมายเลขโทรศพัทเ์บอร์ตรง 074-302491 โทรสาร 074-302461  E-mail: maleerat_8@hotmail.com

โทรศพัทมื์อถือ 089-8771721 

เรียน พยาบาลทุกท่าน 

 ผูว้ิจ ัยขอเชิญท่านเป็นอาสาสมคัรเข้าร่วมในโครงการวิจัย เพือประกอบการ

ตดัสินใจของท่าน ผูว้ิจยัขออนุญาตให้ขอ้มูลเกียวกบัโครงการวิจัยนีแก่ท่าน ขอให้ท่านทาํความ

เข้าใจรายละเอียดตามเอกสารทีท่านได้รับ ถา้ท่านไม่เข้าใจหรือสงสัยประการใด ท่านสามารถ

ซกัถามผูว้ิจยัหรือผูที้ใหข้อ้มลูแก่ท่านไดอ้ยา่งเต็มที หากท่านสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการนี ขอให้ท่าน

แสดงความจาํนงโดยความสมคัรใจ การวิจยัครังนีเป็นการศึกษาเรืองการดูแลดา้นจิตวิญญาณของ

ผูป่้วยยาเสพติดตามการรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วยยาเสพติดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ มี

วตัถุประสงค์ เพือศึกษาการรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วยยาเสพติดต่อการดูแลด้านจิตวิญญาณแก่

ผูป่้วยยาเสพติด ซึงมารับการบาํบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ทุกแห่งทั วประเทศ  โดยขอความ

ร่วมมือพยาบาล แต่ละสถานบาํบดัในการตอบแบบสอบถาม ดงันี คือ สถาบนับาํบดัรักษาและฟืนฟูผู ้

ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จาํนวน 75 ชุด โรงพยาบาลธญัญารักษ์แม่ฮ่องสอน จาํนวน 16 ชุด 

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จาํนวน 25 ชุด โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี จาํนวน 10 ชุด 

โรงพยาบาลธญัญารักษ์ขอนแก่น จาํนวน 26 ชุด โรงพยาบาลธญัญารักษ์สงขลา จาํนวน 23 ชุด และ

โรงพยาบาลธญัญารักษปั์ตตานี จาํนวน 21 ชุดตามลาํดบั  
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 ผลของการศึกษาวิจยัครังนีจะเป็นขอ้มูลพืนฐานในการพฒันาความสามารถของ

พยาบาลในการดูแลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติด เพือให้พยาบาลสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการดา้นจิตวิญญาณในผูป่้วยยาเสพติดไดอ้ยา่งครบองคร์วม 

 การศึกษาครังนีผูว้ิจัยขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามให้ตรงกับ 

ความคิดเห็นทีเป็นจริงของท่านมากทีสุด โดยลกัษณะคาํถามจะเป็นแบบเลือกตอบ การให้ขอ้มูล

ครังนีจะเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ จากการเขา้ร่วมโครงการวิจยัครังนีท่านจะไดรั้บค่าตอบแทนท่าน

ละ 100 บาท จะเก็บขอ้มูลครังเดียว ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที ซึงขอ้มูลจะเก็บเป็นความลบั และจะ

ทาํลายเมือการวิจยัสินสุดลง และมีการรายงานผลการวิจยัในภาพรวม ไม่มีการระบุชือในงานวิจยั 

ท่านสามารถถอนตวัออกจากโครงการวิจยันีไดต้ลอดเวลาโดยไม่เกิดผลเสียใดๆ ตามมา หากมีขอ้

สงสัยใดๆ สามารถสอบถามได้อย่างเต็มที หรือติดต่อหัวหน้าโครงการ คุณมาลีรัตน์ สมณะกิจ 

โทรศพัท์มือถือ 089-8771721 และในระหว่างโครงการวิจยันีหากท่านไม่ไดรั้บความเป็นธรรม

สามารถติดต่อร้องเรียนไดที้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัสถาบนับาํบดัรักษาและฟืนฟู

ผูติ้ดยาและเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โทร.02-5310080 ต่อ 475,492 โทรสาร. 02-9989314 

 

ขอขอบคุณอยา่งสูง 

คณะผูว้จิยั 
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ใบยนิยอมเขา้ร่วมโครงการวิจยั(พยาบาล) 

ชือโครงการวจิยั การดูแลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติดตามการรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วย 

ยาเสพติดในโรงพยาบาลธญัญารักษ์ (Spiritual Care for Drug Addiced Patients Perceive by Nurse 

and Drug Addiced Patients in Thanyarak Hospitals) 

 วนัทีใหค้วามยนิยอม วนัที...........เดือน.............พ.ศ. ......................... 

 ก่อนทีจะลงนามในใบยนิยอมทาํการวิจยันี ขา้พเจา้ไดรั้บการอธิบายจากผูว้ิจยัถึง

วตัถุประสงคข์องการวิจยั วิธีการวิจยั รวมทงัประโยชน์ทีจะเกิดขึนจากการวิจยัอย่างละเอียดและมี

ความเขา้ใจดีแลว้ 

 ผูว้ิจยัรับรองว่าจะตอบคาํถามต่างๆ ทีขา้พเจา้สงสัยดว้ยความเต็มใจ ไม่ปิดบงั จน

ขา้พเจา้พอใจ 

 ขา้พเจา้มีสิทธิทีจะบอกเลิกการเขา้ร่วมในโครงการวิจยันีเมือใดก็ได ้และเขา้ร่วม

โครงการนีโดยสมคัรใจ และการบอกเลิกการเขา้ร่วมการวิจยันี จะไม่มีผลใดๆ ต่อขา้พเจา้ 

 ผูว้ิจยัรับรองว่าจะเก็บขอ้มลูเป็นความลบัและจะเปิดเผยไดเ้ฉพาะสรุปผลการวิจยั

หรือการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูมี้หนา้ทีเกียวขอ้งการสนบัสนุนและกาํกบัดูแลการวิจยัเท่านนั 

 หากมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยใดๆ ขา้พเจ้าสามารถติดต่อรับผิดชอบนางมาลีรัตน์ 

สมณะกิจ หมายเลขโทรศพัท์ 089-8771721 และในระหว่างโครงการวิจัยนีหากท่านไม่ได้รับ 

ความเป็นธรรมสามารถติดต่อร้องเรียนได้ทีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยสถาบัน

บาํบดัรักษาและฟืนฟูผูติ้ดยาและเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โทร.02-5310080 ต่อ 475, 492 

โทรสาร. 02-9989314 

 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้แลว้ มีความเขา้ใจดีทุกประการ และไดล้งนามใน

ใบยนิยอมนีดว้ยความเต็มใจ 

ลงนาม......................................................ผูย้นิยอม 

วนัที.............เดือน....................พ.ศ. ............ 

ลงนาม.........................................................ผูว้ิจยั 

ลงนาม........................................................ พยาน 

ลงนาม........................................................ พยาน 
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ภาคผนวก ง 

การพทิักษ์สิทธิของกลุ่มตวัอย่าง (ผู้ป่วย) 

 

เอกสารแนะนําสําหรับอาสาสมคัร(ผู้ป่วย) 

ชือโครงการวิจยัการดูแลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติดตามการรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วยยา

เสพติดในโรงพยาบาลธญัญารักษ์ (Spiritual Care for Drug Addiced Patients Perceive by Nurse 

and Drug Addiced Patients in Thanyarak Hospitals) 

 ผูว้ิจยัและสงักดั  

 1. นางมาลีรัตน์  สมณะกิจ หวัหนา้โครงการ 

 2. นางนุรินยา  แหละหมดั ผูร่้วมโครงการ 

 3. นางสาวออ้มเดือน  บุญญามณี ผูร่้วมโครงการ 

 4. นางวราลกัษณ์  วงศราวิทย ์ ผูร่้วมโครงการ 

สถานทีปฏิบัติงาน โรงพยาบาลธญัญารักษ์สงขลา 186 ม.8 ต.เกาะแตว้ อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

หมายเลขโทรศพัทเ์บอร์ตรง 074-302491 โทรสาร 074-302461 E-mail: maleerat_8@hotmail.com

โทรศพัทมื์อถือ 089-8771721 

เรียน ผูป่้วยยาเสพติดทุกท่าน 

 ผูว้ิจ ัยขอเชิญท่านเป็นอาสาสมคัรเข้าร่วมในโครงการวิจัย เพือประกอบการ

ตดัสินใจของท่าน ผูว้ิจยัขออนุญาตให้ขอ้มูลเกียวกบัโครงการวิจัยนีแก่ท่าน ขอให้ท่านทาํความ

เข้าใจรายละเอียดตามเอกสารทีท่านได้รับ ถา้ท่านไม่เข้าใจหรือสงสัยประการใด ท่านสามารถ

ซกัถามผูว้ิจยัหรือผูที้ใหข้อ้มลูแก่ท่านไดอ้ยา่งเต็มที หากท่านสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการนี ขอใหท่้าน

แสดงความจาํนงโดยความสมคัรใจ การวิจยัครังนีเป็นการศึกษาเรืองการดูแลดา้นจิตวิญญาณของ

ผูป่้วยยาเสพติดตามการรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วยยาเสพติดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ มี

วตัถุประสงค์ เพือศึกษาการรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วยยาเสพติดต่อการดูแลด้านจิตวิญญาณแก่

ผูป่้วยยาเสพติด ซึงมารับการบาํบดัในโรงพยาบาลธญัญารักษทุ์กแห่งทวัประเทศ โดยขอความร่วมมือ

ผูป่้วยยาเสพติด แต่ละสถานบาํบดัในการตอบแบบสอบถาม ดงันี คือ สถาบนับาํบดัรักษาและฟืนฟูผู ้

ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จาํนวน 114 ชุด โรงพยาบาลธญัญารักษแ์ม่ฮ่องสอน จาํนวน 17 ชุด 

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่จาํนวน 46 ชุด โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี จาํนวน 2 ชุด 

โรงพยาบาลธญัญารักษ์ขอนแก่น จาํนวน 70 ชุด โรงพยาบาลธญัญารักษ์สงขลา จาํนวน 53 ชุด และ

โรงพยาบาลธญัญารักษปั์ตตานี จาํนวน 18 ชุดตามลาํดบั 
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 ผลของการศึกษาวิจยัครังนีจะเป็นขอ้มูลพืนฐานในการพฒันาความสามารถของ

พยาบาลในการดูแลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติด เพือให้พยาบาลสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการดา้นจิตวิญญาณในผูป่้วยยาเสพติดไดอ้ยา่งครบองคร์วม 

 การศึกษาครังนีผูว้ิจัยขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามให้ตรงกับ 

ความคิดเห็นทีเป็นจริงของท่านมากทีสุด โดยลกัษณะคาํถามจะเป็นแบบเลือกตอบ การให้ขอ้มูล

ครังนีจะเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ จากการเขา้ร่วมโครงการวิจยัครังนีท่านจะไดรั้บค่าตอบแทนท่าน

ละ 100 บาท จะเก็บขอ้มูลครังเดียว ใชเ้วลาประมาณ 40 นาที ซึงขอ้มูลจะเก็บเป็นความลบั และจะ

ทาํลายเมือการวิจยัสินสุดลง และมีการรายงานผลการวิจยัในภาพรวม ไม่มีการระบุชือในงานวิจยั 

ท่านสามารถถอนตวัออกจากโครงการวิจยันีไดต้ลอดเวลาโดยไม่เกิดผลเสียใดๆ ตามมา หากมีขอ้

สงสัยใดๆ สามารถสอบถามได้อย่างเต็มที หรือติดต่อหัวหน้าโครงการ คุณมาลีรัตน์ สมณะกิจ 

โทรศพัท์มือถือ 089-8771721 และในระหว่างโครงการวิจยันีหากท่านไม่ไดรั้บความเป็นธรรม

สามารถติดต่อร้องเรียนไดที้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัสถาบนับาํบดัรักษาและฟืนฟู

ผูติ้ดยาและเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โทร.02-5310080 ต่อ 475,492 โทรสาร. 02-9989314 

 

ขอขอบคุณอยา่งสูง 

คณะผูว้จิยั 
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ใบยนิยอมเขา้ร่วมโครงการวิจยั(ผูป่้วย) 

ชือโครงการวจิยั การดูแลดา้นจิตวิญญาณของผูป่้วยยาเสพติดตามการรับรู้ของพยาบาลและผูป่้วย 

ยาเสพติดในโรงพยาบาลธญัญารักษ์ (Spiritual Care for Drug Addiced Patients Perceive by Nurse 

and Drug Addiced Patients in Thanyarak Hospitals) 

 วนัทีใหค้วามยนิยอม วนัที...........เดือน.............พ.ศ. ......................... 

 ก่อนทีจะลงนามในใบยนิยอมทาํการวิจยันี ขา้พเจา้ไดรั้บการอธิบายจากผูว้ิจยัถึง

วตัถุประสงคข์องการวิจยั วิธีการวิจยั รวมทงัประโยชน์ทีจะเกิดขึนจากการวิจยัอย่างละเอียดและ 

มีความเขา้ใจดีแลว้ 

 ผูว้ิจยัรับรองว่าจะตอบคาํถามต่าง ๆ ทีขา้พเจา้สงสยัดว้ยความเต็มใจ ไม่ปิดบงั จน

ขา้พเจา้พอใจ 

 ขา้พเจา้มีสิทธิทีจะบอกเลิกการเขา้ร่วมในโครงการวิจยันีเมือใดก็ได ้โดยไม่มีผล

ต่อการรักษาของขา้พเจา้ทีจะไดรั้บต่อไป และเขา้ร่วมโครงการนีโดยสมคัรใจ  

 ผูว้ิจยัรับรองว่าจะเก็บขอ้มลูเป็นความลบัและจะเปิดเผยไดเ้ฉพาะสรุปผลการวิจยั

หรือการเปิดเผยขอ้มลูต่อผูมี้หนา้ทีเกียวขอ้งการสนบัสนุนและกาํกบัดูแลการวิจยัเท่านนั 

 ผูว้ิจ ัยรับรองว่าหากเกิดเหตุอันตรายใดๆ จากการวิจัยข้าพเจ้าจะได้รับการ

รักษาพยาบาลโดยไม่คิดค่ารักษา หากมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยใดๆ ข้าพเจ้าสามารถติดต่อ

ผูรั้บผดิชอบ นางมาลีรัตน ์สมณะกิจ หมายเลขโทรศพัท ์089-8771721 และในระหว่างโครงการวิจยันี

หากท่านไม่ไดรั้บความเป็นธรรมสามารถติดต่อร้องเรียนไดที้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยั

สถาบนับาํบดัรักษาและฟืนฟผููติ้ดยาและเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โทร.02-5310080 ต่อ 475,492 

โทรสาร. 02-9989314 

 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้แลว้มีความเขา้ใจดีทุกประการและไดล้งนามในใบ

ยนิยอมนีดว้ยความเต็มใจ 

ลงนาม......................................................ผูย้นิยอม 

วนัที.............เดือน....................พ.ศ. ............ 

ลงนาม.........................................................ผูว้ิจยั 

ลงนาม........................................................ พยาน 

ลงนาม........................................................ พยาน 

 ขา้พเจ้าไม่สามารถอ่านหนังสือได้แต่ผูว้ิจ ัยได้อ่านข้อความใบยินยอมนีให้แก่

ขา้พเจา้ฟังจนเขา้ใจดีแลว้ขา้พเจา้จึงไดล้งนามในใบยนิยอมนีดว้ยความเต็มใจ 

ลงนาม.....................................................ผูย้นิยอม 
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วนัที.............เดือน....................พ.ศ. ............ 

ลงนาม......................................................... ผูว้ิจยั 

ลงนาม........................................................ พยาน 

ลงนาม........................................................ พยาน 

 ในกรณีผูถู้กทดลองยงัไม่บรรลุนิติภาวะจะตอ้งไดรั้บการยินยอมจากผูป้กครอง

หรือผูอุ้ปการะโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

  ลงนาม...............................................ผูป้กครอง/อุปการะชอบดว้ยกฎหมาย 

วนัที.............เดือน....................พ.ศ. ...................... 

ลงนาม.........................................................ผูว้ิจยั 

ลงนาม.........................................................พยาน 

ลงนาม........................................................พยาน 
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ประวตัผิู้เขียน 

 

ชือ-นามสกุล   นาง มาลีรัตน ์ สมณะกิจ 

ชือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ) MRS. Maleerat  Samanakit  

หมายเลขบัตรประชาชน 3900100055318 

วุฒิการศึกษา 

วุฒ ิ สถาบัน ปีทีสําเร็จการศึกษา 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

จงัหวดัสงขลา 

2552 

 

ตาํแหน่งและสถานทีทํางาน  

พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ โรงพยาบาลธญัญารักษส์งขลา จงัหวดัสงขลา 
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ชือ - นามสกุล   นางนุรินยา  แหละหมดั 

ชือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Mrs.Nurinya  Laehmad 

หมายเลขบัตรประชาชน  3900100190550 

วุฒิการศึกษา 

วุฒ ิ สถาบัน ปีทีสําเร็จการศึกษา 

พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

จงัหวดัสงขลา 

2551 

 

ตาํแหน่งและสถานทีทํางาน  

พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการพิเศษ โรงพยาบาลธญัญารักษส์งขลา จงัหวดัสงขลา 
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ชือ - นามสกุล   นางสาวออ้มเดือน  บุญญามณี 

ชือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Miss. Oomdeuan Bunyamanee 

หมายเลขบัตรประชาชน 3900300417094 

วุฒิการศึกษา 

วุฒ ิ สถาบัน ปีทีสําเร็จการศึกษา 

พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

จงัหวดัสงขลา 

2542 

 

ตาํแหน่งและสถานทีทํางาน  

พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ โรงพยาบาลธญัญารักษส์งขลา จงัหวดัสงขลา 
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ชือ      นามสกุล   นางวราลกัษณ์  วงศราวิทย ์

ชือ – นามสกุล (ภาษาองักฤษ) Mrs.Waraluck  Wongsarawit 

หมายเลขบัตรประชาชน 3949900110044 

วุฒิการศึกษา 

วุฒ ิ สถาบัน ปีทีสําเร็จการศึกษา 

พยาบาลศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

จงัหวดัสงขลา 

2537 

 

ตาํแหน่งและสถานทีทํางาน 

พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ โรงพยาบาลธญัญารักษส์งขลา จงัหวดัสงขลา 
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