
เยยีวยาใจด้วยธรรมะ 



ฝ่ายการพยาบาล สมาชิก CoP เยยีวยาใจด้วยธรรมะ 

สมาชิกกลุ่ม

จํานวน 37 

หน่วยงาน

ผู้สนับสนุน

พระอาสาคลิานธรรม



            ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา

SICK



ดาํเนินกิจกรรม

ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง



กจิกรรม Palliative care 
ทุกคนร่วมด้วย ช่วยกัน



ปี 2557 พระอาสาขอร่วมดแูล

ข้างเตยีง ทัง้ผู้ ป่วยและญาติ



ปี 2557 เริ่มท ี่หน่วยการพยาบาล

ผู้ ป่วยพเิศษอายุรกรรม

เยียวยาด้วยรัก



ทาํวัตรเยน็



ปี 2558 มีส่วนร่วมในกจิกรรมการฝึกอบรมกลุ่มพระอาสาคลิาน

ธรรม โครงการ  “เยียวยาใจด้วยธรรมะ รุ่ นท ี่ 1” โดยสาขาวชิาจติเวช 



ปี 2559 ผู้บริหาร  รพ . ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการ  ในกจิกรรมการฝึกอบรม

กลุ่มพระอาสาคลิานธรรม โครงการ  “เยียวยาใจด้วยธรรมะ รุ่ นท ี่ 2” โดยฝ่ายการพยาบาล





สรุปปัญหา

การดาํเนินการยังไม่เป็นระบบ 

ปีละ 1 ครัง้ ในช่วงการฝึกปฏบิัตขิองกลุ่มพระอาสาคลิานธรรม 

พยาบาลยังขาดทกัษะในการดแูลแบบองค์รวม

ขาดความมั่นใจในการทาํงานร่วมกับพระสงฆ์

การประเมนิความต้องการและการตอบสนองความต้องการ

ด้านจติวญิญาณยังไม่เหมาะสม

นโยบาย โรงพยาบาลคุณธรรม 

“บริการด้วยใจ ใฝ่สามัคคี มีความรับผดิชอบ”



ปี 2560 มุ่งเป็น โรงพยาบาลคุณธรรม 

“บริการด้วยใจ ใฝ่สามัคคี มีความรับผิดชอบ”



การดาํเนินการ

ปี 2558-2559 ในช่วงการฝึกปฏบิัตขิองพระกลุ่มอาสาคลิานธรรม 

ช่วงระยะเวลาสัน้ๆ  ประมาณ 45 วัน 

บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีความคุ้นเคยกับการทาํงานร่วมกับพระภกิษุ 

มีความกังวลในการต้องสนทนา พดูคุย ประสานงาน 

กลัวทาํผดิพลาดแล้วจะเป็นบาป

และการอาํนวยความสะดวกแก่พระภกิษุท ี่มาดแูลให้คาํปรึกษาแก่ผู้ ป่วย

พระภกิษุไม่ได้รับความสะดวก การส่งต่อข้อมูลไม่ราบรื่น  

และไม่ต่อเนื่อง



จัดอบรมโครงการ  “เยียวยาใจด้วยธรรมะ” 

เพ ื่อให้บุคลากรในฝ่ายการพยาบาล เข้าใจกจิกรรม “เยียวยาใจด้วยธรรมะ”

ปี 2560 

แก้ไข



สนับสนุนให้บุคลากร

สนับสนุนการปฏบิัตธิรรม

โดยสมํา่เสมอ ไม่ถือเป็น



ปัญหา

ไม่มรีะบบการส่งปรึกษา

พระอาสาคลิานธรรมอย่างชัดเจน 

การบันทกึทางพยาบาลยงัไม่เป็นรูปธรรม

แก้ไข

ทุกวนัศุกร์เวลา 12.30-16.00 น. 

คลินิกพระคุณเจ้า

ใบส่งปรึกษา-ตอบกลับ

วธิีการส่งข้อมูลปรึกษา

การบันทึกทางการพยาบาล

ยงัไม่มรีะบบในการประเมนิ

ไม่มกีารบันทกึการปรึกษา



มกีิจกรรมกลุ่มถอดบทเรียนหลังการ

เยยีวยาใจด้วยธรรมะร่วมกับพยาบาลและ

ทมีทีส่่งปรึกษา 

ปัญหา แก้ไข

ไม่เข้าใจวตัถุประสงค์ของการถอดบทเรียน 

ไม่ให้ความสําคญั 

ผู้เข้าร่วมมเีพยีงหน่วยงาน

ทีส่่งผู้ป่วยปรึกษา 

ขาดการบันทกึสรุปการเรียนรู้แต่ละราย

จดัทาํแบบบันทกึการถอดบทเรียน 

มอบหมายงานโดยหมุนเวยีน

แต่ละหน่วยเป็นเจ้าภาพ

แต่ละหน่วยมกีารเรียนรู้ เข้าใจถงึ

วตัถุประสงค์ของการถอดบทเรียน 

หมุนเวยีนบุคลากรมาร่วมส่งข้อมูล

และถอดบทเรียนมากขึน้





ใบบันทึกการถอดบทเรียน



สร้างประเมนิความพงึพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ยงัไม่มกีารประเมนิผลของกิจกรรม

ทีช่ัดเจน 

ปัญหา

แก้ไข

ประยุกต์ใช้แบบประเมนิความปวดชนิด 

Numer ic Rating Scale 

มาใช้ในการประเมนิความทุกข์ทางใจ 





ประชุมร่วมถึงแนวทางกิจกรรม “เยยีวยาใจดว้ย

ธรรมะ” ในระยะยาว



กจิกรรม คลายความทุกข์



กิจกรรมถอด

บทเรียน



หลังจบกิจกรรมถอดบทเรียน 

มกีารสวดมนต์ ทําวตัรเยน็ทุกวนัศุกร์



ร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมกลุ่มพระอาสาคิลานธรรม 

โครงการ “เยยีวยาใจดว้ยธรรมะ รุ่นที่ 3” พ.ย.60-กพ.61



ผลลพัธ์การดาํเนินงาน

มีหน่วยงานที่เข้าร่วมกจิกรรม รวม 37 หน่วยงาน

สายคลินิก 27 หน่วยงาน สายสนับสนุน 10 หน่วยงาน

2560 (เริ่ม 7 เม.ย.60) 2561 (ต.ค.60-ม.ีค.61)

จาํนวนผู้ป่วยและญาติ 73 ราย 163 ราย

จาํนวนบุคลากร 1 ราย 6 ราย และ 1 หน่วยงาน

จํานวนผู้ที่ได้รับการเยียวยาใจด้วยธรรมะใน “คลินิกพระคุณเจ้า”



ผลประเมินความพงึพอใจต่อกิจกรรมเยียวยาใจด้วยธรรมะ โครงการเยียวยาใจด้วยธรรมะ รุ่ นท ี่ 3 โรงพยาบาลชลประทาน  (ม.ค.61-ก.พ .61)

ข้อท ี่ รายการ
มากที่สุด 

(5)
มาก (4)

ปานกลาง 

(3)
น้อย(2)

รวม มาก+มาก

ที่สุด คะแนน

เฉลี่ย
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

1 case ที่รพ . จัดถวายมีความเหมาะสม 52.63 47.37 0.00 0 100.00 4.53

2
กระบวนการในการส่งข้อมูลผู้ ป่วยและญาตมิี

ความเหมาะสม 57.89 36.84 5.26 0 94.74 4.53

3
สถานที่ในการดูแลผู้ ป่วยบนหอผู้ ป่วยมีความ

เหมาะสม 36.84 57.89 5.26 0 94.74 4.32

4 สถานที่ในการถอดบทเรียนมีความเหมาะสม 63.16 36.84 0.00 0 100.00 4.63

5
กระบวนการดูแล อาํนวยความสะดวกในเรื่ อง

อาหาร /นํา้ปานะ มีความเหมาะสม 68.42 26.32 5.26 0 94.74 4.63

6
การอาํนวยความสะดวกของผู้ประสานแต่ละ

ครัง้/แต่ละสัปดาห์ 57.89 42.11 0.00 0 100.00 4.58

7
ได้ประโยชน์ในการ "เยียวยาใจ" ผู้ ป่วยและญาติ

ท ี่ รพ .ชลประทาน 78.95 21.05 0.00 0 100.00 4.79

8
ความพงึพอใจโดยรวมในการจัดกจิกรรม 

"เยียวยาใจด้วยธรรมะ" ต่อ  รพ .ชลประทาน 73.68 26.32 0.00 0
100.00

4.74



ผลประเมนิความพงึพอใจต่อกิจกรรมเยยีวยาใจด้วย

ธรรมะของผู้ป่วยและญาต ิ

รายการ 2560 2561 (ต.ค.60-เม.ย.61)

      ร้อยละความพงึพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรม “เยยีวยาใจด้วยธรรมะ”

100.00 99.35

       ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมรีะดบั
ความทุกข์ทางใจลดลงหลังการได้รับ

คาํปรึกษา 

100.00 97.45

       ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมรีะดบั
ความทุกข์ทางใจเท่าเดมิหลังการได้รับ

คาํปรึกษา

0 2.55



ประโยชน์อื่น ๆ

• มกีารปรับระบบบริการ เช่น การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยญาตเิพิม่มากขึน้

• การยืดหยุ่นเวลาเยีย่ม โดยเฉพาะผู้ป่วยวกิฤต

• การจดัการความปวด มกีารตอบสนองทีร่วดเร็วขึน้

• การให้ญาตเิข้ามามสี่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยเพิม่มากขึน้

• เกิดความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยเป็นทีม ทั้งแพทย์ พยาบาล และญาติ

• ทีมสุขภาพมกีารเรียนรู้ในการประเมนิผู้ป่วย เพื่อให้การช่วยเหลือด้านความวติกกังวล

• เกิดทักษะด้านการฟัง โดยเฉพาะการรับฟังผู้ป่วยและญาต ิทั้งปัญหาและความต้องการ ทํา

ให้ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ

• เกิดทักษะการเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยด้านจติวญิญาณ ตามความเชื่อททางศาสนา

• เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคต ิการรับรู้ และพฤตกิรรมการให้บริการของบุคลากรที่เข้าร่วม

กิจกรรมการเยยีวยาด้วยใจ 



ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน

• การมสี่วนร่วมของบุคลากรในบางหน่วยงานยงัมนี้อย ขาด

โอกาสในการฝึกทักษะด้านการดูแลด้านจติวญิญาณ

• การวางระบบการดูแลยงัไม่เชื่อมโยงถงึการดูแล Palliative care 

และการเยีย่มบ้านอย่างเป็นระบบ

• การบันทึกทางการพยาบาลในเรื่องการดูแลด้านจิตวญิญาณยงัไม่

สอดคล้องกับการปฏิบัตจิริง



แนวทางการแก้ปัญหา

• จัดกิจกรรม “เยยีวยาใจ ดูแลใจบุคลกร” ทุกวนัศุกร์ เพื่อเปิด

โอกาสให้บุคลากรทุกระดบัได้มสี่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

• ประสาน CoP Palliative และสาขาวชิาเวชศาสตร์ครอบครัวใน

การวางระบบการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมร่วมกัน

• ร่วมเรียนรู้และนิเทศการเขียนบันทึกทางการพยาบาลกับผู้

ปฏิบัติ



การขยายผล

คลนิิกเยียวยาใจ “ดแูลใจบุคลากร”




