
การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมวถิพีุทธ 



• โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

• ขนาด 400 เตียง

• ที่ตัง้ ถ.ตวิานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี



หน่วยการพยาบาล(หอผูป่้วย)

• อายุรกรรมรวม 12/1

• อายุรกรรมชาย 14/1

• อายุรกรรมหญิง 14/2

• พิเศษอายุรกรรม 16/1

• กุมารเวชกรรม 10/1

• หลังคลอด 12A/1

• SICU

• MICU

• PICU

• NICU

• พิเศษปัญญาเทศภิบาล
6/3

• พิเศษปัญญาเทศาภิบาล 
6/4-5

• ศัลยกรรม 11/2

• ศัลยกรรมกระดูก 15/1

• จักษุ โสต ศอ นาสิก 
15/2

• ER

• LR

• OPD

• ไตเทียม

• OR

• วิสัญญี



พุืน้ฐาน วัด-โรงพุยาบาล



มูลเหตทในการเข้ามาธ างานของพุระคลิาน รรม



ปี 2557 พระอาสาขอร่วมดูแล
ข้างเตียง ทัง้ผู้ป่วยและญาติ



ปี 2557 เร่ิมที่หน่วยการพยาบาล
ผู้ป่วยพเิศษอายุรกรรม

เยียวยาด้วยรัก



ท าวัตรเยน็



ปี 2558 มีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมกลุ่มพระอาสาคิลาน
ธรรม โครงการ “เยียวยาใจด้วยธรรมะ รุ่นที่ 1” โดยสาขาวิชาจติเวช 



ปี 2559 ผู้บริหาร รพ. ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการ ในกจิกรรมการฝึกอบรม
กลุ่มพระอาสาคลิานธรรม โครงการ “เยียวยาใจด้วยธรรมะ รุ่นที่ 2” โดยฝ่ายการพยาบาล







ปี 2560 มุ่งเป็น โรงพยาบาลคุณธรรม 
“บริการด้วยใจ ใฝ่สามัคคี มีความรับผิดชอบ”



สนับสนทนให้บทคลากรปฏิบัติ รรม
โดยสม ่าเสมอ ไม่ถือเป็นวนัลา 





ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่



จัดอบรมโครงการ “เยียวยาใจด้วยธรรมะ” 
เพื่อให้บุคลากรในฝ่ายการพยาบาล เข้าใจกจิกรรม “เยียวยาใจด้วยธรรมะ”

ปี 2560 



ปี 2561 จัดอบรมโครงการ “เยียวยาใจด้วยธรรมะ” 



Healing the healer ปี 2562 



ลกัษณะการธ างานของพุระคลิาน รรม



ก าหนดคลินิกใหบ้ริการ

คลนิิกพุระคทณเจ้า
• ใหก้ารดูแลดา้นจิตใจแก่ผูป่้วยและ

ครอบครัวทั้งรายบุคคล รายครอบครัว 
และแบบกลุ่ม

• ทุกวนัศุกร์ 13.00-16.00 น. (หรือตาม
เหตุอนัเหมาะสม)

เร่ิม เม.ย. 60

คลนิิกเยยีวยาใจ ดูแลใจบทคลากร
• ใหก้ารดูแลแบบการสนทนากลุ่ม  

(Focus group) หมุนเวียนหวัขอ้การ
สนทนาในแต่ละคร้ัง

• ทุกวนัศุกร์ 13.00-16.00 น.

เร่ิม พ.ค.61



หมุนเวียนผู้รับผิดชอบประสานงานในแต่ละสัปดาห์



ตารางมอบหมายผู้รับผิดชอบประจ าสัปดาห์ 



ใบส่งปรึกษา



บันทกึถอดบทเรียน



บันทกึถอดบทเรียน



บันทกึถอดบทเรียน



ประเมินผลกิจกรรม





กิจกรรม คลายความทุกข์



กิจกรรมถอด
บทเรียน



คลินิกเยียวยาใจ “ดแูลใจบุคลากร”



หลงัจบกจิกรรมถอดบธเรียน 
มกีารสวดมนต์ ธ าวตัรเยน็ธทกวนัศทกร์



ประชุมร่วมถึงแนวทางกิจกรรม 
“เยยีวยาใจดว้ยธรรมะ” ในระยะยาว



ผลลพัธ์การด าเนินงาน
มีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม รวม 37 หน่วยงาน

สายคลินิก 27 หน่วยงาน สายสนับสนุน 10 หน่วยงาน

2560
(เร่ิม 7 เม.ย.60)

2561 2562
(6 เดอืน)

จ านวนผู้ป่วย
และญาติ

73 ราย 276 ราย 312 ราย

จ านวนบทคลากร 1 ราย 6 ราย และ 1 หน่วยงาน 262 ราย

จ ำนวนผู้ที่ได้รับกำรเยียวยำใจด้วยธรรมะใน “คลินิกพระคุณเจ้ำ”



ผลประเมนิความพุงึพุอใจต่อกจิกรรมเยยีวยาใจด้วย
 รรมะของผู้ป่วยและญาต ิ

รายการ 2560 2561 2562

�ร้อยละความพุงึพุอใจต่อการเข้าร่วม
กจิกรรม “เยยีวยาใจด้วย รรมะ”

100.00 99.35 100.00

� ร้อยละของผู้เข้าร่วมกจิกรรมมรีะดบั
ความธทกข์ธางใจลดลงหลงัการได้รับ
ค าปรึกษา 

100.00 97.45 100.00

� ร้อยละของผู้เข้าร่วมกจิกรรมมรีะดบั
ความธทกข์ธางใจเธ่าเดมิหลงัการได้รับ
ค าปรึกษา

0 2.55 0



ประโยชน์อืน่ ๆ
• มกีารปรับระบบบริการ เช่น การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยญาตเิพุิม่มากขึน้

• การยดืหยท่นเวลาเยีย่ม โดยเฉพุาะผู้ป่วยวกิฤต

• การจัดการความปวด มีการตอบสนองธี่รวดเร็วขึน้

• การให้ญาตเิข้ามามส่ีวนร่วมในการดูแลผู้ป่วยเพุิม่มากขึน้

• เกดิความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยเป็นธมี ธั้งแพุธย์ พุยาบาล และญาติ

• ธมีสทขภาพุมกีารเรียนรู้ในการประเมนิผู้ป่วย เพุือ่ให้การช่วยเหลอืด้านความวิตกกงัวล

• เกดิธกัษะด้านการฟัง โดยเฉพุาะการรับฟังผู้ป่วยและญาต ิธั้งปัญหาและความต้องการ ธ า
ให้ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ

• เกดิธกัษะการเรียนรู้ในการดูแลผู้ป่วยด้านจิตวญิญาณ ตามความเช่ือธธางศาสนา

• เกดิการปรับเปลีย่นธศันคต ิการรับรู้ และพุฤตกิรรมการให้บริการของบทคลากรธี่เข้าร่วม
กจิกรรมการเยยีวยาด้วยใจ 



ขยายงานสู่ชทมชน



เยี่ยมบ้าน



สร้างเครือข่ายในชุมชน
จดัอบรมการดแูล Palliative care 



การเยยีวยาขา้งเตียงในชุมชน




