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 บริการสุขภาพที่เนนคนเปนศูนยกลาง (People-Centered) 
เปนจุดเนนที่องคการอนามัยโลกสงเสริมใหเกิดขึ้น ซึ่งตองครอบคลุม
ในเชิงกวางท้ังผูปวย ครอบครัว ชุมชน ผูใหบริการ และนำไปปฏิบัติในเชิงลึก
ดวยความเขาใจมิติจิตวญิญาณซ่ึงมีผลตอสุขภาวะ 

 ประเทศไทยมีประสบการณการพัฒนาการดูแลท่ีนำมิติจิตวิญญาณ
มาบูรณาการกับบริการสุขภาพดวยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เริ่มตนเมื่อ พ.ศ. 2548 ในการ
นำกระบวนการ HA มากระตุนกระบวนการสรางเสริมสุขภาพ (HPH) 
ในโรงพยาบาล ซ่ึงตองมีความเขาใจในวิถีชีวิต คานิยม และบริบทของชุมชน
มาเปนพื้นฐานในการเสริมพลังและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  

 ในป 2552 มีการทำโครงการตอเน่ืองเพ่ือเปาหมายบริการสุขภาพ
ที่ยั่งยืนโดยอาศัยมิติจิตวิญญาณ ซึ่งเปนฐานสำคัญของการดำเนินงาน
ภายใตช่ือโครงการท่ีรูจักกันวา SHA (Sustainable Healthcare & Health 
Promotion by Appreciation & Accreditation) ผลลัพธของโครงการน้ี
พบวาสถานพยาบาลสามารถนำเสนอการเปลี่ยนแปลงของตัวคนทำงาน 
การปรับกระบวนการทำงานกับผูปวยใหสอดคลองกับความตองการ 
และบุคลากรมีความสุขและปติใจในการทำงาน

คำนำ
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 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ไดนำ
ประสบการณจากการทดลองปฏิบัติในสถานพยาบาลดังกลาวมาทบทวน 
และตอยอดเสริมความรูดานนี้จากงานวิชาการในระดับสากล การวิจัย
ในบริบทของประเทศไทย เพ่ือใหการปฏิบัติในสถานพยาบาลมีความเหมาะสม 
นาเชื่อถือ และสอดคลองกับหลักวิชาการจนสามารถรวมแนวความคิด
ออกมาเปนแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยดวยมิติจิตวิญญาณ 
(Spiritual Healthcare in Action) เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
สำหรับสถานพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพทางมิติจิตวิญญาณ

 สถาบันฯ หวังเปนอยางยิ่งวาแนวทางฉบับนี้จะเปนประโยชน
สำหรับสถานพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพทางมิติจิตวิญญาณเพ่ือสงเสริม
บริการสุขภาพท่ีเนนคนเปนศูนยกลางตอไป

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
มิถุนายน 2565
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 คำถามสำคัญของการนำแนวคิดจิตวิญญาณไปใชในการทำงาน 
คือ จะนำแนวคิดน้ีลงสูการปฏิบัติไดอยางไร อะไรคือความแตกตางระหวาง
องคกรท่ีมีจิตวิญญาณในการทำงานกับองคกรท่ีไมมี คำถามน้ีเปนเร่ืองใหม
สำหรับองคกร การเสริมสรางจิตวิญญาณในการทำงานของบุคลากร
จะเกี่ยวของกับโครงสรางการจัดการในองคกร ดังนั้นองคกรตางๆ ที่มี
ความตองการนำแนวคิดน้ีลงสูการปฏิบัติจะตองปรับเปล่ียนกระบวนทัศน
ในการบริหารจัดการองคกรโดยใหความสำคัญกับชีวิตและจิตวิญญาณ
ของบุคลากรมากยิ่งขึ้น คำนึงถึงความสัมพันธเชื่อมโยงของทุกสรรพสิ่ง
และคำนึงถึงความตองการของมนุษย
 การนำแนวคิดจิตวิญญาณในการทำงานลงสูระบบงานเปนเรื่อง
ทาทาย แมวาองคกรตางๆ ท่ัวโลกมีความตองการใหบุคลากรมีจิตวิญญาณ
ในการทำงานที ่เพิ ่มขึ ้นอยางรวดเร็ว สาเหตุเกิดจากความซับซอน
และความยากในการนำไปปฏิบัติ ดวยเหตุผล คือ ประการแรกยังมี
ความหลากหลายในเรื่องความหมายและการวัด ประการที่สอง แนวคิด
จิตวิญญาณในการทำงานมีหลากหลายแงมุม หลากหลายปรากฏการณ 
และประการท่ีสาม จิตวิญญาณในการทำงานในบริบทของท้ังระดับองคกร
ยังไมเปนที่แพรหลาย

คำปรารภของผูเรียบเรียง
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 อยางไรก็ตาม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 
มีความพยายามท่ีจะสงเสริมใหสถานบริการสุขภาพและสถานพยาบาลทุกแหง 
ไดนำแนวคิดน้ีลงสูระบบงานเพ่ือการปฏิบัติควบคูกับมาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพ โดยหวังวาเปนคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ เปนเอกลักษณ
ของสถานบริการสาธารณสุขของประเทศไทย จึงไดมีการทบทวน คนควา 
และดำเนินการวิจัยอยางตอเนื ่องเปนระยะเวลา 15 ป จนสามารถ
นำแนวคิดนี ้ออกมาเปนแนวทางปฏิบัติโดยบูรณาการกับมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 

 มีความหวังเปนอยางยิ่งวา แนวทางการพัฒนาระบบการดูแล
ผูปวยดวยมิติจิตวิญญาณ (SHA) นี้ จะสามารถจุดประกายและขยายผล 
การพัฒนาใหดีขึ้นกวานี้ได หากไดรับความรวมมือจากทุกฝาย และเปน
ประโยชนตอสถานบริการสุขภาพทุกแหง รวมทั้งสถานบริการดานอื่นๆ 
ตอไป 

ที่ปรึกษา
ดร.ดวงสมร  บุญผดุง
พญ.ปยวรรณ  ลิ้มปญญาเลิศ

คณะทำงานขับเคลื่อนมิติจิตวิญญาณสูการปฏิบัติ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

สงวนลิขสิทธิ์. 2565
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 บริการสุขภาพที่เนนคนเปนศูนยกลาง (People-Centered) 
เปนจุดเนนที่องคการอนามัยโลกใหความสำคัญและสงเสริมใหประเทศ
สมาชิกไดนำแนวคิดนี้มาปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพตลอดจน
ในกระบวนการดูแลผูปวย สำหรับประเทศไทยไดนำแนวคิดนี้มาลงสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมดวยการนำแนวคิดมิติจิตวิญญาณมาบูรณาการ
กับกระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) โดยการสนับสนุน
ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแตป 
พ.ศ. 2548 ตอมาในป พ.ศ. 2552 มีการพัฒนาใหมีการบูรณาการอยาง
ชัดเจนและเปนระบบมากยิ่งขึ้น ภายใตชื่อโครงการ SHA (Sustainable 
Healthcare & Health Promotion by Appreciation & Accreditation) 
ซึ่งมีแนวทางการทำงานที่ประกอบดวย เปาหมาย หลักการและวิธีการ 
ดังแผนภาพที่ 1

ความเปนมาและกรอบแนวคิด SHA

6

Sustainable Health Promotion & Healthcare Accreditation

SHA

Sufficiency Economy
Spirituality
Standards
Safety

Appreciation

Accreditation
Sustainable

Humanized Healthcare

Dream Content Method

HPH (Health Promoting Hospital)

HA (Hospital Accreditation)

แผนภาพท่ี 1 แนวทางการทำงานโครงการ SHA ป พ.ศ. 2552
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 จากบทเรียนในการดำเนินงานดังกลาวไดพบจุดแข็งของบุคลากร
ท่ีสามารถรับรูความหมายของการทำงานและมีพลังขับเคล่ือนภายใน สามารถ
ตอบสนองตอเปาหมายการทำงานและการดำรงชีวิตอยูของตนเอง เปนพลัง
ขับเคล่ือนท่ีทำใหบุคลากรทำงานดวยความมุงม่ันตอความสำเร็จ มีความผาสุก 
งานเปนแกนแทของชีวิต รวมเรียกวา “จติวิญญาณในการทำงาน” 

 ตอมาสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 
จึงรวบรวมองคความรู วิชาการ งานวิจัยจากตางประเทศ ประสบการณ
การทำงานท่ีผานมารวมท้ังผลงานวิจัยในประเทศไทยออกมาเปนแนวทาง
การพัฒนาจิตวิญญาณในการทำงานเพื่อสูเปาหมายคนเปนศูนยกลาง 
ประกอบดวย วัตถุประสงคแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน ตัวช้ีวัดของความสำเร็จ
โดยผานความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ จนสามารถจัดทำ
เปนแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยดวยมิติจิตวิญญาณ (Spiritual 
Healthcare in Action) ซ่ึงประกอบดวย ความสำคัญ และแนวทางปฏิบัติ
รวม 8 บท ดังนี้ 

 บทที่ 1 การนำและการกำกับดูแล ผู นำระดับสูง (Senior 
Leadership) ชี้นำและทำใหองคกรประสบผลสำเร็จผานการกำหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมดานจิตวิญญาณ โดยเปนแบบอยางที่ดี มีการ
สื่อสารเชิงบวกที่สรางแรงบันดาลใจ กำกับดูแลใหเกิดพฤติกรรมที่ดี 
เปนองคกรที่หลอเล้ียงจิตวิญญาณในการทำงาน 

 ความสำคัญ การขับเคลื่อนองคกรใหเปนองคกรที่มีจิตวิญญาณ
เปนพื้นฐานนั้น จำเปนตองไดรับการสนับสนุน การชี้แนะ การขับเคลื่อน
และเปนตนแบบของผูนำ ผานวิสัยทัศนที่มีพลัง การสรางคานิยมดาน
จิตวิญญาณ (spiritual values) เพื่อยกระดับจิตวิญญาณใหเกิดขึ้น
ในองคกรใหสำเร็จ
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 บทที่ 2 กลยุทธ องคกรจัดทำกลยุทธเพื่อสงเสริมจิตวิญญาณ
ในการทำงาน กำหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่เนนคนเปนศูนยกลาง 
(person-centered) สนองความตองการดานจิตวิญญาณของบุคลากร 
ผูปวย ครอบครัว ชุมชน และนำกลยุทธไปปฏิบัติ

 ความสำคัญ การแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผูมีสวนรวมทุกระดับ 
รับฟงประสบการณผูปวย รับรูชีวิตดานในของบุคลากร และวิเคราะห
ปญหาสุขภาพ ขีดความสามารถองคกร เปนการจัดทำกลยุทธที่มีคุณคา 
มีความหมายตอทีมบุคลากร สามารถยกระดับจิตวิญญาณของบุคลากร 
และสงผลตอการดูแลที่เนนคนเปนศูนยกลาง

 บทท่ี 3 วัฒนธรรมองคกร องคกรสรางวัฒนธรรมดานจิตวิญญาณ 
วัฒนธรรมการสื่อสาร การแสดงออก การรับรูความหมาย คุณคาของงาน 
ปลูกฝงคานิยมหลัก และแนวคิดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเติบโตดาน
จิตวิญญาณ เกิดการเติบโตภายใน เกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่มีจิตวิญญาณ
เปนพื้นฐาน

 ความสำคัญ การสรางวัฒนธรรมองคกรจากคานิยมดานจิตวิญญาณ 
เชน ความรักอันแผไพศาล (authentic love) ความซื่อสัตย (honesty) 
ความเมตตา (kindness) ความไววางใจ (trust) ความเคารพ (respect) 
ความออนนอมถอมตน (humility) นำมาปฏิบัติรวมกันในทุกระดับ
จนเกิดเปนพฤติกรรมและเปนวัฒนธรรมองคกร

 บทท่ี 4 การจัดการและการออกแบบการทำงาน องคกรออกแบบ 
จัดการ และปรับปรุงบริการสุขภาพ/กระบวนการทำงานท่ีสำคัญ การส่ือสาร
อยางสรางสรรคท่ัวท้ังองคกร โดยคำนึงถึงคุณคาและความหมายท่ีบุคลากร
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ผูปวยและครอบครัวมีสวนรวม เพื่อการเติบโตดานจิตวิญญาณสงมอบ
คุณคาใหแกบุคลากร ผูปวย ครอบครัว และบรรลุความสำเร็จขององคกร

 ความสำคัญ การออกแบบงานที่เหมาะสมเปนปจจัยสำคัญ 
ที่สงเสริมจิตวิญญาณในการทำงานของบุคลากรได เชนการออกแบบงาน
ที่มีความยืดหยุน บุคลากรมีโอกาสสรางความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
มีความคิดเชิงบวก แสดงศักยภาพของตนเองไดจนรับรูคุณคาของตนเอง 
และไดทำงานที ่มีความหลากหลาย การออกแบบงานที ่ดี สงผลตอ
จิตวิญญาณในการทำงานและความสำเร็จขององคกร

 บทท่ี 5 การสงเสริมจิตวิญญาณในการทำงานของทีมผูใหบริการ 
องคกรมีทีมขับเคล่ือน ปลูกจิตสำนึกและหลอเล้ียงจิตวิญญาณใหบุคลากร
มีทักษะดวยการสรางบรรยากาศท่ีดี มีการจัดการความรูในมิติจิตวิญญาณ

 ความสำคัญ การปลูกจิตสำนึก หลอเลี้ยงจิตวิญญาณบุคลากร 
ดวยการสงเสริมใหมีการพัฒนาทักษะดานจิตวิญญาณ เปนกิจกรรมท่ีควรทำ
อยางสม่ำเสมอ มีกระบวนการจัดการที่เปนระบบ มีผูประสานงานหรือ
ผูอำนวยความสะดวกในการเรียนรูดานจิตวิญญาณ (SHA Facilitators) 
มีระบบการจัดการความรู ที ่ดี สรางสภาพแวดลอมในการถายทอด
แลกเปลี ่ยนองคความรู  กระบวนการเก็บเกี ่ยวความรู ประสบการณ
ดานจิตวิญญาณ (obtaining a spiritual history) การสรางแรงบันดาลใจ 

 บทท่ี 6 องคประกอบจิตวิญญาณในการทำงาน บุคลากรไดรับ
การปลูกจิตสำนึก ฝกฝนใหเติบโตดานในหรือรับรูชีวิตดานใน (inner life) 
ทำงานดวยความตระหนักในคุณคาและความหมายของงาน (meaningful 
work) เกิดจิตสำนึกรวมความเปนชุมชน (sense of connection  
community) มีพลังยึดเหน่ียวกับส่ิงท่ีศรัทธาในการทำความดี (spiritual 
connection)
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 ความสำคัญ บุคลากรแตละคนลวนมีจิตวิญญาณภายในท่ีซอนเรน
ถูกกดทับดวยปจจัยตางๆ การพัฒนาจิตวิญญาณจากองคประกอบครบ 
4 ดาน จึงมีความสำคัญ ไดแก การเติบโตดานในหรือรับรูชีวิตดานใน 
ทำงานดวยความตระหนักในคุณคาและความหมายของงาน มีจิตสำนึก
รวมในชุมชนและสัมพันธภาพที่ดี การเชื่อมกับพลังที่เหนือกวา บุคลากร
มีแรงบันดาลใจในการทำงาน และมีพลังในการทำความดี

 บทที่ 7 ระบบการดูแลผู ปวยที ่บูรณาการมิติจิตวิญญาณ 
องคกรมีระบบการดูแลผูปวยทั่วทั้งองคกรที่บูรณาการมิติจิตวิญญาณ 
คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย คุณคาและความหมายของชีวิต รวมทั้ง
ผูปวยที่อยูในระยะสุดทาย (respect for life & death)

 ความสำคัญ มีกระบวนการดูแลที ่ เน นคนเปนศูนยกลาง
และมีการบูรณาการมิติจิตวิญญาณในงานประจำ ความเคารพในสิทธิผูปวย
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ผูปวยและครอบครัวมีสวนในการวางแผน
และการตัดสินใจรวมกัน มีการบริการทางเลือกที่หลากหลาย สงผลให
เกิดระบบงานที่สมบูรณ สอดคลองกับบริบท คำนึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย

 บทที่ 8 สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเยียวยา องคกรมีโครงสราง
ทางกายภาพท่ีปลอดภัย สถาปตยกรรม ธรรมชาติ แสง สี เสียง ส่ิงอำนวย
ความสะดวกสำหรับผู ปวย (external healing) การเยียวยาภายใน
ตัวผูปวย (internal healing) ดวยการรับรู รับฟงความตองการ ความหวัง 
ความเช่ือ การสรางความสัมพันธเชิงบวกที่ดีระหวางทีมผูใหบริการ ผูปวย
และครอบครัว (interpersonal healing) สามารถใชชีวิตความเปนอยูท่ีดี 



Spiritual Healthcare in Action (SHA) 11

มีความสุขสบาย (behavioral healing) ในโรงพยาบาล เชน การรับประทาน
อาหาร การพักผอน ความผอนคลาย การใกลชิดครอบครัว และดำรงวิถีชีวิต
ไดใกลเคียงภาวะปกติ 

 ความสำคัญ สิ ่งแวดลอมที ่เอ ื ้อตอการเยียวยา (healing 
environment) เปนแนวคิดท่ีสรางสภาพแวดลอมในโรงพยาบาลท่ีสงเสริม
ศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความเปนมิตร มีพลังเชิงบวก ลดความวิตกกังวล 
การออกแบบไดเขาถึงความตองการของท้ังบุคลากร ผูปวยและครอบครัว
มากยิ ่งขึ ้น การใชวัสดุที ่สวยงามประณีต ประติมากรรม และศิลปะ 
รวมท้ังการใชสี แสง ทำใหโรงพยาบาลนาอยูเหมือนบาน

สมดุลของการพัฒนาคุณภาพ
 การพัฒนาคุณภาพที่มุ งไปสูความยั่งยืนดวยความสมดุลของ
การพัฒนาคุณภาพระหวางการใชแนวคิดจิตวิญญาณ (spirituality) 
ใชความรูและปญญา (knowledge) รวมกับการพัฒนาระบบและความคิด
สรางสรรค หมุนวงลอ PDCA (system) อยางตอเนื่อง จึงเกิดแนวคิด
การพัฒนาคนรวมกับการพัฒนางานเพื่อประโยชนของผูปวยและผูรับ
ผลงาน (ดังแผนภาพท่ี 2) 

แผนภาพท่ี 2 สมดุลของการพัฒนาคุณภาพสามแนวทาง
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แนวคิดของ SHA

Spiritual  การใสใจตอการเยียวยาความทุกขของมนุษย และตอบสนอง
Responsiveness ความตองการทางจิตวิญญาณ นอกเหนือจากการดูแลรักษาโรค
 และความเจ็บปวย โดยตองไดเกณฑมาตรฐาน (standard) 
 และความปลอดภัย (safety)

Human Growth การสงเสริมใหมนุษยเติบโตเต็มศักยภาพของตนเอง 
 และงอกงามไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ

Inspiration การสรางแรงบันดาลใจท่ีหลากหลายเพ่ือใหทุกคนมีจินตนาการ 
 มีพลังที่จะสรางสรรคองคกรและทุมเทใหกับการยกระดับ
 คุณภาพชีวิต คุณภาพบริการ และคุณภาพขององคกร

Reflection  การสรางระบบที่ทำใหเกิดการทบทวนสะทอนคิด ที่เปน
and Refinement สวนหน่ึงของการสื่อสาร การสะทอนผล และการรับฟง 
 เพื่อใหการทำงานเปนวิถีของการขัดเกลาตนเองและเปน
 โอกาสท่ีมนุษยจะพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตน

คำนิยาม
 จิตวิญญาณ (Spirituality) 
 จิตวิญญาณ คือความสุขที่เกิดจากการเชื่อมโยงตนเองกับผูอื่น 
ธรรมชาติ และส่ิงเหนือธรรมชาติ มีสติ สมาธินำมาซ่ึงความสงบสุข มีจิตใจสูง 
มีความรัก ความเมตตา ตระหนักรูในคุณคาของชีวิต เปนขุมพลังภายใน 
เปนอุดมการณและวิถีในการดำรงชีวิต รับรูวาฉันเปนใคร เปาหมายชีวิต
คืออะไร และปฏิบัติตนจนบรรลุถึงเปาหมายชีวิต ดำรงชีวิตอยูอยางมี
ความหมาย
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 จิตวิญญาณในการทำงาน (spirit at work, work place 
spirituality) เปนแนวความคิดใหมของการจัดการองคกรมีเปาหมาย
เพื่อมุงเนนประสิทธิภาพและเปาหมายองคกร ควบคูกับการหลอเลี้ยง
จิตวิญญาณในการทำงานของบุคลากร ใหเปนผูท่ีมีความสมบูรณมีศักด์ิศรี
ของความเปนมนุษย เปนความสัมพันธระหวางจิตวิญญาณของบุคลากร 
กับผูนำ คานิยม โครงสราง วัฒนธรรม และเปาหมายขององคกร หลอมรวม
ความเปนมนุษยกับการทำงานทำใหเกิดการปฏิบัติที่ดีที่งาม
 การวัดจิตวิญญาณในการทำงาน (Spiritual Healthcare in 
Action Scale) เครื่องมือไดถูกสรางขึ้นมาเพื่อวัดจิตวิญญาณในการ
ทำงาน ประกอบไปดวย 4 องคประกอบ ซึ่งมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน 
ไดแก ชีวิตดานใน (inner life) งานที่มีความหมายชัดเจน (meaningful 
work) สำนึกรวมความเปนชุมชน (sense of connection community) 
การเชื่อมกับสิ่งที่มีพลังเหนือกวา (spiritual connection) วัดการรับรู 
ความรูสึก หรือความเขาใจของบุคลากรแตละบุคคล
 Spiritual care การดูแลดานจิตวิญญาณ เปนการดูแลสุขภาพ
ที่เนนผูปวยและครอบครัวเปนศูนยกลาง ดวยการมีปฏิสัมพันธกับผูปวย
อยางแทจริง เพื่อคนหา รับรูความตองการ ความกังวลใจ ความหวัง 
ความหมาย หรือเปาหมายชีวิตของแตละบุคคล ในชวงท่ีเผชิญกับวิกฤติชีวิต 
และจัดระบบการตอบสนองท่ีเหมาะสม
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กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยดวยมิติจิตวิญญาณ
 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) พัฒนา
แนวทางการทำงานของสถานพยาบาลดวยจิตวิญญาณ ประกอบดวย 
การนำและการกำกับดูแล กลยุทธ วัฒนธรรมองคกร การจัดการ
และการออกแบบการทำงาน การสงเสริมจิตวิญญาณในการทำงาน 
องคประกอบจิตวิญญาณในการทำงาน ระบบการดูแลผูปวยที่บูรณาการ
มิติจิตวิญญาณ ส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเยียวยา และสามารถนำมาบูรณาการ
กับมาตรฐาน HA ตามแผนภาพท่ี 3

แผนภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยดวยมิติจิตวิญญาณ (SHA)

 นอกจากนี้สถานพยาบาลสามารถขอประเมินและรับรอง SHA 
ในลักษณะของโปรแกรมเฉพาะโดยอางอิงจากโครงสรางมาตรฐาน
เฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (Program and Disease Specific Standards: 
PDSS) ซึ่งสถานพยาบาลจะตองประเมินตนเองตามแนวทางของ SHA 
ตามแผนภาพที่ 4

SHA IISHA II

SHA II, VSHA II, V

SHA VIIISHA VIII

SHA V,VISHA V,VI

SHA IVSHA IV

SHA VIISHA VII

SHA I, IIISHA I, III
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 ผูนำระดับสูง ชี้นำและทำใหองคกรประสบผลสำเร็จ ผานการ
กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมดานจิตวิญญาณ โดยเปนแบบอยางที่ดี 
มีการสื่อสารเชิงบวกที่สรางแรงบันดาลใจ กำกับดูแลใหเกิดพฤติกรรมที่ดี 
เปนองคกรที่หลอเลี้ยงจิตวญิญาณในการทำงาน 

 ก. วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมดานจิตวิญญาณ

 (1) ผูนำระดับสูง กำหนดคานิยมดานจิตวิญญาณที่มีประโยชน
ตอผูอ่ืนและสังคม เหมาะสมกับบริบท กำหนดวิสัยทัศนองคกรดวยคานิยม
ดานจิตวิญญาณ เปนลายลักษณอักษร และถายทอดลงสูการปฏิบัติ 

บทที่ 1 การนำและการกำกับดูแล
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 คานิยมดานจิตวิญญาณ เชน

  • ความซ่ือสัตย (honesty)

  • ความเมตตากรุณา (kindness)

  • ความออนนอมถอมตน (humility)

  • รักโดยไมมีเงื่อนไข และเปนประโยชนตอผูอื่น 
   (altruistic love)

  • เคารพผูอื่น (respect for others) 

  • ความหวงใย (caring and concern)

  • ความเขาอกเขาใจ (empathy) 

  • การใชมุมมองเชิงบวก (positive thinking) 

  • ยินดีในการชวยเหลือผูอื่น 
   (appreciating the contributions of others)

  • ความสามารถในรับรูตัวเองและตระหนักถึงส่ิงตางๆ ท่ีเกิด  
   มีความเขาใจ ความคิด อารมณ ความรูสึก สิ่งที่ตนเอง
   ใหคุณคา (self-awareness)   

 (2) มีการกำหนดวิสัยทัศนที่มีคุณคา ชัดเจน เขาใจงาย กระชับ 
ทาทาย และสรางพลังใจ



แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยดวยมิติจิตวิญญาณ18

 (3) ผูนำระดับสูง ใชคานิยมดานจิตวิญญาณเปนหลักในการปฏิบัติ
รวมกันจนเปนวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อเอื้อตอการ
ทำงานที่มีศักดิ ์ศรีความเปนมนุษย รวมทั้งมุ งเนนคนเปนศูนยกลาง 
(person-centered)

 (4) บุคลากรใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานประจำ สงผลใหงาน
บรรลุเปาหมาย และเกิดปติสุข

 ข. ผูนำเปนแบบอยางที่ดี

 (1) ผูนำทุกระดับเปนแบบอยางที่ดีในการทำงานดวยคานิยม
ดานจิตวิญญาณ และมาตรฐานวิชาชีพ ขับเคล่ือนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค
จากเน้ือแทภายในของบุคลากรได

 (2) สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทำงานดวยความมุงม่ันจนสำเร็จ

 (3) ใหความสำคัญตอผลลัพธดานคุณคาของงาน (value-based 
care)

 ค. การสื่อสาร 

 (1) มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสะทอนถึงความยุติธรรม 
บุคลากรรับรูวาเปนกลุมคนหรือทีมเดียวกัน ทำงานรวมกัน ใชชีวิตรวมกัน 
มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
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 (2) ใชการสื่อสารเชิงบวกในทุกระดับ โดยคำนึงถึง ความสุข 
ความทุกข เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลที่มีคุณคา มีความผูกพันสามัคคี 
และปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

 (3) สื่อสาร หรือชี้แนะใหบุคลากรทุกระดับรับรู เขาใจ ถึงคุณคา 
ความหมายของงานท่ีรับผิดชอบรวมกัน หรืองานท่ีปฏิบัติเปนประจำ

 (4) กระตุนใหบุคลากรเกิดการเปล่ียนแปลงจากภายใน โดยใหอิสระ
ในการส่ือสาร หรือการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น หรือมีอิสระในการแสดงออก
ความตองการของตนเอง  
     (5) เสริมพลัง สงเสริมการตัดสินใจของบุคลากร สรางแรงบันดาลใจ 
หลอเลี้ยงบุคลากรใหมีจิตวิญญาณในการทำงาน และสรางจิตสำนึกรวม
ความเปนชุมชนในองคกรเพ่ือทำประโยชนตอสังคม

 ง. การกำกับดูแล
 มีการกำกับดูแลในประเด็นสำคัญ เชน กระบวนการสงเสริม
จิตวิญญาณในองคกร การบูรณาการจิตวิญญาณในการดูแลผู ปวย 
การประเมินผลลัพธ และการปรับปรุงอยางตอเน่ือง เปนตน

 จ. สงเสริมพฤติกรรมที่มี คุณธรรม จริยธรรม
 สงเสริมพฤติกรรมตามคานิยมดานจิตวิญญาณที่แสดงถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม ดวยการสรางสิ ่งแวดลอมในองคกรที่เหมาะสม 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
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 ฉ. ความสำเร็จขององคกร 

 (1) ผูนำระดับสูง ขับเคลื่อนการสรางจิตวิญญาณในการทำงาน
ใหกับบุคลากร โดยการช้ีนำผานวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมดานจิตวิญญาณ 
เปนองคกรที่สามารถหลอเลี้ยงบุคลากรใหมีจิตวิญญาณในการทำงาน 
ควบคูกับการเปนองคกรที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีการเรียนรู มีพลัง
เชิงบวก และมีความผูกพันในกันทุกระดับ 

 (2) ผูนำระดับสูง สามารถช้ีแนะและขับเคล่ือนจิตวิญญาณในการ
ทำงานของบุคลากร ใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง (focus on action) 
สามารถเช่ือมโยงสูการดูแลโดยเนนคนเปนศูนยกลาง 
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บทที่ 2 กลยุทธ

 องคกรจัดทำกลยุทธเพ่ือสงเสริมจิตวิญญาณในการทำงาน กำหนด
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่เนนคนเปนศูนยกลาง สนองความตองการ
ดานจิตวิญญาณของบุคลากร ผูปวย ครอบครัว ชุมชน และนำกลยุทธ
ไปปฏิบัติ

 ก. กระบวนการจัดทำกลยุทธ

 (1) องคกร จัดทำกลยุทธในการขับเคลื่อนจิตวิญญาณในการ
ทำงานดวยการแลกเปล่ียนแนวคิดในทีมนำ ผูมีสวนรวมทุกระดับ และผูมี
สวนไดสวนเสีย (stakeholder) โดยใชกระบวนการที่หลากหลาย เชน 
focus group หรือการฟงอยางลึกซึ้ง (appreciation inquiry & deep 
listening)
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 (2) รับฟงประสบการณของผูปวย (patient experience) รวมท้ัง
ความตองการ ความทุกขยากของชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี 
นำมากำหนดกลยุทธการทำงาน 

 (3) ผูนำระดับสูง ทีมนำและกรรมการบริหารของโรงพยาบาล 
มีโอกาสเรียนรูและปฏิสัมพันธกับผูปวย ครอบครัว และชุมชน เพื่อสัมผัส
ความทุกขยาก วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี  
        (4) องคกรรับรูชีวิตดานใน เปาหมายชีวิตของบุคลากรอยาง
ถองแท วาส่ิงใดท่ีบุคลากรทำแลวมีความสุข ส่ิงใดคือความทุกข และส่ิงใด
คือสิ่งที่เปนเปาหมายของชีวิต 
         (5) องคกรนำขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะห และกำหนดเปนวัตถุ
ประสงคเชิงกลยุทธดานจิตวิญญาณในการทำงาน การสรางศักยภาพ
ที่จำเปน สรางความรวมมือ และความย่ังยืนขององคกร 
 (6) องคกรสงเสริมการสรางจิตวิญญาณในการทำงาน (spirit at 
work) และคนเปนศูนยฺกลาง เปนสมรรถนะหลักขององคกร

 ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

 องคกรกำหนดกลยุทธที่เนนคนเปนศูนยกลาง สรางจิตวิญญาณ
ในการทำงานและการใชจิตวิญญาณในการดูแลผูปวย เพื่อตอบสนอง
ความตองการดานจิตวิญญาณของบุคลากร ผูปวย ครอบครัว ชุมชน 
และมุงสูการบรรลุเปาหมายขององคกรอยางสมดุล 
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 ค. การนำกลยุทธไปปฏิบัติ 
 (1) องคกรจัดทำแผนปฏิบัติการและถายทอดสู การปฏิบัติ 
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
 (2) องคกรกำหนดตัวช้ีวัดท่ีสำคัญดานจิตวิญญาณ เพ่ือใชติดตาม
การเปล่ียนแปลงทั้งดานบุคลากร ระบบงาน และกระบวนการดูแลผูปวย
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 องคกรสรางวัฒนธรรมดานจิตวิญญาณ วัฒนธรรมการสื่อสาร 
การแสดงออก การรับรูความหมาย คุณคาของงาน ปลูกฝงคานิยมหลัก 
และแนวคิด สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเติบโตดานจิตวิญญาณ เกิดการ
เติบโตภายใน เกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่มีจิตวิญญาณเปนพ้ืนฐาน

 ก. การสรางวัฒนธรรมองคกรดานจิตวิญญาณ

 (1) กำหนดคานิยมดานจิตวิญญาณที่จำเปนและเหมาะสมกับ
องคกร นำลงสูการปฏิบัติอยางครอบคลุม สงผลใหเกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงครวมกัน

บทที่ 3 วัฒนธรรมองคกร
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 (2) ผูนำระดับสูงและทีมงาน สรางแนวคิดการปรับตัวการทำงาน 
อันเกิดจากสถานการณตางๆ อยางคลองตัว ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
อยางเหมาะสม มีเหตุมีผล มีการปรับกระบวนการทำงานจากการเรียนรู
ในองคกร และจากประสบการณของผูปวย

 (3) องคกรสรางวัฒนธรรมการสื่อสาร วัฒนธรรมการมีสวนรวม 
มีปฏิสัมพันธที ่ดีในทีมงาน สงเสริมการชื ่นชมและใหอภัย ประสาน
ความรวมมือเพ่ือการดูแลที่ไรรอยตอ

 (4) องคกรสรางวัฒนธรรมการทำงานที ่บุคลากรไดมีอิสระ
ในการแสดงออกตามศักยภาพ แมวาจะไมใชงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ

 (5) องคกรสงเสริมการเรียนรูของบุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะ
ท่ีจำเปนในการทำงานควบคูกับการเรียนรูทักษะจิตวิญญาณ การใชความคิด 
หรืออารมณในเชิงบวก คนหาศักยภาพและความสามารถที่แทจริงในตัว
ของบุคลากร มาตอยอดในการทำงานขององคกรใหบรรลุเปาหมาย

 (6) องคกรสรางวัฒนธรรมการทำงานท่ีผูนำ ทีมงาน และพ่ีเลี้ยง
คุณภาพ สามารถช้ีแนะใหบุคลากรรับรูวางานประจำมีความหมาย มีคุณคา
ตอผูอื่นและตอตนเองเสมอ

 ข. แนวคิดและสภาพแวดลอมที ่เอ ื ้อตอการเติบโตดาน
จิตวิญญาณ

 (1) องคกรหลอหลอมคานิยมดานจิตวิญญาณ และแนวคิด
การทำงานเพื่อเปนประโยชนแกผูอื ่น ผานวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ 
แผนปฏิบัติการ และผานกิจกรรมการทำงาน
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 (2) องคกรสงเสริมใหบุคลากรมีอิสระในการแสดงออกตามศักยภาพ
ดวยความปรารถนาดี เพ่ือสนับสนุนใหองคกรบรรลุเปาหมาย แมวาจะไมใช
งานในหนาที่รับผิดชอบ

 (3) องคกรสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการเปนเจาของ 
มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของผลงานรวมกัน 

 (4) องคกรสงเสริมการทำงานท่ีมีความเหมาะสม ยืดหยุน สอดคลอง
กับบริบท วิถีชีวิต สมดุลระหวางงานและชีวิตสวนตัว

 (5) องคกรสงเสริมการทำงานที่สอดคลองกับเปาหมายชีวิตของ
บุคลากร เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางเปาหมายชีวิตและเปาหมาย
การทำงาน
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 องคกรออกแบบ จัดการ และปรับปรุงบริการสุขภาพ/กระบวน
การทำงานที่สำคัญ การสื่อสารอยางสรางสรรคทั่วทั้งองคกร โดยคำนึง
ถึงคุณคาและความหมายบุคลากร ผู ปวยและครอบครัวมีสวนรวม 
เพ่ือการเติบโตดานจิตวิญญาณสงมอบคุณคาใหแกบุคลากร ผูปวย ครอบครัว 
และบรรลุความสำเร็จขององคกร

 ก. การออกแบบการทำงาน  

 (1) องคกรมีการจัดโครงสรางงานคุณภาพที่บูรณาการดาน
จิตวิญญาณ โดยมีผูประสานงานการขับเคลื่อนมิติจิตวิญญาณ (spiritual 
facilitator) 

บทที่ 4 การจัดการและการออกแบบการทำงาน
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 (2) องคกรระบุขอกำหนดบริการสุขภาพ ครอบคลุมดาน
จิตวิญญาณที่สำคัญ เชน การดูแลที่เนนคนเปนศูนยกลาง การตอบสนอง
ความตองการดานจิตวิญญาณ เปนตน

 (3) ออกแบบการทำงานโดยคำนึงถึงกรอบแนวคิดที่เหมาะสม 
สอดคลองกับความตองการดานจิตวิญญาณ เชน กรอบแนวคิดการดูแล
สุขภาพแบบองครวม (holistic care) กรอบแนวคิดระบบการใหบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ (comprehensive care) กรอบแนวคิด optimal healing 
environment เปนตน

 (4) การออกแบบการทำงานที่คำนึงถึงแนวปฏิบัติของวิชาชีพ 
ความรูขององคกร คุณคา และความหมายในมิติจิตวิญญาณของ บุคลากร 
ผูปวยและครอบครัว

 (5) องคกรออกแบบการทำงานที่มีความเหมาะสม ยืดหยุ น 
สงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการมีสวนรวม หลอหลอมความสัมพันธที่ดี 
มีความรักความผูกพัน เกิดจิตสำนึกรวมในความเปนชุมชน

 (6) ออกแบบการทำงานใหบุคลากรมีโอกาสไดทำงานหลากหลาย 
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการทำงานท่ีมีความทาทาย ลดความเบ่ือหนาย สามารถ
คนหาศักยภาพดานอื่นออกมาได หรือการทำงานที่ไดมีสวนรวมตั้งแตตน
จนจบ เกิดความภาคภูมิใจ และเขาใจการทำงานของผูอื่น
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 (7) ออกแบบการทำงานที่มีการสื่อสารอยางทั่วถึงทุกรูปแบบ 
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ และการใชชีวิตรวมกันของบุคลากร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อสารเชิงบวกในทางสรางสรรคที่มีพลังในการ
สรางความรวมมือ สรางความเทาเทียม 

 ข. รับรูความตองการของบุคลากร ผูปวยและครอบครัว

 (1) องคกรเอาใจใสและรับรูความตองการ ความสุข ความทุกข
ของบุคลากรอยางถองแท เพื่อนำมาออกแบบการทำงานใหสอดคลอง
กับความตองการทั้งทางดานกายภาพ ขีดความสามารถ และเปาหมาย
ชีวิต 

 (2) องคกรมีกระบวนการใหคำแนะนำที่สรางสรรค ใหบุคลากร
เรียนรูขอมูลการปฏิบัติงานของตนดวยความเมตตาและเขาใจ เปดโอกาส
ใหมีการพัฒนาและเรียนรูคุณคา ความหมายของงานในความรับผิดชอบ
ของตนเอง

 (3) องคกรออกแบบการทำงานที่เอื้อใหบุคลากรมีโอกาสรับรู 
รับฟงเสียงสะทอน ประสบการณของผูปวยและครอบครัวอยางสม่ำเสมอ 
เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานอยางตอเนื่อง

 ค. การจัดการและปรับปรุงกระบวนการ

 (1) องคกรนำขอมูลที่ไดจากการรับรูความตองการของบุคลากร 
ผูปวยและครอบครัว มาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานดานจิตวิญญาณ 
และปลูกจิตสำนึก/สรางความตระหนักดานจิตวิญญาณใหกับทีม
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 (2) ทบทวน ปรับปรุงการออกแบบการทำงานที ่ออกแบบไว 
มีระบบการติดตาม การวัดระดับจิตวิญญาณในการทำงานของบุคลากร 
ความพึงพอใจ และความผูกพันของผูปวยและครอบครัว

 (3) นำผลการทบทวนมาสูการปฏิบัติเพื่อยกระดับองคกรใหเปน
องคกรที่มีจิตวิญญาณเปนพ้ืนฐานในการทำงานอยางยั่งยืน
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 องคกรมีทีมขับเคลื่อน ปลูกจิตสำนึกและหลอเลี้ยงจิตวิญญาณ
ใหบุคลากรมีทักษะดวยการสรางบรรยากาศที่ดี มีการจัดการความรู
ในมิติจิตวิญญาณ

 ก. การปลูกจิตสำนึกและหลอเลี้ยงจิตวิญญาณ

 (1) องคกรขับเคลื่อนการพัฒนาดานจิตวิญญาณ โดยมอบทีม
ขับเคลื่อนดานจิตวิญญาณ (spiritual facilitator) หรือผูที ่มีความรู
ความสามารถ และมีทักษะ ทำหนาที่ปลูกจิตสำนึก/สรางความตระหนัก
ดานจิตวิญญาณ (spiritual awareness) อำนวยความสะดวก ใหความ
ชวยเหลือ สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู เลือกเครื่องมือ เทคนิค
ที่เหมาะสม และจัดการความรู 

บทที่ 5 การสงเสริมจิตวิญญาณ
ในการทำงานของทีมผูใหบริการ
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 (2) มีการปลูกจิตสำนึกและหลอเล้ียงจิตวิญญาณ ดวยกระบวนการ
ที่ประณีต เหมาะสม สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของแตละกลุมโดย  

  • สรางทักษะการรับรูชีวิตดานใน มีความเอาใจใสตอจิตใจ 
และคุณคาของกันและกัน

  • สรางบรรยากาศและสนับสนุนใหบุคลากรแสดงความรูสึก
จากความปรารถนาของตนเอง มีอิสระในฐานะของมนุษยท่ีมีความเทาเทียม
และมีคุณคาที่เสมอภาคกัน

  • รับรูวาตนเองมีคุณคา มีความหมาย รับรูวาตนเองมีชีวิต
อยูเพื่อสิ่งใด (เปาหมายชีวิต: inner life)

  • ช้ีแนะใหเห็นคุณคาของการทำงานท่ีรับผิดชอบและสงเสริม
ใหมีโอกาสทำงานท่ีมีคุณคา มีความหมาย เกิดประโยชนตอผูอ่ืนและสังคม 
ดวยความรักอันแผไพศาล (meaningful work) 

  • สรางบรรยากาศการอยูรวมกัน บุคลากรมีความสัมพันธ
กับสิ่งตางๆ รอบตัว เปนความสัมพันธระหวางชีวิตตนเองกับผูอื่นอยาง
ลึกซึ้ง (sense of connection community)

  • สงเสริมใหบุคลากรมีการแบงปน ใหการสนับสนุนระหวาง
กันและกันอยางจริงใจ ไมเสแสรง มีเสรีภาพและความเทาเทียม มีความรูสึก
วาตนเปนสวนหนึ่งขององคกร
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  • ชี้แนะใหเกิดการเสริมพลังตนเองโดยเชื่อมโยงกับสิ่งที่มี
คุณคาเหนือกวา (spiritual connection) เชน สิ่งที่นับถือศรัทธา สิ่งที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำใหเกิดพลังบวกในการทำงาน พรอมใหการชวยเหลือ
ผูอื่นเสมอ

 ข. การจัดการความรูในมิติจิตวิญญาณ

 (1) องคกรจัดใหมีการรวบรวม และถายทอดความรูประสบการณ
ดานจิตวิญญาณที่สรางพลังบวก แรงบันดาลใจ หรือประเด็นที่ตองการ
ตอบสนองมิติจิตวิญญาณโดย 

  • นำเรื ่องเลาทางการแพทย (narrative medicine) 
มาบูรณาการกับการดูแลรักษาผูปวยแตละราย และประเมินผลลัพธ

  • บุคลากรมีโอกาสสัมผัสความทุกขยากของผูปวยและ
ครอบครัว ชุมชน โดยการลงเยี่ยมในพื้นที่หรือจากเร่ืองเลาประสบการณ 

 (2) มีการเรียนรูระหวางการทำงาน การเปนแบบอยางที่ดี (role 
model) การแลกเปลี่ยนวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีดานจิตวิญญาณ 
(good practice) นำไปขยายผล และพัฒนายกระดับจิตวิญญาณ

 (3) องคกรมีระบบปฐมนิเทศ มีโปรแกรมการหลอหลอมและดูแล
บุคลากรใหม ดวยแนวคิดการดูแลที่เนนคนเปนศูนยกลาง การดูแลดาน
จิตวิญญาณและวัฒนธรรมองคกรที่มีจิตวิญญาณเปนหัวใจสำคัญ
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บทที่ 6 องคประกอบจิตวิญญาณในการทำงาน

 บุคลากรไดรับการปลูกจิตสำนึก ฝกฝนใหเติบโตดานในหรือรับรู
ชีวิตดานใน ทำงานดวยความตระหนักในคุณคาและความหมายของงาน 
เกิดจิตสำนึกรวมความเปนชุมชน มีพลังยึดเหนี่ยวกับสิ่งที่ศรัทธาในการ
ทำความดี

 ก. การรับรูชีวิตดานในหรือคุณคาภายใน (Inner Life)

 (1) บุคลากรสามารถตระหนักและรับรูวาทุกคนมีชีวิตท้ังดานนอก
และดานใน รับรูคุณคาและเปาหมายชีวิตของตนเอง และมีความเขาอก
เขาใจผูอื่นอยางถองแท
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 (2) บุคลากรสามารถแสดงความตองการที่แทจริงจากดานใน 
คนพบคุณคาและศักยภาพของตนเอง

 ข. การทำงานท่ีมีความหมาย (Meaningful Work)  

 (1) บุคลากรรับรู  และตระหนักวางานที ่ปฏิบัติประจำวันมี
ความหมายตอตนเอง ตอผูอื่น และประโยชนตอสวนรวม

 (2) บุคลากรสามารถทำงานอยางอิสระ เต็มศักยภาพของตนเอง 
มีความสำเร็จและภาคภูมิใจในงานท่ีรับผิดชอบ

 (3) บุคลากรมีการทำงานท่ีสอดคลองกับอุดมการณและความชอบ
ของตนเอง เกิดพลังและปติสุขในการทำงาน

 (4) บุคลากรมีความเขาใจอยางถองแทถึงเปาหมาย ทิศทาง 
คานิยม และเหตุผลของการปฏิบัติหนาท่ี และเช่ือมโยงถึงคุณคาในเปาหมาย
ของงาน และคุณคาแหงตน (self-worth)

 (5) บุคลากร มีศรัทธาตอการทำงานในวิชาชีพ มีพลังกาย พลังใจ
ที่ดี และทำงานสำเร็จตามวัตถุประสงค

 ค. จิตสำนึกรวมความเปนชุมชน (Sense of Connection 
Community)

 (1) บุคลากรแสดงออกถึงการมีจิตสำนึกในการใหความรักแกผูอ่ืน 
การแบงปน มีความเปนพี่เปนนองระหวางบุคลากร ทีมงาน และผูกพัน
กับองคกร
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 (2) บุคลากรมีความสัมพันธที่ดี มีพลังรวมในการปฏิบัติงานอยาง
เต็มใจ ยอมรับความผิดพลาดรวมกันและนำมาปรับปรุง จนเกิดผลลัพธ
ที่ดี

 (3) สงเสริมแนวคิดของการใหความเคารพ การสรางความไววางใจ 
และความเช่ือมั่นในระหวางทีมงาน 

 (4) เกิดจิตสำนึกรวมความเปนชุมชน ในทุกระดับ มีการหลอมรวมใจ
เปนหน่ึงเดียว สงผลใหองคกรประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน

 ง. เช่ือมโยงกับส่ิงท่ีมีพลังหรือท่ีศรัทธา (Spiritual Connection)

 (1) สามารถเช่ือมโยงกิจกรรมการทำงานของตนเองกับส่ิงท่ีมีพลัง
เหนือกวา หรือสิ ่งที ่ตนเองนับถือ สงผลใหบุคลากรเกิดพลังเชิงบวก
ในการทำงาน มีพลังความดี มีความสมดุล ชวยเหลือผูอื่นอยางตอเน่ือง

 (2) สามารถฟนฟูจิตใจเมื่อทอแท หมดหวัง ดวยการเชื่อมโยง
สิ่งที่มีพลังเหนือกวา หรือส่ิงที่ตนเองนับถือ 

 (3) สามารถแนะนำแนวคิดนี้สูบุคลากร ผูปวยและครอบครัว
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บทที่ 7 ระบบการดูแลผูปวยที่บูรณาการมิติจิตวิญญาณ

 องคกรมีระบบการดูแลผู ป วยที ่บ ูรณาการมิติจ ิตวิญญาณ 
ใหความเคารพ เห็นคุณคาของผู ปวยและครอบครัว โดยยึดคนเปน
ศูนยกลาง และมีหลักการสำคัญ ดังนี้

 (1) มีความเห็นอกเห็นใจ และเขาใจผูอ่ืนอยางสม่ำเสมอ ใหการดูแล
ผูปวยดวยความเขาใจในปญหา ความทุกขรอน และใหการตอบสนอง
หรือสนับสนุนความตองการ (practicing compassionate presence) 

 (2) มีทักษะในการรับฟง รับรู  ความกังวล ความหวาดกลัว 
ความเจ็บปวด ความหวัง หรือความฝนของผูปวย (listening to patient's 
fears, hopes, pain, and dreams)

.   .  .

 

 

  
 

 

  
.

 
 

 

 

   
  (respect for life & death)
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.
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 (3) เก็บเกี่ยวความรูประสบการณดานจิตวิญญาณ (obtaining 
a spiritual history) 

 (4) ใหความสำคัญและเอาใจใสผูปวยและครอบครัวในทุกมิติ
ทั ้งรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ (being attentive to all 
dimensions of patients and their families: body, mind, social 
and spirit)

 (5) บูรณาการจิตว ิญญาณลงสู การปฏิบ ัต ิอยางเหมาะสม 
(incorporating spiritual practices as appropriate)

 ก. การเขาถึงและเขารับบริการ

      (1) จัดระบบการเขาถึงและเขารับบริการสอดคลองกับความตองการ
และบริบท คำนึงถึงสิทธิและมีคุณคา สมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

  • จัดบริการท่ีสามารถตอบสนองความตองการดานสุขภาพ
และดานจิตวิญญาณของผูปวย ครอบครัว และชุมชนไดอยางเหมาะสม 
ครอบคลุม มีระบบการประเมินผลและพัฒนาอยางตอเน่ือง 

  • ทบทวนวาผูปวยกลุมใดท่ีมีความตองการดานจิตวิญญาณ 
ที่อาจมีปญหาในการเขาถึง เชน ความลำบากและอุปสรรคในการเดินทาง 
กลุมโดดเดี่ยวตนเอง กลุมจิตเวช กลุมชายขอบ เปนตน

  •  วางระบบเพื่อใหกลุมเปาหมายดังกลาวสามารถเขาถึง
บริการในสถานพยาบาลและเครือขายในชุมชน พรอมการตอบสนอง
ความตองการดานจิตวิญญาณตามความเหมาะสม
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 (2) องคกรมีแนวทางในการคัดกรองผูปวยที่มีความตองการ
ดานจิตวิญญาณเปนพิเศษ

 (3) พิจารณาความตองการของครอบครัวและผู ใหการดูแล 
(care giver) ในการเขาถึงบริการดานจิตวิญญาณ เพื่อลดความวิตก
กังวล ความทุกข ในกรณีที่ผูปวยจำเปนตองไดรับการดูแลฉุกเฉินหรือ
เรงดวน

  • พิจารณาวาผูปวยเหลาน้ีมีความตองการอะไรเปนพิเศษ 
ในดานครอบครัว เศรษฐกิจ ตลอดจนความวิตกกังวลตางๆ (กาย จิตใจ 
สังคม และจิตวิญญาณ) รวมทั้งสิ่งที่มีความหมายในการดำรงชีวิต

 (4) สามารถใหขอมูลดานมิติจิตวิญญาณ และขอมูลการจัดบริการ
สำหรับผูปวยไดอยางสอดคลองกับความตองการดานจิตวิญญาณครบถวน
ตลอด 24 ชั่วโมง 

  • ระบุกลุมผูปวยที่สมควรพิจารณาวิธีใหขอมูลเปนพิเศษ 
ขอมูลที่สรางความออนไหวแกผูรับขอมูลที่มีความสำคัญตอกระบวนการ
ดูแล และวางแนวทางใหขอมูลที่เหมาะสม

     (5) ประเมินความสามารถในการรับผูปวยไวดูแลตามเกณฑที่
กำหนดไว ระบุความตองการดานจิตวิญญาณ อธิบายเหตุผลท่ีไมสามารถ
รับไว และชวยเหลือผูปวยในการหาสถานบริการสุขภาพที่เหมาะสม 
ไมสรางภาระ หรือเพิ่มความทุกขใหผูปวยและครอบครัว



แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยดวยมิติจิตวิญญาณ40

  • ทบทวนการรับไวหรือสงตอผูปวยที่อาจเปนการซ้ำเติม
ความทุกขแกผูปวยและครอบครัว เชน รับผูปวยท่ีซับซอนเกินกวาท่ีจะดูแล
ไดอยางมีคุณภาพ สงตอผูปวยโดยไมจำเปน การใหผูปวยไปสถานบริการ
สุขภาพอ่ืนโดยไมมีการประสานงาน หรือการประสานงานท่ีไมไดคำนึงถึง
ปญหาที่ผูปวยและครอบครัวตองเผชิญอยางรอบดาน เปนตน

  • ผูปวยท่ีจำเปนตองไดรับการดูแลฉุกเฉินหรือเรงดวนไดรับ
การประเมินดานจิตวิญญาณ เมื่ออาการคงท่ี ในเวลาท่ีเหมาะสม

  • มีการดูแลดานจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัว 
กรณีที่ไมอาจรับผูปวยซ่ึงมีขอบงชี้ไวในหนวยงานวิกฤติได

  • ระบบสงตอคำนึงถึงการดูแลดานรางกาย ความตองการ 
ความรูสึกของผูปวย ความตอเนื่องในการรักษา และการประสานงาน
ระหวางหนวยบริการ เพ่ือใหผูปวยรูสึกปลอดภัย อบอุนใจในระบบท่ีวางไว

 (6) ตามรอย ทบทวน ประเมินผล ปรับปรุง เพ่ือสรางความม่ันใจ
ใหกับผูปวยและครอบครัววา การเขารับบริการที่จัดใหมีคุณคาและมี
ความหมายตอชีวิตตามบริบทของผูปวยมากที่สุด ไมวาผลลัพธการรักษา
จะเปนอยางไร

  • ปรับปรุงแนวทางการดูแลผูปวยที่สถานบริการสุขภาพ
ไมอาจรับไวรักษา ระบบท่ีวางไวมีความออนโยนตอผูปวยมากนอยแคไหน 
มีระบบท่ีสามารถทดแทนและมีคุณคาตอผูปวยอยางไร ดำเนินการปรับปรุง
ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว โดยประสานกับผูเก่ียวของและแหลงทรัพยากร
ตางๆ ที่มีโอกาส
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 (7) กระบวนการขอความยินยอมจากผู ปวยและครอบครัว 
ควรรับฟงความตองการดานจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัวอยาง
ลึกซ้ึง บันทึกเพ่ือการส่ือสาร และเปนหลักฐานดานการดูแลกอนใหบริการ
หรือกระทำหัตถการสำคัญ

    ข. การประเมินผูปวย

 (1) ผูปวยทุกรายไดรับการประเมินความตองการดานจิตวิญญาณ
และปญหาสุขภาพอยางถูกตอง ครบถวน และเหมาะสมควบคูกัน 

 (2) มีการประสานงานกันเพื่อลดความซ้ำซอน มีการระบุปญหา
และความตองการดานจิตวิญญาณท่ีเรงดวนและสำคัญ

  • สงเสริมใหมีการประเมินปจจัยดานจิตวิญญาณครอบคลุม
ถึงครอบครัว และผูใหการดูแล 

  • การประเมินควรระบุท้ังโรค (disease) และความเจ็บปวย 
(illness) ตามการรับรูของผูปวย

  • การประเมินแรกรับของผูปวยประกอบดวย ประเมิน
ความตองการของผูปวย ปญหาและความตองการที่ผูปวยตองการใสใจ
เปนพิเศษ เชน การกิน การนอน การเคลื่อนไหว การขับถาย ความวิตก 
ความหวาดกลัว รวมถึงประเด็นจิตใจอื่นๆ เชน ความหวัง ความกังวล 
ความเช่ือ ความศรัทธา และความตองการในชีวิต เปนตน

  • การประเมิน ไมซ้ำเติมความรูสึกผูที่กำลังประสบปญหา 
ไมเปนการประเมินเฉพาะตามรูปแบบที่มีอยู แตเปนการรับรูที่ควบคูกับ
การใหความรูสึกที่อบอุน เขาใจ พรอมที่จะรวมแกปญหา 
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  •  ทีมงานสามารถใชทักษะการฟงอยางลึกซ้ึง ไมดวนตัดสิน 
เพื่อประเมินความตองการดานจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัวได 
เชน ระบุหรือรับรู สิ่งที่ผูปวยคิดวามีความหมายตอตนเองหรือเปาหมาย
ชีวิต ระบุหรือรับรู  ความเชื ่อ ทัศนคติ ความรูสึกที่มีตอการเจ็บปวย 
หรือการสูญเสีย ระบุหรือรับรู วาสิ ่งใดที่เปนความกลัวหรือความหวัง 
ของผูปวย

  •  มีการใชแนวทางปฏิบัติทางคลินิกและทักษะการประเมิน
ดานจิตใจที่เหมาะสมกับผูปวยแตละรายครอบคลุมปญหาทางรางกาย 
จิตใจ สังคมและความตองการดานจิตวิญญาณผานกระบวนการตางๆ 
เชน ประสบการณผูปวย (patient experience) เรื ่องเลาของผูปวย 
และความตองการของครอบครัว เปนตน

  •  การจ ัดส ิ ่งแวดลอมเพ ื ่อใช ในการประเม ินปญหา
และความตองการ ควรอยูในลักษณะที่เอื ้อตอการเยียวยา (healing 
environment) ผูประเมินไดรับการอบรมเทคนิคการประเมินที่เหมาะสม 
รวมถึงการกระตุนใหผูปวยบอกเลาเรื่องราวเพื่อทำความเขาใจปญหา
ของตนเอง                  

  •  อธิบายผลการประเมิน และการตอบสนองใหแกผูปวย
และครอบครัวดวยภาษาท่ีชัดเจนและเขาใจงาย

  •  บันทึกความตองการดานจิตใจ จิตวิญญาณและการดูแล 
(spiritual need and care) ลงในบันทึกรายงานผูปวย เพื่อการสื่อสาร
และเปนหลักฐานดานการดูแล
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  •  ทำ Mini-research ความตองการดานจิตวิญญาณของ
ผูปวยกลุมตางๆ เพื่อเปน evidence-based ปรับปรุงตามผลการทำ 
Mini-research ที่ไดรับ  

 ค. การสงตรวจเพ่ือประกอบการวินิจฉัยโรค

 (1) วางแนวทางการอธิบายผลการตรวจที่ผิดปกติหรือสงตรวจ
เพิ่มเติม ซึ่งอาจจะเปนเรื่องยากที่คนทั่วไปสามารถเขาใจความหมายได

  • จัดส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการใหขอมูล ส่ือสารแบบเห็นอก
เห็นใจ ดวยความละเอียดออนหรือระมัดระวังในการใหขอมูล เขาใจมุมมอง
การรับรูของผูปวยและครอบครัว 

  • พิจารณาผลกระทบในการสงผู ป วยไปตรวจนอก
โรงพยาบาล ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเครียด ความกังวล หรือมีภาระ
บางอยางที่ไมสามารถดำเนินการได 

 (2) มีการดูแลทางดานจิตใจของผูปวยและครอบครัว ดวยความ
เขาใจในความเชื่อ ความศรัทธา ความตองการ ความหวังของผูปวย 
และประคับประคองการเผชิญความเสียใจ สรางความหวัง กำลังใจในการ
ดำรงชีวิตตอไป 

 ง. การวินิจฉัยโรค

 (1) รับฟง รับรู ความหมายการเจ็บปวยของผูปวยอยางเขาใจ 
เพื่อตอบสนองตอความทุกข และเยียวยาผูปวยและครอบครัวไดอยาง
เหมาะสม          
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 จ. การวางแผนการดูแลผูปวย 
 (1) มีแนวทางปฏิบัติที ่เหมาะสม บูรณาการองคความรู ดาน
จิตวิญญาณและประสบการณผู ปวยเปนแนวทางรวมในการวางแผน
การดูแลผูปวย   
    (2) ผูปวยและครอบครัวมีโอกาสตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา
หลังจากไดรับขอมูลที่เพียงพอ และรวมในการวางแผนการดูแล มีโอกาส
แลกเปลี ่ยนความรู ร วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการรักษาพยาบาล
และการดูแลตนเองดวยความเขาใจ

 (2) ทบทวนการวินิจฉัยโรคท่ีผิดพลาด ไมครบถวน ลาชา เพ่ือดูแล
ผลกระทบทางดานจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัว

 (3) บันทึกการวินิจฉัยโรคและความเจ็บปวยในเวชระเบียน 
เพื่อส่ือสารในทีมสหสาขาวิชาชีพ 

. 

.
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 (3) ทบทวนแผนการดูแลผูปวยที่มีปญหาทางดานจิตใจ สังคม 
จิตวิญญาณ นำมาปรับปรุงแผนการดูแลที่ครอบคลุมทุกมิติและประสาน
แผนการดูแลอยางไรรอยตอ

 ฉ. การวางแผนจำหนาย 

 (1) กำหนดแนวทาง ขอบงชี ้ และกลุมเปาหมายสำคัญดาน
จิตวิญญาณ สำหรับการวางแผนจำหนาย 

 (2) ประเมิน ระบุปญหา/ความตองการดานจิตวิญญาณของผูปวย
ที่จะเกิดขึ้นหลังจำหนาย และประเมินซ้ำเปนระยะ ในชวงที่ผูปวยไดรับ
การดูแลในโรงพยาบาล

 (3) แพทย พยาบาล และวิชาชีพที ่เกี ่ยวของ รวมทั้งผู ปวย
และครอบครัว มีสวนรวมในการวางแผนจำหนาย เพื่อสรางความมั่นใจ
ตามหลักการเสริมพลังวาผูปวยมีศักยภาพ มีความเชื่อมั่น สามารถดูแล
สุขภาวะของตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีและภาคภูมิใจ

 (4) มีระบบสนับสนุนผูปวยในการดูแลตนเอง หรือใหความรู
แกผูใหการดูแลพรอมกระบวนการสนับสนุนใหกำลังใจ เห็นคุณคาตนเอง
เพื่อสามารถดูแลผูปวยไดอยางมั่นใจ และติดตามประเมินผลอยางเปน
ระบบ

  (5) ทำงานรวมกับองคกรตางๆ ชุมชน ครอบครัว เพื่อสราง
ความม่ันใจใหกับผูปวย สามารถใชชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณคา มีศักด์ิศรี
ความเปนมนุษย
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 ช. การดูแลผูปวย

 (1) มีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเยียวยาและการดูแลที่มีคุณภาพ 
โดยคำนึงถึงศักด์ิศรีศักด์ิศรีความเปนมนุษย และความเปนสวนตัวของผูปวย 
มีความสะดวกสบาย และความสะอาด การปองกันอันตราย ความเครียด 
เสียง สิ่งรบกวนตางๆ ไมตัดขาดผูปวยจากโลกภายนอกและไมบั่นทอน
ความเปนมนุษย

 (2) สามารถตอบสนองตอความตองการหรือปญหาของผูปวย
ในลักษณะองครวม โดยเฉพาะอยางยิ ่งปญหาทางดานจิตใจ สังคม 
จิตวิญญาณ มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและประสานการดูแลผูปวย
ภายในทีม เพื่อความตอเนื่องในการดูแล

 (3) ทีมผู ใหบริการสามารถใชทักษะการฟง ในการประเมิน
และมีความไวตอการรับรู ความตองการดานจิตวิญญาณ ของผู ปวย
และครอบครัว เชน

.   

.
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  •  ระบุหรือรับรูสิ่งที่ผูปวยคิดวามีความหมายตอตนเอง
หรือเปาหมายชีวิต

  •  ระบุหรือรับรูความเชื่อ ทัศนคติ ความรูสึกที่มีตอการ
เจ็บปวย หรือการสูญเสีย

  •  ระบุหรือรับรูวาสิ่งใดที่เปนความกลัว หรือความหวัง 
ของผูปวย

  •  ระบุหรือรับรูวาการเจ็บปวยคร้ังน้ีจะสงผลกระทบตอผูอ่ืน 
หรือครอบครัวอยางไร

  •  มีการส่ือสารระหวางทีม เพ่ือนำแผนการดูแลท่ีกำหนดไว
สูการปฏิบัติ

  •  มีการติดตามผลลัพธที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงการรับรู
ความตองการดานจิตวิญญาณ 

 (4) รับฟงความรู สึก ความตองการของผู ปวยในทุกขั ้นตอน 
ของการดูแล ดวยความเขาใจในแงมุมของผูปวย เปดใจกวาง ไมดวนตัดสิน 
หรือใชระบบที่วางไวเปนคำตอบ

 (5) สรางความมั่นใจวา ทีมงานทุกคนในองคกร มีความเคารพ 
เห็นคุณคาของผูปวยและครอบครัว
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 ซ. การดูแลผูปวยและการใหบริการที่มีความเสี่ยงสูง

 (1) ทีมผูใหบริการไดรับการฝกอบรมทักษะดานจิตวิญญาณ 
ควบคูกับการใชแนวทางการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง การใหบริการ
และหัตถการท่ีมีความเสี่ยงสูง นำมาสูการปฏิบัติอยางมืออาชีพ

 (2) ประเมินและระบุความตองการดานจิตใจและจิตวิญญาณ
ของผูปวยและครอบครัว นำมากำหนดวิธีการตอบสนองผูปวยอยางรวดเร็ว 

 (3) เมื่อผูปวยมีอาการทรุดลงหรือเปลี่ยนแปลงเขาสูภาวะวิกฤติ 
มีการชวยเหลือจากผูท่ีเช่ียวชาญกวาอยางทันทวงที มีการส่ือสาร ใหความรู 
ประคับประคองจิตใจผูปวยและครอบครัว 

 (4) ตามรอยผูปวยท่ีมีความเส่ียงสูงหรือไดรับบริการท่ีมีความเส่ียงสูง 
(อาจใชการติดตามผูปวยจริงๆ การสัมภาษณประสบการณของผูปวย
และครอบครัว และการสนทนากลุมรวมกัน) เพื่อรับรูผลลัพธจากการ
ตอบสนองดานจิตวิญญาณท่ีไดรับจากทีมผูใหบริการ และนำมาปรับปรุง 

 (5) จัดระบบงานหรือสรางสิ่งแวดลอมเพื่อลดความรูสึกกังวล 
ไมมั่นใจ หรือความทุกขทรมานตางๆ ของผูปวยและครอบครัว
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 ฌ. การดูแลเฉพาะ

 การระงับความรูสึก
       (1) ผูปวยไดรับการเตรียมความพรอมทางดานรางกาย จิตใจ 
และจิตวิญญาณกอนการระงับความรูสึก

       (2) ทีมประเมินความตองการดานจิตวิญญาณ และบันทึกใน
เวชระเบียน เพ่ือใหทีมบริการผูปวยสามารถนำมาตอบสนองความตองการ
ของผูปวย

 (3) มีการระงับความรูสึกผูปวยโดยคำนึงถึงความตองการดาน
จิตวิญญาณ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

 (4) ทีมสามารถใชขอมูลและการสื่อสารที่เหมาะสมกับการรับรู
ของผูปวยและครอบครัว และเอื้อตอการดูแลอยางสอดคลองทั้งดาน
การรักษาและการเยียวยา

. 
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 (5) ตามรอยความตองการดานจิตวิญญาณของผูปวยที่ไดรับ
การระงับความรูสึกในแตละขั้นตอนการบริการวิสัญญี และนำมาปรับปรุง
ระบบบริการระงับความรูสึก

 การผาตัด

 (1) วางแผนการดูแลสำหรับผูปวยที่จะรับการผาตัดแตละราย 
ประเมินความวิตกกังวลและความตองการดานจิตวิญญาณนำมาตอบสนอง
อยางบูรณาการ 

 (2) อธิบายความจำเปน ทางเลือกของวิธีการผาตัด โอกาสที่ตอง
ใหเลือด ความเส่ียง ภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนใหแกผูปวยและครอบครัว 
หรือผู ที ่ตัดสินใจแทนผู ปวยดวยความเขาใจในขอกังวลอยางสมดุล
ดานความปลอดภัยและเคารพการตัดสินใจ

       (3) ผูปวยและครอบครัวไดรับการสื่อสารขอมูล ผลการผาตัด
ท่ีเหมาะสม ท่ีไมเปนการซ้ำเติมความทุกขแกผูปวยและครอบครัว สอดคลอง
เหมาะสมกับการรับรูของแตละคน 

       (4) จัดระบบงานและสรางสิ่งแวดลอมใหผูปวยและครอบครัว
ที่มารับบริการผาตัด ลดความรูสึกกังวล ไมมั่นใจ รับฟงความตองการ 
ตลอดจนความทุกขทรมานตางๆ ของผูปวย นำมาทบทวนปรับปรุง
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 อาหารและโภชนบำบัด

 (1) ผูปวยไดรับอาหารท่ีเหมาะสม มีคุณคาทางโภชนาการเพียงพอ
กับความตองการพื้นฐานของผูปวย

 (2) มีระบบบริการอาหารที่ดี สอดคลองกับวิถีชีวิต ความเชื่อ 
ศาสนา ภายใตสิ่งแวดลอม กลิ่น แสง สี ที่เหมาะสม

 (3) จัดเวลาการรับประทานอาหารที่เหมาะสม ใกลเคียงกับวิถี
ชีวิตจริง และเปดโอกาสในการรับประทานอาหารกับครอบครัว หรือคนท่ี
ผูปวยมีความคุนเคย

      (4) ผูปวยที่มีปญหาดานโภชนาการไดรับการประเมินภาวะ
โภชนาการ วางแผนโภชนบำบัด ไดรับอาหารที่มีคุณคา โดยสามารถใช
ทรัพยากร ตลอดจนความเช่ือมาดัดแปลงใหเหมาะสม

. 
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 การดูแลผูปวยระยะประคับประคอง       
 (1) ทีมผู ใหบริการผู ปวยสรางความไววางใจ ความเชื ่อมั ่น 
(enhancing trust) แกผูปวยและครอบครัว ตระหนักในการประเมิน
ความตองการดานจิตวิญญาณ คนหาคุณคา ความหมายของชีวิตของผูปวย
ระยะประคับประคองทุกราย นำมาวางแผนการดูแลที่ตอบสนองตอ
ความปรารถนาของผูปวย (fulfill the last wish)   
   (2) รับฟงประสบการณ ความตองการของผูปวยและครอบครัว 
โดยใหเกียรติอยางเทาเทียม เสมอภาคในสิทธิการรับรู มีสวนรวมวางแผน
การรักษาและมีทางเลือกอยางพึงพอใจ มีการติดตามประเมินซ้ำนำมา
ปรับปรุงแผนการดูแลอยางยืดหยุนตามความตองการเฉพาะ ครอบคลุม
ความตองการดานจิตสังคมและจิตวิญญาณ   
  • รับฟงเรื่องราวจากผูปวยหรือครอบครัว ดวยสติ สมาธิ 
เขาใจในความตองการอยางแทจริง สรางสัมพันธภาพระหวางครอบครัว
ใหใกลชิด คำนึงถึง สิทธิ ความเช่ือ และศาสนา ของแตละครอบครัว   
  • รับรู ความเชื่อ ทัศนคติ ความรูสึกที่มีตอการเจ็บปวย 
หรือการสูญเส ีย กำหนดแนวทางในการใหความชวยเหลือ หรือ
การสนับสนุน   
  • ระบุหรือรับรูวา ผูปวยคิดวาการเจ็บปวยคราวน้ีจะสงผล
กระทบตอผูอื่น หรือครอบครัวอยางไร พรอมทั้งกำหนดแนวทางแกไข 
เยียวยา   
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   • มีทักษะใชเทคนิค การส่ือสารตามแนวทางในการส่ือสาร
เรื่องราวชีวิต (narrative medicine) กับผูปวย

     (3) มีการประเมินอาการ ความตองการ ความเช่ือของผูปวยระยะ
สุดทายท่ีมีความเฉพาะเจาะจง และนำผลการประเมินมาใชในการวางแผน
ดูแล ตอบสนองความตองการของผูปวยและครอบครัวเพื่อเตรียมตัว
ในวาระสุดทายของชีวิตอยางสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (good dead) 
การประเมิน เชน

  •  อาการคล่ืนไสอาเจียน และภาวะหายใจลำบาก

  •  ปจจัยที่ทำใหอาการทางรางกายทุเลาหรือกำเริบ

  •  ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม ดานจิตวิญญาณของ
ผูปวยและครอบครัว 

  •  ความตองการดานจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัว 
เชน ความสิ้นหวัง ความทุกขทรมาน ความรูสึกผิด หรือการใหอภัย สิ่งที่
ผูปวยคิดวามีความหมายตอตนเองหรือเปาหมายของชีวิต

    (4) บันทึกและส่ือสารระหวางทีมสหสาขาวิชาชีพ เพ่ือนำแนวทาง
ที่กำหนดไวมาปฏิบัติอยางทั่วถึง

    (5) จัดสิ่งแวดลอมสำหรับดูแลผูปวยระยะสุดทายในโรงพยาบาล
ใหมีบรรยากาศผอนคลาย ออนโยน ไมวาเหว มีความละเอียดออน ในดาน
รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และอุณหภูมิ
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    (6) สงเสริมและสนับสนุนใหครอบครัวของผูปวย มีความมั่นใจ
ที่จะดูแลผูปวยระยะสุดทายในสิ่งแวดลอมที่ผู ปวยคุนชิน ทามกลาง
ความอบอุนในครอบครัว 
     (7) ทบทวนบทเรียนการดูแลผู ป วยระยะประคับประคอง
ถึงคุณคาหรือประโยชนที่ไดรับ กิจกรรมใดที่ลดทอน หรือเพิ่มคุณคาของ
ความเปนมนุษย

 (8) มีแนวทางการดูแลการเผชิญภาวะความโศกเศราอันเกิดจาก
การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก (bereavement)

  การจัดการความปวด 

 (1) ทีมผูใหบริการมีการรับฟง รับรู เร่ืองราวท่ีทำใหเกิดความเขาใจ
ที่มาของความปวดและผลกระทบ ดวยความเขาใจ ความรัก ความเมตตา 
การใหอภัย เคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย เพื่อแสวงหาทางเลือก
และจัดการความปวดควบคูกับมาตรฐานวิชาชีพ
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      (2) ทบทวนหรือคนหาผูปวยที่มีอาการปวดซึ่งรักษาตัวที่บาน 
(เชน ผูปวยมะเร็ง) จัดระบบใหผูปวยสามารถไดรับการบำบัดอาการปวด
อยางไดผล ทามกลางการดูแลอยางมีศักดิ์ศรีในครอบครัว 

 การฟนฟูสภาพและสมรรถภาพ 

 (1) ประสานความรวมมือระหวางวิชาชีพที่เกี่ยวของในการฟนฟู
สภาพผูปวย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสดุแกผูปวย

 (2) ทีมผูใหบริการมีการส่ือสารสรางความหวัง เสริมพลังใหผูปวย
และครอบครัวมีความรูในการดูแลที่ถูกตอง เพื่อชวยฟน ยกระดับหรือ
ธำรงไวซึ่งระดับที่เหมาะสมในการใชงานอวัยวะ สามารถดูแลรับผิดชอบ 
และพึ่งตนเอง มีคุณภาพชวีิตและการดำรงชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรี 

  • กลุมผูปวยท่ีทุพพลภาพ ตองพ่ึงพิง หรือตองรับการฟนฟู
สภาพเปนเวลานาน นำแนวคิด “กายพิการ ใจไมปวย” มาสรางความหวัง
ใหผูปวยและครอบครัว ใหกำลังใจและฟนฟูสภาพจิตใจควบคูกับการฟนฟู
สภาพรางกาย สรางสัมพันธภาพในครอบครัวของผูปวยและเสริมพลัง
ใหครอบครัวมีความมั่นใจในการดูแลผูปวย

 (3) ผูใหการดูแล มีความรูในการดูแลที่ถูกตอง วิธีการเยียวยา
ตนเอง และการสรางพลังเชิงบวกใหเห็นคุณคาของงานท่ีตนเองปฏิบัติ

 (4) มีแนวทางการดูแลที่บาน (home care) ตามมาตรฐาน
และยืดหยุนตามวิถีชีวิต ประสานความชวยเหลือใหผูปวยสามารถอยูใน
สังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีและติดตามอยางตอเน่ือง โดย
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  • สงเสริมให ผูปวยและครอบครัวใชทรัพยากรในพื้นที่
ในการดูแลตนเอง เชน อาหาร การละเลน การปลูกพืช เลี้ยงสัตว

  • ใชศาสนา วัฒนธรรมรวมกับการดูแลสุขภาพ สอดคลอง
กับความตองการและตามความเช่ือ วิถีชีวิตในชุมชน 

  • สงเสริมใหชุมชนมีความเอ้ือเฟอและดูแลกันแบบจิตอาสา 
ในรูปแบบตางๆ เชน จิตอาสา เครือขาย หรือเพื่อนชวยเพื่อน
  • เช่ือมโยงกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ ในการดูแล
ผูปวย ชุมชน แบบไรรอยตอ 

  • สรางพลังในเชิงบวกและสะทอน ใหชุมชนเห็นคุณคา
ของผูปวย และของตนเอง

 (5) คนหาผูพิการในชุมชน เรียนรูวิถีชีวิตของผูพิการเหลานั้น 
ประสานความชวยเหลือใหผูพิการสามารถอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี 
และติดตามอยางตอเน่ือง 
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 ญ. การใหขอมูลและการเสริมพลังแกผูปวยและครอบครัว   

 (1) องคกรสามารถสงเสริมใหผูปวยและครอบครัว มีศักยภาพ
อยางสูงสุด มีความเชื ่อมั ่นในตนเองและดูแลสุขภาวะของตนเองได
อยางมีศักดิ์ศรีและภาคภูมิใจ มีคุณคาในตัวเอง บรรลุเปาหมายชีวิต 
(Self-esteem) โดย

  • ผูปวย ครอบครัว และผูใหการดูแล มีโอกาสแลกเปล่ียน
ความรูกับทีมผูใหบริการ โดยคำนึงถึงคานิยมและความพึงพอใจของผูปวย
และครอบครัว เพื่อใหผูปวยสามารถดูแลตนเองดวยความเขาใจ

  • ประเมินผูปวยเพ่ือวางแผนและกำหนดกิจกรรมการเรียนรู 
การประเมินครอบคลุมปญหา/ความตองการของผูปวย ขีดความสามารถ 
ภาวะทางดานจิตวญิญาณ ความพรอมในการเรียนรูและการดูแลตนเอง 

  • ใหขอมูลสำหรับการดูแลตนเองที่จำเปน อยางชัดเจน 
เขาใจงาย รวมกับการสรางปฏิสัมพันธที่ดีระหวางผูปวยและครอบครัว 

 (2) กำหนดแนวทางการดูแลตนเองที่เหมาะสมรวมกับผูปวย
และครอบครัว ตอบสนองความตองการดานจิตวิญญาณ รวมทั้งติดตาม
ปญหาอุปสรรคในการดูแลตนเองอยางตอเน่ือง

 (3) จัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จำเปนใหแกผูปวยและครอบครัว 
เพื่อสรางความมั่นใจวาผูปวยและครอบครัวสามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง 
ใชชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณคา และมีศักดิ์ศรี



แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยดวยมิติจิตวิญญาณ58

 ฎ. การดูแลตอเนื่อง 

 (1) ประเมินปญหา อุปสรรคที่ผูปวยและครอบครัวตองเผชิญ 
เมื่อไดรับการสงตอไปรับบริการในระดับที่สูงขึ้น หรือสถานพยาบาล
ใกลบาน นำขอมูลที่ไดมาวางแผนปรับปรุงระบบงานของโรงพยาบาล 
เพื่อสรางความมั่นใจและความอบอุนใจแกผูปวยและครอบครัว

 (2) ทบทวนวาในชุมชนมีหนวยบริการสุขภาพหรือองคกรใด
ที่สามารถใหการดูแลผูปวยตอเนื่องได สรางความรวมมือและประสาน
ในการดูแลผูปวยอยางไรรอยตอ เพ่ือปองกันผูปวยถูกทอดท้ิง และสามารถ
ใชชีวิตไดอยางปกติสุข

 (3) บูรณาการกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเขากับกระบวนการดูแล
ตอเนื่อง ภายหลังจำหนายผูปวยอยางสอดคลองกับขีดความสามารถ 
วิถีชีวิต และบริบทของผูปวย สังคม ชุมชน

 (4) มีกระบวนการสนับสนุนผูใหการดูแลมีกำลังใจ เห็นคุณคา
ตนเอง และมีระบบติดตามประเมินผล

 (5) มีกระบวนการสื่อสาร แลกเปลี่ยนสารสนเทศระหวางทีม
ผูใหบริการเก่ียวกับความตองการของผูปวยแตละราย
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 องคกรมีโครงสรางทางกายภาพที่ปลอดภัย มีการออกแบบ
สถาปตยกรรม ธรรมชาติ แสง สี เสียง ส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับผูปวย 
(external healing) การเยียวยาภายในตัวผูปวย (internal healing) 
ดวยการรับรู รับฟงความตองการ ความหวัง ความเช่ือ การสรางความสัมพันธ
เชิงบวกที่ดีระหวางทีมผูใหบริการ ผูปวยและครอบครัว (interpersonal 
healing) มีชีว ิตความเปนอยู ท ี ่ส ุขสบาย (behavioral healing) 
ในโรงพยาบาล เชน การบริการอาหาร การพักผอน ความผอนคลาย 
การไดอยูใกลชิดครอบครัวที่ใกลเคียงวิถีชีิวิตปกติ

บทที่ 8 สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเยียวยา
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 ก. โครงสรางทางกายภาพ สถาปตยกรรม เครื่องมือ ระบบ
สาธารณูปโภค และส่ิงแวดลอม (external healing)

 (1) ออกแบบโครงสรางทางกายภาพ และ สถาปตยกรรม 
ที่เหมาะสม เครื ่องมือ ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ พรอมใชและมี
ความปลอดภัยในระดับสูง (safety environment) ตอบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 
และผูรับบริการ

 (2) มีพ้ืนท่ีสำหรับใหผูปวยมีความเปนสวนตัว (privacy-oriented) 
ในเวลาท่ีผูปวยตองการ

 (3) หองพักผูปวยสามารถมองเห็น ภาพ ทิวทัศน มีความผอนคลาย 
มีพื้นที่สนาม สวนดอกไม ตนไม

 (4) มีพ้ืนท่ีสนาม ธรรมชาติ สวนดอกไม ตนไม และมีพ้ืนท่ีสำหรับ
ผูปวยและครอบครัวไดพบปะพูดคุยเพื่อความผอนคลาย ลดความกังวล 
(nature and outdoors)

 (5) มีระบบที่อำนวยความสะดวก และผูปวยมีโอกาสควบคุม
ในกรณีที่ไมตองการได เชน อุณหภูมิ รอน เย็น แสงไฟ เสียง ลดเสียง
ที่ดังเกินความจำเปน จัดระบบใหมีเสียงรบกวนนอยที่สุด (comfort and 
control) เปนตน

 (6) เปนสถานที่อำนวยความสะดวกในการเขาถึงงาย ชัดเจน 
ไมซับซอน ไมยุงยากสำหรับผูปวยและครอบครัว (legibility of place)  
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 ข. ตกแตงภายใน และส่ิงอำนวยความสะดวก เพื่อวิถีชีวิตที่ดี
สุขสบาย       
    (1) ออกแบบการตกแตงภายใน (interior appearances) 
ดวยโทนสีและแสง ที่มีความเหมาะสม (well-balanced of color) 
การใช ศิลปะตกแตงภายในที่มีการวิเคราะหจากผูเชี่ยวชาญ วาสามารถ
ลดความเครียด ความวิตกกังวล สรางความอบอุนของผูปวยได

          (2) จัดเคร่ืองส่ิงอำนวยความสะดวก สำหรับผูปวยและครอบครัว
ในการดำรงชีวิตประจำวันครบถวน อาทิเชน หองอาบน้ำ หองสวม 
หองอาหาร สถานที่พักคางคืน ระบบการสื่อสาร ตามความเหมาะสม 
เชน โทรศัพท อินเทอรเน็ต  
         (3) บริการอาหารตามหลักมาตรฐาน พรอมดวย รสชาติและ
กล่ินหอม เมนูอาหารสอดคลองกับความตองการ คานิยม ความเช่ือ ศาสนา 
และวัฒนธรรม จัดบริการใหมีอาหาร เครื่องดื่ม ไวบริการหรือจำหนาย 
เพื่อความสะดวก (smell & taste healing) 
          (4) มีการจัดบริการดานสุขภาพท่ีหลากหลาย ภายใตความตองการ
และความเหมาะสม มีความปลอดภัยเปนหลักสำคัญ เชน 
  • การแพทยทางเลือก การฝงเข็ม 
  • Massage therapy 
  • Aromatherapy 
  • ศิลปะบำบัด ภาพวาด
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   • Humor & Joyful

  • Music therapy

  • กิจกรรมตามวัฒนธรรมศิลปะพื้นบาน

  • มิตรภาพบำบัด

  • การฝกสมาธิ

 ค. ปฏิสัมพันธระหวางบุคลากร ปฏิสัมพันธระหวางผู ให
และผูรับบริการ (interpersonal healing)   

        (1) มีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางผูใหบริการภายในองคกร และระหวาง
ผูใหกับผูรับบริการ ที่ชวยสรางสัมพันธภาพที่ดี เกิดการเรียนรู แบงปน
ทุกขสุข เยียวยา และความผาสุก

       (2) จัดสิ ่งแวดลอมที ่ชวยใหบุคลากรในองคกรไดผอนคลาย 
เยียวยา ลดความเครงเครียด และสามารถเกิดปฏิสัมพันธ สรางมิตรภาพ 
ความผูกพันในองคกร

 ง. การเยียวยาภายใน (Internal healing)

 (1) มีความเขาใจผูปวยอยางถองแท ทั้งความเชื่อ พฤติกรรม 
วิถีชีวิต ดวยการรับฟงและเขาใจผู ปวยมีการตอบสนองไดเหมาะสม 
การสื่อสารที่ชัดเจนเขาใจงาย มีการสัมผัสระหวางผูใหบริการและผูรับ
บริการ (human touch)
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 (2) การเสริมพลังสำหรับผูปวยและครอบครัว (empowerment) 
ดวยการใหความรูจากแหลงตางๆ เชน หองสมุด หรือ ความรูที่เหมาะสม
กับผูปวยแตละคน เพื่อใหสามารถดำรงชีวิตและดูแลตนเองไดอยาง
สมศักดิ์ศรี เปนตน
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HAI สรพ. หรือสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

มีพันธกิจในการสงเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการ

สุขภาพโดยใชการประเมินตนเอง การเย่ียมสำรวจจากภายนอก การรับรองกระบวนการ

คุณภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนกลไกกระตุนภายไตวิสัยทัศน

“ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและไววางใจไดดวยมาตรฐาน HA”
โดย สรพ. มีบทบาทใหเกิดกลไกในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที ่มีคุณภาพ

ความปลอดภัยอยางเปนระบบ และเผยแพรองคความรูแกเจาหนาที่ของสถานพยาบาล

และหนวยงานตางๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ.
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 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) ไดนำ
ประสบการณจากการทดลองปฏิบัติในสถานพยาบาลดังกลาวมาทบทวน 
และตอยอดเสริมความรูดานนี้จากงานวิชาการในระดับสากล การวิจัย
ในบริบทของประเทศไทย เพ่ือใหการปฏิบัติในสถานพยาบาลมีความเหมาะสม 

นาเชื่อถือ และสอดคลองกับหลักวิชาการจนสามารถรวมแนวความคิด
ออกมาเปนแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยดวยมิติจิตวิญญาณ 

(Spiritual Healthcare in Action) เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
สำหรับสถานพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพทางมิติจิตวิญญาณ

 สถาบันฯ หวังเปนอยางยิ่งวาแนวทางฉบับนี้จะเปนประโยชน
สำหรับสถานพยาบาลในการพัฒนาคุณภาพทางมิติจิตวิญญาณเพ่ือสงเสริม
บริการสุขภาพที่เนนคนเปนศูนยกลางตอไป

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)
มิถุนายน 2565
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 อยางไรก็ตาม สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 
มีความพยายามท่ีจะสงเสริมใหสถานบริการสุขภาพและสถานพยาบาลทุกแหง 
ไดนำแนวคิดน้ีลงสูระบบงานเพ่ือการปฏิบัติควบคูกับมาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพ โดยหวังวาเปนคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ เปนเอกลักษณ
ของสถานบริการสาธารณสุขของประเทศไทย จึงไดมีการทบทวน คนควา 
และดำเนินการวิจัยอยางตอเนื ่องเปนระยะเวลา 15 ป จนสามารถ
นำแนวคิดนี ้ออกมาเปนแนวทางปฏิบัติโดยบูรณาการกับมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 

 มีความหวังเปนอยางยิ่งวา แนวทางการพัฒนาระบบการดูแล
ผูปวยดวยมิติจิตวิญญาณ (SHA) นี้ จะสามารถจุดประกายและขยายผล 

การพัฒนาใหดีขึ้นกวานี้ได หากไดรับความรวมมือจากทุกฝาย และเปน
ประโยชนตอสถานบริการสุขภาพทุกแหง รวมทั้งสถานบริการดานอื่นๆ 

ตอไป 

ที่ปรึกษา
ดร.ดวงสมร  บุญผดุง
พญ.ปยวรรณ  ลิ้มปญญาเลิศ

คณะทำงานขับเคลื่อนมิติจิตวิญญาณสูการปฏิบัติ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

สงวนลิขสิทธิ์. 2565

 บริการสุขภาพที่เนนคนเปนศูนยกลาง (People-Centered) 
เปนจุดเนนที่องคการอนามัยโลกใหความสำคัญและสงเสริมใหประเทศ
สมาชิกไดนำแนวคิดนี้มาปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพตลอดจน
ในกระบวนการดูแลผูปวย สำหรับประเทศไทยไดนำแนวคิดนี้มาลงสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมดวยการนำแนวคิดมิติจิตวิญญาณมาบูรณาการ
กับกระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) โดยการสนับสนุน
ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแตป 
พ.ศ. 2548 ตอมาในป พ.ศ. 2552 มีการพัฒนาใหมีการบูรณาการอยาง
ชัดเจนและเปนระบบมากยิ่งขึ้น ภายใตชื่อโครงการ SHA (Sustainable 
Health Promotion & Healthcare Accreditation Spiritual 
Healthcare Appreciation) ซึ่งมีแนวทางการทำงานที่ประกอบดวย 

เปาหมาย หลักการและวิธีการ ดังแผนภาพ

ความเปนมาและกรอบแนวคิด SHA

แนวทางการพัฒนาระบบการทำงานในสถานพยาบาลดวยจิตวิญญาณ (SHA)6

Sustainable Health Promotion & Healthcare Accreditation

SHA

Sufficiency Economy
Spirituality
Standards
Safety

Appreciation

AccreditationSustainable

Humanized Healthcare

Dream Content Method

HPH (Health Promoting Hospital)

HA (Hospital Accreditation)
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 บทที่ 2 กลยุทธ องคกรจัดทำกลยุทธเพื่อสงเสริมจิตวิญญาณ
ในการทำงาน กำหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่เนนคนเปนศูนยกลาง 
(person-centered) สนองความตองการดานจิตวิญญาณของบุคลากร 

ผูปวย ครอบครัว ชุมชน และนำกลยุทธไปปฏิบัติ

 ความสำคัญ การแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผูมีสวนรวมทุกระดับ 
รับฟงประสบการณผูปวย รับรูชีวิตดานในของบุคลากร และวิเคราะห
ปญหาสุขภาพ ขีดความสามารถองคกร เปนการจัดทำกลยุทธที่มีคุณคา 
มีความหมายตอทีมบุคลากร สามารถยกระดับจิตวิญญาณของบุคลากร 
และสงผลตอการดูแลที่เนนคนเปนศูนยกลาง

 บทท่ี 3 วัฒนธรรมองคกร องคกรสรางวัฒนธรรมดานจิตวิญญาณ 

วัฒนธรรมการสื่อสาร การแสดงออก การรับรูความหมายคุณคาของงาน 

ปลูกฝงคานิยมหลัก และแนวคิดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเติบโตดาน
จิตวิญญาณ เกิดการเติบโตภายใน เกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่มีจิตวิญญาณ
เปนพื้นฐาน

 ความสำคัญ การสรางวัฒนธรรมองคกรจากคานิยมดานจิตวิญญาณ 

เชน ความรักอันแผไพศาล (authentic love) ความซื่อสัตย (honesty) 
ความเมตตา (kindness) ความไววางใจ (trust) ความเคารพ (respect) 
ความออนนอมถอมตน (humility) นำมาปฏิบัติรวมกันในทุกระดับ
จนเกิดเปนพฤติกรรมและเปนวัฒนธรรมองคกร

 บทท่ี 4 การจัดการและการออกแบบการทำงาน องคกรออกแบบ 
จัดการ และปรับปรุงบริการสุขภาพ/กระบวนการทำงานท่ีสำคัญ การส่ือสาร
อยางสรางสรรคท่ัวท้ังองคกร โดยคำนึงถึงคุณคาและความหมายท่ีบุคลากร
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 ความสำคัญ บุคลากรแตละคนลวนมีจิตวิญญาณภายในท่ีซอนเรน
ถูกกดทับดวยปจจัยตางๆ การพัฒนาจิตวิญญาณจากองคประกอบครบ 

4 ดาน จึงมีความสำคัญ ไดแก การเติบโตดานในหรือรับรูชีวิตดานใน 

ทำงานดวยความตระหนักในคุณคาและความหมายของงาน มีจิตสำนึก
รวมในชุมชนและสัมพันธภาพที่ดี การเชื่อมกับพลังที่เหนือกวา บุคลากร
มีแรงบันดาลใจในการทำงาน และมีพลังในการทำความดี

 บทที่ 7 ระบบการดูแลผู ปวยที ่บูรณาการมิติจิตวิญญาณ 

องคกรมีระบบการดูแลผูปวยทั่วทั้งองคกรที่บูรณาการมิติจิตวิญญาณ 

คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย คุณคาและความหมายของชีวิต รวมทั้ง
ผูปวยที่อยูในระยะสุดทาย (respect for life & death)

 ความสำคัญ มีกระบวนการดูแลที ่ เน นคนเปนศูนยกลาง
และมีการบูรณาการมิติจิตวิญญาณในงานประจำ ความเคารพในสิทธิผูปวย
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ผูปวยและครอบครัวมีสวนในการวางแผน
และการตัดสินใจรวมกัน มีการบริการทางเลือกที่หลากหลาย สงผลให
เกิดระบบงานที่สมบูรณ สอดคลองกับบริบท คำนึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย

 บทที่ 8 สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเยียวยา องคกรมีโครงสราง
ทางกายภาพท่ีปลอดภัย สถาปตยกรรม ธรรมชาติ แสง สี เสียง ส่ิงอำนวย
ความสะดวกสำหรับผู ปวย (external healing) การเยียวยาภายใน
ตัวผูปวย (internal healing) ดวยการรับรู รับฟงความตองการ ความหวัง 
ความเชื่อ การสรางความสัมพันธเชิงบวกที่ดีระหวางทีมผูใหบริการ ผูปวย
และครอบครัว (interpersonal healing) สามารถใชชีวิตความเปนอยูท่ีดี 
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แนวคิดของ SHA

Spiritual  การใสใจตอการเยียวยาความทุกขของมนุษย และตอบสนอง
Responsiveness ความตองการทางจิตวิญญาณ นอกเหนือจากการดูแลรักษาโรค
 และความเจ็บปวย โดยตองไดเกณฑมาตรฐาน (standard) 
 และความปลอดภัย (safety)
Human Growth การสงเสริมใหมนุษยเติบโตเต็มศักยภาพของตนเอง 
 และงอกงามไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ
Inspiration การสรางแรงบันดาลใจที่หลากหลายเพื่อใหทุกคนมีจินตนาการ 
 มีพลังที่จะสรางสรรคองคกรและทุมเทใหกับการยกระดับ
 คุณภาพชีวิต คุณภาพบริการ และคุณภาพขององคกร
Reflection  การสรางระบบที่ทำใหเกิดการทบทวนสะทอนคิด ที่เปน
and Refinement สวนหนึ่งของการสื่อสาร การสะทอนผล และการรับฟง 
 เพื่อใหการทำงานเปนวิถีของการขัดเกลาตนเองและเปน
 โอกาสที่มนุษยจะพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของตน

คำนิยาม

 จิตวิญญาณ (Spirituality) 

 จิตวิญญาณ คือความสุขที่เกิดจากการเชื่อมโยงตนเองกับผูอื่น 
ธรรมชาติ และส่ิงเหนือธรรมชาติ มีสติ สมาธินำมาซ่ึงความสงบสุข มีจิตใจสูง 
มีความรัก ความเมตตา ตระหนักรูในคุณคาของชีวิต เปนขุมพลังภายใน 

เปนอุดมการณและวิถีในการดำรงชีวิต รับรูวาฉันเปนใคร เปาหมายชีวิต
คืออะไร และปฏิบัติตนจนบรรลุถึงเปาหมายชีวิต ดำรงชีวิตอยูอยางมี
ความหมาย
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กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยดวยมิติจิตวิญญาณ

 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) พัฒนา
แนวทางการทำงานของสถานพยาบาลดวยจิตวิญญาณ ประกอบดวย 

การนำและการกำกับดูแล กลยุทธ ว ัฒนธรรมองคกร การจัดการ
และการออกแบบการทำงาน การสงเสริมจิตวิญญาณในการทำงาน 
องคประกอบจิตวิญญาณในการทำงาน ระบบการดูแลผูปวยที่บูรณาการ
มิติจิตวิญญาณ ส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเยียวยา และสามารถนำมาบูรณาการ
กับมาตรฐาน HA ตามแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยดวยจิตวิญญาณ (SHA)

 นอกจากนี้สถานพยาบาลสามารถขอประเมินและรับรอง SHA 
ในลักษณะของโปรแกรมเฉพาะโดยอางอิงจากโครงสรางมาตรฐาน
เฉพาะโรค/เฉพาะระบบ (Program and Disease Specific Standards: 
PDSS) ซึ่งสถานพยาบาลจะตองประเมินตนเองตามแนวทางของ SHA 

ตามแผนภาพที่ 3

SHA IISHA II

SHA II, VSHA II, V

SHA VIIISHA VIII

SHA V,VISHA V,VI

SHA IVSHA IV

SHA VIIISHA VIII

SHA I, IIISHA I, III
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 ผูนำระดับสูง ชี้นำและทำใหองคกรประสบผลสำเร็จ ผานการ
กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมดานจิตวิญญาณ โดยเปนแบบอยางที่ดี 
มีการสื่อสารเชิงบวกที่สรางแรงบันดาลใจ กำกับดูแลใหเกิดพฤติกรรมที่ดี 
เปนองคกรที่หลอเลี้ยงจิตวิญญาณในการทำงาน 

 ก. วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมดานจิตวิญญาณ

 (1) ผูนำระดับสูง กำหนดคานิยมดานจิตวิญญาณที่มีประโยชน
ตอผูอ่ืนและสังคม เหมาะสมกับบริบท กำหนดวิสัยทัศนองคกรดวยคานิยม
ดานจิตวิญญาณ เปนลายลักษณอักษร และถายทอดลงสูการปฏิบัติ 

บทที่ 1 การนำและการกำกับดูแล
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 (3) ผูนำระดับสูง ใชคานิยมดานจิตวิญญาณเปนหลักในการปฏิบัติ
รวมกันจนเปนวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อเอื้อตอการ
ทำงานที่มีศักดิ ์ศรีความเปนมนุษย รวมทั้งมุ งเนนคนเปนศูนยกลาง 
(person-centered)

 (4) บุคลากรใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานประจำ สงผลใหงาน
บรรลุเปาหมาย และเกิดปติสุข

 ข. ผูนำเปนแบบอยางที่ดี

 (1) ผูนำทุกระดับเปนแบบอยางที่ดีในการทำงานดวยคานิยม
ดานจิตวิญญาณ และมาตรฐานวิชาชีพ ขับเคล่ือนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค
จากเนื้อแทภายในของบุคลากรได

 (2) สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรทำงานดวยความมุงม่ันจนสำเร็จ

 (3) ใหความสำคัญตอผลลัพธดานคุณคาของงาน (value-based 
care)

 ค. การสื่อสาร 

 (1) มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสะทอนถึงความยุติธรรม 

บุคลากรรับรูวาเปนกลุมคนหรือทีมเดียวกัน ทำงานรวมกัน ใชชีวิตรวมกัน 
มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
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 ฉ. ความสำเร็จขององคกร 

 (1) ผูนำระดับสูง ขับเคลื่อนการสรางจิตวิญญาณในการทำงาน
ใหกับบุคลากร โดยการช้ีนำผานวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมดานจิตวิญญาณ 
เปนองคกรที่สามารถหลอเลี้ยงบุคลากรใหมีจิตวิญญาณในการทำงาน 

ควบคูกับการเปนองคกรที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีการเรียนรู มีพลัง
เชิงบวก และมีความผูกพันในกันทุกระดับ 

 (2) ผูนำระดับสูง สามารถช้ีแนะและขับเคล่ือนจิตวิญญาณในการ
ทำงานของบุคลากร ใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง (focus on action) 
สามารถเชื่อมโยงสูการดูแลโดยเนนคนเปนศูนยกลาง 
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 (2) รับฟงประสบการณของผูปวย (patient experience) รวมท้ัง
ความตองการ ความทุกขยากของชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี 
นำมากำหนดกลยุทธการทำงาน 

 (3) ผูนำระดับสูง ทีมนำและกรรมการบริหารของโรงพยาบาล 
มีโอกาสเรียนรูและปฏิสัมพันธกับผูปวย ครอบครัว และชุมชน เพื่อสัมผัส
ความทุกขยาก วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี 
 

        (4) องคกรรับรูชีวิตดานใน เปาหมายชีวิตของบุคลากรอยาง
ถองแท วาส่ิงใดท่ีบุคลากรทำแลวมีความสุข ส่ิงใดคือความทุกข และส่ิงใด
คือสิ่งที่เปนเปาหมายของชีวิต
 

         (5) องคกรนำขอมูลที่ไดรับมาวิเคราะห และกำหนดเปนวัตถุ
ประสงคเชิงกลยุทธดานจิตวิญญาณในการทำงาน การสรางศักยภาพ
ที่จำเปน สรางความรวมมือ และความยั่งยืนขององคกร
 

 (6) องคกรสงเสริมการสรางจิตวิญญาณในการทำงาน (spirit at 
work) และคนเปนศูนยฺกลาง เปนสมรรถนะหลักขององคกร

 ข. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 

 องคกรกำหนดกลยุทธที่เนนคนเปนศูนยกลาง สรางจิตวิญญาณ
ในการทำงานและการใชจิตวิญญาณในการดูแลผูปวย เพื่อตอบสนอง
ความตองการดานจิตวิญญาณของบุคลากร ผูปวย ครอบครัว ชุมชน 
และมุงสูการบรรลุเปาหมายขององคกรอยางสมดุล 
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 องคกรสรางวัฒนธรรมดานจิตวิญญาณ วัฒนธรรมการสื่อสาร 

การแสดงออก การรับรูความหมาย คุณคาของงาน ปลูกฝงคานิยมหลัก 
และแนวคิด สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเติบโตดานจิตวิญญาณ เกิดการ
เติบโตภายใน เกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่มีจิตวิญญาณเปนพื้นฐาน

 ก. การสรางวัฒนธรรมองคกรดานจิตวิญญาณ

 (1) กำหนดคานิยมดานจิตวิญญาณที่จำเปนและเหมาะสมกับ
องคกร นำลงสูการปฏิบัติอยางครอบคลุม สงผลใหเกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงครวมกัน

บทที่ 3 วัฒนธรรมองคกร
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 (2) องคกรสงเสริมใหบุคลากรมีอิสระในการแสดงออกตามศักยภาพ
ดวยความปรารถนาดี เพ่ือสนับสนุนใหองคกรบรรลุเปาหมาย แมวาจะไมใช
งานในหนาที่รับผิดชอบ

 (3) องคกรสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการเปนเจาของ 
มีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของผลงานรวมกัน 

 (4) องคกรสงเสริมการทำงานท่ีมีความเหมาะสม ยืดหยุน สอดคลอง
กับบริบท วิถีชีวิต สมดุลระหวางงานและชีวิตสวนตัว

 (5) องคกรสงเสริมการทำงานที่สอดคลองกับเปาหมายชีวิตของ
บุคลากร เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางเปาหมายชีวิตและเปาหมาย
การทำงาน
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 (2) องคกรระบุขอกำหนดบริการสุขภาพ ครอบคลุมดาน
จิตวิญญาณที่สำคัญ เชน การดูแลที่เนนคนเปนศูนยกลาง การตอบสนอง
ความตองการดานจิตวิญญาณ เปนตน

 (3) ออกแบบการทำงานโดยคำนึงถึงกรอบแนวคิดที่เหมาะสม 
สอดคลองกับความตองการดานจิตวิญญาณ เชน กรอบแนวคิดการดูแล
สุขภาพแบบองครวม (holistic care) กรอบแนวคิดระบบการใหบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ (comprehensive care) กรอบแนวคิด optimal healing 
environment เปนตน

 (4) การออกแบบการทำงานที่คำนึงถึงแนวปฏิบัติของวิชาชีพ 
ความรูขององคกร คุณคา และความหมายในมิติจิตวิญญาณของ บุคลากร 
ผูปวยและครอบครัว

 (5) องคกรออกแบบการทำงานที่มีความเหมาะสม ยืดหยุ น 
สงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการมีสวนรวม หลอหลอมความสัมพันธที่ดี 
มีความรักความผูกพัน เกิดจิตสำนึกรวมในความเปนชุมชน

 (6) ออกแบบการทำงานใหบุคลากรมีโอกาสไดทำงานหลากหลาย 

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะการทำงานท่ีมีความทาทาย ลดความเบ่ือหนาย สามารถ
คนหาศักยภาพดานอื่นออกมาได หรือการทำงานที่ไดมีสวนรวมตั้งแตตน
จนจบ เกิดความภาคภูมิใจ และเขาใจการทำงานของผูอื่น
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 (2) ทบทวน ปรับปรุงการออกแบบการทำงานที ่ออกแบบไว 
มีระบบการติดตาม การวัดระดับจิตวิญญาณในการทำงานของบุคลากร 

ความพึงพอใจ และความผูกพันของผูปวยและครอบครัว

 (3) นำผลการทบทวนมาสูการปฏิบัติเพื่อยกระดับองคกรใหเปน
องคกรที่มีจิตวิญญาณเปนพื้นฐานในการทำงานอยางยั่งยืน
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 (2) มีการปลูกจิตสำนึกและหลอเล้ียงจิตวิญญาณ ดวยกระบวนการ
ที่ประณีต เหมาะสม สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของแตละกลุมโดย  

  • สรางทักษะการรับรูชีวิตดานใน มีความเอาใจใสตอจิตใจ 
และคุณคาของกันและกัน

  • สรางบรรยากาศและสนับสนุนใหบุคลากรแสดงความรูสึก
จากความปรารถนาของตนเอง มีอิสระในฐานะของมนุษยท่ีมีความเทาเทียม
และมีคุณคาที่เสมอภาคกัน

  • รับรูวาตนเองมีคุณคา มีความหมาย รับรูวาตนเองมีชีวิต
อยูเพื่อสิ่งใด (เปาหมายชีวิต: inner life)

  • ช้ีแนะใหเห็นคุณคาของการทำงานท่ีรับผิดชอบและสงเสริม
ใหมีโอกาสทำงานท่ีมีคุณคา มีความหมาย เกิดประโยชนตอผูอ่ืนและสังคม 
ดวยความรักอันแผไพศาล (meaningful work) 

  • สรางบรรยากาศการอยูรวมกัน บุคลากรมีความสัมพันธ
กับสิ่งตางๆ รอบตัว เปนความสัมพันธระหวางชีวิตตนเองกับผูอื่นอยาง
ลึกซึ้ง (sense of connection community)

  • สงเสริมใหบุคลากรมีการแบงปน ใหการสนับสนุนระหวาง
กันและกันอยางจริงใจ ไมเสแสรง มีเสรีภาพและความเทาเทียม มีความรูสึก
วาตนเปนสวนหนึ่งขององคกร
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บทที่ 6 องคประกอบจิตวิญญาณในการทำงาน

 บุคลากรไดรับการปลูกจิตสำนึก ฝกฝนใหเติบโตดานในหรือรับรู
ชีวิตดานใน ทำงานดวยความตระหนักในคุณคาและความหมายของงาน 
เกิดจิตสำนึกรวมความเปนชุมชน มีพลังยึดเหนี่ยวกับสิ่งที่ศรัทธาในการ
ทำความดี

 ก. การรับรูชีวิตดานในหรือคุณคาภายใน (Inner Life)

 (1) บุคลากรสามารถตระหนักและรับรูวาทุกคนมีชีวิตท้ังดานนอก
และดานใน รับรูคุณคาและเปาหมายชีวิตของตนเอง และมีความเขาอก
เขาใจผูอื่นอยางถองแท
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 (2) บุคลากรมีความสัมพันธที่ดี มีพลังรวมในการปฏิบัติงานอยาง
เต็มใจ ยอมรับความผิดพลาดรวมกันและนำมาปรับปรุง จนเกิดผลลัพธ
ที่ดี

 (3) สงเสริมแนวคิดของการใหความเคารพ การสรางความไววางใจ 
และความเชื่อมั่นในระหวางทีมงาน 

 (4) เกิดจิตสำนึกรวมความเปนชุมชน ในทุกระดับ มีการหลอมรวมใจ
เปนหนึ่งเดียว สงผลใหองคกรประสบความสำเร็จอยางยั่งยืน

 ง. เช่ือมโยงกับส่ิงท่ีมีพลังหรือท่ีศรัทธา (Spiritual Connection)

 (1) สามารถเช่ือมโยงกิจกรรมการทำงานของตนเองกับส่ิงท่ีมีพลัง
เหนือกวา หรือสิ ่งที ่ตนเองนับถือ สงผลใหบุคลากรเกิดพลังเชิงบวก
ในการทำงาน มีพลังความดี มีความสมดุล ชวยเหลือผูอื่นอยางตอเนื่อง

 (2) สามารถฟนฟูจิตใจเมื่อทอแท หมดหวัง ดวยการเชื่อมโยง
สิ่งที่มีพลังเหนือกวา หรือสิ่งที่ตนเองนับถือ 

 (3) สามารถแนะนำแนวคิดนี้สูบุคลากร ผูปวยและครอบครัว
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 (3) เก็บเกี่ยวความรูประสบการณดานจิตวิญญาณ (obtaining 
a spiritual history) 

 (4) ใหความสำคัญและเอาใจใสผูปวยและครอบครัวในทุกมิติ
ทั ้งรางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ (being attentive to all 
dimensions of patients and their families: body, mind, social 
and spirit)

 (5) บูรณาการจิตว ิญญาณลงสู การปฏิบ ัต ิอยางเหมาะสม 
(incorporating spiritual practices as appropriate)

 ก. การเขาถึงและเขารับบริการ

      (1) จัดระบบการเขาถึงและเขารับบริการสอดคลองกับความตองการ
และบริบท คำนึงถึงสิทธิและมีคุณคา สมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

  • จัดบริการท่ีสามารถตอบสนองความตองการดานสุขภาพ
และดานจิตวิญญาณของผูปวย ครอบครัว และชุมชนไดอยางเหมาะสม 
ครอบคลุม มีระบบการประเมินผลและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

  • ทบทวนวาผูปวยกลุมใดท่ีมีความตองการดานจิตวิญญาณ 
ที่อาจมีปญหาในการเขาถึง เชน ความลำบากและอุปสรรคในการเดินทาง 
กลุมโดดเดี่ยวตนเอง กลุมจิตเวช กลุมชายขอบ เปนตน

  •  วางระบบเพื่อใหกลุมเปาหมายดังกลาวสามารถเขาถึง
บริการในสถานพยาบาลและเครือขายในชุมชน พรอมการตอบสนอง
ความตองการดานจิตวิญญาณตามความเหมาะสม
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  • ทบทวนการรับไวหรือสงตอผูปวยที่อาจเปนการซ้ำเติม
ความทุกขแกผูปวยและครอบครัว เชน รับผูปวยท่ีซับซอนเกินกวาท่ีจะดูแล
ไดอยางมีคุณภาพ สงตอผูปวยโดยไมจำเปน การใหผูปวยไปสถานบริการ
สุขภาพอื่นโดยไมมีการประสานงาน หรือการประสานงานที่ไมไดคำนึงถึง
ปญหาที่ผูปวยและครอบครัวตองเผชิญอยางรอบดาน

  • ผูปวยท่ีจำเปนตองไดรับการดูแลฉุกเฉินหรือเรงดวนไดรับ
การประเมินดานจิตวิญญาณ เมื่ออาการคงที่ ในเวลาที่เหมาะสม

  • มีการดูแลดานจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัว 
กรณีที่ไมอาจรับผูปวยซึ่งมีขอบงชี้ไวในหนวยงานวิกฤติได

  • ระบบสงตอคำนึงถึงการดูแลดานรางกาย ความตองการ 
ความรูสึกของผูปวย ความตอเนื่องในการรักษา และการประสานงาน
ระหวางหนวยบริการ เพ่ือใหผูปวยรูสึกปลอดภัย อบอุนใจในระบบท่ีวางไว

 (6) ตามรอย ทบทวน ประเมินผล ปรับปรุง เพ่ือสรางความม่ันใจ
ใหกับผูปวยและครอบครัววา การเขารับบริการที่จัดใหมีคุณคาและมี
ความหมายตอชีวิตตามบริบทของผูปวยมากที่สุด ไมวาผลลัพธการรักษา
จะเปนอยางไร

  • ปรับปรุงแนวทางการดูแลผูปวยที่สถานบริการสุขภาพ
ไมอาจรับไวรักษา ระบบท่ีวางไวมีความออนโยนตอผูปวยมากนอยแคไหน 

มีระบบท่ีสามารถทดแทนและมีคุณคาตอผูปวยอยางไร ดำเนินการปรับปรุง
ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว โดยประสานกับผูเก่ียวของและแหลงทรัพยากร
ตางๆ ที่มีโอกาส
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  •  ทีมงานสามารถใชทักษะการฟงอยางลึกซ้ึง ไมดวนตัดสิน 

เพื่อประเมินความตองการดานจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัวได 
เชน ระบุหรือรับรู สิ่งที่ผูปวยคิดวามีความหมายตอตนเองหรือเปาหมาย
ชีวิต ระบุหรือรับรู  ความเชื ่อ ทัศนคติ ความรูสึกที่มีตอการเจ็บปวย 

หรือการสูญเสีย ระบุหรือรับรู วาสิ ่งใดที่เปนความกลัวหรือความหวัง 
ของผูปวย

  •  มีการใชแนวทางปฏิบัติทางคลินิกและทักษะการประเมิน
ดานจิตใจที่เหมาะสมกับผูปวยแตละรายครอบคลุมปญหาทางรางกาย 
จิตใจ สังคมและความตองการดานจิตวิญญาณผานกระบวนการตางๆ 
เชน ประสบการณผูปวย (patient experience) เรื ่องเลาของผูปวย 
และความตองการของครอบครัว 

  •  การจ ัดส ิ ่งแวดลอมเพ ื ่อใช ในการประเม ินปญหา
และความตองการ ควรอยูในลักษณะที่เอื ้อตอการเยียวยา (healing 
environment) ผูประเมินไดรับการอบรมเทคนิคการประเมินที่เหมาะสม 
รวมถึงการกระตุนใหผูปวยบอกเลาเรื่องราวเพื่อทำความเขาใจปญหา
ของตนเอง                  

  •  อธิบายผลการประเมิน และการตอบสนองใหแกผูปวย
และครอบครัวดวยภาษาที่ชัดเจนและเขาใจงาย

  •  บันทึกความตองการดานจิตใจ จิตวิญญาณและการดูแล 
(spiritual need and care) ลงในบันทึกรายงานผูปวย เพื่อการสื่อสาร
และเปนหลักฐานดานการดูแล

44

 จ. การวางแผนการดูแลผูปวย
 

 (1) มีแนวทางปฏิบัติที ่เหมาะสม บูรณาการองคความรู ดาน
จิตวิญญาณและประสบการณผู ปวยเปนแนวทางรวมในการวางแผน
การดูแลผูปวย
   

    (2) ผู ปวยและครอบครัวมีโอกาสตัดสินใจเลือกวิธีการรักษา
หลังจากไดรับขอมูลที่เพียงพอ และรวมในการวางแผนการดูแล มีโอกาส
แลกเปลี ่ยนความรู ร วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการรักษาพยาบาล
และการดูแลตนเองดวยความเขาใจ

 (2) ทบทวนการวินิจฉัยโรคท่ีผิดพลาด ไมครบถวน ลาชา เพ่ือดูแล
ผลกระทบทางดานจิตวิญญาณของผูปวยและครอบครัว

 (3) บันทึกการวินิจฉัยโรคและความเจ็บปวยในเวชระเบียน 
เพื่อสื่อสารในทีมสหสาขาวิชาชีพ 

. 

.
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 ช. การดูแลผูปวย

 (1) มีสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเยียวยาและการดูแลที่มีคุณภาพ 
โดยคำนึงถึงศักด์ิศรีศักด์ิศรีความเปนมนุษย และความเปนสวนตัวของผูปวย 
มีความสะดวกสบาย และความสะอาด การปองกันอันตราย ความเครียด 
เสียง สิ่งรบกวนตางๆ ไมตัดขาดผูปวยจากโลกภายนอกและไมบั่นทอน
ความเปนมนุษย

 (2) สามารถตอบสนองตอความตองการหรือปญหาของผูปวย
ในลักษณะองครวม โดยเฉพาะอยางยิ ่งปญหาทางดานจิตใจ สังคม 

จิตวิญญาณ มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและประสานการดูแลผูปวย
ภายในทีม เพื่อความตอเนื่องในการดูแล

 (3) ทีมผู ใหบริการสามารถใชทักษะการฟง ในการประเมิน
และมีความไวตอการรับรู ความตองการดานจิตวิญญาณ ของผู ปวย
และครอบครัว เชน

.   

.

 
 

 
 

 
  

 
  

  
 

 

 
 

48

 ซ. การดูแลผูปวยและการใหบริการที่มีความเสี่ยงสูง

 (1) ทีมผู ใหบริการไดรับการฝกอบรมทักษะดานจิตวิญญาณ 
ควบคูกับการใชแนวทางการดูแลผูปวยที่มีความเสี่ยงสูง การใหบริการ
และหัตถการที่มีความเสี่ยงสูง นำมาสูการปฏิบัติอยางมืออาชีพ

 (2) ประเมินและระบุความตองการดานจิตใจและจิตวิญญาณ
ของผูปวยและครอบครัว นำมากำหนดวิธีการตอบสนองผูปวยอยางรวดเร็ว 

 (3) เมื่อผูปวยมีอาการทรุดลงหรือเปลี่ยนแปลงเขาสูภาวะวิกฤติ 
มีการชวยเหลือจากผูท่ีเช่ียวชาญกวาอยางทันทวงที มีการส่ือสาร ใหความรู 
ประคับประคองจิตใจผูปวยและครอบครัว 

 (4) ตามรอยผูปวยท่ีมีความเส่ียงสูงหรือไดรับบริการท่ีมีความเส่ียงสูง 
(อาจใชการติดตามผูปวยจริงๆ การสัมภาษณประสบการณของผูปวย
และครอบครัว และการสนทนากลุมรวมกัน) เพื่อรับรูผลลัพธจากการ
ตอบสนองดานจิตวิญญาณที่ไดรับจากทีมผูใหบริการ และนำมาปรับปรุง 

 (5) จัดระบบงานหรือสรางสิ่งแวดลอมเพื่อลดความรูสึกกังวล 
ไมมั่นใจ หรือความทุกขทรมานตางๆ ของผูปวยและครอบครัว
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 (5) ตามรอยความตองการดานจิตวิญญาณของผูปวยที่ไดรับ
การระงับความรูสึกในแตละขั้นตอนการบริการวิสัญญี และนำมาปรับปรุง
ระบบบริการระงับความรูสึก

 การผาตัด

 (1) วางแผนการดูแลสำหรับผูปวยที่จะรับการผาตัดแตละราย 
ประเมินความวิตกกังวลและความตองการดานจิตวิญญาณนำมาตอบสนอง
อยางบูรณาการ 

 (2) อธิบายความจำเปน ทางเลือกของวิธีการผาตัด โอกาสที่ตอง
ใหเลือด ความเส่ียง ภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนใหแกผูปวยและครอบครัว 
หรือผู ที ่ตัดสินใจแทนผู ปวยดวยความเขาใจในขอกังวลอยางสมดุล
ดานความปลอดภัยและเคารพการตัดสินใจ

       (3) ผูปวยและครอบครัวไดรับการสื่อสารขอมูล ผลการผาตัด
ท่ีเหมาะสม ท่ีไมเปนการซ้ำเติมความทุกขแกผูปวยและครอบครัว สอดคลอง
เหมาะสมกับการรับรูของแตละคน 

       (4) จัดระบบงานและสรางสิ่งแวดลอมใหผูปวยและครอบครัว
ที่มารับบริการผาตัด ลดความรูสึกกังวล ไมมั่นใจ รับฟงความตองการ 
ตลอดจนความทุกขทรมานตางๆ ของผูปวย นำมาทบทวนปรับปรุง
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 การดูแลผูปวยระยะประคับประคอง 
      

 (1) ทีมผู ใหบริการผู ปวยสรางความไววางใจ ความเชื ่อมั ่น 
(enhancing trust) แกผูปวยและครอบครัว ตระหนักในการประเมิน
ความตองการดานจิตวิญญาณ คนหาคุณคา ความหมายของชีวิตของผูปวย
ระยะประคับประคองทุกราย นำมาวางแผนการดูแลที่ตอบสนองตอ
ความปรารถนาของผูปวย (fulfill the last wish)
   

   (2) รับฟงประสบการณ ความตองการของผูปวยและครอบครัว 
โดยใหเกียรติอยางเทาเทียม เสมอภาคในสิทธิการรับรู มีสวนรวมวางแผน
การรักษาและมีทางเลือกอยางพึงพอใจ มีการติดตามประเมินซ้ำนำมา
ปรับปรุงแผนการดูแลอยางยืดหยุนตามความตองการเฉพาะ ครอบคลุม
ความตองการดานจิตสังคมและจิตวิญญาณ
   

  • รับฟงเรื่องราวจากผูปวยหรือครอบครัว ดวยสติ สมาธิ 
เขาใจในความตองการอยางแทจริง สรางสัมพันธภาพระหวางครอบครัว
ใหใกลชิด คำนึงถึง สิทธิ ความเชื่อ และศาสนา ของแตละครอบครัว
   

  • รับรู ความเชื่อ ทัศนคติ ความรูสึกที่มีตอการเจ็บปวย 

หรือการสูญเส ีย กำหนดแนวทางในการใหความชวยเหลือ หร ือ
การสนับสนุน
   

  • ระบุหรือรับรูวา ผูปวยคิดวาการเจ็บปวยคราวน้ีจะสงผล
กระทบตอผูอื่น หรือครอบครัวอยางไร พรอมทั้งกำหนดแนวทางแกไข 
เยียวยา
   

54

    (6) สงเสริมและสนับสนุนใหครอบครัวของผูปวย มีความมั่นใจ
ที่จะดูแลผูปวยระยะสุดทายในสิ่งแวดลอมที่ผู ปวยคุนชิน ทามกลาง
ความอบอุนในครอบครัว
 

     (7) ทบทวนบทเรียนการดูแลผู ป วยระยะประคับประคอง
ถึงคุณคาหรือประโยชนที่ไดรับ กิจกรรมใดที่ลดทอน หรือเพิ่มคุณคาของ
ความเปนมนุษย

 (8) มีแนวทางการดูแลการเผชิญภาวะความโศกเศราอันเกิดจาก
การสูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก (bereavement)

  การจัดการความปวด 

 (1) ทีมผูใหบริการมีการรับฟง รับรู เร่ืองราวท่ีทำใหเกิดความเขาใจ
ที่มาของความปวดและผลกระทบ ดวยความเขาใจ ความรัก ความเมตตา 
การใหอภัย เคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย เพื่อแสวงหาทางเลือก
และจัดการความปวดควบคูกับมาตรฐานวิชาชีพ

. 
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  • สงเสริมให ผูปวยและครอบครัวใชทรัพยากรในพื้นที่
ในการดูแลตนเอง เชน อาหาร การละเลน การปลูกพืช เลี้ยงสัตว

  • ใชศาสนา วัฒนธรรมรวมกับการดูแลสุขภาพ สอดคลอง
กับความตองการและตามความเชื่อ วิถีชีวิตในชุมชน 

  • สงเสริมใหชุมชนมีความเอ้ือเฟอและดูแลกันแบบจิตอาสา 
ในรูปแบบตางๆ เชน จิตอาสา เครือขาย หรือเพื่อนชวยเพื่อน
  • เช่ือมโยงกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ ในการดูแล
ผูปวย ชุมชน แบบไรรอยตอ 

  • สรางพลังในเชิงบวกและสะทอน ใหชุมชนเห็นคุณคา
ของผูปวย และของตนเอง

 (5) คนหาผูพิการในชุมชน เรียนรูวิถีชีวิตของผูพิการเหลานั้น 
ประสานความชวยเหลือใหผูพิการสามารถอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี 
และติดตามอยางตอเนื่อง 

. /

   

 

 
 

 

 
  

 

  

.
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 ฎ. การดูแลตอเนื่อง 

 (1) ประเมินปญหา อุปสรรคที่ผูปวยและครอบครัวตองเผชิญ 
เมื่อไดรับการสงตอไปรับบริการในระดับที่สูงขึ้น หรือสถานพยาบาล
ใกลบาน นำขอมูลที่ไดมาวางแผนปรับปรุงระบบงานของโรงพยาบาล 
เพื่อสรางความมั่นใจและความอบอุนใจแกผูปวยและครอบครัว

 (2) ทบทวนวาในชุมชนมีหนวยบริการสุขภาพหรือองคกรใด
ที่สามารถใหการดูแลผูปวยตอเนื่องได สรางความรวมมือและประสาน
ในการดูแลผูปวยอยางไรรอยตอ เพ่ือปองกันผูปวยถูกทอดท้ิง และสามารถ
ใชชีวิตไดอยางปกติสุข

 (3) บูรณาการกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพเขากับกระบวนการดูแล
ตอเนื่อง ภายหลังจำหนายผูปวยอยางสอดคลองกับขีดความสามารถ 
วิถีชีวิต และบริบทของผูปวย สังคม ชุมชน

 (4) มีกระบวนการสนับสนุนผูใหการดูแลมีกำลังใจ เห็นคุณคา
ตนเอง และมีระบบติดตามประเมินผล

 (5) มีกระบวนการสื่อสาร แลกเปลี่ยนสารสนเทศระหวางทีม
ผูใหบริการเกี่ยวกับความตองการของผูปวยแตละราย
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 ก. โครงสรางทางกายภาพ สถาปตยกรรม เครื่องมือ ระบบ

สาธารณูปโภค และสิ่งแวดลอม (external healing)

 (1) ออกแบบโครงสรางทางกายภาพ และ สถาปตยกรรม 
ที่เหมาะสม เครื ่องมือ ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ พรอมใชและมี
ความปลอดภัยในระดับสูง (safety environment) ตอบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 
และผูรับบริการ

 (2) มีพ้ืนท่ีสำหรับใหผูปวยมีความเปนสวนตัว (privacy-oriented) 
ในเวลาที่ผูปวยตองการ

 (3) หองพักผูปวยสามารถมองเห็น ภาพ ทิวทัศน มีความผอนคลาย 
มีพื้นที่สนาม สวนดอกไม ตนไม

 (4) มีพ้ืนท่ีสนาม ธรรมชาติ สวนดอกไม ตนไม และมีพ้ืนท่ีสำหรับ
ผูปวยและครอบครัวไดพบปะพูดคุยเพื่อความผอนคลาย ลดความกังวล 
(nature and outdoors)

 (5) มีระบบที่อำนวยความสะดวก และผูปวยมีโอกาสควบคุม
ในกรณีที่ไมตองการได เชน อุณหภูมิ รอน เย็น แสงไฟ เสียง ลดเสียง
ที่ดังเกินความจำเปน จัดระบบใหมีเสียงรบกวนนอยที่สุด (comfort and 
control)

 (6) เปนสถานที่อำนวยความสะดวกในการเขาถึงงาย ชัดเจน 
ไมซับซอน ไมยุงยากสำหรับผูปวยและครอบครัว (legibility of place)
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   • Humor & Joyful

  • Music therapy

  • กิจกรรมตามวัฒนธรรมศิลปะพื้นบาน

  • มิตรภาพบำบัด

  • การฝกสมาธิ

 ค. ปฏิสัมพันธระหวางบุคลากร ปฏิสัมพันธระหวางผู ให

และผูรับบริการ (interpersonal healing)   

        (1) มีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางผูใหบริการภายในองคกร และระหวาง
ผูใหกับผูรับบริการ ที่ชวยสรางสัมพันธภาพที่ดี เกิดการเรียนรู แบงปน
ทุกขสุข เยียวยา และความผาสุก

       (2) จัดสิ ่งแวดลอมที ่ชวยใหบุคลากรในองคกรไดผอนคลาย 
เยียวยา ลดความเครงเครียด และสามารถเกิดปฏิสัมพันธ สรางมิตรภาพ 
ความผูกพันในองคกร

 ง. การเยียวยาภายใน ( Internal healing)

 (1) มีความเขาใจผูปวยอยางถองแท ทั้งความเชื่อ พฤติกรรม 
วิถีชีวิต ดวยการรับฟงและเขาใจผู ปวยมีการตอบสนองไดเหมาะสม 
การสื่อสารที่ชัดเจนเขาใจงาย มีการสัมผัสระหวางผูใหบริการและผูรับ
บริการ (human touch)
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HAI สรพ. หรือสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)

มีพันธกิจในการสงเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของระบบบริการ

สุขภาพโดยใชการประเมินตนเอง การเย่ียมสำรวจจากภายนอก การรับรองกระบวนการ

คุณภาพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนกลไกกระตุนภายไตวิสัยทัศน

“ระบบบริการสุขภาพมีคุณภาพและไววางใจไดดวยมาตรฐาน HA”
โดย สรพ. มีบทบาทใหเกิดกลไกในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที ่มีคุณภาพ

ความปลอดภัยอยางเปนระบบ และเผยแพรองคความรูแกเจาหนาที่ของสถานพยาบาล

และหนวยงานตางๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ.
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