
 SHA Criteria: จากแนวคิดสูก่ารปฏิบตั ิ

 ดวงสมร  บุญผดงุ 

ผูอ้าํนวยการสถาบนัท่ีปรึกษาระบบบริหารคณุภาพ 

ผูท้รงคณุวุฒิสรพ. 
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 กรอบแนวคิด การนาํSHA ลงสูก่ารปฏิบตั ิ

กําหนดนิยาม  Define 
Spirituality 

 ความรัก สมัพนัธภาพ  
การให้อภยั 

การมีคณุคา่ ความหมาย 

เปา้หมายชีวิต 

การบริการด้วยใจกรุณา  
  

หารือ คดัเลือก และต้อนรับทีม  กรรมการบริหาร 

อาสาสมคัรwelcome team& Engage 
sha1   

รับฟังประสบการณ์คนไข ้/เยีย่มชมุชน /
กําหนดเป็นคา่นยิม นโยบาย  

sha 1-2 

กาํหนด กิจกรรม สร้างระบบ หรือกลุ่มตัวอย่าง 

(Model)ให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร   
sha 3 -4-5-8-9 

Spiritual in workplace & healing  & 
communication  and culture 

SHA 4 

Spiritual training& Practice for staff. 
SHA 9-10  

Spiritual in Community.SHA7  

ทาํงานด้วยคุณภาพ  

ทาํงานด้วยความ

ปลอดภัย  

ทาํงานด้วย 

มาตรฐาน 

ทาํงานอย่างมีณค่า

และความหมาย 

และทาํงานอย่างมี

จติวิญญาณ 

ด้วยวิถีความเป็น

มนุษย์  

กาํหนดตัววัดตาม

ค่านิยม นโยบาย 

และผลลัพธ์ท่ีเกิด 

รํารงอย่างต่อเน่ือง 
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หารอื คดัเลือก และตอ้นรบัทีม  กรรมการบรหิาร อาสาสมคัร  

welcome team & Engage SHA 1    
 

 Focus group, ทีมมีความเห็นอยา่งไร คน้หาคนท่ีใช่มารว่มทีม  

 Patient experience รบัรูป้ระสบการณเ์พ่ือนาํมากาํหนดเป็นนโยบาย 

หรอืแผนในภาพใหญ ่

 ทีมนาํ มีโอกาสมัผสักบัผูท่ี้มีความทุกขย์าก Suffering case ในชุมชน  

 Welcome team ส่ือสารในองคก์ร  

 สรา้งการส่ือสาร ใหท้ัว่ทั้งองคก์ร สรา้งบรรยากาศการเรยีนรู ้
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• นาํประสบการณข์องผูป่้วยมาถอดบทเรียน กาํหนดใน

นโยบาย แผนงาน และกืจกรรมของหน่วยงาน 

• ทีมงาน สามารถใขท้กัษะการฟัง เพ่ือ ประเมิน หรือมีความไว

ตอ่ความตอ้งการดา้นมิตจิติใจ Spiritual need ของผูป่้วยและ

ญาตไิด ้

• มีการตดิตามผลลพัธท่ี์เกิดข้ึน 

รบัฟังประสบการณค์นไข ้/เยีย่มชุมชน /กาํหนดเป็นค่านิยม 

นโยบาย SHA 1-2 
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กาํหนด กิจกรรม สรา้งระบบ หรือกลุ่มตวัอยา่ง (Model)ใหส้อดคลอ้งกบั

ค่านิยมองคก์ร  SHA 3 -4-5-8-9 
ตวัอยา่งเช่น  

– คาํนึงถึงศกัดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย,์ เคารพ เห็นคณุค่า  ของคนไข ้และคนอ่ืนๆ. 

– สามารถเรยีนรูแ้ละมีความไวในการตอบสนองความตอ้งการ 

– สามารถประเมินความตอ้งการดา้น Spiritual ได.้ 

– มีการใหข้อ้มูลอยา่งเพียงพอรอบดา้น เพื่อสรา้งทศันคตใินเชิงบวกและการดแูล

พึ่งพาตนเอง.  

– สิ่งแวดลอ้มเยยีวยาวิ๔แห่งความเป็นมนุษย.์ 

– มีความสมัพนัธก์บัผูป่้วยและญาต ิรบัฟังความตอ้งการและมีสว่นรว่มในการวาง

แผนการรกัษาพยาบาลรว่มกนั. 

– Respect for life & Death.  
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Spiritual in workplace & healing  & 

communication  and culture  SHA 10 

 

 
• เนน้การพฒันา ทีมท่ีฝึกฝนใหมี้ศกัยภาพและมาตรฐาน มีองคค์วามรูด้า้นมิตจิติใจ มีความ

ไวตอ่การรบัรู ้ทั้งตนเอง ทีมงาน และผูป่้วย ตลอดจนถึงญาต ิ  

• ฝึกฝนทกัษะ ดา้นมิตจิติใจ ควบคู่กบัการเรียนรูใ้นเชิงวิชาการ  

• ฝึกฝนการใชพ้ลงัและมุมมองในเชิงบวก ในองคก์ร. 

• สรา้งบรรยากาศ ท่ีเสริมสรา้งมิตจิติใจ  เช่นการ ทาํกลุม่  การรบัฟังเรื่องราว story telling 

ของทีมงาน spiritual in workplace. 

• Awakening & mindfulness 

• Mercy compassion  ความเมตตา กรุณา  ความเห็นอกเห็นใจ 

• การส่ือสารท่ีทรงพลงั จนค่อยๆ กลายเป็นวฒันธรรม ของหน่วยงาน  ขององคก์ร  คืออยูใ่น

แบบแผนความคิด การแสดงออก  พฤตกิรรม  จนเป็นเอกลกัษณ ์ขององคก์ร 
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• การประเมินทั้งทางดา้นรา่งกายและจติใจควบคู่กนัไป  

• มีความพรอ้ม ในการรบัฟังประสบการณข์องผูป่้วยและครอบครวัและนาํมา

ปรบัระบบตามความตอ้งการเฉพาะได ้

• สามารถยดืหยุน่ปรบัแนวทางการดูแลรกัษาผูป่้วยใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของผูป่้วยไดโ้ดยคาํนึงถึงผลลพัธท่ี์ดีดว้ย  

• มีทกัษะใชเ้ทคนิค การส่ือสารตามแนวทาง ในการส่ือสารเร่ืองราวชีวิต           

(Narrative medicine) กบัผูป่้วย  

• การสรา้งความสมัพนัธ ์ รวมทั้งทกัษะการฝึกฝนการรบัรู ้
 

 

Spiritual training & Practice for staff (SHA 9-10)  
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• การประเมินทั้งทางดา้นรา่งกายและจติใจควบคู่กนัไป  

• มีความพรอ้ม ในการรบัฟังประสบการณข์องผูป่้วยและครอบครวั

และนาํมาปรบัระบบตามความตอ้งการเฉพาะได ้

• สามารถยดืหยุน่ปรบัแนวทางการดแูลรกัษาผูป่้วยใหส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูป่้วยไดโ้ดยคาํนึงถึงผลลพัธท่ี์ดีดว้ย  

• มีทกัษะใชเ้ทคนิค การส่ือสารตามแนวทาง ในการส่ือสารเรือ่งราว

ชีวิต ( Narrative medicine)กบัผูป่้วย  

• การสรา้งความสมัพนัธ ์รวมทั้งทกัษะการฝึกฝนการรบัรู ้

 

 
03/03/59 8 Duangsamorn Boonpadung HA17 



 

 

• ทาํงานรว่มกบัชุมชนเพื่อสรา้งสุขภาวะท่ีดี ใหก้บัผูป่้วยญาต ิและครอบครวั มีความ
ตระหนกั และรกัตนเอง มีคณุค่า และมีเป้าหมายชีวิต Self esteem  

• การใหข้อ้มูลดา้นสุขภาพ หรอืการใหค้วามรูใ้นการดแูลตนเอง ตามบรบิท  

• สง่เสรมิใหผู้ป่้วยและญาตใิชท้รพัยากรในพื้ นท่ีในการดแูลตนเอง เช่น อาหาร  
การละเลน่ การปลกูพืช  เลี้ ยงสตัว ์(Sufficiency economy) 

• การใชศ้าสนา วฒันธรรมกบัการดแูลสุขภาพ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการดา้นจติใจ 
มิตดิา้นจติใจและตามความเช่ือ วิถีชีวิต  

• สง่เสรมิใหชุ้มชนมีความเอ้ือเฟ้ือและดแูลกนัแบบจติอาสา ในรูปแบบตา่งๆ  

• สรา้งพลงัในเชิงบวกและสะทอ้น ใหชุ้มชนเห็นคณุค่าของตนเอง  มองเห็นเป้าหมาย
ชีวิต 

• มีแนวทางการดแูลท่ีบา้น Homecare ตามมาตรฐานและตามวิถีชีวิต 

• Caregiver ระบบในการสนบัสนุนผูป่้วยหรอื Care giver เพื่อการดแูลตนเองอยา่งมัน่ใจ 

• Palliative care   
 

 

 

Spiritual in Community SHA 7  
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Spiritual Practice 

spiritual practice & professional standard. 

Quality
caring
Physicain
nurse
volunteer
culture

 Patient / 
family 
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Spiritual  practice  

q 
Patient/ 
family 

Quality 

caring physician 

nurse 

team 

culture 

finance 
Death 
/loss 

com
mun
ity 

belief 

Spiritual practice 

Professional  practice  
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 spiritually  prepare for provider 

• Personal Attributes. สรา้งคุณลกัษณะในระดบับุคคล 
– Compassion ความเห็นอกเห็นใจ  ความสงสาร  

– Self-Awareness.  ความตระหนกัในตวัเอง  ความรูต้วัเอง 

– Ability to reflect on meaning of their work and contributions.สามารถ
สะทอ้นคณุค่าของงานท่ีทาํ 

– Appropriate integration of personal spirituality  in Professional life. 
สามารถในการใชมิ้ตจิติใจในวิชาชีพไดอ้ยา่งกลมกลืน. 

– Open to personal Transformation  เกิดการเปลี่ยนแปลง. 

• (Phuchalski et al., 2009.) 

• Founder and director of the George Washington Institute for Spirituality 
and Health (GWish) at The George Washington University in Washington” 
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Spiritually prepare for provider 

Professional skill  
– Training in spiritual care and compassionate presence. 

ฝึกอบรมทกัษะ 

– Competence reflective of professional discipline สามารถ
สะทอ้นกลบัในระดบัวิชาชีพ 

– Team Skill and integration of multiple disciplines. ทกัษะ
การเขา้ใจคนอ่ืนจนเกิดการทาํงานเป็นทีม 

– Spiritual practice that support professional works. ใชมิ้ติ
จติใจในการทาํงานในระดบัมาตรฐานวิชาชีพอยา่งมืออาชีพ 

 *(Phuchalski et al., 2009.) 
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Spiritual care framework. 

  Dimension of spirituality .  Humanitarian Skill.( JCAHO) 
 Call to Service                                             Compassion 

 Meaning& purpose.                                   Empathy.  
 
 Connectedness .                                         Dignity 
 
Transformation.                                           Respect . 
                                                        
                                                                       Support. 

Reflective   
preparation  

 *(Phuchalski et al., 2009.) 
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 เราคือผูส้รา้ง รอยยิ้ มท่ีมีความสุข  

ในทุกลมหายใจของคณุภาพ 

ขอบคณุและสวสัดีค่ะ  
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