ชือโครงการ

จิตสงบ - พบสุข

ทีปรึกษาโครงการ

นางสุนทราภรณ์ ชัยพรมมา หัวหน้ ากลุ่มการพยาบาล
นางวิไลลักษณ์ สฤษฎ์กลุ หัวหน้ างานผู้ป่วยนอก

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุกนั ยา วิลาวรรณ์

หลักการและเหตุผล
ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยสูงอายุ ทีมารับการรักษาในโรงพยาบาล ส่วนใหญ่มาด้ วยปั ญหา
ทางด้ านอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม และการแสดงออกทีไม่เหมาะสม ไม่อยูใ่ นโลกของความเป็ นจริ งจึง
และภาวะซึมเศร้ า ทําให้ ผ้ ปู ่ วยมีภาวะทีผิดไปจากคนปกติทวไป
ั จนต้ องเข้ ารับการรักษาใน โรงพยาบาล
ผู้ป่วยทีมารับบริ การเหล่านีส่วนหนึงมีสาเหตุจาก ความเครี ยดจากปั ญหาต่างๆ ในการดํารงชีวิต อยูใ่ น
ภาวะปั จจุบนั ไม่ว่าด้ านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิงแวดล้ อม ทีส่งผลบุคคลเกิดปั ญหาสุขภาพจิต
มากขึน และจากการทีต้ องมารับบริ การรักษาใน โรงพยาบาลก็ยิงทําให้ ผ้ ปู ่ วยเหล่านีมีการปรับตัวต่อสังคม
สิงแวดล้ อมใหม่ก็ยิงทําให้ เกิดความเครี ยด ว้ าวุ่นจิตใจ นอนไม่หลับ ส่งผลให้ อาการป่ วยทางจิตเวชทีมีอยู่
มากขึนทางผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต มองเห็นว่าผู้ป่วยเหล่านีควรได้ รับการดูแล ทางด้ านจิตใจ และจิต
วิญญาณเพือสร้ างเสริ มภาวะสุขภาพจิตผู้ป่วยให้ ดียิงขึนควบคูไ่ ปกับการรักษาทางยาหรื อกิจกรรมบําบัดที
ได้ รับ
จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้ องกับการลดความเครี ยด การเพิมความ
สงบสุขทางจิตใจ พบว่าการนําบทสวดมนต์ ทําสมาธิแนวพุทธ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยมีความสงบสุข
ทางด้ านจิตใจผ่อนคลายจากความเครี ยด ลดความวิตกกังวล การออกกําลังกาย ผ่อนคลายยืดเหยียด ช่วย
พัฒนาสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ มีความมันคงทางอารมณ์มีการแสดงออกทีดีช่วยส่งเสริ มและป้องกันโรค
และช่วยส่งเสริ มประสิทธิภาพของร่างกาย ( พิไลรัตน์, 2549 ) และพบว่าผู้ป่วยทีต้ องใช้ ยารักษาในปริ มาณ
มาก สมาธิชว่ ยให้ ผลของการรักษาดีขนึ ( เทิดศักดิ,2545 )

เจ้ าหน้ าทีตึกผู้ป่วยนอกและเจ้ าหน้ าทีคลินิกพิเศษ จึงได้ ร่วมกันจัดทําโครงการ จิตสงบสุข
เพือช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยสามารถฝึ กปฏิบตั ิเพือทําให้ อาการทางจิตและภาวะสุขภาพหายเร็ วขึน และป้องกันการ
กําเริ บของโรคทางจิต สามารถดูแลจิตใจตัวเองได้
วัตถุประสงค์
1.เพือส่งเสริ มสุขภาพจิต ป้องกันและบําบัดโรคในผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยสูงอายุ
.เพือส่งเสริ มบุคลิกภาพและความมันคงทางอารมณ์
.เพือผ่อนคลายความเครี ยด
.เป็ นการบําบัดทางจิตใจ และจิตวิญญาณ
กลุ่มเป้ าหมาย
ผู้ป่วยจิตเวช และผู้ป่วยสูงอายุทีมารับบริ การทีคลินิก
ผลลัพธ์
ผู้ป่วยมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ร้ อยละ

. และสมาชิกส่วนใหญ่ ร้ อยละ . เห็นว่า

ประโยชน์ ทีได้ จากการสวดมนต์ แผ่เมตรตราทําให้ จิตสงบ พบสุข มีสมาธิ และควบคุมตัวเองได้ มากขึน
การออกกําลังกาย ทําให้ ร้ ูสึกผ่อนคลาย สบายใจ สบายตัว มีความสุข และการเลือกรับประทานอาหารทีดี
ต่อสุขภาพสําหรับผู้สงู อายุ สําหรับรู ปแบบสมาชิก ร้ อยละ

มีความคิดว่าเหมาะสมทัง กิจกรรม คือ

การสวดมนต์ สงบนิง การออกกําลังกาย การกินอย่างไรให้ มีประโยชน์ในผู้สงู อายุ
ข้ อเสนอแนะ
การสวดมนต์ สงบนิงเป็ นเทคนิคของเจ้ าหน้ าทีทีดูแลผู้ป่วยอีกวิธีหนึง ทีทําให้ ผ้ ปู ่ วยมีจิตใจสงบ
ลดความเสียง ก่อนเข้ าคิวรอเพือรับการตรวจรักษากับแพทย์ และก่อนเข้ านอนสําหรับผู้ป่วยทีนอนรักษาใน
โรงพยาบาลเพราะเมือหลับแล้ วผู้ป่วยจะสามารถหลับสนิท จิตว่าง เป็ นโครงการทีดีละควรทําต่อเนืองไป

ผลการดําเนิ นงาน จาก ต.ค –ส.ค 60
วัน เดือน ปี กิจกรรมทีต้องทํา
ต.ค.- ธ.ค การออกกําลังกาย
59

ระยะเวลา
นาที

จํานวนคน
125

ผลการประเมิน
-ผูม้ ารับบริการสามารถทําตามได้และ
พอใจในกิจกรรมทีทํา
- ผูม้ ารับบริการให้ความสนใจ
- ผูม้ ารับบริการให้ความร่วมมือ
-ผูม้ ารับบริการบอกว่า “ ได้ยดื เส้นยืดสาย
ดีจงั ”

ม.ค – ส.ค. สวดมนต์ไหว้พระตอน
60
เช้า

นาที

118

ผูม้ ารับบริการสามารถทําตามได้และ
พอใจในกิจกรรมทีทํา
-ผูม้ ารับบริการบอกว่า”โล่ง คุณหมอพา
ทําทุกวันนะทําแล้วสบายใจ”
-ผูม้ ารับบริการให้ความสนใจ
- ผูม้ ารับบริการให้ความร่วมมือ

ม.ค – ส.ค. กินอย่างไรให้ม ี
60
ประโยชน์ในผู้สูงอายุ
( นักโภชนากร)

นาที

132

ผูม้ ารับบริการสามารถทําตามได้และ
พอใจในกิจกรรมทีทํา
-ผูม้ ารับบริการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้
เสนอ อาหารทีมีประโยชน์กบั กลุ่มได้
-ผูม้ ารับบริการให้ความสนใจ
-ผูม้ ารับบริการให้ความร่วมมือ ตอบ
คําถามได้ถูกต้อง

ปัญหาและอุปสรรค ผูร้ บั ผิดชอบงานไม่ได้อยู่จุดเดิมตลอด ทําให้บางกิจกรรมอาจไม่ต่อเนือง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล สุกนั ยา วิลาวรรณ์
พยาบาล วิชาชีพชํานาญการ เบอร์โทร

-3258-300

สวดมนต์ ตอนเช้ าขณะรอตรวจ

ออกกําลังกายตอนเช้ าขณะรอตรวจ

กินอย่ างไรให้ มีประโยชน์ ขณะรอตรวจ

