
Chapter 1 : อาสาสร้างสุข 

เม่ือคนเราเจ็บป่วยส่ิงท่ีตอ้งการไม่ใช่แค่ยากบัหมอเท่านั้น ยงัคงปรารถนา 

ไม่วา่จะเป็นความสุข ความเขา้ใจ มิตรภาพ จากคนรอบขา้ง เฉกเช่นช่วงชีวติยามปกติ 

ความเจ็บปวดจากอาการเจ็บป่วย คนภายนอก(ไม่เคยเจ็บป่วย)ไม่สามารถไปสอนคน

ท่ีก าลงัเจ็บป่วยนอนรักษาตวัอยูใ่นโรงพยาบาลเก่ียวกบัเร่ืองของความทุกขไ์ด ้เพราะ

คนป่วยนั้นยอ่มรู้ดีและเขา้ใจมนัอยา่งถ่องแท ้ทั้งเร่ืองความทุกขแ์ละยอมรับมนั ส่ิงท่ี

จะสามารถขบัไล่ความทุกข ์หรือท าใหม้นัลดนอ้ยลงไปไดน้ั้น คือการใชค้วามสุข ซ่ึง

คนเราสามารถสร้างความสุขหรือ จดัสภาพแวดลอ้มใหม้นัเกิดความสุขข้ึนได ้  

 

 

 

 

 

จากขอ้มูลการประชุมวชิาการ International Gross National Happiness คร้ังท่ี 3 มี

บทความประมาณ 40 บทความจากหลากหลายประเทศ มีวจิยั ทั้งรูปแบบเชิง

ปฏิบติัการและแบบเขม้ขน้ทางระเบียบวธีิวจิยัซ่ึงผลวจิยัช้ีมาในแนวทางใกลเ้คียงกนั

วา่ ความสุขเกิดข้ึนไดจ้ากหลากหลายทาง จากงานวจิยัหลายช้ินในการประชุมน้ี และ

ยงัพบวา่ความสุขของคนเกิดข้ึนไดจ้ากหลายสาเหตุ ความสุขของชุมชนทัว่ไปอาจมา

ไดจ้ากการจดัพ้ืนท่ีของเมือง วธีิการผลิตน ้ าท่ีถูกและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะใน

เร่ืองของการมีภูมิคุม้กนั ความสุขอาจมาจากการไดเ้ขา้ร่วมของผูค้น ในการสร้างหรือ

ประเมินกระบวนการทางสงัคม มีงานวจิยัอีกช้ินหน่ึงยนืยนักรณีศึกษาจงัหวดั

ชายแดนภาคใตข้องไทย ซ่ึงประชาชนตอ้งการการมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการ

ต่างๆ ของตนเอง ความสุขอาจมาจากการมีโอกาสไดรั้บอ านาจ ซ่ึงรวมถึงอ านาจใน

การพฒันาความรู้ และรับรู้ขอ้มูลของตนเอง ความสุขควรวดัดว้ยมิติต่างๆ เน่ืองจาก

เป็นธรรมชาติของความสุขท่ีรวมเร่ืองต่างๆ เขา้ไว ้ตวัช้ีวดัความสุขควรจะรวม

ค่านิยมท่ีเป็นนามธรรมไวด้ว้ย ไม่เพียงแต่รูปธรรมของการอยูดี่มีสุข เช่น สุขภาพ 

อยา่งท่ีผา่นมา และควรรวมความตอ้งการตั้งแต่พ้ืนฐานจนกระทัง่ถึงความตอ้งการ

ซบัซอ้นทางจิตวญิญาณ ปัจจยัอ่ืนท่ีควรพิจารณาถึงคือ ปัจจยัทาง ส่ิงแวดลอ้ม 4 

ประการส าคญัท่ีมิอาจละเลย คนนอกจากสามารถสร้างความสุขไดแ้ลว้ ก็

สามารถก่อความทุกขไ์ปไดพ้ร้อม ๆ กนั ซ่ึงคนนั้นไม่ไดห้มายถึงใคร คนใดคนหน่ึง 

แต่คนนั้นเป็นไดท้ั้งเด็ก ผูป้กครอง/ญาติ 

หมอ พยาบาล เจา้หนา้ท่ีทางการแพทย ์

แม่บา้น เขาเหล่าน้ีอาจมีขอ้จ ากดัและ

เง่ือนไขในการสร้างความสุข หรือผลิต

ความสุขข้ึนมา  

ตวัแปรส าคญัของความสุขใน

โรงพยาบาล คือตอ้งการคนเดินเขา้มาหนุนเสริมเติมแต่ง การสร้างความสุขดว้ย

ความรู้และเขา้ใจ ซ่ึงเราเรียกคนกลุ่มน้ีวา่ อาสาสมคัร หากมีอาสาสมคัรจ านวนมาก ก็

ช่วยสร้างและ 

ผลิตความสุขจ านวนมาก เพ่ือใหค้วามสุขเขา้ไปยดึครองพ้ืนท่ีความทุกข ์

จนสามารถขบัไล่ความทุกขน์ั้นออกไปไดใ้นท่ีสุด  

อาสาสมคัร = อาสาสร้างสุข ดงันั้น อาสาสร้างสุข = มคีวามมุ่งมัน่ในส่ิง

เดยีวกนัคอื การสร้างความสุข  



Chapter 2 : โรงพยาบาล สถานทีส่ร้างสุข 

โรงพยาบาล คือ องคก์ารท่ีด าเนินงานดา้นการแพทย ์ทั้งในสถานท่ีตั้งของ

โรงพยาบาลและในชุมชน มีหนา้ท่ีใหบ้ริการสาธารณสุขทุกดา้นแก่ประชาชน ทั้ง

ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค/ภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคหรือลกัษณะท่ีจะ

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟสูภาพภายหลงัการเจ็บป่วย 

ทั้งการใหบ้ริการ ณ องคก์าร และการใหบ้ริการภายนอกองคก์าร รวมทั้งขยายไปถึง

บา้นของผูป่้วยดว้ย นอกจากน้ี ยงัเป็นสถานท่ีฝึกอบรมบุคลากรดา้นการแพทยแ์ละ

สาธารณสุข ตลอดจนการศึกษา การคน้ควา้ และการวจิยัในดา้นการแพทย ์ดา้นการ

สาธารณสุข และดา้นอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือการแกปั้ญหาและ

การพฒันาคุณภาพชีวติของ

ประชาชน  

 ผูป่้วยนอกหมายถึง

จะเป็นการเขา้รับ

รักษาโดยไม่ตอ้ง

เขา้พกัท่ีโรงพยาบาล ค่าใชจ่้าย โดยเฉล่ียต่อคร้ังจึงไม่สูงมากนกั 

โดยมากค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนไดแ้ก่ ค่าแพทย ์และ ค่ายา 6 

 ผูป่้วยในหมายถึง ผูป่้วยท่ีตอ้งรักษา โดยการใหน้อนรักษาคา้งคื น

ภายในหอผูป่้วย ( Ward)และแพทยล์งความเห็นใหอ้ยูรั่กษาตวัใน

โรงพยาบาลเป็นเวลาติดต่อกนัอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง หรือ มากกวา่นั้น 

ซ่ึงตอ้งลงทะเบียนเป็นผูป่้วยใน  

 

ระบบงานของโรงพยาบาล ประกอบด้วย 7 

 ระบบงานบริการของโรงพยาบาล  

 ระบบสนบัสนุนงานบริการของโรงพยาบาล  

 ระบบพฒันาโรงพยาบาล  

 ระบบบริหารโรงพยาบาล  

งานระบบพฒันาโรงพยาบาล มีโครงสร้างของ Hospital Accreditation(HA)เป็นงาน

พฒันา ประเมินและการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล ซ่ึงงาน อาสาสมคัรหรือ "จิต

อาสา" อยูภ่ายใตก้ารดูแลของโครงสร้างน้ี 

Chapter 3 : เป้าหมายของกจิกรรมสร้างสุข 

เป้าหมาย ของกิจกรรมสร้างสุข คือ การลดความทุกข ์เพ่ิมความสุข 

กิจกรรมเป็นเคร่ืองมือเช่ือมโยงระหวา่งกลุ่มเป้าหมายกบัความสุข ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิด

ประโยชน์ หรือโทษได ้และอาจเกิด ความผิดพลาด ความไม่สอดคลอ้ง ดงันั้นเราตอ้ง

พิจารณาเป้าหมายเป็นหลกั กิจกรรมควรมีลกัษณะท่ียดืหยุน่ กล่าวคือ 

ข้อจ ากดัทางเพศ และ ขอ้จ ากดัทางวยั การท ากิจกรรมเง่ือนไขเร่ืองเพศและ

วยัก็ส าคญัหาก ท ากิจกรรมท่ีไม่สอดคลอ้ง อาจจะก่อใหเ้กิดผลเสียกบัผูป่้วยโดยไม่

รู้ตวั เช่น การวาดภาพระบายสี อาจจะเหมาะกบัเด็ก ก็จริง หากวา่ ผูป่้วยท่ีเป็นเด็กโต 

จะมีความรู้สึกไม่ชอบเพราะตวัเองไดผ้า่นวยันั้นมาแลว้ หรือการอ่านนิทาน ส่วนมาก

จะเป็นกิจกรรมท่ีทุกคนช่ืนชอบ เราอาจตอ้งแบ่งนิทานท่ีเหมาะสมกบัเพศ  



ข้อจ ากดัทางด้านเทคโนโลย ี วา่ดว้ยเร่ืองของอุปกรณ์ท่ีช่วยส่งเสริมทกัษะ

และความรู้ เช่น โทรทศัน์ เคร่ืองเล่น VCD (การดูหนงั การ์ตูน สารคดี) หรือฟังเพลง 

กิจกรรมเหล่าน้ีจะช่วยบ าบดัจากขา้งในออกมาสู่ขา้งนอกสมัผสั ท าใหรู้้สึกผอ่นคลาย 

ไม่เงียบเหงา มีการเคล่ือนไหว ผา่นภาพและเสียง จากส่ิงท่ีรับรู้  

ความจ าเจของกจิกรรม การท ากิจกรรมท่ีซ ้ า ๆ ไม่มีการพฒันาเปล่ียนแปลง 

จะส่งผลต่อผูป่้วยในทางลบ คือความจ าเจ เบ่ือหน่าย ขาดการมีส่วนร่วม ไม่มีความ

กระตือรือร้น ถึงแมว้า่มีกิจกรรมท าแต่ไม่มีอะไรแปลกใหม่ท่ีน่าสนใจเลย ดั้งนั้นใน

การท ากิจกรรมตอ้งมีทีมท่ีเขา้มาพฒันากิจกรรมอยา่งจริงจงั และมีความลึกซ้ึงใน

เน้ือหาของกิจกรรมท่ีผลิตความสุขต่อผูป่้วยอยา่งแทจ้ริง  

กจิกรรมทีห่ลากหลาย การออกแบบกิจกรรมขอ้ควรค านึง คือ 

กลุ่มเป้าหมาย เวลา สถานท่ี และความตอ้งการ ความหลากหลายของกิจกรรมนั้นดี 

ในช่วงท่ีไม่ไดท้ าพร้อมกนั กิจกรรมท่ีหลากหลายหากเราด าเนินการ ในคร้ังเดียว จะ

ส่งผลใหผู้ป่้วยไม่จดจ่อ ขาดสมาธิ ท าใหก้ารมีส่วนร่วมของผูป่้วยลดนอ้ยลง ในการ

ด าเนินกิจกรรม ในช่วงเวลาเดียวกนัควรก าหนด 1-2 กิจกรรม ในแต่ละกิจกรรมให้

เป็นแบบลงลึกสร้างบรรยากาศใหมี้สีสนัมีชีวติชีวาปรับประยกุตใ์หเ้กิดส่ิงใหม่ เพ่ือ

กิจกรรมนั้นเขา้ถึงความสุขอยา่งแทจ้ริง  

กิจกรรมสร้างสุขเป็นเพียงการน าเอากิจกรรมมาเป็นตวักลางซ่ึงเรียกวา่

เคร่ืองมือ เช่ือมระหวา่งอาสาสมคัร ผูป่้วย ผูป้กครอง ญาติ ร่วมทั้งเจา้หนา้ท่ี

โรงพยาบาล ใหมี้ความสมัพนัธ์ เช่ือมโยงและถ่ายทอดใหมี้การเคล่ือนไหวของ

ความสุข ใหเ้กิดภาวะการลดความทุกข ์ถ่ายเทความเครียด ซ่ึงกิจกรรมตอ้งมีการ

พฒันาอยูต่ลอดเวลา และเขา้ไปถึงรากของความสุข  

 

Chapter 4 : กจิกรรม 

การน ากิจกรรมเขา้มาเป็นตวักลางในการสร้างความสุข ลดความทุกข ์ควร

จะเป็นกิจกรรมท่ีง่ายๆ ไม่มีความสลบัซบัซอ้นมากนกั และเป็นกิจกรรมท่ี

สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด ไม่ควรจะเป็นกิจกรรมท่ีแบ่งเพศ แบ่ง

วยั หรือแบ่งกลุ่มของผูเ้ขา้ร่วมท ากิจกรรมออกอยา่งชดัเจน มิเช่นนั้น กิจกรรมก็

มิไดช่ื้อวา่เป็นตวักลางของการลดความทุกข ์เพ่ิมพนูความสุข และคิดวา่กิจกรรม

ท่ีเหมาะสมในการลดความทุกข ์เพ่ิมพนูความสุข สามารถแบ่งออกเป็นประเภท

ของกิจกรรมได ้ดงัน้ี  

ศิลปะบ าบัด  

ศิลปะบ าบดัเป็นกิจกรรมท่ีท าใหก้ลุ่มเป้าหมายมีความผอ่นคลาย 

สร้างความเพลิดเพลิน ช่วยขดัเกลาใหจิ้ตใจอ่อนโยน ฝึกสมาธิท าให้

กลุ่มเป้าหมายมีสมาธิในการท ากิจกรรมหรือส่ิงต่างๆไดม้ากข้ึน ท าใหเ้กิด

ความคิดสร้างสรรค ์มีจินตนาการ และเสริมสร้างทกัษะทางดา้นความคิด 

และยงัช่วยใหลื้มความเจ็บป่วยทางดา้นร่างกายไปชัว่ขณะหน่ึง ขณะท า

กิจกรรม  

ดนตรีบ าบัด  

ดนตรีบ าบดัเป็นกิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดการผอ่นคลาย สร้างความ

เพลิดเพลิน สนุกสนาน ท าใหเ้กิดความสุนทรี ร่าเริง เบิกบาน และยงัเป็น

กิจกรรมท่ีส่งเสริมความกลา้แสดงออกของกลุ่มเป้าหมายไดอี้กดว้ย เช่น 

เสริมสร้างความกลา้แสดงออกของกลุ่มเป้าหมาย กลา้ท่ีจะร้องเพลง หรือ

เตน้ ซ่ึงตวัอยา่งของกิจกรรมดนตรีบ าบดั มีดงัน้ี ร้องเพลง , เล่นดนตรี, การ



ฟังเพลง, สอนใหรู้้จกัเคร่ืองดนตรีแต่ละชนิด, ร้องเพลงคาราโอเกะ, นิทาน

เพลง, ซีดีเพลงเด็กเสริมทกัษะ เป็นตน้   

ส่ือมเีดยี  

ส่ือมีเดียเป็นกิจกรรมท่ีท าใหก้ลุ่มเป้าหมายเกิดความผอ่นคลาย 

สนุกสนาน มีชีวติชีวา ท าใหเ้กิดความสุนทรี แต่ควรเลือกส่ือมีเดียให้

เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงตวัอยา่งกิจกรรมประเภทส่ือมีเดีย มีดงัน้ี 

หนงัการ์ตูน, หนงัสารคดีเก่ียวกบัสตัว ์พืช , หนงัวทิยาศาสตร์, หนงัตลก 

เป็นตน้ 

จนิตนาการบ าบัด  

จินตนาการบ าบดัเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมทางดา้นจินตนาการ และ

ความคิดสร้างสรรคข์องกลุ่มเป้าหมาย เสริมสร้างทกัษะทางดา้นความคิด

ของกลุ่มเป้าหมาย ใหรู้้จกัคิด รู้จกัท า รู้จกัแสดงความคิดในส่ิงท่ีถูกตอ้งและ

เหมาะสมออกมา ซ่ึงตวัอยา่งกิจกรรมทางดา้นจินตนาการบ าบดั มีดงัน้ี วาด

ภาพ ระบายสีภาพ, เล่านิทาน ไดแ้ก่ หุ่นมือ หุ่นน้ิว ตุก๊ตา และภาพประกอบ

, ป้ันดินน ้ ามนั, เล่นตวัต่อเลโก ้เป็นตน้  

ส่ือทกัษะเพิม่พฒันาการ  

ส่ือทกัษะเพ่ิมพฒันาการเป็นกิจกรรมประเภทส่งเสริมการ

พฒันาการทางดา้นความคิด ทางดา้นสมองของกลุ่มเป้าหมาย ใหมี้

พฒันาการท่ีดีข้ึน ซ่ึงตวัอยา่งของกิจกรรมประเภทส่ือทกัษะเพ่ิมพฒันาการ 

มีดงัน้ี สอนแบบเรียน ก.ไก่, A B C, ฝึกเขียน, การท่องจ า วนั เดือน ปี และ

สีประจ าในแต่ละวนั, ตวัต่อเลโกจ้บัคู่ส่ือทกัษะต่าง ,ๆ บลอ็คหลุมจบัคู่ส่ือ

การเรียนรู้, สอนศพัทภ์าษาองักฤษ, เสริมทกัษะการ บวก ลบ คูณ หาร , 

สอนการเรียนรู้ส านวนและสุภาษิตไทย, ส่ือจ๊ิกซอวจ์บัคู่ ตวัเลข 

ภาษาองักฤษ ภาษาไทย และสงัคมศาสตร์ เป็นตน้  

งานประดษิฐ์  

งานประดิษฐเ์ป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมพฒันาการทางดา้นความคิด 

จินตนาการ ของกลุ่มเป้าหมาย สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไดคิ้ดได้

ลองท า ท าใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์มีพฒันาการทางดา้นความคิดและ

จินตนาการ ซ่ึงตวัอยา่งของกิจกรรมทางดา้นงานประดิษฐ ์มีดงัน้ี เล่นสะบดั

สี, การพิมพภ์าพ, การฝนภาพ, สร้างรูปภาพดว้ยเศษวสัดุธรรมชาติ, การเพ้

นทภ์าพบนผา้ดิบ เส้ือ ผา้เช็ดหนา้ กระเป๋า , ปักผา้เช็ดหนา้, ท าโมบาย, พบั

กระดาษ, ท ากงัหนัลม, สร้างรถหลอดได ้เป็นตน้  

 

เพิม่พลงั สร้างสุข  

เพ่ิมพลงั สร้างสุขเป็นกิจกรรมประเภทส่งเสริมพฒันาการ

ทางดา้นร่างกาย เหมาะส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการใหมี้การขยบั 

เคล่ือนไหว  

หรือมีการออกก าลงักายแบบเบาๆ ซ่ึงกิจกรรมเพ่ิมพลงั สร้างสุข

จะมีความเหมาะส าหรับกลุ่มเป้าหมายแค่เพียงบางกลุ่มโรคเท่านั้น มี

ตวัอยา่งกิจกรรมเพ่ิมพลงั สร้างสุข ดงัน้ี ออกก าลงักาย , แสดงละคร, เตน้ 

เป็นตน้ 



ซ่ึงจะเห็นไดว้า่กิจกรรมแต่ละประเภทจะมีความเหมาะสมในแต่

ละกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัออกไป ฉะนั้นการท ากิจกรรมกบั

กลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม หรือความ

ปลอดภยัของกลุ่มเป้าหมายใหม้ากท่ีสุด แต่จะเห็นไดว้า่กิจกรรมท่ีสามารถ

เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด จะเป็นกิจกรรมประเภทศิลปะ เพราะเป็น

กิจกรรมท่ีสามารถท าไดทุ้กเพศ ทุกวยั และเป็นกิจกรรมมีความง่าย ไม่

ซบัซอ้น ไม่ยากจนเกินไป 

Chapter 5 : ว่าด้วยเร่ือง อาสาสมคัร 

 อาสาสมคัรคอือะไร  

อาสาสมคัรคืออะไร อาสาสมคัร 9 ( volunteer) หมายถึง ผูท่ี้อาสาช่วยงาน 

เพ่ือหาประสบการณ์ ดว้ยความรับผิดชอบสูง ทุ่มเท เสียสละ และอดทนปฏิบติั

หนา้ท่ีเตม็ความสามารถ เตม็เวลา หรืออาจเกินเวลา โดยไม่หวงัผลตอบแทนเป็น

เงิน หรือส่ิงอ่ืนใด บุคคลท่ีอาสาเขา้มาช่วยเหลือสงัคม ดว้ยความสมคัรใจ 

เสียสละ เพ่ือช่วยเหลือผูอ่ื้น ป้องกนั แกไ้ขปัญหาและพฒันาสงัคม โดยไม่หวงั

ส่ิงตอบแทน คุณสมบติัท่ีส าคญัของอาสาสมคัร มี 3 ประการ คือ ท างานดว้ย

ความสมคัรใจไม่ใช่ดว้ยการถูกบงัคบั หรือเป็นเพราะหนา้ท่ี เป็นงานเพ่ือ

ประโยชน์แก่ประชาชนและสงัคม หรือสาธารณประโยชน์และท าโดยไม่หวงั

ผลตอบแทนเป็นเงิน ผลตอบแทนท่ีอาสาสมคัรไดรั้บ คือ ความสุข ความภูมิใจ 

ท่ีไดป้ฏิบติังานท่ีเป็นประโยชน์แก่ประชาชน สงัคม และประเทศชาติ  

“อาสาสมคัรสร้างสุข” เป็นกลุ่มคนซ่ึงมีจิตใจดีและอยากท่ีจะเห็นคนท่ีตอ้ง

นอนพกัรักษาตวัอยูท่ี่โรงพยาบาลนั้นมีความสุขและลืมความเจ็บป่วยท่ีมีอยูไ่ป

ได ้ความจริงแลว้อาสาสมคัรในโรงพยาบาลนั้น มีความหมายเหมือนค าวา่ 

อาสาสมคัรทัว่ไปเพียงแต่ การท างานต่างสถานท่ีนั้นท าใหจ้ ากดัความของ

อาสาสมคัรแตกต่างกนัออกไป อาสาสร้างสุข คือกลุ่มคนท่ีเขา้มาสร้างความสุข

ใหก้บัผูป่้วยท่ีตอ้งทนทุกขท์รมานกบัโรคร้าย ท่ีพรากความสุขไปจากพวกเขา 

รอยยิม้ท่ีเคยมีกลบัเลือนหายไปเพราะความเจ็บปวด การไดใ้ชชี้วติอยา่งมี

ความสุขกลบัตอ้งถูกจ ากดัไวด้ว้ยความสมบูรณ์ของร่างกายท่ีไม่เอ้ืออ านวย การ

มีอาสาสมคัรในโรงพยาบาลจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งมาก  

 

 

 

 

 

 

อาสาสร้างสุข ไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจง เช่น เร่ืองของเพศ เร่ืองของภาษา เร่ืองของ

การศึกษา รวมไปถึงเร่ืองอาย ุกล่าวคือ ใคร ๆ ก็สามารถท่ีจะเป็นอาสาสร้างสุข

ได ้เพียงแต่การเป็นอาสาสร้างสุขนั้น ตอ้งมีคุณสมบติัท่ีสามารถดูแลตวัเองได ้

ไม่เป็นภาระใหก้บัผูอ่ื้น ตวัอยา่งเช่น คุณป้านิด อาสาสมคัรวยัเกษียรของ

โครงการ ไดเ้ขา้มาบทบาทอยา่งมากในงานอาสาสมคัรตลอดช่วงเวลาท่ีทาง

โครงการไดท้ ากิจกรรม อาสาสมคัรในโรงพยาบาลคุณป้านิด ท าอาสาสมคัรกบั 



 

 

ทางเราทั้ง 2 โรงพยาบาล.คือสถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และ

โรงพยาบาลรามาธิบดี การท างานอาสาสมคัรท าใหป้้านิดรู้สึกอยากใหแ้ละก็

อยากแบ่งปันใหก้บัคนอ่ืนหลาย ๆ คนเท่าท่ีป้านิดจะท าได ้ส่ิงท่ีป้านิดคิดนั้นผล

เกิดจาก ป้านิดไดเ้ขา้มาเป็นอาสาสมคัรใน โรงพยาบาลท าใหป้้านิดไดรั้บคือ

ความสุขใจโดยท่ีป้านิดก็ไม่สามารถอธิบายออกมาไดว้า่ส่ิงท่ีป้านิดเรียกวา่สุข

นั้นมนัสุขอยา่งไรและสุขแค่ไหน แต่ส่ิงท่ีป้านิดรู้คือ ตอ้งการแบ่งปันใหค้นอ่ืน

ไดสุ้ขเหมือนท่ีป้านิดสุข ซ่ึงจะเห็นวา่เร่ืองของวยัไม่เป็นอุปสรรคต่อการท างาน

อาสาสมคัรของป้านิดเลย ผูป่้วยรักและเคารพป้านิดเหมือนคนในครอบครัวมี

ความผกูพนักนั ยงัมีเด็กมธัยมไดเ้ขา้มาเป็นอาสาสมคัรใชเ้วลาวา่งในช่วงปิด

เทอมหากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและผูท่ี้จะให ้แมก้ระทัง่ผูป่้วยเขา้มา

เป็นอาสาสมคัรช่วยเหลือผูป่้วยดว้ยกนัเอง น้องใหม่เด็กป่วยท่ีเขา้มารักษา

เก่ียวกบัโรคหู ดว้ยวยัท่ีโตกวา่เด็กป่วยคนอ่ืน ๆ ท าใหน้อ้งใหม่มีความเป็นผูน้ า

และอยากช่วยดูแลนอ้ง ๆ เด็กป่วยท่ี เด็กวา่ตวัเธอเอง นอ้งใหม่ค่อยชวนนอ้ง ๆ 

เขา้มาท ากิจกรรมวาดภาพระบายสี อ่านนิทานการ์ตูน ดู CD การ์ตูน ส่ิงท่ีนอ้ง

ใหม่ท าเพียงแค่อยากใหน้อ้ง ๆ ในตึกไม่ร้องให ้ไม่งอแง และไม่รู้สึกเหงา

เหมือนท่ีนอ้งใหม่รู้สึก นอ้งใหม่เลยท าหนา้ท่ีพ่ีคอยดูแลนอ้งและท ากิจกรรม

ร่วมกนั ส่ิงท่ีนอ้งใหม่ท านั้นเพ่ือท่ีจะสร้างข้ึนมาทดแทนช่องวา่งท่ีนอ้งใหม่รู้สึก 

โดยการเขา้มาเป็นอาสาสมคัรเด็กป่วย ท าใหเ้ห็นวา่ อาสาสมคัรนั้นเกิดไดทุ้ก

เพศ ทุกวยั ทุกสถานท่ีแมแ้ต่สถานท่ี ท่ีเตม็ไปดว้ยความทุกข ์ 

เพราะอาสาสมคัรในโรงพยาบาลนั้นเปรียบเสมือนกลไกในการขบัเคล่ือน

ความสุขใหก้บัผูป่้วย มีการถ่ายทอด เคล่ือนไหว และส่งต่อไปสู่กนัและกนั 

ถึงแมว้า่ส่ิงท่ีอาสาสมคัรนั้นไดท้ า จะไม่ไดช่้วยใหอ้าการของผูป่้วยนั้นหายขาด 

แต่มนัก็เพียงพอท่ีจะสามารถท าใหผู้ป่้วยลืมเลือนความเจ็บปวดท่ีมีอยูล่งได ้

ถึงแมว้า่จะเป็นช่วงเวลาหน่ึง แต่มนัก็ยงัดีกวา่ไม่มีเวลาแห่งความสุขนั้นอยูเ่ลย 

คนเราทุกคนลว้นแลว้แต่มีจิตใจท่ีอยากจะเห็นและไดส้มัผสักบัความสุขในชีวติ 

และถา้หากความสุขในชีวติท่ีมีอยูน่ั้น ไดแ้บ่งปันใหก้บัคนรอบขา้งก็ถือวา่เป็น

ส่ิงท่ีดีเป็นส่ิงท่ีประเสริฐ  

งานอาสาสมคัรในโรงพยาบาลถือไดว้า่เป็นอีกช่องทางหน่ึง ในการท่ีคนเรา

จะไดแ้บ่งปันความสุขท่ีมีนั้นใหก้บัคนอ่ืน ใหก้บัสงัคม ใหก้บัคนท่ีตอ้งการ

ความสุข โดยท่ีเราไม่ไดห้วงัวา่ส่ิงท่ีเราไดท้ าไปนั้นจะส่งผลตอบแทนกบัเรา

อยา่งไร นัน่คือเรามีความเป็นอาสาสมคัรสร้างความสุขอยูใ่นตวัแลว้ ไม่ส าคญั

วา่เราจะเป็นใครมาจากไหน หรือเราจะตอ้งสร้างความสุขใหก้บัใคร ขอเพียงเรา

มีใจอาสาและอยากเห็นผูอ่ื้นมีความสุข นัน่คือหวัใจของคนท่ีเป็น"อาสาสมคัร"

นัน่เอง 

 คุณสมบัตอิาสาสร้างสุข 

คุณสมบติัอาสาสมคัร คนแต่ละค นมีคุณสมบติัแตกต่างกนั คุณสมบติั

สามารถสร้างเพ่ิมเติมไดภ้ายหลงั ดงัความหมายขา้งตน้ การก าหนดในส่ิงท่ีเรา



เป็นอยู ่ถูกก าหนดข้ึนดว้ยปัจจยัหลายดา้นเช่น สถานท่ี ลกัษณะของงาน ฯลฯ 

ดงันั้นลกัษณะงานของอาสาสมคัร เรียกวา่ "อาสาสร้างสุข" ก าหนดข้ึนมาให้

เหมาะสมกบัสถานท่ี และลกัษณะของงาน คุณสมบติัของอาสาสร้างสุข 

ประกอบดว้ย  

1.มีความตั้งใจดีในการท างานอาสาสมคัร และพร้อมท่ีจะเป็น

ผูใ้ห ้ 

2.มีความรู้ ความ

เขา้ใจในภารกิจงาน 

"อาสาสร้างสุข"  

3.สามารถ

รับผิดชอบตวัเองได ้

ไม่เป็นภาระผูอ่ื้น 

หรือก่อใหเ้กิดความ

ทุกขก์บัผูอ่ื้นและ

ตวัเอง  

4.สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ 

5.ไม่จ ากดัเพศ อาย ุการศึกษา หรือสถานะทางการเงิน (ในกรณีท่ี

อายตุ  ่ากวา่15 ปีบริบูรณ์ตอ้งไดรั้บการเซ็นยนิยอมจากผูป้กครอง)  

6.มองโลกในแง่ดีสามารถปรับตวัไดทุ้กสถานการณ์  

7.ไม่มีความคาดหวงัเร่ืองค่าตอบแทน  

8.ไม่สร้างปัญหาในการร่วมท ากิจกรรมกบัผูป่้วย ไม่เพ่ิมภาระ

ใหก้บัผูป่้วย และไม่กระท าการใดๆท่ีจะก่อใหเ้กิดความทุกขก์บั

คนรอบขา้ง  

คุณสมบติัเหล่าน้ีนั้นคือหวัใจหลกัของความเป็นอาสาสมคัรในโรงพยาบาล 

แมว้า่ส่ิงท่ีเราท าไปนั้นมนัอาจจะไม่สามารถท าใหค้นๆหน่ึงซ่ึงนอนพกัรักษาตวัอยู่

นั้นหายได ้แต่มนัเป็นยาของหวัใจ ท่ีเยยีวยารักษาโรคทุกขใ์จของผูป่้วยท่ีมีอยู ่ใหพ้อ

ทุเลาเบาบางและท าใหผู้ป่้วยมีความสุขได ้แค่เรามีส่ิงเหล่าน้ีในหวัใจ นัน่ก็เพียงพอ

แลว้ส าหรับการเขา้มาเป็นอาสาสมคัรในโรงพยาบาล หากคุณท าตามคุณสมบติั

ดงักล่าวเหล่าน้ีไดแ้ลว้ นัน่ก็ถือวา่คุณไดท้ าหนา้ท่ีของอาสาสมคัรในโรงพยาบาลได้

อยา่งสมบูรณ์  

 ขั้นตอนการเป็นอาสาสร้างสุข  

1.หลกัฐานการสมคัร  

o ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรประจ าตวันกัเรียน นกัศึกษา  

o รูปถ่ายหนา้ตรง 1 น้ิว จ านวน 2 ใบ 

2.ปฐมนิเทศ  

 

 

 

 



o แนะน าท าความรู้จกัระหวา่งอาสาสมคัรกบัอาสาสมคัรดว้ยกนั

และพ่ีเล้ียง  

o บอกกล่าวความเป็นมาของโครงการโรงพยาบาลมีสุข  

o ระบุวนั เวลา สถานท่ี ในการท ากิจกรรมท่ีอาสาสมคัรจะตอ้งมา

ท ากิจกรรมในวนัไหนบา้ง  

o พดูถึงลกัษณะอาการของผูป่้วยเด็กในแต่ละตึกใหผู้ส้มคัรฟัง  

o แจง้ขอ้มูลของตึกท่ีอาสาสมคัรจะตอ้งมาท ากิจกรรมวา่มีตึกไหน

บา้ง  

3.ลงพืน้ที ่ 

o ระบุวนัเวลาท่ีชดัเจนถึงวนัเวลาในการท ากิจกรรมกบัผูป่้วยเด็กวา่

มีการลงพ้ืนท่ีวนัไหนบา้ง  

o ส่ือสารกิจกรรมท่ีอาสาสมคัรตอ้งท ากบัผูป่้วยเด็กมีกิจกรรม

ใดบา้ง  

 

 

 

 

 

4.ถอดบทเรียน  

o ควรสรุปกิจกรรมในการท ากิจกรรรมและหลงัท ากิจกรรมทุกคร้ัง

เพื่อจะไดรู้้ขอ้ดีและขอ้ดอ้ยของโครงการ และสามารถน าไป

ปฏิบติัและเพ่ือท่ีจะเป็นการเรียนรู้ใหม่และน าส่ิงนั้นมาพฒันาให้

ดีข้ึน  

o การสนทนาใหเ้พ่ือนฟังและบอกต่อใหก้บับุคคลภายในและ

ภายนอกองคก์รไดท้ราบถึง  

o การท าบทความหลงัจากลงพ้ืนท่ีท ากิจกรรมกบัผูป่้วยเด็กในทุกๆ

คร้ังและส่งไปใหเ้พ่ือนๆและบุคคลอ่ืนๆไดท้ราบถึง สามารถ

น าไปแกไ้ขและปรับปรุงได ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.ขยายผล  

 

 

 

 

 

 

o สามารถน าไปพฒันาและแกไ้ขอุปสรรคทั้งหลายใหดี้ข้ึนไดเ้ป็น

อยา่งดี  

o น าไปแกไ้ขและเพ่ิมเติมส่ิงท่ีขาดไปใหมี้ความสมบูรณ์แบบมาก

ข้ึนกวา่เดิม  

o ประชาสมัพนัธ์บอกต่อเพ่ือน และบุคคลท่ีสนใจงานทางดา้น

อาสาสมคัร  

Chapter  6 : Call Center “สวสัดีค่ะ” 

Call center อาสาสร้างสุข  

การประสานงานติดต่อกบับุคคลทัว่ไป นอกจากการใหข้อ้มูลข่าวสารผา่น

ทางอินเตอร์เน็ตแลว้ อีกช่องทางการส่ือสารท่ีท าใหผู้ท่ี้ตอ้งการทราบขอ้มูล

เขา้ใจเน้ือหาของขอ้มูลไดอ้ยา่งละเอียดก็คือ การสอบถามโดยตรงกบัผู ้

ประสานงานท่ีเก่ียวขอ้งผา่นทางระบบ " Call Center สวสัดีค่ะ" ซ่ึงการเปิดรับ

อาสาสมคัรเขา้มาท ากิจกรรมใน โรงพยาบาลถือเป็นเร่ืองใหม่ท่ีบุคคลทัว่ไปให้

ความสนใจท่ีจะเขา้ร่วมเป็นจ านวนมากและอาสาสมคัรก็ตอ้งการท่ีจะทราบ

ขอ้มูลเก่ียวกบัส่ิงท่ีจะเขา้ไปท าอยา่งชดัเจนและละเอียด ซ่ึงการอ่านขอ้มูลจาก

ทางอินเตอร์เน็ตหรือส่ือต่างๆ อาจสร้างความไวว้างใจใหก้บับุคคลท่ีสนใจไม่

เพียงพอ Call Center เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีเพ่ิมความน่าเช่ือถือจากช่องทาง

หลกัในการส่ือสารคือเวบ็ไซต ์เพราะการส่ือสารโดยตรง สามารถช่วยใหเ้กิด

ความเช่ือถือใหก้บับุคคลอ่ืนไดพ้อสมควร  

Call center สวสัดค่ีะ กบั ค าถามทีต้่องตอบ  

Q : อาสาสร้างสุข คืออะไร?  

A : “อาสาสร้างสุข” เป็นกลุ่มคนซ่ึงมีจิตใจดีและอยากท่ีจะเห็นคนท่ีตอ้งนอน

พกัรักษาตวัอยูท่ี่โรงพยาบาลนั้นมีความสุขและลืมความเจ็บป่วยท่ีมีอยูไ่ปได ้

ความจริงแลว้อาสาสร้างสุขในโรงพยาบาลนั้น มีความหมายเหมือนค าวา่ 

อาสาสมคัรทัว่ไปเพียงแต่ การท างานต่างสถานท่ีนั้นท าใหจ้ ากดัความของ

อาสาสมคัรแตกต่างกนัออกไป อาสาสร้างสุข คือกลุ่มคนท่ีเขา้มาสร้างความสุข

ใหก้บัผูป่้วยท่ีตอ้งทนทุกขท์รมานกบัโรคร้าย ท่ีพรากความสุขไปจากพวกเขา 

รอยยิม้ท่ีเคยมีกลบัเลือนหายไปเพราะความเจ็บปวด การไดใ้ชชี้วติอยา่งมี

ความสุขกลบัตอ้งถูกจ ากดัไวด้ว้ยความสมบูรณ์ของร่างกายท่ีไม่เอ้ืออ านวย การ

มีอาสาสมคัรสร้างสุขในโรงพยาบาลจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งมาก งานอาสาสร้าง

สุขในโรงพยาบาลถือไดว้า่เป็นอีกช่องทางหน่ึง ในการท่ีคนเราจะไดแ้บ่งปัน

ความสุขท่ีมีนั้นใหก้บัคนอ่ืน ใหก้บัสงัคม ใหก้บัคนท่ีตอ้งการความสุข โดยท่ีเรา

ไม่ไดห้วงัวา่ส่ิงท่ีเราไดท้ าไปนั้นจะส่งผลตอบแทนกบัเราอยา่งไร นัน่คือเรามี



ความเป็นอาสาสมคัรสร้างความสุขอยูใ่นตวัแลว้ ไม่ส าคญัวา่เราจะเป็นใครมา

จากไหน หรือเราจะตอ้งสร้างความสุขใหก้บัใคร ขอเพียงเรามีใจอาสาและอยาก

เห็นผูอ่ื้นมีความสุข นัน่คือหวัใจของคนท่ีเป็น"อาสาสร้างสุข"นัน่เอง  

Q : ท าไมจึงตอ้งมีอาสาสมคัรใน โรงพยาบาล ?  

A : ดว้ยภาระหนา้ท่ีของแพทย ์พยาบาล ท่ีมีงานลน้มือ เน่ืองมาจากโครงการฯ 

30 บาทรักษาทุกโรค ท าใหผู้ค้นเขา้มารับการรักษากบัสถานพยาบาลมากข้ึน คน

ป่วยมากข้ึน แต่แพทย ์พยาบาล กลบัมีเท่าเดิมหรือลดนอ้ยลง เน่ืองจากภาระงาน

ท่ีหนกัท าใหเ้กิดความอ่อนลา้ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ียงัส่งผล

ไปสู่ตวัผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาดว้ย แพทย ์พยาบาล ส่ือสารกนันอ้ยลง ท าใหเ้กิด

ความไม่เขา้ใจกนั จนบรรยากาศภายในดูตึงเครียด เพราะขาดการส่ือสารกนั

อยา่งชดัเจน ดงันั้นการมีอาสาสมคัรเขา้ไปท ากิจกรรมกบัผูป่้วยใน โรงพยาบาล

จึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถเขา้ไปช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย ์พยาบาล ได้

บา้งบางส่วน และช่วยใหผู้ป่้วยและญาติผูป่้วยเกิดการผอ่นคลายความตึงเครียด

จากอาการป่วยไดไ้ปชัว่ขณะหน่ึง ซ่ึงอาสาสมคัรสามารถเป็นตวัเช่ือมระหวา่ง

เจา้หนา้ท่ีพยาบาลกบัผูป่้วยและญาติผูป่้วยไดส่ื้อสารและสร้างความเขา้ใจซ่ึงกนั

และกนัมากข้ึนกวา่เดิมไดอี้กดว้ย ดงันั้นการมีอาสาสมคัรเขา้ไปท ากิจกรรมกบั

ผูป่้วยใน โรงพยาบาลจึงถือเป็นทางเลือกหน่ึงในการช่วยแบ่งเบาภาระในการ

ดูแลเร่ืองสภาพจิตใจของผูป่้วยจากเจา้หนา้ท่ีทางการแพทยไ์ดบ้า้ง และถือเป็น

ช่องทางในการเปิดโอกาสใหก้บับุคคลทัว่ไปท่ีอยากท าประโยชน์คืนสู่สงัคม 

อยากร่วมแบ่งปันความสุขใหก้บัคนอ่ืน ไดมี้พ้ืนท่ีในการท าส่ิงเหล่าน้ี  

Q : การเตรียมความพร้อมของอาสาสมคัร วา่จะตอ้งเตรียมตวัอยา่งไรบา้ง?  

A : เตรียมความพร้อมทางดา้นสภาพร่างกายและจิตใจ เป็นการตรวจดูวา่เรามี

ความพร้อมมากนอ้ยแค่ไหนท่ีจะไปท ากิจกรรมร่วมกบัผูป่้วย สงัเกตดูวา่เราไม่

สบายเป็นไขห้รือเป็นหวดัรึเปล่า ทางดา้นสภาพจิตใจของเราก็เป็นส่ิงส าคญั 

เพราะถา้เรามีสภาวะความเครียดทางดา้นจิตใจ บางคร้ังอาจก่อใหเ้กิดปัญหาทาง

อารมณ์และมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมมาแสดงออกกบัผูป่้วยก็ได ้ 

 การแต่งกาย ควรแต่งกายใหสุ้ภาพเรียบร้อย  

 ควรทานขา้วใหเ้รียบร้อยก่อนออกไปท ากิจกรรมร่วม  

 ความพร้อมในเร่ืองของอุปกรณ์ท่ีตอ้งการน าไปท ากิจกรรม  

 ความพร้อมดา้นหลกัฐานเพ่ือแสดงตนในการลงพ้ืนท่ีท ากิจกรรม  

 ความพร้อมดา้นเวลา ในการท ากิจกรรม ควรมีระบุช่วงเวลาท่ี

ชดัเจนในการลงพ้ืนท่ีแต่ละคร้ัง  

 

Q : อยากทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการสมคัรเขา้เป็นอาสาสมคัรใน รพ.วา่

จะตอ้งปฏิบติัอยา่งไรบา้ง?  

A : ผูท่ี้สนใจสมคัรเขา้เป็นอาสาสมคัรจ าเป็นจะตอ้งมาลงทะเบียน

อาสาสมคัรดว้ยตวัเองอยา่งนอ้ย 1 อาทิตยก่์อนการลงพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็น

กฎระเบียบท่ีทาง โรงพยาบาลก าหนดไว ้ส าหรับการตรวจสอบหลกัฐาน

การสมคัรของอาสาสมคัรใหม่  

 



หลกัฐานในการสมคัร  

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/บตัรนกัเรียน นกัศึกษา  

 รูปถ่ายหนา้ตรง 1 น้ิวจ านวน 2 ใบ  

Q : การเขา้มาเป็นอาสาสมคัรใน รพ.จ าเป็นจะตอ้งมาลงพ้ืนท่ีทุกวนั

หรือไม่?  

A : การเขา้มาเป็นอาสาสมคัรใน โรงพยาบาลไม่ไดมี้ขอ้บงัคบัวา่จะตอ้งมา

ท าทุกคร้ังท่ีมีการลงพ้ืนท่ี ข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจและเวลาวา่งของตวั

อาสาสมคัรเอง วา่จะสะดวกมาลงพ้ืนท่ีวนัไหนและระยะเวลาเท่าไหร่ 

เพราะค าวา่ อาสาสมคัร คือ การท าดว้ยความสมคัรใจ จึงไม่มีขอ้บงัคบัใน

การลงพ้ืนท่ี  

Q : อาสาสมคัรสามารถเขา้ไปท ากิจกรรมอะไรไดบ้า้งกบัผูป่้วย?  

A : กิจกรรมท่ีน าไปท ากบัผูป่้วยจะเนน้กิจกรรมท่ีท าไดง่้าย แต่ไดค้วามสุข

เร็ว ซ่ึงส่วนใหญ่กิจกรรมท่ีท าก็จะเป็น การใชศิ้ลปะบ าบดั งานประดิษฐ ์

การอ่านหนงัสือ การเล่าเร่ือง การสมัผสัและพดูคุย เป็นตน้  

Q : การท่ีอาสาสมคัรเขา้ไปท ากิจกรรมกบัผูป่้วยจะช่วยส่งผลอยา่งไรกบั

ผูป่้วยไดบ้า้ง?  

A : ทางดา้นร่างกาย การท ากิจกรรมจะช่วยส่งผลทางดา้นกายภาพใหก้บั

ผูป่้วย ซ่ึงผูป่้วยจะไดข้ยบัมือ แขน ขา ไปกบักิจกรรมท่ีไดท้ า มีผลท าให้

ร่างกายแขง็แรงเร็วข้ึนและสามารถกลบับา้นไดเ้ร็วกวา่ท่ีก าหนด ทางดา้น

จิตใจ กิจกรรมสามารถช่วยพฒันาจิตใจของผูป่้วยท่ีอยูใ่นภาวะซึมเศร้า ตึง

เครียด และอารมณ์รุนแรงจากการท่ีตอ้งอยู่ โรงพยาบาล นานๆ ใหก้ลบัมา

สดใส ร่าเริง มีชีวติชีวาเหมือนคนทัว่ไปได ้ซ่ึงเม่ือผูป่้วยมีสภาพจิตใจท่ีดี

ข้ึนก็จะส่งผลต่อสภาพร่างกายดว้ย อีกทั้งยงัช่วยใหแ้พทยรั์กษาผูป่้วยไดง่้าย

ข้ึนและสามารถรักษาไดอ้ยา่งตรงจุด เน่ืองจากผูป่้วยเร่ิมใหค้วามร่วมมือกบั

แพทยเ์ป็นอยา่งดี  

Q : ลกัษณะอาการของผูป่้วยเป็นอยา่งไร? (อาการ หนกั/เบา )  

A : ตอบตามลกัษณะอาการของผูป่้วย ตามสถานท่ี ร่วมกิจกรรม (เร่ือง

เฉพาะแลว้แต่พ้ืนท่ี)  

Q : จ านวนผูป่้วยในส่วนท่ีเขา้ไปท ากิจกรรมมีจ านวนเท่าไหร่?  

A : เป็นเร่ืองเฉพาะ ในการท ากิจกรรมแลว้แต่สถานท่ี อาจมีจ านวนมาก

นอ้ย แลว้แต่ผูป่้วยเขา้พกัรักษาในโรงพยาบาล  

Q : ผูป่้วยส่วนใหญ่มีผูป้กครอง/ญาติ เฝ้ารึเปล่า?  

A : ผูป่้วยส่วนใหญ่ก็จะมีญาติมาเฝ้า แต่บางคนก็จะไม่มี เน่ืองดว้ยหนา้ท่ี

การงานท่ีตอ้งท าหาเล้ียงชีพ ซ่ึงถา้มองโดยรวมแลว้ถึงแมว้า่จะมีหรือไม่มี

ญาติมาเฝ้า ผูป่้วยก็ตอ้งการหากิจกรรมท่ีแปลกใหม่ท า นอกจากนอนอยูแ่ต่

บนเตียง บางทีผูป่้วยกบัญาติก็แทบไม่ไดคุ้ยกนั ไม่ค่อยยิม้ใหก้นัดว้ยซ ้ าไป 

อาจเป็นเพราะบรรยากาศของสถานท่ีท่ีอยูท่  าใหทุ้กอยา่งดูตึงเครียด ดงันั้น

การมีอาสาสมคัรเขา้ไปท ากิจกรรมดว้ย พดูคุยดว้ย ก็สามารถช่วยใหผู้ป่้วย

เกิดความผอ่นคลาย ญาติก็ไดพ้กัผอ่นมากข้ึนมีเวลาท าธุระส่วนตวัมากข้ึน 

จึงท าใหท้ั้งผูป่้วยและญาติมีจิตใจท่ีเบิกบาน  



Q : อาสาสมคัรสามารถเขา้มาท ากิจกรรมกบัผูป่้วยไดเ้ม่ือไหร่ วนัไหน และ

เวลาใด?  

A : เร่ืองของ เวลา วนั ก าหนดตามท่ีอาสาสมคัรไดต้กลง กบัผูรั้บผิดชอบ

การท ากิจกรรมของโครงการนั้น ๆ  

Q : สถานท่ีท่ีอาสาสมคัรจะเขา้ไปท ากิจกรรมอยูท่ี่ไหน?  

A : ท ากิจกรรม อาสาสมคัรในพ้ืนท่ี โรงพยาบาล ตามท่ีโครงการไดร้ะบุ 

สถานท่ีของการท ากิจกรรม  

Q : อาสาสมคัรจะเดินทางไปยงัพ้ืนท่ีสร้างสุขไดอ้ยา่งไรบา้ง?  

A : ตอบตามความเหมาะสมของสถานท่ีตั้งของโรงพยาบาลท่ีจะเดินทาง

มาถึง  

Q : มีการเปิดพ้ืนท่ีใหอ้าสาสมคัรเขา้ไปท ากิจกรรมอยูก่ี่แห่ง? 

A : ตอบตามพ้ืนท่ีโครงการไดรั้บผิดชอบ หรือแนะน า สถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมี

ลกัษณะการท างานเดียวกนั  

Q : อาสาสมคัรจะสามารถไดอ้ะไรจากส่ิงท่ีท าบา้ง? (ความสุข/ความเขา้ใจ)  

A : อาสาสมคัรจะรู้ไดท้นัทีหลงัจากไดล้งพ้ืนท่ีท ากิจกรรมวา่อาสาสมคัร

ไดรั้บอะไรบา้งจากการไดท้ ากิจกรรมกบัผูป่้วย อาสาสมคัรจะเกิดควา ม

เขา้ใจงานอาสาสมคัรมากข้ึน เกิดความสุขท่ีไดแ้บ่งปันใหก้บัผูอ่ื้น เกิด

ความเห็นใจในเพ่ือนมนุษยด์ว้ยกนั และเขา้ใจการเกิด แก่ เจ็บ ตาย มากกวา่

เม่ือก่อนอยา่งแน่นอน  

Q : การเขา้มาเป็นอาสาสมคัรจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายอะไรหรือเปล่า?  

A : การเขา้มาเป็นอาสาสมคัรใน โรงพยาบาลไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ

ทั้งส้ิน เพียงแค่มีใจรักในงานอาสาสมคัร มีความตั้งใจท่ีดี ก็สามารถเขา้มา

เป็นอาสาสร้างสุขใน โรงพยาบาลไดเ้ลย  

Q : จะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ผูป่้วยเป็นทุกขม์ากนอ้ยแค่ไหน?  

A : การท่ีอาสาสมคัรจะสามารถรู้ไดว้า่ผูป่้วยแต่ละคนมีความทุกขม์ากนอ้ย

แค่ไหนนั้น จ าเป็นตอ้งฝึกใชก้ารสงัเกต การพดูคุย และการรับฟังจากตวั

ผูป่้วย โดยผา่นการท ากิจกรรมต่างๆ หากเพียงแต่มองดูก็จะไม่สามารถรู้ได้

วา่ผูป่้วยคนน้ีมีความทุกขม์ากมายแค่ไหน บางคนมีแผลทัว่ร่างกาย ลงจาก

เตียงได ้แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่ผูป่้วยคนนั้นจะมีความทุกขห์นกักวา่ผูป่้วย

อีกคนท่ีดูปกติและสามารถลงจากเตียงได ้จะสามารถรู้ไดจ้ากการไดเ้ขา้ไป

พดูคุยและสร้างความคุน้เคยใหก้บัผูป่้วย จึงจะทราบไดว้า่ผูป่้วยแต่ละคนมี

ความทุกขต์่างกนัอยา่งไรบา้ง  

Q : เวลาท่ีวา่งกบัการลงพ้ืนท่ีตามก าหนดไม่ตรงกนั จะท าอยา่งไรไดบ้า้ง?  

A : หากอาสาสมคัรมีความสนใจในการร่วมแบ่งปันความสุขใหก้บัผูป่้วย 

แต่ติดขดัเร่ืองวนัเวลาท่ีไม่สามารถมาได ้ก็สามารถท่ีจะร่วมเป็นผูใ้ห ้เพ่ือ

ส่งต่อความสุขใหก้บัผูป่้วยได ้โดยการร่วมบริจาคเป็นส่ิงของหรืออุปกรณ์

ต่างๆท่ีใชใ้นการท ากิจกรรมได ้หรือบริจาคเป็นเงิน เพ่ือน าไปซ้ืออุปกรณ์ท่ี

ส้ินเปลือง ใชแ้ลว้หมดไป เป็นตน้ และถา้หากมีเวลาวา่งหรือสะดวกวนั

ไหน ซ่ึงตรงกบัการลงพ้ืนท่ีท ากิจกรรมก็สามารถมาร่วมลงพ้ืนท่ีเป็นอาสา

สมคัสร้างสุขในโรงพยาบาลไดเ้ช่นกนั  



Q : ผูป่้วยสามารถท ากิจกรรมอะไรไดบ้า้ง และอาสาสมคัรสามารถเตรียม

อุปกรณ์อะไรไปท ากบัผูป่้วยไดบ้า้ง?  

A : กิจกรรมแต่ละอยา่งท่ีเตรียมไปท ากบัผูป่้วยจะตอ้งดูวา่เหมาะสมกบัตวั

ผูป่้วยหรือไม่ ส่วนใหญ่กิจกรรมท่ีท าไดทุ้กเพศ วยั ก็จะเป็นการใชศิ้ลปะ

บ าบดั จินตนาการบ าบดั ดนตรีบ าบดั งานประดิษฐ ์และการพดูคุย รับฟัง 

ส่วนกิจกรรมเฉพาะก็จะเป็นกิจกรรมท่ีใชฝึ้กพฒันาการของผูป่้วย ฝึกทกัษะ

ในดา้นต่างๆ เพ่ือเป็นการกระตุน้พฒันาการของผูป่้วยเอง  

 

 

 

 ตดิต่อประสานงาน 

โครงการโรงพยาบาลมีสุข  มูลนิธิกระจกเงา 

Tel. 02 – 642 7991-2 ต่อ 16  

E-mail : nick@mirror.or.th , info@happyhospital.org 

Website: www.mirror.or.th , www.happyhospital.org 
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