คูมือจิตอาสา วัดคําประมง จังหวัดสกลนคร

การปฏิบัติงานจิตอาสา อโรคยศาล
วัดคําประมง จังหวัดสกลนคร

สําหรับผูที่ไมเคยมาอโรคยศาล วัดคําประมง
๑. ติดตอจิตอาสาผูประสานงานศูนยจิตอาสา ทางอีเมล

โดยขอใหติดตอมาที่อีเมลใดอีเมลหนึ่งเทานั้น

oattooat@hotmail.com หรือ indyzoey@gmail.com
จิตอาสาคุณโอต 089 202 9559 (ติดตอนอกเวลาราชการ),
จิตอาสาคุณเนียน 089 202 9559 ภายหลังจากรับการติดตอกับจิตอาสาทานนั้นแลว
หากไมมีผูรับสายทางจิตอาสาจะติดตอกลับทานภายหลัง
เจาหนาที่วัดคําประมง 042 779 797 สอบถามชื่อเจาหนาที่ที่ประสานงานเพื่อการติดตอกลับ

๒. แจงความประสงคในการมาเปนจิตอาสา
จํานวนคน จํานวนวัน และวัตถุประสงคหลัก เพื่อจัดตารางนัดวันเวลา ไมวาจะมาเปนหมูคณะ
หรือคนเดียว ควรแจงความตองการไวลวงหนา เพื่อเตรียมความพรอม
สําหรับผูที่อยูในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล ทางศูนยประสานงานจิตอาสาจะดําเนินการ
นําเสนอรูปแบบงานจิตอาสาของวัดคําประมง เพื่อเขาใจบริบทและการทํางานในภาพรวม
มากขึ้น ทานสามารถวางแผนกอนการเดินทางและการมาทํางานไดอยางเหมาะสม
(ศูนยประสานงานจิตอาสาจะจัด orientation แกจิตอาสาหมูคณะ ในวันจันทร พุธ
พฤหัสบดี สถานที่โรงเรียนภัทรเวชสยาม ปากเกร็ด นนทบุร)ี

สําหรับจิตอาสาซึ่งเคยมาแลว กรุณาติดตอตาม ๒ ขั้นตอนแรก เพื่อความสะดวก
ในการประสานงานของเจาหนาที่วัด
ขณะนี้ทางอโรยศาล วัดคําประมง กําลังจัดทําศูนยการประสานงานจิตอาสาที่เปน
ระบบเครือขายมากขึ้น จึงรบกวนกรอกแบบฟอรมจิตอาสา เพื่อประโยชนในอนาคตตอการ
ประสานเชื่อมโยงสงผานงานจิตอาสาถึงกันโดยสะดวก

หลักการปฏิบัติตัว เมื่อมาถึงอโรคยศาล วัดคําประมง:

๑.เมื่อมาถึงวัดรายงานตัวกับจาหนาที่หนาเคานทเตอร แจงหลวงตาทราบ
(ขอความกรุณาโปรดอยาติดตอหรือเดินทางมาอยางกะทันหัน โดยยังไมมีการติดตอประสานงาน
กันใหเรียบรอย เพราะทางวัดอาจไมสามารถรับรองทานได ตองขออภัย ณ ที่นี้)
๒.ลงทะเบียนจิตอาสาที่อาคารอโรคยศาล
กรอกขอมูลสวนบุคคล ความถนัดของแตละบุคคล จะเปนความถนัดทางวิชาชีพหรือสิ่งที่
ตองการอาสาทําในอโรคยศาล เจาหนาที่จะจัดหาที่พักใหตามความเหมาะสม
๓. ศึกษาสภาพของอโรคยศาลทบทวนสิ่งที่ตองการจะทํานั้น พรอมกับดูแนวทาง
ปฏิบัติของหนาที่ตามวิชาชีพตางๆ วา เหมาะสมหรือไมสามารถปรึกษากับหลวงตาหากไมแนใจ
กอนลงมือปฏิบัติ งานสิ่งใดทําแลวไมมีโทษ มีประโยชนตอคนไข และไมรบกวนตอโครงสรางงาน
อโรคยศาลโดยรวมสามารถทําไดเลย
(หากผานการ orientation มากอนจะสามารถเขาถึงงานไดชัดเจน
ตามรูปแบบซึ่งทานวางแผนไว)
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หลักสําคัญ

๓.๑) ทําดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมมีผลประโยชนแอบแฝง เชน การหวังผลในการขาย
ยาหรือสินคาใดๆ กับวัดหรือผูปวย

๓.๒) งานวิจัย การเก็บขอมูลใดๆ ใหเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ
ตองไดรับความเห็นชอบจากหลวงตา และที่สําคัญไมละเมิดจรรยาบรรณตอคนไข
ซึ่งตองไดรับการยินยอมจากผูปวยหรือญาติผูปวยในกรณีที่ผูปวยอยูในสภาวะ
ที่ไมสามารถตัดสินใจได ตองรักษาสิทธิผูปวยเสมอ
๔.ปฏิบัติงานดวยความสบายใจ ไมเครงเครียด ไมทะเลาะ ไมกอความแตกแยก
ชวยเหลือและใหอภัย ปฏิบัติแบบสุภาพชน ใชหลัก สัปปุริสธรรม ๗ คือรูจักเหตุ ผล ตน
ประมาณ กาล บุคคล ชุมชน
๕.วัดเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ควรสํารวมกาย วาจา ใจ และปฏิบัติงานอยางมีสติ
๖. กินอยูอยางงาย ชวยเหลือตัวเองมากที่สุด หลวงตาทําโรงครัวสุขภาพสําหรับ
จิตอาสาทุกคนมีสิทธิใชรวมกัน ชวยเหลือตนเองหุงอาหารและรักษาความสะอาดใหเรียบรอย
๗.ไมมีคาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น คาใชจายในการเดินทางตองออกเอง
๘.มีปญหาปรึกษาหลวงตา หรือ ปรึกษาในหมูคณะ แลวแจงใหหลวงตาหรือ
เจาหนาที่ทราบ
๙.ควรเขารวมกิจกรรมของอโรคยศาล เชน สวดมนต ฟงธรรม สันทนาการ ฯลฯ
๑๐.ควรสรุปหรือบันทึกยอๆ วาทานทําอะไรบางในชวงที่ทานอยู ในสมุดเยี่ยมอโรคยศาล

สําหรับแพทยทุกแผน พยาบาล บุคลากรทางสาธารณสุขที่ทําการดูแลผูปวย
ใหบันทึกการดูแลนั้นๆ ในเวชระเบียนผูปวยทุกครั้ง

หนาที่ตามวิชาชีพ
๑. แพทยแผนปจจุบัน แพทยแผนไทย แพทยแผนจีน
ที่ศรัทธาในการแพทยแบบองครวมหรือการแพทยทางเลือก ดูแลผูปวยดวยหัวใจของ
ความเปนมนุษย ชวยเหลือใหเหมาะสมกับบริบทในวัดคําประมง ใหผูปวยและญาติมีความสุขตาม
สมควร การดูแลผูปวยที่นี่จะไมเหมือนอยูในโรงพยาบาล ตองดูแลแบบองครวม แพทยอาจตอง
ปฏิบัติงานดวยตัวเอง ซึ่งอาจไมมีผูชวย ไดแก
- สอบถามประวัติ ตรวจรางกาย สงตรวจทางหองปฏิบัติการ
- วินิจฉัยโรค ตามแนวทางของแตละแผน
- วางแนวทางในการดูแลรักษาโรคที่สอดคลอง
กัน
- ทําหัตถการทางการแพทยที่จําเปน
- สงตอการรักษาไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ
ที่ใกลเคียงหรือตามความเหมาะสม

การสงตอตองไมเพิ่มความทุกขทรมานแกผูปวย หรือเพียงเปลี่ยนสถานที่เสียชีวิตแตตอง
ตอบสนองจิตวิญญาณผูปวยในระยะสุดทายดวย
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๒.พยาบาล ผูชวยพยาบาล
- ชวยการพยาบาลทั่วไป ทําแผล เปลี่ยนสายสวน ฉีดยา
- แนะนําผูปวย เรื่องการปฏิบัติตัวทั่วไป การปฏิบัติตัวเฉพาะโรค
- ทํากลุมบําบัดทางดานจิตเวช, ดานการดูแลสุขภาพ, Self care, End of life care
- ชวยจายยา ตามที่แพทยสั่ง

๓. เทคนิคการแพทย หรือ แพทยแผนปจจุบัน
- ชวยเจาะเลือดผูปวย ดูกลองจุลทรรศน Dark field เพื่อดู Life blood analysis
- การทํา Lab เชน DTX หรือประสานงานการทํา Lab กับเทคนิคการแพทยในโรงพยาบาล เพื่อ
สงตรวจเลือด ตามที่แพทยตองการ

๔. เภสัชกร แผนปจจุบัน และแผนไทย
- ชวยจัดหายาที่จําเปน อาทิ ยาแผนปจจุบัน และสมุนไพร ปรึกษากับหลวงตาดานงบประมาณ
- ชวยจัดระเบียบการวางยา เพื่อหยิบใชงาย
- ชวยจายยา และแนะนํายาแกเจาหนาที่
- ทําบัญชีรายชื่อยา บัญชียาและเวชภัณฑ ทําสต็อกยา

๕. งานวิจัยผลการรักษา
- อายุขัยผูปวย ทําสถิติ

ติดตามผลการรักษาทางโทรศัพทและลงพื้นที่

๖. การผลิตสมุนไพร
ผูมีความรูเรื่องการเกษตรไรสารพิษ ไมจํากัดเวลาแตควรตอเนื่อง จนพัฒนาเปนพื้นที่ปลูก
สมุนไพร ผลิตออกมาใชได เนนสมุนไพรมะเร็ง ที่พอปลูกได
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๗. การลางพิษ
ชวยแนะนํา และชวยทํา detoxfication

๘. ผูปวยมะเร็งเกา
ผูมีประสบการณเปนพี่เลี้ยงในการชวยดูแลผูปวยใหม หรือเพื่อนขางเตียง

๙. การฝงเข็ม
แพทยหรือผูเชี่ยวชาญในการฝงเข็ม

๑๐. ดานพิธีกรรม
ตมสมุนไพร สวดมนต สมาธิบําบัด
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๑๑. การออกกําลังกาย
ลมปราณบําบัด (ชี่ไดนามิกส ชี่กง) การเดินจงกรม การหัวเราะบําบัด
ดนตรีบําบัด ศิลปะบําบัด
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งานวางระบบและตองติดตามงานเปนระยะ

๑๘. งานพิมพหนังสือเผยแพร

๑๒. ดานการจัดการสิ่งแวดลอม

สําหรับบุคคลทั่วไป

เชน การแยกและกําจัดขยะ กําจัดน้ําเสีย การดูแลความสะอาดรอบๆ วัด
หองน้ํา ดูแลสภาพภูมิทัศน และดูแลสัตวภายในวัด

ทําแผนพับ ประชาสัมพันธ

๑.การเยี่ยมใหกําลังใจผูปวย และญาติ

๑๓. การดูแลปองกันการติดเชื้อ
ภายในสถานอภิบาล (Infectious Control : IC ) (อาจตองมีผูชํานาญเฉพาะดาน
เชน พยาบาล IC มาทํางานเปนระยะ เชน เดือนละ 1 ครั้ง เปนตน)

๑๔. งานบํารุงรักษาอาคารสถานที่
ซอมแซมอุปกรณ เครื่องใช และสถานที่

๑๕. ความปลอดภัย
เชน การปองกันอัคคีภัย จัดระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

๑๖. งานประสานงานจิตอาสา
ลงทะเบียน จัด orientation อํานวยความสะดวก เปนพี่เลี้ยงแกจิตอาสา
ตอบคําถาม ใหขอมูลทางอีเมล หรือโทรศัพท

๑๗. งานวิจยั และพัฒนาองคความรู

๒..งานเอกสาร
จัดบอรด ธุรการ และงานอื่นๆ ฯลฯ
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๓.งานทําความสะอาด

๗.รับโทรศัพท

อาคารสถานที่ หองน้ํา รดน้ําตนไม

การชวยงานวิจัยในการโทรศัพทติดตามผูปวย เก็บขอมูล

๔.การลงทะเบียน

๘.การเก็บรวบรวม

ผูเปนอาสาสมัคร

ตากอบ เก็บ บรรจุ สมุนไพร

๕.ชวยโรงครัวทําอาหาร
การตั้งโรงทาน (โรงทานสําหรับผูปวย ตองมีประสบการณ อาหารบําบัด ตามแนว
Gerson หรือ Macrobiotics อาหารไมมีเนื้อสัตว ไมมีไขมันสัตว ไมหวาน ไมเค็ม ไมมีสารเคมี
ปรุงแตง, โรงทานสําหรับญาติ ทําไดตามปกติ)

๙.การจัดหนังสือ หองสมุด
๑๐.ชวยกิจกรรม
เชน บริจาคโลหิต ตามเทศกาล วาระพิเศษ

๖.การปลูกผัก
ปลูกสมุนไพรรักษามะเร็งไรสารพิษ ทําแปลงผัก

๑๑.บริการโดยสาร
ขนสง ไปวัดคําประมงในราคามิตรภาพ

