
ปกหน้า

ชุดเครื่องมือเพื่อการดูแลใจ
สำหรับผูดูแลผูปวย

วิธีใช



ผู้ดูแล คือบุคคลสำคัญในการดูแลผูปวยใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดี ผูดูแลหลายคนเผชิญกับ

ความเครียด รูสึกผิด เหนื่อยลา พักผอนไมเพียงพอ 

ไมมีเวลาเปนของตัวเอง หรือแมแตเจ็บปวย

จากการดูแล เปนตน

   นาจะเปนเรื่องดี หากผูดูแลไดรับการดูแลทางใจ 

เพื่อสุขภาพที่ดีของทั้งผูปวยและตัวผูดูแลเอง

Care Club คือชุดเครื่องมือสำหรับ
จัดกิจกรรมกลุมสำหรับผูดูแล

พัฒนาโดย กลุม Peaceful Death

ไดรับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุน-

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
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เป้าหมายของ Care Club
Care Club มีเปาหมายในการสรางพื้นที่พูดคุย

แลกเปลี่ยนประสบการณการดูแล ใหกำลังใจ

สรางสรรคชุมชนผูดูแลที่เขาอกเขาใจ

ดูแลซึ่งกันและกัน

Care Club เหมาะสำหรับใคร
Care Club เหมาะกับบุคลากรสุขภาพหรือ

นักจัดกิจกรรมในชุมชนที่สนใจการดูแล

สุขภาวะของผูดูแล เชน ผูดูแลผูสูงอายุ

ผูปวยเรื้อรังหรือระยะทายในครอบครัว

ผูประสบความสูญเสีย

นักบริบาล พยาบาล แพทย

หรือบุคลากรอื่นๆ

ที่เกี่ยวของกับ

งานบริบาลผูปวย
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องค์ประกอบ Care Club
ผูเขารวมกิจกรรมกลุมละ 4 - 6 คน 

ผูนำกิจกรรม 1 คน และ/หรือ ผูชวย 1 คน

เวลาจัดกิจกรรม 1.5 - 3 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้นำกิจกรรม
• มีทักษะการรับฟง

• มีทักษะการนำกลุมสัมพันธ

• มีทักษะการนำสนทนากลุม

  จับประเด็นและตั้งคำถาม

• มีประสบการณเกี่ยวกับการดูแล

อุปกรณ์ Care Club
อุปกรณวาดเขียน เชน กระดาษ สีชอลค

ปากกาสี ภาพมันดาลา
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ส่วนประกอบ
เครื่องมือ Care Club มี 4 ชนิด ไดแก

1. การด Check-in: เปนกิจกรรมแนะนำตัว

  เตรียมความพรอม และสรางความคุนเคย

  แกผูเขารวมกิจกรรม จำนวน 5 ใบ

2. การด Sharing: เปนคำถามใหผูเขารวม

   แลกเปลี่ยนประสบการณการดูแล

   จำนวน 30 ใบ

3. การด Caring: เปนการดกิจกรรม

   การดูแลตัวเอง จำนวน 5 ใบ

4. การด Check-out: เปนการดแบงปน

   ความรูสึกหลังจากการเลนเกม

   จำนวน 4 ใบ
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วิธีการ
กอนทำกิจกรรม:

ผูนำกิจกรรมพิจารณากลุมผูเขารวม

แลวคัดเลือกการดที่เหมาะสมกับกลุม

ขั้นตอน
ผูนำกิจกรรมบอกเปาหมายและกติกา

ขอตกลงเรื่องการรับฟง ระยะเวลาทำกิจกรรม

สรางพื้นที่แหงความไววางใจ จากนั้น

1. ทำกิจกรรม Check-in ตามการดที่เลือกไว 

2. ทำกิจกรรม Sharing โดยใหสุมเปดการด

  หรือผูนำเปนผูเลือกก็ได

3. ทำกิจกรรม Caring โดยผูนำกิจกรรม

  เปนผูเลือกกิจกรรมใหสอดคลองกับกลุม

4. ทำกิจกรรม Check-out ตามการดที่เลือกไว
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Tips สำหรับผู้นำกิจกรรม
สามารถพิจารณาผูเขารวมแลวคัดเลือกการด

ที่เหมาะสมกับกลุมได โดยมีสัดสวนเวลา

ที่เหมาะสมสำหรับจัดกิจกรรม เชน

กติกาแบ่งปันประสบการณ์
เมื่อมีผูเลนคนหนึ่งกำลังพูด ใหผูเลนคนอื่นๆ

รับฟงอยางตั้งใจ ยังไมถามหรือพูดแทรก

แมจะมีขอแนะนำก็ตาม จัดสรรเวลาใหทุกคน

ไดแบงปนประสบการณ ไมกินพื้นที่ในการพูด

สรางความไววางใจในกลุมผูเลน ไมนำเรื่องราว

ที่ไดฟงจากกิจกรรมไปเลาตอที่อื่น

หมายเหตุ: อานคำถาม-คำตอบที่พบบอย (FAQ) เพิ่มเติมไดที่
www.peacefuldeath.co/careclub

กิจกรรม/เวลา 60 นาที 90 นาที 120 นาที
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เกี่ยวกับ Peaceful Death
คือกลุมเพื่อนกิจกรรมที่สนับสนุน "การอยูดีและ�ตายดี" ของคนในสังคมไทย เราผลิตเนื้อหา �เครื่องมือการเรียนรู จัดกิจกรรมเรียนรูชีวิตและ�ความตายที่งายตอการเขาถึงสำหรับผูสนใจ
เราหวังเปนกลไกหนึ่งที่ชวยสรางสภาพแวดลอมทางสังคมใหเอื้อตอการจากไปอยางสงบ
ติดตาม Peaceful Death ไดที่ www.peacefuldeath.co

คือกลุมเพื่อนกิจกรรมที่สนับสนุน

“การอยูดีและตายดี” ของคนในสังคมไทย

เราผลิตเครื่องมือเรียนรู เนื้อหา จัดกิจกรรมเรียนรู

ชีวิตและความตายที่เขาถึงงายสำหรับผูสนใจ

เราหวังเปนกลไกหนึ่งที่ชวยสรางสภาพแวดลอม

ทางสังคมใหเอื้อตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในชวงทาย

และการจากไปอยางสงบ

ติดตาม Peaceful Death ไดที่ www.peacefuldeath.co

เกี่ยวกับ Peaceful Death
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เพราะการเผชิญความสูญเสียเปนประสบการณ

ครั้งสำคัญของชีวิต หนาที่การดูแลผูปวยระยะทาย

และการตายดี จึงไมอาจจำกัดเพียงครอบครัวหรือ

บุคลากรสุขภาพเทานั้น หากเปนความรับผิดชอบ

ของทุกคนซึ่งมีสวนชวยเหลือไดตามความสามารถ

และบทบาทหนาที่ที่เปนอยู ขอเพียงมีความกรุณา

เห็นอกเห็นใจผูที่กำลังเผชิญความสูญเสีย แมการ

ชวยเหลือเพียงเล็กนอยก็อาจสงผลตอคุณภาพชีวิต

ของผูปวยไดเปนอยางมาก

ชุมชนกรุณา คือแนวทางการสรางความเขมแข็ง

ของชุมชน ใหสามารถดูแลผูเผชิญความสูญเสีย

ทั้งผูปวย ครอบครัว และผูดูแล โดยเนน

การปองกันเบื้องตน การคำนึงถึงระบบนิเวศน

ในชุมชนและการสนับสนุนการมีสวนรวม

โดยมีความกรุณาเปนพื้นฐาน

ติดตาม ชุมชนกรุณา ไดที่

www.peacefuldeath.co/compassionatecommunities

เกี่ยวกับชุมชนกรุณา
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ออกแบบและสร้างสรรค์โดย

กลุม Peaceful Death

โครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยูและตายดี

สนับสนุนโดย สสส.

พิมพครั้งที่ 1 จำนวน 500 ชุด
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สั่งซื้อได้ที่
Line: @peacefuldeath

Facebook: Peaceful Death
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