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                                            ค าน า 
             องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมแอนิเมชั่นเพ่ือปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิต
วิญญาณ ตามวิถีมุสลิม ที่ไปใช้กับผู้สูงอายุมีคุณลักษณะที่เหมาะสมที่ช่วยในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษามาลายูถิ่น คณะผู้จัดท าได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับแอนิเมชั่นเพ่ือปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ กิจกรรมที่ปูองกันภาวะสมองเสื่อม ความชุกของ
ภาวะสมองเสื่อม การอ่านหนังสือเพ่ือปูองกันภาวะสมองเสื่อม กิจกรรมตามหลักวิถีมุสลิม ตลอดจนปรึกษาผู้มี
ประสบการณ์การเกี่ยวกับการท าคู่มือเพ่ือปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุและผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ผลิตแอนิเมชั่นในผู้สูงอายุ แล้วจึงน าข้อมูลมารวบรวมวิเคราะห์ โดยกิจกรรมต่างๆสอดคล้องกับการด าเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุมุสลิม เช่น กิจกรรมการท่องจ าดุอาอฺในชีวิตประจ าวัน , กิจกรรมการอาบน้ าละหมาด, กิจกรรมการ
ละหมาดฟ๎รดูประจ าวัน, กิจกรรมการอ่านอัล-กุรอาน และการซีกีร เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้สามารถ
ปูองกันภาวะสมองเสื่อมให้กับผู้สูงอายุได้ ซึ่งได้รวบรวมองค์ความรู้และจัดท าขึ้นภายใต้งานวิจัยที่สะสมมาของ
นักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ภายใต้โครงการการจัดการความรู้การถ่ายทอด
เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี 2560 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ  (วช.)  “คู่มือการจัดการความรู้นวัตกรรมแอนิเมชั่นเพ่ือปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลัก
มิติจิตวิญญาณ ตามวิถีมุสลิม” เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรมแอนิเมชั่นเพ่ือ
ปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณ ตามวิถีมุสลิม และ คณะผู้จัดท ามุ่งหวังที่จะพัฒนา
องค์ความรู้และต่อยอดภูมิป๎ญญาท้องถิ่นให้เกิด  การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการส่งผลให้ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุมุสลิมมีความผาสุกทางมิติจิตวิญญาณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถปูองกันภาวะสมองเสื่อมของ
ผู้สูงอายุมุสลิมได้ ตลอดจนส่งเสริมการใช้หลักมิติจิตวิญญาณ ตามวิถีมุสลิมไปใช้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข , 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.), ผู้ดูแลผู้สูงอายุและ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์เพ่ือเป็นการบูรณาการ
องค์ความรู้จากการวิจัย การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือ
การสมานฉันท์และความสันติสุขในพ้ืนที่ห้าจังหวัดชายแดนใต้ร่วมกับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้(ศอบต.) 

                                              ผูช้่วยศาสตราจารย์อนงค์ ภิบาลและคณะ  

                                                                                สิงหาคม 2561 
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บทที่ 1 
                                                            บทน า 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเข้าสู่“สังคมสูงอายุ” (ageing society) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548จากการที่
ประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีสัดส่วน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด และประมาณปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะเป็น “สังคมสูงอายุอย่าง
สมบูรณ์” (complete aged society) เมื่อ 
ประชากรสูงอายุมีร้อยละ 20 หลังจากนั้นประมาณปี พ.ศ. 2578 จะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุระดับ สุดยอด”(super 
aged society) เมื่อประชากรสูงอายุสูงเพิ่มสูง 
ถึงร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด (คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ มูลนิธิสถาบันสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุ, 2556)จากการศึกษาจ านวนประชากรของประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 พบว่า ประชากรทั่ว
ประเทศทั้งหมด 62,935,029 คน เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 7,794,975 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.38 (กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย, 2555) และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 14.73 จากจ านวนประชากรทั้งหมด
ในปี 2556 (สถาบันวิจัยและประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556) ซึ่งในจ านวนนี้มีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุมุสลิม
ร้อยละ 7.7 ของจ านวนประชากรทั้งหมด (มูลนิธิและสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ , 2555) ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรผู้สูงอายุท าให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับป๎ญหาที่เฉพาะเจาะจงในผู้สูงอายุ ได้แก่โรคเรื้อรัง โดยเฉพาะ
สมองเสื่อมเป็นป๎ญหาที่ส าคัญของผู้สูงอายุ (ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์ , 2556) จากการส ารวจความชุกของภาวะ
สมองเสื่อมในประชากรทั่วโลก พบว่า คนที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป มีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อม 5-8% ส่วนคนที่มี
อายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไป จะมีโอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมเพ่ิมขึ้นเป็น 20% และผู้ที่มีอายุมากเกิน 90 ปีขึ้นไป จะมี
โอกาสเป็นโรคสมองเสื่อมสูงขึ้นถึง 50% (gidanan ganghair, 2558) ซึ่งจากการศึกษาสถิติของผู้สูงอายุในจังหวัด
นราธิวาส มีจ านวนผู้สูงอายุ 8,086 คน(ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2558) ประชากรจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 82 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 17  นับถือศาสนาคริสต์และอ่ืนๆ ร้อยละ 1(กูเซ็ง ยา
วอหะซัน, 2558 อ้างจาก ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2557)  
 ภาวะสมองเสื่อมเกิดจากความผิดปกติของเปลือกสมอง (cerebral cortex) หรือวิถีประสาทที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่องเป็นมากข้ึนเรื่อยๆ ท าให้เกิดความผิดปกติทางด้านสติป๎ญญา ความคิด ความจ าบกพร่อง หลงลืม ทั้ง
ความจ าระยะสั้นและระยะยาว การตัดสินใจผิดพลาดความคิดทางนามธรรมผิดไป มีป๎ญหาในการพูด พูดซ้ าๆ 
ซากๆ ไม่เข้าใจค าพูด ไม่สามารถปฏิบัติงานต่างๆในชีวิตประจ าวัน มีความสับสนในเรื่องของเวลา สถานที่ บุคคล มี
ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม(ศินาท แขนอก, 2559) ภาวะสมองเสื่อมอาจเกิดจากการเสื่อมของสมอง พบว่า
มีการตายและเสื่อมสลายของเซลล์สมองมากขึ้นเรื่อย ๆ และไม่มีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทน เซลล์สมองที่
เสื่อมสลายนี้มีหน้าที่สร้างสารสื่อประสาทที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับความจ ามีจ านวนลดน้อยลง ท าให้มีความจ าเสื่อม 
หรือจากพยาธิสภาพของโรคอ่ืนๆ ที่มีผลต่อสมอง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง
(gidanan ganghair, 2557) ซึ่งในคนปกติมีเซลล์สมองของมนุษย์มีมากมายนับเป็นพันๆ ล้านตัว แต่เมื่ออายุ
เพ่ิมขึ้นจะมีการลดจ านวนลงเรื่อยๆ ขบวน��การนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติอันเกิดมาจากความชราภาพ  บางคนมีเซลล์
สมองตายไปวันละ 1,000 ตัว บางคน 10,000 ตัว (นิพนธ์ พวงวรินทร์, 2550) ซึ่งสาเหตุต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อการ
เกิดภาวะสมองเสื่อมตามมา(gidanan ganghair, 2557)  ภาวะสมองเสื่อมส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความจ าบกพร่องไม่
สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ มีป๎ญหาในการรับรู้ตนเอง สมาธิ การใช้ภาษา อารมณ์พฤติกรรมและบุคลิกภาพเปลี่ยนไป 
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การตัดสินใจไม่เหมาะสมและผู้สูงอายุไม่สามารถคิดแก้ป๎ญหาหรือพ่ึงตนเองได้ มีการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลิกภาพ 
อาการเหล่านี้มีผลกระทบท าให้ไม่สามารถท างานหรืออยู่ในสังคมได้ จึงส่งผลกระทบทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม
และเศรษฐกิจ (รัชดาภรณ์ หงส์ทองและศิริพันธุ์ สาสัตย์, 2558) ดังนั้นเพ่ือลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะสมองเสื่อม
และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจึงต้องเพ่ิมขีดความสามารถให้กับผู้สูงอายุในการดูแลตนเองโดยใช้เทคโนโลยี ซึ่งใน
ป๎จจุบันเทคโนโลยีได้มีบทบาทส าคัญในการเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้งานหลายๆด้านด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเทคโนโลยีสามารถพัฒนาทักษะต่างๆเพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้เช่นกัน ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีท าให้กระแสโลกเชื่อมโยงกันทางด้านข้อมูล ข่าวสาร ความคิด วัฒนธรรม ธุรกิจการเงิน สิทธิมนุษยชน 
การเมือง และกระบวนการทางสังคม จากการทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบการศึกษาที่ช่วยเพ่ิมทักษะให้ กับ
ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการปูองกันภาวะสมองเสื่อม โดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณ ตามวิถีมุสลิม จากการทบทวนวรรณกรรม
เกี่ยวกับการปูองกันภาวะสมองเสื่อม พบว่าส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมในการปูองกันภาวะสมอง
เสื่อมในผู้สูงอายุทั่วไป (รัชดาภรณ์ หงส์ทองและศิริพันธุ์ สาสัตย์, 2558;กานดา วรคุณพิเศษและศิริพันธุ์ สาสัตย์, 
2558)และพบว่าการศึกษาของอนงค์ ภิบาล(2552) เรื่องมิติจิตวิญญาณตามหลักศาสนาอิสลามพบว่ามิติจิตวิญาณ
มีสามด้านคือ1)ด้านการให้ความหมายและเปูาหมายชีวิต 2) ด้านความสัมพันธ์บุคคลอ่ืนและพลังนอกเหนือตน 3)
ด้านความหวังสามารถประยุกต์กิจกรรมการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุมุสลิมได้เช่นเดียวกับการศึกษา
เกี่ยวกับโปรแกรมในการปูองกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุมุสลิม(ลุตฟี สะมะแอ , เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์และ
วิภาวี คงอินทร์, 2559) ซึ่งโปรแกรมในการปูองกันภาวะสมองเสื่อม เป็นการจัดกิจกรรมตามความสามารถและ
ความสนใจของผู้เรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ท ากิจกรรมซ้ าๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการเกิดความตั้งใจ
ในการท ากิจกรรม การเรียนรู้ ความคิด อารมณ์และความทรงจ าในผู้สูงอายุ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสามารถ
เพ่ิมทักษะการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและเพ่ิมความจ าในผู้สูงอายุ  
ผู้เขียนจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับการปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมใน
ผู้สูงอายุมุสลิมที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อม มีการเจ็บปุวยด้วยโรคหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูงหรือ
โรคเบาหวาน มีการใช้ใช้ชีวิตปกติท่ีบ้าน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดศาสนาอิสลามในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้เขียนได้จัด
กิจกรรมให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของชุมชนมุสลิม โดยประยุกต์กิจกรรมที่ผู้สูงอายุปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันเดิมอยู่แล้วและไม่ขัดกับหลักศาสนา เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถน าไปใช้จริง และเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้สูงอายุมากที่สุด 
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                                                       บทที2่ 
แนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 

1. ความหมายของผู้สูงอายุ 
 องค์การสหประชาชาติ ได้ให้นิยามว่า "ผู้สูงอายุ" คือ ประชากรทั้งเพศชาย และเพศหญิงซึ่งมีอายุ มากกว่า 

60 ปีขึ้นไป (60+) โดยเป็นการนิยาม นับตั้ง แต่อายุเกิด ส่วนองค์การอนามัยโลก ยังไม่มีการให้นิยามผู้สูงอายุ โดย
มีเหตุผลว่า ประเทศต่างๆทั่วโลกมีการนิยาม ผู้สูงอายุต่างกัน ทั้งนิยามตามอายุเกิด ตามสังคม (Social) วัฒนธรรม 
(Culture) และสภาพร่างกาย (Functional markers) เช่น ในประเทศที่เจริญแล้ว มักจัดผู้สูงอายุ นับจากอายุ 65 
ปีขึ้นไป หรือบางประเทศ อาจนิยามผู้สูงอายุ ตามอายุก าหนดให้เกษียณงาน (อายุ 50 หรือ 60 หรือ 65 ปี) หรือ
นิยามตามสภาพของร่างกาย โดยผู้หญิงสูงอายุอยู่ในช่วง 45-55 ปี ส่วนชายสูง อายุ อยู่ในช่วง 55-75 ปี ส าหรับ
ประเทศไทย "ผู้สูงอายุ" ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 หมายความว่า บุคคลซึ่ง มีอายุเกินกว่าหกสิบปี
บริบูรณ์ข้ึนไป และมีสัญชาติไทย 
ผู้สูงอายุ คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง การสูงอายุเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แม้ว่าการมีอายุสูงขึ้นจะ
มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เช่น ผมหงอก ผิวหนังเหี่ยวย่น ฟ๎นหลุดหมดแล้ว
ต้องใส่ฟ๎นปลอม หรือเริ่มมีความจ าเสื่อม อย่างไรก็ตาม การเข้าสู้วัยสูงอายุจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับ
สภาพร่างกาย เชาว์ป๎ญญา ระดับสุขภาพจิต กรรมพันธุ์หรือยีน ทัศนคติของแต่ละบุคคล ความสามารถในการ
จัดการกับความเครียดและความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่วัยสูงอายุ (ศิริพันธุ์ สาสัตย์, 2554)   
 

ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอ ายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จากผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ 4 ครั้งที่ผ่านมา 
พบว่าประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 
2557) 
 ผู้สูงอายุ หรือ ระบุถึงการเข้าสู่ความสูงอายุของบุคคลที่ใช้อยู่ป๎จจุบันไม่สามารถอธิบายหลักการและ
เหตุผลที่ชัดเจนหรือเกณฑ์ข้อตกลงที่เป็นสากล โดยทั่วไปพิจารณาจากองค์ประกอบในด้านต่างๆ เช่น การสูงอายุ
ตามวัยหรือตามปฏิทินที่มีการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาของสภาพร่างกายและความสามารถในการด้านกิจกรรม
ต่างๆในชีวิตหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพและบทบาททางสังคมของบุคคลมาตรฐานที่ใช้ในการก าหนดได้ส่วน
ใหญ่เป็นการก าหนดโดยใช้อายุตามปีปฏิทินของบุคคลที่เชื่อว่าสามารถแสดงถึงช่วงวัยของบุคคลที่มีลักษณะของ
ความสูงอายุซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละหัวข้อดังนี้ 
  1.1 อายุตามปีปฏิทิน หรือ อายุตามวัย เป็นตัวชี้วัดอายุของบุคคลหนึ่งซึ่งแสดงระยะเวลาจ านวน
ปีที่บุคคลนั้นมีชีวิตมานับตั้งแต่เกิด เนื่องจากอายุตามปีปฏิทินแสดงเป็นตัวเลขที่เฉพาะเจาะจง สามารถน ามาแสดง
เปรียบเทียบระหว่างบุคคลได้ชัดเจน ท าให้ถูกใช้เป็นเกณฑ์บ่งชี้อายุและการสูงอายุของบุคคลที่แพร่หลาย และเป็น
ที่ยอมรับมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์อายุอ่ืนๆในหลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา อายุ
ตามปีปฏิทินที่ 60 ปี และ 65 ปี ส าหรับประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่มักใช้เป็นเกณฑ์ก าหนดความสูงอายุ โดย
แบ่งกลุ่มประชากรที่อยู่ในวัยสูงอายุออกจากกลุ่มประชากรที่อยู่ในช่วงวัยกลางคน อย่างไรก็ตาม บุคคลที่มีอายุ 60 
ปี เท่ากัน อาจมีลักษณะ หรือเงื่อนไขในด้านต่างๆ ทั้ง ทางกายภาพ จิตใจ สุขภาพ หรือบทบาทหน้าที่ทางสังคมที่
แตกต่างกันไปตาม สภาพภูมิหลังทางสังคม ประวัติศาสตร์ คติความเชื่อ ระดับการพัฒนา ภูมิภาค รวมถึง 
ช่วงเวลาที่แตกต่างกันประชากรอายุ 60 ปีในทวีปยุโรปซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีระดับการพัฒนาสูง มีแนวโน้มที่จะ
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แข็งแรงและมีสุขภาพในมิติต่างๆ ที่ดีกว่าประชากรอายุ 60 ปี ในทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีระดับการพัฒนาที่
ต่ ากว่า เช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาในช่วงเวลาที่ต่างกัน แม้ในประเทศหรือในภูมิภาคเดียวกัน 
  1.2 อายุทางชีววิทยาบางครั้ง เรียกว่าอายุเชิงฟ๎งก์ชั่น(functional age) หมายถึงอายุที่อธิบาย
ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกาย (physical aging) และการเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจของบุคคล 
(psychological aging) ซึ่งสะท้อนผ่านการเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางกายภาพเมื่อพิจารณาจากภายนอก 
(physical appearance) สถานะสุขภาพท้ังทางร่างกายและจิตใจ (health status) หรือ ความสามารถ ในการท า
บทบาทหน้าที่ของบุคคล (functioning)หลายครั้งการให้ความหมายต่อการสูงอายุตามการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีววิทยา มักถูกน ามาผูกติดกับ การสูงอายุตามปีปฏิทิน ภายใต้สมมติฐานที่ว่าสภาพร่างกายหรือความสามารถของ
บุคคลมักถดถอยหรือ เปลี่ยนแปลงไปตามจ านวนปีที่เพ่ิมขึ้นของการมีชีวิตอยู่นับตั้งแต่ปีที่เกิด สมมติฐานนี้อาจจะ
ยังคงเป็นจริง 
  1.3 อายุทางสังคมหมายถึง อายุของบุคคลที่อธิบายด้วยการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพและ
บทบาททางสังคม (social status and social role) ของบุคคลนั้นในสังคมที่อาศัยอยู่ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามล าดับขั้นของช่วงชีวิต คนในแต่ละช่วง การเข้าสู่ความสูงอายุในทางสังคมมักเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีสถานภาพและ
บทบาท รวมถึงพฤติกรรมทางสังคมที่แตกต่างไปจากกลุ่มประชากรที่เป็นเกณฑ์ เปรียบเทียบ ในหลายครั้งจาก
ความเข้าใจของสังคมซึ่งน าสถานภาพการท างานมาใช้เป็นเกณฑ์เปรียบเทียบนี้ ท าให้การเข้าสู่ความสูงอายุถูก
น าไปผูกติดกับอายุที่บุคคลหยุดท างานหรือเกษียณอายุจากการท างาน ภายใต้แนวคิด “อายุทางสังคม” วัยสูงอายุ 
ครอบคลุม ช่วงวัยที่สาม หรือ ช่วงวัยที่สี่ ของชีวิตบุคคล แต่ละคน โดยช่วงวัยที่สาม หมายถึง ช่วงวัยของโอกาส
ใหม่ๆ ในชีวิตและความเป็นอิสระจากภาระการงาน และครอบครัว ในขณะที่ ช่วงวัยที่สี่ หมายถึง วัยที่สุขภาพเริ่ม
เป็นป๎ญหามากขึ้น ความสามารถในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ถดถอย บุคคลเริ่มมีการสูญเสียความสามารถในการ
พ่ึงพิงตนเอง และต้องการการสนับสนุน หรือการช่วยเหลือจากบุคคลอื่น (รศรินทรเกรยแ์ละคณะ, 2556) 
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                                                  บทที3่ 
หลักศาสนาอิสลามในการปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม 
หลักศาสนาอิสลามมีบทบัญญัติที่ ประกอบด้วย หลักศรัทธา 6 ประการ หลักปฏิบัติ 5 ประการ และหลักคุณธรรม 
ซึ่งเก่ียวข้องกับการปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม ดังนี้ (อนงค์ ภิบาล
, 2552) 
 
                  1. หลักศรัทธา 
 หลักศรัทธาเป็นเสมือนหัวใจของการนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมุสลิมจะละเว้นข้อใดไม่ได้ความศรัทธา หรือ
อีมาน ศาสนาอิสลามจะเน้นความศรัทธาในพระเจ้าเป็นพ้ืนฐาน เป็นสิ่งส าคัญส าหรับมุสลิมทุกคน ศรัทธาเป็นสิ่งที่
ท าให้เกิดคุณค่าในชีวิตและเกิดความเชื่อในตนเองตามมา เพราะตัวเองมีสิ่งที่ยึดมั่นอย่างมั่นคง ถ้าปราศจากความ
ศรัทธาบุคคลจะท้อถอยในการต่อสู้ชีวิตและกระท ากิจกรรมต่างๆ เพราะขาดสิ่งที่ตนยึดถือ คุณค่าของชีวิตของคน
ไม่อาจจะเกิดขึ้นความศรัทธาช่วยท าให้มนุษย์เราสู้ชีวิตในโลกนี้ คือ เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่อย่างไร การที่จะบรรลุถึง
เปูาหมายอันสูงส่งของอิสลามก็ด้วยการยอมรับการศรัทธาในชีวิตหลังความตาย และหลักศรัทธาข้ออ่ืนๆ หลัก
ศรัทธามี 6 ประการ (เสาวนีย์จิตต์หมวด, 2535) ดังนี้ 
  1.1 การศรัทธาในพระอัลลอฮ์ คือ ศรัทธาว่ามีพระอัลลอฮ์องค์เดียว เป็นผู้ทรงอ านาจ ผู้สร้างทุก
สิ่งทุกอย่างทรงบันดาล ผู้ทรงบริหาร ผู้ทรงรอบรู้ ไม่มีสิ่งใดที่เทียบพระองค์ได้และไม่มีผู้ใดหรือสิ่งใดลอดเร้นจาก
อ านาจของพระองค์ได้ โลกและจักรวาลนี้มีผู้สร้างและผู้บริหารเพียงองค์เดียว พระองค์ทรงอยู่ ในภาวะนิรันดร์ 
มนุษย์ (ผู้ถูกสร้าง) ไม่สามารถจินตนาการหรือนึกถึงรูปร่างลักษณะของพระองค์ได้ ชาวมุสลิมรู้จักพระองค์ได้ด้วย
อ านาจการบริหารของพระองค์ และโดยผ่านท่านศาสนา (นบีหรือรสูล) เป็นการยอมรับว่าไม่มีสิ่งอ่ืนใดเป็นพระเจ้า
นอกจากพระอัลลอฮ์ และผู้ที่เจ็บปุวยเป็นการทดสอบกับพระอัลลอฮ์ถึงความอดทนในการบ าบัดรักษา ทดสอบ
ระดับความศรัทธาที่มีอยู่ ส าหรับผู้สูงอายุพระอัลลอฮ์ได้กล่าวว่า “……ผู้ที่ไม่มีเมตตาต่อผู้เยาว์และไม่ให้เกียรติผู้
อาวุ โ ส เขาย่ อม ไม่ ใช่พวก เรา …..” คัมภี ร์ อั ลกุ รอานโองการ  17:23– 24: ( 
http://issuu.com/shafiqbhatti/docs/muslimwayoflife)  
   1.2 การศรัทธาในบรรดามลาอีกะฮ์ของอัลลอฮ์ (บ่าวของพระเจ้าประเภทหนึ่งที่มีคุณสมบัติแตกต่างไป
จากมนุษย์) คือ การศรัทธาว่า มลาอิกะฮ์เป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์ของพระอัลลอฮ์ มีหน้าที่รับใช้พระองค์ มลาอิกะฮ์ไม่มี
รูปกาย ไม่มีเพศ ไม่มีการด าเนินชีวิตเหมือนกับมนุษย์ มีหน้าที่น าโองการหรือเป็นสื่อกลางระหว่างพระอัลลอฮ์กับ
มนุษย์หรือศาสดา มุสลิมต้องศรัทธาว่า มลาอิกะฮ์ มีจริง ผลของการศรัทธาท าให้มนุษย์กระท าแต่ความดี ละเว้น
ความชั่วเนื่องจากว่า แต่ละคนจะมี มลาอิกะฮ์คอยบันทึกการกระท า (เสาวนีย์จิตต์หมวด , 2535) นอกจากนั้น
มาลาอิกะฮ์ก็จะเป็นผู้ที่น าพาผู้ที่เสียชีวิตที่กระท าแต่ความดีไปพบกับพระอัลลอฮ์ เพ่ือไปสู่โลกหน้า (อาคีเราะห์) 
ส าหรับผู้สูงอายุมุสลิมจะมีความเชื่อความศรัทธาในการท าความดีเพ่ือได้ไปพบกับพระอัลลอฮ์ในโลกหน้า กิจกรรม
ที่ท า ได้แก่การละหมาด 5 เวลา การถือศีลอด การบริจาค (ซะกาต) เป็นต้น (อนงค์ ภิบาล, 2552)ส าหรับผู้สูงอายุ
ในการปูองกันภาวะสมองเสื่อมโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณในวิถีมุสลิม โดยใช้หลักการละหมาดในการปูองกันภาวะ
สมองเสื่อมอธิบายได้ว่าการละหมาดมีผลต่อสมองส่วน 
ซีรีบรัม(Cerebrum) สมองส่วนนี้จะมีผลเกี่ยวกับการควบคุมความจ า การออกเสียง การเคลื่อนไหว และความคิด 
ซึ่งกระบวนการนี้จะท าให้ผู้สูงอายุมีความสามารถในการจดจ า และเรียบเรียงเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบ 

http://issuu.com/shafiqbhatti/docs/muslimwayoflife)
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  1.3 การศรัทธาในคัมภีร์ทั้งหลายของพระอัลลอฮ์ คือ มุสลิมมีความเชื่อในต้นฉบับเดิมของคัมภีร์
ที่ถูกประทานแต่ศาสดาคนก่อนๆ เช่น คัมภีร์ซาบูรที่พระอัลลอฮ์ทรงประทานแก่นบีดาวูด (เดวิด) คัมภีร์เตารอฮ์
แก่นบีมูซา (โมเศษ) คัมภีร์อินญีลแก่ท่านนบีอีซา (เยซู) และเชื่อในความบริสุทธิ์ของฉบับป๎จจุบันของคัมภีร์เหล่านั้น 
คือ ส่วนที่ไม่ขัดกับคัมภีร์อัลกุรอาน เพราะถูกประทานมาจากพระอัลลอฮ์เนื้อหาสาระเดียวกัน แต่มุสลิ มเชื่อและ
ปฏิบัติตามเฉพาะคัมภีร์อัลกรุอาน ต้องยอมรับว่าคัมภีร์อัลกรุอาน เป็นคัมภีร์สุดท้ายที่พระอัลลอฮ์ประทานให้แก่
มนุษย์ชาติ โดยผ่านท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลฯ ศาสดาองค์สุดท้ายเท่านั้น อัลกรุอานเปรียบเสมือนหัวใจของศาสนา
อิสลาม ทั้งนี้เพราะอัลกรุอาน คือ วจนะของพระอัลลอฮ์น าบรรดาผู้ปฏิบัติตามบทบัญญัติในอัลกรุอานไปสู่ ความดี
งาม ให้ประสบสันติสุขทั้งในป๎จจุบันและในปรภพ ฉะนั้นบทบัญญัติในอัลกรุอานมีความศักดิ์สิทธิ์ต่อคนมุสลิม 
คัมภีร์อัลกรุอานจึงมีความส าคัญในชีวิตของมุสลิม เพราะคัมภีร์อัลกรุอานเกี่ยวกับชีวิตของเขาตั้งแต่ เกิดไปจนตาย 
และทุกอิริยาบทในการปฏิบัติศาสนกิจและกิจวัตรประจ าวัน ตั้งแต่ลืมตาในตอนเช้าจนกระทั่งหลับ รวมถึงการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะเจ็บปุวยและเสียชีวิต ส าหรับผู้สูงอายุมุสลิม มีการน าวจนะของพระอัลลอฮ์ไปสู่ความดีเพ่ือ
ความผาสุกทางมิติจิตวิญญาณ นอกจากนี้ผู้สูงอายุมุสลิมยังมีความเกรงกลัวต่อบาปที่จะส่งผลไปยังโลกหน้า (อนงค์ 
ภิบาล, 2552)การอ่านอัลกุรอานเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีผลต่อสมองส่วนซีรีบรัม(Cerebrum) สมองส่วนนี้จะมีผล
เกี่ยวกับการควบคุมการออกเสียง การเคลื่อนไหว และความคิด ซึ่งกระบวนการนี้จะท าให้ผู้สูงอายุมีความสมารถ
ในการจดจ าและเรียบเรียงเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้จะช่วยกระตุ้นจินตนาการให้คิดตามและ
เสริมสร้างความช านาญในภาษาและช่วยท าให้เซลล์สมองได้รับการบริหารและมีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้มาก
ขึ้นเป็นกิจกรรมหนึ่งในการปูองกันภาวะสมองเสื่อมโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณในวิถีมุสลิม 
  1.4 การศรัทธาในบรรดาศาสนฑูตท้ังหลายของพระอัลลอฮ์ คือ มุสลิมทุกคนต้องยอมรับนับถือให้
เกียรติ์และยกย่องศาสดาทั้งหลายที่มาก่อนท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลฯ ศาสดาที่ได้กล่าวในคัมภีร์อัลกรุ-อาน มีจ านวน 
25 ท่าน มุสลิมต้องเชื่อและปฏิบัติตามค าสอนของท่านนบีมูฮัมหมัด ศ็อลฯ ศาสดาองค์สุดท้ายของโลกผู้รับภารกิจ
ต่อจากท่านศาสดาก่อนๆ ที่มาชักชวนให้มนุษย์รู้จักพระเจ้า และด าเนินชีวิตตามค าสอนของอัลลอฮ์เท่านั้น เพ่ือให้
ได้รับการบันทึกความดีและไปมีชีวิตในโลกหน้า (โลกอาคีเราะห์) 
   1.5 การศรัทธาในวันปรโลกหรือวันแห่งการฟ้ืนคืนชีพ (วันกียามะฮ์) คือ ศรัทธาว่าโลกที่เราอยู่อาศัยนี้
เป็นวัตถุธาตุย่อมมีวันแตกสลาย เช่นเดียวกับวัตถุอ่ืน ตามกฎแห่งการก าหนดสภาวะของพระอัลลอฮ์ เมื่อโลกดับ
สิ้นทุกสิ่งในโลกก็ต้องดับสิ้นด้วย ยกเว้นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์และพระอัลลอฮ์จะทรงท าให้มนุษย์ทุกคนฟ้ืนคืนชีพ 
มารับผลการกระท าขณะที่อยู่ในโลกนี้ในวัน กิยามะฮ์ (วันสิ้นโลก) ซึ่งวันกิยามะฮ์ จะเกิดขึ้นเมื่อใดไม่มีใครทราบ
นอกจากพระอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้น (ดลมนรรจน์และแวอูเซ็ง , 2533) มุสลิมต้องมีความเชื่อว่ามนุษย์ไม่มีการ
เวียนว่ายตายเกิด มนุษย์เกิดมาครั้งเดียว แต่ชีวิตมี 5 ขั้นตอน คือ 1) ช่วงก าเนิดวิญญาณ 2) ชีวิตในครรภ์ 3) ชีวิต
ในโลกนี้ (ชีวิตในดุนยา) 4) ชีวิตในบัรซัค (ชีวิตหลังความตาย) เพ่ือรอการตัดสิน และ 5) ชีวิตที่ท าให้ฟ้ืนคืนชีพ 
(ชีวิตในอาคีเราะห์) เพื่อให้พระอัลลอฮ์ได้ทรงตัดสินการกระท าในโลกนี้ตามบันทึกที่มลาอีกะฮ์ ได้บันทึกไว้ ยอมรับ
ในอวสานของโลก มุสลิมต้องศรัทธาว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งการทดลองจะต้องมีวันที่แตกสลาย เป็นวันที่ทุกชีวิต
บังเกิดอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือถูกช าระความ (เสาวนีย์จิตต์หมวด, 2535) 
  1.6 การศรัทธาในการก าหนดสภาวะของอัลลอฮ์ คือ การศรัทธาว่า นอกจากพระเจ้าสร้างสรรค์
สรรพสิ่งต่างๆ ขึ้นมาแล้วพระองค์ได้ก าหนดกฎสภาวะการณ์แห่งธรรมชาติในจักรวาลล้วนเกิดมาและด าเนินตาม
กฎหมายที่พระอัลลอฮ์ก าหนดไว้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) กฎตายตัว เมื่อประสบเหตุแล้วหลีกเลี่ยง
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ไม่ได้ ทุกอย่างเป็นไปตามประสงค์ของพระอัลลอฮ์ เช่น การถือก าเนิดชาติพันธุ์ รูปร่างหน้าตา การโคจรของ
ดวงดาว การเกิด แก่ เจ็บ ตาย วงจรชีวิตของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเป็นต้น 2) กฎไม่ตายตัว โดยด าเนินไป
ตามความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลกิจกรรมต่างๆ อยู่ในดุลพินิจของมนุษย์ในอันที่จะใช้สติป๎ญญาที่พระเจ้า
ประทานมาเลือกปฏิบัติตามข้อห้ามและข้อใช้ต่างๆ ดังค ากล่าวที่ว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นต้นและทรงเป็นสุดท้ายแห่ง
สรรพสิ่งทั้งหลาย พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์และทรงสร้างสภาวะต่างๆ ที่มนุษย์จ าต้องอาศัย และได้ประทาน
ความคิดอิสระในการกระท าหรือไม่กระท าก็ได้ ในการเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงต้องรับผิดชอบต่อ
ความคิดอิสระหรือการด าเนินของตน การรับผิดชอบนั้นจะส่งผลในวันปรโลก(เสาวนีย์จิตต์หมวด, 2535) 
                    หลักศรัทธาในความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าแล้ว ความศรัทธาในวันพิพากษาหรือปรโลกความ
ศรัทธาในมลาอีกะฮ์ คัมภีร์อัลกรุอาน ศาสนทูตและการก าหนดสภาวการณ์ต่างก็เป็นความศรัทธาพ้ืนฐานที่ส าคัญที่
จะเป็นตัวก าหนดวิถีการด าเนินชีวิตของมุสลิม จากหลักศรัทธาทั้ง 6 ประการสามารถแตกย่อยไปอีก 60 ค าสอน 
เช่น ความสะอาด ก็คือ ส่วนหนึ่งของการศรัทธา มุสลิมมีความศรัทธาต้องมีความสะอาดทั้งตัวเอง ที่อยู่อาศัย และ
ทุกกิจกรรม หากมุสลิมไม่รักษา ความสะอาดแสดงว่าความศรัทธาของเขายังพร่องอยู่ (เสาวนีย์ , 2535) ความ
ศรัทธาอันดับหนึ่งหรือจุดสูงสุดของมุสลิม คือ “ลาอิลลาฮะอิลลัลลอฮ์” ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระอัลลอฮ์องค์
เดียวเท่านั้น ความศรัทธาที่ลึกซึ้งของความหมายนี้ คือ การยอมรับศรัทธาต่อคุณลักษณะของพระอัลลอฮ์มุสลิม
เชื่อว่า ผู้ให้มนุษย์เกิดด ารงชีวิตอยู่ได้และตายลง ก็คือ พระอัลลอฮ์ และพระองค์อีกเช่นกันที่ท าให้มุสลิมฟ้ืนคืนชีพ 
เพ่ือรอการตัดสินการกระท าในมนุษย์ในโลกนี้ จากความศรัทธาทั้ง 6 ประการ จะน าสู่การปฏิบัติ เป็นวิถีการ
ด ารงชีวิตของชาวมุสลิมตั้งแต่แรกเกิด แก่ เจ็บ จนเสียชีวิต 
                     ดังนั้นผู้สูงอายุมุสลิมที่ยึดมั่นในหลักศรัทธา และท ากิจกรรมตามหลักศรัทธา ก็จะเป็นผู้ที่มีหลัก
ศาสนาอิสลามในการปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม และส่งผลท าให้
ไม่เกิดภาวะสมองเสื่อมรวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 
 
 
                   2. หลักปฏิบัติ 
                   หลักปฏิบัติถือเป็นเรื่องที่ต้องกระท าอย่างเคร่งครัดพร้อมกับความศรัทธา การปฏิบัติจะมุ่งสู่เพ่ือ
พระอัลลอฮ์ โดยเป็นการกระท าที่บริสุทธิ์ใจ ปกปูองตนเองจากความชั่ว ขัดเกลากิเลสไม่ได้เป็นการกระท าเพ่ือ
ตนเองเท่านั้น เป็นการกระท าเพ่ือสังคมด้วย หลักปฏิบัติมี 5 ประการ ดังนี้ (เสาวนีย์จิตต์หมวด, 2535) 
  2.1 การปฏิญาณตนด้วยความบริสุทธิ์ เป็นการยืนยันด้วยวาจา ด้วยประโยคที่ว่า “ลาอิลลา
ฮะอิลลัลลอฮ์” (แปลว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระอัลลอฮ์) “และมุฮัมมะดุร์ร สูลลุลลอฮ์” (แปลว่า ท่านนบีมู
ฮ าหมัดศ็อลฯ เป็นรสูลหรือผู้สื่อข่าวสารของพระองค์) การกล่าวค าปฏิญาณเป็นการยอมรับว่า จะไม่ตั้งภาคีหรือน า
สิ่งอื่นใดมาเทียบเทียมอัลลอฮ์ และจะเชื่อและปฏิบัติตามค าสั่งสอนของอัลลอฮ์และรสูล หรือท่านนบีมูฮ าหมัดศ็อล
ฯ ทุกประการ การปฏิญาณตน 2 ประโยคนี้ เป็นการประกาศตนว่าเป็นมุสลิม และก่อนจะเสียชีวิตผู้ปุวยระยะ
สุดท้าย ต้องกล่าวประโยค “ลาอิลลาฮะอิลลัลลอฮ์” เพ่ือให้ได้พบกับพระอัลลอฮ์ 
  2.2 การด ารงการนมาซ การนมาซหรือเรียกประโยคทั่วไปว่า “ละหมาด” เป็นการปฏิบัติ
ศาสนกิจหรือเข้าเฝูาเพ่ือการเคารพภักดี และบ าเพ็ญสมาธิเพ่ือสร้างสายใยผูกพันกับพระเจ้าขัดเกลากิเลสตัวเองให้
พ้นความชั่ว การละหมาดเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด เปรียบเสมือนเสาหลักของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและส่วนที่ดีที่สุด 
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คือ การต่อสู้ในหนทางของพระอัลลอฮ์ การละหมาดวันละ 5 เวลา คือ ก่อนตะวันขึ้น บ่าย เย็น ค่ า (หลังตะวันตก
ดิน) และกลางคืน การละหมาดมีอิริยาบทต่างๆ เช่น ยืน ยกมือ โค้ง กราบ นั่ง หันซ้าย หันขวา พร้อมทั้งกล่าวสดุดี
และขอพรต่อพระอัลลอฮ์ (เป็นภาษาอาหรับ) ในกรณีผู้สูงอายุมุสลิมบางรายที่ปฏิบัติไม่ได้ให้ท าเท่าที่ท าได้ เพ่ือให้
จิตใจสงบและให้ความหมายกับชีวิตตนเอง ผลของการละหมาด คือ ความสุขใจ ความอ่ิมเอิบ และท าให้ห่างจาก
ความเลวทราม ความชั่วช้า นานาประการ เพ่ือให้ได้พบกับพระอัลลอฮ์ในโลกหน้า ดังค าบอกเล่าของผู้สูงอายุ
มุสลิมรายหนึ่ง “……หลังจากละหมาดซุบฮิร่วมกัน (เวลาประมาณตีสี่  ผู้สูงอายุมีการรวมตัวเพ่ืออ่านคัมภีร์อัลกรุ
อานร่วมกัน บางครั้งอาจมีคนสอนอาจเป็นผู้สูงอายุด้วยกัน หรือโต๊ะครู คนสอนดูมีความอดทนใจดี ใจเย็น เพราะ
ผู้สูงอายุบางคนถามหลายๆรอบ หลังจากที่อ่านคัมภีร์อัลกรุอานเสร็จแล้ว ผู้สูงอายุมีการนั่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพ่ือ
สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับความรู้ที่ได้เรียนจากโต๊ะครู เรามองดูทุกคนสีหน้าดูมีความสุข แต่ละคนจะ
อาสาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีการขอความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆของชุมชน………” (อนงค์ ภิบาลและ
คณะ, 2555)การละหมาดมีผลต่อสมองส่วนซีรีบรัม(Cerebrum) สมองส่วนนี้จะมีผลเกี่ยวกับการควบคุมความจ า 
การออกเสียง การเคลื่อนไหว และความคิด ซึ่งกระบวนการนี้จะท าให้ผู้สูงอายุมีความสามารถในการจดจ า และ
เรียบเรียงเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบ และส่งผลในการปูองกันภาวะสมองเสื่อมต่อไป 
  2.3 การถือศีลอด คือ การละเว้นจากการดื่ม กิน การเสพ การร่วมเพศในกลางวัน การพูดจา
เหลวไหล มีจิตอกุศล ประพฤติชั่วทั้งที่ลับและที่เปิดเผย หรือแม้แต่ส่อเจตนาชั่วทั้งนี้มุ่งปกปูองตัวเองจากความชั่ว 
อดทน อดกลั้นต่อสิ่งเย้ายวนใจ เกิดความบริสุทธิ์ทางใจ เป็นการฝึก ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ฝึกให้เห็นใจเมตตา
ผู้อ่ืน มุสลิมทุกคนต้องถือศีลอด ยกเว้นเด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ หรือแม่ลูกอ่อน ผู้ปุวย คนเดินทาง และผู้ซึ่ง
ท างานหนัก โดยมุสลิมต้องถือศีลอด (ภาคบังคับ) ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนรอมมาฎอน เดือนที่ 9 ของปฏิทินอิสลาม 
(ซึ่งนับทางจันทรคติ) เป็นเวลา 29 วันหรือ 30 วัน ส าหรับผู้สูงอายุเป็นการฝึกจิตใจให้เข้มแข็ง ฝึกให้เห็นใจเมตตา
ผู้อื่น เพื่อความพอใจจากพระอัลลอฮ์ จากการศรัทธาในพระองค์ 
  2.4 การบริจาคทาน (ซากาต ซึ่งถือว่าเป็นการจ่ายภาษีแก่คนยากจน) คือ การจ่ายทรัพย์สินส่วน
เกิดจ านวนหนึ่งที่มุสลิมต้องจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับเมื่อครบปี เพ่ือผดุงสังคมลดป๎ญหาช่องว่างระหว่างคนรวยและ
คนจน เป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคน ถ้ามุสลิมคนใดมีทรัพย์สินเงินทองหรือสินแร่ที่เหลือใช้ในรอบปี  แล้วไม่ท าการ
บริจาคผู้นั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่ท าผิดบทบัญญัติของอิสลาม โดยผู้มีสิทธิรับซะกาต 8 ประเภท คือ ผู้ขัดสน (คน
ยากจน แม่หม้าย เด็กก าพร้า) คนเข็ญใจ (พิการ) ผู้เข้าอิสลามและถูกญาติมิตรตัดขาด ผู้มีหนี้สินล้นตัว (ไม่ใช่มีหนี้
เพราะประพฤติมิชอบ) ผู้พลัดถิ่น (ไม่สามารถกลับสู่ภูมิล าเนาเดิม) ทาสหรือเชลยเจ้าหน้าที่ดูแลกองทุนซะกาต 
และเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมในวิถีของพระอัลลอฮ์ (เสาวนีย์ , 2535) ส าหรับผู้สูงอายุ การซากาตที่มีทรัพย์สินเหลือ
ใช้ก็สามารถบริจาคซะกาต 8 ประเภทดังที่กล่าวข้างต้นเพ่ือความผาสุกด้านมิติจิตวิญญาณที่แท้จริงและส่งผลใน
การปูองกันภาวะสมองเสื่อมต่อไป 
  2.5 การท าฮัจญ์ หรือการประกอบพิธีฮัจญ์ คือ การไปเยี่ยมหรือการเดินทางไปมักกะฮ์ ซึ่งถือ
เสมือนว่าเป็นศูนย์กลางของชาวมุสลิมทั่วโลก เป็นสถานที่พบปะระหว่างมุสลิม ถ้ามีก าลังพอสามารถไปได้ควรไป
สักหนึ่งครั้ง (Sakr AH, no date)  
 
                  3. หลักคุณธรรรม 
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                  อิสลามเป็นวิถีชีวิตที่ไม่เพียงแต่จะกล่าวถึงเพียงความศรัทธาและการปฏิบัติศาสนกิจ เพ่ือยันความ
ศรัทธาเท่านั้น แต่อิสลามยังได้ให้ความส าคัญในเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมและคุณธรรมเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งเหล่านี้
ไม่เพียงแต่จะมีรากฐานมาจากค าสอนในคัมภีร์ อัลกุรอาน ซึ่งเป็นบทบัญญัติจากพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังมาจากค า
สอน และแบบอย่างของศาสดามูฮัมหมัด ซึ่งเป็น ศาสนทูตองค์สุดท้ายของอัลลอฮ์ และถือว่าความศรัทธาที่
สมบูรณ์นั้นสะท้อนออกมาให้เห็นโดยมารยาทที่ดีงามเพราะสิ่งเหล่านี้ เป็นข้อปฏิบัติที่มีความสัมพันธ์กับ
ชีวิตประจ าวันในการอยู่ร่วมกันการมีคุณธรรมที่ดีเป็นสิ่งที่บอกให้ทราบถึงผู้มีวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นที่น่านับถือและ
เลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น ซึ่งท่าน รสูลฯ ได้กล่าวไว้ความว่า “ผู้ที่ประเสริฐสุดในบรรดาผู้ศรัทธา คือ ผู้ที่มีมารยาทดี
ที่สุด” ส าหรับหลักคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมีมากมายแต่ที่ส าคัญ คือ การเมตตาต่อทุกคน (อนงค์ ภิบาล
และคณะ, 2555) เพ่ือการเกิดความผาสุกทางด้านมิติจิตวิญญาณทั้งในโลกนี้และโลกหน้า (โลกอาคีเราะห์)และ
ส่งผลในการปูองกันภาวะสมองเสื่อมต่อไป 
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ภาพที ่2ความผดิปกติสมองส่วนCerebrum ท าให้เกดิความผดิปกติทางด้านสติปัญญา 

 ความคิด ความจ าบกพร่อง หลงลมื 

 

บทที่4 

การปูองภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม 
1.ความหมายของภาวะสมองเสื่อม 
 ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) หมายถึง กลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของเปลือกสมอง (cerebral 
cortex) หรือวิถีประสาทที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้เกิดความผิดปกติทางด้านสติป๎ญญา 
ความคิด ความจ าบกพร่อง หลงลืม ทั้งความจ าระยะสั้นและระยะยาว การตัดสินใจผิดพลาด ความคิดทาง
นามธรรมผิดไป มีป๎ญหาในการพูด พูดซ้ าๆ ซากๆ ไม่เข้าใจค าพูด ไม่สามารถปฏิบัติงานต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน มี
ความสับสนในเรื่องของเวลา สถานที่ บุคคล มีความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม อาการเหล่านี้มีผลกระทบท าให้
ไม่สามารถท างานหรืออยู่ในสังคมได้ (กัมมันต์ พันธุจินดา, 2543) 
 ภาวะสมองเสื่อม หมายถึงกลุ่มอาการที่เกิดจากการท างานของสมองที่เสื่อมถอยลง ท าให้เกิดความ
ผิดปกติของเชาวน์ (cognitive function) ที่มีหลายรูปแบบ เช่น การรับรู้ (perceiving) ความจ า (memory) 
จินตนาการ (imaging) การคิด (thinking) การใช้เหตุผล (reasoning) และการตัดสินใจ ( judgment) มีการ
เปลี่ยนแปลงด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรม และส่งผลกระทบต่อการท างานหรือการด ารงชีวิตประจ าวัน อาการ
ผิดปกติเหล่านี้จะด าเนินไปเรื่อยๆ และไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ ยกเว้นภาวะสมองเสื่อมบางชนิดที่สามารถ
รักษาให้หายได้ (ศิริพันธุ์ สาสัตย์, 2554) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาวะสมองเสื่อม หมายถึงกลุ่มอาการซึ่งเกิดจากการสูญเสียหน้าที่ของสมอง (cognitive function) หลาย

ด้านพร้อมๆกันอย่างช้าๆ แต่ถาวร ซึ่งโดยทั่วไปหน้าที่ของสมองที่เริ่มสูญเสียก่อน คือ ความจ า โดยเฉพาะความจ า
ระยะสั้น (short-term memory) และการสูญเสียหน้าที่ของสมองดังกล่าวท าให้ผู้ปุวยสูญเสียความสามารถในการ
ประกอบอาชีพการงาน การเข้าสังคม และความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง (activities of daily living) ใน
ที่สุด (รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ,2552) ภาวะที่มีการถดถอยในหน้าที่การท างานของสมองที่เห็นได้ชัดอย่างน้อย 

�ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ ส ม อ ง ส่ ว น
Cerebrumท าให้เกิดความผิดปกติ
ทางด้านส ติ ปัญญา �ความ คิด�
ความจ าบกพร่อง�หลงลืม 
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สมองคนปกติ สมองผู้ป่วยอลัไซเมอร์ 

1 ใน 6 หน้าที่ของสมอง ได้แก่ ความใส่ใจเชิงซ้อน (complex attention) หน้าที่ในการบริหารจัดการ 
(executive function)   

การเรียนรู้และความจ า (learning and memory) การใช้ภาษา (language) การรับรู้ภาพที่เห็น (visual-
perception)  หรือการรู้คิดทางสังคม (social cognition) (วรพรรณ เสนาณรงค์, 2557) 
           
 
 
 
 
 
 
 

  

   

 

 

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของสมองคนปกติกับสมองผู้ปุวยอัลไซเมอร์ 

2 .สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม(ศินาท แขนอก, ม.ป.ป.) 
 2.1 เกิดจากการเสื่อมสลายของเนื้อสมองเนื่องจากเนื้อสมองมีการเสื่อมสลายหรือตาย ส่วนใหญ่ไม่ทราบ
สาเหตุ ส่วนใหญ่พบบ่อยในกลุ่มโรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน และโรคอื่นๆ  
 2.2เกิดจากหลอดเลือดสมอง เนื่องจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองหนาตัว แข็งตัว หรือมีการตีบตัวผิดปกติ 
ส่งผลให้ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลง ถ้าลดลงมากถึงระดับที่ไม่เพียงพอกับการใช้งานของสมองก็จะท าให้เนื้อ
สมองตายไป ผู้ปุวยที่มีแนวโน้มว่าจะมีหลอดเลือดสมองตีบผิดปกติ มักจะอยู่ในกลุ่มที่มีความดันโลหิตสูง เบาหวาน 
ผู้ที่มีระดับไขมันโคเลสเตอรอลสูงหรือผู้ที่สูบบุหรี่     
 2.3 เกิดจากการติดเชื้อในสมองที่มีเชื้อไวรัสหลายชนิด ซึ่งท าให้เกิดการกเสบในสมอง เช่น ไวรัสสมอง
อักเสบที่เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่งที่อยู่ในหมูโดยมียุงเป็นพาหะน าโรค ผู้ปุวยจะมีไข้สูง 
และไวรัสขึ้นสมองผู้ปุวยอาจเสียชีวิตหรือรอดชีวิต แต่มีการเกิดความเสียหายของเนื้อสมองท าให้เนื้อสมองบางส่วน
ตายส่งผลให้เกิดอาการสมองเสื่อมตามมาได้         
 2.4 เกิดจากการขาดสารอาหารบางชนิด โดยเฉพาะวิตามิน เช่น วิตามินบี 1 บี 12 ผู้ที่ขาด วิตามินบี 1 
มักพบในผู้ปุวยที่ติดเหล้าหรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง เมื่อได้รับวิตามินบี 1 ไม่เพียงพอ ท าให้เซลล์สมองท างานไม่ได้
ตามปกติหรืออาจถึงขั้นเซลล์สมองตายไป วิตามินบี 12 จะได้จากน้ าปลา หรืออาหารจากเนื้อสัตว์ ผู้ปุวยที่ขาด
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วิตามินบี 12 มักพบในผู้ที่กินมังสวิรัติอย่างเคร่งครัด และอาจพบ ในผู้ปุวยที่ได้รับการผ่าตัดกระเพาะอาหารและ
ล าไส้เล็กส่วนต้น ซึ่งเป็นส่วนที่ดูดซึมวิตามินบี 12 เข้าสู่ ระบบร่างกาย          
 2.5 เกิดจากการแปรเปลี่ยนของระบบเมตาบอลิซึมของร่างกาย เช่น การท างานของต่อมไร้ท่อบางชนิด
ผิดปกติ เช่น ต่อมไทรอยด์ท างานมากหรือน้อยไป การท างานของตับหรือไตผิดปกติ  ท าให้เกิดของเสียคั่งใน
ร่างกายส่งผลให้สมองไม่สามารถสั่งการได้ตามปกติ ถ้าเกิดภาวะอย่างนี้นานๆ จะท าให้ผู้ปุวยมีอาการสมองเสื่อมได้     
 2.6 เกิดจากการถูกกระทบกระแทกที่ศีรษะอยู่เสมอ ภาวะนี้พบบ่อยในคนที่มีป๎จจัยเสี่ยงที่จะได้รับการ
กระทบกระแทกที่ศีรษะอยู่เสมอๆ โดยเฉพาะนักมวย นักกีฬา การกระทบกระแทก ท าให้เนื้อสมองตายเป็นจ านวน
มากจะท าให้มีอาการสมองเสื่อม           
 2.7 เกิดจากเนื้อสมองโดยเฉพาะเนื้อสมองที่เกิดจากทางด้านหน้าของสมอง 

 3.พยาธิสภาพของภาวะสมองเสื่อม 
ภาวะสมองเสื่อม (Dementia)เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของเปลือกสมอง (cerebral 

cortex) หรือวิถีประสาทที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้เกิดความผิดปกติทางด้าน สติป๎ญญา 
ความคิด ความจ าบกพร่อง หลงลืม ทั้งความจ าระยะสั้นและระยะยาว การตัดสินใจผิดพลาด ความคิดทาง
นามธรรมผิดไป มีป๎ญหาในการพูด พูดซ้ าๆ ซากๆ ไม่เข้าใจค าพูด ไม่สามารถปฏิบัติงานต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน มี
ความสับสนในเรื่องของเวลา สถานที่ บุคคล มีความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม อาการเหล่านี้มีผลกระทบท าให้
ไม่สามารถท างานหรืออยู่ในสังคมได้ (กัมมันต์ พันธุจินดา, 2543; American Psychiatric Association [APA], 
1994 อ้างในศินาท แขนอก, [ม.ป.ป])   

4.อาการโรคสมองเสื่อม  
 ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ สามารถแบ่งระดับความรุ่นแรงได้ 3 ระดับ ดังนี้ 
  4.1 ระดับอ่อนหรือไม่รุนแรง (Mild) เป็นระดับที่มีภาวะสมองเสื่อมเล็กน้อย ในระยะนี้ ผู้ปุวยจะ
มีอาการหลงลืม โดยเฉพาะลืมเรื่องที่เพ่ิงเกิด เช่น ลืมว่าวางของอยู่ไหน จ าชื่อคนหรือสถานที่ ที่คุ้นเคยไม่ได้ ส่วน
ความจ าในอดีตยังดีอยู่เริ่มมีความบกพร่องในหน้าที่การงานและสังคมอย่างเห็นได้ชัดแต่ผู้ปุวยสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองในชีวิตประจ าวันได้ และการตัดสินใจยังค่อนข้างดี 
  4.2 ระดับปานกลาง (Moderate) ในระยะนี้ความจ าจะเริ่มเสื่อมมากขึ้น มีความบกพร่อง   ใน
ความเข้าใจ ความสามารถในการเรียนรู้ การแก้ป๎ญหาและการตัดสินใจ เช่น ไม่สามารถค านวณตัวเลข ง่ายๆได้ 
เปิดโทรทัศน์ไม่ได้ ท าอาหารที่เคยท าไม่ได้ ทั้งที่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เคยท าได้มาก่อน ลืมแม้กระทั่งชื่อคนใน
ครอบครัว การปล่อยให้อยู่คนเดียวอาจเป็นอันตรายจ าเป็นต้องอาศัยผู้ดูแลตามสมควร ในช่วงท้ายของระยะนี้
ผู้ปุวยอาจมีอาการทางจิต เช่น ประสาทหลอน ผู้ปุวยในระยะนี้เริ่มไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  

  4.3 ระดับรุนแรง (Severe) ในระยะนี้ผู้ปุวยจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย แม้แต่การท า
กิจวัตรประจ าวัน ต้องมีผู้เฝูาดูแลตลอดเวลา ไม่สามารถจ าสิ่งที่เพ่ิงเกิดขึ้นได้เลย จ าญาติพ่ีน้องไม่ได้ หรืออาจจ า
ตนเองไม่ได้ มีบุคลิกที่เปลี่ยนไป เคลื่อนไหวช้า ระยะนี้อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตได้ 
ระยะเวลาการด าเนินของโรคอาจแตกต่างกันในแต่ละคน โดยระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมี อาการจนเสียชีวิต โดยเฉลี่ย
ประมาณ 8-10 ปี (ศินาทแขนอก, ม.ป.ป.)  

 5.วิธีการรักษาโรคสมองเสื่อม 
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5.1 การรักษาโดยไม่ใช้ยา 
  ในการเริ่มต้นรักษาผู้ปุวยสมองเสื่อมนั้นแพทย์ผู้ดูแลรักษาจ าเป็นต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้ปุวยและครอบครัวเนื่องจากภาวะนี้เป็นภาวะเรื้อรังซึ่งมีผลกระทบต่อญาติผู้ดูแลและครอบครัวค่อนข้างมาก
แพทย์ควรให้ความรู้แก่ผู้ปุวยและญาติเก่ียวกับการด าเนินโรคการสนับสนุนให้ผู้ปุวยสามารถดูแลตนเองได้นานที่สุด
ทางเลือกในการรักษาต่างๆแหล่งที่สามารถหาความรู้และความช่วยเหลือได้เช่นสมาคมผู้ดูแลผู้ปุวยโรคอัลไซเมอร์
รวมทั้งการสนับสนุนทางด้านจิตใจและอารมณ์ต่อญาติผู้ดูแลผู้ปุวยช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้ผู้ปุวยโรคอัลไซเมอร์
และครอบครัวรวมทั้งท าให้ครอบครัวสามารถดูแลผู้ปุวยได้นานขึ้น โดยไม่ต้องส่งผู้ปุวยไปดูแลที่สถานอภิบาล
คนชรา(nursing home) 

  5.2 การใช้ยาเพื่อรักษาป๎ญหาทางสมองและความจ าของผู้ปุวยสมองเสื่อม 
การใช้ยาเพ่ือรักษาอาการ พยาธิก าเนิดส าคัญประการหนึ่งของป๎ญหาความจ าเสื่อมและความ

ผิดปกติของหน้าที่สมองในผู้ปุวยโรคอัลไซเมอร์ คือการขาด acetylcholine ดังนั้นยาที่พัฒนาขึ้นมาเพ่ือช่วยให้
อาการของผู้ ปุ วยดีขึ้นจึ งมุ่ ง ไปในทิศทางที่ จะเ พ่ิมสารเคมีดั งกล่ าว ในสมองโดยการยับยั้ ง เอนไซม์  
acetylcholinesterase (ผู้ปุวยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย, 2550) 

 6. การปูองกันภาวะสมองเสื่อม 
 วิธีการปูองกันโรคสมองเสื่อม และเพ่ิมความสามารถของเซลล์สมองหลายวิธี อย่างน้อยที่สุดคือเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงอาหาร เลิกกินอาหารขยะ น้ าอัดลมซึ่งมีความเป็นกรดสูงมาก ท าให้มีผลกระทบทางลบต่อร่างกาย 
และก็มีสารอาหารบางอย่างที่ช่วยให้สมองท างานได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นใบแปฺะก๊วยสกัด สารสกัด lecithin และ 
Phosphatidylcholine (PPC) จากถ่ัวเหลืองช่วยรักษาเนื้อสมองไว้ เพราะว่าสมองของคนเราจะหดลงเรื่อยๆ อายุ
มากขึ้นสมองก็ฝุอลง หรือสมุนไพรบางตัวเช่น หูเปอซิน หรือวิตามินบางอย่าง กรดอะมิโนบางอย่างก็ช่วยให้สมอง
ท างานได้ดีขึ้น 
            จากงานวิจัยของPolidori, M. C., Nelles, G., & Pientka, L. (2010) พบว่า สาเหตุส าคัญของภาวะ
สมองเสื่อมคืออาหารไขมันสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มมากเกินไปเนื่องจากทั้งผลกระทบต่อระบบประสาท
โดยตรงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสถานะทางโภชนาการ ส่งผลให้มี
ภาวะสมองเสื่อมจากแอลกอฮอล์บุหรี่และ สาเหตุอ่ืน ๆ ได้แก่วิตามินบี 12 และโฟเลตบกพร่องเป็นต้น ดังนั้นการ
ปูองกันภาวะสมองเสื่อม ต้องแก้ไขท่ีสาเหตุดังนั้น ถ้าเราได้รับสารอาหารที่เพียงพอโดยเฉพาะวิตามินบี 12 และโฟ
เลตซึ่งโฟเลตพบมากในไข่แดง ตับ ผักใบเขียวเข้ม แครอท แคนตาลูป ฟ๎กทอง เอพริคอต อะโวคาโด  ถั่ว แปูงไรย์
แบบสีเข้มที่ไม่ผ่านการขัดสี ทอร์ทูลายีสต์ เป็นต้น ส่วนวิตามินบี 12 พบมากในตับและไตของสัตว์ ไข่ ปลา เนย
แข็ง และเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ในป๎จจุบันพบว่าอาหารจากพืชบางชนิดก็มีวิตามินบี 12 สูง เช่น เทมเปห์ (Tempeh) ซึ่ง
ได้จากการหมักถ่ัว หรืออาหารจ าพวกสาหร่ายทะเล 
จากงานวิจัยของ Hanon, O., &Forette, F. (2005)พบว่าประชากรสูงอายุมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของภาวะสมองเสื่อม
อย่างรวดเร็วจะเพ่ิมขึ้นในปีที่ผ่านมา ดังนั้นการปูองกันภาวะสมองเสื่อมได้กลายเป็นความท้าทายที่ส าคัญทาง
สาธารณสุข และพบว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นป๎จจัยเสี่ยงที่ส าคัญส าหรับโรคหลอดเลือดสมองและยังมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับภาวะสมองเสื่อมจากงานวิจัยพบว่าการให้ยา หรือการควบคุมไม่ให้ความดันโลหิตสูง
เพ่ิมข้ึนส่งผลให้ผู้ปุวยไม่มีภาวะสมองเสื่อมเกิดขึ้น 
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จากงานวิจัยของGorospe, E. C., & Dave, J. K. (2007) ความชุกของโรคอ้วนและภาวะสมองเสื่อมที่คาดว่าจะ
เพ่ิมขึ้นอีกกับการเจริญเติบโตของประชากรสูงอายุ การศึกษาระบาดวิทยาในการเพ่ิมขึ้นของดัชนีมวลกายเป็น
ป๎จจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อม ดังนั้นเพ่ือการปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องคุม
น้ าหนักให้ได้ตามเกณฑ ์
 จากการวิจัยที่สถาบันเมโยคลินิกที่โรเชสเตอร์ สหรัฐฯ พบว่าคนที่อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ท างานฝีมือ 
ท างานศิลปะ เล่นเกมส์ที่ต้องใช้สมอง เช่น ปริศนาอักษรไขว้ ต่อศัพท์ ใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจ า มีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้คนอยู่ตลอดเวลา มีแนวโน้มที่จะมีป๎ญหาเกี่ยวกับโรคความจ าน้อยลง พออายุมากขึ้นไม่ค่อยสมองเสื่อม แต่ว่าคน
ที่ชอบดูทีวีมาก มักจะเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมมากขึ้น เกมส์คอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้ช่วย เพราะคน
สูงอายุที่ติดเกมส์จะมีความเสื่อมของสมองเพ่ิมขึ้น และรุนแรงขึ้น(ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต,2557) 
จากงานวิจัยของอนงค์ ภิบาลและคณะ(2559)พบว่า1) การปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิต
วิญญาณตามวิถีมุสลิมด้านการมีความหมายและเปูาหมายในชีวิตคือการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและญาติ ได้มีกิจกรรม
เหล่านี้คือกิจกรรมการท่องจ าดุอาอ์ในชีวิตประจ าวันกิจกรรมการอาบน้ าละหมาดกิจกรรมการละหมาดฟ๎รดู
ประจ าวันกิจกรรมการท่องจ าพระนามของอัลลอฮ์2)การปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิต
วิญญาณตามวิถีมุสลิมด้านการมีสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน สิ่งแวดล้อมและพลังนอกเหนือตน คือ กิจกรรมอ่านอัลกุ
รอานวันละนิด พิชิตสมองเสื่อม กิจกรรมการออกก าลังกาย   การสื่อสาร3)การปูองกันภาวะสมองเสื่อมของ
ผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมด้านความหวัง ความหวังเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิกและอารมณ์
ของแต่ละบุคคลที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว เป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาที่จะได้มาซึ่งความส าเร็จตามที่ตั้งใจ
ไว้ ซึ่งบุคคลมีความเชื่อว่าหากความหวังนั้นประสบความส าเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ก็ท าให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น (อนงค์ ภิบาล, 2552)กิจกรรมที่มีได้แก่ กิจกรรมการซีกิรที่ใช้ในการปูองกันภาวะสมองเสื่อมของ
ผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมด้านความหวัง 
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บทที่ 5 
บทบาทพยาบาลในการปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม 
ความหมายของมิติจิตวิญญาณ 
มิติจิตวิญญาณหมายถึง เป็นมิติหนึ่งของบุคคลที่เป็นพลังของชีวิตเป็นการแสดงถึงการยอมรับตนเอง การไว้วางใจ
ในตนเองโดยพ้ืนฐานจากการมีความหมายและเปูาหมายในชีวิต การมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ สิ่งแวดล้อม 
และพลังนอกเหนือตน และความพึงพอใจในชีวิต สามารถรักและให้อภัยผู้อ่ืน ไว้วางใจผู้อ่ืน เชื่อมั่นศรัทธาใน
ศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับ (อนงค์ ภิบาล, 2552) 
องค์ประกอบจิตวิญญาณ 
 จิตวิญญาณเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการมีความหมายและเปูาหมายชีวิติ การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
สิ่งแวดล้อม และพลังนอกเหนือตน ความรักและความหวัง รวมทั้งความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนาขอ
น าเสนอบทบาทพยาบาลในการปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม ดังนี้ 
   
 
1.การพยาบาลในการปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมด้านการมี
ความหมายและเปูาหมายในชีวิตคือการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและญาติ ได้มีกิจกรรมเหล่านี้คือ 
 
  
1.1.กิจกรรมการท่องจ าดุอาอ์ในชีวิตประจ าวัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
การท่องจ าดุอาอ์มีผลต่อสมองส่วนซีรีบรัม(Cerebrum)สมองส่วนนี้จะมีผลเกี่ยวกับการควบคุมความจ า 

การออกเสียง การเคลื่อนไหว และความคิด ซึ่งกระบวนการนี้จะท าให้ผู้สูงอายุมีความสมารถในการจดจ า และ
เรียบเรียงเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบ 
อัช-เชากานีย์ ได้อธิบายว่า ในหะดีษนี้เป็นหลักฐานว่า อัลลอฮฺจะยกเลิกสิ่งที่พระองค์ได้ก าหนดแล้วว่าจะเกิดขึ้นกับ
มนุษย์ด้วยการขอดุอาอ์ของเขา (ดู ตุหฺฟะตุซ ซากิรีน) 

 

5 
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ดุอาอฺในชีวิตประจ าวัน 
1.ดุอาอ์ตื่นนอน 

ُذنهِهانَِّزْيأَْحيَاََاتَْعَذَياأََياتََُاَوإِنَْيِهانُُُّشْىسُُ ًْ  انَح
(อัลหัมดุลิลลาฮิลละซิ อะหยานา บะอดะมา อะมา ตะนา วะอิลัยฮินนุชูร) 
ความว่า การสรรเสริญมีแด่อัลลอฮ์ ผู้ทรงให้ชีวิตแก่เรา หลังจากที่พระองค์ให้เราตายไปแล้ว และยังพระองค์ที่เรา
ต้องกลับคืน(อัลบุคอรี) 

2.ดุอาอ์เข้าห้องน้ า 
ُْانُخثُثَِىانَخثَائِج ًِ ئَِِّْيأَُعْىُرتَِك ًَّ  نهَّهُ
(อัลลอฮุมมะอินนี อะอูซุบิกะ มินัลคุบษิ วันเคาะบาอิษ) 
ความว่า ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ) [บันทึกโดยสะอีด อิบนฺมันซูร] โอ้อัลลอฮฺ ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อ
พระองค์ให้พ้นจากชัยฏอนตัวผู้และชัยฏอนตัวเมีย  (อัลบุคอรีย์และมุสลิม) 

3.ดุอาอ์ออกจากห้องน้ า 
 ُغْفَشاََك
(ฆุฟรอนะกะ) 
ความว่า ข้าพระองค์ขออภัยโทษต่อพระองค์(อบูดาวุด ติรมีซี) 

4.ดุอาอ์เข้ามัสยิด 
تِكَُ ًَ اْفتَـْحهِيأَْتَىاتََشْحـ ًَّ  انهَّهُـ
(อัลลอฮุมมัฟตะหฺ ลี อับวาบะ เราะห์มะติก) 
ความว่า โอ้ อัลลอฮฺ ขอทรงเปิดประตูแห่งความเมตตาของพระองค์ให้กับข้าพระองค์ด้วยเถิด” (มุสลิม) 

5.ดุอาอ์ออกมัสยิด 
ُْفَْضهِكَُ ًِ ئَِّيأَْسأَنَُك ًَّ  انهَّهُـ
(อัลลอฮุมมะ อินนี อัสอะลุกะ มิน ฟ๎ฎลิก) 
ความว่า โอ้ อัลลอฮฺ แท้จริงข้าพระองค์ขอจากพระองค์ ซึ่งความประเสริฐแห่งพระองค์ (มุสลิม) 

6. ดุอาอ์ขึ้นพาหนะ 
ٌَُ ُْمَهِثُْى ًُ َانَ ْمِشَِْيََُىإََِّاإِنَىِشتُِّ ًُ َشنََُاهََزاَوَياُكَُّانَهُ  ُسْثَحاََانِّزىَسخَّ
(อัลหัมดุลิลลาฮิลละซี ซัคคอรอละนาฮาซา วะมากุนนาละฮู มุกรินีน วะอินนาอิลา ร็อบบินาละมุงเกาะลิบูน) 
ความว่า ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ บรรดาการสรรเสริญมีแด่อัลลอฮ์ผู้ทรงอ านวยสิ่งนี้แก่เรา โดยที่เราไม่อาจขับมัน
ได้(นอกจากการช่วยเหลือจากพระองค์)และแท้จริงเราจะกลับคืนสู่พระองค์ 

7.ดุอาอ์ก่อนรับประทานอาหาร 
اَسَصْلتََُاَولَُِاَعزاَتَانَُّاسُِ ًَ ثَاِسْكهََُافِْي ًَّ  انهّهُ
(อัลลอฮุมมะ บาริกละนา ฟีมา รอซักตะนา วะกินา อะซาบันนาร) 
ความว่า โอ้อัลลอฮ์ โปรดประทานความจ าเริญในป๎จจัยยังชีพแก่เรา และโปรดปกปูองเราให้พ้นจากไฟนรก (อาบู
ดาวุด,ติรมีซ)ี 

8.ดุอาอ์หลังรับประทานอาหาร 
ٍَُ ْي ًِ َُاَوَسمَاََاَوَجَعهََُاُيْسهِ ًَ ُذنِهِّهانِّزىأَْطَع ًْ  اْنَح

6 

7 
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(อัลฮัมดุลิลลาฮิลละซี อัฏอะมะนา วะซะกอนา วะญะอะละนา มุสลีมีน) 
ความว่า มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ ซึ่งให้อาหารและน้ าแก่เรา และได้บันดาลให้เราเป็นมุสลิม (อาบู
ดาวุด,ติรมีซี) 

9.ดุอาอ์ยามเช้าและเย็น 
ْىتَُىإِنَْيَكانُُُّشْىسُُ ًُ ثَِكأَْصثَْحَُاَوتَِكأَْيَسْيَُاَوتَِكَُْحيَاَوتَِكَُ ًَّ  نَّههُ
(อัลลอฮุมมะบิกะ อัศบะหฺนา วะบิกะอัมซัยนา วะบิกะนะหฺยา วะบิกะนะมูตุ วะอะลัยกันนุชูร) 
ความว่า โอ้อัลลอฮ์ ด้วยพระองค์ท่านเราขอเริ่มวันใหม่ และด้วยพระองค์ท่านเราได้เข้าสู่เวลาเย็น และด้วย
พระองค์ท่านเราจึงมีชีวิตอยู่ และด้วยพระองค์ท่านเราจะตาย และเราจะฟ้ืนคืนชีพไปสู่พระองค์ท่าน (บูคอรี) 

10.ดุอาอ์ไปมัสยิด 
َُْخْهفِي ًِ ِعيُُىساً،َواْجَعْهفِيثََصِشيُُىساً،َواْجَعْه ًْ اْجَعْهفِيمَْهثِيُُْىساً،َوفِيهَِساَِيُُىساً،َواْجَعْهفِيَس ًَّ ُْأََيايُِانههـ ُُىساً،َوِي

أَْعِطُِيُُىساًُ ًَّ هُـ
ُْتَـْحتِيُُىساً،انهّّٰ ُْفَىلِيُُىساً،َوِي ًِ  «يُُىساً،َواْجَعْه

(อัลลอฮุมมัจญ์อัล ฟี ก็อลบี นูรอ, วะฟี ลิซานี นูรอ, วัจญ์อัล ฟี ซัมอี นูรอ, วัจญ์อัล ฟี บะเศาะรี นูรอ, วัจญ์อัล มิน 
ค็อลฟี นูรอ, วะมิน อะมามี นูรอ, วัจญ์อัล มิน เฟากี นูรอ, วะมิน ตะห์ตี นูรอ, อัลลอฮุมมะ อะอฺฏีนี นูรอ) 
ความว่า โอ้ อัลลอฮ์ ขอทรงท าให้มีนูรฺ(รัศมีอันส่องประกาย)ในใจฉัน ที่ลิ้นฉันก็ให้มีนูรฺ ขอทรงท าให้มีนูรฺที่หูฉัน ขอ
ทรงให้มีนูรฺที่ตาฉัน ขอทรงให้มีนูรฺข้างหลังฉัน และมีนูรฺข้างหน้าฉัน ขอทรงท าให้มีนูรฺเบื้องบนฉัน และให้มีนูรฺที่
เบื้องล่างฉัน โอ้ อัลลอฮ์ ขอทรงประทานนูรฺแก่ฉันด้วยเถิด(มุสลิม) 
 
1.2.กิจกรรมการอาบน้ าละหมาด 

วัตถุประสงค์ 
การอาบน้ าละหมาดเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอายุจะต้องจดจ าขั้นตอนในการอาบน้ าละหมาดในแต่ละขั้นตอนมี

ผลต่อสมองส่วนซีรีบรัม(Cerebrum)สมองส่วนนี้จะมีผลเกี่ยวกับการควบคุมความจ า การออกเสียง การเคลื่อนไหว 
และความคิด ซึ่งกระบวนการนี้จะท าให้ผู้สูงอายุมีความสมารถในการจดจ า และเรียบเรียงเหตุการณ์ได้อย่างเป็น
ระบบ 

วิธีการอาบน้ าละหมาด 

1.ต้องมีน้ าที่สะอาด 

2.การตั้งเจตนาที่จะอาบน้ าละหมาด 

3.การกล่าว “บิสมิลลาฮ์” 

4.การล้างมือทั้งสอง 3  ครั้ง 

5.การบ้วนปาก พร้อมกับสูดน้ าเข้าจมูก แล้วสั่งออก 3 ครั้ง 

6.การล้างใบหน้าให้ทั่ว 3  ครั้ง 

7.การเสย หรือสางเคราของเขาด้วยกับน้ า 

8.การล้างมือทั้งสองของเขาจนถึงข้อศอก 3 ครั้ง 

8 9 
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9.เช็ดศีรษะพร้อมกับเช็ดหูทั้งสอง 1 ครั้ง 

 

 

10.ล้างเท้าทั้งสองจนถึงตาตุ่ม 3 ครั้ง และถูซอกนิ้วเท้าด้วยน้ าให้ทั่ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.3.กิจกรรมการละหมาดฟัรดูประจ าวัน 

วัตถุประสงค์ 

การละหมาดต้าฮัจํุดมีผลต่อสมองส่วนซีรีบรัม(Cerebrum)สมองส่วนนี้จะมีผลเกี่ยวกับการควบคุม
ความจ า การออกเสียง การเคลื่อนไหว และความคิด ซึ่งกระบวนการนี้จะท าให้ผู้สูงอายุมีความสมารถในการจดจ า 
และเรียบเรียงเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบ 

วิธีการละหมาดฟัรดู 
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การละหมาดฟ๎รดูที่จ าเป็นต้องกระท าในวันหนึ่งๆมีอยู่ 5 เวลา ดังจะกล่าวสรุปวิธีละหมาดตามขั้นตอน
ต่างๆของการละหมาดแต่ละเวลาคือ 

1. ให้เริ่มพิธีด้วยการยืนตรง เท้าห่างกันประมาณ 1 คืบ หันหน้าไปทางทิศกิบลัตตามองลงตรงที่ที่จะกราบ
สุํูดข้างหน้าส ารวมจิตแน่วแน่มุ่งต่ออัลเลาะฮ์ ซ. บ. และอ่านน าว่า  

 อ่านว่า " อู้ซ้อลลี ฟ๎รด็อด ซุบฮิ ร๊อกอะตัยนี่ อะดาอันลิ้ลลาฮ่ีตาอ้าลา " 
ค าเนียต " ข้าพเจ้าละหมาดฟ๎รดูซุบฮี2 ร่อกะอัต ในเวลาเพื่ออัลเลาะฮ์ตะอาลา " 
2. ตักบีรร่อตุลอิฮรอม คือยกมือทั้งสองข้างโดยแบฝุามือไปข้างหน้าให้หัวแม่มือจรดหรืออยู่ระดับติ่งหูทั้ง

สองข้างแล้วกล่าวค าว่า อ่านว่า " อัลลอฮ์ฮู่อ๊ักบัร " 
ในชณะที่กล่าวค า อัลลอฮ์ฮู่อ๊ักบัร ให้ตั้งเจตนา หรือนึกในใจ ( เนียต) ว่าข้าพเจ้าละหมาดฟ๎รดูซุบฮ์ 2 ร่อ

กะอัต ในเวลาเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลา แล้วลดมือท้ังสองลงมากอดอกให้มือขวาทับข้อมือซ้าย 

3.แล้วอ่านดุอา อิฟติตะฮ์ ดังนี้  

อ่านว่า " อัลลอฮู่อักบัร กาบีรอ วัลฮัมดูลิลลาฮ่ี ก้าซีรอ ว่าซุบฮานัลลอฮ่ี บุครอเตา ว่า อ้า ซีลา วัจญะห์
ตู้วัจฮ่ียาลิลลาซีย์ ฟุาตอรอซซ่ามาว่าตี้วัลอัรฎ่อ ห้านีฟ๎มมุสลีเมาว์ ว่ามาอานา มีนัลมุชรีกีน อินน่าซอลาตี ว่านูซูกี 
ว่ามะห์ยาย่า ว่าม่ามาตี ลิลลาฮ่ี ร้อบบิลอาล่ามีน ลาซ่ารีก้าล้าอู ว่าบิซาลีก้า อู้มิรตู้ว่าอานา มีนัลมุสลีมีน " 

 

 

 

 

 

 

 

4. อ่ า น อ ะ อู ซุ บิ ล ล า ฮ์  บิ ส มิ ล ล า ฮ์ แ ล ะ ซุ เ ร า ะ อ์ ฟ า ติ ฮ ะ ห์ จ น จ บ  คื อ   
 " อ้ า อู ซุ บิ ล ล า ฮ่ี  มี นั ส ซั ย ต อ นิ ร ร อ ญี ม  " บิ ส มิ ล ล า  ฮิ ร เ ร า ะ ห์  ม า  นี ร ร อ ฮี ม   
อัลฮัมดูลิลลาฮีร้อบบิลอาลามีน อัรเราะห์มานิรรอฮีม มาลีกี้เยามิดดีน อ้ียากาน๊ะบูดู ว่า อ้ียากานัซตาอีน อิห์ดีนัซซี่
รอตอลมุสตากีม ซีรอตอลลาซี นาอันอัมตาอาลัยเฮม ฆอยริลมัฆดูบีอาลัยเฮม วาล้าดดอลลีน อามีน 
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5. อ่านซูเราะห์ใดซูเราะห์หนึ่งจากอัลกุรอาน เช่น ซูเราะฮ์ อัลกาฟีรูน คืออ่านว่า " บิสมิลลาฮิรเราะห์มา
นิรรอฮีมกุ้ลยาอัยยูฮัลกาฟีรูน ลาอ๊ะบูดูมาตะบูดูน ว่าลาอันตุม อาบี้ดูน่ามาอันตุม ว่าลาอาน่าอ่าบีดุมมาอ้าบัดตุม 
วาลาอันตุม อาบี้ดูน่ามาอะบุด ล่ากุมดีนุกุม วาลี่ยาดีน " 

6. เมื่ออ่านซุเราะห์ เสร็จแล้วให้กล่าวว่า   อ่านว่า " อัลลอฮู่อ๊ักบัร " 
พร้อมกับยกมือทั้งสองเหมือนกับการตั๊กบีรร่อตุ้ลอิฮรอม ในข้อ 2 แล้วเอามือลง ก้มศรีษะ โดยโน้มตัวลง

เอาฝุามือจบเข่า ให้ศรีษะและหลังอยู่ในระดับเดียวกัน เรียกว่า ร่อเกาะอ์ หรือรูกัวะอ์ หยุดนิ่งพร้อมกับ
อ่านตัลเบียะฮ์ คือ 

 อ่านว่า " ซุบฮ่านาร้อบบียัลอ้าซีม ว่าบี้ฮัมดิฮ " 
 
 
 
 
 

 

7. เมื่ออ่านตัสเบียะฮ์จบเเล้วให้เงยขึ้นมายืนตรง ขณะที่ก าลังที่เงยให้อ่านว่า " ซ่ามีอัลลอฮู่ ลี่มันห้ามีดะฮ์ " 

พร้อมกับยกมือทั้งสองขึ้นเสมอไหล่เหมือนกับการตักบีร ครั้งแรก แล้วจึงลดมือลงแนบกับข้างตัวเรียกว่า 
เอ๊ียะติด๊าล ขณะที่ยืนตรงอยู่นี้ให้อ่าน 

 อ่านว่า " ร็อบบ้านา ล้ากัลฮัมด์" 

 

8. กล่าว อัลลอฮู่อ๊ักบัร พร้อมกับลดตัวลงคุกเข่ากับพ้ืน เอา ฝุามือยีนลงที่พ้ืน่ ให้ปลายนิ้วมือขี้ตรงไป
ข้างหน้า แล้วก้มลงให้หน้าผากแนบลงกับพื้นและจมูกแตะพ้ืนปลายนิ้วเท้าแนบพ้ืน เรียกว่า สุํูด ให้หยุดนิ่งพร้อม
กับอ่าน 
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 อ่านว่า " ซุบฮาน่า ร็อบบียั๊ลอ๊ะอลาว่าบีฮัมดิฮ์ " 

 

 

 

 

9. กล่าว  อ่านว่า " อัลลอฮู่อ๊ักบัร " 

พร้อมกับเงยศรีษะจากการสุํูดขึ้นมานั่ง เรียกว่า นั่งระหว่างสองสุํูด ในการนั่ง ให้เอาตาตุ่มเท้าซ้ายรอง
ก้น ให้ท้องนิ้วของเท้าขวายันพ้ืน ฝุามือทั้งสองวางบนเข่าแล้วจึงอ่าน“ ร็อบบิฆ์ฟิรลี วัรฮัมนี วัรซุกนี วะฮ์ดีนี ว่า
อาฟีนี วะฟุูอันนี” 

 

 

 

 

 

 
1.4.กิจกรรมการท่องจ าพระนามของอัลลอฮ์ 

วัตถุประสงค์ 
การท่องจ าพระนามของอัลลอฮ์มีผลต่อสมองส่วนซีรีบรัม(Cerebrum)สมองส่วนนี้จะมีผลเกี่ยวกับการ

ควบคุมความจ า การออกเสียง การเคลื่อนไหว และความคิด ซึ่งกระบวนการนี้จะท าให้ผู้สูงอายุมีความสมารถใน
การจดจ า และเรียบเรียงเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบ การท่องจ าพระนามของอัลลอฮ์ท านองเพลง จะท าให้เซลล์
สมองได้รับการบริหารและมีเลือดไหลเวียนเวียนและมีเลือดไหลเวียนไปเลี่ยงสมองได้มากขึ้น 
 
99 พระนามของอัลลอฮ ์
1  ٌُُ ا ًَ ْح ี อัรเราะฮ์มาน  ผู้ทรงกรุณาปราณ انشَّ
ِحيىُُ  2  อัรเราะฮีม  ผู้ทรงเมตตาเสมอ  انشَّ
انِكُُ  3 ًَ  อัลมาลิก  ผู้ทรงอภิสิทธิ์  اْن
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 อัลกุดดูส  ผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่ง اْنمُذُّوطُُ  4
 อัสสะลาม  ผู้ทรงสันติ (ศานติ)  انسَّالَوُُ  5
6  ٍُُ ْؤِي ًُ  อัลมุอ์มิน  ผู้ทรงประสาทความปลอดภัย اْن
7  ٍُُ ًِ هَْي ًُ  อัลมุฮัยมิน  ผู้ทรงคุ้มครอง اْن
 อัลอะซีซ  ผู้ทรงเดชานุภาพ اْنَعِضْيضُُ  8
 อัลญับบารฺ  ผู้ทรงอานุภาพ  اْنَجثَّاسُُ  9
تََكثِّشُُ  10 ًُ  อัลมุตะกับบิรฺ  ผู้ทรงเกรียงไกร اْن
 อัลคอลิก  ผู้ทรงสร้างสรรค์  اْنَخانِكُُ  11
 อัลบาริอ์  ผู้ทรงให้บังเกิดอย่างครบครัน اْنثَاِسا  12
سُُ  13 َصىِّ ًُ  อัลมุเศาวิรฺ  ผู้ทรงรังสรรค์รูปพรรณสันฐาน اْن
 อัลฆ็อฟฟารฺ  ผู้ทรงอภัยโทษ  اْنَغفَّاسُُ  14
 อัลเกาะหฺหารฺ  ผู้ทรงพิชิตโดยเด็ดขาด  اْنمَهَّاسُُ  15
 อัลวะหฺหาบ  ผู้ทรงประทานอย่างล้นเหลือ اْنَىهَّابُُ  16
اقُُ  17 صَّ  อัลร็อซซาก  ผู้ทรงประทานป๎จจัยยังชีพ انشَّ
 อัลฟ๎ตตาฮ์ ผู้ทรงพิพากษา  اْنفَتَّاحُُ  18
 อัลอะลีม  ผู้ทรงรอบรู้, สัพพัญํู  اْنَعهِْيىُُ  19
 อัลกอบิฎ  ผู้ทรงยับยั้งทุกสิ่งไว้ตามปริมาณของมันاْنمَاتِضُُ  20
 อัลบาซิฏ  ผู้ทรงประทานความมั่งคั่ง اْنثَاِسظُُ  21
 อัลคอฟิฎ  ผู้ทรงท าให้ตกต่ า اْنَخافِضُُ  22
افِعُُ  23  อัลรอฟิอฺ  ผู้ทรงยกย่อง, สรรเสริญ  انشَّ
ِعضُُّ  24 ًُ  อัลมุอิซซุ  ผู้ทรงให้เกียรติแก่ปวงบ่าวที่ศรัทธา  اْن
ِزلُُ  25 ًُ  อัลมุซิลลุ  ผู้ทรงลดเกียรติของผู้ฝุาฝืน  اْن
ْيعُُ  26 ًِ  อัลสะมีอฺ  ผู้ทรงได้ยิน اْنسَّ
 อัลบะศีรฺ  ผู้ทรงเห็น اْنثَِصْيشُُ  27
 อัลฮะกัม  ผู้ทรงยุติธรรมยิ่ง  اْنَحَكىُُ  28
 อัลอัดลฺ   ผู้ทรงเที่ยงธรรม  اْنَعْذلُُ  29
 อัลละฏีฟ  ผู้ทรงอ่อนโยน انهَِّطْيفُُ  30
 อัลเคาะบีรฺ  ผู้ทรงตระหนักในทุกสิ่ง  اْنَخثِْيشُُ  31
 อัลฮะลีม  ผู้ทรงขันติ  اْنَحهِْيىُُ  32
 อัลอะซีม  ผู้ทรงยิ่งใหญ่  اْنَعِظْيىُُ  33
 อัลเฆาะฟูรฺ  ผู้ทรงอภัยโทษ  اْنَغفُْىسُُ  34
ُكْىسُُ  35  อัลชะกูรฺ  ผู้ทรงประทานรางวัลตอบแทน انشَّ
 อัลอะลีย์  ผู้ทรงสูงสุด  اْنَعهِيُُّ  36
 อัลกะบีรฺ  ผู้ทรงยิ่งใหญ่  اْنَكثِْيشُُ  37
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 อัลฮะฟีซ  ผู้ทรงปกปูองดูแล, พิทักษ,์ บริรักษ์ اْنَحفِْيظُُ  38
مِْيتُُ  39 ًُ  อัลมุกีต   ผู้ทรงท านุบ ารุง اْن
 อัลฮะสีบ  ผู้ทรงค านวณในการช าระบัญชี اْنَحِسْيةُُ  40
 อัลญะลีล  ผู้ทรงมหิธานุภาพ  اْنَجهِْيمُُ  41
 อัลกะรีม  ผู้ทรงเกียรติ  اْنَكِشْيىُُ  42
لِْيةُُ  43  อัรร่อกีบ  ผู้ทรงเฝูาดูแล اْنشَّ
ِجْيةُُ  44 ًُ  อัลมุญีบ  ผู้ทรงตอบสนองการขอพร اْن
 อัลวาซิอฺ  ผู้ทรงไพศาล اْنَىاِسعُُ  45
 อัลฮะกีม  ผู้ทรงปรีชาญาณ  اْنَحِكْيىُُ  46
 อัลวะดูด  ผู้ทรงรักใคร่  اْنَىُدْودُُ  47
ِجْيذُُ  48 ًَ  อัลมะญีด  ผู้ทรงไพโรจน์  اْن
 อัลบาอิษ  ผู้ทรงให้คนตายฟื้นคืนชีพ اْنثَاِعجُُ  49
ِهْيذُُ  50  อัชชะฮีด  ผู้ทรงเป็นพยาน  اْنشَّ
 อัลฮักกฺ   ผู้ทรงสัจจะ  اْنَحكُُّ  51
 อัลวะกีล  ผู้ทรงอภิรักษ  اْنَىِكْيمُُ  52
 อัลเกาะวีย์  ผู้ทรงพลานุภาพ  اْنمَِىيُُّ  53
54  ٍُُ تِْي ًَ  อัลมะตีน  ผู้ทรงมั่นคง  اْن
 อัลวะลีย์  ผู้ทรงคุ้มครอง, ทรงเป็นมิตร  اْنَىنِيُُّ  55
ْيذُُ  56 ًِ  อัลฮะมีด  ผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ  اْنَح
ًُْحِصي  57  อัลมุหฺศี  ผู้ทรงรอบรู้ยิ่งโดยไม่มีสิ่งใดรอดพ้นการรอบรู้ของพระองค์ اْن
ْثِذاُُ  58 ًُ  อัลมุบดิอ์ ผู้ทรงเริ่มแรก (ปฐม) اْن
ِعْيذُُ  59 ًُ  อัลมุอีด   ผู้ทรงให้สิ่งที่พินาศกลับปรากฏขึ้นอีก  اْن
ْحيِي  60 ًُ  อัลมุฮฺยี   ผู้ทรงประทานชีวิต اْن
ْيتُُ  61 ًِ ًُ  อัลมุมีต   ผู้ทรงประทานความตาย اْن
 อัลฮัยยุ   ผู้ทรงนิรันดร์  اْنَحيُُّ  62
 อัลก็อยยูม  ผู้ทรงอนันตกาล  اْنمَيُّىوُُ  63
 อัลวาญิด  ผู้ทรงค้นพบ  اْنَىاِجذُُ  64
اِجذُُ  65 ًَ  อัลมาญิด  ผู้ทรงประเสริฐยิ่ง  اْن
 อัลวาฮิด  ทรงเป็นองค์เดียวของพระเจ้าที่แท้จริง  اْنَىاِحذُُ  66
 อัลอะฮัด  ผู้ทรงเอกะ  اْْلََحذُُ  67
ذُُ  68 ًَ  อัศเศาะมัดฺ  ผู้ทรงเป็นสรณ  انصَّ
 อัลกอดิรฺ  ผู้ทรงอ านาจ, ฤทธานุภาพ  اْنمَاِدسُُ  69
ْمتَِذسُُ  70 ًُ  อัลมุกตะดิรฺ  ผู้ทรงอานุภาพและอ านาจ(ศักดานุภาพ) اْن
وُُ  71 مَذِّ ًُ  อัลมุก็อดดิม  ผู้ทรงน ามาต่อหน้าหรือข้างหน้า  اْن
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شُُ  72 َؤخِّ ًُ  อัลมุอัคคิรฺ  ผู้ประทานให้มีวาระสิ้นสุด  (ก าหนด) اْن
لُُ  73  อัลเอาวัล  ผู้ทรงเป็นองค์แรก  اْلَوَّ
 อัลอาคิรฺ  ผู้ทรงเป็นองค์สุดท้าย  اآلِخشُُ  74
 อัซซอหิรฺ  ผู้ทรงประจักษ์ اْنظَّاِهشُُ  75
76  ٍُُ  อัลบาฏิน  ผู้ทรงเร้นลับ พ้นญาณวิสัย  اْنثَاِط
 อัลวาลี   ผู้ทรงดูแลคุ้มครอง (บริบาล)  اْنَىانِي  77
تََعالُُ  78 ًُ  อัลมุตะอาลี  ผู้ทรงสูงสุดยิ่งในทุกกรณี ไม่มีความเท็จ اْن
 อัลบัรฺรุ   ผู้ทรงอ่อนโยน, อ่อนน้อม  اْنثَشُُّ  79
ابُُ  80  อัตเตาวาบ  ผู้ทรงนิรโทษโดยปรานี انتَّىَّ
ُْـتَمِى  81 ًُ  อัลมุนตะกิม  ผู้ทรงลงโทษที่เหมาะสมแก่ความประพฤติ اْن
 อัลอัฟวุ   ผู้ทรงอภัย ทรงลบล้างความผิด  اْنَعفُىُُّ  82
ُءْوفُُ  83 ู อัรฺเราะอูฟ  ผู้ทรงปรานีเอ็นด انشَّ
ْهكُِ  84 ًُ  อัลมาลิกุลมุลกิ  ผู้ทรงราชันย์ َيانُِكاْن
 ซุลญะลาลิ วัลอิกรอม  ผู้ทรงเกียรติยศ ُرواْنَجالَنَِىاإِلْكَشاو  85
ْمِسظُُ  86 ًُ  อัลมุกซิฏ  ผู้ทรงด ารงความยุติธรรม اْن
 อัลญามิอฺ  ผู้ทรงรวบรวม اْنَجاِيع  87
 อัลเฆาะนีย์  ผู้ทรงร่ ารวยอย่างล้นเหลือ, มหัทธนะ  اْنَغُِيُُّ  88
ْغُِي  89 ًُ  อัลมุฆนี  ผู้ทรงประทานความพอเพียง, ทรงบริบูรณ์ اْن
اَِعُُ  90 ًَ  อัลมานิอฺ  ผู้ทรงยับยั้ง  اْن
اسُُّ  91  อัฎฎอรฺรุ  ผู้ทรงให้ล าบากเพ่ือลงโทษและทดสอบ  انضَّ
 อันนาฟิอฺ  ผู้อ านวยคุณประโยชน์ (คุณูปการ)  انَُّافِعُُ  92
 อันนูร   ผู้ทรงจ ารัส  انُُّْىسُُ  93
 อัลฮาดี   ผู้ทรงน าทาง اْنهَاِدي  94
 อัลบะดีอฺ  ผู้ทรงประดิษฐ์ บันดาล, เสกสรร  اْنثَِذْيعُُ  95
 อัลบากี   ผู้ทรงคงอยู่แม้ทุกสิ่งพินาศ  اْنثَالِي  96
 อัลวาริษ  ผู้ทรงการุญ اْنَىاِسثُُ  97
ِشْيذُُ  98  อัรฺเราะชีด  ผู้ทรงเที่ยงธรรม انشَّ
ـثُْىسُُ  99  อัศเศาะบูรฺ  ผู้ทรงอดทน انصَّ
 
                                สรุปบทบาทของพยาบาลในการปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิต
วิญญาณตามวิถีมุสลิมด้านการมีความหมายและเปูาหมายในชีวิตคือการส่งเสริมในการดุอาฮ์ การละหมาด กล่าว
นามพระอัลลอลฮ์ การช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุและญาติได้ตระหนักในความหมายและคุณค่าแห่งชีวิตเพ่ือการปูองกัน
ภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมต่อไป 
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2 .การพยาบาลในการปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมด้านการมี
สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน สิ่งแวดล้อมและพลังนอกเหนือตน คือ1)กิจกรรมอ่านอัลกุรอานวันละนิด พิชิตสมองเสื่อม
 2)กิจกรรมการออกก าลังกาย  3) การสื่อสาร 
2.1.กิจกรรมอ่านอัลกุรอานวันละนิด พิชิตสมองเสื่อม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
การอ่านอัลกุรอานมีผลต่อสมองส่วนซีรีบรัม(Cerebrum)สมองส่วนนี้จะมีผลเกี่ยวกับการควบคุมการออก

เสียง การเคลื่อนไหว และความคิด ซึ่งกระบวนการนี้จะท าให้ผู้สูงอายุมีความสมารถในการจดจ าและเรียบเรียง
เหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้จะช่วยกระตุ้นจินตนาการให้คิดตามและเสริมสร้างความช านาญในภาษา
และช่วยท าให้เซลล์สมองได้รับการบริหารและมีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้น  

 
 
 
ความส าคัญ 

อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสว่า 

 
ความว่า “นั่นคืออัลกุรอานอันทรงเกียรติซึ่งอยู่ในบันทึกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้ไม่มีผู้ใดจะจับต้องอัลกุรอาน

นอกจากเหล่าผู้บริสุทธิ์เท่านั้นถูกประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลก” 
ท่านนบี (ศ็อลฯ) ได้สนับสนุนประชากรของท่านให้ทาการอ่านอัลกุรอานในฐานะเป็นอิบาดะฮ์และได้รับ

การอนุเคราะห์ในวันกิยามะฮ์ 
 
 

 
ซึ่งมีรายงานจากอะบีอุมามะฮ์ร่อฎิยั้ลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่า: سوإهًسهى 
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ความว่า“ฉันได้ยินท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) กล่าวว่าท่านทั้งหลายจงอ่านอัลกุรอานแท้จริงอัลกุรอานจะมาในวันกิยา
มะฮ์โดยให้ความอนุเคราะห์( جُُػََشفَا  ) แก่ผู้คงความสัมพันธ์กับกุรอาน” 

การอ่านอัลกุรอานเพียงอักษรเดียวได้รับผลบุญทวีคูณจากอิบนิมัสอูดร่อฎิยั้ลลอฮุอันฮ์กล่าวว่า 
 

 
ความว่า“ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) กล่าวว่าผู้ใดอ่านหนึ่งอักษรจากคัมภีร์ของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ดังนั้นได้แก่เขา

หนึ่งความดีและหนึ่งความดีทวีคูณเป็นสิบความดีฉันไม่ได้บอกว่าอะลีฟลามมีมเป็นหนึ่งอักษรแต่อะลีฟคือหนึ่ง
อักษรลามอีกหนึ่งอักษรและมีมอีกหนึ่งอักษร” 

กล่าวคือผลบุญที่เขาเหนื่อยและผลบุญที่เขาอ่าน 
 
 
2.2.กิจกรรมการออกก าลังกาย 

วัถตุประสงค์ 
การออกก าลังกายมีผลต่อสมองส่วนซีรีบรัม(Cerebrum)สมองส่วนนี้จะมีผลเกี่ยวกับการควบคุมความจ า 

การออกเสียง การเคลื่อนไหว และความคิด ซึ่งกระบวนการนี้จะท าให้ผู้สูงอายุมีความสมารถในการจดจ า และ
เรียบเรียงเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบการการออกก าลังกายนอกจากจะท าให้สุขภาพร่างกายแก่ผู้สูงอายุแล้ว ยังมี
ประโยชน์ต่อสมองและจิตใจ เพราะการออกก าลังกายช่วยลดระดับฮอร์โมนเครียดหรือคอร์ติซอลซึ่งเป็นที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งที่ท าลายสมอง 

6 ท่าออกก าลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุมุสลิม 
1. Plantar Flexion หรือท่าเขย่งฝุาเท้า 

 ส าหรับผู้สูงอายุ การออกก าลังที่ง่าย และปลอดภัยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดการออกก าลังกาย ท่านี้ ไม่มีอะไรยุ่ง
หรือยาก เพียงแค่มองหาโต๊ะตู้ หรือเก้าอ้ีที่มั่นคง จากนั้นให้ใช้มือข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองจับอุปกรณ์ดังกล่าว 
พร้อมกับ ยืนปรับหลังให้ตรง ค่อยๆเขย่งปลายเท้าช้าๆ สูงสุดเท่าที่จะสูงได้ โดยค้างทิ้งไว้ประมาณ 3วินาที จึงค่อย
ลดส้นเท้าลงท าสลับไปมา 

 
 
 
 
 
 
2. Knee Extension หรือท่าเหยียดเข่า 
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        เลือกเก้าอ้ีที่มีพนักพิงสักตัว จากนั้นค่อยๆ เหยียดขา ข้างหนึ่งไปข้างหน้าให้ตรงที่สุดเท่าที่จะท าได้พร้อมกับ
ตั้งปลายเท้าค้างไว้ประมาณ 5วินาที ก่อนจะผ่อนปลายเท้า พร้อมกับลดขากลับสู่ท่าเดิมท าสลับไปสลับมาทั้งสอง
ข้างเพ่ือยืดเส้น และข้อ 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. Knee Flexion ท่างอเข่า 

          หลังจบท่าเหยียดเข่าแล้วก็มาถึงท่างอเข่า เริ่มที่ยืนจับโต๊ะ หรือโซฟา ยืดหลังให้ตรงเหมือนท่า Planter 
หรือท่าเขย่งฝุาเท้า จากนั้นค่อยๆงอเข่าให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้ โดยให้ค้างไว้ 3วินาที ท าสลับไปมาทั้งสองข้าง 

 
4. Side Leg Raise ท่าเหยียดขาไปข้างหน้า 

 ยืนตรงชิดเก้าอ้ี จากนั้นให้แยกเท้าประมาณหนึ่งช่วงไหล่ ต่อด้วยค่อยๆ เหยียดขาข้างขวาไปข้างหน้าค้าง
ไว้ประมาณ 3วินาที จึงค่อยๆ ลดขาลง กลับสู่ท่าเดิม ให้ท าสลับกันทั้งขาซ้าย ขวา 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
5. Hip Extension ท่าเหยียดสะโพก 

 ทันทีที่จบท่าที่ 4แล้ว ให้ขยับออกมายืนห่างจากโต๊ะ หรือเก้าอ้ี ประมาณ 1 ฟุต แล้วจึงยกขาขวาไปข้าง
หลัง โดยที่ขาอยู่ในลักษณะตรง ค้างไว้ประมาณ 3วินาที จากนั้นค่อยๆ ท าสลับกับขาข้างซ้ายไปมา 
 
 6. Hip Flexion ท่างอสะโพก 
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 เมื่อจบท่าเหยียดสะโพกแล้ว ก็มาถึงท่าสุดท้ายของเช็ตออกก าลังกายในผู้สูงอายุ เริ่มที่ยังอยู่ในท่ายืนตรง
สองมือจับเก้าอ้ีไว้เหมือนเดิม จากนั้นให้ค่อยๆ งอเข่าข้างใดข้างหนึ่งมาหาหน้าอก โดยที่เอวยังอยู่ในลักษณะเดิม 
ประมาณ 3 วินาที  
 
 
2.3 การสื่อสาร 
การสื่อสารเป็นทักษะที่ส าคัญในการปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม 
เพ่ือเป็นการสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจระหว่างพยาบาลกับผู้สูงอายุและญาติ เพราะเรื่องจิตวิญญาณของ
บุคคลมีลักษณะเฉพาะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน มีความเอ้ืออาทร ยิ้มแย้มแจ่มใส อบอุ่น สื่อสารด้วยสายตา และ
จะต้องเป็นผู้ฟ๎งที่ดี  รู้จังหวะเวลาที่ควรจะพูด หรือไม่ควรพูด บางครั้งอาจใช้เพียงการนั่งเงียบๆ เป็นเพ่ือน เพ่ือให้
เวลาแก่ผู้สูงอายุและญาติในการมองย้อนกลับพิจารณาตนเอง การสังเกตกิริยาท่าทางภาษากายของผู้ปุวยและญาติ 
เป็นต้น เมื่อพยาบาลให้เวลาและรับฟ๎งสิ่งที่ผู้สูงอายุบอกเล่าด้วยความตั้งใจ ต้องกระตุ้นให้เกิดความหวัง ต้องท าให้
ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า รับรู้ถึงความหมายของชีวิต โดยการสื่อสารยังช่วยให้พยาบาลรวบรวมพฤติกรรม หรือสิ่ง
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาและความเชื่อของผู้สูงอายุ ดังนั้นพยาบาลจึงต้องมีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี ในการ
อนุญาตให้ผู้สูงอายุและญาติได้ปฏิบัติความเชื่อทาง ศาสนาเพื่อระลึกถึงพระเจ้า เช่น การละหมาด การกล่าวขอพร
ต่างๆ ได้แก่การสวดมนต์ เป็นต้น 
            การสื่อสารมี  2 รูปแบบดังนี้ 
1)วัจนภาษา (verbal language)  
วัจนภาษา  หมายถึง  ภาษาถ้อยค า  ได้แก่  ค าพูดหรือตัวอักษรที่ก าหนดใช้ร่วมกันในสังคม  ซึ่งหมายรวมทั้งเสียง  
และวัจนภาษาแบ่งออกเป็น  2  ชนิด  คือ 
1.1)ภาษาพูด  ภาษาพูดเป็นภาษาที่มนุษย์เปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยค าเพ่ือสื่อสารกับผู้อ่ืน  นักภาษาศาสตร์ถือว่า
ภาษาพูดเป็นภาษาท่ีแท้จริงของมนุษย์  ส่วนภาษาเขียนเป็นเพียงวิวัฒนาการขั้นหนึ่งของภาษาเท่านั้น  มนุษย์ได้ใช้
ภาษาพูดติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนอยู่เสมอ  ทั้งในเรื่องส่วนตัว  สังคม  และหน้าที่การงาน  ภาษาพูดจึงสามารถสร้าง
ความรัก  ความเข้าใจ  และช่วยแก้ไขป๎ญหา ต่าง ๆ  ในสังคมมนุษย์ได้มากมาย 
1.2)ภาษาเขียน  ภาษาเขียนเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้อักษรเป็นเครื่องหมายแทนเสียงพูดในการสื่อสาร  ภาษาเขียน
เป็นสัญลักษณ์ของการพูด  ภาษาเขียนนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเพ่ือใช้บันทึกภาษาพูด  เป็นตัวแทนของ
ภาษาพูดในโอกาสต่าง ๆ  แม้นักภาษาศาสตร์จะถือว่าภาษาเขียนมิใช่ภาษาที่แท้จริงของมนุษย์   แต่ภาษาเขียน
เป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสารของมนุษย์  มาเป็นเวลาช้านาน  มนุษย์ใช้ภาษาเขียนสื่อสารทั้งในส่วนตัว  สังคม  
และหน้าที่การงาน  ภาษาเขียนสร้างความรัก  ความเข้าใจ  และช่วยแก้ป๎ญหาต่าง ๆ  ในสังคมมนุษย์ได้มากมาย
หากมนุษย์รู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคคล  โอกาส  และสถานการณ์ลายลักษณ์อักษร  ภาษาถ้อยค าเป็นภาษาที่
มนุษย์สร้างขึ้นอย่างมีระบบ 
2)อวัจนภาษา  (non-verbal  language) 
อวัจนภาษา  หมายถึง  เป็นการสื่อสารโดยไม่ใช้ถ้อยค า  ทั้งที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียน  เป็นภาษาที่มนุษย์ใช้
สื่อสารกัน โดยใช้อากัปกิริยา  ท่าทาง   น้ าเสียง   สายตาหรือ ใช้วัตถุ การใช้สัญญาณ และ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  
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หรือแสดงออกทางด้านอ่ืนที่สามารถรับรู้กันได้  สามารถแปลความหมายได้และท าความเข้าใจต่อกันได้ สิ่งต่างๆ
เหล่านี้ได้แก ่
-เกิดข้ึนตามธรรมดาวิสัย  เช่น  การยิ้ม  การโบกมือ  การส่ายหน้า  สัมผัส  เป็นต้น 
-เกิดจากอารมณ์แรงเป็นเครื่องเร้า  เช่น  เวลาที่มีอารมณ์โกรธเลือดจะสูบฉีด จนหน้าแดง  มือเกร็ง  ก าหมัด  เป็น
ต้น 
-สัญลักษณ์แสดงออกที่ร่างกาย เป็นการใช้วัตถุประกอบกับร่างกายแล้วบ่งบอกความหมาย  ได้โดยไม่ได้ แสดง
กิริยาอาการ  เช่น  การแต่งกาย  เครื่องประดับ  ทรงผม  เป็นต้น  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความหมายทั้งสิ้น 
-สัญลักษณ์แสดงออกด้วยวัตถุที่แวดล้อม เป็นสิ่งที่บุคคลให้ความหมายหรือตกลงให้ สิ่งนั้นมีความหมายหนึ่ง ๆ 
เช่น  ลักษณะและขนาดของบ้านเรือน  สามารถบอกรสนิยม  ฐานะ  หรือเชื้อชาติของเจ้าของบ้านได้  สัญลักษณ์
บางอย่างต้องการให้รู้ทั่วกัน  เช่น  ลูกศรบอกทาง  สี  แสง  เสียง  เป็นต้น 
-สัญลักษณ์แสดงออกด้วยพฤติกรรมแวดล้อม ได้แก่ สิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุหรือคนที่แวดล้อมที่แสดงพฤติกรรมต่าง 
ๆ  เกี่ยวข้องกับเราท าให้เราต้องแสดงพฤติกรรมตอบสนอง  เช่น  การปฏิบัติตามประเพณีต่าง ๆ  การชื่นชม
ศิลปกรรม  ซึ่งล้วนแล้วแต่สื่ออารมณ์และวัฒนธรรมได้ 
 
                                สรุปบทบาทของพยาบาลการปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิต
วิญญาณตามวิถีมุสลิมในการให้การพยาบาลที่ตอบสนองความต้อคือการเป็นผู้ฟ๎งที่ดี การใช้เทคนิคการสื่อสารวัจ
นภาษา (verbal language) และอวัจนภาษา  (non-verbal  language) รวมทั้ง กิจกรรมอ่านอัล-กุรอ่านวันละ
นิด พิชิตสมองเสื่อม และกิจกรรมการออกก าลังกาย  3) การสื่อสารการสนทนาช่วยสะท้อนความคิดของผู้สูงอายุ
และญาติ การช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุและญาติได้ตระหนักในความหมายและคุณค่าแห่งชีวิตเพ่ือการปูองกันภาวะ
สมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมต่อไป 

 
 

3.การพยาบาลในการปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมด้าน
ความหวังพยาบาลต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและญาติอยู่อย่างมีความหวัง ความหวังเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิก
และอารมณ์ของแตล่ะบุคคลที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว เป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาที่จะได้มาซึ่งความส าเร็จ
ตามที่ตั้งใจไว้ ซึ่งบุคคลมีความเชื่อว่าหากความหวังนั้นประสบความส าเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ก็ท าให้ชีวิต
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น (อนงค์ ภิบาล, 2552)และจาการศึกษาของDigby, R., GradDipAdvNurs, R. N. P. 
D. M. N. B. A., & Lee, S. (2016)การดูแลเอาใจใส่ของพยาบาลเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นสิ่งส าคัญ 
อย่างยิ่งในการส่งเสริมด้านความหวังในการท ากิจกรรมที่ใช้ในการปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลัก
มิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมด้านความหวังได้แก่กิจกรรมการซีกิร 
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3.1.กิจกรรมการซีกิร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
การซีกีรมีผลต่อสมองส่วนซีรีบรัม(Cerebrum) สมองส่วนนี้จะมีผลเกี่ยวกับการควบคุมความจ า การออก

เสียง การเคลื่อนไหว และความคิด ซึ่งกระบวนการนี้จะท าให้ผู้สูงอายุมีความสมารถในการจดจ า  และเรียบเรียง
เหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบ การอกล่าวซีกีรถือว่าเป็นอีกกิจกรรมที่จะช่วยสร้างสมาธิให้แก่ผู้สูงอายุ การฝึกสมาธิ
เป็นภาวะที่สมองและร่างกายได้พักผ่อน สมองจะมีเลือดไปเลี้ยงมากขึ้น แต่ปริมาณอนุมูลอิสระที่วัดได้ในป๎สสาวะ
จะลดลง การที่สมองได้พักผ่อนจะส่งผลให้การตัดสินใจ ความจ า การเรียนรู้ดีขึ้น นอกจากนี้สมาธิจะช่วยลดความ
กังวลและรักษาภาวะซึมเศร้าได้ 

 
ความส าคัญ                
ความประเสริฐของการซิกิร (การร าลึกถึงอัลลอฮ์)แนวทางของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ใน

การซิกิรท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นผู้ที่สมบูรณ์ที่สุดในการซิกิรหรือการร าลึกถึงอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่และ
สูงส่ง ท่านจะร าลึกถึงอัลลอฮ์ในทุกขณะและอิริยาบท ถ้อยค าทั้งหมดของท่านเป็นการซิกิรหรือไม่ก็ออกเชิงซิกิร 
ค าสั่ง ค าห้ามและการบัญญัติของท่านเป็นซิกิร การบอกเล่าของท่านถึงพระนามและคุณลักษณะของพระองค์ 
รวมทั้งกิริยาและบทบัญญัติต่างๆของพระองค์ก็เป็นการซิกิรต่อพระองค์ด้วย การสรรเสริญของท่านต่อพระผู้เป็น
เจ้า การกล่าวตัสบีหฺ การยกย่อง การสดุดี การวอนขอ การขอดุอาอ์ การเกรงกลัว การหวังต่อพระองค์ ล้วนเป็น
การร าลึกต่อพระองค์ท้ังสิ้น ขออัลลอฮ์ประทานเศาะละวาตและสันติสุขแด่ท่านนบีด้วยเถิด 

การซิกิรหรือการกล่าวร าลึกถึงอัลลอฮ์ เป็นอิบาดะฮ์ที่ง่ายที่สุด ทว่าเป็นอิบาดะฮ์ที่ยิ่งใหญ่และประเสริฐ
ที่สุด เพราะการเคลื่อนไหวของลิ้นนั้นเบาที่สุดกว่าการเคลื่อนของอวัยวะอ่ืนๆ ทั้งสิ้น และอัลลอฮ์ก็ทรงเตรียมความ
ประเสริฐและผลตอบแทนต่อการซิกิรไว้มากมาย ซึ่งไม่มีในอะมัลอื่นๆ  
 
สรุปบทบาทของพยาบาลการปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมด้าน
ความหวัง พยาบาลต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและญาติอยู่อย่างมีความหวัง กิจกรรมที่ส่งเสริมได้แก่กิจกรรมการซีกิรที่
ใช้ในการปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมด้านความหวัง 
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สรุป บทบาทพยาบาลในการปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม 
 

 

1.การมีความหมายและเปูาหมายในชีวิต เป็นการค้นหาความหมายของชีวิตเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในตนเอง เป็นสิ่ง
ที่กระตุ้นให้บุคคลมีการด าเนินชีวิตที่บรรลุเปูาหมายตามความต้องการกิจกรรมที่มีได้แก่  1)กิจกรรมการท่องจ าดุ
อาอ์ในชีวิตประจ าวัน  2)กิจกรรมการอาบน้ าละหมาด3)กิจกรรมการละหมาดต้าฮัจํุด 4)กิจกรรมการอ่านอัซ
การนาบาวี 5)กิจกรรมการท่องจ าพระนามของอัลลอฮ์(ซบ.) 
 2. การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน สิ่งแวดล้อมพลังนอกเหนือตน เป็นการแสดงออกถึงความรัก การให้อภัย 
ความไว้วางใจต่อตนเอง ผู้อ่ืน พระเจ้าหรือสิ่งที่ตนเองเคารพและศรัทธา กิจกรรมที่มีได้แก่ 1 )กิจกรรมอ่านอัล-กุ
รอ่านวันละนิด พิชิตสมองเสื่อม 2)กิจกรรมการออกก าลังกาย3) การสื่อสาร 
  3.การมีความหวัง ความหวังเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิกและอารมณ์ของแต่ละบุคคลที่เป็น
ลักษณะเฉพาะตัว เป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาที่จะได้มาซึ่งความส าเร็จตามที่ตั้งใจไว้ ซึ่งบุคคลมีความเชื่อ
ว่าหากความหวังนั้นประสบความส าเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ก็ท าให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  (อนงค์ ภิ
บาล, 2552)กิจกรรมที่มีได้แก่กิจกรรมการซีกิร 
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Narathiwat province."The creativity researchs of development the local in 
Thailand".YalaRajabhat University; 08/2013. 

AnongPhibal.Delivery of Muslim Women. 10th International Family Nursing Conference 2011, 
Kyoto, Japan, June 25-27, 2011; 06/2011. 

๗. ประวัติการได้รับทุน 
ปี 2558 ทุนจากส านักงานวิจัยแห่งชาติ ชื่อโครงการวิจัยการส่งเสริมสุขภาวะด้านมิติจิตวิญญาณ

ของผู้สูงอายุมุสลิมในสาม จังหวัดชายแดนใต้  
ปี 2558 ทุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาชื่อโครงการวิจัย”ภาวะผู้น าของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐบนความหลากหลายวัฒนธรรมในจังหวัดนราธิวาส 
ปี 2559ทุนจากส านักงานวิจัยแห่งชาติ ชื่อโครงการวิจัยผลของโปรแกรมฝึกสมองตามหลักวิถี

ชีวิตมุสลิมต่อพุทธิป๎ญญาในผู้สูงอายุมุสลิมที่เสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อม ในจังหวัดนราธิวาส 
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ปี 2559ทุนจากส านักงานวิจัยแห่งชาติ ชื่อโครงการวิจัย นวัตกรรมด้านมิติจิตวิญญาณส าหรับการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ 

ปี 2559ทุนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาชื่อโครงการวิจัยประสบการณ์ของญาติใน
การดูแลผู้ปุวยไทยมุสลิมระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลในบริบทสามจังหวัดชายแดนใต้ 

ปี 2560 ทุนจากส านักงานวิจัยแห่งชาติชื่อโครงการวิจัย 
ภาวะผู้น าของเจ้าหน้าที่ของรัฐบนความหลากหลายวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
                     ปี 2561ทุนจากส านักงานวิจัยแห่งชาติชื่อโครงการวิจัย 
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการดูแลผู้ปุวยไทยมุสลิมระยะสุดท้าย 
 
 
     ๘.หนังสือและต ารา(วางจ าหน่ายที่ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย) 
 
หนังสือการส่งเสริมสุขภาพด้านมิติจิตวิญญาณผู้สูงอายุมุสลิมกรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาสอนงค์ ภิบาล , ผู้แต่งร่วม 
อุไร หัถกิจ, ทิพยวรรณ นิลทยา, นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์, วิชาญ ภิบาล 
หนังสือการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการทางด้านจิตวิญญาณของผู้ปุวยไทยมุสลิมระยะสุดท้ายขณะเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลอนงค์ ภิบาล, ผู้แต่งร่วม อุไร หัถกิจ,  
หนังสือการส่งเสริมสุขภาพสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมอนงค์ ภิบาล , ผู้แต่งร่วม อุไร หัถกิจ, ทิพยวรรณ นิล
ทยา, นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์, วิชาญ ภิบาล 
หนังสือการปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม โดย อนงค์ ภิบาล 
หนังสือเทคนิคการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อพิชิตทุน โดย อนงค์ ภิบาล และคณะ 
หนังสือการปูองกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม โดย อนงค์ ภิบาล 
 

- ข้อมูลประวัติผู้ร่วม 
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