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ค าน า 

             องค๑ความรู๎เทคโนโลยี คํูมือการจัดการความรู๎ การถํายทอดเทคโนโลยี
หลักสูตรผู๎สูงอายุศึกษาสําหรับ   เยาวชน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎ ที่ไปใช๎กับ
ผู๎สูงอายุมีคุณลักษณะที่เหมาะสมที่ชํวยในการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษามาลายูถ่ิน คณะผู๎จัดทําได๎ นําผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องกับการจัดหลักสูตรการศึกษาหรือความรํวมมือตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับ
ผู๎สูงอายุ มาประยุกต๑ใช๎ และคณะผู๎วิจัยได๎นําการถํายทอดเทคโนโลยีหลักสูตร
ผู๎สูงอายุศึกษาสําหรับเยาวชน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎นี้ ไปประสานกับผู๎นํา
ชุมชนเพื่อใช๎กับเยาวชนในชุมชน และ นักศึกษาพยาบาลศาสตร๑ เพื่อสร๎างความ
รํวมมือและเสนอกิจกรรมสํงเสริม สนับสนุนการวิจัย “การจัดการความรู๎การวิจัย
เพื่อการใช๎ประโยชน๑ด๎านความมั่นคง” ซึ่งได๎รวบรวมองค๑ความรู๎และจัดทําข้ึนภายใต๎
งานวิจัยที่สะสมมาของนักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร๑ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร๑ ภายใต๎โครงการการจัดการความรู๎การถํายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย
และนวัตกรรม ประจําปี 2562 โดยได๎รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานการวิจัย
แหํงชาติ  (วช.)  “คํูมือการจัดการความรู๎ การถํายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรผู๎สูงอายุ
ศึกษาสําหรับ   เยาวชน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎” เลํมนี้ประกอบด๎วยเนื้อหา
เกี่ยวกับความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการถํายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรผู๎สูงอายุศึกษา
สําหรับ   เยาวชน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎ และ คณะผู๎จัดทํามุํงหวังที่จะพัฒนา
องค๑ความรู๎และตํอยอดภูมิป๓ญญาท๎องถ่ินให๎เกิด  การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เชิง
ปฏิบัติการสํงผลให๎ผู๎สูงอายุผู๎สูงอายุมุสลิมมีความผาสุกทางมิติจิตวิญญาณมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน ไปใช๎กับเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข, อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน 
(อสม.), ผู๎ดูแลผู๎สูงอายุและ นักศึกษาพยาบาลศาสตร๑เพื่อเป็นการบูรณาการองค๑
ความรู๎จากการวิจัย การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
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บทที่ 1 
บทน า 

 

จากสภาพการก๎าวสูํสังคมผู๎สูงอายุเป็นแนวโน๎มที่นานาประเทศตํางให๎ความ
สนใจและหามาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนและแนวทางหนึ่งคือบทบาท
ของกลุํมสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการจัดหลักสูตรการศึกษาหรือความรํวมมือตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎องกับผู๎สูงอายุมากขึ้น มหาวิทยาลัยไทยก็เข๎ามามีบทบาทในการพัฒนาศูนย๑
หรือสถาบันการเรียนรู๎ตลอดชีวิตเพิ่มมากขึ้น โดยเอื้อตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู๎สูงอายุและจัดให๎เหมาะสมกับสภาพบริบทสังคมของผู๎สูงอายุไทยโดยพัฒนา
หลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับความต๎องการของกลุํมผู๎มีอายุ 50 ปีข้ึนไป ที่
มีความหลากหลายและเอื้อตํอการเรียนรู๎สําหรับคนวัยน้ี และหาแนวทางกระตุ๎นให๎
กลุํมวัยกลางคนถึงสูงอายุ ให๎สนใจและเข๎าหาชํองทางการเรียนรู๎ตลอดชีวิต อันเป็น
สํวนในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู๎สูงวัยมากข้ึน ซึ่งการศึกษาจะมีความแตกตํางกัน
ตามแตํความต๎องการศึกษาของแตํละบริบทพื้นที่ของการศึกษา(นลินี ทวีสิน, 2555) 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีสาระสําคัญ
คือ  การบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให๎ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคํานึงถึง ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความ
เหมาะสมอื่น และพบวําปี2561 หลักสูตรผู๎สูงอายุศึกษา ของ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร๑ ได๎คํานึงรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับอุดมศึกษา ในการเรียน
การสอน โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม คํานิยม เศรษฐกิจ  การศึกษา อาชีพ รายได๎ และ
จิตวิญญาณ เพื่อให๎สามารถดูแลผู๎สูงอายุในครอบครัวของตนและชุมชนที่สอดคล๎อง
บริบทประเพณีวัฒนธรรมที่ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจและสามารถนําความรู๎
และทักษะตํางๆที่ได๎จัดการอบรมเชิงปฏิบัติ ไปปฏิบัติได๎อยํางตํอเนื่องและยั่งยืน
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สํงผลให๎ผู๎สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได๎รับการดูแลอยํางตํอเนื่องและอยํางยืนโดย
ความเข๎มแข็งของชุมชน  
          ดังนั้นคณะผู๎วิจัยจึงนําการถํายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรผู๎สูงอายุศึกษา
สําหรับเยาวชน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎นี้ ไปประสานกับผู๎นําชุมชนเพื่อใช๎กับ
เยาวชนในชุมชน และ นักศึกษาพยาบาลศาสตร๑ เพื่อสร๎างความรํวมมือและเสนอ
กิจกรรมสํงเสริม สนับสนุนการวิจัย “การจัดการความรู๎การวิจัยเพื่อการใช๎ประโยชน๑
ด๎านความมั่นคง” 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อการถํายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรผู๎สงูอายุศึกษาสําหรบัเยาวชน  3จังหวัด
ชายแดนภาคใต๎ 

2.เพื่อใหเ๎ยาวชนในชุมชน  และนักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 2,3 ที่ฝกึปฏิบัตงิานใน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู๎ใหญํและผูส๎ูงอายุ 1 และ 2  สามารถนําหลักสูตร
ผู๎สงูอายุศึกษาใหส๎อดคล๎องกับวัฒนธรรม คํานิยม เศรษฐกจิ  การศึกษา อาชีพ 
รายได๎ และจิตวิญญาณของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
3.เพื่อได๎รปูแบบหลักสูตรผู๎สงูอายุศึกษาสําหรบัเยาวชน  3จงัหวัดชายแดนภาคใต๎ 

ที่ได๎จัดทําข้ึนมีการสํงเสริมให๎นักศึกษาพยาบาล  เยาวชนในชุมชน มีองค๑ความรู๎และ
เข๎าใจถึงการถํายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรผู๎สูงอายุศึกษาสําหรับเยาวชน  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตอ๎ยํางเป็นรูปธรรม     
โครงสรา๎งรายวิชาในหลกัสูตรจํานวน 144 ช่ัวโมง   

ประกอบด๎วย 
รายวิชาที่1การดูแลสุขภาพที่จําเป็นของผู๎สูงอายุ27ช่ัวโมง 
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รายวิชาที่2นันทนาการและการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑สําหรับผู๎สูงอายุ
39ช่ัวโมง 

รายวิชาที่3การพัฒนาจิตสําหรับผู๎สูงอายุ39ช่ัวโมง 
รายวิชาที่4การใช๎ชีวิตอยํางมีความสุขของผู๎สูงอายุ24ช่ัวโมง 
รายวิชาที่5เทคโนโลยีการสื่อสารสําหรับผู๎สูงอายุ15ช่ัวโมง 
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บทที ่2 
กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 
รูปแบบ/กระบวนการ/แผนงานการน าส่งองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่

กลุ่มเป้าหมาย 

1)แผนงานถ่ายทอดเทคโนโลยี 

(1)การถ่ายทอดเทคโนโลยี : กระบวนการที่นําเอาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข๎องกบั 
หลักสูตรผูส๎ูงอายุศึกษาสําหรับเยาวชน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎และเนื้อหาของ
หนังสือโดยการนําไปทดลองใช๎ในการถํายทอดเทคโนโลยี ครอบคลุมประเด็นตํางๆ 
ดังนี ้
     (1.1)  องค๑ความรู๎หรือประสบการณ๑ความเช่ียวชาญตํางๆ ที่เกิดจากการวิจัย
และพัฒนา โดยผู๎ที่มีความรู๎ ความชํานาญในเรื่องหลักสูตรผูส๎ูงอายุศึกษาสําหรับ
เยาวชน  3จังหวัดชายแดนภาคใต๎และเนื้อหาของหนงัสอื 
     (1.2)วิธีการถํายทอดเทคโนโลยีมี ข๎อมูล คําแนะนําตํางๆ ที่ชํวยในการใช๎องค๑ความรู๎
หลักสูตรผูส๎ูงอายุศึกษาสําหรับเยาวชน  3จังหวัดชายแดนภาคใต๎และเนื้อหาของ
หนังสือ(มี ดีวีดเีอกสารคํูมือ มีการสาธิต ฝึกปฏิบัติ) 
     (1.3)กลุํมเปูาหมายเยาวชน และนักศึกษาพยาบาลมี การนําองค๑ความรูท๎ี่ได๎รับ
ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑  
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(2)วิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม (เพื่อให๎ผู๎รับได๎เรียนรู๎เทคโนโลยีและ
นําไปใช๎ได๎จริง  ต๎องประกอบด๎วย  
     (2.1)  การฝึกอบรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให๎ความรู๎และทักษะหลักสูตรผู๎สูงอายุ
ศึกษาสําหรับเยาวชน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต๎และเนื้อหาของหนังสือ 
     (2.2) มอบเอกสารตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยี (เชํน การออกแบบและ
วิธีการประกอบผลิตภัณฑ๑ ข๎อกําหนดทางเทคนิค รายการวัสดุตํางๆ ที่ใช๎ทํา
ผลิตภัณฑ๑ การควบคุมคุณภาพ สูตรและผังกระบวนการผลิต คํูมือการปฏิบัติงาน 
คํูมือบํารุงรักษา ฯลฯ 
 
(3) กลุ่มเป้าหมายพื้นท่ีและการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

1. เยาวชนจํานวน 200คนคือประชาชน 

กลุํมเปูาหมาย ในเขตความรับผิดชอบของ จังหวัดนราธิวาส (รพ.สต.ลําภู) จังหวัด

ป๓ตตานี(อําเภอโคกโพธ์ิ) จังหวัดยะลา(มัสยิดตําบลยะหา) 

2. (อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชน)  จํานวน200คน ๆ ละ 6ครั้ง 
ระยะเวลาปรากฏตามหลักสูตร 

3. อบรมเชิงปฏิบัตินักศึกษาพยาบาลศาสตร๑ ช้ันปีที่1, 2 และปี 3 
ระยะเวลาปรากฏตามหลักสูตร 
หลังอบรมเชิงปฏิบัติการ 15 วันมีการให๎คําปรึกษาเพิ่มเติม /ความชํวยเหลือทาง
เทคนิค ภายหลังการถํายทอดเทคโนโลยี เพื่อให๎มีความรู๎และ  ตํอมาหลังอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 30 วัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑ตํอจากนั้นหลังอบรมเชิงปฏิบัติการ 
45 วัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑เกี่ยวกับป๓ญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน 
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(4)ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความรู๎ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ๑ที่เกี่ยวข๎องโดยตรง
กับเรื่องที่จะถํายทอด 
 
(5)เทคโนโลยี  
     (4.1) เปน็ผลงานวิจัยและพัฒนาของคณะพยาบาลศาสตร๑ มหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร๑ที่ได๎รับทุนสนบัสนุนจากคณะพยาบาลศาสตร๑ มหาวิทยาลยันราธิวาสราช
นครินทร๑ 
     (4.2) มีความพร๎อมและสามารถใช๎งานได๎จริง  
      (4..3)  มีความเหมาะสมและสอดคล๎องกับสภาวะแวดล๎อมของกลุํมเปูาหมาย 

 
 (6) กลุ่มเทคโนโลยีท่ีให้การสนับสนุนแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีท่ีน าไปถ่ายทอดฯ มี
ความเหมาะสม กลุ่มเป้าหมายมีขีดความสามารถในการรับและน าไปใช้ประโยชน์ได้
จริง   
  กลุ่มเทคโนโลยี  การพิจารณาความ

เหมาะสม 
เทคโนโลยีด๎านการแพทย๑และสุขภาพ 

หลักสูตรผู้สูงอายุศึกษา
ส าหรับเยาวชน  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้และเน้ือหา
ของหนังสือ 

 
มีคุณภาพมาตรฐาน มรีูปแบบ
เหมาะสมตอํการใช๎งาน 
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บทที ่3 

องคค์วามรู้เทคโนโลยีหรอืนวัตกรรม 

(แสดงให๎เห็นองค๑ความรู๎/เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่จะจัดการความรู๎ และระบุองค๑

ความรู๎พร๎อมรายละเอียดขององค๑ความรู๎ที่จะนําสํงให๎แกํกลุํมเปูาหมาย) 

ชื่อโครงการ(ภาษาไทย)การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรผู้สูงอายุศึกษาส าหรับ
เยาวชน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
                      (ภาษาอังกฤษ)TechnologyKnowledge Management 

of The Elderly Program for the Youth in the 
Three Southern Border Provinces 

1. หลักสูตร ผู้สูงอายุศึกษาส าหรับเยาวชน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

1. ชื่อหลักสูตร ผู้สูงอายุศึกษาส าหรับเยาวชน  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จ านวน 144 ชั่วโมง   

หลักการของหลักสูตรการศึกษาในมาตรา4ของพระราชบัญญัตการศึกษา
แหํงชาติพ.ศ.2542มีความหมายวํา“กระบวนการเรียนรู๎เพื่อความเจริญงอกงามของ
บุคคลและสังคมโดยการถํายทอดความรู๎การฝึกการอบรมและสืบสานทางวัฒนธรรม
การสร๎างสรรค๑จรรโลงความเจริญก๎าวหน๎าทางวิชาการการสร๎างองค๑ความรู๎อันเกิด
จากการจัดสภาพแวดล๎อมสังคมการเรียนรู๎และเกื้อหนุนให๎บุคคลเรียนรู๎อยําง
ตํอเนื่องตลอดชีวิต” การศึกษาตลอดชีวิตไมํเฉพาะการศึกษาในระบบโรงเรียนเป็น
การจัดการศึกษามุํงให๎ผู๎เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู๎ด๎วยตนเองมุํงพัฒนาบุคคลให๎
สามารถพัฒนาตนเองและปรับตนเองให๎ก๎าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม
การเมืองและเศรษฐกิจของโลกมนุษย๑ต๎องเรียนรู๎ตลอดเวลาการแสวงหาความรู๎จึงมี
ความสําคัญกับทุกคนการจัดการศึกษาเป็นกิจกรรมที่มีความหมายตํอชีวิตถือเป็น
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ความจําเป็นและเป็นสิทธิที่จะต๎องได๎รับในบุคคลทุกคนและทุกวัยการศึกษาตลอด
ชีวิตเปิดโอกาสให๎คนทั่วไปได๎รับการศึกษาพัฒนาชีวิตให๎สมบูรณ๑ยิงขึ้นโดยไมํมีจุดจบ
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผู๎สูงอายุไทยควรจัดให๎ผู๎สูงอายุมีสภาพรํางกายที
สมบูรณ๑และมีสุขภาพจิตที่ดีมีสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวและสามารถปรับตัวเข๎า
กับชุมชนสังคมและสามารถเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆกับสังคมได๎รวมทั้งดําเนินชีวิตได๎
อยํางมีความสุข 

จากสภาพการก๎าวสูํสังคมผู๎สูงอายุเป็นแนวโน๎มที่นานาประเทศตํางให๎ความ
สนใจและหามาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนและแนวทางหนึ่งคือบทบาท
ของกลุํมสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการจัดหลักสูตรการศึกษาหรือความรํวมมือตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎องกับผู๎สูงอายุมากขึ้น มหาวิทยาลัยไทยก็เข๎ามามีบทบาทในการพัฒนาศูนย๑
หรือสถาบันการเรียนรู๎ตลอดชีวิตเพิ่มมากขึ้น โดยเอื้อตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู๎สูงอายุและจัดให๎เหมาะสมกับสภาพบริบทสังคมของผู๎สูงอายุไทยโดยพัฒนา
หลักสูตรที่เหมาะสมและสอดคล๎องกับความต๎องการของกลุํมผู๎มีอายุ 50 ปีข้ึนไป ที่
มีความหลากหลายและเอื้อตํอการเรียนรู๎สําหรับคนวัยน้ี และหาแนวทางกระตุ๎นให๎
กลุํมวัยกลางคนถึงสูงอายุ ให๎สนใจและเข๎าหาชํองทางการเรียนรู๎ตลอดชีวิต อันเป็น
สํวนในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู๎สูงวัยมากข้ึน ซึ่งการศึกษาจะมีความแตกตํางกัน
ตามแตํความต๎องการศึกษาของแตํละบริบทพื้นที่ของการศึกษา(นลินี ทวีสิน, 2555) 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีสาระสําคัญ
คือ  การบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให๎ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคํานึงถึง ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความ
เหมาะสมอื่น และพบวําปี2561 หลักสูตรผู๎สูงอายุศึกษา ของ มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร๑สําหรับเยาวชน ได๎คํานึงรูปแบบที่เหมาะสมสาํหรบัอดุมศึกษา 
ในการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงวัฒนธรรม คํานิยม เศรษฐกิจ  การศึกษา อาชีพ 
รายได๎ และจิตวิญญาณ เพื่อให๎สามารถดูแลผู๎สูงอายุในครอบครัวของตนและชุมชน
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ที่สอดคล๎องบริบทประเพณีวัฒนธรรมที่ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจและ
สามารถนําความรู๎และทักษะตํางๆที่ได๎จัดการอบรมเชิงปฏิบัติไปปฏิบัติได๎อยําง
ตํอเนื่องและยั่งยืนสํงผลให๎ผู๎สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได๎รับการดูแลอยําง
ตํอเนื่องและอยํางยืนโดยความเข๎มแข็งของชุมชน รวมทั้งผู๎สูงอายุได๎เข๎าใจในความ
เปลี่ยนแปลงของชีวิตคือกระบวนการชราภาพตามธรรมชาติปรับตนอยูํในสังคมรํวม
กิจกรรมและพัฒนาตนเองได๎มีความพึงพอใจและเป็นผู๎มีศักยภาพของสังคม 
 
2. ปรัชญาหลักสูตรการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องของเยาวชนสํงผลให๎หลักสูตรผู๎สูงอายุ
ศึกษาสําหรับเยาวชน3จังหวัดชายแดนภาคใต๎มีคุณคําและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย๑
ในการดูแลผู๎สูงอายุอยํางมีคุณภาพ เข๎าใจ เข๎าถึงเข๎าใจชีวิตสํงเสริมสุขภาพปูองกัน
การเจ็บปุวยและดูแลตนเองเบื้องต๎นได๎เข๎าถึงข๎อมูลขําวสารทันตํอความเปลีย่นแปลง
ของโลกปรับตัวอยูํในสังคมอยํางมีความสุขและสอดคล๎องบริบทประเพณีวัฒนธรรม
บนความหลากหลายวัฒนธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีความผาสุกอยํางมั่ง ค่ัง
ยั่งยืนตํอไป 
 
3. จุดมุํงหมาย 

เพื่อให๎เยาวชนมีความรู๎ความเข๎าใจการเตรียมตัวเข๎าสูํชํวงวัยสูงอายุอยํางมี
คุณคําเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีความผาสุกทางด๎านมิติจิตวิญญาณสํงเสริม
สุขภาพปูองกันการเจ็บปุวยและดูแลตนเองเบื้องต๎น รวมทั้งสามารถดูแลผู๎สูงอายุที่
บา๎นและในชุมชน ตลอดจนเข๎าถึงขําวสารและสื่อตํางๆได๎ สํงผลให๎ผู๎สูงอายุสามารถ
ปรับตัวทันตํอความเปลี่ยนแปลงของโลกและดํารงชีวิตอยํางมีความสุขโดยการ
ประยุกต๑กิจกรรมทางด๎านมิติจิตวิญญาณกิจกรรมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
สอดคล๎องบริบทประเพณีวัฒนธรรมบนความหลากหลายวัฒนธรรมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่มีความผาสุกอยํางมั่งค่ังยั่งยืนตํอไป 
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จุดประสงค๑ปลายทาง 
เยาวชนสามารถถํายทอดเทคโนโลยีให๎ผู๎สูงอายุได๎เรียนรู๎ตลอดชีวิตเพื่อให๎

ดํารงชีวิตอยํางมีความสุขโดยการประยุกต๑กิจกรรมทางด๎านมิติจิตวิญญาณกิจกรรม
การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สอดคล๎องบริบทประเพณีวัฒนธรรมบนความ
หลากหลายวัฒนธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีความผาสุกอยํางมั่งค่ังยั่งยืน
ตํอไป 

 
จุดประสงค๑ 
ผู๎เรียนสามารถ 

1.สามารถถํายทอดเทคโนโลยีให๎ผู๎สูงอายุ เตรียมตัวเข๎าสูํชํวงวัย
ผู๎สูงอายุได๎อยํางเหมาะสม 

2. สามารถถํายทอดเทคโนโลยีให๎ผู๎สูงอายุตระหนักถึงคุณคําและ
ศักดิศรีความเป็นมนุษย๑ของผู๎สูงอายุ 

3. สามารถถํายทอดเทคโนโลยีใหผ๎ู๎สงูอายุเข๎าใจชีวิตและปรบัตัว
อยูํในสังคมอยํางมีความสุข 

4.สามารถถํายทอดเทคโนโลยีใหผ๎ูส๎ูงอายุสํงเสริมสุขภาพปูองกัน
การเจ็บปุวยและดูแลตนเองเบือ้งต๎นได ๎

5. สามารถถํายทอดเทคโนโลยีใหผ๎ู๎สงูอายุเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารจาก
สื่อตํางๆได ๎

6. สามารถถํายทอดเทคโนโลยีใหผ๎ู๎สงูอายุเข๎าถึงระบบค๎ุมครองทาง
สังคมและหลักประกันคุณภาพ 
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4. คุณสมบัติของผู๎เรียน 

1. อายุ16-24ปีข้ึนไป 
2. เป็นผูท๎ี่สามารถชํวยเหลือตนเองได ๎
3. มีจิตอาสายินดีชํวยเหลือกิจกรรมในชุมชน 
 

5. วิธีเรียนและข๎อกําหนดการเรียน 
วิธีเรียน 
5.1ภาคทฤษฎี 

1) บรรยาย/อภิปราย 
2) ฝึกปฏิบัต ิ
3) ศึกษาดูงาน 

5.2ภาคปฏิบัติ 
1) ฝึกปฏิบัติ มีการควบคุมกํากบัโดยทมี และเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข 

รวมทั้งอสม. ผู๎นําศาสนา 
2) ศึกษาดูงาน 
3) อบรม 
4) การสัมมนา 

 
ข๎อกําหนดการเรียน 

1. ผู๎เรียนเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเน๎นการจัดการเรียนการสอน
โดยผู๎เรียนเป็นสําคัญใช๎กิจกรรมนําเนื้อหา 

2) ผู๎เรียนมีเวลาเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติร๎อยละ80ของเวลาเรียน
ทั้งหมดตามหลักสูตรกําหนด 
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3) ผู๎เรียนฝึกปฏิบัติและมีช้ินงานตามที่กําหนด 
 

6. โครงสร๎างหลักสูตร 
รายวิชาที่1การดูแลสุขภาพที่จําเป็นของผู๎สูงอายุ27ช่ัวโมง 
รายวิชาที่2นันทนาการและการใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑สําหรับผู๎สูงอายุ

39ช่ัวโมง 
รายวิชาที่3การพัฒนาจิตสําหรับผู๎สูงอายุ39ช่ัวโมง 
รายวิชาที่4การใช๎ชีวิตอยํางมีความสุขของผู๎สูงอายุ24ช่ัวโมง 
รายวิชาที่5เทคโนโลยีการสื่อสารสําหรับผู๎สูงอายุ15ช่ัวโมง 

7. รายละเอียดหลักสูตร   (ตารางดังแนบ)  
 
8. การวัดผลและประเมินผล 
วิธีการวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกต 
 2. ตรวจผลงาน 
 3. ซักถาม 
 

9. เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล 
1. ใบงาน 
2. แบบสังเกตพฤติกรรมของผู๎เรียน 
3. แบบทดสอบกํอนเรียน-หลังเรียน 
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10. ประโยชน๑ที่คาดวําจะได๎รับ 
1. ผู๎เรียนสามารถถํายทอดเทคโนโลยีให๎ผู๎สูงอายุได๎พัฒนาความรู๎ทักษะฝึก

สมองและเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข 
2. ผู๎เรียนสามารถถํายทอดเทคโนโลยีให๎ผู๎สูงอายุนําความรู๎ไปปรับใช๎ใน

ชีวิตประจําวันและอยูํในสังคมอยํางมีความสุข 
3. ผู๎เรียนสามารถถํายทอดเทคโนโลยีให๎ผู๎เรียนเห็นคุณคําของตนเองและทาํ

ประโยชน๑ให๎กับสังคมได๎ 
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บทที่ 4 
รายละเอียดเนือ้หาเวลาของแต่ละรายวิชา 

 
รายวิชาท่ี 1 การดูแลสุขภาพที่จําเป็นของผู๎สูงอายุ27 ช่ัวโมงคําอธิบายแนวคิดการ
ดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุแบบองค๑รวมโดยเน๎นให๎ตระหนักในการสํงเสริมสุขภาพปูองกัน
การเจ็บปุวยและการดูแลตนเองเบื้องตน๎ให๎ครอบคลุมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด๎าน
รํางกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณ 
 

เน้ือหา ทฤษฎี9ช่ัวโมงปฏิบัติ18ช่ัวโมง 
1. สถานการณ๑ของผู๎สูงอายุไทย /แนวคิดเกี่ยวกับผู๎สูงอายุ/สวัสดิการ

กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับ 
ผู๎สูงอายุในบริบทสามจังหวัดชายแดนใต๎                

ทฤษฎี3ปฏิบัติ -   
2. การเปลี่ยนแปลงทางด๎านรํางกายจิตใจสังคมและมิติจิตวิญญาณ      

ทฤษฎี2ปฏิบัติ 4 
3. การสํงเสริมและปูองกันป๓ญหาสุขภาพของผู๎สูงอายุ 

 ทฤษฎี2ปฏิบัติ7 
4. ป๓ญหาสุขภาพที่พบบํอยในผู๎สูงอายุและการดูแลตนเองเบื้องต๎น

 ทฤษฎี2ปฏิบัติ7 
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รายวิชาท่ี 2 นันทนาการและการใช๎เวลาวํางสําหรับผู๎สูงอายุ39ช่ัวโมง 
คําอธิบาย การดูแลผู๎สูงอายุด๎วยสาระบันเทิงและใช๎เวลาวํางด๎านอื่นๆให๎เกิด
ประโยชน๑ทําให๎เกิดการผอํนคลายเกิดความสุขทางใจ ความผาสุกทางมิติจิตวิญญาณ
รํวมกิจกรรมกลุํมเข๎าสังคมได๎อยํางมีความสุข 
เน้ือหา ทฤษฎี5ช่ัวโมงปฏิบัติ34ช่ัวโมง 

1. สาระบันเทิงการรําวง  การรําไม๎พลองการฟ๓งอนาซีด 
 ทฤษฎี1ปฏิบัติ8  

2. การออกกําลังกายประกอบดนตรีและอุปกรณ๑  
 ทฤษฎี1ปฏิบัติ8 

3. กิจกรรมยามวําง     
 ทฤษฎี3ปฏิบัติ18 

- การปลูกผักในครัวเรือน 
- การทํางานประดิษฐ๑ 
-การฝึกอาชีพ 

 
รายวิชาท่ี 3 การพัฒนาจิตสําหรับผู๎สูงอายุ39ช่ัวโมง 
คําอธิบาย การสํงเสริมผู๎สูงอายุมีความรู๎ความเข๎าใจและฝึกปฏิบัติตามแนวทางความ
เช่ือศาสนาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพฒันาความคิดเกิดความมั่นคงทางจิตใจสุขภาวะ
ทางจิตและความผาสุกทางมิติจิตวิญญาณ 
เน้ือหาทฤษฎี10ชัวโมงปฏิบัติ29ช่ัวโมง 

1. การผํอนคลายคลื่นสมองด๎วยการฝึกคิดบวก ทฤษฎี2ปฏิบัติ4 
2. การปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา   ทฤษฎี1ปฏิบัติ2 
3. การภาวนาจิต/สมาธิเพือ่การเยียวยา  ทฤษฎี2ปฏิบัติ7 
4. โยคะ      ทฤษฎี2ปฏิบัติ7 
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 5. ไทเก็ก     ทฤษฎี1ปฏิบัติ5 
6. การดูแลระยะสุดท๎ายของชีวิต   ทฤษฎี1ปฏิบัติ 2 
7.การสือ่สารด๎วยหลกัคุณคําความเป็นมนุษย๑          ทฤษฎี1ปฏิบัติ 2 

 
รายวิชาท่ี 4 การใช๎ชีวิตอยํางมีความสุขสําหรับผู๎สูงอายุ24ช่ัวโมง 
คําอธิบาย สํงเสริมผู๎สูงอายุได๎มีโอกาสศึกษาเรียนรู๎แหลํงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม
ชํวยให๎เกิดพลังของชีวิตดํารงตนอยํางมีคุณคําและทํากิจกรรมให๎เกิดประโยชน๑แกํ
สังคม 
เน้ือหาทฤษฎี5ช่ัวโมงปฏิบัติ19ช่ัวโมง 

1. วัฒนธรรมกับความสุขของชีวิต (การทํองเที่ ยวเ ชิงวัฒนธรรม) 
 ทฤษฎี1ปฏิบัติ5 

2. สิ่งแวดล๎อมกับความสุขของชีวิต (การทํองเที่ยวเชิงสิ่งแวดล๎อม) 
 ทฤษฎี1ปฏิบัติ5 

3. การเสริมสร๎างพลังอํานาจให๎ผู๎สูงอายุ/กระบวนการจิตป๓ญญา/สุนทรี
สนทนาทฤษฎี2ปฏิบัติ4   

4.การบําเพ็ญประโยชน๑แกํสังคม   ทฤษฎี  -ปฏิบัติ3   
5. การใช๎ชีวิตในบั้นปลายอยํางมีคุณคําด๎วยความผาสุกทางมิติจิตวิญญาณ

ทฤษฎี1ปฏิบัติ2  
 
รายวิชาท่ี 5 เทคโนโลยีและการสื่อสารสําหรับผู๎สูงอายุ15ช่ัวโมง 
คําอธิบายการศึกษาเรียนรู๎ตลอดชีวิตด๎วยการเลือกใช๎เทคโนโลยีและการสื่อสาร
อยํางเหมาะสมชํวยให๎ผู๎สูงอายุเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารปรับตัวอยูํในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงได๎อยํางมีความสุข 
เน้ือหา ทฤษฎี4ช่ัวโมง ปฏิบัติ11ช่ัวโมง 
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1.การใช๎คอมพิวเตอร๑เพื่อการสื่อสาร    
 ทฤษฎี2ปฏิบัติ7   
2.การใช๎โทรศัพท๑เคลื่อนที่ระบบสมาร๑ทโฟน (Smart Phone)   
 ทฤษฎี2ปฏิบัติ4 
 

****หมายเหตุกิจกรรมในหลักสูตรจะเชิญผู้น าศาสนาเข้ามาบรรยายในบาง 

หัวข้อ ทุกกิจกรรมตามหลักสูตรเยาวชนทุกคนสามารถเขา้ร่วมได้เพื่อศึกษาความ

แตกต่างทางวัฒนธรรม 

และสามารถอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
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บทที่ 5 

ผลงานที่เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดนวัตกรรม 
 

ผลงานหนังสือช่ือเรื่องหนังสือการสํงเสริมสุขภาพด๎านมิติจิตวิญญาณผู๎สูงอายุมุสลิม
กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาสอนงค๑ ภิบาล , ผู๎แตํงรํวม อุไร หัถกิจ, ทิพยวรรณ นิล
ทยา, นิภารัตน๑ จันทร๑แสงรัตน๑, วิชาญ ภิบาลโดยอาจารย๑อนงค๑ ภิบาล จําหนํายศูนย๑
หนังสือแหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย (ดังภาพแนบ) 
         เนื้อหาโดยสรุปของหนังสือ  หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิมเป็นหลักใน
การกลํอมเกลาจิตใจให๎เป็นมนุษย๑อยํางสมบูรณ๑มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผํมีเมตตา มีการให๎
ความหมายเปูาหมายชีวิตที่สัมพันธ๑กับพระเจ๎าและดีงาม มีความสัมพันธ๑กับบุคคล
อื่นด๎วยเมตตาและมีพลังแหํงความหวังในการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนาและความ
สันติ 
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รายวิชาท่ี 1การดูแลสุขภาพท่ีจ าเป็นของผู้สูงอายุ27 ชั่วโมงค าอธิบายแนวคิด
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยเน้นให้ตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันการเจ็บป่วยและการดูแลตนเองเบ้ืองตน้ให้ครอบคลุมท้ังการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณ 
 

เนือ้หา ทฤษฎี9ช่ัวโมงปฏิบัติ18ช่ัวโมง 
1. สถานการณ๑ของผู๎สูงอายุไทย /แนวคิดเกี่ยวกับผู๎สูงอายุ/สวัสดิการ

กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับ 
ผู๎สูงอายุในบริบทสามจังหวัดชายแดนใต๎              

ทฤษฎี3ปฏิบัติ -   
2. การเปลี่ยนแปลงทางด๎านรํางกายจิตใจสังคมและมิติจิตวิญญาณ      

ทฤษฎี2ปฏิบัติ 
3. การสํงเสริมและปูองกันป๓ญหาสุขภาพของผู๎สูงอายุ 

 ทฤษฎี2ปฏิบัติ7 
4. ป๓ญหาสุขภาพที่พบบํอยในผู๎สูงอายุและการดูแลตนเองเบื้องต๎น

 ทฤษฎี2ปฏิบัติ7 
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1. สถานการณ์ของผู้สูงอายุไทย /แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุ/สวัสดิการกฎหมายท่ี
เกีย่วข้องกับผู้สูงอายุในบริบทสามจังหวัดชายแดนใต้ ทฤษฎี3ปฏิบัติ  

โครงสร๎างประชากรโดยรวมเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ทําให๎ปีรามิดทาง
ประชากรกลายเป็นรูปแจกัน สัดสํวนและจํานวนผู๎สูงอายุมากขึ้นในขณะที่เด็กลดลง 
ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยจะได๎ช่ือวําเป็นสังคมผู๎สูงอายุ โดยกวําร๎อยละ 10 ของ
ประชากรมีอายุมากกวํา 60 ปี ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต๎องมีความเข๎าใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดข้ึนทั้งในด๎านรํางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อ
ตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎สูงอายุ   

การดูแลผู๎สูงอายุจึงจําเป็นต๎องคํานึงถึงความต๎องการเป็นสําคัญเพื่อให๎การ
พยาบาลที่ตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎ปุวยผู๎สูงอายุแบบองค๑รวม โดยจิต
วิญญาณเป็นองค๑ประกอบที่มีความสําคัญในการให๎การดูแลแกํผู๎ปุวยผู๎สูงอายุ 
เนื่องจากในภาวะที่เจ็บปุวยผู๎สูงอายุมักมีความต๎องการด๎านจิตวิญญาณมากเป็น
พิเศษ แตํในทางปฏิบัติพบวําพยาบาลมักให๎ความสําคัญกับการดูแลด๎านรํางกาย
มากกวําการดูแลด๎านจิตสังคม และจิตวิญญาณ ทําให๎ความต๎องการด๎านจิตสังคม
และจิตวิญญาณของผู๎ปุวยถูกมองข๎ามไป หรืออาจได๎รับการตอบสนองเพียงสํวนน๎อย
โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎สูงอายุมุสลิมที่มีความสัมพันธ๑กับหลักศาสนาอยํางแนํนแฟูน 

สภาพประชากรผู๎สูงอายุในจังหวัดนราธิวาสยะลา และป๓ตตานี สํวนใหญํ
นับถือศาสนาอิสลามประมาณร๎อยละ90จึงมีความจําเป็นต๎องมีความเข๎าใจเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งในด๎านรํางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อ
ตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎สูงอายุมุสลิม 

ในทัศนะของอิสลาม ศาสนาและจิตวิญญาณไมํมีสิ่งใดเดํนหรือสาํคัญไปกวํา
สิ่งใด เนื่องจากมุสลิมมีความสัมพันธ๑กับพระผู๎เป็นเจ๎าตลอดเวลา และมีการดําเนิน
ชีวิตที่เป็นไปตามบทบัญญัติในคัมภีร๑ อัล-กุรอําน และซุนนะห๑ ศาสนาอิสลามมี
ระบบความเช่ือและแนวทางการดําเนินชีวิตที่ครอบคลุมทุกด๎านตั้งแตํเกิดจนตาย 
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ทําให๎สังคมมุสลิมมีลักษณะเฉพาะที่แตกตํางจากสังคมไทยโดยทั่วไป นอกจากนี้แล๎ว
ผู๎สูงอายุที่นับถือศาสนาพุทธร๎อยละ 10 ก็จําเป็นที่เราต๎องให๎การดูแลแบบองค๑รวม
รํวมด๎วย ดังนั้นพยาบาลจึงเป็นบคุคลหนึ่งที่มีความสาํคัญที่จะสํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุเกดิ
สุขภาพวะทางจิตวิญญาณเพื่อให๎เกิดกําลังใจ ความหวังและมีพลังที่จะตํอสู๎กับการ
ดําเนินชีวิต อีกทั้งยังเป็นการดูแลที่มีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมที่แตกตํางจาก
ผู๎สูงอายุโดยทั่วไปในสังคม ซึ่งหากพยาบาลได๎มีการกระตุ๎นหรือสนับสนุนให๎ผู๎สูงอายุ
ได๎ปฏิบัติศาสนกิจที่สําคัญก็จะเป็นการเพิ่มความเข๎มแข็งทางจิตใจและจิตวิญญาณ
ของผู๎สูงอายุให๎มากยิ่งข้ึน  

ดังนั้น ในการดูแลผู๎ปุวยผู๎สูงอายุนอกจากพยาบาลจะต๎องเป็นผู๎ที่มีความรู๎
และทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลแล๎ว พยาบาลจะต๎องมีทักษะในการมองโลกที่
เข๎าใจบริบทของสังคม ไมํวําจะเป็นศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตของชุมชนน้ันๆ ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาของโซเคน 
และคาร๑สัน (1986) พบวําพยาบาลที่มีความรู๎ความเข๎าใจในหลักคําสอนของศาสนา 
จะสามารถรับรู๎และให๎การตอบสนองทางด๎านจิตวิญญาณแกํผู๎ปุวยเป็นอยํางดี 
รวมทั้งการบรรลุเปูาหมายของการปฏิบัติการพยาบาลคือการดูแลรักษาคนทั้งคนที่
เป็นองค๑รวม ซึ่งจะชํวยให๎การบริการการพยาบาลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผลบนพื้นฐานของการเคารพตํอศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย๑อยํางแท๎จริง 
ดังนั้นผู๎เขียนซึ่งเป็นอาจารย๑สอนพยาบาลตระหนกัถึงความสาํคัญของการศึกษาใน
เรื่องประสบการณ๑การสํงเสริมสุขภาพด๎านจิตวิญญาณผู๎สงูอายุในจังหวัดนราธิวาส
ยะลาและป๓ตตานี ซึ่งจะชํวยให๎เกิดการบริการการพยาบาลอยํางเป็นองค๑รวมที่
แท๎จรงิ 
2. การเปลี่ยนแปลงทางด๎านรํางกายจิตใจสงัคมและมิตจิิตวิญญาณ     ทฤษฎี2
ปฏิบัติ 4 
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ความหมายของผู้สูงอาย ุ

องค๑การสหประชาชาติได๎จัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู๎สูงอายุเมื่อปี พ.ศ. 
2525 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลียได๎ให๎ความหมายของคําวํา “ผู๎สูงอายุ” 
หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปีข้ึนไปทั้งชายและหญิง ซึ่งในการศึกษารวบรวม
ข๎อมูลประชากรผู๎สูงอายุได๎แบํงผู๎สูงอายุเป็น 2 กลุํมคือ ผู๎สูงอายุตอนต๎น และ
ผู๎สูงอายุตอนปลายโดยผู๎สูงอายุตอนต๎นหมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60-69 ปีทั้งชายและ
หญิงสํวนผู๎สูงอายุตอนปลายหมายถึง บุคคลที่มีอายุ 70 ปีข้ึนไปทั้งชายและหญิง 

ผู๎สูงอายุ หรือคนชรา โดยทั่วไปเป็นคําที่ใช๎เรียกบุคคลที่มีอายุมาก  ผม
ขาว หน๎าตาเหี่ยวยํน การเคลื่อนไหวเช่ืองช๎า(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
2542 อ๎างตาม ภาวิณี,2555) ให๎ความหมายคําวําชราวําแกํด๎วยอายุ ชํารุดทรุด
โทรม  แตํคําน้ีไมํเป็นที่นิยมเพราะ กํอให๎เกิดความหดหูํใจ และความถดถอยสิ้นหวัง
ทั้งนี้จากผลการประชุมของคณะผู๎อาวุโส โดย พล.ต.ต. หลวงอรรถสิทธิสุนทร เป็น
ป ร ะ ธ า น  ไ ด๎ กํ า ห น ด คํ า ใ ห๎ เ รี ย ก วํ า  “ ผู๎ สู ง อ า ยุ ”  แ ท น  ตั้ ง แ ตํ วั น ที่ 
1 ธันวาคม 2512 เป็นต๎นมา ซึ่งคําน้ีให๎ความหมายที่ยกยํองให๎เกียรติแกํผู๎ที่ชราภาพ
วําเป็นผู๎ที่สูงทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และประสบการณ๑ 

ผู๎สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่อายุ  60 ปีข้ึนไป (เวชแพทย๑, 2531 อ๎างตาม ภา
วิณี,2555) องค๑การอนามัยโลก โดย อัลเฟรด เจ คาห๑น (Professor Dr.  Alfred J. 
Kahn แหํงมหาวิทยาลัยโคลัมเบียอ๎างตาม ภาวิณี, 2555)  มีการแบํงเกณฑ๑อายุตาม
สภาพของการมีอายุเพิ่มข้ึน ในลักษณะของการแบํงชํวงอายุที่ เหมือนกัน คือ
ผู๎สูงอายุ (Elderly มีอายุระหวําง 60 – 74 ปี), คนชรา (Old มีอายุระหวําง 75 – 
90 ปี), คนชรามาก (Very old มีอายุ 90 ปีข้ึนไป) 

 ยูริค และคนอื่นๆ (Yuriek and others, 1980 อ๎างตาม ภา
วิณี,2555) เสนอการแบํงชํวงอายุของผู๎สูงอายุ ตามสถาบันผู๎สูงอายุแหํงชาติ 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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(National Institute of Aging) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็น 2 กลุํม คือ กลุํม
ผู๎สูงอายุวัยต๎น (Young - Old) มีอายุ 60 – 74 ป ีและกลุํมผู๎สูงอายุวัยปลาย (Old -
Old) มีอายุ 75 ปีข้ึนไป 

ศูนย๑การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก  (2543) อ๎างตาม ภา
วิณี  (2555) ได๎เสนอข๎อมูลการแบํงชํวงอายุผู๎สูงอายุของประเทศไทย ดังนี้  อายุ
ตั้งแตํ 60–69 ปี, อายุตั้งแตํ 70–79 ปี และอายุ 80 ปีขึ ้นไป อีกทั้งยังมีการให๎
ความหมายของผู๎สูงอายุใช๎อายุเป็นเกณฑ๑ ดังนี้ 

กลุํมที่ 1 ใช๎อายุ 60 ปีเป็นเกณฑ๑ ผู๎สูงอายุ หมายถึง ผู๎ที่มีอายุเกิน 60 ปี 
บริบูรณ๑ข้ึนไป  

กลุํมที่ 2 ใช๎อายุ 65 ปีเป็นเกณฑ๑ ประเทศตะวันตกใช๎เกณฑ๑อายุ 65 ปี 
กลําวคือ ผู๎สูงอายุ หมายถึง ผู๎ที่มีอายุ 65 ปี ข้ึนไป (วลัยพร, 2551) 

สมัชชาวําด๎วยผู๎สูงอายุโลกขององค๑การสหประชาชาติ ได๎กําหนดวํา 
ผู๎สูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุ 60 ปี ข้ึนไป โดยนับตามปฏิทิน ( สกุณา ,2552) 

ประภาพร  (2545อ๎างจาก สกุณา,2552) ได๎ให๎ความหมายวํา ผู๎สูงอายุ 
หมายถึง ผู๎ที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปีข้ึนไป โดยแบํงออกเป็น 4 กลุํมยํอย ได๎แกํ กลุํมอายุ 
55-64 ปี กลุํมอายุ 65-74 ปี กลุํมอายุ 74-84 ปี และกลุํมอายุมากกวําหรือเทํากับ 
85 ปี 

สกุณา (2552) ได๎ให๎ความหมายวํา ผู๎สูงอายุ หมายถึงผู๎ที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปี
ข้ึนไป เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอย เนื่องจากเสื่อมถอยของการ
ทํางานระบบตํางๆ ทั่วรํางกาย ทําให๎เกิดป๓ญหาสุขภาพทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ 
อารมณ๑ สังคม และจิตวิญญาณ 

วิภาวี (2549 อ๎างจาก สกุณา,2552) กลําววํา ผู๎สูงอายุหรือวัยต้ังแตํอายุ 60 
ปีข้ึนไป เป็นวัยที่มีการเปลีย่นแปลงไปสูคํวามเสือ่มของรํางกาย จิตใจ และสังคมของ
บุคคลเป็นอยํางมาก อัตราการเปลี่ยนแปลงสูํวัยสูงอายุของแตํละบุคคลจะไมํเทํากัน 
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ข้ึนอยูํกับพันธุกรรมและสิง่แวดล๎อม การเปลีย่นแปลงด๎านรํางกายของบคุคล มีผลให๎
เกิดการเปลี่ยนแปลงด๎านจิตใจและด๎านสังคมตามมา ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลง
ด๎านสังคม ก็มีผลให๎จิตใจเปลี่ยนแปลงไปด๎วย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 2 ด๎านนี้มี
ความสัมพันธ๑กันมาก 

วัยสูงอายุจัดเป็นวัยที่อยูํในระยะสดุท๎ายของชีวิต ลักษณะและพัฒนาการใน
วัยน้ีจะตรงข๎ามกับวัยเด็ก คือมีแตํความเสื่อมโทรมและสึกหรอ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
นี้จะดําเนินไปอยํางคํอยเป็นคํอยไป (ชูศรี, 2543) และ (แสงเดือน,2545) ได๎แบํง
การสูงอายุของบุคคลออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. การสูงอายุตามวัย (Choronological Aging) หมายถึง การสูงอายุตามปี
ปฏิทิน โดยการจากปีที่เกิดเป็นต๎นไป และบอกได๎ทันทีวํา ใครมีอายุมาก
น๎อยเพียงใด 

2. การสูงอายุตามสภาพรํางกาย (Biological Aging) เป็นการพิจารณาการ
สูงอายุจากสภาพรํางกายและสรีระของบุคคลที่เปลี่ยนไป เมื่อมีอายุเพิ่มข้ึน 
เนื่องจากประสิทธิภาพการทํางานของอวัยวะตําง ๆ ในรํางกายลดน๎อยลง 
เป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมตามกระบวนกาสูงอายุซึ่งเป็นไปตามอายุขัย
ของแตํละบุคคล 

3. การสูงอายุตามสภาพจิตใจ(Psychological Aging) เป็นการเปลี่ยนแปลง
ในหน๎าที่ การรับรู๎ แนวความคิด ความจํา การเรียนรู๎ เชาว๑ป๓ญญา และ
ลักษณะบุคลิกภาพที่ปรากฏในระยะตําง ๆ ของชีวิตแตํละคนที่มีอายุ
เพิ่มข้ึน 

4. การสูงอายุตามสภาพสังคม (Sociological Aging) เป็นการเปลี่ยนแปลงใน
บทบาทหน๎าที่สถานภาพของบุคคลในระบบสังคม รวมทั้งความคาดหวังของ
สังคมตํอบุคคลนั้นซึ่งเกี่ยวกับอายุ การแสดงออกตามคุณคําและความ
ต๎องการของสังคม 
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สุรกุล  (2541) อ๎างตาม ภาวิณี(2555) ได๎กําหนดการเป็นบุคคลสูงอายุวํา บุคคลผู๎
จะเข๎าขํายเป็นผู๎สูงอายุ มีเกณฑ๑ในการพิจารณาแตกตํางกันโดยกําหนดเกณฑ๑ในการ
พิจารณาความเป็นผู๎สูงอายุไว๎ 4 ลักษณะดังนี้ 

1 .   พิ จ า ร ณ า ค ว า ม เ ป็ น ผู๎ สู ง อ า ยุ จ า ก อ า ยุ จ ริ ง ที่ ป ร า ก ฏ 
(ChronologicalAging) จากจํานวนปีหรืออายุที่ปรากฏจริงตามปีปฏิทินโดยไมํ
นําเอาป๓จจัยอื่นมารํวมพิจารณาด๎วย 

2.  พิจารณาความเป็นผู๎สูงอายุจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางรํางกาย 
(PhysiologicalAging หรือ BiologicalAging) กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้จะ
เพิ่มข้ึนตามอายุขัยในแตํละปี 

3.  พิจารณาความเป็นผู๎สูงอายุจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ 
(PsychologicalAging) จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางด๎านจิตใจ สติป๓ญญา การ
รับรู๎และเรียนรู๎ที่ถดถอยลง 

4.  พิจารณาความเป็นผู๎สูงอายุจากบทบาททางสังคม (SociologicalAging) 
จากบทบาทหน๎าที่ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การมีปฏิสัมพันธ๑กับกลุํมบุคคล 
ตลอดจนความรับผิดชอบในการทํางานลดลง    

 
องค๑การสหประชาชาติ ได๎ให๎นิยามวํา "ผู๎สูงอายุ" คือ ประชากรทั้งเพศชาย 

และเพศหญิงซึ่งมีอายุ มากกวํา 60 ปีข้ึนไป (60+) โดยเป็นการนิยาม นับตั้ง แตํอายุ
เกิด สํวนองค๑การอนามัยโลก ยังไมํมีการให๎นิยามผู๎สูงอายุ โดยมีเหตุผลวํา ประเทศ
ตํางๆทั่วโลกมีการนิยาม ผู๎สูงอายุตํางกัน ทั้งนิยามตามอายุเกิด ตามสังคม (Social) 
วัฒนธรรม (Culture) และสภาพรํางกาย (Functional markers) เชํน ในประเทศที่
เจริญแล๎ว มักจัดผู๎สูงอายุ นับจากอายุ 65 ปีข้ึนไป หรือบางประเทศ อาจนิยาม
ผู๎สูงอายุ ตามอายุกําหนดให๎เกษียณงาน (อายุ 50 หรือ 60 หรือ 65 ปี) หรือนิยาม
ตามสภาพของรํางกาย โดยผู๎หญิงสูงอายุอยูํในชํวง 45-55 ปี สํวนชายสูง อายุ อยูํ
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ในชํวง 55-75 ปี สําหรับประเทศไทย "ผู๎สูงอายุ" ตามพระราชบัญญัติผู๎สูงอายุ พ.ศ.
2546 หมายความวํา บุคคลซึ่ง มีอายุเกินกวําหกสิบปีบริบูรณ๑ข้ึนไป และมีสัญชาติ
ไทย 

ผู๎สูงอายุ หรือบางคนเรียกวํา ผู๎สูงวัย โดยนิยมนับตามอายุตั้งแตํแรกเกิด 
(Chronological age) โดยพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให๎
ความหมายของคําวํา คนแกํ คือ มีอายุมาก หรือ อยูํในวัยชรา และ ให๎ความ หมาย
ของคําวํา ชรา คือ แกํด๎วยอายุ ชํารุดทรุดโทรม นอกจากนั้น ยังมีการเรียกผู๎สูงอายุ
วํา ราษฎรอาวุโส (Senior citizen) สํวน องค๑การอนามัยโลก (World Health 
Organization, WHO) และองค๑การสหประชาชาติ (United Nations,UN) ใช๎คําใน
ภาษาอังกฤษของผู๎สูงอายุวํา Older person or elderly person 

ผู๎สูงอายุ เป็นประชากรซึ่งมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว กลําวคือ เป็นแหลํง
ความรู๎ ความชํานาญที่มีคุณคํา เป็นผู๎ทรงไว๎ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และเป็นสายใย
แหํงครอบครัว เช่ือมตํอระหวํางบุคคลในชํวงวัยตํางๆ แตํขณะเดียวกัน มีป๓ญหาใน
ด๎านสุขภาพ อนามัย ป๓ญหาด๎านสังคม และด๎านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นกวําวัยอื่นๆ ใน
ด๎านสังคม ผู๎สูงอายุสํวนใหญํไมํมีรายได๎ ต๎องพึ่งพา เป็นภาระทั้งตํอตนเอง ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติ ทั้งด๎านสุขภาพ การเงิน ความเสื่อมจากเซลล๑สมอง การขาด
แคลนคนดูแล คนเข๎าใจและ แรงทรัพย๑ เป็นเหตุให๎ผู๎สูงอายุมักมีอาการซึมเศร๎าได๎
งําย 

ในปี พ.ศ. 2525 องค๑การสหประชาชาติ ได๎จัดประชุมครั้งแรกใน
แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับผู๎สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และในปี พ.ศ. 
2541 ได๎จัดประชุมที่เมืองมาเก๏าประเทศจีน และได๎ออกปฏิญญามาเก๏าในเรื่อง
ผู๎สูงอายุในเอเชียและแปซฟิิก เพื่อประเทศตํางๆทั่วโลก ตระหนักถึงความสําคัญของ
ผู๎สูงอายุ รับรองสิทธิ และดําเนินการในเรื่องเกี่ยวข๎องกับผู๎สูงอายุ โดยอยูํบนพื้นฐาน
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ของการมีอิสสระ การมีสํวนรํวม การได๎รับการดูแลเอาใจใสํ ความพึงพอใจ และมี
ศักดิ์ ศรีในตนเอง 

รัฐได๎ออกกฎหมาย พระราชบัญญัติผู๎สูงอายุ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลํมที่ 120 ตอนที่ 130 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และมีผลบังคับใช๎เมื่อ 1 
มกราคม 2547 พระราชบัญญัตินี้มีทั้งหมด 24 มาตรา โดยสรุป คือ ค๎ุมครอง 
สํงเสริม และสนับสนุน ผู๎มีอายุ 60 ปีข้ึนไปและมีสัญชาติไทยในด๎านตํางๆ ที่สําคัญ
คือ การแพทย๑และการสาธารณสุข การศาสนา ข๎อมูลขําวสาร การประกอบอาชีพ 
การพัฒนาตนเอง การศึกษา การอํานวยความสะดวก ความปลอดภัย การชํวยเหลือ 
การยกเว๎น การลดหยํอนคําธรรมเนียม และภาษีอากร เบี้ยเลี้ยงชีพ ที่อยูํอาศัย การ
สงเคราะห๑การจัดงานศพตามประเพณี และอื่นๆตามประกาศของคณะกรรมการ
ผู๎สูงอายุแหํงชาติ (กผส)       

ด๎านสังคมวิทยา กําหนดวําผู๎สูงอายุเป็นผู๎มีอายุมากจนถึงข้ันให๎สังคม
อนุเคราะห๑มากกวําที่จะอนุเคราะห๑สังคมด๎านกฎหมาย กําหนดวําผู๎ที่มีอายุ 60 ปี
บริบูรณ๑ เข๎าสูํชราภาพต๎องปลดเกษียณตามพระราชบัญญัติข๎าราชการพลเรือนด๎าน
สรีรวิทยากําหนดที่กระบวนการเข๎าสูํวัยชราเริ่มตั้งแตํอายุประมาณ 20 ปีและคนจะ
เข๎าถึงวัยชราแท๎จริงตามหลักสรีรวิทยาจะช๎าเร็วผิดกันตามสภาวะแวดล๎อมและ
พฤติกรรมของแตํละคนสํวนทางด๎านจติวิทยา กําหนดวําสามารถสังเกตพฤติกรรมได๎
วําเป็นพฤติกรรมของผู๎สูงอายุเชํน มือสั่นน๎อย ๆ จําได๎ยาก หลงลืมงําย ชํวงความใสํ
ใจน๎อยลง จิตใจสงบน๎อยลงเป็นหํวงกังวลมากขึ้น จับจดในการกระทําเล็ก ๆ น๎อย ๆ 
เสถียรภาพทางอารมณ๑น๎อยลงหงุดหงิดบํอยข้ึนและหงุดหงิดในเรื่องที่ไร๎สาระ นอน
หลับได๎น๎อยลงการศึกษาผู๎สูงอายุแตํละสังคมจะแตกตํางกันออกไปทั้งนี้ข้ึนอยูํกับ
อายุโดยเฉลี่ยของการทํางานหรือสภาพทางรํางกายสภาพทางสังคมเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของแตํละประเทศ เชํน ในประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดอายุ 65 ปี กลุํม
ประเทศสแกนดิเนเวียกําหนดอายุ 67 ปีสําหรับประเทศไทยกําหนดวําผู๎สูงอายุนั้น
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ต๎องมีอายุตั้งแตํ 60 ปีข้ึนไปเป็นผู๎ที่มีความเสื่อมตามสภาพมีกําลังถดถอยเช่ืองช๎า 
เป็นผู๎สมควรให๎ความอุปการะเป็นผู๎ที่มีโรคควรได๎รับความชํวยเหลือ (รัชนา ,2554) 

ผู๎สูงอายุ  หมายถึง   ผู๎ที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปีข้ึนไป  ที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
รํางกาย และจิตใจไปในทางที่เสื่อมลง มีบทบาททางสังคม และกิจกรรมในการ
ประกอบอาชีพลดลง 

เกณฑ๑ที่สังคมจะกําหนดวําบุคคลใดเป็นผู๎สูงอายุนั้นมีหลากหลายเกณฑ๑ ซึ่ง
จะแตกตํางกันไปตามสภาพสังคม ศิริพร(2537) แบํงออกเป็น 4 เกณฑ๑ ดังนี้ 

1. เกณฑ๑การใช๎ระดับอายุ (Chronological age) เป็นการกําหนดวําอายุ
เทําใดให๎เรียกวําเป็นผู๎สูงอายุเชํนเมื่อ 60 ปีข้ึนไปหรือ 65 ปีข้ึนไปเป็นต๎นเกณฑ๑นี้ใช๎
กันแพรํหลายแตํก็มีป๓ญหาอยูํบ๎างเนื่องจากเมื่อใช๎เกณฑ๑อายุแล๎วก็ไมํได๎คํานึกถึง
สภาพของรํางกายจิตใจและสถานะทางสังคมหรือเหตุการณ๑สําคัญๆที่อยูํในชํวงชีวิต
ทําให๎ข๎อมูลบุคคลนั้นจํากัด นอกจากนั้นหลายสังคมก็ใช๎เกณฑ๑อายุไมํเทํากันเชํน 
สังคมดั้งเดิม (Primitive society) มักกําหนดการเป็นผู๎สูงอายุเมื่ออายุ 45 หรือ 50 
ปีสํวนสังคมสมัยใหมํ (Modern society) มักกําหนดไว๎ที่อายุ 60 หรือ 65 ปีข้ึนไป 

2. เกณฑ๑ใช๎ความสามารถในการทําหน๎าที่ (Function) ของรํางกาย เกณฑ๑
นี้ยึดหลักการเปลี่ยนแปลงหรือความเสื่อมของรํางกายที่เกิดข้ึนซึ่งก็มีเกณฑ๑ยํอยอีก 
4 เกณฑ๑ไว๎พิจารณาคือ 

2.1 ความเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพการทํางานของอวัยวะและการรับรู๎ 
(Change in facility) ประกอบด๎วยความสามารถในการได๎กลิ่นรับรสได๎ยินมองเห็น
การเจ็บปวดและการรับรู๎การสั่นสะเทือนลดน๎อยลงสูญเสียความแข็งแรงของ
กล๎ามเนื้อฟ๓นและความฉับไวของสติป๓ญญาการเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมตํางๆก็ลด
น๎อยถอยลงไปด๎วย 

2.2 การเปลี่ยนแปลงทางรูปรํางหน๎าตา (Change in appearance) เชํน
ผมหงอก ผมรํวงหัวล๎านข้ึนฟ๓นรํวงผิวเหี่ยวยํนหลังคํอมเป็นต๎น 
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2.3 การเปลี่ยนแปลงทางกิจกรรม (Change in activity) การเปลี่ยนแปลง
นี้รวมถึงความสนใจในเรื่องราวตํางๆลดน๎อยลงและการจะเข๎าไปรํวมวงหรือมีสํวน
รํวมในกิจกรรมสังคมตํางๆก็ลดน๎อยลงไปด๎วยนอกจากนั้นยังรวมถึงความสามารถที่
จะปฏิบัติกิจวัตรประจาํวันตํางๆทีจ่ําเป็นสาํหรบัตนเองก็ด๎อยลงหรือไมํสามารถทําได๎
ครบถ๎วนดังที่ผํานมาต๎องพึ่งพาผู๎อื่นมากข้ึน 

2.4 การเปลี่ยนแปลงทางการทํางานของรํางกาย (Change in bodily 
action) ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงระดับเมตะบอริสมโดยเมตะบอริสมจะลดลง
ปริมาณออกซิเจนที่เข๎าสูํสมองก็น๎อยลงสมรรถภาพการทํางานของไตหัวใจการยํอย
อาหารก็ลดลงนอกจากนั้นเมื่อเวลาผํานไปรํางกายเสื่อมสภาพลงจิตใจก็ได๎รับความ
กระทบกระเทือนจากการสูญเสียซํ้าแล๎วซํ้าเลํามีผลทําให๎อารมณ๑หดหูํเศร๎าสร๎อย
กิจกรรมตํางๆก็ลดลงไป 

3. เกณฑ๑เวลาในประวัติศาสตร๑ (Historical age) เป็นการใช๎เหตุการณ๑ที่
เกิดข้ึนหรือความสามารถในการจดจําเรื่องราวตํางๆที่ผํานมาเป็นตัวกําหนดการ
สูงอายุเหตุการณ๑หรือเรื่องราวนั้นอาจเป็นเรื่องสําคัญโดํงดังในระดับชุมชนสังคม
ประเทศหรือระดับโลกก็ได๎เชํนคนยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ชํวง 14 ตุลาหรือเมื่อ
สร๎างสะพานพุทธยอดฟูาเป็นต๎น 

4. เกณฑ๑จากภาวะทางสังคม (Social age) เกณฑ๑นี้ใช๎จุดเปลี่ยนแปลงใน
ชีวิตซึ่งรวมถึงบทบาทในสังคมที่เปลี่ยนไปเป็นหลักในการพิจารณาเชํนเมื่อเปลี่ยน
บทบาทจากพํอแมํเป็นปูุยําตายายก็ถือวําเป็นผู๎สูงอายุหรือการเกษียณอายุราชการก็
เป็นจุดเปลี่ยนที่สังคมกําหนดวําเป็นผู๎สูงอายุเป็นต๎นซึ่งเกณฑ๑นี้จะไมํสัมพันธ๑กับอายุ
เพราะบุคคลจะเปลี่ยนบทบาททางสังคมในอายุไมํเทํากันเชํนบางคนอายุ 40 ก็เป็น
ปูุยําตายายแล๎วแตํบางคนก็อายุ 60 หรือ 70 ปีจึงเปลี่ยนหรือแตํละสังคมกําหนด
อายุเกษียณตํางกันเชํนสังคมไทยกําหนดที่ 60 ปีสหรัฐอเมริกากําหนดที่ 65 ปี
สําหรับชายและ 60 ปีสําหรับหญิงเป็นต๎น 



31 

การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทางเสื่อมของผู๎สูงอายุ ทําให๎ประสิทธิภาพ ใน
การทํางานของรํางกายเสื่อมถอยไปด๎วย เป็นเหตุให๎ผู๎สูงอายุมีป๓ญหากับสุขภาพเพิ่ม
มากข้ึนอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎โดยเฉพาะโรคเรื้อรังตํางๆ   ดังที่  สเปค  (Speake. 
1989 : 93 –100)   ได๎กลําววํา   ผู๎สูงอายุ ร๎อยละ 80 จะต๎องมีป๓ญหาทางสุขภาพ
อยํางน๎อย 1 อยําง จากการศึกษาของ นภาพร  ชโยวรรณ  มาลินี  วงษ๑สิทธ์ิ และ 
จันทร๑เพ็ญ  แสงเทียนฉาย (2532 : บทคัดยํอ)    ได๎ศึกษาผู๎สูงอายุทั่วประเทศ  
จํานวน  3,252  คนโดยให๎ผู๎สูงอายุประเมินภาวะสุขภาพของตนเองพบวํา ผู๎สูงอายุ
มีสุขภาพไมํดีถึงร๎อยละ 41 และโรคที่พบบํอยเป็นโรคเกี่ยวกับอวัยวะของการ
เคลื่อนไหว และรับน้ําหนัก  นอกจากนั้น สมหมาย  และดาริณี (2532) ได๎รวบรวม
สถิติข๎อมูลทั่วไป และโรคผู๎สูงอายุที่โรงพยาบาลลําปาง ในปีงบประมาณ  2524 -
2526 พบวํา  สํวนใหญํผู๎สูงอายุเป็นโรคข๎อ  กระดูก  กล๎ามเนื้ออักเสบ และปวดหลัง 
ทําให๎ผู๎สูงอายุขาดความกระฉับกระเฉง และความสามารถในการทํางานลดลง  มีผล
ให๎กิจกรรมที่เคยทําลดน๎อยลงไปด๎วย จากการที่ความสามารถในการทํากิจกรรม
ตํางๆของผู๎สูงอายุลดลง บลูเทอร๑ (Bulter. 1987 : 23-28)  กลําวถึง  แนวคิด
เกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน  (Activity of Daily Living) วํา  ได๎ถูก
นํามาใช๎ในการประเมินภาวะสุขภาพ  ด๎านหน๎าที่ของรํางกายอยํางกว๎างขวาง เพราะ 
หากผู๎สูงอายุสามารถปฏิบัติกิจกรรมประจําวันได๎ด๎วยตนเอง จะมีความรู๎สึกวํามี
สุขภาพดี และสิ่ง ช้ี วัดเบื้องต๎นของ ภาวะสุขภาพความผาสุกในผู๎สูงอายุ คือ 
ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมประจําวันได๎  
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ความหมายมิติจิตวิญญาณ 

จิตวิญญาณ เป็นมิติหนึ่งของบุคคลที่เป็นพลังของชีวิต เป็นการแสดงถึงการยอมรับ
ตนเอง การไว๎วางใจในตนเองโดยมีพื้นฐานจากการมีความหมายและเปูาหมายในชีวิต การ
มีความสัมพันธ๑กับบุคคลอื่น สิ่งแวดล๎อม และพลังนอกเหนือตน และความพึงพอใจ
ในชีวิต สามารถรักและให๎อภัยผู๎อื่น ไว๎วางใจผู๎อื่น เช่ือมั่นศรัทธาในศาสนาและสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิที่ตนนับถือ (Highfield, 1992) ซึ่งสอดคล๎องกับทัศนา (2534) กลําววําจิต
วิญญาณ คือ ความเป็นตัวตนของมนุษย๑ในสํวนที่ลึกที่สุด เป็นสํวนเฉพาะเจาะจงของ
มนุษย๑บุคคลนั้น โดยการแสดงออกในด๎านความคิด ความรู๎สึกการตัดสินใจ ตลอดจน
การสร๎างสรรค๑ตํางๆ โดยจะเป็นแรงจูงใจให๎คนได๎สัมผัสกับพระผู๎ เป็นเจ๎ามี
ความสัมพันธ๑กับบุคคลอื่น รู๎จักให๎ความรักและรับความรักจากบุคคลอื่น 
 นอกจากนี้ยังมีผู๎ให๎ความหมายเกี่ยวกับจิตวิญญาณอีกมากมายซึ่ง
งบฯ ได๎รวบรวมและสรุปได๎ ดังนี้ จิตวิญญาณเป็นมิติหนึ่งของบุคคลที่เป็นพลังชีวิต 
จิตวิญญาณเป็นแรงผลักดันให๎บุคคลกระทําพฤติกรรมอยํางมีความหมาย กระตุ๎นให๎
บุคคลค๎นพบจุดมุํงหมายและความหมายของชีวิต จิตวิญญาณไมํจําเป็นต๎องมีศาสนา
เป็นองค๑ประกอบแตํศาสนาอาจเป็นวิธีหนึ่งที่ชํวยให๎บุคคลรับรู๎ถึงความหมายของชีวิต
เขาได๎ ดังเชํนในศาสนาอิสลาม จะกลําวถึงจิตวิญญาณวําเป็นตัวชีวิตซึ่งเมื่อแรก
ปฏิสนธิจนถึง 8 สัปดาห๑ โดยประมาณ พระอัลลอฮ๑จะเป็นผู๎เริ่มให๎จิตวิญญาณหรือ
ชีวิต สภาพ แวดล๎อมในครรภ๑นั้น บิดาและมารดาจะเป็นผู๎สร๎าง ความรู๎สึกตํอมารดาจะ
สํงผลกระทบตํอบุตรในครรภ๑ซึ่งจิตวิญญาณจะคงอยูํจนถึงคลอด โดยเมื่อแรกคลอดจะมี
พิธี อาซานให๎กับทารกแรกคลอด มีการกลําวใสํหูทารกแรกคลอดวําอัลลอฮ๑เป็นพระเจ๎า 
การอบรมเลี้ยงดูก็จะยึดหลักศาสนาเพื่อเสริมสร๎าง จิตวิญญาณที่ดี เมื่อถึงวาระสุดท๎าย
แหํงชีวิตตัวเราซึ่งเป็นจิตวิญญาณที่ได๎รับการขัดเกลาจะกลับไปหาพระอัลลอฮ๑ ดังนั้นผู๎
ที่ใกล๎ตายควรมีรํางกายและจิตใจที่สงบ จึงจะทําให๎จิตวิญญาณสงบด๎วย ชีวิตในโลก
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นี้เป็นเพียงชีวิตของการทดสอบของพระอัลลอฮ๑ เพื่อเตรียมพร๎อมสําหรับชีวิตหน๎า จึง
ควรประคับประคองจิตวิญญาณให๎บริสทุธ์ิ เพื่อจะได๎กลับไปหาพระอัลลอฮ๑โดยชีวิตที่
แท๎จริงของมุสลมิ คือ ชีวิตหลังความตาย และชีวิตของการฟื้นคืนชีพเป็นต๎น (ฟารีดา
, 2534) จินตนา (2547)ได๎ให๎ความหมายของจิตวิญญาณตามที่นักวิชาการพยาบาล
หลายทํานที่กลําววํา จิตวิญญาณสามารถสรุปความหมายเป็น 4 กลุํมคือ 1) การมี
คุณคํา มีความหมายและเปูาหมายในชีวิต เป็นการค๎นหาความเข๎าใจในชีวิตของ
ตนเอง เพื่อให๎ชีวิตสามารถดํารงอยูํได๎ (2) การมีปฏิสัมพันธ๑กับตนเอง พระเจ๎า 
สิ่งแวดล๎อมแลละสิ่งเหนือตน (3) การตะหนักถึงความต๎องการภายในตนเองและ
ความสึกตํอสิ่งที่เหนือกวําธรรมชาติ (4) เป็นแหลํงของความหวัง เป็นการแสดงออก
ในการให๎และการรับความรัก ความปรารถนาที่จะได๎มา หรือความสําเร็จในชีวิต  

บุคคลแสดงภาวะจิตวิญญาณออกมาทั้งทางพฤติกรรม คําพูด และ อารมณ๑ 
ดั้งนั้นการประเมินภาวะจิตวิญญาณทําได๎ทั้งจากการสังเกต การสัมภาษณ๑และการ
ใช๎แบบสอบถาม ซึ่งทั้งนี้เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลมาใช๎ในการวามแผนการพยาบาลเพื่อ
ตอบสนองความต๎องการด๎านจิตวิญญาณของผู๎ปุวยตํอไป 

 
องค์ประกอบของจิตวิญญาณ 

1. การมีความหมายและเปูาหมายในชีวิต เป็นการค๎นหาความหมายของ
ชีวิตเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในตนเองและสิ่งตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับตนเอง เป็นสิ่งที่
กระตุ๎นให๎บุคคลมีการดําเนินชีวิตที่บรรลุเปูาหมายตามต๎องการ (Highfield, 1992) 

2.การมีปฏิสัมพันธ๑กับตนเอง บุคคลอื่น พระเจ๎าหรือสิ่งนอกเหนือตน เป็น
การแสดงออกถึงความรัก การให๎อภัย ความไว๎วางใจ ตํอตนเอง ผู๎อื่น พระเจ๎าหรือ
สิ่งที่ตนเองเคารพและศรัทธาตํอสิ่งสูงสุดที่ตนเองนับถือและใช๎เป็นที่ยึดเหนี่ยวทาง
จิตใจที่ทําให๎บุคคลสามารถดําเนินชีวิตได๎อยํางมีความหมายและเปูาหมายในชีวิต 
(Highfield, 1992) 
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3.การมีความหวัง ความหวังเป็นเรื่องของความรู๎สึกนึกคิดและอารมณ๑ของ
แตํละบุคคลที่เป็นเฉพาะตัว (Highfield, 1992) เป็นการแสดงออกถึงความปราถนา
ที่จะได๎มาซึ่งความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว๎ ซึ่งบุคคลมีความเช่ือวําหากความหวังนั้น
ประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว๎ก็จะทําให๎ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน 
(Carson, 1989)  

4.ความเช่ือและความศรัทธาทางศาสนา เป็นความเช่ือและความศรัทธาที่มี
ตํอพระเจ๎า เช่ือวําพระเจ๎ามีอยูํจริง รวมทั้งความผูกพันยึดมั่นในศาสนาและมีการ
ปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนา (Strang, Strang&Ternestedt, 2002) ซึ่งการ
ปฏิบัติทางศาสนาจะชํวยให๎จิตวิญญาณของผู๎ปุวยสมบูรณ๑ข้ึน 

5.การมีความหวังและความเช่ือมั่นในพระเจ๎าตลอดเวลา การเสียสละเพื่อ
พระเจ๎า การรักพระเจ๎าและศาสนทูตของพระองค๑ การรักสัจธรรมเพื่อพระเจ๎าซึ่งจะ
นํามาเพื่อความเจริญทางจิตวิญญาณและความสมบูรณ๑ในชีวิตมนุษย๑  (ฮัมมูดะฮ๑, 
2542)  
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3 การส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ทฤษฎี2ปฏิบัติ7 
แนวคิดตามหลักของศาสนาอิสลามท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
 
 ศาสนาอิสลามมีคําสอนและข๎อปฏิบัติที่กลําวถึงหลักในการดูแล
สุขภาพของผู๎ปุวยมุสลิมเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในบริบทของศาสนาอิสลามและ
สามารถให๎การดูแลที่ตอบสนองตํอความต๎องการทางด๎านจิตวิญญาณของผู๎ปุวยไทย
มุสลิมระยะสุดท๎ายได๎อยํางสมบูรณ๑ อิสลามเช่ือวําการมีสุขภาพที่ดีน้ันเป็นความกรณุา
จากอัลลอฮ๑พระผู๎เป็นเจ๎าที่ประทานให๎กบับําวของพระองค๑ผู๎ทีพ่ยายามขวนขวายเอา
ใจใสํดูแลสุขภาพของตนสม่ําเสมอ 
 จากการที่องค๑การอนามัยโลก (WHO) ได๎ให๎ความหมายของสุขภาพ ไว๎
วํา “เป็นสุขภาวะที่สมบูรณ๑ ทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ และสังคม มิใชํเพียงแคํ
ปราศจากโรคหรือความพิการเทํานั้น” แสดงถึงการให๎ความสําคัญของมิติทางจิตใจ
และสังคมวําเป็นสํวนหนึ่งของการมีสุขภาพดี ซึ่งจิตใจและสังคมนั้นมีเรื่องของ
ความคิด ความเช่ือ วัฒนธรรมของบุคคลและสังคมเข๎ามาเกี่ยวข๎องกลําวได๎วําเป็น
เรื่องของจิตวิญญาณ สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหํงชาติ ได๎เสนอรําง พรบ. 
สุขภาพแหํงชาติ ได๎ยกรํางคําวําสุขภาพไว๎วํา “สุขภาวะที่สมบูรณ๑และเช่ือมโยงกัน
เป็นองค๑รวมอยํางสมดุลทั้งทางกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ” ดังนั้นการ
ให๎บริการสขุภาพที่ครอบคลมุทั้ง 4 มิติในผู๎ปุวยมุสลิมจึงต๎อง คํานึงถึงความคิด ความ
เช่ือ หลักศรัทธา และหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ซึ่งได๎มีคําสอนให๎คัมภีร๑อัล -กุ
รอานและสุนนะฮ๑ตามแนวทางของศาสดามูฮัมหมัดโดยไมํพบความขัดแย๎งในการ
ปฏิบัติทางการแพทย๑และสาธาณสุข ตรงกันข๎ามการใช๎ศาสนามาเป็นหลักในการ
สํงเสริมสุขภาพหรือการบําบัดรักษากลับชํวยให๎การปฏิบัติทางการแพทย๑และการ
พยาบาลกระทําได๎งํายข้ึน ทั้งนี้ต๎องเข๎าใจและยอมรับในสิทธิและความเช่ือของบุคคล 
(ดํารงค๑, 2547) 
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 ดํารงค๑ (2547) ได๎ให๎ความหมายของคําวํา สุขภาพในทัศนะของ
อิสลามไว๎วําเป็นการเน๎นทางจิตวิญญาณซึ่งจะเป็นพลังนําไปสูํการมีสุขภาวะที่ดี
โดยรวม ทั้งรํางกาย จิตใจ และสังคม อิสลาม จึงสนับสนุนให๎มนุษย๑มีสุขภาพที่
สมบูรณ๑แข็งแรงและเน๎นการสํงเสริมปูองกันมากกวําการบําบัดรักษา โดยสรุปคําสอน
ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับความเจ็บปุวยและภาวะสุขภาพได๎ดังนี้ 
 สัจธรรมอยํางหนึ่งที่องค๑อัลลอฮ๑ได๎ทรงกําหนดไว๎คํูโลก และชีวิต ก็คือ
ความเปลี่ยนแปลงการเจ็บปุวยก็เป็นหนึ่งในความผันแปรที่เกิดกับมนุษย๑ เชํนเดียวกับ
สิ่งมีชีวิตทั่วไปหรือบางครั้งมนุษย๑อาจเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่ต๎องเผชิญกับความเจ็บปุวย
มากกวําสิ่งอื่นๆ ที่กํอให๎เกิดโรคภัยหลากหลายตามมา ศาสนาอิสลามจึงถือวําความ
เจ็บปุวยเป็นปกติวิสัยของมนุษย๑ เป็นบททดสอบคุณคําความเป็นมนุษย๑เชํนเดียวกับ
บททดสอบอื่นๆ (อาศิส, 2547) ดังนั้นอิสลามจึงสอนให๎มองการเจ็บปุวยเป็นสิ่งที่
เกิดข้ึนได๎ตามปกติเป็นสิ่งที่พระเจ๎ากําหนดมา ผู๎ปุวยต๎องอดทนและบําบัดรักษาในยาม
เจ็บปุวย ทั้งนี้เนื่องจากอิสลามมีความเช่ือวํา รํางกายเป็นสิ่งที่พระเจ๎ามอบหมายให๎
เราเป็นผู๎ดูแล ห๎ามทําร๎ายรํางกายหรือปลํอยปละละเลยให๎บําบัดรักษาด๎วยวิธีการที่
อนุมัติ ความเจ็บปุวยเป็นสิ่งที่ไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ มุสลิมจึงต๎องยอมรับและปฏิบัติตาม
สิ่งที่บัญญัติไว๎เกี่ยวกับความเจ็บปุวยดังนี้ (ดํารงค๑, 2547) 
 1. ให๎รับบําบัดรักษาเมื่อเจ็บปุวย การบําบัดรักษาเป็นหน๎าที่และ
ความจําเป็นของมนุษย๑ที่เจ็บปุวย โดยวิธีการรักษานั้นต๎องไมํขัดกับหลักศาสนา เชํน 
การบนบานสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ๑ การใช๎ไสยศาสตร๑ การใช๎สุราหรือยาดองเหล๎า การ
ใช๎สิ่งต๎องห๎ามมาเป็นยาในการบําบัด เป็นต๎น สํวนการหายนั้นอยูํที่พระประสงค๑
ของอัลลอฮ๑เทํานั้น มุสลิมจึงต๎องวิงวอนและศรัทธาตํอพระเจ๎า มีความอดทนมีความ
เช่ือมั่นมีจิตใจที่เข๎มแข็ง หากการบําบัดนั้นไมํได๎ผลเพราะทุกอยํางเกิดจากความ
ประสงค๑ของอัลลอฮ๑ ซึ่งอาจจะให๎อะไรมากกวําการหายจากโรคหรือการเจ็บปุวย
อาจทําให๎เกิดผลเสยีด๎านอื่นแกํบาํวของพระองค๑ การปลูกฝ๓งเรื่องนี้แกํผู๎ปุวยมุสลิมและ
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ญาติจะทําให๎ผูป๎ุวยมจีิตวิญญาณที่มั่นคง มีกําลังใจในการตํอสู๎กับโรค นําไปสูํสุขภาวะ
ที่แท๎จริงตํอไป 
 2. การเจ็บปุวยเป็นการทดสอบ ผู๎ปุวยที่เข๎าใจและศรัทธาจะมี
กําลังใจที่จะตํอสู๎กับความเจ็บปุวยโดยจะวิงวอนขอพรจากพระเจ๎าให๎หายจากโรค 
หากไมํเข๎าใจในเรื่องนี้จิตวิญญาณเขาจะอํอนแอ ท๎อแท๎ ไมํมีพลังในการตํอสู๎เกิด
ความเครียดตํอโรคที่มีอยูํหรือมีโรคใหมํแทรกซ๎อนข้ึนมาได๎ 
 3. การเจ็บปุวย เป็นการลงโทษจากอัลลอฮ๑ ผู๎ที่ฝืนบทบัญญัติของ
พระผู๎เป็นเจา๎ การเจ็บปวุยถือเป็นการลงโทษและให๎สํานึกตัวและกลับเป็นผู๎ที่มีความ
ศรัทธามากข้ึน ซึ่งการลงโทษอาจไมํเกิดเฉพาะผู๎ที่ฝุาฝืนเทํานั้น อาจทําให๎ผู๎ศรัทธา
ทั่วไปต๎องได๎รับผลกระทบตามมาด๎วย ซึ่งเป็นการทดสอบความศรัทธาของมุสลิมทุก
คน 
 4. การเจ็บปุวยถือเป็นความเมตตา ความเจ็บปุวยเป็นสิ่งที่อยูํ
ใกล๎เคียงความตาย ดังนั้น เป็นโอกาสที่ผู๎ปุวยจะได๎รําลึกถึงพระเจ๎าให๎หันกลับมามอง
ตัวเองในสิ่งที่กระทําผํานมา ในสํวนของการสูํชีวิตหรือการหยุดชํวยชีวิต อิสลามถือ
วําความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมํได๎ แตํก็ไมํอนุญาตให๎ฆําตัวตายหรือการชํวยให๎ตาย 
ผู๎ปุวยหรือญาติอาจขอร๎องไมํให๎กู๎ชีวิตหรือให๎หยุดการกู๎ชีวิตในกรณีที่เห็นวํามีความ
ทุกข๑ทรมานหรือเห็นวําการชํวยชีวิตนั้นไมํได๎ผล 
 ซึ่งตามหลักศาสนาอิสลามมีบทบัญญัติที่ ประกอบด๎วย หลักศรัทธา 
6 ประการ หลักปฏิบัติ 5 ประการ และหลักคุณธรรม ซึ่งเกี่ยวข๎องกับการสํงเสริ
สุขภาพผู๎สูงอายุมีดังนี้ 
 1. หลักศรัทธา 
  หลักศรัทธาเป็นเสมือนหัวใจของการนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่ง
มุสลิมจะละเว๎นข๎อใดไมํได๎ความศรัทธา หรืออีมาน ศาสนาอิสลามจะเน๎นความ
ศรัทธาในพระเจ๎าเป็นพื้นฐาน เป็นสิ่งสาํคัญสาํหรับมุสลิมทุกคน ศรัทธาเป็นสิ่งที่ทําให๎
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เกิดคุณคําในชีวิตและเกิดความเช่ือในตนเองตามมา เพราะตัวเองมีสิ่งที่ยึดมั่นอยําง
มั่นคง ถ๎าปราศจากความศรัทธาบุคคลจะท๎อถอยในการตํอสู๎ชีวิตและกระทํากิจกรรม
ตํางๆ เพราะขาดสิ่งที่ตนยึดถือ คุณคําของชีวิตของคนไมํอาจจะเกิดข้ึนความศรัทธา
ชํวยทําให๎มนุษย๑เราสู๎ชีวิตในโลกนี้ คือ เพื่อการปฏิบัติหน๎าที่อยํางไร การที่จะบรรลุ
ถึงเปูาหมายอันสูงสํงของอิสลามก็ด๎วยการยอมรับการศรัทธาในชีวิตหลังความตาย 
และหลักศรัทธาข๎ออื่นๆ หลักศรัทธามี 6 ประการ (เสาวนีย๑, 2535) ดังนี ้
  1.1 การศรัทธาในพระอัลลอฮ๑ คือ ศรัทธาวํามีพระอัลลอฮ๑องค๑
เดียว เป็นผู๎ทรงอํานาจผู๎สร๎างทุกสิ่งทุกอยํางทรงบันดาล ผู๎ทรงบริหาร ผู๎ทรงรอบรู๎ 
ไมํมีสิ่งใดที่เทียบพระองค๑ได๎และไมํมีผู๎ใดหรือสิ่งใดลอดเร๎นจากอํานาจของพระองค๑
ได๎ โลกและจักรวาลนี้มีผูส๎รา๎งและผู๎บริหารเพียงองค๑เดียว พระองค๑ทรงอยูํในภาวะนิ
รันดร๑ มนุษย๑ (ผู๎ถูกสร๎าง) ไมํสามารถจินตนาการหรือนึกถึงรูปรํางลักษณะของ
พระองค๑ได๎ ชาวมุสลิมรู๎จักพระองค๑ได๎ด๎วยอํานาจการบริหารของพระองค๑ และโดยผําน
ทํานศาสนา (นบีหรือรสูล) เป็นการยอมรับวําไมํมีสิ่งอื่นใดเป็นพระเจ๎านอกจาก
พระอัลลอฮ๑และผู๎ที่เจ็บปุวยเป็นการทดสอบกับพระอัลลอฮ๑ถึงความอดทนในการ
บําบัดรักษา ทดสอบระดับความศรัทธาที่มีอยูํ 
  1.2 การศรัทธาในบรรดามลาอกีะฮ๑ของอัลลอฮ๑(บําวของพระ
เจ๎าประเภทหนึง่ที่มีคุณสมบัติแตกตํางไปจากมนุษย๑) คือ การศรัทธาวํา มลาอิกะฮ๑
เป็นบําวทีซ่ื่อสัตย๑ของพระอลัลอฮ๑มีหน๎าที่รับใช๎พระองค๑ มลาอิกะฮ๑ไมํมีรปูกาย ไมํมี
เพศ ไมํมีการดําเนินชีวิตเหมือนกับมนุษย๑ มีหน๎าที่นําโองการหรือเป็นสื่อกลางระหวําง
พระอัลลอฮ๑กับมนุษย๑หรือศาสดา มุสลิมต๎องศรัทธาวํา มลาอิกะฮ๑ มีจรงิ ผลของการ
ศรัทธาทําให๎มนุษย๑กระทําแตํความดี ละเว๎นความช่ัวเนื่องจากวํา แตํละคนจะมี 
มลาอิกะฮ๑คอยบันทึกการกระทํา (เสาวนีย๑, 2535) นอกจากนั้นมาลาอิกะฮ๑ก็จะเป็นผูท๎ี่
นําพาผู๎ที่เสียชีวิตที่กระทําแตํความดีไปพบกับพระอลัลอฮ๑ เพื่อไปสูํโลกหน๎า (อาคี
เราะห๑)  
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  1.3 การศรัทธาในคัมภีร๑ทั้งหลายของพระอัลลอฮ๑ คือ มุสลิมมี
ความเช่ือในต๎นฉบับเดิมของคัมภีร๑ที่ถูกประทานแตํศาสดาคนกํอนๆ เชํน คัมภีร๑ซาบูร
ที่พระอัลลอฮ๑ทรงประทานแกํนบีดาวูด (เดวิด) คัมภีร๑เตารอฮ๑แกํนบีมูซา (โมเศษ) 
คัมภีร๑อินญีลแกํทํานนบีอีซา (เยซู) และเช่ือในความบริสุทธ์ิของฉบับป๓จจุบันของ
คัมภีร๑เหลํานั้น คือ สํวนที่ไมํขัดกับคัมภีร๑อัลกุรอาน เพราะถูกประทานมาจาก
พระอัลลอฮ๑เนื้อหาสาระเดียวกัน แตํมุสลิมเช่ือและปฏิบัติตามเฉพาะคัมภีร๑อัลกรุอาน 
ต๎องยอมรับวําคัมภีร๑อัลกรุอาน เป็นคัมภีร๑สุดท๎ายที่พระอัลลอฮ๑ประทานให๎แกํมนุษย๑
ชาติ โดยผํานทํานนบีมูฮําหมัดศ็อลฯ ศาสดาองค๑สุดท๎ายเทํานั้น อัลกรุอาน
เปรียบเสมือนหัวใจของศาสนาอิสลาม ทั้งนี้เพราะอัลกรุอานคือ วจนะของพระอัลลอฮ๑
นําบรรดาผู๎ปฏิบัติตามบทบัญญัติในอัลกรุอานไปสูํ ความดีงาม ให๎ประสบสันติสุขทั้งใน
ป๓จจุบันและในปรภพ (คุรซีด, 2541; เสาวนีย๑, 2535) ฉะนั้นบทบัญญัติในอัลกรุอาน
มีความศักดิ์สิทธ์ิตํอคนมุสลมิ คัมภีร๑อัลกรุอานจึงมีความสําคัญในชีวิตของมุสลิม เพราะ
คัมภีร๑อัลกรุอานเกี่ยวกับชีวิตของเขาตั้งแตํเกิดไปจนตาย และทุกอิริยาบทในการ
ปฏิบัติศาสนกิจและกิจวัตรประจําวันตั้งแตํลืมตาในตอนเช๎าจนกระทั่งหลับ รวมถึงการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะเจ็บปุวยและเสียชีวิต 
  1.4 การศรัทธาในบรรดาศาสนฑูตทั้งหลายของพระอัลลอฮ๑ 
คือ มุสลิมทุกคนต๎องยอมรับนับถือให๎เกียรติ์และยกยํองศาสดาทั้งหลายที่มากํอน
ทํานนบีมูฮําหมัดศ็อลฯ ศาสดาที่ได๎กลําวในคัมภีร๑อัลกรุอาน มีจํานวน 25 ทําน มุสลิม
ต๎องเช่ือและปฏิบัติตามคําสอนของทํานนบีมฮูําหมัดศ็อลฯ ศาสดาองค๑สุดท๎ายของโลก
ผู๎รับภารกิจตํอจากทํานศาสดากํอนๆ ที่มาชักชวนให๎มนุษย๑รู๎จักพระเจ๎า และดําเนิน
ชีวิตตามคําสอนของอัลลอฮ๑เทํานั้น เพื่อให๎ได๎รับการบันทึกความดีและไปมีชีวิตใน
โลกหน๎า (โลกอาคีเราะห๑) 
  1.5 การศรัทธาในวันปรโลกหรือวันแหํงการฟื้นคืนชีพ (วันกียา
มะฮ๑) คือ ศรัทธาวําโลกที่เราอยํูอาศัยน้ีเป็นวัตถุธาตุยํอมมีวันแตกสลาย เชํนเดียวกับ
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วัตถุอื่น ตามกฎแหํงการกําหนดสภาวะของพระอัลลอฮ๑ เมื่อโลกดับสิ้นทุกสิ่งในโลกก็
ต๎องดับสิ้นด๎วย ยกเว๎นผู๎ที่อัลลอฮ๑ทรงประสงค๑และพระอัลลอฮ๑จะทรงทําให๎มนุษย๑ทุก
คนฟื้นคืนชีพ มารับผลการกระทําขณะที่อยูํในโลกนี้ในวัน กิยามะฮ๑(วันสิ้นโลก) ซึ่ง
วันกิยามะฮ๑จะเกิดข้ึนเมื่อใดไมํมีใครทราบนอกจากพระอัลลอฮ๑องค๑เดียวเทําน้ัน (ดล
มนรรจน๑และแวอูเซ็ง, 2533) มุสลิมต๎องมีความเช่ือวํามนุษย๑ไมํมีการเวียนวํายตายเกิด 
มนุษย๑เกิดมาครั้งเดียว แตํชีวิตมี 5 ข้ันตอน คือ 1) ชํวงกําเนิดวิญญาณ 2) ชีวิตใน
ครรภ๑ 3) ชีวิตในโลกนี้ (ชีวิตในดุนยา) 4) ชีวิตในบัรซัค(ชีวิตหลังความตาย) เพื่อรอ
การตัดสินและ 5) ชีวิตที่ทําให๎ฟื้นคืนชีพ (ชีวิตในอาคิเราะฮ๑) เพื่อให๎พระอัลลอฮ๑ได๎
ทรงตัดสินการกระทําในโลกนี้ตามบันทึกที่มลาอีกะฮ๑ได๎บันทึกไว๎ ยอมรับในอวสาน
ของโลก มุสลิมต๎องศรัทธาวําโลกนี้เป็นโลกแหํงการทดลองจะต๎องมีวันที่แตกสลาย 
เป็นวันที่ทุกชีวิตบังเกิดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อถูกชําระความ (เสาวนีย๑, 2535) 
  1.6 การศรัทธาในการกําหนดสภาวะของอัลลอฮ๑  คือ การ
ศรัทธาวํา นอกจากพระเจ๎าสร๎างสรรค๑สรรพสิ่งตํางๆ ข้ึนมาแล๎วพระองค๑ได๎กําหนด
กฎสภาวะการณ๑แหํงธรรมชาติในจักรวาลล๎วนเกิดมาและดําเนินตามกฎหมายที่
พระอัลลอฮ๑กําหนดไว๎ สามารถแบํงออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) กฎตายตัว เมื่อประสบ
เหตุแล๎วหลีกเลี่ยงไมํได๎ ทุกอยํางเป็นไปตามประสงค๑ของพระอัลลอฮ๑ เชํน การถือ
กําเนิดชาติพันธุ๑ รูปรํางหน๎าตา การโคจรของดวงดาว การเกิด แกํ เจ็บ ตาย วงจร
ชีวิตของมนุษย๑ และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเป็นต๎น 2) กฎไมํตายตัว โดยดําเนินไปตาม
ความสัมพันธ๑ระหวํางเหตุและผลกิจกรรมตํางๆ อยูํในดุลพินิจของมนุษย๑ในอันที่จะใช๎
สติป๓ญญาที่พระเจ๎าประทานมาเลอืกปฏิบัติตามข๎อหา๎มและข๎อใช๎ตํางๆ ดังคํากลําวที่วํา
อัลลอฮ๑ทรงเป็นต๎นและทรงเป็นสุดท๎ายแหํงสรรพสิ่งทั้งหลาย พระองค๑ได๎ทรงสร๎าง
มนุษย๑และทรงสร๎างสภาวะตํางๆ ที่มนุษย๑จําต๎องอาศัย และได๎ประทานความคิดอิสระ
ในการกระทําหรือไมํกระทําก็ได๎ ในการเช่ือหรือไมํเช่ือก็ได๎ เพราะฉะนั้นมนุษย๑จึง
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ต๎องรับผิดชอบตํอความคิดอิสระหรือการดําเนินของตน (อัตฎร/52: 21 อ๎างตาม มัร
วาน, ม.ป.ป.) การรับผิดชอบนั้นจะสํงผลในวันปรโลก 
   หลักศรัทธาในความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ๎าแล๎ว ความ
ศรัทธาในวันพิพากษาหรือปรโลกความศรัทธาในมลาอีกะฮ๑ คัมภีร๑อัลกรุอาน ศาสน
ทูตและการกําหนดสภาวการณ๑ตํางก็เป็นความศรัทธาพื้นฐานที่สําคัญที่จะเป็น
ตัวกําหนดวิถีการดําเนินชีวิตของมุสลิม จากหลักศรัทธาทั้ง 6 ประการสามารถแตก
ยํอยไปอีก 60 คําสอน เชํน ความสะอาด ก็คือ สํวนหนึ่งของการศรัทธา มุสลิมมี
ความศรัทธาต๎องมีความสะอาดทั้งตัวเอง ที่อยูํอาศัย และทุกกิจกรรม หากมุสลิมไมํ
รักษา ความสะอาดแสดงวําความศรัทธาของเขายังพรํองอยูํ (เสาวนีย๑, 2535) ความ
ศรัทธาอันดับหนึ่งหรือจดุสูงสุดของมุสลิม คือ “ลาอิลลาฮะอิลลัลลอฮ๑” ไมํมีพระเจ๎า
อื่นใดนอกจากพระอัลลอฮ๑องค๑เดียวเทํานั้น ความศรัทธาที่ลึกซึ้งของความหมายนี้ 
คือ การยอมรับศรัทธาตํอคุณลักษณะของพระอัลลอฮ๑มุสลิมเช่ือวํา ผู๎ให๎มนุษย๑เกิด
ดํารงชีวิตอยํูได๎และตายลง ก็คือ พระอัลลอฮ๑ และพระองค๑อีกเชํนกันที่ทําให๎มุสลิม
ฟื้นคืนชีพ เพื่อรอการตัดสินการกระทําในมนุษย๑ในโลกนี้ จากความศรัทธาทั้ง 6 
ประการ จะนําสูํการปฏิบัติ เป็นวิถีการดํารงชีวิตของชาวมุสลิมตั้งแตํแรกเกิด แกํ 
เจ็บ จนเสียชีวิต 
 
 2. หลักปฏิบัติ 
  หลักปฏิบัติถือเป็นเรื่องที่ต๎องกระทําอยํางเครํงครัดพร๎อมกับ
ความศรัทธา การปฏิบัติจะมุํงสูํเพื่อพระอัลลอฮ๑ โดยเป็นการกระทําที่บริสุทธ์ิใจ 
ปกปูองตนเองจากความช่ัว ขัดเกลากิเลสไมํได๎เปน็การกระทําเพื่อตนเองเทํานั้น เป็น
การกระทําเพื่อสังคมด๎วย หลักปฏิบัติมี 5 ประการ ดังนี้ (เสาวนีย๑, 2535) 
  2.1 การปฏิญาณตนด๎วยความบริสุทธ์ิ เป็นการยืนยันด๎วยวาจา 
ด๎วยประโยคที่วํา“ลาอิลลาฮะอิลลัลลอฮ๑” (แปลวําไมํมีพระเจ๎าอื่นใดนอกจาก
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พระอัลลอฮ๑) “และมุฮัมมะดุร๑รสูลลุลลอฮ๑” (แปลวํา ทํานนบีมูฮําหมัดศ็อลฯ เป็นรสูล
หรือผู๎สื่อขําวสารของพระองค๑) การกลําวคําปฏิญาณเป็นการยอมรบัวํา จะไมํตั้งภาคี
หรือนําสิ่งอื่นใดมาเทียบเทียมอัลลอฮ๑ และจะเช่ือและปฏิบัติตามคําสั่งสอน
ของอัลลอฮ๑และรสูล หรือทํานนบีมูฮําหมัดศ็อลฯ ทุกประการ การปฏิญาณตน 2 
ประโยคนี้ เป็นการประกาศตนวําเป็นมุสลิมและกํอนจะเสียชีวิตผู๎ปุวยระยะสุดท๎าย 
ต๎องกลําวประโยค    “ลาอิลลาฮะอิลลัลลอฮ๑” เพื่อให๎ได๎พบกับพระอัลลอฮ๑ 
  2.2 การดํารงการนมาซ การนมาซหรือเรียกประโยคทั่วไปวํา 
“ละหมาด” เป็นการปฏิบัติศาสนกิจหรือเข๎าเฝูาเพื่อการเคารพภักดี และบําเพ็ญ
สมาธิเพื่อสร๎างสายใยผูกพันกับพระเจ๎าขัดเกลากิเลสตัวเองให๎พ๎นความช่ัว การ
ละหมาดเป็นสิ่งที่สําคัญที่สดุ เปรียบเสมือนเสาหลกัของผูท๎ี่นับถือศาสนาอิสลามและ
สํวนที่ดีที่สุด คือ การตํอสู๎ในหนทางของพระอัลลอฮ๑ การละหมาดวันละ 5 เวลา คือ 
กํอนตะวันข้ึน บําย เย็น คํ่า (หลังตะวันตกดิน) และกลางคืน การละหมาดมีอิริยาบท
ตํางๆ เชํน ยืน ยกมือ โค๎ง กราบ นั่ง หันซ๎าย หันขวา พร๎อมทั้งกลําวสดุดีและขอพร
ตํอพระอัลลอฮ๑(เป็นภาษาอาหรับ) ในกรณีที่ผู๎ปุวยระยะสุดท๎ายปฏิบัติไมํได๎ให๎ทํา
เทําที่ทําได๎ เพื่อให๎จิตใจสงบและให๎ความหมายกับชีวิตตนเอง 
  2.3 การถือศีลอด คือ การละเว๎นจากการดื่ม กิน การเสพ การ
รํวมเพศในกลางวัน การพูดจาเหลวไหล มีจิตอกุศล ประพฤติช่ัวทั้งที่ลับและที่
เปิดเผย หรือแม๎แตํสํอเจตนาช่ัวทั้งนี้มุํงปกปูองตัวเองจากความช่ัว อดทน อดกลั้น
ตํอสิ่งเย๎ายวนใจ เกิดความบริสุทธ์ิทางใจ เป็นการฝึก ให๎มีความซื่อสัตย๑สุจริต ฝึกให๎
เห็นใจเมตตาผู๎อื่น มุสลิมทุกคนต๎องถือศีลอด ยกเว๎นเด็ก คนชรา หญิงมีครรภ๑ หรือ
แมํลูกอํอน ผู๎ปุวย คนเดินทาง และผู๎ซึ่งทํางานหนัก โดยมุสลิมต๎องถือศีลอด (ภาค
บังคับ) ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนรอมฎอน เดือนที่ 9 ของปฏิทินอิสลาม (ซึ่งนับทาง
จันทรคติ) เป็นเวลา 29 วันหรือ 30 วัน 
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  2.4 การบริจาคทาน (ซากาตซึ่งถือวําเป็นการจํายภาษีแกํคน
ยากจน) คือ การจํายทรัพย๑สินสํวนเกิดจํานวนหนึ่งที่มุสลิมต๎องจํายให๎แกํผู๎มีสิทธ์ิได๎รับ
เมื่อครบปี เพื่อผดุงสังคมลดป๓ญหาชํองวํางระหวํางคนรวยและคนจน เป็นหน๎าที่ของ
มุสลิมทุกคน ถ๎ามุสลิมคนใดมีทรัพย๑สินเงินทองหรือสินแรํที่เหลือใช๎ในรอบปี แล๎วไมํ
ทําการบริจาคผู๎นั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่ทําผิดบทบัญญัติของอิสลาม โดยผู๎มีสิทธิรับซะกาต
8 ประเภท คือ ผู๎ขัดสน (คนยากจน แมํหม๎าย เด็กกําพร๎า) คนเข็ญใจ (พิการ) ผู๎เข๎า
อิสลามและถูกญาติมิตรตัดขาด ผู๎มีหนี้สินล๎นตัว (ไมํใชํมีหนี้เพราะประพฤติมิชอบ) ผู๎
พลัดถ่ิน (ไมํสามารถกลับสูํภูมิลําเนาเดิม) ทาสหรือเชลยเจ๎าหน๎าที่ดูแลกองทุนซะ
กาตและเพื่อประโยชน๑ตํอสังคมในวิถีของพระอัลลอฮ๑(เสาวนีย๑, 2535)  
  2.5 การทําฮัจญ๑ หรือการประกอบพิธีฮัจญ๑ คือ การไปเยี่ยม
หรือการเดินทางไปมักกะฮ๑ ซึ่งถือเสมือนวําเป็นศูนย๑กลางของชาวมุสลิมทั่วโลก เป็น
สถานที่พบปะระหวํางมุสลิม 
 3. หลักคุณธรรรม 
  อิสลามเป็นวิถีชีวิตที่ไมํเพียงแตํจะกลําวถึงเพียงความศรัทธา
และการปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อยันความศรัทธาเทํานั้น แตํอิสลามยังได๎ให๎ความสําคัญ
ในเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมและคุณธรรมเป็นอยํางมาก เพราะสิ่งเหลําน้ีไมํเพียงแตํจะ
มีรากฐานมาจากคําสอนในคัมภีร๑อัล-กุรอานซึ่งเป็นบทบัญญัติจากพระเจ๎าเทํานั้น 
แตํยังมาจากคําสอน และแบบอยํางของศาสดามูฮัมหมัด ซึ่งเป็น ศาสนทูตองค๑
สุดท๎ายของอัลลอฮ๑ และถือวําความศรัทธาที่สมบูรณ๑นั้นสะท๎อนออกมาให๎เห็นโดย
มารยาทที่ดีงามเพราะสิ่งเหลํานี้เป็นข๎อปฏิบัติที่มีความสัมพันธ๑กับชีวิตประจําวันในการ
อยูํรํวมกันการมีคุณธรรมที่ดีเป็นสิ่งที่บอกให๎ทราบถึงผู๎มีวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นที่นํา
นับถือและเลื่อมใสแกํผู๎พบเห็น ซึ่งทําน รสูลฯ ได๎กลําวไว๎ความวํา “ผู๎ที่ประเสริฐสุด
ในบรรดาผู๎ศรัทธา คือ ผู๎ที่มีมารยาทดีที่สุด” สําหรับหลักคุณธรรม 
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หลักการพยาบาลผู้สูงอายุมุสลิม 

ป๓จจุบันผู๎สูงอายุมีอายุยืนยาวข้ึนซึ่งเป็นผลมาจากความเจริญก๎าวหน๎า
ทางการแพทย๑และสาธารณสขุ แตํจากการเปลี่ยนแปลงของรํางกายในทางที่เสื่อมลง
ทําให๎ผู๎สูงอายุเกิดโรคและป๓ญหาสุขภาพได๎  ดังนั้นจึงมีแนวคิดการสํงเสริมสุขภาพ
ผู๎สูงอายุ ซึ่งมีความสอดคล๎องกับทัศนะของนักวิชาการศาสนาสํวนใหญํมีความเห็น
วํา การดําเนินการสํงเสรมิสุขภาพผู๎สูงอายุ เป็นการปูองกัน  สํงเสริม และดูแลรักษา
สุขภาพของผู๎สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่ดีกลําวคือ การประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีสามารถ
ปูองกันโรคและชะลอความเสื่อมของรํางกายได๎ 

การดูแลผู๎สูงอายุมุสลิมนอกจากพยาบาลจะต๎องเป็นผู๎ที่มีความรู๎และทักษะ
ในการปฏิบัติการพยาบาลแลว๎ พยาบาลจะต๎องมีทักษะในการมองโลกที่เข๎าใจบริบท
ของสังคม ไมํวําจะเป็นศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนวิถี
การดําเนินชีวิตของชุมชนน้ันๆ การเข๎าใจในหลักคําสอนของศาสนาจะสามารถรับรู๎
และตอบสนองด๎านจิตวิญญาณแกํผู๎ปุวยได๎เป็นอยํางดี ซึ่งเป็นการพยาบาลแบบองค๑
รวม เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย๑ 

สุขภาพในทัศนะอิสลามนั้น จะต๎องมีมิติด๎านจิตวิญญาณเข๎ามาเกี่ยวข๎อง
ด๎วย เพราะมุสลิมมีการดําเนินชีวิต ตามวิถีทางของศาสนาตลอดเวลา และมี
ความสัมพันธ๑กับพระผู๎เป็นเจ๎า มีความศรัทธาในพระองค๑อัลลอฮ๑ ดังนั้น บุคคลจะมี
สุขภาพดีได๎ ต๎องครอบคลุมเพิ่มอีก 3 มิติ คือ 

1. ฮับลุมมินัล-ลอฮ๑  คือ มิติด๎านความสัมพันธ๑ที่ดี ระหวํางมนุษย๑กับพระผู๎เป็น
เจ๎า (อัลลอฮ๑) 

2. ฮับลุมมินัล-อาละมีน  คือ มิติด๎านความสัมพันธ๑ที่ดี ระหวํางมนุษย๑กับ
สิ่งแวดล๎อม 

3. ฮับลุมมินนัฟซี  คือ มิติด๎านความสัมพันธ๑ที่ดีของมนุษย๑ที่มีตํอตนเอง 
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ในทัศนะอิสลามศาสนาและจิตวิญญาณไมํมีสิ่งใดเดํนหรือสําคัญไปกวําสิ่งใด 
เนื่องจากอิสลามมิได๎เป็นเพียงศาสนา แตํเป็นวิถีในการดําเนินชีวิต ( the way of 
life)  ตั้งแตํลืมตา จนหลับตา ตั้งอยูํในกรอบแนวทางศาสนาที่บัญญัติไว๎ในคัมภีร๑อัล
กุรอาน และแบบอยํางของทํานศาสดามูหัมมัด ทั้งในเรื่องการกิน การนอน กิจวัตร
ทั่วไป เรื่องสุขภาพ อนามัย การเจ็บปุวย ความตาย เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง การศึกษา สังคม วัฒนธรรม เป็นต๎น  ซึ่งมีบัญญัติไว๎ทั้งสิ้น 
โดยในเรื่องสุขภาพและความเจ็บปุวยน้ันด๎วย อิสลามได๎พูดถึงอยํางละเอียด ทั้งด๎าน
การสํงเสริม ปูองกัน บําบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งมุสลิมทุกคนต๎องนํามา
ปฏิบัติ ดังนั้น การพยาบาลด๎านจิตวิญญาณในผู๎สูงอายุมุสลิม จึงควรสอดคล๎องกับ
หลักความเช่ือและศาสนาของผู๎สูงอายุด๎วย 

 
แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและการช่วยเหลือผู้สูงอายุมุสลิม 
1. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพทางกาย 

                      1.1 ผู๎สูงอายุมุสลิมควรดูแลรํางกายให๎สมบูรณ๑แข็งแรงอยูํเสมอ
โดยการรักษาความสะอาดรํางกายสิ่ งของการดูแลรักษาฟ๓น /ชํองปากการ
รับประทานอาหารให๎ครบ 5 หมูํการออกกําลังกายอยํางเหมาะสม การสํงเสริม
สุขภาพจิตการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงตํางๆและควรได๎รับการตรวจสุ ขภาพ
ประจําปีหรือเมื่อเกิดอาการเจ็บปุวยให๎รีบรักษาให๎หายขาด 
                   1.2 ผู๎สูงอายุมุสลิม ควรประกอบกจิวัตรประจาํวันด๎วนตนเองใหม๎าก
ที่สุดเทําที่จะทําได๎เชํนการอาบน้ํา แปรงฟ๓นเข๎าห๎องน้ําการรับประทานอาหาร
เดินทางไปกลับบ๎านเองในระยะทางที่ไมํไกลเกินไปเชํน ไปมัสยิดไปตลาดหรือไปบา๎น
เพื่อน 

2. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพทางจิตใจผู๎สูงอายุมุสลิม ควรยอมรับ
บทบาทและสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงเมื่อมีอายุมากข้ึนปรบัตัวให๎อยูํรวํมกับลกูหลาน
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ได๎อยํางสมศักดิ์ศรียอมรับในความเปน็จรงิของชีวิตมองตนเองในแงํดีเมื่อมีเรือ่งกังวล
ใจควรปรึกษาผู๎อื่นหรือคนใกล๎ชิดหากิจกรรมหรืองานอดิเรกที่มีคุณคําทางใจทําเชํน
การปลูกต๎นไม๎หรือการเลี้ยงสัตว๑พบปะสังสรรค๑กับบุคคลอื่นเพื่อพูดคุยหรือรํวม
กิจกรรมยึดศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจโดยการทําละหมาดและการปฏิบัติศาสนกิจอยําง
สม่ําเสมอ 

3. แนวทางการสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณเป็นการสร๎างคุณคําความ
เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ โดยมุํงเข๎าถึงความเป็นจริงของธรรมชาติความจริงสูงสุดอาจ
เริ่มจากการทํางานอดิเรกที่ไมํหวังผลตอบแทนและทําตัวให๎มีคุณคําและศักดิ์ศรีใน
ด๎านสังคมและวัฒนธรรมด๎วยการเข๎าถึงจิตวิญญาณของศิลปะและวัฒนธรรมดํารง
รักษาและสืบสานไว๎ให๎แกํชาติและลูกหลานสืบไป การสํงเสริมสุขภาวะทางด๎านจิต
วิญญาณผู๎สูงอายุมุสลิมมี 3 ประเด็น 1.ด๎านการมีความหมายและเปูาหมายในชีวิต 
สิ่งที่ให๎ความหมายกับชีวิต คือสามารถดําเนินชีวิตตามวิถีอิสลาม และเปูาหมายใน
ชีวิตคือความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีในโลกนี้และโลกหน๎า ต๎องการสิ้นชีวิตในวิถี
อิสลาม 2. ด๎านการมีสัมพันธ๑กับบุคคลอื่น สิ่งแวดล๎อม และพลังนอกเหนือตน คือ 
การให๎และการรับการอภัยจากพระเจา๎ การให๎และการรบัจากบุคคลและสิง่แวดล๎อม 
การให๎การรับ และการไว๎วางใจจากตนเอง 3. ด๎านความหวัง คือ หวังจะได๎รับการ
ดูแลตามหลักศาสนา เพื่อนําทางไปพบกับอัลลอฮ๑ในโลกหน๎า (อนงค๑,2551) 

 
4. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพทางสังคม  ในสังคมมุสลิมความรํวมมือ

สนับสนุนชํวยเหลือถือเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของอิสลามกํอให๎เกิดพลังอันเข๎มแข็งของ
สังคมและยึดถือเป็นวัฒนธรรมถาวรสังคมจึงมีแตํจะพัฒนาไปสูํความสูงสํงไมํมีทาง
จะตกต่ําในการอยูํรํวมกันในสังคมและการบริหารสังคมทุกคนต๎องยึดคําสอนจากอัล
กุรอานโดยเครํงครัดสถาบันและองค๑กรตํางๆในสังคมควรมีการประสานความ
รํวมมือในการชํวยเหลือผู๎สูงอายุให๎เกิดประสิทธิภาพตามบทบาทหน๎าที่ ดังอัล-กุ
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รอานได๎บัญญัติวํา....และพวกเจ๎าจงชํวยเหลือซึ่งกันและกันในการกระทําดีและยํา
เกรงและอยําได๎ชํวยเหลือซึ่งกันและกันในการบาปและการเป็นศัตรู .....” (อัลมาอิ
ดะฮ5:2)  

การดูแลผู้สูงอายุมุสลิม 
1. ให๎รีบบําบัดรักษาเมื่อเจ็บปุวย ทํานศาสดามุหัมมัดกลําวไว๎วํา "จงรักษา

เถิด แท๎จริงพระองค๑อัลลอฮ๑จะไมํทรงนําโรคลงมา เว๎นแตํพระองค๑จะนํายา เพื่อการ
บําบัดลงมาด๎วย ยกเว๎นโรคเดียว ที่ไมํมียารักษา คือโรคชรา”สํวนผลการบําบัดวําจะ
หายหรือไมํหาย หรือจะเรื้อรัง ข้ึนอยูํกับพระประสงค๑ของพระองค๑เทํานั้น 

2. การเจ็บปุวยเป็นการทดสอบ พระองค๑อัลลอฮ๑ได๎ตรัสไว๎ในอัลกุรอาน บท
ที่ 2 โองการที่ 155 มีความวํา "และแนํนอน เราจะทดสอบพวกเจ๎า ด๎วยสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งจากความกลัวและความหิว และด๎วยความสูญเสีย (อยํางใดอยํางหนึ่ง) จาก
ทรัพย๑สมบัติ ชีวิตและพืชผล และเจ๎าจงแจ๎งขําวดีแกํบรรดาผู๎อดทนเถิด " ดังนั้น 
ความเจ็บปุวยจึงเป็นการทดสอบอยํางหนึ่งจากอัลลอฮ๑ ทดสอบถึงความอดทนใน
การบําบัดรักษา ทดสอบถึงระดับความศรัทธาที่มีอยูํ ผู๎ปุวยที่เข๎าใจและมีความ
ศรัทธา จะมีกําลังใจที่จะตํอสู๎กับความเจ็บปุวยที่ประสบอยูํ 

3. ความเจ็บปุวยเป็นการลงโทษจากอัลลอฮ๑ สําหรับผู๎ที่อธรรมหรือฝืน
บทบัญญัติของพระองค๑ การเจ็บปุวยก็ถือเป็นการลงโทษ และให๎เขาสํานึกตัวได๎ และ
กลับเป็นคนที่เช่ือความศรัทธาในพระผู๎เป็นเจ๎าตํอไปแตํการลงโทษอาจไมํเกิดเฉพาะ
กับผู๎ฝุาฝืนเทํานั้น อาจจะทําให๎ผู๎ศรัทธาทั่วไป ต๎องได๎รับผลกระทบตามมาด๎วย ซึ่งก็
ถือเป็นการทดสอบความศรัทธาจากอัลลอฮ๑ไปด๎วย 

4. การเจ็บปุวยถือเป็นความเมตตาความเจ็บปุวยเปน็สิ่งที่ใกล๎เคียงกับความ
ตาย ดังนั้น เป็นโอกาสที่ผู๎ปุวยจะได๎ไมํยึดติดกับวัตถุหรือทรัพย๑สมบัติ เป็นโอกาสที่
ผู๎ปุวยจะได๎หันกลับมามองตัวเอง พิจารณาถึงสิ่งที่ผํานมา ขอลุแกํโทษในความผิด 
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บาปที่ผํานมา ได๎ปรับปรุงตัวเอง กํอนที่ความตายจะมาถึง ซึ่งไมํอาจแก๎ไขได๎แล๎ว 
ดังนั้น ความเจ็บปุวยจึงถือเป็นความเมตตาที่มีตํอมนุษย๑ 

5. อยําสิ้นหวังหรือท๎อแท๎อิสลามสอนให๎ทุกคน มีจิตใจที่เข๎มแข็งในการ
เผชิญกับอุปสรรคตํางๆ อยําท๎อแท๎หรือสิ้นหวังในความเมตตาของพระเจ๎า อิสลาม
ห๎ามการทําร๎ายตัวเอง ทั้งโดยตรงและโดยอ๎อม รํางกายของเราเป็นสิ่งที่พระเจ๎าให๎
มาดแูลรักษา ดังนั้น การฆําตัวตาย (Suicide) จึงถือเป็นบาปอยํางยิ่ง ผู๎ปุวยมุสลิมที่
มีอาการซึมเศร๎า จึงไมํคํอยพบวํามีการฆําตัวตาย เนื่องจากเขายังมีสุขภาวะทางจิต
วิญญาณที่แข็งแรงอยูํ (จากสถิติการฆําตัวตายพบได๎น๎อยที่สุด ใน 3-4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต๎) 

ในศาสนาอิสลาม การเลี้ยงดูบิดามารดาถือเป็นหน๎าที่อันดับที่สองรองจาก
การทําละหมาด และถือเป็นสิทธิของบิดามาดาที่จะคาดหวังวําจะได๎รับการดูแล ถือ
กันวําเป็นสิ่งที่นํารังเกียจเดียจฉันท๑ในการแสดงความฉุนเฉียวใดๆ เมื่อผู๎เฒําชรา
เริ่มทําอะไรลําบาก. 

พระผู๎เป็นเจ๎าทรงตรัสวํา:“ และพระเจ๎าของเจ๎าบัญชาวํา พวกเจ๎าอยํา
เคารพภักดีผู๎ใดนอกจากพระองค๑เทํานั้นและจงทําดีตํอบิดามารดาเมื่อผู๎ใดในทั้งสอง
หรือทั้งสองบรรลุสูวัํยชราอยํูกับเจา๎ ดังนั้นอยํากลําวแกํทั้งสองวํา และอยําขํูเข็ญทําน
ทั้งสอง และจงพูดแกํทํานทั้งสองด๎วยถ๎อยคําที่อํอนโยน และจงนอบน๎อมแกํทํานทั้ง
สอง ซึ่งการถํอมตนเนื่องจากความเมตตา และจงกลําววํา ข๎าแตํพระเจ๎าของฉัน ทรง
โปรดเมตตาแกํทํานทั้งสองเชํนที่ทั้งสองได๎เลี้ยงดูฉันเมื่อเยาว๑วัย.” (พระคัมภีร๑กุร
อาน, 17:23-24) 

ในทางศาสนาอิสลามมีหลักปฏิบัติในการสํงเสริมสุขภาพดังนี้คือ แนวคิด
การสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ มีความสอดคล๎องกับทัศนะของนักวิชาการศาสนาสํวน
ใหญํซึ่งมีความเห็นวํา การดําเนินการสํงเสริมสุขภาพผู๎สูงอายุ เพื่อเป็นการปูองกัน 
สํงเสริม และดูแลรักษาสุขภาพของผู๎สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่ดีกลําวคือ การประพฤติ
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ปฏิบัติในสิ่งที่ดีสามารถปูองกันโรคและชะลอความเสื่อมของรํางกายได๎อัลลอฮ๑ทรง
ตรัสในเรี่องการอุปโภคบริโภคที่มีความสมดุล เพื่อการสํงเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต ความวํา“โอ๎ลูกหลานอาดัมเอ๐ย จงเอา (คือให๎ถือปฏิบัติเป็นเนืองนิตย๑)  
เครื่องประดับกาย  (การสวมเครื่องนุํงหํมให๎  เรียบร๎อยขณะไปมัสยิดทุกแหํง ) ของ
พวกเจา ณ ทุกมัสยิด จงกินและจงดื่ม แตํจงอยําฟุุมเฟือยแท๎จริงพระองค๑ไมํชอบ
บรรดาผู๎ที่ผลฟุุมเฟือยทั้งหลาย”  (อัลอะอ๑รอฟ 7:31) 

มุสลิมกับการดูแลสุขภาพในยุคป๓จจุบันสุขภาพ เป็นสิ่งที่มนุษย๑ทุกคน
ปรารถนา เป็นป๓จจัยหนึ่งที่สําคัญที่จะนําความสงบสุขให๎กับชีวิต มุสลิมทุกคนถือวํา
การมีสุขภาพที่ดีนั้นเป็นนิอมัตอยํางหนึ่งจากอัลลอฮ๑ (ซ.บ.) ที่ควรจะรักหํวงแหน 
ดูแลทะนุถนอมเป็นอยํางดีและจะต๎องรู๎จักขอบคุณผู๎ให๎นิอมัตช้ินนี้ด๎วย นั่นคือ 
อัลลอฮ๑ (ซ.บ.) ด๎วยการกลําวซูโกรและปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม คือต๎องเป็นบําวที่ดี
และต๎องตักวาตํอพระองค๑อยํางแท๎จริง เพราะมนุษย๑สํวนใหญํจะหลงลืมไมํใช๎นิอมัต
นี้ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดตามเจตนารมณ๑ของอัลลอฮ๑ นั่นคือ เพื่อภักดี(อิบาดะห๑)ตํอ
พระองค๑ 

ทํานนบีมูฮําหมัดได๎กลําววํา“มีนิอมัต (ความสุข ความโปรดปราน) อยูํ 2 
ประการ มีคนสํวนใหญํจะหลงลืม นั่นคือ การมีสุขภาพที่ดีและมียามวําง” รายงาน
โดย อัลบุคอรี 

การดูแลสุขภาพในเชิงปูองกันโรค จะกระทําได๎ก็ตํอเมื่อผู๎นั้นหมั่นเพียรหา
ความรู๎เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ มีความรู๎ความเข๎าใจอยํางถํองแท๎แล๎วเกิดความ
ตระหนักพร๎อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีและนําไปปฏิบัติเป็นรูปธรรม
อยํางสม่ําเสมอ 

อิสลามยังมีคําสอน ข๎อปฏิบัติที่กลําวถึงหลักในการดูแลสุขภาพของผู๎ปุวย
มุสลิมเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในบริบทของศาสนาอิสลามและสามารถให๎การดูแลที่
ตอบสนองตํอความต๎องการด๎านจิตวิญญาณของผู๎ปุวยมุสลิมได๎อยํางสมบูรณ๑ สัจ
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ธรรมอยํางหนึ่งที่องค๑อัลลอฮ๑ได๎ทรงกําหนดไว๎คํูโลกและชีวิตก็คือความเปลี่ยนแปลง 
การเจ็บปุวยก็เป็นหนึ่งในความแปรผันที่เกิดข้ึนกับมนษย๑ เชํนเดียวกับการที่เกิดกับ
สิ่งมีชีวิตทั่วไปหรือบางครั้งมนุษย๑อาจเป็นสิง่มชีีวิตเดียวที่ต๎องเผชิญกับความเจ็บปุวย
มากกวําสิ่งอื่น อันเนื่องมาจากป๓จจัยด๎านความต๎องการที่ไมํสิ้นสุดในตัวเองบวกกับ
ป๓จจัยธรรมชาติอื่น ที่กํอให๎เกิดโรคภัยหลากหลายตามมา ศาสนาอิสลามจึงถือวํา
ความเจ็บปุวยเป็นปกติวิสัยของมนุษย๑ เป็นบททดสอบคุณคําความเป็นมนุษย๑
เชํนเดียวกับบททดสอบอื่นๆ  

ทัศนะอิสลามนั้น จะต๎องมีมิติด๎านจิตวิญญาณเข๎ามาเกี่ยวข๎องด๎วย เพราะ
มุสลิมมีการดําเนินชีวิต ตามวิถีทางของศาสนาตลอดเวลา และมีความสัมพันธ๑กับ
พระผู๎เป็นเจ๎า มีความศรัทธาในพระองค๑อัลลอฮฺดังนั้น ในศาสนาอิสลาม จึงได๎เน๎น
มิติด๎านจิตวิญญาณ (spiritual well-being)  ซึ่งเช่ือกันวําสุขภาวะที่สมบูรณ๑ ทางจิต
วิญญาณ จะเป็นพลังที่จะนําไปสูํสุขภาพที่ดีโดยรวม เนื่องจากอิสลามมิได๎เป็นเพียง
ศาสนา แตํเป็นวิถีในการดําเนินชีวิต (the way of life)  ตั้งแตํลืมตา จนหลับตา 
ตั้งอยูํในกรอบแนวทางศาสนาที่บัญญัติไว๎ในคัมภีร๑อัลกุรอาน และแบบอยํางของ
ทํานศาสดา มุหัมมัด ทั้งในเรื่องการกิน การนอน กิจวัตรทั่วไป เรื่องสุขภาพ อนามัย 
การเจ็บปุวย ความตาย เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การศึกษา 
สังคม วัฒนธรรม เป็นต๎น  ซึ่งมีบัญญัติไว๎ทั้งสิ้น โดยในเรื่องสุขภาพและความ
เจ็บปุวยนั้นด๎วย อิสลามได๎พูดถึงอยํางละเอียด ทั้งด๎านการสํงเสริม ปูองกัน 
บําบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งมุสลิมทุกคนต๎องนํามาปฏิบัติ ดังนั้น การสร๎าง
สุขภาวะทางจิตวิญญาณในผู๎ปุวยมุสลิม จึงควรสอดคล๎องกับหลักความเช่ือของ
ผู๎ปุวยด๎วยดังนั้นการตอบสนองด๎านจิตวิญญาณของผู๎สูงอายุมุสลิมควรมี ดังนี้ (อุไร
และอนงค๑,2552) 
           1.ด๎านการมีความหมาย และเปูาหมายของชีวิต ของผูส๎ูงอายุมสุลิม คือ 

การอนุญาตให๎ผูป๎ุวย และญาติได๎ปฏิบัติตามความเช่ือ เพื่อได๎ระลกึถึงพระเจ๎า 
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เชํน การละหมาด การกลําวขอพรตํางๆ ได๎แกํ การสวดดุอาห๑ การกลําวบทยาซีน 
การกลําวถึงพระอัลลอฮ๑ เป็นต๎น 

           2.ด๎านการมีความสัมพันธ๑กับบุคคลอื่น สิ่งแวดล๎อม และพลังนอกเหนือตน 
คือ การอนุญาตใหผ๎ู๎ปุวยและญาติได๎ปฏิบัติตามความเช่ือทางศาสนา เชํน การ
อนุญาตให๎ทํากจิกรรมด๎านศาสนาในหอผูป๎ุวย เป็นต๎น การให๎การดูแลในกิจกรรม
พยาบาลตํางๆ ด๎วยทําทีที่อํอนโยน ไมํรังเกียจ เปิดโอกาสใหผ๎ู๎ปุวยและญาติมี
สํวนรํวมในการตัดสินใจ รวมทั้งการจัดสิ่งแวดล๎อมทีเ่อื้ออํานวยตํอการปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนา ฯลฯ 

         3.ด๎านการมีความหวัง คือ การชํวยเหลือสํงเสริมด๎านความหวัง เพื่อให๎ผู๎ปุวย
รู๎สึกมีคุณคําและมี      ความสุขในชีวิต กิจกรรมดังกลําวได๎แกํ อนุญาตให๎ญาติอยูํ
กับผู๎สูงอายุ เพื่อปฏิบัติตามความเช่ือทางศาสนา การชํวยเหลือสนับสนุนและเป็น
กําลังใจให๎กับผู๎ปุวยและญาติ ผู๎ปุวยได๎รับการดูแลอยํางสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย๑ 
ชํวยให๎ผู๎ปุวยปราศจากความทุกข๑ทรมาน เป็นต๎น 
การพยาบาลท่ีตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้สูงอายุมุสลิม 
 การตอบสนองความต๎องการด๎านจิตวิญญาณมีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎
ผู๎ปุวยมีความผาสุกด๎านจิตวิญญาณ มีความสงบสุข มีความหวัง มีพลังในการดํารงชีวิต 
โดยนําข๎อมูลที่ได๎จากการประเมินด๎านจิตวิญญาณจากการสังเกต และสัมภาษณ๑ 
(Highfield, 1992) และแนวคิดหลักศาสนาอิสลาม (เสาวนีย๑, 2535)แนวทางในการ
ตอบสนองความต๎องการด๎านจิตวิญญาณ ซึ่งพยาบาล เป็นผู๎ที่ ให๎การตอบสนองนั้น
จะต๎องมีการเตรียมตัวเองกํอนที่จะให๎การตอบสนองความต๎องการ ด๎านจิตวิญญาณ โดย
ได๎มีลักษณะของผู๎ที่สามารถสัมผัสจิตวิญญาณของผู๎อื่นได๎ดี พยาบาลควรจะเลือกใช๎
กิจกรรมพยาบาล ตามความเหมาะสม และตามสภาพของผู๎ปุวย โดยมีหลักสําคัญใน
การตอบสนองความต๎องการด๎านจิตวิญญาณ(อุไรและอนงค๑,2552) ดังนี้ 
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 1. การพยาบาลที่ตอบสนองความต๎องการด๎านการมีความหมายและ
เปูาหมายในชีวิต เพื่อเป็นการสร๎างความค๎ุนเคย และความไว๎วางใจระหวํางพยาบาล
กับผู๎ปุวยและญาติ เพราะเรื่องจิตวิญญาณของบุคคลมีลักษณะเฉพาะเป็นเรื่องที่
ละเอียดอํอน (อวยพร, 2534) ไมํควรเป็นประเด็นในการสนทนาระหวํางผู๎ที่พบกัน
ครั้งแรก โดยจะต๎องเป็นผู๎ฟ๓งที่ดี รู๎จังหวะเวลาที่ควรจะพูด หรือไมํควรพูด บางครั้ง
อาจใช๎เพียงการนั่งเงียบๆ เป็นเพื่อน เพื่อให๎เวลาแกํผู๎ปุวยและญาติในการมองย๎อนกลับ
พิจารณาตนเอง การสังเกตกิริยาทําทางภาษากายของผู๎ปุวยและญาติ เป็นต๎น การ
สื่อสารของพยาบาลจะต๎องไมํเป็นสิ่งที่ลดความหวังของผู๎ปุวย ต๎องกระตุ๎นให๎เกิด
ความหวัง ต๎องทําให๎ผู๎ปุวยรู๎สึกมีคุณคํา รับรู๎ถึงความหมายของชีวิต โดยการสื่อสารยงั
ชํวยให๎พยาบาลรวบรวมพฤติกรรม หรือสิ่งตํางๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาและความเช่ือของ
ผู๎ปุวย (ทัศนีย๑, 2543) ดังนั้นพยาบาลจึงต๎องมีทักษะการติดตํอสื่อสารที่ดี ในการ
อนุญาตให๎ผู๎ปุวยและญาติได๎ปฏิบัติความเช่ือทาง ศาสนาเพื่อระลึกถึงพระเจ๎า เพราะ
ผู๎สูงอายุมุสลิมมีความต๎องการด๎านการให๎และการรับความผูกพัน การให๎และการรับ
การอภัย และการให๎และการรับความไว๎วางใจจากพระเจ๎า    ผู๎สูงอายุมุสลิม ต๎องการ
มีความสัมพันธ๑ที่ดีกับพระอัลลอฮ๑ มีความศรัทธาในพระองค๑ เชํน การกลําวขออภัยตํอ
พระอัลลอฮ๑ในความผิดพลาดที่ผํานมา (การเตาบะฮ๑) การขอพรจากพระอัลลอฮ๑เพื่อให๎
ได๎รับความสุขสบายไมํทุกข๑ทรมาน  เป็นต๎น ผู๎ที่มีความสัมพันธ๑ด๎านนี้อยํางสมบูรณ๑จะ
เป็นผู๎ที่มีสุขภาพทางจิตวิญญาณที่ดี ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ จิตสิริ (2548) 
ซึ่งศึกษาความเข๎าใจสถานการณ๑ที่กํอให๎เกิดความเครียด การรับรู๎ความต๎องการทาง 
ด๎านจิตวิญญาณกับการมีสํวนรํวมของผู๎ดูแลมุสลิมในการดูแลด๎านจิตวิญญาณ ผู๎ปุวย
ไทยมุสลิมที่ใสํเครื่องชํวยหายใจ ผู๎ดูแลมีสํวนรํวมขอพรจากองค๑อัลลอฮ๑ในระดับสูง  
 2. การพยาบาลที่ตอบสนองความต๎องการมีสัมพันธ๑กับบุคคลอื่น 
สิ่งแวดล๎อมและพลังนอกเหนือตน คือ การชํวยกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งเป็นการอนุญาต
ให๎ผู๎ปุวยและญาติได๎มีการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและความเช่ือที่ไมํเป็นอันตรายตํอ
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สุขภาพ โดยผู๎ปุวยและญาติอาจมีการขอให๎ผู๎นําทางศาสนามาสวดมนต๑หรือปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนา เชํน การกลําวขออภัยตํอพระอัลลอฮ๑ในความผิดพลาดที่ผํานมา 
จากขอพรจากพระอัลลอฮ๑ เพื่อได๎รับความสุขสบายไมํทุกข๑ทรมาน การสวดมนต๑หรืออําน
คัมภีร๑ พยาบาลควรจะมีการเตรียมสิ่งแวดล๎อมที่เป็นสํวนตัว บางครั้งพยาบาลมีการ
สวดมนต๑ภาวนาให๎ เพื่อให๎ผู๎ปุวยได๎รู๎สึกวํามีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ พยาบาลควรที่จะ
เคารพในความเช่ือ และเคารพในจิตวิญญาณของผู๎ปุวย ไมํควรยึดถือความเช่ือของ
ตนเป็นมาตรฐาน (ทัศนีย๑, 2543; อวยพร, 2534) นอกจากนี้ต๎องมีการสํงเสริมการ
ปฏิบัติตามความเช่ือ การสวดภาวนา การทําสมาธิ ตามความศรัทธาของผู๎ปุวย จะ
ชํวยให๎ผู๎ปุวยได๎รับรู๎ถึงความหวังของตนเอง เพราะเป็นวิธีที่ชํวยให๎ผู๎ปุวยเข๎าสูํความ
สงบมีโอกาสในการมองย๎อนถึงชีวิต และเข๎าใจสัจธรรมของชีวิตยิ่งข้ึน (นิตยา, 
2542) ควรเปิดโอกาสให๎ใช๎วัตถุมงคลตํางๆ หากจําเป็นต๎องเก็บรักษาให๎พยาบาล
ต๎องระวังอยําให๎สูญหายและเก็บรักษาไว๎ในที่อันควร อีกทั้งต๎องมีการเอื้ออํานวย
ความสะดวกให๎กับผู๎ปุวยได๎มีสํวนรํวมในพิธีกรรมทางศาสนา หรือได๎ มีโอกาส
ประกอบศาสนกิจ การจัดสิ่งแวดล๎อมให๎เหมาะสมกับการสวดภาวนา บุคคลสําคัญทาง
ศาสนามาพูดคุย เป็นต๎น (อวยพร, 2534) นอกจากนี้ควรมีการพิทักษ๑สิทธิผู๎ปุวยใน
การแสดงออกถึงความเช่ือทางศาสนา หรือสิ่งยึดเหนี่ยวของผู๎ปุวย เมื่อการรักษา
ขัดแย๎งกับความเช่ือทางศาสนา หรือสิ่งยึดเหนี่ยวควรหาวิธีการรอมชอมให๎มากที่สุด 
เพื่อให๎ผู๎ปุวยสามารถปฏิบัติตามสิ่งที่ยึดเหนี่ยวและรับการรักษา พยาบาลที่ถูกต๎อง 
(อวยพร, 2534) ดังนั้นเมื่อเจ็บปุวยจําเป็น ต๎องเข๎ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 
ต๎องการพยาบาลที่ดี สิ่งแวดล๎อมที่ดี แพทย๑ที่ดี ที่ชํวยในการดูแลด๎วยความอํอนโยน 
เมตตากรุณา หํวงใย อาทร ต๎องการให๎มีญาติมาเยี่ยมเยียน เพื่อเป็นกําลังใจ และมี
พลังในการตํอสู๎ตํอไป (วงรัตน๑, 2544)แตํการที่คนเราจะมีความสัมพันธ๑ที่ดีกับบุคคล
อื่น เราต๎องมีความไว๎วางใจกับบุคคลอื่นเสียกํอน ซึ่งเป็นลักษณะของปฏิสัมพันธ๑ใน
ทางบวก สามารถบอกความต๎องการของตนเอง สามารถเจรจาตํอรองกับผู๎อื่นเพื่อ
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ตอบสนองความต๎องการของตนเอง โดยมีบรรยากาศของการยอมรับมีความซื่อสัตย๑ซึ่ง
กันและกัน สามารถที่จะพึ่งพาและคาดหวังความชํวยเหลือซึ่งกันและกันในยามจําเป็น 
และยอมรับความชํวยเหลือจากผู๎อื่นด๎วยเหตุผลตรงไปตรงมา (Holmberg, 1993) คน
ที่มีความไว๎วางใจที่สมบูรณ๑จะรู๎สึกความหมายของชีวิต และจะได๎รับการยืนยันซ้ํา
จากการมีปฏิสัมพนัธ๑ และติดตํอสื่อสารกับผู๎อื่นมาตลอด ในความสัมพันธ๑เหลํานี้บุคคล
จะคงไว๎ซึ่งความรู๎สึกในความเป็นเอกลักษณ๑และความเข๎มแข็งภายในของตนที่
จําเป็นต๎องใช๎ในการเผชิญป๓ญหาเมื่อมีความเครยีดรุนแรง คนที่มีสุขภาพดีก็จะค๎นหา
ข๎อมูลด๎านจิตวิญญาณที่เกี่ยวข๎องเพื่อประคับประคอง และแนะนําชํวยเหลือก็จะ
เป็นโอกาสดีที่ภาวะวิกฤตที่เข๎ามาน้ันทําให๎บุคคลมีการพัฒนาทางด๎านจิตวิญญาณ ผู๎
ที่มีความระแวงสงสัยมักจะมีความรู๎สึกวําภาพลักษณ๑เบี่ยงเบนไป ประกอบกับ
ความรู๎สึกวําหาความหมายของชีวิตไมํได๎ จะต๎องตํอสู๎กับความรู๎สึกสิ้นหวัง และ
พยายามที่จะคงไว๎ซึ่งเอกลักษณ๑ของตนเอง โดยไมํได๎ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนการคิด อารมณ๑ และการมีปฏิสัมพันธ๑กับผู๎อื่นที่เกิดข้ึนอยํางช๎าๆ บางคนจะ
เริ่มใฝุหากลุํมศาสนาหรือองค๑กรตํางๆ เพื่อทําให๎การรับรู๎ตนเองดีข้ึนทั้งนี้ เพื่อที่จะ
ตํอสู๎กับความรู๎สึกหมดหวังของตนเอง และคงไว๎ซึ่งความรู๎สึกวําชีวิตยังมีความหมาย 
(อัจฉราพร, 2538) การศึกษาของจินตนา (2548) เรื่องการให๎ความสําคัญและการรับรู๎
ตํอการพยาบาลด๎านจิตวิญญาณของพยาบาลและผู๎สูงอายุมุสลิม พบวํากิจกรรมการ
พยาบาลด๎านจิตวิญญาณที่ผู๎สูงอายุให๎ความสําคัญ 1 ใน 5 กิจกรรม คือ การที่พยาบาล
บอกหรือแสดงความหํวงใจผู๎สูงอายุมุสลิม โดยการพูดคุยหรือการสัมผัสอยําง
อํอนโยน เป็นต๎นรวมทั้ง นุจรินทร๑ (2545) ซึ่งศึกษาประสบการณ๑การดูแลผู๎ปุวย
ระยะสุดท๎าย พบวํา พยาบาลสํงเสริมให๎ประกอบกิจกรรมตามความเช่ือด๎านจิต
วิญญาณด๎วย เชํนเดียวกับการศึกษาของ ธัสมน (2542) เรื่อง ผลการสอนการ
พยาบาลโดยใช๎กรณีศึกษาตํอความสามารถในการตัดสินใจในการพยาบาลที่เน๎น
จริยธรรม และการดูแลด๎านจริยธรรม และการดูแลด๎านจิตวิญญาณ พบวํา การเรียน
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การสอนโดยใช๎กรณีศึกษา เน๎นการมีสํวนรํวมของผู๎เรียน เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียน
วิเคราะห๑ วิจารณ๑ได๎ ซึ่งมีผลทําให๎พยาบาลสามารถพัฒนาในการดูแลด๎านจิต
วิญญาณได๎ดียิ่งขึ้น 
 3. พยาบาลที่ตอบสนองความต๎องการด๎านการมีความหวัง คือ 
การให๎กําลังใจแกํผู๎ปุวยและญาติพยาบาลต๎องรู๎จักให๎กําลังใจ และอนุญาตให๎ญาติเข๎า
เยี่ยมผู๎ปุวย เพราะตามหลักศาสนาอิสลาม การเยี่ยมผู๎ปุวยถือวําการให๎ความชํวยเหลือ
แกํเพื่อนมนุษย๑หรือผู๎เผชิญกับความเจ็บปุวยถือเป็นหน๎าที่สําคัญประการหนึ่งของ
มนุษย๑ที่จะต๎องปฏิบัติ (สิวลี, 2542 อ๎างตาม วงรัตน๑, 2544) ดังนั้น การเยี่ยมผู๎ปุวยจึงถือ
เป็นหน๎าที่ของมุสลิมที่ต๎องปฏิบัติเพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนและขอพร (ดุอาอ๑) จากพระผู๎
เป็นเจ๎าเพื่อให๎ผู๎ปุวยหายจากโรคหรือบรรเทาอาการเจ็บปุวย (บรรจง, 2543) จึง
สังเกตได๎วําผู๎ปุวย ที่เป็นมุสลิมจะมีญาติมาเยี่ยมเยียนเป็นจํานวนมากและมีการเยี่ยม
เยียนสม่ําเสมอ (สิวลี, 2544) การเยี่ยมเยียนทําให๎ผู๎ปุวยรู๎สึกวําตนเองมีคุณคํา เกิด
ความอบอุํนและรับรู๎ถึงความปรารถนาดีที่ญาติมิตรมีให๎ ซึ่งจะกํอให๎เกิดพลังในการ
ตํอสู๎กับโรคร๎ายที่รุมเร๎ารํางกายอยูํ ศาสดามูฮัมหมัดจึงสํงเสริมการเยี่ยมเยียนผู๎ปุวย
และถือวําสิทธิข้ันพื้นฐานอยํางหนึ่งที่ผู๎ปุวยพึงได๎รับจากคนที่สุขภาพแข็งแรงอยูํ ก็
คือ การไปเยี่ยมเยียนนั่นเอง (อาศิส, 2547) นอกจากการเยี่ยมเยียนแล๎วนั้นสิ่งที่
ญาติมิตร ผู๎ดูแลและคนรอบข๎างผู๎ปวุยควรปฏิบัติก็คือ การเสริมสร๎างความหวังให๎แกํ
ผู๎ปุวยให๎เขามีกําลังใจ มุสลิมไมํควรสิ้นหวังในความเมตตาของ อัลลอฮ๑ ทํานศาสดา
กลําววํา “เมื่อทํานเข๎าไปเยี่ยมผู๎ปุวยก็จงให๎ความหวังแกํเขาที่จะมีชีวิตอยํูตํอไป” ซึ่ง
จริงๆ แล๎วการให๎ความหวังแกํผู๎ปุวยน้ันไมํได๎ไปขัดขวางกําหนดสภาวะของ อัลลอฮ๑
แตํอยํางใด เพียงแตํทําให๎ผู๎ปุวยมีกําลังใจดีข้ึนเทํานั้น ดังนั้น คําวํา “ให๎ความหวังแกํ
ผู๎ปุวย” จึงหมายถึง การพูดที่ทําให๎เขาหวังวําเขาคงจะมีชีวิตอยูํตํอไปได๎อีก เชํน กลําววํา 
“อินชาอัลลอฮ๑ พระองค๑คงให๎ทํานได๎หายปุวยจากอาการเจ็บปุวย” “พระองค๑คงให๎ทํานมี
ชีวิตยืนยาวและได๎กระทําความดีตํอไป”นอกจากการให๎ความหวังและการเสริมสร๎าง
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กําลังใจแกํผู๎ปุวยแล๎วนั้น ญาติมิตร ผู๎ดูแล ผู๎มาเยี่ยมจะต๎องชักชวนให๎ผู๎ปุวยประกอบ
ความดีละเลิกสิ่งที่ไมํดีทั้งหลายเพราะมุสลิมมีหน๎าที่ต๎องตักเตือนระหวํางกันเสมอ
และทุกคนควรน๎อมรับคําตักเตือนให๎กระทําความดีทั้งนี้ต๎องดูสภาพการณ๑ของผู๎ปุวย
ด๎วย โดยเฉพาะอยํางยิ่งหากผู๎ปุวยละเลยความดีหรือกระทําผิดโดยรู๎เทําไมํถึงการณ๑ 
เชํน หากผู๎ปุวยละเลยเรื่องละหมาดก็ต๎องเตือนให๎ตระหนักถึงความสําคัญของการ
ละหมาด แม๎วําเขาจะอยูํในภาวะเจ็บปุวยก็ตาม แตํให๎ปฏิบัติเทําที่จะสามารถกระทํา
ได ๎
 
แนวคิดศาสนาพุทธในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

การดูแลผู๎สูงอายุ พบวําจุดมุํงหมายที่สําคัญที่สุดในการดูแลผู๎สูงอายุคือ 
การพยาบาลเพื่อให๎ผู๎สูงอายุได๎กลับไปใช๎ชีวิตที่เหลืออยูํอยํางมีความสุข ไมํทุกข๑
ทรมานจากภาวะโรคที่เป็นอยูํ มีอิสระที่จะดําเนินชีวิตอยํางมีคุณภาพตามที่ตน
ต๎องการ ถึงแม๎สภาพรํางกายจะเสื่อมถอยลงไปตามวัย หรือมีโรคเรื้อรังตํางๆอยูํก็
ตาม ผู๎สูงอายุจะมีการปรับตัวและเรียนรู๎ในการดูแลตนเองตามศักยภาพ ดังนั้น 
บทบาทพยาบาลที่สําคัญคือการทําให๎ผู๎สูงอายุเหลํานั้น เกิดแรงจูงใจ ไมํท๎อถอย 
และสามารถดําเนินชีวิตได๎ด๎วยตนเอง โดยพึ่งพาผู๎อื่นน๎อยที่สุด ทําให๎เกิดแรงจูงใจใน
การดูแลตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตํอไปได๎ ซึ่งผู๎สูงอายุจะสามารถสัมผัสได๎ถึง
หัวใจที่มีความปรารถนาดีของผู๎ที่ให๎การดูแลรักษาพยาบาล เชํนเดียวกับทําน 
นายแพทย๑ประเวศ วะสี ได๎กลําวในงานวันมหิดล เมื่อปี 2549 วํา “ผู๎ปุวยเองเมื่อมี
ความสุข รํางกายจะหลั่งสารแหํงความสุข หรือ เอ็นโดรฟิน ออกมา และชํวยให๎
โรคภัยไข๎เจ็บหายได๎เร็วข้ึนด๎วย บุคลากรทางการแพทย๑จึงควรเรียนรู๎และสร๎าง
พื้นฐานของหัวใจแหํงความเมตตา และรักษาด๎วยความเป็นเพื่อนมนุษย๑ ” แตํ
เนื่องจากป๓จจุบันความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีล้ําหน๎าไปไกลมาก การ
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รักษาพยาบาลจึงเปน็แบบการแพทย๑ที่ทันสมัย (Modernized Health Care) แม๎จะ
ได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของคนจํานวนมาก แตํอาจลืมหัวใจความเป็นมนุษย๑ โดย
ไมํได๎ตระหนักถึงความต๎องการทางด๎านจิตใจ อารมณ๑ หรือสิ่งแวดล๎อมโดยรวมของ
ผู๎สูงอายุ ดังนั้น ทีมทางการแพทย๑จึงควรมีการนําเอาศาสตร๑แหํงการเยียวยามนุษย๑
ให๎ครบทั้งด๎านรํางกาย จิตใจ สังคมทั้งหมด ซึ่งเป็นแบบองค๑รวม (Holistic Care) ที่
บูรณาการในการพัฒนาระบบการให๎บริการที่จะแยกสํวนไมํได๎ 

 
หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ 

1. พยาบาลต้องเรียนรู้และเข้าใจผู้สูงอายุ การพยาบาลผู๎สูงอายุที่มี
ประสิทธิภาพ พยาบาลจะต๎องมีความรู๎ด๎านผู๎สูงอายุในเรื่องสัจธรรมของชีวิตตั้งแตํ
เกิดจนตายการเปลี่ยนแปลงทางจิตสังคมและจิตวิญญาณในวัยสูงอายุความสมารถ
และการปรับตัวของผู๎สูงอายุ และพฤติกรรมที่ผู๎สูงอายุแสดงออก 

2. พยาบาลต้องให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัวพยาบาลควรให๎
ความรู๎แกํผู๎สูงอายุ ดังนี ้

2.1 การเตรียมตัวกํอนเกษียณ การเตรียมตัวสําหรับการปลดเกษียณ
วํา เป็นการยากที่จะระบุแนํนอนวําแตํละคนและสังคมควรจะทําอยํางไร  จึงจะมี
ความมั่นใจวําได๎มีการปรับปรุงตัวไว๎อยํางดีในวัยสูงอายุ  ทั้งนี้ข้ึนกับการเตรียมตัว
และอาชีพของบุคคล ผู๎สูงอายุควรมีการเตรียมตัว ดังนี ้

2.1.1 การเตรียมตัวด๎านการเงิน บุคคลควรจะได๎มีการสะสมเงิน
บางสํวนตั้งแตํเริ่มทํางาน เพื่อไว๎ใช๎จํายสํวนตัวและเก็บไว๎ใช๎ในกรณีฉุกเฉิน เพราะ
รายได๎ของผู๎สูงอายุจะลดลง อาจทําให๎อาจเกิดป๓ญหาทางด๎านเศรษฐกิจได๎หากมิได๎มี
การเตรียมตัวในเรื่องนี้ 

2.1.2 การเตรียมตัวด๎านรํางกายและจิตใจ  ควรมีการเตรียมตัว
ตั้งแตํวัยหนุํมสาว เพื่อให๎มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ๑แข็งแรง  ในวัย
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สูงอายุควรรับประทานอาหารอยํางถูกต๎อง  ออกกําลังกายอยํางเหมาะสม อยูํใน
สิ่งแวดล๎อมที่ดี และทําจิตใจให๎รําเริงแจํมใส หลีกเลี่ยงอบายมุขตํางๆ รวมทั้งควร
หมั่นตรวจสุขภาพรํางกายอยํางสม่ําเสมอ 

2.1.3 การเตรียมตัวด๎านสังคมและสิ่งแวดล๎อม บุคคลควรเตรียมที่
อยูํอาศัยที่เหมาะสมในวัยสูงอายุ คือ ที่อยูํอาศัยที่ไมํต๎องข้ึนลงบันได มีห๎องน้ําอยูํ
ใกล๎ใช๎ได๎สะดวก นอกจากนั้น ควรจะได๎เตรียมบุคคลที่จะอยูํเป็นเพื่อนในวัยสูงอายุ
ซึ่งอายเป็นลูกหลาน พี่น๎อง หรือบุคคลใกล๎ ชิดอื่น เพื่อพึ่งพาอาศัยในกรณีที่
จําเป็น ผู๎สูงอายุสํวนใหญํยังพอใจที่จะอยูํรวมกับลูกหลานและมีความสุขที่ได๎เห็น
ความเจริญก๎าวหน๎าของลูกหลาน 

2.1.4 การเตรียมงานอดิ เรก  หรือการใ ช๎เวลาวํางอยําง
เหมาะสม ซึ่งควรจะต๎องเป็นสิ่งที่ไมํเป็นอันตราย ไมํหนักเกินไป ไมํเสียคําใช๎จําย
มาก และไมํรบกวนผู๎อื่น ได๎แกํ การปลูกต๎นไม๎ การจัดบ๎าน การเลํนดนตรี การไป
เที่ยวสถานที่ตํางๆ การเลี้ยงสัตว๑ การทํางานอดิเรกที่ชอบ การใช๎เวลาวํางอยําง
ถูกต๎อง (ประคอง, 2550) จะชํวยให๎ผู๎สูงอายุเกิดความเพลิดเพลิน และเกิดประโยชน๑
แกํตนเอง ทําให๎ชีวิตผํานไปอยํางมีความหมายและเกิดความสุข 

2.1.5 การศึกษาหาความรู๎เกี่ยวกับผู๎สูงอายุเพื่อชํวยให๎บุคคลเข๎าใจ
และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในวันสูงอายุ ทําให๎ผู๎สูงอายุปรับตัวได๎งําย
ข้ึน สามารถเผชิญกับความเสื่อมโทรม  และเตรียมรับบทบาทใหมํได๎ การมี
ความสัมพันธ๑กับสังคมและชํวยให๎ผู๎สูงอายุเกิดความรู๎สึกถึงการเป็นเจ๎าของ  และมี
สํวนรํวมในสังคม 

2.2 การดูแลสุขภาพรํางกายและจิตใจในวัยสูงอายุ เพื่อให๎ผู๎สูงอายุ
มีสภาวะสุขภาพที่ดี สามารถชํวยเหลือตนเอง และพึ่งพาอาศัยผู๎อื่นน๎อยที่สุด 

2.3 การเพิ่มรายได๎ ในผู๎สูงอายุบางรายอาจมีความจําเป็นต๎องเพิ่ม
รายได๎เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจไมํดี พยาบาลควรดูแลให๎คําแนะนําตามความ
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เหมาะสมและตรงตามความสามารถของผู๎สูงอายุสํวนในด๎านครอบครัว  พยาบาล
ต๎อ ง ให๎ ความรู๎ และ คํา แนะนํ าตํ า งๆ  เพื่ อ ใ ห๎ ครอบครั ว เ กิ ดความรู๎ แล ะ
เข๎าใจ ยอมรับ เคารพยกยํอง รัก และกตัญ๒ูตํอผู๎สูงอายุ โดยเน๎นให๎ครอบครัว
ตระหนักถึงบทบาท และความสําคัญของผู๎สูงอายุแตํอดีตจนถึงป๓จจุบันและอนาคต 
(ประคอง, 2550) 

 
3. พยาบาลต้องส่งเสริมการปรับตัว 
3.1 สํงเสริมการดูแลตนเอง โดยพยาบาลจะต๎องประเมินความสามารถของ

ผู๎สูงอายุและสํงเสริมสนับสนุนให๎ผูส๎งูอายุดูแลตนเองอยํางถูกต๎อง เพิ่มความสามารถ
ของผู๎สูงอายุ 

3.2 ปรับปรุงสิ่งแวดล๎อม เพื่อกระตุ๎นและสํงเสริมการรับรู๎ ปูองกันป๓ญหา
การแยกตัว แสงสวํางต๎องพอเหมาะ เพราะถ๎ามืดเกินไปจะทําให๎การมองเห็นลดลง
และเพิ่มความสับสน ขจัดเสียงรบกวนให๎มีน๎อยที่สุด การได๎ยินที่ลดลงจะทําให๎
ผู๎สูงอายุเกิดความหวาดระแวง 

3.3 สํงเสริมความรู๎สึกมีคุณคําและความสามารถของผูส๎งูอายุ โดยการให๎ทํา
กิจกรรมที่เป็นประโยชน๑แกํตนเอง ครอบครัวและสังคม เชํน การดูแลบ๎าน การเลี้ยง
หลาน และการให๎คําปรึกษาตามความสามารถของตน 

3.4 มีการแนะนําให๎ผู๎สูงอายุเข๎าใจเมื่อมีกิจกรรมใหมํเกิดข้ึน  เพื่อลด
ความเครียดและชํวยให๎ผู๎สูงอายุปรับตัวได๎งํายข้ึน 

3.5 ให๎การพยาบาลโดยไมํเรํงรีบ เพราะการเรํงรีบจะทําให๎ผู๎สูงอายุเกิด
ความอึดอัดใจ และเกิดความล๎มเหลวทางด๎านพฤติกรรม            

3.6 อธิบายวิธีการช๎าๆ ชัดเจน ใช๎ภาษางําย 
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4.พยาบาลด้านจิตวิญญาณในผู้สูงอายุ    
 การพยาบาลด๎านจิตวิญญาณในผู๎สูงอายุ แบํงออกเป็น 2 กลุํมตามความ
เช่ือของผู๎สูงอายุ คือ 

4.1 กลุํมที่มีความเช่ืออํานาจภายในตนเอง การพยาบาลผู๎สูงอายุในกลุํมนี้
ควรเน๎นการเสริมความเ ช่ืออํานาจภายในให๎มากข้ึน  โดยเน๎นการให๎ข๎อมูลที่
ถูกต๎อง ชํวยให๎ผู๎สูงอายุได๎มีโอกาสเลือกตัดสินใจปฏิบัติด๎วยตนเอง  

4.2 กลุํมที่มีความเช่ืออํานาจภายนอกตนสูงในกลุํมนี้พยาบาลควรจะต๎อง
เน๎นการเปลี่ยนแปลงความเช่ือ โดยอาศัยวิธีการรํวมกันดังนี้   
   

4.2.1 สร๎างสิ่งกระตุ๎นให๎ผู๎สูงอายุได๎รับข๎อมูลที่ถูกต๎อง โดยการจัด
กลุํมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู๎สูงอายุอื่นที่มีความเช่ืออํานาจภายในตน
สูง เพื่อชํวยให๎ผู๎สูงอายุเกิดการเปลี่ยนแปลงความเช่ือ และเจตคติของตนเอง 
   

4.2.2 สร๎างกิจกรรมให๎ผู๎สูงอายุได๎ลองปฏิบัติโดยการอธิบายให๎
เข๎าใจป๓ญหาที่ เกิดข้ึน กําหนดพฤติกรรมให๎ปฏิบัติพร๎อมทั้ งชํวยเหลือในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให๎ผู๎สูงอายุได๎พบกับความเป็นจริง และปฏิบัติได๎อยําง
ถูกต๎อง 

4.2.3 ให๎คําปรึกษา เพื่อวิเคราะห๑ป๓ญหารํวมกัน พร๎อมทั้งช้ีให๎เห็น
ข๎อเท็จจริงที่เกิดข้ึนการพยาบาลผู๎สูงอายุได๎เริ่มตั้งแตํปี พ .ศ.2530 เนื้อหาการ
พยาบาลผู๎สูงอายุได๎ถูกบรรจไุว๎เป็นสวํนหนึ่งของวิชาการพยาบาลผู๎ใหญํและผู๎สูงอายุ
ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
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4. ปัญหาสุขภาพท่ีพบบ่อยในผู้สูงอายุและการดแูลตนเองเบ้ืองต้น ทฤษฎี2
ปฏิบัติ7 

การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการท่ีมีหัวใจความเป็นมนุษย์ 
 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู๎สูงอายุในป๓จจุบัน  มุํงเน๎นเพื่อให๎เกิดการ
ตอบสนองทางด๎านคลินิก ครอบคลุมด๎านจิตสังคม เศรษฐกิจ ซึ่งทีมการดูแลจะมีการ
วางแผนลํวงหน๎าตั้งแตํรับผู๎ปุวยในโรงพยาบาล ประเมินปรับเปลี่ยนแผนการดูแล 
จนกระทั่งจําหนํายกลับบ๎าน โดยมีเปูาหมายเพื่อลดความเสือ่มถอยของการทําหน๎าที ่
การสํงเสริมการทําหน๎าที่ของรํางกาย การประเมินวางแผนดังกลําว จึงควรนําผู๎ปุวย
และครอบครัวเข๎ามามีสํวนรํวมเพื่อใหเ๎กิดผลลัพธ๑ที่ตรงตามความต๎องการและป๓ญหา
ของผู๎สูงอายุได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 แนวคิดการบริการสุขภาพที่เอื้ออาทรตํอการดูแลผู๎สูงอายุขององค๑การ
อนามัยโลก (Age–friendly health careservice) (WHO, 2004) : เป็นแนวคิด
หนึ่งที่สะท๎อนถึงความใสํใจและให๎ความสําคัญตํอกลุํมผู๎สูงอายุ ซึ่งสอดคล๎องกับ
สังคมวัฒนธรรมไทยที่มีการอยูํรวํมกันหลายวัยในครอบครัว และมีการเกื้อกูลดูแลซึง่
กันและกันในสังคมดังนั้นการพัฒนารูปแบบการบริการที่เอื้ออาทรตํอการดูแล
ผู๎สูงอายุ (Agefriendly nursing service system : KKU model) โดยคณะ
พยาบาลศาสตร๑  รํ วมกั บงานบริ การพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร๑ 
มหาวิทยาลัยขอนแกํน ซึ่งมีการพัฒนามาตั้งแตํปี 2546 จนถึงป๓จจุบัน เป็นรูปแบบ
หนึ่งที่ได๎ประยุกต๑เพื่อให๎เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย เนื่องจากสามารถ
ตอบสนองตํอความต๎องการของผู๎สูงอายุ และญาติ รวมทั้งสํงเสริมให๎ทีมการ
พยาบาลได๎ตระหนักถึงความแตกตํางของการดูแลกลุํมผู๎สูงอายุ ที่มีลั กษณะที่
เฉพาะเจาะจงและมีป๓ญหาที่ซับซ๎อนมากกวําวัยอื่น พยาบาลจึงจําเป็นต๎องมีความรู๎
ความเข๎าใจธรรมชาติของผู๎สูงอายุ ไมํวําจะเป็นเรื่องทางด๎านรํางกายที่มีการถดถอย
ของกําลังสํารอง ประสิทธิภาพของการรักษาสมดุลลดลง การตอบสนองตํอภาวะ
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เครียดลดลง การบริการพยาบาลผู๎สูงอายุจึงต๎องมีความเหมาะสมที่จะตอบสนองตํอ
ป๓ญหาและความต๎องการของผู๎สูงอายุได๎อยํางแท๎จริง  
 จากแนวคิดและรูปแบบการพัฒนาการดูแลผู๎สูงอายุ ดังที่กลําวมาแล๎วนั้น
จะเห็นได๎วําเป็นการ  บูรณาการความรู๎ความเข๎าใจของพยาบาลผนวกกับความ
ต๎องการของผู๎สูงอายุและครอบครัว โดยมีเปูาหมายหลักเพื่อการรักษาและสํงเสริม
ให๎สามารถพึ่งตนเองในกิจวัตรประจําวันอยํางอิสระ โดยมีหลักปฏิบัติ 3 ด๎าน
ดังตํอไปนี้ (WHO, 2004) 

1.   การมุํงผู๎ปุวยเป็นศูนย๑กลางในการจัดระบบการดูแลผู๎สูงอายุอยํางเอื้อ
อาทร 

2.   การพัฒนาบุคลากร การให๎ข๎อมูล และฝึกอบรมบุคลากรให๎มีความเอื้อ
อาทรตํอผู๎สูงอายุ 

3.   การจัดสิ่งแวดล๎อมของสถานบริการสุขภาพ ที่เข๎าถึงงําย สะอาด และ
ปลอดภัย 

เมื่อนํามาแนวคิดนี้มาจัดบริการผู๎สูงอายุภายในหอผู๎ปุวย เพื่อให๎มีการ
บริการที่เอื้ออาทรแกํผู๎สูงอายุ ควรคํานึงถึงองค๑ประกอบหลัก ดังตํอไปนี้ คือ  

1.การเตรียมสิ่งแวดล๎อมทางกายภาพ ควรมีราวเกาะเดินอยํางมั่นคง
ปลอดภัย เตียงที่ปรับระดับข้ึน–ลงได๎ มีอุปกรณ๑ชํวยเดินเพื่อปูองกันการพลัดตกหก
ล๎ม เนื่องจากผู๎สูงอายุมีโอกาสที่จะยืน–เดิน ไมํมั่นคงและเกิดอุบัติเหตุได๎งําย 

2.มีกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผู๎สูงอายุที่ได๎มาตรฐาน มีการเตรียม
บุคลากรที่มีคุณภาพ มีการประเมินผู๎สูงอายุที่สมบูรณ๑แบบ (Comprehensive 
geriatric assessment) ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของกระบวนการ เพื่อให๎ทราบป๓ญหา
เฉพาะของผู๎สูงอายุโดยเฉพาะด๎านจิตสังคม เศรษฐกิจ รวมทั้งประเมินความสามารถ
ในการทําหน๎าที่กํอนเจ็บปุวย การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ตรงกับป๓ญหา เพื่อปูองกันและ
จัดการอาการหรือภาวะเฉียบพลัน มีกระบวนการทบทวนแผนการรักษาพยาบาล
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และนําแผนไปปฏิบัติ รวมทั้งมีการวางแผนจําหนําย ซึ่งเป็นกระบวนหนึ่งที่มี
ความสําคัญตั้งแตํรับใหมํจนถึงจําหนํายและตํอเนื่องที่บ๎าน โดยนําผู๎สูงอายุและญาติ
เข๎ามามีสํวนรํวม 

3.สํงเสริมกระตุ๎นให๎เกิดการพึ่งพาตนเองให๎ยาวนานที่สุด 
4.การยอมรับความแตกตํางและความเป็นป๓จเจกบุคคลของผู๎สูงอายุ 
5.ทางเลือกและวิธีการควบคลุมดูแลตนเอง 
6.ความปลอดภัยที่ผู๎สูงอายุจะได๎รับ 
7.การแสดงออกถึงความเช่ือและสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของผู๎สูงอายุ 
8.การคงไว๎ซึ่งสัมพันธภาพระหวํางบคุคลของคํูครองญาติมติร เพื่อน รวมทั้ง

สังคมของผู๎สูงอายุ 
 

บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุ มี 5 บทบาท ดังนี้ 
1. ผู๎เยียวยา (Healer) ให๎การพยาบาลแบบองค๑รวมโดยคํานึงถึงรํางกาย 

สังคม อารมณ๑ วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ พยาบาลมีบทบาทในการชํวยผู๎สูงอายุให๎
สามารถเอาชนะหรือเผชิญกับโรค รักษาไว๎ซึ่งการทําหน๎าที่ ค๎นหาความหมาย และ
จุดมุํงหมายในชีวิต รวมทั้งการรวบรวมแหลํงประโยชน๑ทั้งภายในและภายนอกมาใช๎ 
พยาบาลต๎องยอมรับวํารํางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณมีความเกี่ยวช๎องกับสุขภาพ 
และการเยียวยืและทุกคนให๎คุณคํากับสุขภาพ ซึ่งต๎องมีสํวนรํวมรับผิดชอบในการ
ดูแล จัดการเวลาเจ็บปุวยที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล๎อม ให๎การพยาบาลด๎วยความรัก 
และความเมตตา 

2. ผู๎ดูแล (care giver) พยาบาลใช๎ทฤษฎีการพยาบาลผู๎สูงอายุโดยใช๎
กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู๎สูงอายุ ซึ่งผู๎สูงอายุ และบุคคลที่มีความสําคัญกับ
ผู๎สูงอายุมีบทบาทสําคัญและสํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได๎สูงสุด 
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3. ผู๎ให๎ความรู๎ (education) พยาบาลมีบทบาทในการให๎ความรู๎และทักษะ
ที่เกี่ยวข๎องกับการดูแลผู๎สูงอายุ ได๎แกํ ภาวะสูงอายุปกติ พยาธิสรีระวิทยา ยา แหลํง
ประโยชน๑ ในการกระทําบทบาทนี้พยาบาลต๎องมีความสามารถในการสื่อสารอยํางมี
ประสิทธิภาพ ได๎แกํ การฟ๓ง การมีปฏิสัมพันธ๑ การทําให๎เกิดความชัดเจน การช้ีแนะ 
การช้ีแนะเหตุผล และการประเมิน 

4. การพิทักษ๑สิทธิ (advocate) พยาบาลมีบทบาทในการพิทักษ๑สิทธิ
ผู๎สูงอายุ เชํน พิทักษ๑สิทธิให๎ผู๎สูงอายุได๎รับบริการตามสิทธิที่ควรจะเป็นเพื่อให๎ได๎รับ
ประโยชน๑สูงสุด 

5. สร๎างนวัตกรรม (innovator) บทบาทนี้เป็นบทบาทเฉพาะทาง 
บทบาทของพยาบาลที่ให๎การพยาบาลผู๎สูงอายุที่ เจ็บปุวย (Geriatric 

nursing) มีทั้งบทบาทการพยาบาลผู๎สูงอายุทั่วไป (generalist) และเฉพาะทาง 
(specialist)  
 
ค าแนะน าในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

การบริโภคอาหารผู๎สูงอายุควรรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับ
ความต๎องการของรํางกายและเป็นอาหารที่มีคุณคําสูงมีสารอาหารโปรตีน วิตามิน 
และมีพลังงานเพียงพออันจะสามารถรักษานํ้าหนักให๎อยูํในเกณฑ๑เฉลี่ยอาหารที่เน๎น
เป็นพิเศษสําหรับผู๎สูงอายุได๎แกํเนื้อสัตว๑และสิ่งแทนเนื้อสัตว๑ที่ให๎สารอาหารโปรตีน
มากที่สุดจํานวนสารอาหารโปรตีนที่ผูส๎งูอายุควรได๎รับตํอวันคือ 1 กรัมตํอน้ําหนักตวั 
1 กิโลกรัมสารอาหารโปรตีนที่อุดมด๎วยกรดอะมิโนครบองค๑ประกอบ จะมีมากใน
เนื้อปลา นม ตับสัตว๑ปลาเล็กปลาน๎อย และจากถ่ัวเหลือง ผู๎สูงอายุควรดื่มนมอยําง
น๎อยวันละ 1 แก๎วควรรับประทานไขมันซึ่งได๎จากสัตว๑ให๎น๎อยที่สุด รวมทั้งไขมันจาก
พืชบางชนิด เชํนนํ้ามันมะพร๎าว น้ํามันปาล๑มซึ่งเป็นอาหารทีม่ีกรดไขมันอิ่มตัวสูงควร
รับประทานผักใบสีเขียวทั้งชนิดดิบและสุกจะได๎วิตามินและ เกลือแรํผู๎สูงอายุควร
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ได๎รับสารอาหารแคลเซียมประมาณวันละ 400-500 มิลลิกรัมและวิตามินที่จําเป็น
มากสําหรับผู๎สูงอายุคือ วิตามินบีเพราะวํามีสํวนชํวยในการทํางานของหัวใจและ
ระบบประสาทนอกจากนี้ผู๎สูงอายุควรดื่มน้ําอยํางน๎อยวันละ 6-8 แก๎ว สํวนข๎าวแปูง
น้ําตาล และผลไม๎ควรลดปริมาณลงจากปกติโดยเฉพาะผู๎สูงอายุที่มีป๓ญหานํ้าตาลใน
เลือดสูงครอบครัวมีสํวนสํงเสริมวิถีชีวิตด๎านการบริโภคอาหารของผู๎สูงอายุซึ่ง
ประเมินได๎จากการเตรียมอาหารที่บ๎านในสัดสํวนที่เหมาะสม การดูแลน้ําหนักตัว
ของผู๎สูงอายุไมํให๎มากหรือน๎อยเกินไปกระตุ๎นให๎ผู๎สูงอายุรับประทานอาหารที่เป็น
ประโยชน๑และดื่มน้ําให๎เพียงพอกับความต๎องการของรํางกาย 

การระวังภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้สูงอายุผู๎สูงอายุควรระวังภาวะเสี่ยง 
เชํน การสูบบุหรี่ในรถยนต๑หรือภายในห๎องนอนการดื่มสุรา ขับรถโดยไมํคาดเข็มขัด
นิรภัย ไมํข๎ามถนนในที่จัดให๎ข๎าม เชํนทางม๎าลายหรือสะพานลอยข๎ามถนน รวมถึง
การเสี่ยงตํออุบัติเหตุตําง ๆที่อาจทําให๎เกิดอันตรายตํอรํางกาย สําหรับผู๎สูงอายุนั้น
การดําเนินชีวิตประจําวันสํวนใหญํจะอยูํที่บ๎านดังนั้นการจัดสภาพแวดล๎อมภายใน
บ๎านจึงจําเป็นอยํางยิ่งในการปูองกันอุบัติเหตุสําหรับผู๎สูงอายุควรให๎ความสําคัญตํอ
สภาพแวดล๎อมภายในบ๎านซึ่งถือวําเป็นสภาพแวดล๎อมทางกายภาพอันได๎แกํสภาพ
การถํายเทอากาศภายในบ๎าน การกําจัดขยะมูลฝอย ความเหมาะสมของแสงสวําง
การจัดให๎ผู๎สูงอายุพักในห๎องซึ่งอยูํช้ันลํางของตัวบ๎าน ความมั่นคงแข็งแรงของบันได
การจัดเครื่อง ใช๎ให๎เป็นระเบียบไมํเกะกะกีดขวางทางเดินลักษณะพื้นห๎องน้ําที่ไมํลื่น
และมีราวหรืออุปกรณ๑ให๎ผู๎สูงอายุเกาะเดินลักษณะส๎วมที่ผู๎สูงอายุใช๎ควรมีที่ยึดเกาะ
สําหรับเหนี่ยวตัวเวลาลุกจากที่นั่ง 

การออกก าลังกายผู๎สูงอายุควรมกีารออกกําลังกายซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ชํวย
เพิ่มความสามารถทางด๎านรํางกายและความสมบูรณ๑ทั้งทางกายและจิตใจให๎กับ
ผู๎สูงอายุโดยเลือกชนิดของการออกกําลังกายตามความสามารถของตนเองและมี
หลักสําคัญในการออกกําลังกาย คือ เริ่มออกแรงน๎อย ๆ เบา ๆ ในตอนแรกแล๎วเพิ่ม



66 

ปริมาณการออกแรงมากขึ้นอยํางช๎า ๆ ควรเป็นการออกกําลังกายอยํางตํอเนื่องไมํ
ต๎องการความเร็ว และไมํเป็นชนิดที่ออกกําลังกายหนักหรือเบาเกินไปการออกกําลัง
กายที่ผู๎สูงอายุสามารถเลือกนําไปใช๎ ได๎แกํการออกกําลังกายแบบแอโรบิค 
(aerobic) ที่ฝึกความอดทนทั่วไป เป็นการออกกําลังกายแบบเคลื่อนไหวกล๎ามเนื้อมี
การยืดออก หรือหดเข๎าซึ่งเป็นการออกกําลังกายที่ใช๎ออกซิเจนมากที่สุดชํวยในการ
ไหลเวียนของเลือดและการหายใจ การออกกําลังกายโดยการเดิน หรือการว่ิงเหยาะ 
ๆเป็นกิจกรรมการออกกําลังกายที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดสําหรับผู๎สูงอายุการ
ทํางานหรืองานอดิเรกที่ต๎องใช๎แรงกายถ๎าได๎รับการจัดให๎พอเหมาะจะเป็นการออก
กําลังกายสําหรับผู๎สูงอายุได๎เป็นอยํางดีผู๎สูงอายุควรมีการออกกําลังกายอยําง
สม่ําเสมอ ควรทําทุกวันหรืออาจทําวันเว๎นวันหรือสัปดาห๑ละ 3-4 ครั้งก็ได๎ ควรออก
กําลังกายตํอเนื่องอยํางน๎อยครั้งละ 20-30 นาทีถ๎าออกกําลังกายแล๎วรู๎สึกเหนื่อย
มาก เจ็บบริเวณหัวใจหรือร๎าวไปที่ไหลํซ๎าย ตามัวเหงื่อออกมาก ควรหยุดพักและ
ปรึกษาแพทย๑ หรือถ๎ามีโรคประจําตัว เชํนโรคหัวใจความดันโลหิตสูง ควรออกกําลัง
กายตามคําแนะนําหรือในความดูแลของแพทย๑การสดูลมหายใจเข๎าออกใหล๎ึก ๆ  12-
15 ครั้งควรทําประจําอยํางน๎อยวันละ 2 ครั้งจะชํวยในการบริหารปอดของผู๎สูงอายุ
ได๎ดี 

ความเครียดในผู้สูงอายุผู๎สูงอายุอาจเกิดความตึงเครียดทางอารมณ๑ซึ่งเป็น
สิ่งธรรมดาที่เกิดข้ึนถือเป็นสิ่งธรรมชาติที่สําคัญสํวนหนึ่งในการดํารงชีวิตความตึง
เครียดทางอารมณ๑จะชํวยกระตุ๎นให๎คนพร๎อมอยูํเสมอที่จะเผชิญตํอป๓ญหาและ
อุปสรรคตํางๆ เมื่อเกิดความตึงเครียดของอารมณ๑ข้ึน คนเรามักจะใช๎วิธีการตําง ๆที่
นํามาจัดการกับความเครียดนั้นพฤติกรรมการจัดการกับความเครียดเป็นพฤติกรรม
ที่กระทําเพื่อผํอนคลายความตึงเครยีดและการแสดงออกทางอารมณ๑ที่เหมาะสมโดย
สามารถประเมินอารมณ๑รู๎เทําทันอารมณ๑วํามีอิทธิพลตํอพฤติกรรมของตนรู๎จักใช๎วิธี
จัดการกับอารมณ๑ที่เกิดข้ึนได๎อยํางเหมาะสมสามารถรู๎สาเหตุของความเครียด 
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เรียนรู๎การควบคุมระดับความเครียดการผํอนคลายความเครียด หลีกเลี่ยงสาเหตุ
และเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสมนักจิตวิทยาและจิตแพทย๑ได๎เสนอ
วิธีการที่จะแก๎ป๓ญหาความตึงเครียดของอารมณ๑และป๓ญหาหนักใจเชํน ควรหาที่
ปรึกษา หลีกเลี่ยงป๓ญหาสักระยะหนึ่ง อํานหนังสือ ดูโทรทัศน๑หางานทําเพื่อระงับ
ความโกรธ ทํางานอดิเรก เลํนกีฬา ยอมแพ๎บ๎างในบางโอกาสถือวําการยอมแพ๎ให๎
เป็นจะเป็นลักษณะสําคัญยิ่งอยํางหนึ่งของการบรรลุวุฒิภาวะของบุคคลความสําเร็จ
และความล๎มเหลวเป็นของคํูกันหลีกเลี่ยงการหวังอะไรให๎ได๎หมดทุกสิ่ งอยําหวังใน
คนอื่นมากจนเกินไป จงคํอย ๆทําไปทีละอยํางพยายามปรับปรุงทักษะในเรื่องมนุษย
สัมพันธ๑ให๎ดีข้ึนพยายามจัดกิจกรรมตําง ๆ ในชีวิตให๎สมดุลมีความเลื่อมใสและ
ศรัทธายึดหลักคําสอนในศาสนาเพื่อลดความตึงเครียดทางอารมณ๑ 

การมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนผู๎สูงอายุควรมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นนั่น
คือการตระหนักถึงความรู๎สึกใกล๎ชิดสนิทสนมการคงไว๎ซึ่งความสัมพันธ๑กับบุคคลใน
ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ๎านหรือสังคมของผู๎สูงอายุ สําหรับการมีความสัมพันธ๑กับ
ผู๎อื่นใกล๎ชิดสนิทสนมมีความจําเป็นสําหรับผู๎สูงอายุ เพราะผู๎สูงอายุมีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งรํางกายจิตใจ อารมณ๑ และสังคมในทางเสื่อมถอยลง การคง
ความสัมพันธ๑กับบุคคลอื่นชํวยเหลือพึ่งพาระหวํางกันจะทําให๎ผู๎สูงอายุมีเพื่อนคลาย
เหงา ไมํต๎องอยูํโดดเดี่ยวทําให๎อารมณ๑ดีข้ึนและชํวยกระตุ๎นชีวิตจิตใจรวมถึงการมี
บุคคลชํวยทํากิจกรรมบางอยํางที่ผู๎สูงอายุไมํสามารถทําคนเดียวได๎การประเมิน
สัมพันธภาพของผู๎สูงอายุนั้นประเมินได๎จากการมีคนใกล๎ชิดที่จะรับรู๎และเป็นที่
ปรึกษาเมื่อมีป๓ญหาการให๎ความหมาย และช่ืนชมสัมพันธภาพที่มีตํอกันการรู๎สึกช่ืน
ชมในความสําเร็จของผู๎อื่น ความพอใจที่จะคบหาผู๎อื่น 

การให้ความสนใจต่อสุขภาพและการรักษาร่างกายในทัศนะอิสลาม 
หลักการอิสลามก็เชํนเดียวกัน มีคําสอนของทํานศาสดามุฮําหมัดศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากมายที่แนะนําตักเตือนให๎ประชากรของทํานได๎สนใจรักษา
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รํางกายและสุขภาพเพราะมันมีผลได๎เสียตํอชีวิตของมนุษย๑เป็นอยํางมากสํวนหนึ่ง
จากคําสอนของทํานก็คือ 

ความวํา"แท๎จริงทํานมีหน๎าที่จะต๎องรักษาสุขภาพรํางกายของทําน 
ความวํา ”ศรัทธาชนที่สุขภาพรํางกายแข็งแรงยํอมดกีวําศรทัธาชนที่มี
สุขภาพรํางกายอํอนแอ” 
ความวํา "สูเจ๎าจงเดินทาง แล๎วสเูจ๎าจะมสีุขภาพดี” 
สุขภาพพลานามัยกับความสะอาด อิสลามถือวํารากฐานอันสําคัญที่จะทํา

ให๎มนุษย๑เรามีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ๑และปูองกันโรคภัยได๎อยํางจริงจังก็คือความ
สะอาด ด๎วยเหตุนี้อิสลามจึงได๎เน๎นในการรักษาความสะอาดดังคํากลําวของทําน
ศาสดา   ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ดังตํอไปนี้ความวํา "ความสะอาดมีคุณคํา
เทํากับครึ่งหนึ่งของความศรัทธา” 

สุขภาพพลานามัยกับการบริโภค ในการบริโภค พระองค๑อัลเลาะห๑ซ.บ.ได๎
ทรงใช๎ให๎มุสลิมเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการและทรงห๎ามบริโภค
อาหารที่จะเป็นพิษเป็นภัยตํอรํางกายทั้งนี้ เพื่อเป็นการปูองกันโรคภัยไข๎เจ็บ 
พระองค๑ทรงมีโองการวําความวํา ”โอ๎บรรดาผู๎มีศรัทธาทั้งหลายสูเจ๎าจงกินอาหารที่
มีประโยชน๑ตํอรํางกายจากสิ่งที่เราได๎ประทานมาเป็นป๓จจัยยังชีพแกํพวกเจ๎าและสู
เจ๎าจงขอบพระคุณตํออัลเลาะห๑ หากสูเจ๎ากราบนมัสการเฉพาะพระองค๑เทํานั้น
แท๎จริงพระองค๑ทรงห๎ามสูเจ๎าบริโภคซากสัตว๑ เลือด เนื้อสุกรและสัตว๑ที่ผู๎เชือดกลําว
นามอื่นจากพระนามของอัลเลาะห๑” 

สุขภาพพลานามัยกับการให้นมทารก ในชํวงเวลาเลี้ยงดูทารกให๎เจริญวัย 
พระองค๑อัลเลาะห๑ซ.บ.มีโองการวําความวํา  "มารดาทั้งหลายจะต๎องให๎นมแกํลูก ๆ
ของนางเป็นเวลาสองปีเต็มสําหรับผูท๎ี่ประสงค๑จะให๎นมอยํางครบถ๎วนตามเกณฑ๑ของ
อิสลาม” 
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สุขภาพพลานามัยกับการถือศีลอด อิสลามกําหนดการถือศีลอดในเดือน
รอมมาฎอนให๎เป็นหน๎าที่พึงปฏิบัติสําหรับมุสลิมดังโองการของพระองค๑อัล
เลาะห๑ซ.บ.ความวํา "โอ๎บรรดาผู๎มีศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดได๎ถูกกําหนดแกํสูเจ๎า 
ดังที่ได๎ถูกกําหนดกับบรรดาผู๎ศรัทธาทั้งหลายในอดีตหวังวําสูเจ๎าจะยําเกรงอัล
เลาะห๑” 

สุขภาพพลานามัยกับสุราและการพนัน เหตุผลที่อิสลามห๎ามดื่มสุราก็เพื่อ
เป็นการรักษาสุขภาพเพราะสุรากระตุ๎นให๎หวัใจเต๎นเร็วทําใหห๎ัวใจอํอนเพลยี พิษสุรา
มีผลทําลายระบบประสาทเป็นสาเหตุทําให๎เป็นโรคตับแข็งบั่นทอนความรู๎สึก
รับผิดชอบช่ัวดีเมื่อสุราที่ดื่มเข๎าไปออกฤทธ์ิตามที่ เคยมีนิ สัยดีก็ถูกเปลี่ยนไป
กลายเป็นคนฟุูงซําน เสียบุคลิกสามารถนอนได๎แม๎กระทั่งใต๎โต๏ะอาหารหรือตาม
ทางเดิน พระองค๑อัลเลาะห๑ซ.บ.มีโองการวํา"เขาทั้งหลายจะมาถามทํานโอ๎มุฮําหมัด
เกี่ยวกับสุราและการพนัน ทํานจงกลําววําทั้งสุราและการพนันนั้นมีโทษอันยิ่งใหญํมี
ประโยชน๑ตํอมนุษย๑อยูํบ๎างแตํโทษของมันมากกวําคุณของมัน” 

สุขภาพพลานามัยกับการป้องกัน พระองค๑อัลเลาะห๑ซ.บ. ทรงมีโองการวํา"
สูเจ๎าจงอยําทําลาย (ฆํา) ตัวเอง” ไมํวําจะด๎วยเหตุใดๆ ก็ตาม อิสลามไมํอนุมัติให๎
มุสลิมฆําตัวตายหรืออาศัยหนทางหนึ่งหนทางใดในการทําลายตัวเองเป็นต๎นวํา
สถานที่หนึ่งเกิดโรคระบาดก็เข๎าไปปะปนจนกระทั่งติดตํอโรคนั้นตายทํานอุซามะห๑
บุตรของซัยด๑รํอฎิยัลลอฮุอันฮุ ได๎เลํามาวํา ทํานศาสดามุฮําหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม ทรงกลําววํา"เมื่อทํานทั้งหลายได๎ขําววํามีอหิวาตกโรคกําลังระบาดอยูํใน
พื้นที่หนึ่งทํานทั้งหลายจงอยําเข๎าไปโดยเด็ดขาดและเมื่อมันกําลังระบาดอยูํในพื้นที่
ที่ทํานพํานักอยูํก็จงอยําออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาด” ทั้งนี้และทั้งนั้นเพื่อปูองกันการ
ติดตํอลุกลามของโรคร๎ายดังกลําว 
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รายวิชาท่ี 2 นันทนาการและการใช๎เวลาวํางสําหรับผู๎สูงอายุ39ช่ัวโมง 
คําอธิบาย การดูแลผู๎สูงอายุด๎วยสาระบันเทิงและใช๎เวลาวํางด๎านอื่นๆให๎เกิด
ประโยชน๑ทําให๎เกิดการผอํนคลายเกิดความสุขทางใจ ความผาสุกทางมิติจิตวิญญาณ
รํวมกิจกรรมกลุํมเข๎าสังคมได๎อยํางมีความสุข 
เน้ือหา ทฤษฎี5ช่ัวโมงปฏิบัติ34ช่ัวโมง 

1. สาระบันเทิงการรําวง  การรําไม๎พลองการฟ๓งอนาซีด 
 ทฤษฎี1ปฏิบัติ8  

2. การออกกําลังกายประกอบดนตรีและอุปกรณ๑  
 ทฤษฎี1ปฏิบัติ8 

3. กิจกรรมยามวําง     
 ทฤษฎี3ปฏิบัติ18 

- การปลูกผักในครัวเรือน 
- การทํางานประดิษฐ๑ 
-การฝึกอาชีพ 
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1. สาระบันเทิงการรําวง  การรําไม๎พลอง การฟ๓งอนาซีด  
ทฤษฎี1ปฏิบัต8ิ  
        โดยทั่วไปภาคใต๎มีอาณาเขตติดกับทะเลฝ๓่งตะวันตกแลตะวันออก ทางด๎านใต๎
ติดกับมลายูทําใหร๎ับวัฒนธรรมของมลายูมาบ๎าง ประชากรจงึมีชีวิตความ
เป็นอยู ํขนบธรรมเนียมประเพณีและบุคลิกบางอยํางที่คล๎ายคลึงกันคือพูดเร็ว
อุปนิสัย วํองไว ตัดสินใจรวดเร็วเด็ดขาดมีอปุนสิัยรักพวกพ๎องรักถิ่นทีอ่ยูํอาศัย และ
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง จึงมีความพยายามทีจ่ะชํวยกันอนุรักษ๑ไว๎จนสบืมาจนถึง
ทุกวันน้ี  
      การแสดงของภาคใต๎มีลีลาทํารําคล๎ายกับการเคลื่อนไหวของรํางกายมากกวํา
การฟูอนรําซึ่งจะออกมาในลักษณะกระตุ๎นอารมณ๑ให๎มีชีวิตชีวาและสนุกสนานเชํน
ตารีกีป๓ส การรําไม๎พลอง การฟ๓งอนาซีด  เป็นต๎น 
ตารีกีป๓ส (อังกฤษ: Tarikipas) เป็นศิลปะการแสดงระบําพื้นเมืองของทางภาคใต๎ ที่
ใช๎พัดประกอบการแสดง ประกอบกับเพลงที่มีความไพเราะนําฟ๓ง ลีลาทํารําจึงอํอน
ช๎อย และเป็นการแสดงที่แพรํหลายในหมูํชาวไทยมุสลิม โดยเฉพาะในจังหวัด
ป๓ตตานีนอกจากนั้นยังได๎นําไปเผยแพรํยังตํางประเทศ ในงานมหกรรมพื้นบ๎านโลก 
อาทิเชํน ประเทศตุรกี ประเทศโปแลนด๑ ประเทศบัลแกเรีย ประเทศเกาหลี
ใต๎ ประเทศฟินแลนด๑ประเทศรัสเซีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ฯลฯ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ของนานาประเทศ 
ความหมายของชื่อ 
คําวํา "ตารีกีปัส" มาจากคําสองคําที่วํา "ตารี" ที่แปลวํา ระบํา หรือ ฟูอนรํา และคํา
วํา "กีป๓ส" ที่แปลวํา พัด ดังนั้นคําน้ีจึงแปลวํา การฟูอนรําที่ใช๎พัดประกอบการแสดง 

http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B5
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
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ประวัติความเป็นมา  
การแสดงชุดนี้ได๎รับการฟื้นฟูโดยคณะครูโรงเรียนยะหริ่ง อําเภอยะหริ่ง จังหวัด
ป๓ตตานี ควบคุมการฝึกซ๎อมโดย อาจารย๑สุนทร ปิยะวสันต๑ ซึ่งได๎มีโอกาสเดินทางไป
ประเทศมาเลเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2518 ก็ได๎ชมการแสดงของรัฐตําง ๆ หลายชุด เมื่อ
เดินทางกลับมาประเทศไทย ก็ได๎เลําถึงการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ของมาเลเซียที่
ได๎ไปชมให๎ผู๎เฒําผู๎แกํฟ๓ง และได๎ทราบวําเมืองยะหริง่เดิมก็เคยมีการแสดงที่คลา๎ยคลงึ
กันกับของมาเลเซียหลายชุด ดังนั้นจึงได๎คิดฟื้นฟูการแสดงพื้นเมืองชุดตําง ๆ ข้ึน 
โดยเฉพาะชุดตารีกีป๓ส ได๎นําออกแสดงครั้งแรกเนื่องในงานเลี้ยงเกษียณอายุ
ข๎าราชการครูโรงเรียนยะหริ่ง ตํอมาได๎มีการถํายทอดการแสดงชุดตารีกีป๓สไปสูํ
ประชาชนครั้งแรก โดยเปิดสอนให๎กับคณะลูกเสือของจังหวัดป๓ตตานี เพื่อนําไป
แสดงในงานชุมนุมลูกเสือแหํงชาติ ณ จังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2522 และได๎ทํา
ช่ือเสียงให๎กับจังหวัดป๓ตตานี เมื่อได๎รับการคัดเลือกเป็นระบําชุดเปิดสนามงานกีฬา
เขตแหํงประเทศไทย ครั้งที่ 14 ของจังหวัดป๓ตตานี เมื่อปี พ.ศ. 2524 นับวําการ
แสดงชุดตารีกีป๓สได๎เผยแพรํไปทั่วประเทศไทยและยังเป็นที่รู๎จักของคนทั่วไปอยําง
กว๎างขวาง[1]  
ลักษณะ 
การแสดงตารีกีป๓ส มีรูปแบบการแสดงเป็นหมูํระบํา ซึ่งรูปแบบการแสดงมีอยูํ 2 
ลักษณะคือ 

 การแสดงเป็นคํู ระหวํางผู๎ชายและผู๎หญิง หญิงล๎วน 
 การแสดงเป็นหมูํระบําโดยใช๎ผู๎หญิงแสดงล๎วน 
เครื่องแต่งกาย 
การแต่งกายฝ่ายหญิง 

http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA#citenote1
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การแตํงกายฝุายหญิงแตํงกายตามแบบที่ได๎รับการปรับปรุงประดิษฐ๑ข้ึนเพื่อใช๎เป็น
การแตํงกายของตารีกีป๓ส เชํน 

 เสื้อบานง 
 โสรํงบาติก หรือผ๎าซอแกะ 
 ผ๎าสไบ 
 เข็มขัด 
 สร๎อยคอ 
 ตํางหู 
 ดอกซัมเปง 
การแต่งกายฝ่ายชาย 
การแตํงกายฝุายชายแตํงกายตามการแตํงกายของตารีกีป๓ส เชํน 

 เสื้อตือโล๏ะบลางอ 
 กางเกงขายาว 
 ผ๎ายกเงิน ผ๎ายกทอง หรือ ผ๎าซอแกะ 
 เข็มขัดเป็นแนะ 
 หมวกสีดํา 
เครื่องดนตร ี
เ ค รื่ อ ง ด น ต รี ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ส ด ง ต า รี กี ป๓ ส  ไ ด๎ แ กํ  ไ ว โ อ ลิ น  แ ม น โ ด
ลิน ขลุํย รํามะนา ฆ๎อง มาราคัส บทเพลงที่ใช๎ประกอบการแสดง เป็นเพลงที่ไมํมเีนือ้
ร๎องแตํบรรเลงดนตรี มีทํวงทํานองไพเราะอํอนหวาน สนุกสนานเร๎าใจ ซึ่งเพลงที่ใช๎
ประกอบการแสดง มี 2 เพลง คือ เพลง "ตาเรียนเนรายัง" ซึ่งเป็นเพลงประกอบการ
แสดงระบําประมงของชาวมาเลเซีย และเพลง "อินัง ตังลุง" เป็นทํานองเพลงที่ได๎รับ
อิทธิพลมาจากมาเลเซีย ผสมผสานระหวํางมลายูกับจีนไทย 

http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A2
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%86%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%AA
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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การสาธิตทํารํา รําระบําตาลกีีป๓สแบบสั้น 
1.มือทั้งสองถึงพัดในระดับเทํากัน เมือ่เพลงข้ึนให๎ขยบัพัดตามดนตรี 

จากนั้นเริ่มย่ําเท๎าข้ึน โดยลักษณะการใช๎มือ คือทําสอดสร๎อยมาลาพร๎อมกบัย่ําเท๎า
ช๎าๆ 

2.ก๎าวเท๎าข้ึนมาข๎างหน๎าช๎าๆแล๎วตั้งพัดข้ึนสงูเหนือศีรษะ เทา๎เฉียงกับลําตัว 
จากนั้นขยับเท๎าแล๎ววาง และคํอยๆหมุนรอบตัวช๎าๆ โดยข๎างหลังจะวางพัดแนบกบั
ด๎านหลัง สํวนพัดอีกข๎างจะวางเหนือศีรษะ 

3.ย่ําเท๎าสลับพัด เป็นการพลิกมือสลับไปมาซ๎ายขวาและย่ําเท๎า  
4.ทํานั่ง คือ ไขว๎เท๎าแล๎วคํอยๆนั่งลงไป สลับพัดไปตามจังหวะเพลง จากนั้น

รํายพัดผํานหน๎าสองมือแล๎วตั้งแยกพัดออก  
 
การร าไม้พลอง 
คุณปูา บุญมี เครือรัตน๑ ที่ จ. เพชรบุรี เธอปวดหลังมาก วันหนึ่งเธอลองเอาทํอนไม๎น
มาแกวํงๆดูแล๎วพบวําอาการปวดหลังดีข้ึน จึงหันมาออกกําลังกายโดยใช๎ทํอนไม๎ไผํ
หรือกระบองเป็นสํวนประกอบอยํางจริงๆจังๆ ซึ่งก็ได๎ผลดีจนชีวิตของเธอเปลี่ยนไป 
คนอื่นเห็นก็ เอาไปทําบ๎าง ซึ่ งก็ ได๎ผลดีเ ชํนกัน จนแพรํหลายออกไปหลาย
ตําบล กระทรวงสาธารณสุขเห็นเข๎าทําจึงเอามาวิจัยโดยทําการทดลองกับ
อาสาสมัครจนสรุปได๎วําแก๎อาการปวดหลังได๎จริง และได๎สรุปออกมาเป็นทํารํา
กระบองมาตรฐาน 12 ทํา ซึ่งใครจะเอาไปรําก็ได๎ คุณปูาทํานไมํมีการสงวนลิขสิทธ์ิ 
ทําเหลํานี้หลายๆทําผมเองก็ใช๎ออกกําลังกายอยูํเป็นประจําทุกวัน มีรายละเอียด 
ดังนี ้
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1.เขยา่เขา่ 
 

 
ยกขาข๎างใดข๎างหนึ่งพาดบนโต๏ะ เก๎าอี้ หรอืสิง่ทีร่องรับน้ําหนักได๎ ความสูงหรือต่ํา
ของโต๏ะข้ึนอยูํกบัสภาพของแตลํะบุคคล ขาข๎างที่ยืนยํอเลก็น๎อยพยายามใหห๎ลงัตรง
ให๎มากทีสุ่ด ใช๎มือทั้งสองข๎างจบัที่เขําและเขยําข้ึนลงจนครบ 99 ครั้ง เปลี่ยนข๎างทํา
เชํนเดียวกันจนครบอีก 99 ครั้ง (ทํานผู๎อํานเริม่ต๎นควรทําจากน๎อยๆเชํน 30 ครั้ง 
กํอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monmai.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87/01-kneeshaking/
http://www.monmai.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87/01-kneeshaking/
http://www.monmai.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87/01-kneeshaking/
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2. เหว่ียงข้าง 

 
ยืนตรง แยกขาใหห๎ํางกันพอสมควรดงัรปู หน๎ามองตรงไปข๎างหน๎า มือทัง้สองข๎างจับ
ปลายไม๎ วาดไม๎ออกด๎านข๎างลําตัวทางขวาข้ึนต้ังตรง พร๎อมกับโยกตัวและยํอเขําลง
นับหนึ่ง(สงัเกตทําดังรูป)วาดไม๎ไปทางซ๎ายทําเชํนเดียวกันนบัสอง..ทําสลับกันไปจน
ครบ 99 ครั้ง 
3. พายเรือ 

 

http://www.monmai.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87/02-sidethrowing/
http://www.monmai.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87/03-rowboat/
http://www.monmai.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87/02-sidethrowing/
http://www.monmai.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87/03-rowboat/
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ยืนตรง แยกขาพอสมควร หน๎ามองตรง มือทัง้สองข๎างจับปลายไม๎ และตั้งขึ้น
ด๎านข๎าง ลําตัวทางขวา(มือขวาอยํูลําง มือซ๎ายอยูํบน) วาดแขนซ๎ายจากแนวตั้งไป
แนวนอน สํวนแขนขวาจะถูกผลักไปด๎านหลังจนสุด  ลักษณะคล๎ายการพายเรือ นบั
หนึ่ง ทําซ้ําหลายๆครัง้จนครบ 99 ครั้ง เปลี่ยนข๎างทําเชํนเดียวกันจนครบ 99 ครั้ง 
(พายข๎างใดให๎เอามือข๎างนั้นถือปลายไม๎ด๎านลําง) 
4. หมุนกาย 

 
ยืนตรง แยกขาสองข๎าง ใบหน๎ามองตรง มือทั้งสองข๎างจบัทีป่ลายไม๎พลอง วาดไม๎ใน
แนวนอนไปด๎านข๎างทางขวา และหมุนลําตัวให๎รูส๎ึกตงึกล๎ามเนื้อ พรอ๎มยํอเขําขวา
นับหนึ่ง วาดไม๎และหมุนตัวไปทางซ๎าย ทําเชํนเดียวกันนบัสอง ทําสลับกันไปจนครบ 
99 ครั้ง 
 
 
 
 
 

http://www.monmai.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87/04-twistwaist/
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5. ตาชั่ง 

 
ยืนตรง แยกขาสองข๎าง ไม๎พาดบําดังรูป (แตํต๎องระวังอยาํให๎กดที่คอ เริ่มต๎นต๎อง
ชํวยเลื่อนให๎ไมล๎งมาที่บํา) แขนทั้งสองข๎างโอบปลายไม๎ไว๎ โดยใช๎ข๎อมือ เอียงตัวไป
ทางขวา และวาดปลายไม๎ข๎างเดียวกันลงมา พร๎อมยอํเขําซา๎ย นับหนึ่ง เอียงตัวไป
ทางซ๎าย ทําเชํนเดียวกันนับสอง ทําสลบักันไปจนครบ 99 ครั้ง 
 
6. ว่ายน้ าวัดวา 

 

http://www.monmai.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87/05-balancingscale/
http://www.monmai.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87/06-overheadclawstroke/
http://www.monmai.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87/05-balancingscale/
http://www.monmai.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87/06-overheadclawstroke/
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ยืนตรง แยกขาสองข๎างดังรูป หน๎ามองตรงไปข๎างหน๎า ไม๎พาดบํา แขนทั้งสองข๎าง
โอบปลายไม๎ไว๎วาดปลายไม๎ใหเ๎ป็นวงเหมือนวํายน้ําไปข๎างหน๎าวนรอบให๎ได๎ 1 รอบ 
นับหนึ่ง ทําซ้ําจนครบจํานวนที่ต๎องการ 
7. กรรเชียงถอยหลัง 

 
ยืนตรง แยกขา หน๎ามองตรงไปข๎างหน๎าไม๎พาดอยูบํนบํา แขนทั้งสองข๎างอ๎อมโอบ
ปลายไม๎ไว๎ วาดปลายไม๎ด๎านซ๎ายใหเ๎ป็นวงไปข๎างหลัง(ด๎านขวาก็จะเป็นวงไปอีกด๎าน
หนึ่งพร๎อมๆกัน)เหมือนวํายน้ําทํากรรเชียงถอยหลังให๎ได๎ 1 รอบ นับหนึง่ ทําซ้ําจน
ครบ จํานวนที่ต๎องการ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monmai.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87/07-backstroke/
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8. ดาวดึงส ์

 
ยืนตรง ส๎นเท๎าทั้งสองข๎างชิดกัน ปลายเท๎าแยกดงัรปูใบหนา๎มองตรง ไม๎พาดบนบํา 
แขนทั้งสองข๎างโอบปลายไม๎ไว๎ วาดปลายไม๎ลงด๎านข๎างทางขวา โดยให๎ความรู๎สึกที่
ตึงที่สุดที่ทําได๎ ปลายไม๎ด๎านซ๎ายกจ็ะวาดข้ึนด๎านบนโดยอัตโนมัติ นับหนึง่ อีกครัง้ให๎
วาดปลายไม๎ลงทางด๎านซ๎าย โดยที่ปลายไม๎ด๎านขวา จะวาดข้ึนด๎านบนโดยอัตโนมัต ิ
แล๎วนับสอง ทําสลับกันไปจนครบ 
9. นกบิน 

 

http://www.monmai.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87/08-starepoint/
http://www.monmai.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87/09-flyingbird/
http://www.monmai.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87/08-starepoint/
http://www.monmai.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87/09-flyingbird/
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ยืนตรง แยกขาสองข๎าง หน๎ามองตรง ไม๎พาดบํา แขนทั้งสองข๎างโอบปลายไม๎ไว๎โดย
ใช๎ข๎อมือ หมุนลําตัวและไหลํไปทางขวาตามแนวราบให๎ไม๎ช้ีไปข๎างหน๎า พร๎อมยอํเขํา
ขวาลงเลก็น๎อยเพื่อความสมดุล นับหนึ่ง แล๎วทําลักษณะคลา๎ยกันโดยหมุนตัวไปทาง
ด๎านซ๎าย ทําเชํนเดียวกัน นับสอง ทําสลับกันไปจนครบจํานวนที่ต๎องการ 
10. ทศกัณฑ์โยกตัว 

 
ยืนตรง แยกขาสองข๎างเพือ่ความมั่นคง ใบหน๎ามองตรง จับไม๎พลองหํางประมาณ
ลําตัว แขนทั้งสองห๎อยทิง้ลงด๎านหน๎า มือสองข๎างจับไมพ๎ลองตามแนวราบ ไว๎ที่หน๎า
ต๎นขา คํอยๆยํอเขําขวาพร๎อมโยกตัวไปทางขวา ให๎ไม๎พลองยังขนานอยูํกบัพื้น นับ
หนึ่ง ทําซ้ําโดยยํอเขําซ๎าย โย๎ตัวไปทางด๎านซ๎าย ทําเชํนเดียวกันนับสอง ทําสลบักัน
ไปจนครบ 
 
 
 
 
 

http://www.monmai.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87/10-rowknee/
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11. ยกน้ าหนัก 

 
ยืนตรง แยกขา หน๎ามองตรง แขนทั้งสองข๎างห๎อยลง มือจับไม๎ไว๎ที่หน๎าต๎นขา
เชํนเดียวกับทําที่สบิ คํอยๆวาดไม๎ข๎ามศีรษะและดึงลงด๎านหลังของศีรษะ ลงมาช๎าๆ
จนไม๎พลองหยุดในทํางอข๎อศอกใหร๎ู๎สึกตงึทีสุ่ด จากนั้นวาดไม๎ข๎ามศีรษะกลบัมาอยูํ
ในทําเดิมนับหนึ่ง ทําซ้ําจนครบ จํานวนที่ต๎องการ 
12. นวดตัว 

 

http://www.monmai.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87/11-weightlifting/
http://www.monmai.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87/12-massage/
http://www.monmai.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87/11-weightlifting/
http://www.monmai.com/%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%87/12-massage/
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ยืนตรง แยกขา ใบหน๎ามองตรง แขนทั้งสองข๎างห๎อยลง มอืจับไม๎พลองให๎ขนานพื้น
ไว๎ที่หลังต๎นขา คํอยๆ ยํอเขําลงทั้งสองข๎างใหส๎มดุลย๑ (ไมคํวรยํอเขําให๎เกินกวํามุม
ฉาก) ใช๎ไม๎นวดหรือคลึงข้ึนลง บรเิวณหลงัต๎นขา ก๎น และบริเวณหลังระดับเอว
ตามใจชอบ คํอยๆยืดเขําข้ึนยืนจนตรง นับหนึ่ง ทําซ้ําจนครบจํานวนที่ต๎องการ 
ข้อแนะน าส าหรับผู้ท่ีเริ่มฝึกใหม่ 
1. การยํอเขําควรยํอไปในทิศทางเดียวกบัปลายเท๎า (ไมํใชํบดิเขําเพราะอาจปวดได๎) 
2. ไมํควรยํอเขําเกินกวํามุมฉาก(90 องศา) เนื่องจากอาจทําให๎ปวดเขําได๎ 
3. ความกว๎างของการยํอเขําการหมุนเอวและการหมุนไหลํควรทําเพยีงเทาํทีจ่ะทําได ๎
4. หากมีอาการเจ็บขณะหมุนตัว ไมํควรเคลื่อนไหวเกินระยะกว๎างกวําจุดทีเ่ริม่เจ็บ 
5. สําหรบัผูฝ๎ึกใหมํควรเริ่มพร๎อมกับคนอื่นๆเพือ่ใหเ๎กิดความสนุกสนานและมเีพื่อน
ฝึก 
6. ผู๎บรหิารวิธีนี ้ ไมํจําเป็นต๎องจํากัดทําทางเพียงสบิสองทํา สามารถลดหรือแตํงเติม
เสริมตํอได ๎

โพสต๑เมื่อ 13th July 2015 โดย วีรวิชญ๑ บุญสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://plus.google.com/102073952507664526283
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การฟังอนาซีด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค๑ 

การฟ๓งอนาซีดชํวยเพิ่มระดับซีโรโทนินทําให๎มีการตอบสนองทางอารมณ๑ 
ภายในจิตใจและการตอบสนองทางกายภาพไปสูํผลลัพธ๑ทางสุขภาพที่ดีข้ึน ผลลัพธ๑
ทางสุขภาพที่ดีข้ึน เนื่องจากสํวนประกอบของจังหวะ ทํานอง ระดับเสียง และความ
กล ม ก ลื น  ข อ ง เ สี ย ง  ส า ม า ร ถ ผํ า น เ ข๎ า สูํ ร ะ บ บป ร ะ ส า ทสํ ว น ลิ ม บิ ค 
(limbicsystem)แล๎วไปกระตุ๎นการสร๎างและการทํางาน ของสารสื่อประสาทที่
สําคัญคือ ซีโรโทนิน ชํวยปรับอารมณ๑เป็นด๎านบวก ( ภูริพงษ๑ เจริญแพทย๑, 2559 ) 
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2. การออกก าลังกายประกอบดนตรีและอุปกรณ์  
ทฤษฎี1ปฏิบัติ8 
ลิเกฮูลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค๑ 
       การที่ได๎ฟ๓งหรือการได๎ยินเสียงหรือการขับร๎องพร๎อมแสดงทํวงทํา

ประกอบจากเสียงดนตรี มีผลชํวยเพิ่มระดับซีโรโทนินเพราะจากสํวนประกอบของ
จังหวะ ทํานอง ระดบัเสียง และความกลมกลืนของเสียงจะผํานเข๎าสูรํะบบประสาท
สํวน Limbicsystemในการกระตุ๎นการสร๎างและการทํางานของสารสื่อประสาทที่
สําคัญคือ ซีโรโทนินทีจ่ะชํวยให๎ผูส๎งูอายุมีอารมณ๑ไปในทางบวกและยังมผีลตํอสมอง
สํวนซีรบีลมั ซึ่งจะมผีลเกี่ยวกับควบคุมการออกเสียงการเคลือ่นไหวของทํวงทํา ทํา
ให๎ชํวยสร๎างสมาธิใหผ๎ู๎สงูอายุได๎ด๎วย( ภูริพงษ๑ เจริญแพทย๑, 2559 ) 
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3. กิจกรรมยามว่าง    ทฤษฎี3ปฏิบัติ18 
- การปลูกผักในครัวเรือน 
- การทํางานประดิษฐ๑ 
-การฝึกอาชีพ 

 

การพับดอกกหุลาบจากใบเตย 
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วัตถุประสงค๑ 
การพับดอกกหุลาบจากใบเตย ถือเป็นการไดร๎ับการบําบัดทางอารมณ๑โดยการได๎รบั
กลิ่น(Aroma therapy) ซึ่งกลิ่นจากใบเตยจะทําใหผ๎ู๎ได๎รบักลิ่นได๎รับสารไนอาซินที่
เป็นสิ่งสําคัญสําหรบัการทํางานทีเ่หมาะสมของเซลล๑รวมทัง้เซลล๑ของสมองและ
ระบบประสาทโดยโมเลกุลเลก็จากสารไนอาซินไปถึงสมองสวํนLimbic system ซึ่ง
สามารถควบคุมอารมณ๑และความรูส๎ึกและยังสํงผลดีตํอระบบหลอดเลือดและหัวใจ
ชํวยให๎การไหลเวียนของระบบไหลเวียนเลือดดีข้ึน อีกทั้งการพับดอกกุหลาบจาก
ใบเตยยังฝึกการทําสมาธิได๎อีกด๎วย เพราะสามารถทําให๎อัตราการหายใจช๎าลง อัตรา
การเต๎นของหัวใจช๎าลง คลื่นสมองช๎าและเป็นระเบียบมากขึน้สํงผลให๎มสีุขภาพดี
และลดภาวะซึมได๎ (อ๎อมบญุ วัลลสิุต, 2557) 

วัสดุอุปกรณ์ 
1.ใบเตย   2.                       กรรไกร 

 
 
 
 
 
 

3.แม็กซ๑    4.ยางวง 
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ขั้นตอนการท า 
 

 
\ 
1.นําใบเตยไปทําความสะอาดแล๎วทําให๎แหง๎ 

 
 
 
 
 

2.เริ่มจาก สํวนโคนใบเตยถือเป็นสํวนของ
ก๎านกุหลาบ จากนั้นพับตามรูป 

3.หมุนใหเ๎ป็นสามเหลี่ยม 
มือซ๎ายจบัสํวนโคน มือขวาจับสํวน
ปลาย จากนั้นหมุนมือทีจ่ับสํวน
ปลายโคนพบั ลงมาหาสํวนปลาย 1 
ครั้ง 

 
 

 
4.ใช๎มือ

ซ๎ายเลือ่นข้ึนมา
จับยึดสํวนใจ
กลางดอกไว๎ให๎
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มั่น จากนั้นบิดสํวนปลาย 1 ครั้ง จากนั้นมือขวาบิดสํวนปลาย แล๎วจับรวบไว๎ที่ก๎าน 
ทําอยํางทําอยํางนี้ไปเรื่อยๆจะได๎กลีบดอกไม๎ทีส่วยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.ทําจนปลายสุดแล๎วเอายางวงมารัดไว๎ สําเร็จ 1 ดอก  
6.ทําหลายๆดอกแล๎วนํามารวบเป็น 1 ชํอ 
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การทําตูปะ 
วัตถุประสงค๑ 
 สํงเสริมการมีความสมัพันธ๑กับบุคคลอื่น และการมีจุดมุงํหมายในชีวิต เป็น
การฝกึฝนให๎ผูส๎ูงอายุมีเปูาหมายในการดําเนินชีวิต การมองอนาคต จะชํวยให๎
ผู๎สงูอายุมีความหวังและสามารถวางแผนการดําเนินชีวิตตลอดจนเข๎าใจการดําเนิน
ชีวิตที่เกิดข้ึน (ปรียนันท๑ สละสวัสดิ์และคณะ, 2559)อีกทัง้การทําตุปะยงัฝกึการทํา
สมาธิได๎อีกด๎วยเพราะสามารถทําให๎อัตราการหายใจช๎าลง อตัราการเต๎นของหัวใจช๎า
ลง คลื่นสมองช๎าและเป็นระเบียบมากขึ้นสํงผลให๎มสีุขภาพดีและสามารถปอูงกัน
ภาวะซึมเศร๎าได๎ (อ๎อมบุญ วัลลิสุต, 2557). 
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วิธีการทําตูปะ 
การเตรียม “ แทงต๎ม ” หรือทําต๎ม หรือขนมต๎มนั่นเอง โดยต๎องเตรียมหา

ยอดกะพ๎อไว๎ให๎พร๎อมกอํน ๒ – ๓ วัน นําข๎าวเหนียวแชํให๎อํอนตัว แล๎วผัดด๎วย
น้ํากะทิใหเ๎กือบสุก จึงนํามาหํอด๎วยใบกะพ๎อเป็นรปู ๓ มุม คล๎ายฝ๓กกระจับ แตํละ
ลูกมีขนาดโต- เล็กตามแตํต๎องการและตามขนาดของใบกะพอ๎ เมื่อเสรจ็นําไปนึง่ให๎
สุกอีกที่หนึง่ 
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รายวิชาที่3การพัฒนาจิตสําหรับผู๎สูงอายุ39ช่ัวโมง 
คําอธิบายการสํงเสริมผู๎สูงอายุมีความรู๎ความเข๎าใจและฝึกปฏิบัติตามแนวทางความ
เช่ือศาสนาและวัฒนธรรมไทยเพื่อพฒันาความคิดเกิดความมั่นคงทางจิตใจสุขภาวะ
ทางจิตและความผาสุกทางมิติจิตวิญญาณ 
เนือ้หาทฤษฎี10ชัวโมงปฏิบัติ29ช่ัวโมง 

1. การผํอนคลายคลื่นสมองด๎วยการฝึกคิดบวก ทฤษฎี2ปฏิบัติ4 
2. การปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา   ทฤษฎี1ปฏิบัติ2 
3. การภาวนาจิต/สมาธิเพื่อการเยียวยา  ทฤษฎี2ปฏิบัติ7 
4. โยคะ      ทฤษฎี2ปฏิบัติ7 

 5. ไทเก็ก     ทฤษฎี1ปฏิบัติ5 
6. การดูแลระยะสุดท๎ายของชีวิต   ทฤษฎี1ปฏิบัติ 2 
7.การสือ่สารด๎วยหลกัคุณคําความเป็นมนุษย๑          ทฤษฎี1ปฏิบัติ 2 

(หลกัสูตรผูส๎ูงอายุศึกษาสําหรับเยาวชน  3จังหวัดชายแดนภาคใต)๎ 
 
รายวิชาท่ี4การใช๎ชีวิตอยํางมีความสุขสําหรับผู๎สูงอายุ24ช่ัวโมง 
คําอธิบายสํงเสริมผู๎สูงอายุได๎มีโอกาสศึกษาเรียนรู๎แหลํงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อม
ชํวยให๎เกิดพลังของชีวิตดํารงตนอยํางมีคุณคําและทํากิจกรรมให๎เกิดประโยชน๑แกํ
สังคม 
เน้ือหาทฤษฎี5ช่ัวโมงปฏิบัติ19ช่ัวโมง 

1. วัฒนธรรมกับความสุขของชีวิต (การทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)                 
ทฤษฎี1ปฏิบัติ5 

2. สิ่งแวดล๎อมกับความสุขของชีวิต (การทํองเที่ยวเชิงสิ่งแวดล๎อม)                 
ทฤษฎี1ปฏิบัติ5 
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3. การเสริมสร๎างพลังอํานาจให๎ผู๎สูงอายุ/กระบวนการจิตป๓ญญา/สุนทรี
สนทนา       ทฤษฎี2ปฏิบัติ4   

4.การบําเพ็ญประโยชน๑แกํสังคม                              
ทฤษฎี  -ปฏิบัติ3   

5. การใช๎ชีวิตในบั้นปลายอยํางมีคุณคําด๎วยความผาสุกทางมิติจิตวิญญาณ           
ทฤษฎี1ปฏิบัติ2  
(หลักสูตรผู้สูงอายุศึกษาส าหรับเยาวชน3จังหวัดชายแดนภาคใต)้ 
 
รายวิชาท่ี5เทคโนโลยีและการสื่อสารสําหรับผู๎สูงอายุ15ช่ัวโมง 
คําอธิบายการศึกษาเรียนรู๎ตลอดชีวิตด๎วยการเลือกใช๎เทคโนโลยีและการสื่อสาร
อยํางเหมาะสมชํวยให๎ผู๎สูงอายุเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารปรับตัวอยูํในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงได๎อยํางมีความสุข 
เน้ือหาทฤษฎี4ช่ัวโมงปฏิบัติ11ชัวโมง 
1.การใช๎คอมพิวเตอร๑เพื่อการสื่อสาร                  
ทฤษฎี2ปฏิบัติ7   

วัตถุประสงค๑ 
1.  เพื่อให๎ผู๎ศึกษามีความรู๎และทักษะเกี่ยวกับการใช๎คอมพิวเตอร๑เพื่อการ

สื่อสารและสามารถปฏิบัติได ๎
2.   เพื่อใหผ๎ู๎ศึกษาเห็นผลดีของการใช๎คอมพิวเตอร๑เพือ่การสื่อสาร 
3.  เพื่อให๎ผู๎ศึกษามีฉันทะในการใช๎คอมพิวเตอร๑เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

มากยิ่งข้ึน 
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เนื้อหาการประยุกต๑ใช๎คอมพิวเตอร๑เพื่อการสื่อสารข๎อมูล 
      อี เมล๑ (E-mail) 
เป็นการสํงข๎อความในรูปแบบของจดหมายอิ เล็กทรอนิกส๑โดยผํ านเครื่อง
คอมพิวเตอร๑ไปยังบุคคลอื่น ซึ่งผู๎สํงและผู๎รับต๎องมีช่ือและที่อยูํในรูปของ e-mail 
address (anong.p@hotmail.com) 
      วอยซ๑ - เมล๑ 
เป็นการสํงข๎อความในรูปของเสียงผํานเครื่องคอมพิวเตอร๑และผํานสื่อแล๎วมีการ
บันทึกไว๎สําหรับการฟ๓ง 
      โทรสาร หรือแฟกซ๑ 
เป็นการสํงข๎อความเป็นหน๎ากระดาษ โดยสํงจากเครื่องคอมพิวเตอร๑ไปยังเครื่องรับ
โทรสาร 
      อินเทอร๑เน็ต Internet 
อินเทอร๑เน็ต เป็นระบบเครือขํายทีม่ีขนาดใหญํทีสุ่ดในโลก มีบริการการรับ สํงข๎อมูล
ในรูปของสื่อประสม และบริการทางการสืบค๎นข๎อมูล ขําวสาร และสารสนเทศ 
 
      การใช๎อินเทอร๑เน็ต 
         อินเทอร๑เน็ตเป็นเครือขํายคอมพิวเตอร๑ที่มีการเจริญเติบโตอยํางรวดเร็ว
ที่สุด และเป็นเครือขํายที่ใหญํที่สดุในโลก ซึ่งการใช๎อินเทอร๑เน็ตจัดเปน็สวํนประกอบ
ที่สําคัญอยํางหนึ่งในชีวิตประจําวัน ทั้งในด๎านธุรกิจตํางๆก็สามารถนําอินเทอร๑เน็ต
เข๎ามาประยุกต๑ใช๎ได๎  

ความหมายของอินเทอร๑เน็ต อินเทอร๑เน็ต หมายถึง กลุํมของเครือขําย
คอมพิวเตอร๑ทั่วโลกที่เช่ือมตํอเข๎าด๎วยกัน และอนุญาตให๎มีการเข๎าถึงสารสนเทศ 
และการบริการในรูปแบบของสาธารณะ 
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ความเป็นมาของอินเทอร๑เน็ต 
        เนื่องจากคอมพิวเตอร๑สํวนใหญํจะแยกกันทํางานโดยอิสระ นอกจาก
คอมพิวเตอร๑ที่ตั้งอยูํไกล๎กันเทํานั้นที่สามารถสื่อสารกัน 
ด๎วยความเร็วต่ํา จากป๓ญหาและอุปสรรคในการสื่อสารระหวํางเครื่องคอมพิวเตอร๑
และความต๎องการใน การแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารกัน  
 
2.การใช๎โทรศัพท๑เคลื่อนที่ระบบสมาร๑ทโฟน (Smart Phone)                 
ทฤษฎี2ปฏิบัติ4 

วัตถุประสงค๑ 
1. เพื่อใหผ๎ู๎ศึกษามีความรู๎และทักษะเกี่ยวกับการใช๎โทรศัพท๑เคลื่อนทีร่ะบบ

สมาร๑ทโฟน และสามารถปฏิบัติได ๎
2. เพื่อใหผ๎ู๎ศึกษาเห็นผลดีของการใช๎โทรศัพท๑เคลื่อนทีร่ะบบสมาร๑ทโฟน 
3. เพื่อใหผ๎ู๎ศึกษามีฉันทะในการใช๎โทรศัพท๑เคลื่อนทีร่ะบบสมาร๑ทโฟน ใน

ชีวิตประจําวันมากยิง่ข้ึน 
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เน้ือหา 

10 วิธีใช้งาน SmartPhone อย่าง 'smart' 

 

SmartPhone ... เมื่อเอํยถึงคําน้ี หลายคนคิดวําอุปกรณ๑ไฮเทคที่ใช๎กันอยําง
แพรํหลายนี้จะทําให๎ชีวิตของเรางํายข้ึน? ทําให๎เราทํางานสําเรจ็ลลุํวง? แตํยังกํอน 
จนกวําคุณจะอํานบทความนี้จบ และทบทวนวําวันน้ีคุณใช๎สมาร๑ทโฟนอยําง 
"สมาร๑ท" แล๎วหรือยัง 

โทรศัพท๑ไดร๎ับความนิยมและใช๎งานตํอเนือ่งมาอยํางยาวนานจนกระทั่งการมาของ 
"iPhone" ได๎เปลี่ยนความคิดของการใช๎โทรศัพท๑แบบเดิมและเกิดนิยามคําวําสมาร๑ท
โฟนข้ึนมาได๎ชัดเจนและเห็นภาพมากขึ้น 

Steve Jobs เคยกลําวนิยามเกี่ยวกบั SmartPhone ไว๎วํา"ป๓ญหาของ 
smartphone คือ...มันไมํได๎สมาร๑ทซะทุกอยํางเหมือนที่ช่ือบอกและมันก็ไมํได๎งําย
ตํอการใช๎งานนัก" 

https://news.siamphone.com/news-8439.html
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มีข๎อสงสัยวําสมาร๑ทโฟนเข๎ามาวํุนวายกับชีวิตของเรามากเกนิไปหรือเปลํา? คนสํวน
ใหญํไมํออกจากบ๎านโดยไมํพกสมาร๑ทโฟน และถ๎านึกขึ้นได๎วําลืมพวกเขามักจะ
ย๎อนกลบัไป เรียกวําขาดไมํได๎ วํางั้นเถอะ! 

ยังมีหลายคนที่ยอมรบัวําสมาร๑ทโฟนน้ันชอบแทรกตัวเข๎ามาในระหวํางดําเนิน
ชีวิตประจําวัน และเป็นสาเหตหุลักของความวํุนวายใจ ไหนจะเรื่องงาน เรือ่งสํวนตัว 
เรื่องแฟน ยังต๎องมีเรื่องโทรศัพท๑อีก ... โอ๎ชีวิต ! 
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10 วิธีการใช๎งาน SmartPhone อยํางชาญฉลาด (Be Smarter About Your 
Smartphone) 

1. รู๎วิธีใช๎งาน : ถ๎าคุณมีสมาร๑ทโฟนสกัเครือ่งและอยากจะใช๎งานฟีเจอร๑ดีๆ  ที่มันมี 
โปรดมั่นใจวําคุณทําความค๎ุนเคยและเรียนรู๎วิธีการใช๎งานมันจริงๆ ไมํวําจะเรื่องของ
การทํองอินเทอร๑เน็ตเตม็รปูแบบ, ปรบัขนาดภาพวิดีโอตามความเหมาะสม ทัง้หมด
นี้มีสอนบน Youtube อยําพลาดที่จะเรียนรู๎และหัดใช๎ให๎เปน็ 

 

2. รู๎วําจะปิดเสียงยงัไง : ถ๎าคุณเรียนรู๎ข๎อ 1 เรียบรอ๎ยแล๎ว อยําลืมดูวิธีปิดเสียง
โทรศัพท๑ของคุณ มันแปลกมากที่คนสํวนใหญํใช๎สมาร๑ทโฟนทั้งๆ ที่ไมทํราบวิธีปิด
เสียง มันคงไมํดีนักถ๎าคุณประชุมอยูํแล๎วสมาร๑ทโฟนดังข้ึน คนอื่นคงไมํมองวํามัน 
"สมาร๑ท" แล๎วกระมงั 
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3. เรียนรูม๎ารยาท กาละเทศะ : หรืออะไรก็ตามแล๎วแตํจะเรยีก ไมํมีใครคนไหน
อยากฟ๓งเสียงคุณคุยโทรศัพท๑หรอกนะ เช่ือสิ! หลีกเลี่ยงการคุยโทรศัพท๑ในที่
สาธารณะ เชํน ในโรงภาพยนตร๑ โรงพยาบาล ร๎านอาหาร และที่ๆ  มีคนอยูํเยอะ 
หากต๎องรับสายมันคงจะดีกวําถ๎าคุณจะออกไปโทรศัพท๑ข๎างนอก 
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4. ใช๎อยํางระมัดระวัง : สมาร๑ทโฟนเป็นหนึ่งในหายนะของการขับรถ หาก
จําเป็นต๎องสนทนา เลือกใช๎ชุดหูฟ๓งเพื่อความปลอดภัยของชีวิตคุณและผู๎โดยสาร
ดีกวํา  

 

5. ปิดการแจง๎เตือนอเีมล : อีเมลบนสมาร๑ทโฟนเป็นหนึ่งในตัวสร๎างเสียงรบกวนที่ถูก
กลําวถึงมากที่สุด คุณไมํจําเป็นต๎องเช็คเมลทุกๆ 30 วินาทีหรอกนะ ถ๎าไมํใชํนัก
ธุรกิจที่ต๎องติดตํองานมูลคําหลายล๎าน ขอแนะนําให๎ปิดเสียงเตือนอีเมลในโทรศัพท๑ 
ยกเว๎นจําเป็นต๎องตรวจเช็คอีเมลบํอยจรงิๆ (บํอยครัง้ที่เป็นอเีมลไร๎สาระ ไมํเห็น
นําสนใจ) 
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6. ปิดการแจง๎เตือนทั้งหมด : คุณแนํใจหรือวําจะเปิดการแจง๎เตือนทกุอยําง? ต๎องดู
ทุกความเคลื่อนไหว? ปิดไปซะบ๎าง จะเห็นวําชีวิตคุณมีเวลาเหลืออีกเพยีบ! 

 

7. ทําความสะอาดเครือ่ง (ข๎างในระบบ) : ถึงแม๎คุณจะมีพื้นที่เกบ็ข๎อมลู
แอพพลเิคช่ันบนสมาร๑ทโฟนมหาศาลแคํไหน ไมํได๎หมายความวําคุณต๎องโหลด
แอพพลเิคช่ันมาทุกตัว เลือกใช๎เฉพาะที่ใช๎งานจรงิ พนันกันได๎เลยวํามีแอพพลเิคช่ัน
ที่คุณไมํเคยเปิดใช๎อยูํในสมาร๑ทโฟนแนํนอน 
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8. เก็บมันใสํกระเป๋า : ไมํจําเปน็ต๎องมองเห็นสมาร๑ทโฟนวางอยูํบนโต๏ะหรืออยูํใน
ห๎องประชุม รอคอยเวลาให๎มันสั่นหรอกนะ เมื่อคุณไมํใช๎มัน เก็บใสํกระเป๋าเสื้อหรือ
กระเป๋าดีกวํา ไมํเสี่ยงตํอการสญูหายด๎วย 

 

9. สํารองข๎อมูล : อยําประมาท เพราะสิง่สําคัญนอกจากการที่โทรศัพท๑หาย นั่นคือ
ข๎อมูลกห็ายไปด๎วย รายช่ือติดตํอมากมาย? ภาพสํวนตัว? โปรดแนํใจวําคุณสํารอง
ข๎อมูลเป็นประจํา หากคุณใช๎ iPhone มันเป็นเรือ่งงํายมากเพียงสํารองข๎อมูลผําน 
iCloud (คนสํวนใหญํ มักละเลยข๎อนี้) 
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10. ตรวจสอบคําใช๎จําย : มั่นใจมากวํามีหลายคนที่ใช๎สมาร๑ทโฟนแล๎วต๎องเสียเงิน 
"แพงกวําความเป็นจรงิ" ตรวจสอบคําใช๎จํายที่ใช๎งานจรงิ และเลือกโปรโมช่ันหรือ
การใช๎งานที่เหมาะสม อยํามองวําต๎องมีแพคเกจบุฟเฟต๑ Unlimited ในขณะที่ใช๎
จริงแคํไมกํี่ร๎อยบาท เสียดายเงิน! 

 

มีอีกหลายวิธีที่จะใช๎งานสมาร๑ทโฟนอยํางชาญฉลาด อยําลืมวําจุดประสงค๑ของ
เทคโนโลยี คือชํวยอํานวยความสะดวกในการใช๎ชีวิตประจําวัน อยําใช๎งานสมาร๑ท
โฟนแพงๆ เพราะสักแตํวํา ต๎องมี ต๎องเทหํ๑ เพราะวําพรุํงนี้...มือถือของคุณ..ก็
กลายเป็นรุํนเกําแล๎ว!!! 

https://news.siamphone.com/news-08439.html 

 
 
 

https://news.siamphone.com/news-08439.html
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3. การภาวนาจิต/สมาธิเพื่อการเยียวยา                
ทฤษฎี2ปฏิบัติ7 
 
วัตถุประสงค์ 

1.     เพื่อใหผ๎ู๎ศึกษามีความรู๎และทกัษะเกี่ยวกบัสมาธิและสามารถปฏิบัติได ๎
2.     เพื่อใหผ๎ู๎ศึกษาเห็นผลดีของการฝึกสมาธิ 
3.     เพื่อใหผ๎ู๎ศึกษามีฉันทะในการฝึกสมาธิในชีวิตประจําวันมากยิ่งข้ึน 

 
บําบัดความเครียดด๎วยสมาธิบําบัด 
เครียด เครียด เครียด ......... 

เครียด เครียด เครียด ชีวิตประจําวันของคนทํางานทําให๎ดัช นี
ความเครียดของคนไทยพุํงสูงปรี๊ด ความเครียดทําให๎สุขภาพเราแยํลง ทําให๎เราปุวย
งํายข้ึน ที่สําคัญสําหรับสาวๆ เครียดมากๆทําให๎หน๎าแกํกํอนวัยได๎นะ เมื่อเรารู๎สึก
เครียดรํางกายเราจะหลั่งฮอร๑โมน Adrenaline จากตํอมหมวกไต ถ๎าเครียดมากก็หลั่ง 
Adrenaline มากข้ึนฮอร๑โมนความเครียดก็จะไปยับยั้งการทํางานของอวัยวะสําคัญ
ทั้งหมด เชํนหัวใจ ไต ตับ ปอด ทําให๎อวัยวะสําคัญของเราเสื่อมลงอยํางรวดเร็ว 
สุดท๎ายก็พร๎อมใจกันหยุดทํางานเพราะฮอร๑โมนความเครียดไปทําให๎ภูมิต๎านของ
รํางกายเราต่ําลง ต่ําลง เรียกวําโรคเครียดนอกจากทําแกํงํายแล๎วยังทําให๎ถึงตายได๎
นะเนี่ย 

 
ผ่อนคลายความเครียดด้วยการท าสมาธิ 

การทําสมาธิถือได๎วําเป็นการผํอนคลายความเครียดที่ลึกซึ้งที่สุด สมาธิ
ทําให๎จิตใจสงบนิ่ง แตํมีสติ หยุดความคิดที่ฟุูงซําน วิตกกังวล  หรืออารมณ๑ด๎านลบ
ทั้งหลาย เมื่อเราทําสมาธิจะรู๎สึกสบายข้ึนเพราะจะมี Hormoneช่ือ Endorphins 
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หลั่งออกมาในขณะที่จิตใจสงบนิ่ง ฮอร๑โมน Adrenaline จากตํอมหมวกไต ก็จะหยุด
หลั่ง และในขณะนั้นเองเมื่อจิตสงบสมองสํวน Hypothalamus จะสั่งให๎เม็ดเลือดขาว
แข็งแรงข้ึน ภูมิต๎านทานของเราก็จะสร๎างเพิ่มข้ึนหลังจากถูกยับยั้งด๎วยฮอร๑โมน
ความเครียด การทําสมาธินี้ดีมาก มาก สําหรับคนที่กําลังบําบัดมะเร็งเพราะ เมื่อภูมิ
ต๎านทานกระเตื้องขึ้นการกําจัดcell มะเร็งก็จะเป็นไปตามที่ต๎องการ  

 
ท าสมาธิแบบไหนดี? 

การทําสมาธิที่สามารถบาํบัดโรคที่เกดิจากความเครียด ความกังวล ไมํใชํ
โรคที่เกิดจากเช้ือโรคโดยตรง แตํสามารถรักษาใจที่เป็นทุกข๑อันเกิดจากโรคได๎ วิธีฝึก
สมาธิบําบัดมีหลายวิธี ได๎แกํ การนั่งภาวนา เดินจงกรม การแผํเมตตา การอธิษฐานจิต 
การฝึกใช๎พลังภายในรํางกาย การใช๎พลังภายนอก การฝึกเพํงลูกแก๎ว และอยํางน๎อย
ควรทําวันละ 2 ครั้ง ถ๎าทําได ๎

 
ท่าท่ีสบายท่ีสุด 

จะนั่งขัดสมาธิหรือจะนอนหงายวางแขนไว๎ข๎างตัวก็ได๎ ให๎เป็นทําที่เรา
รู๎สึกสบายตัวที่สุด แล๎วก็เลือกสถานที่ที่เรารู๎สึกผํอนคลาย  สบายๆไมํร๎อนไมํหนาว
เกินไป อุณหภูมิในห๎องสบาย ๆ   หลับตาลงจะได๎ตัดตัวเองออกจากโลกภายนอก จิต
จะได๎สงบงํายข้ึน แล๎วเริ่มด๎วยการกําหนดลมหายใจโดยสูดหายใจเข๎าช๎า ๆ ให๎ท๎องพอง 
หายใจออกช๎า ๆให๎ท๎องแฟบ สัก 3 ครั้ง ให๎สังเกตลมที่ผํานเข๎าออกทางจมูกวํากระทบ
ถูกอะไรบ๎าง  จากนั้นให๎หายใจให๎สบาย กําหนดจิตของตนไปรับรู๎ลมหายใจเข๎าออก 
โดยไมํต๎องสนใจเสียงรอบข๎าง ให๎รับรู๎เฉย ๆ ถ๎าจิตมันจะวอกแวกนึกนั่นนึกนี่ แวํบไป
หาเพื่อนคนโน๎นคนน้ี นึกหํวงงานที่นั่นที่นี่บ๎างก็ดึงสมาธิกลับมาอยูํกับลมหายใจ แรก 
ๆ อาจทํายากมาก เหมือนเราหัดเดินตั้งไขํครั้งแรก ล๎มบ๎าง ลุกบ๎างแตํถ๎าพยายามเข๎า
ในที่สุดเราก็จะเดินได๎การทําสมาธิก็เชํนกัน ถ๎าเราพยายามขยันดึงจิตกลับมาอยูํกับลม
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หายใจ ทําซ้ํา ๆ สม่ําเสมอ ในที่สุดจิตก็จะเช่ือง และเริ่มนิ่ง เมื่อเข๎าถึงสมาธิก็จะได๎
ความรู๎สึกปีติรู๎สึกสบายอยํางที่ไมํเคยรู๎สึกมากํอน เพราะ ฮอร๑โมนEndorphins หลั่ง
ออกมา และ ฮอร๑โมนความเครียด Adrenaline ที่ตํอมหมวกไตก็จะหยุดหลั่งออกมา 
และเมื่อเข๎าสมาธิได๎แล๎วก็ควรทําเปน็ประจําอยํางน๎อยวันละ 2 ครั้ง ๆ ละไมํต่ํากวํา 15 
นาที 

 
เทคนิคการฝึกหายใจ 

โดยปกติแล๎วการหายใจด๎วยอก ชีพจรจะเต๎นเร็ว เหนื่อยงําย ต๎องหายใจ
ถ่ีๆแตํถ๎าหายใจด๎วยท๎องชีพจรจะเต๎นช๎า ในทางวิทยาศาสตร๑เราอธิบายได๎วําเป็นการ
กระตุ๎นกะบังลม ที่กะบังลมจะมีเส๎นประสาทวากัส (Vagus) ซึ่งเส๎นประสาทตัวนี้เป็น
พาราซิมพาเทติก เป็นเส๎นประสาทมีผลตํอการผํอนคลายของกล๎ามเนื้อ เพิ่มการ
ทํางานของลําไส๎ เส๎นประสาทวากัส (Vagus) จะสํงคลื่นไปที่สมอง ทําให๎หลอดเลือด
ขยาย ความดันเลือดลดลง ชีพจรเต๎นช๎า หายใจช๎า ดังนั้นเราจึงต๎องฝึกหายใจลงไปที่
ท๎องแทน 

 
เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเน้ือ 

ความเครียดทําให๎กล๎ามเนื้อทุกระบบในรํางกายหดตัว เวลาเครียดเรา
มักจะทําหน๎านิ่วค้ิวขมวด กําหมัด กัดฟ๓น ทุกครั้งที่รู๎สึกเครียด ทําให๎กล๎ามเนื้อเกร็งตัว
เกิดอาการเจ็บปวด เชํน ปวดต๎นคอ ปวดหลัง ปวดไหลํ   การฝึกคลายกล้ามเน้ือ จะ
ชํวยลดอาการหดเกร็งของกล๎ามเนื้อลง เพราะในขณะที่ฝึก จิตใจ ของเราจะจดจํออยูํ
กับการคลายกล๎ามเนื้อ ความคิดฟุูงซําน และความวิตกกังวลก็ลดลง ชํวยให๎จิตใจจะมี
สมาธิมากขึ้น 
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วิธีการฝึก เลือกนั่งในทําที่สบาย เลือกเสื้อผ๎าทีส่วมใสสํบาย ถอดรองเท๎า หลับตา 
ทําใจให๎วําง ตั้งใจจดจอํอยูํที่กล๎ามเนื้อสํวนตํางๆ 10 กลุํม โดยการปฏิบัติดงันี้คือ 
1. มือและแขนขวา โดยกํามือ เกรง็แขน แล๎วคลาย 
2. มือและแขนซ๎าย ทําเชํนเดียวกัน 
3. หน๎าผาก เลิกคิ้วสูงแล๎วคลาย ขมวดค้ิวแล๎วคลาย 
4. ตา แก๎ม จมูก ให๎หลับตาแนํน ยํนจมกู แล๎วคลาย 
5. ขากรรไกร ลิ้น ริมฝีปาก โดยกัดฟ๓น ใช๎ลิ้นดันเพดานปากแล๎วคลาย เม๎มปากแนํน
แล๎วคลาย 
6. คอ โดยก๎มหน๎าให๎คางจรดคอแล๎วคลาย เงยหน๎าจนสุดแลว๎คลาย 
7. อก ไหลํ และหลัง โดยหายใจเข๎าลึกๆกลั้นไว๎ แล๎วคลาย ยกไหลสํูงแล๎วคลาย 
8. หน๎าท๎องและก๎น โดยการแขมํวท๎อง แล๎วคลาย ขมิบก๎นแล๎วคลาย 
9. เท๎าและขาขวา โดยเหยียดขา งอนิ้ว แล๎วคลาย เหยียดขา กระดกปลายเท๎าแล๎ว
คลาย 
10. เท๎าและขาซ๎าย ทําเชํนเดียวกัน 
 
ข้อแนะน า 

ระยะเวลาที่เกร็งกล๎ามเนื้อ ให๎น๎อยกวําระยะเวลาที่ผํอนคลาย เชํน เกร็ง 
3-5 วินาที ผํอนคลาย 10-15 วินาที ควรฝึกประมาณ 8-12 ครั้ง เพื่อให๎เกิดความ
ชํานาญ  เมื่อค๎ุนเคยกับการผํอนคลายแล๎ว ให๎ฝึกคลายกล๎ามเนื้อได๎เลยโดยไมํต๎องเกร็ง
กํอนหรืออาจเลือกคลายกล๎ามเนื้อเฉพาะสํวนที่มีป๓ญหาก็ได๎ เชํน บริเวณใบหน๎า คอ 
หลัง ไหลํ เป็นต๎น ไมํจําเป็นต๎องคลายกล๎ามเนื้อทั้งตัวแตํถ๎ามีเวลาทําได๎ทั้งหมดก็จะดี
มากมากสําหรับตัวคุณเอง 
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ฝึกสมาธิประจ า แก้ได้หลายโรค 
 หากฝึกสมาธิเป็นประจํา จิตใจก็เบิกบาน สมองแจํมใส จิตใจเข๎มแข็ง 
อารมณ๑เย็น พร๎อมตลอดเวลาไมํวําจะมีป๓ญหาอะไรมากระทบ สามารถแก๎ป๓ญหาตํางๆ 
ด๎วยความมั่นใจในตัวเอง เมื่อมีสมาธิที่เข๎มแข็ง ป๓จจุบันมีการวิจัยและค๎นพบข๎อดีของ
การทําสมาธิเชํน  

 ชํวยปรับสภาวะสมดุลของรํางกายใหเ๎ป็นปกติ ทําให๎อัตราการหายใจและ
ชีพจรช๎าลง  

 ทําให๎คลื่นสมองสงบ กล๎ามเนือ้ผํอนคลายตั้งแตํศีรษะจรดเทา๎ ระดับ
ฮอร๑โมนที่ถูกระตุ๎นจากความเครียดลดลง  

 แก๎ป๓ญหานอนไมํหลับได๎ถึงร๎อยละ 75 และ  
 ชํวยให๎ผู๎ที่ปวดกล๎ามเนือ้ ปวดข๎อ ใช๎ยาแก๎ปวดลดลงจาก เดมิร๎อยละ 34  
 ชํวยให๎ผู๎ปุวยโรคมะเร็งและโรคเอดส๑ มีอาการทุกข๑ทรมานลดน๎อยลงกวําการ

รักษาเฉพาะทางทางยา  
 ชํวยบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรน ความถ่ีหรือความรุนแรงของอาการ

จะลดลงร๎อยละ 32 
นอกจากนี้ยังพบอีกวําในการรักษาผู๎ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ผู๎ที่มี

ความเช่ือมั่นในศาสนาจะหายเร็ว กวํา ตรงกันข๎ามกับคนที่ไมํนับถือศาสนาอะไรเลย 
จะมีอัตราการตายมากกวําผู๎นับถือศาสนาถึง 3 เทํา 

ในสหรัฐอเมริกา มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวิสคอนซิล และมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร๑เนีย พบผลตรงกันวํา ชาวพุทธที่นั่งสมาธิเป็นประจํา สมองในสํวนที่ทํางาน
เกี่ยวข๎องกับอารมณ๑ที่ดี และ ความคิดด๎านบวกจะทํางานกระฉับกระเฉงกวํา ชํวยผํอน
คลายความเครียด และทําให๎สมองสํวนที่เป็นศูนย๑กลางความทรงจําด๎านร๎ายสงบลง  
และการนั่งสมาธิอยํางสม่ําเสมอ จะชํวยให๎อารมณ๑แปรปรวน ตกใจ เกรี้ยวกราด หรือ
หวาดกลัวลดลงด๎วย  
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แพทย๑โรคหัวใจจากมหาวิทยาลัยฮาร๑วาร๑ด ได๎ให๎คนไข๎โรคหัวใจฝึกสมาธิ
ระหวํางบําบัดด๎วยยาไปด๎วยและได๎ผลเป็นที่นําพอใจ เพราะทําให๎ความดันโลหิตและ
ความเครียดลดลงอยํางมาก ฉะนั้นถ๎าอยากมีสุขภาพดี ไมํแกํงําย ตายเร็ว ก็ต๎องเริ่ม
การฝึกทําสมาธิและต๎องเริ่มทําต้ังแตํเดี๋ยวนี้เลย อยําได๎ผัดผํอนเด็ดขาด 

1. วัฒนธรรมกับความสุขของชีวิต  (การทํองเที่ยวเ ชิงวัฒนธรรม)                   
ทฤษฎี1ปฏิบัต5ิ 
วัตถุประสงค๑ ดังตํอไปนี้  
1) เพื่อเป็นการนํารํองให๎วัดและมัศยิดที่เป็นแหลํงทํองเที่ยวในสามจังหวัดชายแดน
ใต๎ ได๎ดําเนินการจัดกิจกรรมบุญบนเส๎นทางทํองเที่ยวแสวงบุญในเทศกาลตํางๆ ซึ่ง
เป็น วันสําคัญทางพุทธศาสนาภายในวัดตลอดปี  และให๎พุทธศาสนิกชนที่มา
ทํองเที่ยวในวัดได๎ รับความสุขทั้งทางกายและใจ 
วัดและศาสนสถานในมิติของการทํองเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมที่มัสยิดของศาสนา
อิสลาม 
2) เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎วัดและมัสยิดเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีชีวิตมีศักยภาพในการ 
ธํารงรักษาความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของไทย 
สร๎างความประทับใจให๎แกํนักทํองเที่ยว 3) เพื่อเป็นการสนับสนุนและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวของไทยในมิติศาสนา ในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นวิถีพุทธ 
และมุสลิมที่ตั้งอยูํบนความพอดี 4) เพื่อวางระบบการจัดการเส๎นทางทํองเที่ยวแสวง
บุญต๎นแบบให๎กับชุมชน รองรับความต๎องการของการทํองเที่ยวเชิงศาสนา สร๎าง
ความเช่ือมโยง และสร๎าง ความเทําเทียมในการแสวงหาโอกาสบนพื้นฐานของการ
พัฒนาการทํองเที่ยวในมิติ ทางศาสนา 5) เพื่อบูรณาการความรํวมมือและสํงเสริม
สนับสนุนบทบาทภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนให๎มีสํวนรํวมในการสืบสาน 
สร๎างสรรค๑ตํอยอด การทํองเที่ยว ในมิติทางศาสนา สร๎างเสริมเศรษฐกิจชุมชนให๎
เข๎มแข็ง 6) เพื่อให๎กิจกรรมการทํองเที่ยวแสวงบุญ เป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ชีวิต
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ที่เน๎นคนเป็นศูนย๑กลางการพัฒนากับทั้งเป็นกิจกรรมที่เช่ือมโยงกับกิจกรรม การ
ทํองเที่ยวในรูปแบบอื่น ที่สามารถเอื้ออํานวยตํอการเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน 7) เพื่อให๎
กิจกรรมการทํองเที่ยวแสวงบุญเป็นตัวกระตุ๎นสํงเสริมให๎คนใน ชุมชนโดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนได๎เข๎าใจ เห็นคุณคําของศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

การจัดการการทํองเที่ยว หมายถึง กระบวนการ วิธีการหรือแนวทางในการ
จัดการแหลํง ทํองเที่ยวบริเวณวัดและมัสยิดซึ่งประกอบด๎วย ด๎านการให๎ความสําคัญ
กับ ประวัติศาสตร๑ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี, ด๎านการจัดการทาง
เศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน, ด๎านการคงไว๎ซึ่งวิถีชีวิตของท๎องถ่ินใน
แงํของสังคมและวัฒนธรรม, ด๎านการให๎ความรู๎แกํผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝาุย, ด๎านการมีสํวน
รํวมและได๎รับผลประโยชน๑ของชุมชน 

ท๎องถ่ิน, ด๎านการอนุรักษ๑วัฒนธรรมและสิง่แวดล๎อม, ด๎านการสร๎างความพึง
พอใจแกํนักทํองเที่ยว, ด๎านการคํานึงถึงขีดความสามารถรองรับของพื้นที่และความ
สะอาดของพื้นที่และด๎านความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของนักทํองเที่ยว การ
จัดการการทํองเที่ยวด๎านการให๎ความสําคัญกับประวัติศาสตร๑ โบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี หมายถึง การดูแลเอาใจใสํในการอนุรักษ๑โบราณสถาน 
การจัดการการทํองเที่ยวด๎านการจัดการอยํางยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม แล ะ 
สิ่งแวดล๎อม หมายถึง การจัดการการทํองเที่ยวโดยทําให๎เกิดการสร๎างงานและสร๎าง
รายได๎แกํ ท๎องถ่ิน เป็นการทํองเที่ยวไมํสร๎างผลกระทบตํอสังคม และมีการจัดการ
การทํองเที่ยวโดยไมํทําให๎ เกิดผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อม   การจัดการการ
ทํองเที่ยวด๎านการคงไว๎ซึ่งวิถีชีวิตของท๎อง ถ่ินในแงํของสังคมและ วัฒนธรรม 
หมายถึง การจัดการการทํองเที่ยวโดยคงไว๎ซึ่งวิถีชีวิตของชุมชน    

2. สิ่งแวดล๎อมกับความสุขของชีวิต (การทํองเที่ยวเชิงสิ่งแวดล๎อม)  ทฤษฎี
1ปฏิบัติ5 
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การจัดการการทํองเที่ยวด๎านการอนุรักษ๑วัฒนธรรมและสิ่งแวดล๎อ ม 
หมายถึง มี การปลูกฝ๓งให๎ประชาชนในท๎องถ่ินและนักทํองเที่ยวได๎เห็นคุณคําและ
เกิดความหวงแหนใน ทรัพยากรการทํองเที่ยว มีการจัดงานเทศกาล งานประจําปีใน
ชํวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อสํงเสริม           

การทํองเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีให๎คนตํางถ่ินได๎รู๎จัก มีการ
สํงเสริมสนิค๎าหัตถกรรม พื้นเมืองให๎เป็นที่รูจ๎ักของนักทอํงเที่ยว และองค๑กรปกครอง
ท๎องถ่ินในพื้นที่ ประชาชนในท๎องถ่ิน และนักทํองเที่ยวได๎รํวมมือกันการดูแลรักษา
ความสะอาดบริเวณแหลํงทํองเที่ยวเป็นอยํางดี การจัดการการทํองเที่ยวด๎านการ
สร๎างความพึงพอใจแกํนักทํองเที่ยว หมายถึง การจัดการ ทรัพยากรการทํองเที่ยว
ประเภทโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ทําให๎ทํานรู๎สึกถึง ความสวยงาม
และทรงคุณคํา การจัดการการทํองเที่ยวที่ทาํให๎ทํานรูส๎ึกเกิดความศรัทธาและ ความ
นําเลื่อมใส และการจัดการการทํองเที่ยวที่ทําให๎ทํานรู๎สึกค๎ุมคํากับคําใช๎จํายและ
เวลาที่เสียไป ในการเดินทางมาทํองเทีย่ว  การจัดการการทํองเที่ยวด๎านการคํานึงถึง
ขีดความสามารถรองรับของพื้นที่และ ความสะอาดของพื้นที่ หมายถึง การจัดการ
การทํองเที่ ยวที่ คํ านึง ถึงความเหมาะสมระหวํางจํ า นวน นักทํองเที่ ยวกับ
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ รวมถึงมีการจัดการบริเวณแหลํงทํองเที่ยวให๎ 
มีความสะอาดอยูํตลอดเวลา และมีการจัดการการทํองเที่ยวโดยคํานึงถึงการรองรับ
นักทํองเที่ยวของ โบราณสถานในแหลํงทํองเที่ยว  การจัดการการทํองเที่ยวด๎าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของนักทํองเที่ยว  หมายถึง การมีมาตรการใน
การดูแลแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของนักทํองเที่ยว เป็นอยํางดี 
และมีมาตรการการดูแลความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวกทางด๎าน
การจราจร ในพื้นที่แหลํงทํองเที่ยวเป็นอยํางดี 
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Niparat.Chansangrat.A "good death" perspectives of Muslim 
patient and health care providers in NarathiwatProvince. 
The 4th UBRU International Research Conference on 
"Anintergration of ASEAN Local Wisdom to International, 
UbonRatchathani; 03/2014. 

AnongPhibal,WichanPhibal, UraiHatthakit, ThippayawanNiltaya and 
NiparatChansangrat.Delivery of Muslim Women. National and 
International Social Science Symposium; 01/2014. 

AnongPhibal.The Spiritual Care for Delivery of Muslim Women by 
traditional midwifery in Yala, Pattani and Narathiwat 
provinces. National Nursing Conference; 12/2013. 

AnongPhibal.Experience of nursing students in practice among the 
cultural diversity Princess of Naradhiwas University. The 10th 
Kasetsart University; 12/2013. 

AnongPhibal, FusiyahHayee and 
SakunaBoonnarakorn.Nursingstudents’experience of spiritual 
health promotion of the elderly Muslims in Narathiwat 
province. NNRC; 12/2013. 

AnongPhibal.The Buddhist Leadership Experiences of Government 
officials to resolve the unrest in the three southern border 
provinces. "The creativity research; development the local in 
Thailand", YalaRajabhat University August 19, 2013; 08/2013 
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AnongPhibal.Nurses’ experience of spiritual health promotion of the 
elderly Muslims in Narathiwatprovince."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. 

ประวัติการได้รับทุน 
ปี 2558 ทุนจากสํานักงานวิจัยแหํงชาติ ช่ือโครงการวิจัยการ

สํงเสริมสุขภาวะด๎านมิติจิตวิญญาณของผู๎สงูอายุมสุลมิในสาม จังหวัดชายแดนใต๎  
ปี 2558 ทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาช่ือ

โครงการวิจัย”ภาวะผู๎นําของเจ๎าหน๎าที่ของรฐับนความหลากหลายวัฒนธรรมใน
จังหวัดนราธิวาส 

ป ี2559ทุนจากสํานักงานวิจัยแหงํชาติ ช่ือโครงการวิจัยผลของ
โปรแกรมฝึกสมองตามหลักวิถีชีวิตมุสลิมตํอพทุธิป๓ญญาในผูส๎ูงอายุมสุลิมทีเ่สี่ยงตํอ
โรคสมองเสื่อม ในจังหวัดนราธิวาส 

ป ี2559ทุนจากสํานักงานวิจัยแหงํชาติ ช่ือโครงการวิจัย นวัตกรรม
ด๎านมิติจิตวิญญาณสําหรบัการเยียวยาผู๎ไดร๎ับผลกระทบจากเหตุการณ๑ความไมํสงบ
ในจังหวัดชายแดนใต๎ 

ป ี2559ทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาช่ือ
โครงการวิจัยประสบการณ๑ของญาติในการดูแลผูป๎ุวยไทยมุสลิมระยะสุดท๎ายใน
โรงพยาบาลในบรบิทสามจงัหวัดชายแดนใต๎ 

ปี 2560 ทุนจากสํานักงานวิจัยแหํงชาติช่ือโครงการวิจัย 
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ภาวะผู๎นําของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐบนความหลากหลายวัฒนธรรมใน
สามจงัหวัดชายแดนใต ๎

ปี 2561ทุนจากสํานักงานวิจัยแหงํชาติช่ือโครงการวิจัยการพัฒนา
แอพพลเิคช่ันในการดูแลผู๎ปุวยไทยมสุลมิระยะสุดท๎าย 

 
     หนังสือและต ารา(วางจําหนํายที่ศูนย๑หนังสือแหํงจุฬาลงกรณ๑ มหาวิทยาลัย) 
 หนังสือการสํงเสริมสุขภาพด๎านมิติจิตวิญญาณผู๎สูงอายุมุสลิม
กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาสอนงค๑ ภิบาล , ผู๎แตํงรํวม อุไร หัถกิจ, ทิพยวรรณ นิล
ทยา, นิภารัตน๑ จันทร๑แสงรัตน๑, วิชาญ ภิบาล 
 หนังสือการพยาบาลที่ตอบสนองความต๎องการทางด๎านจิตวิญญาณ
ของผู๎ปุวยไทยมุสลิมระยะสุดท๎ายขณะเข๎ารับการรักษาในโรงพยาบาลอนงค๑ ภิบาล , 
ผู๎แตํงรํวม อุไร หัถกิจ,  
 หนังสือการสํงเสริมสุขภาพสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมอนงค๑   
ภิบาล, ผู๎แตํงรํวม อุไร หัถกิจ, ทิพยวรรณ นิลทยา, นิภารัตน๑ จันทร๑แสงรัตน๑, วิชาญ 
ภิบาล 
 หนังสือการปูองกันภาวะสมองเสื่อมของผู๎สูงอายุโดยใช๎หลักมิติจิต
วิญญาณตามวิถีมุสลิม โดย อนงค๑ ภิบาล 
 หนังสือเทคนิคการเขียนโครงรํางการวิจัยเพื่อพิชิตทุน โดย อนงค๑ 
ภิบาล และคณะ 
 หนังสือการปูองกันภาวะซึมเศร๎าของผู๎สูงอายุโดยใช๎หลักมิติจิต
วิญญาณตามวิถีมุสลิม โดย อนงค๑ ภิบาล 
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ประวัติท่ีปรึกษาโครงการ 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) ศาสตราจารย๑. ดร.อารีวรรณ กลัน่กลิ่น 
2. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  AreewanKlunklin 
3. เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  
4. หนํวยงานและสถานที่อยูํที่ติดตํอไดส๎ะดวก พร๎อมหมายเลขโทรศัพท๑ โทรสาร 

และไปรษณีย๑อเิล็กทรอนิกส๑ (e-mail) 
    คณะพยาบาลศาสตร๑ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม ํ

สังกัด :กลุํมวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 
โทรศัพท๑ : 053-949100,9016 
อีเมล๑ :areewan@mail.nurse.cmu.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 
2529 :คม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลกัสุตร) 
จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
2523 :คบ. (พยาบาล) , จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
 

การลาศึกษา 
 7 March 2011 - 7 June 2011 , course ด๎าน Research and 

Advanced Qualitative, and Nursing Education , at School of 
Nursing and Midwifery , England , scholarship The China 
Medical Board of New York, Inc.  

 9 March 2000 - 31 December 2000 , course Health Studies , at 
University of Western Sydney , Australia , scholarship China 
Medical Board of New York Inc.  

http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/department/dep_detail.asp?dep_id=1004
mailto:areewan@mail.nurse.cmu.ac.th
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 9 March 1999 - 8 March 2000 , course Health Studies , at 
University of Western Sydney , Austria , scholarship China 
Medical Board of New York Inc.  

 9 March 1997 - 8 March 1999 , course Health Studies , at 
University of Western Sydney , Austria , scholarship China 
Medical Board of New York Inc. 

 
6. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ (แตกตํางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา 
 การศึกษาพยาบาล (PBL)  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Geounled Theory) 
7. ผลงานวิชาการ 
งานวิจัย 
หัวหน้าโครงการ 

 2557 : การถํายโอนการเรียนรู๎และป๓จจัยสิ่งแวดลอ๎มของพยาบาลทีส่ําเร็จ
จากการฝึกอบรมในหลักสูตรเฉพาะทาง (อยูํระหวํางดําเนินการ) 

 2555 : โครงการยํอยที่ 5 ทัศนะและประสบการณ๑เกี่ยวกับการปฏิบัตงิาน
เกินเวลาของพยาบาล (อยูํระหวํางดําเนินการ) 

 2554 : การพัฒนารูปแบบสปาไทย (ดําเนินการแล๎วเสรจ็) 
 2553 : การเป็นแบบอยํางของอาจารย๑พยาบาลในการสร๎างเสริมสุขภาพ 

(ดําเนินการแล๎วเสรจ็) 
การเผยแพรํ/ตีพิมพ๑ 
- สื่อสิ่งพมิพ๑ : อารีวรรณกลั่นกลิ่น, พรพรรณ ทรัพย๑ไพบลูย๑กิจ และวรา
ภรณ๑ บุญเชียง. (2554). การเปน็แบบอยํางของอาจารย๑พยาบาลในการ
สร๎างเสริมสุขภาพ. พยาบาลสาร. 38(ฉบับพิเศษ), 18-31. 

http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-69-A-57
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-69-A-57
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=09-96-B-55
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=09-96-B-55
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-64-A-54
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-56-A-53
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 2553 : พฤติกรรมการเป็นแบบอยํางของอาจารย๑พยาบาลในประเทศไทย 
(ดําเนินการแล๎วเสรจ็) 
การเผยแพรํ/ตีพิมพ๑ 
- สื่อสิ่งพมิพ๑ : อารีวรรณกลั่นกลิ่น, ปิยวรรณ สวัสดิส์ิงห๑, นงค๑คราญ วิเศษ
กุล, Naomi Funashima, Tomomi Kameoka, Yuriko Nomotoและ 
Toshiko Nakayama. (2554). Role model behaviors of nursing 
faculty members in Thailand.Nursing and Health Sciences. 13(1), 
84-87. 

 2552 : สถานการณ๑ความต๎องการกําลังคนด๎านการบรกิารสปาในประเทศ
ไทย (ดําเนินการแล๎วเสร็จ) 

 2551 : ประสบการณ๑ในการเรียนรู๎แบบใช๎ป๓ญหาเป็นหลัก คณะพยาบาล
ศาสตร๑มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ (ดําเนินการแล๎วเสรจ็) 
การเผยแพรํ/ตีพิมพ๑ 
- สื่อสิ่งพมิพ๑ : อารีวรรณกลั่นกลิ่น, ผํองศรี เกียรตเิลิศนภา, ทวีลักษณ๑ 
วรรณฤทธ์ิ และศรีนวลวิวัฒน๑คุณูปการ. (2551). ความพร๎อมของนักศึกษา
พยาบาลในการเรียนรู๎แบบใช๎ป๓ญหาเป็นหลัก. พยาบาลสาร. 35(2), 1-9. 

 2549 : การพัฒนา nursing scholarship ในเอเชีย: ประสบการณ๑จาก
ผู๎ทรงคุณวุฒิทางพยาบาลไทย(ดําเนินการแล๎วเสร็จ) 

 2548 : การพัฒนารูปแบบการสร๎างเสริมสุขภาพผูป๎ุวยเรือ้รงัที่บ๎าน 
(ดําเนินการแล๎วเสรจ็) 
การเผยแพรํ/ตีพิมพ๑ 
- การประชุม : 13th Biennial Congress of the European Society 
for Health and Medical Sociology  

http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-55-A-53
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-51-A-51
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-51-A-51
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-49-A-51
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-49-A-51
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-44-A-49
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-44-A-49
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-41-A-48
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Title "Development of health – promoting model for patients 
with chronic illness at home"  

 2548 :ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของบัณฑิตพยาบาลที่เข๎าศึกษาตามการ
คัดเลือกโครงการตํางๆในคณะพยาบาลศาสตร๑มช.(ดําเนินการแล๎วเสรจ็) 

 2547 : การรบัรูท๎างจริยธรรมของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ํ(ดําเนินการแล๎วเสรจ็) 

 2545 : การประเมินผลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาล
ศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ํ(ดําเนินการแล๎วเสร็จ) 
การเผยแพรํ/ตีพิมพ๑ 
2536 : การพัฒนาทัศนคติของนักศึกษาพยาบาลตํอวิชาชีพพยาบาล 
(ดําเนินการแล๎วเสรจ็) 

 2530 : การติดตามผลผู๎สําเรจ็การศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(พยาบาลและผดุงครรภ๑)คณะพยาบาลศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
(ดําเนินการแล๎วเสรจ็) 

โครงการร่วมวิจัย 
 2557 : การเฝูาระวังพัฒนาการเดก็ในหนํวยสาธิตการสร๎างเสริมสุขภาพ

เด็กเล็กและกจิกรรมสํงเสริมพฒันาการในเด็กทีพ่ัฒนาการไมํสมวัย (อยูํ
ระหวํางดําเนินการ) 

 2557 : กระบวนการพฒันาศูนย๑เด็กเล็กปลอดโรคของหนํวยสาธิตการสร๎าง
เสริมสุขภาพเด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ (อยูํ
ระหวํางดําเนินการ) 

 2557 : โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร๎างเสริมสุขภาพ
พื้นที่ภาคเหนือคณะพยาบาลศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ (อยูํระหวําง
ดําเนินการ) 

http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-34-A-48
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-34-A-48
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-1-B-47
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-1-B-47
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-13-A-45
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-13-A-45
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-25-A-36
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-20-A-30
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=04-20-A-30
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=01-99-A-57
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=01-99-A-57
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=02-119-A-57
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=02-119-A-57
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=09-103-A-57
http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/research/view_research_detail.asp?TRes_id=09-103-A-57
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 2555 : การเป็นบิดา:ประสบการณ๑ของผู๎เป็นบิดาครั้งแรกในระยะภรรยา
คลอดบุตรและระยะหลงัคลอด (อยูํระหวํางดําเนินการ) 
การเผยแพรํ/ตีพิมพ๑ 
- สื่อสิ่งพมิพ๑ : นันทพรแสนศิริพันธ๑, ฉวี เบาทรวง, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, 
กรรณิการ๑ กันธะรักษา และเสาวนีย๑เหลี่ยมไตรรัตน๑.(2557). ประสบการณ๑
ของผู๎เป็นบิดาครั้งแรกในระยะภรรยาคลอดบุตร.พยาบาลสาร, 41(ฉบับ
พิเศษพฤศจิกายน).143-157. 
- สื่อสิ่งพมิพ๑ :นันทพรแสนศิรพิันธ๑, กรรณิการ๑กันธะรักษา, อารีวรรณ กลั่น
กลิ่น, ฉวี เบาทรวง และPamela Jordan. (2553). Thai men 
becoming a first-time father.Nursing and Health Sciences. 12(4), 
403-409. 

 2555 : พฤติกรรมสุขภาพของผู๎ติดเช้ือเอชไอวี/ผู๎ปุวยเอดส๑วัยแรงงานที่
ได๎รับการรักษาด๎วยยาต๎านไวรัสเอชไอวีในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแหํง
หนึ่ง (อยูํระหวํางดําเนินการ) 
การเผยแพรํ/ตีพิมพ๑ 
- สื่อสิ่งพมิพ๑ : สุวรรณาบุญยะลีพรรณ, เจียมจิต แสงสุวรรณ, สมใจ พุทธา
พิทักษ๑ผล, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, วลัยพร นันท๑ศุภวัฒน๑, จิตภินันท๑ ศรีจักร
โคตร, ลัดดา พลพทุธา, ยุทธชัย ไชยสิทธ์ิ, วีระวรรณ๑ ค๎ุมกลาง, อมรรัตน๑ 
คําชัย และอุดมรัตน๑ นิยมนา. (2556). พฤติกรรมสุขภาพผู๎ตดิเช้ือเอชไอวี/
ผู๎ปุวยเอดส๑วัยแรงงานที่ได๎รบัการรักษาด๎วยยาต๎านไวรัสเอชไอวีใน
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิแหํงหนึ่ง.พยาบาลสาร. 40(ฉบับพเิศษ มกราคม), 
1-13. 

 2555 : การปฏิบัตงิานเกินเวลาของพยาบาลและผลลัพธ๑ด๎านผู๎ปุวย 
พยาบาลและองค๑การ (อยูํระหวํางดําเนินการ) 
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 2554 : ป๓จจัยที่เกี่ยวข๎องกับผลการสอบข้ึนทะเบียนรบัใบอนุญาติประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ๑ (ดําเนินการแล๎วเสรจ็) 
การเผยแพรํ/ตีพิมพ๑ 
- สื่อสิ่งพมิพ๑ : วิภาดาคุณาวิกติกุล, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, รัตนาวดี ชอน
ตะวัน และสุปราณี อัทธเสรี.(2555). ป๓จจัยที่เกี่ยวข๎องกบัผลการสอบข้ึน
ทะเบียนรบัใบอนุญาติประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ๑.
วารสารสภาการพยาบาล.27(3), 11-28. 

 2554 : การพัฒนาโปรแกรมการสํงเสริมพฤติกรรมความมีวินัยในการดูแล
รักษาเอชไอวีและลดพฤติกรรมเสี่ยงในกลุํมเยาวชนที่ติดเช้ือเอชไอวี (อยูํ
ระหวํางดําเนินการ) 

 2550 :ตําราทางการพยาบาลในความคิดเห็นและประสบการณ๑ของอาจารย๑
คณะพยาบาลศาสตร๑มช.(ดําเนินการแล๎วเสรจ็) 
การเผยแพรํ/ตีพิมพ๑ 
- สื่อสิ่งพมิพ๑ : ขนิษฐารัตนกัลยา, เกสรา ศรีพิชญาการ, จิตตวดี เหรียญ
ทอง และลลิดา นพคุณ. (2551). ตําราทางการพยาบาลในความคิดเห็น
และประสบการณ๑ของอาจารย๑ คณะพยาบาลศาสตร๑มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ. 
วารสารการพยาบาลและการศึกษา. 1(1), 2-14. 

 2550 :การพฒันาโปรแกรมการเตรียมความพรอ๎มเพื่อการเรยีนแบบใช๎
ป๓ญหาเป็นฐานของนักศึกษาพยาบาลมช. (ดําเนินการแล๎วเสร็จ) 
การเผยแพรํ/ตีพิมพ๑ 
- สื่อสิ่งพมิพ๑ : ผํองศรีเกียรติเลิศนภา อารีวรรณ กลั่นกลิ่น ทวีลักษณ๑ วรรณ
ฤทธ์ิ และศรีนวลวิวัฒน๑คุณูปการ. (2554). การพฒันาโปรแกรมการเตรียม
ความพร๎อมเพื่อการเรียนแบบใช๎ป๓ญหาเป็นฐานของนักศึกษาพยาบาล
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ. พยาบาลสาร, 38(2), 169-176. 
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- สื่อสิ่งพมิพ๑ : ผํองศรีเกียรติเลิศนภา, อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, ทวีลักษณ๑ 
วรรณฤทธ์ิ และ ศรีนวลวิวัฒน๑คุณูปการ. (2554). การพฒันาโปรแกรมการ
เตรียมความพร๎อมเพื่อการเรียนแบบใช๎ป๓ญหาเป็นฐานของนกัศึกษา
พยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ. รวมผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการ
เรื่องการพยาบาลในสังคมที่เปลียนแปลง วันที่ 28-29 เมษายน 2553, 
203-210. 
- สื่อสิ่งพมิพ๑ : อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, ผํองศรี เกียรติเลิศนภา, ทวีลักษณ๑
วรรณฤทธ์ิ, และศรีนวล วิวัฒน๑คุณูปการ. (2551). ความพร๎อมของ
นักศึกษาพยาบาลในการเรียนรู๎แบบใช๎ป๓ญหาเป็นหลัก. พยาบาลสาร, 
35(2), 1-9 

 2549 : การรบัรูเ๎กี่ยวกับหลกัการพยาบาลของพยาบาลในประเทศไทย
(ดําเนินการแล๎วเสรจ็) 
การเผยแพรํ/ตีพิมพ๑ 
- สื่อสิ่งพมิพ๑ : พันทิพย๑จอมศร,ี อารีวรรณ กลั่นกลิ่น, อวยพร ตัณมุขยกุล 
และ วิจิตร ศรสีุพรรณ. (2553). การรับรู๎เกี่ยวกบัหลักการพยาบาลของ
พยาบาลในประเทศไทย. วารสารสภาการพยาบาล, 25(1), 37-37. 
- การประชุม :6th International Conference on Clinical Ethics 
Consultation (ICCEC), USA 
Title "Perception of Nursing Students Regarding Ethical Issues in 
Nursing Practice" 

 2548 : ป๓จจัยสนบัสนุนและความพรอ๎มของบุคลากรในการเรียนการสอน
แบบใช๎ป๓ญหาของคณะพยาบาลศาสตร๑มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ (ดําเนินการ
แล๎วเสร็จ) 
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การเผยแพรํ/ตีพิมพ๑ 
- สื่อสิ่งพมิพ๑ : เนตรทองนามพรม, เดชา ทําดี, อัครอนงค๑ ปราโมช และอารี
วรรณ กลั่นกลิ่น. (2550). ป๓จจัยสนับสนุนและความพร๎อมของบุคลากรใน
การเรียนการสอนแบบใช๎ป๓ญหาของคณะพยาบาลศาสตร๑
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ. พยาบาลสาร. 34(3), 50-59. 

 2547 : ผลของการพฒันาทกัษะทางการพยาบาลตํอการปฏิบัติการ
พยาบาลและความเช่ือมั่นในตนเองของนักศึกษาพยาบาล(ดําเนินการแล๎ว
เสร็จ) 

 2547 : การประเมินหลักสูตรการจัดการศึกษาและป๓จจัยเกือ้หนุนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ดําเนินการแล๎วเสรจ็) 

 2546 : Needs of Highland People and Problems Identified 
When Encountering Health Care Professionals : Case Study in a 
Karen Village, Northern Thailand (ดําเนินการแล๎วเสรจ็) 

 2545 : ความต๎องการของพยาบาลในการศึกษาตํอหลกัสูตรพยาบาลศาสต
รมหาบัณฑิตสาขาการศึกษาและวิจัยทางการพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ํ(ดําเนินการแล๎วเสร็จ) 

 2535 : ป๓จจัยที่มีอทิธิผลตํอระยะเวลาการทํางานของพยาบาลวิชาชีพใน
ประเทศไทย (ดําเนินการแล๎วเสร็จ) 

 2535 : การดูแลตนเองของผูส๎ูงอายุที่มีความดันโลหิตสงูในโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม ํ(ดําเนินการแล๎วเสรจ็) 
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