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สุขภาพดีและดุลยภาพแหงชีวิต

Forum of Healthy Aging Research ProgramForum of Healthy Aging Research Program
นพ.ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย 

การสูงวัยกับมุมมองทางสังคมและมานุษยวิทยา

เพื่อการสรางระบบบริบาลเพื่อการสรางระบบบริบาล
ที่มีความออนโยนตอชีวิตที่มีความออนโยนตอชีวิต

เรียนรูมิติทางสังคมและความเปนมนุษยเรียนรูมิติทางสังคมและความเปนมนุษย

•Health Concept and Definition
•Equilibrium and 

a Dynamic Model of Health
•Rethinking Aging Theory
•A Positive View of Aging 
•Caring of the Elders: 

A Holistic Approach
•Aging and the End of Life 
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Outline of Presentation Concept and Definition of HealthConcept and Definition of Health

• ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ
• อายุมั่น ขวัญยืน / อายุ วรรณะ สุขะ พละ
• การมีรางกายปกติ / แข็งแรง / สมบูรณ
• การอยูดีมีแรง กินอ่ิมนอนอุน 
• อยูเย็นเปนสุข / อยูรวมกันในสังคมได
• การมีชีวิตที่สุขสบาย ไมอดอยากยากแคน
• การทําหนาที่ทางสังคมได ทําการผลิตได

ความหมายสุขภาพรับรูผาน cultural idioms ตาง ๆความหมายสุขภาพรับรูผาน cultural idioms ตาง ๆ

Health Health -- Heal Heal -- Hale Hale -- Whole Whole -- HolisticHolistic

หลากหลายแนวคิดสุขภาพในสังคมไทย
• แนวคิดสมดุลของธาตุ
• แนวคิดอํานาจเหนือธรรมชาติ
• แนวคิดโหราศาสตร
• แนวคิดการแพทยแบบชีวภาพ
• แนวคิดสุขภาพทางเลือกตาง ๆ
• แนวคิดสุขภาพสังคม
• แนวคิดสุขภาพตามหลักศาสนา
• แนวคิดสุขภาพคือสุขภาวะ

บุคคลมักใชหลายแนวคิดในการทําความเขาใจสุขภาพ

บุคคลบุคคล
ครอบครัวครอบครัว
เเครืครือญาติอญาติ
ชุมชนชุมชน
สังคมสังคม

อํานาจเหนือธรรมชาติอํานาจเหนือธรรมชาติ
ธรรมชาติธรรมชาติ

แนวคิดสุขภาพเกี่ยวโยงกับโลกทัศน 
และวัฒนธรรมทัองถิ่น
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สุขภาพมีไดหลากหลายความหมายและมี
การเปลี่ยนแปลงตามกาลสมัย
นิยามสุขภาพเกี่ยวโยงกับโลกทัศนและ
บริบททางวัฒนธรรม
นิยามมีทั้งที่เปนทางการและแฝงเรน
นิยามเปนฐานคติของวิธีคิดเรื่องความปกติ
และการประนาม/ตีตราความผิดปกติ
นิยามสุขภาพมีความหมายตอการตัดสิน
คุณคาและทาทีในสังคมตอกลุมคน

นิยามและแนวคิดสุขภาพสําคัญกวาท่ีคิดนิยามและแนวคิดสุขภาพสําคัญกวาท่ีคิด

Equilibrium & a Dynamic Model of Health

สังคม

ใจกาย

จิตวิญญาณ

ดุลยภาพ

นิเวศ
ระบบ

• The end of the ability to grow 
•Random wear & tear

•Progressive deterioration
• Diminishing intellectual ability

•Changes in adaptive ability
• Emotional instability

•The Disuse of previously acquired skills
•Deleterious & intrinsic losses of physiological function

Aging is often defined as negative: 

DISEASE THEORY SYSTEMDISEASE THEORY SYSTEM

ระบบสุขภาพและการแพทยระบบสุขภาพและการแพทย
HEALTH and MEDICAL SYSTEM

ระบบงาน = ระบบการดูแลรักษาสุขภาพ
HEALTH DELIVERY SYSTEMHEALTH DELIVERY SYSTEM

ระบบวิธีคิด = ระบบทฤษฎีเกี่ยวกับโรคและ
สุขภาพ

• ONTOLOGY ภววิทยา
• COSMOLOGY จักรวาลวิทยา
• EPISTEMOLOGY ญาณวิทยา

กระบวนทัศน
เปนฐานของความรูและความเขาใจความจริง

ฐานคติของกระบวนทัศนฐานคติของกระบวนทัศน

ระบบการแพทยแบบลดสวนระบบการแพทยแบบลดสวน//แยกสวนแยกสวน
ReductionisticReductionistic biobio--medical systemmedical system

•• เนนสวนยอย ไมมององครวม  เนนสวนยอย ไมมององครวม 
•• สุขภาพคืออวัยวะที่ทํางานปกติ  สุขภาพคืออวัยวะที่ทํางานปกติ 
•• เนนเหตุผลและการตรวจที่วัดได เนนเหตุผลและการตรวจที่วัดได
•• สนใจกายไมใสใจกับความรูสึก สนใจกายไมใสใจกับความรูสึก
•• ขาดมิติทาง ขาดมิติทางวัฒนวัฒนธรรมและจิตวิญญาณธรรมและจิตวิญญาณ
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Scientific knowledge as oppose to 
cultural knowledge

Scientific knowledge as oppose to 
cultural knowledge

วิทยาศาสตรวิทยาศาสตร วัฒนวัฒนธรรมธรรม

The Mutual Exclusivity of Science The Mutual Exclusivity of Science & & CultureCulture

Science as a Cultural SystemScience as a Cultural System
Culture as Practical ReasoningCulture as Practical Reasoning

A Shift toward Reciprocity of Science A Shift toward Reciprocity of Science & & CultureCulture
Ethno botany

Ethno medicine
Transcultural Psychology

Noetic Science
New Biology

Quantum Physics
Relativity Theory 

Science of Complexity

วิทยาศาสตรวิทยาศาสตร วัฒนวัฒนธรรมธรรม

ลักษณะสําคัญลักษณะสําคัญ
Holistic CareHolistic Care

เนนการรักษาดุลยภาพเพื่อสุขภาพดีเนนการรักษาดุลยภาพเพื่อสุขภาพดี
การสงเสริมการสงเสริม//ปองกันปองกัน//รักษารักษา//ฟนฟูผสมกลมกลืนกันฟนฟูผสมกลมกลืนกัน

ดูแลหลายระดบัดูแลหลายระดบั:: บุคคลบุคคล//ครอบครัวครอบครัว//ชุมชนชุมชน
เชื่อมโยงหลายมิติเชื่อมโยงหลายมิติ:: กายกาย//ใจใจ//สังคมสังคม//จิตวิญญาณจิตวิญญาณ
เนนความออนโยนตอชีวิตเนนความออนโยนตอชีวิต//ออนนอมตอธรรมชาติออนนอมตอธรรมชาติ
ความเปนกัลยาณมิตรระหวางผูรักษากับคนปวยความเปนกัลยาณมิตรระหวางผูรักษากับคนปวย ขยายกรอบแนวคิดทางการแพทยขยายกรอบแนวคิดทางการแพทย

สังคมสังคม

จิตวิญญาณจิตวิญญาณ
สุนทรียภาพสุนทรียภาพ

ความเปนมนุษยความเปนมนุษย

วัฒนธรรมวัฒนธรรม
สันติภาพสันติภาพ

•Aging as an opportunity for 
spiritual journey

•Life reviewing and repairing

•Forgive ourselves and others 
for the past 

•Dealing with life completion

•Synthesizing wisdom from 
long life experience

a different approach to aging:
treating eldering as a new, unique stage in life 

rather than trying to extend youth • สุขภาพคือชีวิตที่มีสันตสิุข
• เปนอิสรภาพจากความบีบคั้น
• การมีความสัมพันธทีด่ีกับผูอ่ืน
• การที่มนุษยไมเบียดเบียนกัน
• การไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม

• สุขภาพคือชีวิตที่มีสันตสิุข
• เปนอิสรภาพจากความบีบคั้น
• การมีความสัมพันธทีด่ีกับผูอ่ืน
• การที่มนุษยไมเบียดเบียนกัน
• การไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม

สุขภาพกับสันติภาพเปนเรื่องเดียวกันสุขภาพกับสันติภาพเปนเรื่องเดียวกัน

สุขภาพ คือดุลยภาพ คือสันติภาพสุขภาพ คือดุลยภาพ คือสันติภาพ
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Forgiveness is healing
Forgiveness increases    
productivity by 20%
Forgiveness boosts 
efficiency and lowers 
operational costs
Forgiving is not forgetting

สันติวิธี สุขภาวะ และอภัยวิถี

Intra-personal & Interpersonal Peace

People with a strong personal 
faith who regularly attend 
religious services generally have 
lower blood pressure; are less 
likely to suffer from depression; 
have a greater sense of well-
being; have stronger immune 
systems; and live longer-23% 
longer, according to a long-term 
study by Dr. William Strawbridge 
and others, the American Journal 
of Public Health in 1997.

Spiritual Eldering

สถานการณและความสําคัญสถานการณและความสําคัญ
•  ความตื่นตัวตอทางเลือกของชีวิต
• ขอจํากัดการแพทยกระแสหลัก
• ผลแทรกซอนเทคโนโลยีใหม ๆ

• ทุกขจากการตายเรื้อรัง
• ประชากรผูสูงอายุเพ่ิมมากขึ้น
• คาใชจายทางการแพทยสูงมาก
• การแสวงหาความหมายของชีวิต  

•  ความตื่นตัวตอทางเลือกของชีวิต
• ขอจํากัดการแพทยกระแสหลัก
• ผลแทรกซอนเทคโนโลยีใหม ๆ

• ทุกขจากการตายเรื้อรัง
• ประชากรผูสูงอายุเพ่ิมมากขึ้น
• คาใชจายทางการแพทยสูงมาก
• การแสวงหาความหมายของชีวิต  

ผูสูงอายุกับการเตรียมตัวตายอยางสันติผูสูงอายุกับการเตรียมตัวตายอยางสันติ

Cost: ผูปวยที่ไมมีการเตรียมตัวตายมีคาใชจายมากกวา 71-168 %
8.870.75OPD visit

55%16%Emergency visit

8.61.32Length of stay (days)

70%16%Hospital admission

ผูปวยที่ไมไดเตรียมตัวผูปวยที่เตรียมตัว

ผลของการเรียนรูการตรียมตัวตายอยางสงบ

ตอการมาโรงพยาบาลในเดือนสุดทายกอนตาย

วัฒนธรรมใหความหมายการตายแตกตางกัน
ขงจื้อ - ตอกย้ําคุณธรรม
เตา - การกลับสูธรรมชาติ 

ความเปนสามัญ
คริสต - การพิพากษา

การไปสูดินแดนของพระเจา
อิสลาม - การคืนกลับไปสูพระเจา
ผี พราหมณ - การไปสูภพหนา พรหมโลก
พุทธ – การหลุดพน อนิจจัง กรรม การเวียนวาย 

ขงจื้อ - ตอกย้ําคุณธรรม
เตา - การกลับสูธรรมชาติ 

ความเปนสามัญ
คริสต - การพิพากษา

การไปสูดินแดนของพระเจา
อิสลาม - การคืนกลับไปสูพระเจา
ผี พราหมณ - การไปสูภพหนา พรหมโลก
พุทธ – การหลุดพน อนิจจัง กรรม การเวียนวาย 

ความหมายที่ตางกันทําใหมีวธิีการปฏิบัติตอความตายตางกันความหมายที่ตางกันทําใหมีวธิีการปฏิบัติตอความตายตางกัน

การตายอยางสันติการตายอยางสันติ
• การตายที่ดีเปนสิ่งที่ตองมีการเตรียมตัว
• ความตายอยางสันติกับความโกรธ        

ความเกลียด และความกลัว
• การตายกับความออนโยนตอชีวิต        
และความออนนอมตอธรรมชาติ
• การตายกับความหมายของชีวิต

• การตายที่ดีเปนสิ่งที่ตองมีการเตรียมตัว
• ความตายอยางสันติกับความโกรธ        

ความเกลียด และความกลัว
• การตายกับความออนโยนตอชีวิต        
และความออนนอมตอธรรมชาติ
• การตายกับความหมายของชีวิต

The more we have made our lives meaningfulThe more we have made our lives meaningful,   ,   
the less we will regret at the time of deaththe less we will regret at the time of death..
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แบบแผนการตายที่ตางกัน 3 ลักษณะ
ธรรมชาติของการตายที่มีแบบแผนตางกันธรรมชาติของการตายที่มีแบบแผนตางกันสีงสีงผลกระทบผลกระทบ
และตองการการเตรียมตัวกับการจัดการที่แตกตางกันและตองการการเตรียมตัวกับการจัดการที่แตกตางกัน

ดื่มน้ํา ทาครีม ดูดเสมหะดื่มน้ํา ทาครีม ดูดเสมหะเบื่ออาหาร ปากแหง ขมปากเบื่ออาหาร ปากแหง ขมปากรสรส

การใชยา การบีบนวด ประคบการใชยา การบีบนวด ประคบ
จัดทา เช็ดตัว ใหความอบอุน จัดทา เช็ดตัว ใหความอบอุน 

ความเจ็บปวด ความเจ็บปวด 
ความไมสบาย รอนความไมสบาย รอน--หนาวหนาว

สัมผัสสัมผัส

จัดสถานที่ใหมีความสงบจัดสถานที่ใหมีความสงบ
ปลอบ ลูกหลานใหการดูแลปลอบ ลูกหลานใหการดูแล
แกไขสาเหตุ บริบาลผูปวยแกไขสาเหตุ บริบาลผูปวย

ความอึกทึกโกลาหลความอึกทึกโกลาหล
เสียงญาตริองเศราโศกเสียงญาตริองเศราโศก
เสียงรองผูปวยเสียงรองผูปวย

เสียงเสียง

ทําแผล  ดูแลเรื่องสุขอนามัยทําแผล  ดูแลเรื่องสุขอนามัย
ความสะอาด การถายเทอากาศความสะอาด การถายเทอากาศ

กล่ินจากแผลเรื้อรังกล่ินจากแผลเรื้อรัง
ความไมสะอาด ส่ิงขับถายความไมสะอาด ส่ิงขับถาย

กล่ินกล่ิน

เช็ดตัว หวีผม ปะแปงเช็ดตัว หวีผม ปะแปง
ทําแผล ปดแผลใหมิดชิดทําแผล ปดแผลใหมิดชิด

รูปลักษณนาเวทนารูปลักษณนาเวทนา
แผลแผล

รูปรูป
การดูแลการดูแลปญหาปญหามิติกายมิติกาย

สี่มิติของการดแูลผูปวยระยะสดุทาย 
กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ

พูดคุย มีคนใหฝากฝง
การชวยเหลอืดานการเงิน

มีปญหาที่ยังแกไมตก
ภาระคาใชจาย

ความวิตก

การปลอบประโลม
การรักษาดวยยา

ญาติเศราโศก
คนตายเศราโศก

ความเศรา
โศก

ลูกหลานพรอมหนาไดร่ําลา
การทําพินัยกรรม การใหอภัย
การไดมาดูใจกนักอนตาย

เปนหวงลูกหลาน
ปญหาคางคาใจ/ผิดใจกัน

ความอาลัย
อาวรณ

การตายที่บาน มีผูดูแลใกลชิด
ใหความหมายการตายที่ดี

การตายลําพังในที่แปลกแยก
ความไมรูวาจะเจออะไร

ความกลัว
การดูแลปญหามิติทางใจ

สี่มิติของการดแูลผูปวยระยะสดุทาย 
กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ

การมาเยี่ยมเยือนดูแล
การอโหสิกรรม การใหเกียรติ
บุคลากรทําเปนตัวอยาง

ความสัมพันธไมราบรืน่
การรังเกียจเดียดฉันท

เพื่อนบาน
ชุมชน

การชวยเหลอืดานการเงิน
พินัยกรรม ผูจัดการมรดก

หนี้สิน ภาระคาใชจาย
มรดก

เศรษฐกิจ

การปลอบประโลม พิธีกรรม
การดูแลที่ใกลชิด

ความเศราโศก ความขัดแยง
วิกฤติคูชีวิต คนใกลชิด

ปญหาหลัง
การตาย

การตายที่บาน
การไดส่ังเสีย เปดใจกนั

ความขุนเคืองบาดหมาง
คูชีวิต พอ-แม ลูกหลาน

ครอบครัว
การดูแลปญหามิติทางสังคม

สี่มิติของการดแูลผูปวยระยะสดุทาย 
กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ

การใชคําอธิบายทางวัฒนธรรม
ที่ใหความหมายที่ดี

ความกลัวจากความไมรู
ความรูสึกผิด บาป

ความหมาย
การตาย

การปลูกฝง การทําความดี
บุคลากรเรียนรู-ละเอียดออน

การขาดที่ค้ําชูยามวิกฤต
การแพทยละเลยมิติศาสนา

ศรัทธาและที่
ยึดเหนี่ยว

การทบทวนความสําเรจ็ในชีวิต 
การปลอยวาง การเริ่มตนใหม

ชีวิตที่วางเปลาไรเปาหมาย
กลัวถูกมองวาชีวิตลมเหลว

การบรรลุเปา
หมายชีวิต

การเตรยีมตัว มรณสติ
ปลดความวิตกกังวลที่คาใจ

ไมยอมรับความตาย
ดิ้นรนตอตานขัดขืน

ทัศนะตอ
ความตาย

การดูแลปญหามิติทางจิต
วิญญาณ

สี่มิติของการดแูลผูปวยระยะสดุทาย 
กาย ใจ สังคม จิตวิญญาณ

• Understanding a dynamic-
equilibrium model of health

• Developing appreciative skill to view 
positive aging

• Practicing compassionate listening 
and forgiving

• Knowing social life of the elders: Social 
roles, social network & social activities

• Taking spiritual history of elder patient 
and be concerned

• Learning about death and dying

Some practical considerations
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• เขาใจมิติทางสังคม
ของความเจ็บปวย
• เคารพในศักดิ์ศรีและ
คุณคาความเปนมนุษย
• ศรัทธาในศักยภาพชุมชน
• ออนโยนตอชีวิตและออน

นอมตอธรรมชาติ
• เปนกัลยาณมิตรกับคนปวย

จินตนาการสุขภาพใหมจินตนาการสุขภาพใหม

ระบบบริบาลที่มีหัวใจของความเปนมนุษยระบบบริบาลที่มีหัวใจของความเปนมนุษย

สํานักวิจัยสังคมและสุขภาพสํานักวิจัยสังคมและสุขภาพ

สรางเครือขายการเรียนรูและวิจัยสุขภาพสังคมสรางเครือขายการเรียนรูและวิจัยสุขภาพสังคม


