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บทคัดยอ 

                  รายงานการวิจัยน้ีศึกษาเกี่ยวกับสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุที่ปวยดวยโรค

เรื้อรัง ในเขตตําบลเสาไห อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงความทุกขที่เกิด

จากการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังและการเปลี่ยนแปลงของรางกาย การแสดงออกของการเกิดทักษะทาง

จิตวิญญาณ และแนวทางการตอบสนองความตองการทางจิตวิญญาณ โดยมีคําถามวิจัยที่สําคัญคือ 

ผูสูงอายุมีความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของรางกายที่เปนไปตามวัยและการเจ็บปวยที่เกิด

ขึ้นกับตนเองเปนอยางไร ความทุกขที่เกิดจากโรคที่เปนอยูและการดํารงชีวิตเปนอยางไร มีวิธีจัดการ

กับความทุกข หรือปฏิบัติในสิ่งที่ทําใหตนเองมีความสุขและพึงพอใจอยางไร การวิจัยน้ีเปนการวิจัย

เชิงคุณภาพแบบปรากฏการณวิทยา (Phenomenology) กลุมประชากรเปนผูสูงอายุในเขตตําบลเสา

ไหที่มีโรคเรื้อรังอยางนอยหนึ่งโรคที่เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลเสาไหเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

ทั้งผูปวยนอกและผูปวยใน จํานวน 4 ราย เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกต 

ผลการวิจัยพบวา 1) ความทุกขของผูสูงอายุเกิดจากความเจ็บปวยที่รุนแรง การหยอนสมรรถภาพ

และความเสื่อมของวัย 2) ความทุกขที่เกิดจากความกลัววาโรคเรื้อรังจะทรุดลงกวาที่เปนอยู  3) 

ความทุกขที่เกิดจากการพึ่งพาและการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ 4) การปฏิบัติตามหลักศาสนา 

ความเชื่อและการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดตอตนเองที่แสดงถึงการเกิดทักษะทางจิตวิญญาณที่สําคัญ เปน

พลังจากภายในใหมีชีวิตอยูอยางมีความหวัง การศึกษานี้แสดงใหเห็นวา ความทุกขของผูสูงอายุที่

ปวยดวยโรคเรื้อรังเปนความทุกขจากระดับการเจ็บปวย ความเสื่อมของรางกาย ความกลัววาสุขภาพ

ตนเองจะทรุดลง การพึ่งพาลูกหลานเพื่อใหเขาถึงระบบบริการสุขภาพเปนความทุกขยากในระดับ

ปจเจกบุคคลและเปนความทุกขทางสังคมที่ผูสูงอายุตองเผชิญอยู แตการปฏิบัติทางศาสนา ความเชื่อ

หรือการมีสิ่งยึดเหน่ียวทางดานจิตใจจะชวยสงเสริมใหเกิดพลังในการเยียวยาตนเอง เกิดการยอมรับ

กับภาวะสุขภาพและปรับเปลี่ยนความคาดหวังตอตนเอง ทําใหผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง ยังคงความ

สมดุลทางสุขภาพได 
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บทนํา 
 ความสําคัญของสุขภาวะทางจิตวิญญาณ  องคการอนามัยโลก ไดกําหนดใหมิติทางจิต

วิญญาณเปนองคประกอบหนึ่งในสุขภาวะของบุคคล จึงทําใหเกิดความตื่นตัวเรื่องจิตวิญญาณ  ที่พบ
เห็นไดทั่วโลกจากการแพรหลายของหนังสือ งานวิจัย หรือการเกิดสถาบันที่มุงศึกษาคนควาเรื่อง
เกี่ยวกับจิตวิญญาณและภูมิปญญาทางศาสนา เชน  Naropa University, Mild and body institute 
ในสังคมไทยก็เชนกัน ไดมีการกําหนดนโยบายขยายกรอบการดูแลสุขภาพใหครอบคลุมไปถึงมิติทาง
จิตวิญญาณ (โกมาตร 2550) 

 แตในระบบสุขภาพปจจุบันมุงมองแตโรคเพียงอยางเดียว โดยละเลยมิติทางจิตวิญญาณ
อยางสิ้นเชิง มองชีวิตแบบแยกเปนอวัยวะ ไมพยายามทําความเขาใจกับสิ่งแวดลอมและความเชื่อ
ของบุคคล ทําใหการดูแลดานจิตวิญญาณซึ่งเปนสิ่งสําคัญกลับถูกละเลย โดยเฉพาะผูสูงอายุที่มีการ
เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังนํามาซึ่งการสูญเสียตัวตน (Self)  อัตลักษณ (Identity) ของตนเอง เน่ืองจาก
เกิดการเปลี่ยนแปลงของรางกาย จิตใจ สังคม และความสัมพันธทางสังคม   
  ประเทศไทยมีผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นเปนอันดับ 5 ของเอเชีย ซ่ึงมีจํานวนถึง รอยละ 9.8 ใน พ.ศ. 
2548 และพบวาผูสูงอายุมีโรคเรื้อรังถึงรอยละ 56 เม่ือเทียบกับผูปวยกลุมโรคอ่ืน ๆ ตําบลเสาไหมี
ผูสูงอายุจํานวน  359  คน ในจํานวนนี้ปวยดวยโรคเรื้อรัง  197  คน คิดเปนรอยละ 54 ของผูสูงอายุ  
โรคที่พบบอย 5 อันดับไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหอบ
หืด โรคขอเขาเสื่อม (ทะเบียนประชากรโรงพยาบาลเสาไห ธันวาคม 2552)  โรงพยาบาลเสาไหเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา ยังกําหนดใหการดูผูปวยโรคเรื้อรังและการฟนฟูสมรรถภาพ เปนเปาหมาย
หน่ึงขององคกรและเปนศูนยการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังในจังหวัดสระบุรี โดยเนนการฟนฟูสภาพทั้ง
รางกายและจิตใจโดยสงเสริมการมีสวนรวมของครอบครัว ในการดูแลผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรังและ  
การศึกษาเพื่ อ ให เข า ใจถึ งความทุกขและทักษะทางจิตวิญญาณในผู สู งอายุที่ ป วยดวย 
โรคเรื้อรังจะชวยใหเราสามารถตอบสนองตอการสรางเสริมมิติทางจิตวิญญาณเพื่อใหผูปวยสามารถ
อยูรวมกับโรคเรื้อรัง ความเจ็บปวย ความหยอนสมรรถภาพหรือพิการ ไดอยางมีความสุขตาม
อัตภาพ และทําความเขาใจกับประสบการณความสุข ความทุกขการปรับตัวรวมถึงการเกิดทักษะ
บางอยางในชีวิตที่มีผลตอการดําเนินชีวิตและภาวะสุขภาพ มีผลตอความเปนองครวม  การ
เปลี่ยนแปลงความคิด และการแสดงออกทางความคิดหรือพฤติกรรมที่สําคัญอยางไร จนสามารถ
กลับมาสูความสมดุลทางสุขภาวะซึ่งเปนองครวมของสุขภาพไดอีกครั้งหรือไม  
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาถึงความทุกขที่เกิดจากการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังและการเปลี่ยนแปลงของ

รางกาย 
2. เพ่ือศึกษาการแสดงออกของการเกิดทักษะทางจิตวิญญาณในผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางการตอบสนองทางสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง 

 
คําถามการวิจัย 
             คําถามการวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดขึ้นโดยมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยทั้ง 3 
ขอดังมีรายละเอียดของคําถามดังตอไปน้ี 

1.ผูสูงอายุมีความเขาใจเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของรางกายที่เปนไปตามวัยและความ
เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังที่เกิดกับตนเองอยางไร 
2. ความทุกขที่เกิดจากโรคที่เปนอยูและความเสื่อมของรางกายมีผลตอการดํารงชีวิตเปน
อยางไร 
3. มีวิธีจัดการกับความทุกขหรือปฏิบัติใหตนเองมีความสุขหรือพึงพอใจในชีวิตประจําวัน 
อยางไร 

               4. ทานมีความคาดหวังกับการเจ็บปวยหรอืสุขภาพของตนเองอยางไร 
               5.ทานตองการไดรับการดูแลหรือการสนับสนุนจากครอบครัว ชุมชนและสังคมเปน 

       อยางไร 
 

ระเบียบวิธีวจิัย 
  

การศึกษาวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เปนการศึกษาสุข 
ภาวะทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคเรื้อรัง ความทุกขจากการเจ็บปวยหรือทุพพลภาพ ที่
สงผลตอสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุ และการแสดงออกของการเกิดทักษะทางจิตวิญญาณ 
ที่เปนคุณคาหรือเปาหมายในการดํารงชีวิตในปจจุบัน และชวยใหผูที่เกี่ยวของสามารถสรางเสริมการ
ดูแลดานจิตวิญญาณในกลุมผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง โดยทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความทุกข โรค
เรื้อรัง มิติทางจิตวิญญาณ ความตองการดานจิตวิญญาณ ศาสนากับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุข
ภาวะทางปญญา   ซ่ึงการวิจัยเชิงคุณภาพจะชวยใหเขาใจในประเด็นตาง ๆ ไดอยางลึกซึ้ง สําหรับ
การเลือกประชากรกลุมตัวอยางเปนการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposeful sampling) โดยกลุม
ตัวอยางตองมีความสมัครใจเขาสูการวิจัยและมีคุณสมบัติตามจุดมุงหมายของการศึกษา คือ เปนผูที่มี
อายุ 60 ปขึ้นไป และมีโรคเรื้อรัง เชน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะอัมพฤกษอัมพาต ที่เขา
รับการรักษาอยางตอเน่ืองที่โรงพยาบาลเสาไห และอาศัยอยูในเขตตําบลเสาไห อําเภอเสาไห จังหวัด
สระบุรี จํานวน 4 ราย เก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบไมมีสวนรวมในชวง
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เดือนกุมภาพันธ - เมษายน 2553 โดยกําหนดประเด็นการสัมภาษณจากวัตถุประสงค เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บขอมูล คือตัวผูวิจัย การจดบันทึก  เครื่องบันทึกเสียง ขั้นตอนการเก็บขอมูลผูวิจัยจะแจงให
ผูใหขอมูลทราบถึงเจตจํานงของการศึกษาวิจัยและวิธีการเก็บขอมูล หากรูสึกวาถูกละเมิดความเปน
สวนตัวจะสงวนไมตอบคําถามได การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) การ
ตีความ (Interpret)นําขอมูลมาตรวจสอบ ยืนยันกันของขอมูลเพ่ือใหขอมูลมีความนาเชื่อถือ 
 

บริบทชุมชน 
 
                  ตําบลเสาไหหางจากตัวจังหวัดสระบุรีเพียง 7  กิโลเมตร  ทําใหความเจริญของตัวเมือง
ขยายเขามาสูตําบลเสาไห  จากเดิมทองทุงนาที่เต็มไปดวยสีเหลืองทองอรามในยามที่ขาวออกรวงได
กลายเปนรานคาอาคารพาณิชย  หมูบานจัดสรรไดกระจายอยูตลอดสองแนวถนนสายหลักตั้งแต
อําเภอเมืองถึงอําเภอเสาไห ทําใหชาวตําบลเสาไหใน 2 หมูบานซึ่งเปนแหลงชุมชน ไดเปลี่ยนเปน
ตลาดทั้งชวงเชาและชวงเย็น รวมถึงมีตลาดนัดทุกวันเปนจุด ๆ ในแหลงชุมชน เชน ดานหนา
โรงเรียนและหนาโรงพยาบาล  อาชีพสวนใหญคือรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม คาขาย  ในอีก 5 หมู
มีอาชีพทํานา ทําสวน ปลูกผัก  เลี้ยงปลาในกระชัง เพราะหมูบานเหลานี้มีแมนํ้าปาสักไหลผาน จาก
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหในหมูบานสวนมากเหลือเพียงผูสูงอายุอยูเฝาบาน วัยแรงงานจะ
ไปทํางาน ซ่ึงมีผูสูงอายุจํานวน  359  คน ในจํานวนนี้ปวยดวยโรคเรื้อรัง  197  คน คิดเปนรอยละ 54 
ของผูสูงอายุทั้งหมด  โรคที่พบบอย 5 อันดับไดแก โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน โรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคหอบหืด  โรคขอเขาเสื่อม (ทะเบียนประชากรโรงพยาบาลเสาไห ธันวาคม 2552) 
ผูสูงอายุที่อยูบานก็มักจะ ทํางานบานเล็ก ๆ นอย ๆ หรือชวยเลี้ยงหลาน ลุงบุญเรือน มาสวัสดิ์  อายุ 
75 ป เปนคนเกาแกคนหนึ่งของหมูบานลุงเปนผูดูแลศาลแมนางตะเคียนเลาวาแตกอนชาวบานแถวน้ี
ทํานา ปลูกผัก ทําสวน หาปลา ไมชํานาญเรื่องการคาขาย มีแตขายขาวใหโรงสี  เจาของโรงสีก็จะ
เปนผูมีอันจะกิน จะไปในเมืองก็เดินไปหรือไมก็พายเรือ รถราก็ไมมีวิ่ง ไมเหมือนสมัยน้ี อาหารการ
กินก็ไมสมบูรณเหมือนตอนนี้ มีเยอะ มีเงินอยางเดียว อยากกินอะไรก็ไปซื้อ มีขายทุกอยาง แตกอน
อยากกินตองทําเอง อาหารหวานคาวจะมีมากก็วันทําบุญ ตามงานบุญตาง ๆ 
   ตําบลเสาไหน้ีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนใหความเคารพนับถือมากวารอยป คือศาลแมนาง
ตะเคียนอยูที่วัดสูง มีงานฉลองศาลแมนางตะเคียนประจําป    ผูคนในอําเภอเสาไหและอําเภอ
ใกลเคียงใหความเคารพและเมื่อมีความทุกขหรือตองการสิ่งใด ๆ ก็จะมาทําพิธีบนบานศาลกลาวเมื่อ
ไดตามความประสงคจะมาแกบนดวยเครื่องสําอาง  ชุดไทยเครื่องประดับ สรอยไขมุก สิ่งของสวยงาม
สําหรับผูหญิง  และการคลานรอบ ๆ เสาตะเคียน ตามจํานวนที่ไดบนเอาไว   นอกจากนี้ยังมีศาลเจา
ปูเปนศาลเจาที่สรางขึ้นมาเพื่อใหชาวเสาไหไดใชเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจโดยมีความเชื่อวาศาลเจา
ปูน้ีจะคุมครองใหชาวเสาไหปลอดภัยจากเภทภัยตาง ๆ ลุงบุญเรือนเลาวา “ที่ศาลแมนาง มีคนมาแก
บนแทบทุกวัน เครื่องประดับ  ชุดไทยไมรูกี่ตู เวลาโรงเรียนมีงานก็ไดมายืมใชกัน” นอกจากศาลทั้ง 2 
แหงที่เปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวดานจิตใจและจิตวิญญาณ ทางดานศาสนา  ก็มีวัด 2 แหง ที่อยูคนละฝงถนน
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ไวใหประชาชนไดทําบุญ และทํากิจกรรมทางศาสนารวมกัน จากการเขาไปสังเกตกิจกรรมงานบุญที่
วัดในวันพระและวันสําคัญทางศาสนาตาง ๆ จะพบวาสวนใหญผูที่เขาไปทําบุญชวยเหลือกิจกรรม
ของวัดเวลามีงานบุญตาง ๆ จะเห็นวาสวนใหญจะเปนผูสูงอายุทั้งหญิงและชาย ที่เราคุนหนาคุนตา
กันดีวาเปนผูรับบริการของเราในคลินิกโรคเรื้อรัง ที่ยังชวยตนเองได เดินได ยังดูกระฉับกระเฉง บาง
ก็มีหลังโคงงอ เวลาลุกยืนตองชวยพยุง แตใบหนาที่เปอนรอยยิ้ม ดูอ่ิมอกอ่ิมใจ บางก็พูดคุยเสียงดัง
ทักทายกัน น่ีเปนภาพที่เราไดเห็น แตเบื้องหลังรอยยิ้มเหลานี้ มีความเปนมาอยางไร โรคเรื้อรังมีผล
ตอการดํารงชีวิตในผูสูงอายุอยางไร และที่แหงน้ีมีสวนชวยสรางรอยยิ้มของผูสูงอายุไดอยางไร 
รอยยิ้มเปนสัญลักษณของสุขภาวะของผูสูงอายุไดหรือไม ความทุกขการดํารงชีวิตและโรคเรื้อรังมีผล
ตอสุขภาพของผูสูงอายุมากนอยอยางไร และถาที่น่ีเปนจุดที่สรางรอยยิ้ม ผูสูงอายุทานอ่ืน ๆ ที่ไม
สามารถมาวัดได นอนปวยอยูที่บานหรือในโรงพยาบาลจะมีความทุกขหรือความสุขเปนอยางไร 
 
ผลการศึกษา  
จากผลการศกึษา ไดขอคนพบดังตอไปน้ี  
1.ความทุกขที่เกิดจากความเจ็บปวยรนุแรง การหยอนสมรรถภาพจากโรคเรื้อรัง ความเสื่อม
และความเจบ็ปวด 
กรณีศึกษาผูสงูอายุที่ปวยดวยโรคเรื้อรัง 4 ราย          

ปาเจริญวัย 84 ปรูปรางทวม ผิวขาว  หลังโคงงอเดินชา ๆ ขาโกงใบหนาเหี่ยวยน หนังตา
หอยแทบลืมตาไมขึ้นแตใบหนานั้นยังดูสดใส ยิ้มแยม หัวเราะเสียงดังเปนบางครั้ง เม่ือกอนปา มี
อาชีพทํานาและรับจางทั่วไป ปจจุบันอาศัยอายุกับลูกสาวและลูกเขย สามีเสียชีวิตไปนานกวา 20 ป 
อยูบานคนเดียวทุกวัน เพราะลูกไปทํางานกันหมด ลูกจะเตรียมอาหารไวให ปาเจริญพอเดินไดชา ๆ 
แบบกระโผกกระเผก เน่ืองจากมีเขาเสื่อมทุกวันหลังจากรับประทานอาหารเชาแลว ปาจะเดินออกมา
หนาบานที่เปนรานขายของชําเล็ก ๆ มีโตะหินใตรมไมที่ปามานั่งไดพบปะผูคน พบเพ่ือนบานที่เปน
ผูสูงอายุละแวกเดียวกัน ไดพูดคุย ไดชวยกันทําอาหารกลางวันกินกับปาหลอที่เปนเจาของรานชําที่
หนาบาน บางวันก็มีปานุมและปาศรีมาสมทบ เสียงพูดคุยหยอกลอไดเพ่ิมรอยยิ้มไดหัวเราะกัน ทําให
ไมเหงา รูสึกไดวาปาเปนคนอารมณดี ปาบอกวายังกินอาหารอรอย แมไมคอยมีฟนใหเคี้ยวอาหาร 
แตยังทํากิจวัตรประจําวันได ดวงตาฝาฟาง บางวันก็มีอาการปวดขา ปวดเขา ปวดมากตองกินยาที่
ไดรับจากโรงพยาบาลบางครั้งกินยาไมหายก็ตองไปโรงพยาบาล ปกติ ปาไมคอยไดไปไหน นอกจาก
ไปโรงพยาบาลตามนัด มีลูกหลานไปสงตั้งแตเชา ปลอยทิ้งไวใกลเที่ยงก็มารับปาเดินลําบากตองนั่ง
รถเข็น ตองรอนานจะไปหองนํ้าก็ตองเรียกใหคนมาเข็น บางครั้งปาจะคอย ๆ เดินไมอยากนั่งรถเข็น 
เน่ืองจากรถมีไมเพียงพอ และคนเข็นมีนอย แตกอนตอนที่แข็งแรงปาจะใสบาตรทุกเชา วันพระก็ไป
ทําบุญเพราะเชื่อวาทําบุญเปนการทําความดี และไดอุทิศสวนกุศลใหสามีที่เสียชีวิตไป ทุกวันน้ีปาเดิน
ไมคอยสะดวกจึงไมไดไปวัดแตบางวัดพระที่ลูกไปทําบุญ ปาก็ไดรวมอธิษฐานบุญดวยการยกของที่จะ
ทําบุญขึ้นจบศีรษะใหลูกไป  
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“ตอนเชาลูกเขาก็เตรียมอาหารไวให อยากกินอะไรเขาก็ซ้ือให เชา ๆ ก็เดินมานี่ ตองออกมา
คุยกับเพ่ือนบานทุกวันไดยิ้มไดหัวเราะกัน ไมเหงา บาย ๆ เย็น ๆ ก็เขาบาน ขานี่ตองเดินชา ๆ แตก็
พอไหว แตตอนมันปวดก็เอาเร่ืองเหมือนกัน ก็นวดยา กินยาไปตามเรื่อง ไมไหวก็ไปหาหมอ เบื่อจะ
ตายเมื่อไหรจะไปซะที  ตาก็มองไมคอยเห็น  แตก็เปนหวงลูก แกมากแลว จะไปเม่ือไหรก็ไมวา อยูก็
ลําบาก หวังใหไปสบาย ๆ ไมทุกข ไมเจ็บก็พอ ทุกวันนี้ทําบุญก็จบหัวเอา ใหลูกไป กอนนอนก็ยกมือ
ไหวอธิษฐานเอา นะโมตะสะ ทองไดแคน้ีจําไมได” 

ปาบัวคํา วัย 73 ป สาวโสดรางเล็กตัดผม แตงตัวคลายผูชายอาศัยอยูบานไมหลังเล็ก ๆ คน
เดียว ไมหางกันนักมีบานของพี่ชายอยูใกล ๆ ทําใหปาอุนใจไดวาแกไมไดอยูในโลกนี้ตามลําพัง ทั้ง
ยังมีหลานสาวคอยขี่จักรยานมาดูแลนําอาหารมาสงใหบาง สมัยสาว ๆ ปาทํางานรับจางทุกอยาง ไม
แตงงาน เน่ืองจากเห็นครอบครัวของพี่สาวทะเลาะเบาะแวงกันบอยจึงอยากอยูตัวคนเดียว พอมีเงิน
เก็บบางเล็กนอยหลังจากออกจากงานรับจางแหงสุดทายในชีวิตของปาคืองานเด็กปม ปจจุบันมี
รายไดจากเงินผูสูงอายุรายเดือน ๆ ละ 500 บาทเปนปาโรคความดันโลหิตสูงที่ยังดูคลองแคลวขี่
จักรยานได ยังดูแลตนเองหลังออกจากงานประจําปาก็เร่ิมเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ
ชุมชนมากขึ้นเชนชมรมผูสูงอายุ ชมรมออกกําลังกาย ไดไปเที่ยวไหวพระ 9 วัดที่ชมรมจัดขึ้นดีใจ
เพราะไมเคยไปเที่ยวไหวพระมากอน ทุกวันนี้พยายามดูแลสุขภาพตนเอง กินยาสม่ําเสมอ ออกกําลัง
กายตามที่หมอแนะนํา เพียงหวังวาจะไมปวยหนักแบบชวยตัวเองไมไดเกรงจะเปนภาระของหลาน 
กอนนอนก็สวดมนตไหวพระขอใหสุขภาพแข็งแรง ไมเปนอัมพฤตอัมพาต วันพระก็ทําบุญที่วัดบาง 
แตไมไดใสบาตรทุกวันเนื่องจากไมมีรายไดตองประหยัด 

“ทุกวันนี้ไมคิดอะไร อยูไปเรื่อย ๆ ตามแตเวรแตกรรม โรคความดันปาก็กินยาไมเคยขาด ไป
หาหมอก็ขี่จักรยานไป แตรอนานก็เบื่อ บางครั้งปวยเล็กนอยก็ซ้ือยากิน ไมอยากไปรอ” การเขาเปน
สมาชิกชมรมผูสูงอายุปาเลาวา “แตกอนไมเคยเขารวมอะไรกับใคร ไปทํางานแลวก็กลับบาน ไปแต
งานบวช งานแตง งานศพคนรูจักก็ไป ตอนนี้ไดเขาชมรม รูสึกดี ไดไปเที่ยว ไมเคยไปเลย เวลาประชุม
หมอมาแนะนําใหออกกําลังกายก็ทําตาม อยากแข็งแรง ไมอยากเปนอัมพาต กอนนอนก็สวดมนตไหว
พระขออยาใหเปนอัมพาต” ความทุกขจากโรคที่เปนทุกวันนี้เปนอาการปวดเขา ปวดขา ปวดหลัง ทํา
ใหนอนไมคอยหลับ ปาเลาวา “ปวด ขา ปวดหลังน่ีก็ปวดเรื่อย ปวดมากปวดนอยมันก็ปวดทุกวัน ปวด
มากก็หายากิน ปวดนอยก็ทายานวดบางทีก็ทนไหว บางทีก็ไมไหว ไมคอยไปไหนก็เรื่องแขงขานี่” 

  ลุงนอ ชายชราเชื้อสายจีน วัย 74 ปรูปรางสูงผอมบางเดินชา ๆ โดยใชไมสามขา แขนซายงอ
ขึ้นเล็กนอยนิ้วมือขางซายงอคลายกําลังเวลาเดินเปนผูมีฐานะดีและเปนที่รูจักของคนในตําบล
เน่ืองจากแกเปนคนเกาแกและมีรานขายเกี้ยวทอดที่มีชื่อเสียงในความอรอยไดลงหนังสือพิมพ
เน่ืองจากมีเชลลมาชิมและไดเปนสินคา OTOP ระดับจังหวัดมีภรรยาเปนครู ลูกสาวไปตั้งหลักแหลง
อยูที่อเมริกา ลูกชายทํางานการไฟฟาอยูกรุงเทพฯ 9 ปกอนลุงมีอาการมึนเวียนศีรษะไปตรวจที่
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ลุงบอกวา “ตอนไป ยังเดินไดหมอใหยามากิน จะกลับบานแลว นึกยังไงไมรู



เอกสารฉบับราง กรุณาอยาอางอิง 

7 

 

หมอบอกวาไปตรวจใหแนใจดีกวา สงผมใหไปตรวจเอ็กซเรย พอออกมาผมก็ชาไมรูเร่ืองไปเลย” ลุง
เปนอัมพาตจากหลอดเลือดสมองตีบ เดินไมได รักษาอยู 2 ปจึงเริ่มเดินไดและยังคงทํากายภาพอยาง
ตอเน่ืองเพ่ือหวังวาจะกลับมามีสมรรถภาพเหมือนเดิม เวลาผานไปลุงไดรูวาลุงไมมีวันที่จะกลับมา
เหมือนเดิมไดอีกแลว การทํากายภาพของลุงเปลี่ยนเปาหมายเพียงไมใหอาการที่เปนอยูทรุดลงไปอีก 
พอใจกับสภาพที่เปนอยูวายังดีกวาใคร ๆ อีกหลายคนที่แยกวา พูดไมได ตองนอนอยูกับเตียง  

“ตอนปวยหนักก็ทุกขมาก นอนรองไหทุกวันเปนเดือน ๆ แตใจสูคิดวาตัวเองตองไมตาย ภาวนาขอให
เดินได ถาเดินไมไดก็ไมอยากอยู ไมรูจะอยูไปทําไม” “เม่ือกอนผมทุกขกับตัวเอง อยากหาย อยาก
เหมือนเดิม หลังจากฝงเข็มมา 275 ครั้ง พอแลว จันทร พุธ ศุกร ไปทํากายภาพบําบัดที่โรงพยาบาล
สระบุรี อังคาร พฤหัส นวดแผนไทยที่โรงพยาบาลเสาไห ผมทําติดตอมา 5 ป มันไดแคน้ี ตอนนี้ผมทํา
ใจแลว คงไดแคน้ีหมอที่วิชัยยุทธบอกวาผมดีกวาคนอื่นอีกเยอะ คนอ่ืนลุกไมได พูดไมได เลยคิดวาแค
น้ีก็พอใจพอแลว ผมหยุดฝงเข็ม ฝงไปก็เจ็บตัวเปลา ๆ เปลี่ยนมากายภาพแลวก็นวด” ลุงพอเดินได
ชาๆ ใชไมค้ํายัน และการไปทํากายภาพของลุงอยางตอเน่ืองเปนความเอาใจใสดูแลของครอบครัว
อยางแทจริงตอนเชามีรถที่บานเขาเมืองไปซื้อของสดมาประกอบอาหารขายที่รานก็ไปสงลุงที่
โรงพยาบาลสระบุรี พอซ้ือของเสร็จก็มารับลุงนอที่โรงพยาบาล สวนในวันที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลเสาไหก็มีรถมาสง และมารับ เปนความสะดวกของครอบครัวที่ทําใหลุงไดทําการฟนฟู
สุขภาพไดอยางตอเน่ือง ลุงทํากิจวัตรของตนเองไดไมตองใหใครชวย บางครั้งก็ลงมือทํากับขาวกิน
เองได ทําบุญใสบาตรทุกวันตอนเชา ไมไดไปวัดเนื่องจากนั่งลําบาก  

“ทําบุญแลวสบายใจ และผมนับถือพระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตผมก็มีความสุข” บางวันลุงก็ออก
กําลังกายกับชมรมออกกําลังกายในหมูบานและการควบคุมอาหารเปนการปฏิบัติตามคําแนะนําของ
หมอ “ทุกวันน้ี ตอนเชาก็เดินออกกําลังกาย บางครั้งก็ไปเตนแอโรบิคกับเขา อะไรเลือกไดก็เลือกกิน 
ไมกินเค็ม กลัวตาย” ความทุกขจากการที่มีโรคเรื้อรังของลุงนอทุกวันนี้ไมมีอาการเจ็บปวดอะไร จะมี
ก็แตขาออนแรง ตองเดินชา ๆ จะมีก็แตทุกขใจบางอยากใหมือซายมีแรงเพ่ิมพอที่จะหยิบจับหรือกํา
ไดบาง “ผมสบายดี แขงขาไมปวด มีแตไมคอยมีแรง อยากใหมือมันกําได มีแรงกวานี้สักนิด ผมฝกยก
แกวพอได มันไมดีกวานี้ สงสัยจะไดแคน้ี” 

  ปาเจียม หญิงวัย 74 ปรูปรางเล็ก ผมขาวใสที่คาดผมอันเล็ก ๆ เพ่ือปดรอยแผลเปนขนาด
ใหญที่ไมมีผมขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต เดินเอียงไปมาเนื่องจากเคยกระดูกขาหักใสเหล็กดาม
ไวเม่ือเกือบ 20 ปกอนนอกจากนั้นปายังเปนโรคความดันโลหิตสูงรักษาที่โรงพยาบาลเสาไหอยาง
ตอเน่ือง ไดรับการผาตัด ตอกระจกมา 6-7 เดือนกอนทําใหการมองเห็นดีขึ้น ปาประกอบอาชีพ
รับจางทําไรทํานามาตั้งแตสาว ๆ มีลูกสาว 5 คนสามีเสียชีวิตตั้งแตลูกยังเล็ก ๆ จึงมีสามีใหมโดยการ
ชักนําของญาติผูใหญเห็นวาอยูกันแตผูหญิงและเด็ก มีลูกชายกับสามีใหมหน่ึงคน ในวันนี้ของปา
เจียมสามีและลูกชายก็มาจากปาเจียมไปอยางไมมีวันกลับ ลูกชายหายสาบสูญไปเกือบ 10 ป จน 2-3 
ปมานี้ ปาเชื่อวาเขาไดตายไปแลว เพราะปาทําบุญกรวดน้ําไปใหก็ไมฝนถึงลูกชายอีก ปาทุกขใจกับ
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การสูญเสียมากนอนรองไหทุกวัน กวาจะทําใจไดเม่ือ 3 ปมานี้ ปา ทําทุกอยางที่ยังทําไหว ไมทอแท
กับชีวิต ที่บานปามีลูกหลานอยูดวยกันเปนครอบครัวใหญ มีลูกสาวที่ไมทํางานเอาแตด่ืมเหลาทั้งวัน
และมีปากเสียงกันบอย ปามีหลานสาวที่คอยดูแลใสใจคอยพูดคุยใหปามีความสุข ปายังปลูกผัก เก็บ
ผักขาย ทํากับขาวขายทุกเชาและวันตลาดนัด ถามีเศษไมปา ก็เผาถานขาย เปนรายไดในครอบครัว
นอกจากสวัสดิการผูสูงอายุที่ไดรับเดือนละ 500 บาท ปามีพลังใจที่เขมแข็ง เปนแบบอยางของคนสู
ชีวิต หนักเอาเบาสู รับผิดชอบ รักลูก รักครอบครัว  “กําลังใจก็มาจากที่เราทํางานได ถาฝนกําลังไม
ไหวก็พัก ปามีลูกเปนพลังใจเวลาลูกหลานเขาอยูพรอมหนาก็มีความสุข มีมานะที่จะทํามาหากินเลี้ยง
ลูก เราตองไมทอ ตองมีความหวัง ดูคนที่ชั่วกวาเราไมคิดทอแท ตองมีกําลังใจ ขยันขันแข็ง ไมทอแท 
อยูคนเดียวบางครั้งก็นอนรองเพลง ก็คลายทุกขไปได” ความทุกขจากการเจ็บปวยของปาเจียม 
สวนมากจะเปนอาการปวดขา ปวดแขน จะเปนตอนกลางคืน ทําใหตองกินยา หรือบีบนวดดวยตนเอง 
นอนไมหลับจากอาการปวดที่เกิดขึ้นแทบทุกวัน บางวันปวดมากตอนเชาตองไปโรงพยาบาล  

“ขานี่ปวดมากตอนกลางคืน คงจะปวดจากที่ใสเหล็กไว บางครั้งปวดมากจนสั่นไปหมด นอนไมได 
ตองกินยา น่ังบีบนวดไป ก็แปลกนะ กลางวันเดินทํานูนทํานี่ได ไมปวด มาปวดตอนกลางคืน บางวันก็
ปวดแขน”       

โรคเรื้อรังที่พบในผูสูงอายุทั้ง 4 ทานจะเปนโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคเขาเสื่อม 
ภาวะอัมพฤกษมีผลตอสุขภาพที่ทําใหเห็นความทุกข ดังน้ีคือ เดินไปไหนไมสะดวก ไปไหนมาไหน
โดยลําพังไมได ใชมือซายไมได   มีอาการปวดแขนขาบาง ก็ไมมาก หายานวดก็หาย บางครั้งปวด
มากทําใหนอนไมหลับตองไปหาหมอ ความทุกขมากเกิดจากระดับของการปวดและภาวะวิกฤตตอ
รางกาย ดังหลักธรรมของศาสนาพุทธกลาวไววา ความทุกข   แปลวาทนอยูในสภาพเดิมไดยาก อัน
ไดแกขันธ 5 คือสังขารทั้งปวงลวนเปนที่ตั้งของกองทุกข1   ลักษณะของความทุกขไดแก การเกิด 
การแก การเจ็บ การตาย การคร่ําครวญ ความไมสบายทางกาย ความเสียใจ ความคับแคนใจ ตอง
ประสบกับสิ่งที่ไมรัก การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ปรารถนาสิ่งใดไมไดในสิ่งน้ัน รวมเปนทุกขทางกาย และ
ทุกขทางใจสอดคลองกับกรณีศึกษาที่พบวา ความทุกขในผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรังเปนความทุกขทรมาน
ทางกายที่เกิดจากการปวด ระดับการปวดที่ตองเผชิญอยูทุกวัน  ถาโรคเรื้อรังที่เปนอยูไมมีผลกระทบตอ
ความเจ็บ ความปวดตอรางกายโดยตรง ผูสูงอายุจะไมคอยทุกขกับการมีโรคเรื้อรังตาง ๆ ยังคงใชชีวิตได
อยางปกติ แตการหยอนสมรรถภาพที่เกิดจากโรคเรื้อรัง หรือการเกิดภาวะแทรกซอนจากโรคเรื้อรัง
เปนความทุกข มากกวาการเกิดภาวะเสื่อมตามธรรมชาติเชนปาเจริญวัย 84 ป มีเขาสองขางเสื่อมซ่ึง
เปนไปตามวัย ทําใหเดินลําบาก แตปาดูจะไมเดือดรอนกับเรื่องของการเดินวาอยากจะกลับมาเดินได
คลองเหมือนเดิม ปาบอกวา “ปลอยไปตามเรื่องของมัน ไมคิดอะไร” สวนลุงนอที่เปนอัมพฤกษจาก

                                                            
1 ไมปรากฏชื่อผูเขียน. “ทุกขัง” บทความสารานุกรมเสรี วิกีพีเดีย. http : //th.wikipedia.org/wiki สืบคนเมื่อ 6 

พฤษภาคม 2553  
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ภาวะแทรกซอนของโรคความดันโลหิตสูงมีความพยายามที่จะทําใหอาการผิดปกติน้ันหายไป ยังคงมี
ความทุกขทางใจที่ตองการกลับมามีอาการปกติเหมือนเดิมใหมากที่สุดมีการทุมเทการรักษาและดู
และตนเองอยางเครงครัดและตอเน่ือง  

 จะเห็นวานอกจากอาการปวดตาง ๆ ที่รบกวนผูสูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่ทําใหเกิดความทุกข
แลว ระดับความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวันไดดวยตนเองก็เปนสิ่งบงชี้ความทุกขของผูสูงอายุ
ได ถาชวยตัวเองได จะรูสึกวาสบายดี ไมทุกขมาก เปนการสื่อใหเห็นภาพของการมีสุขภาวะคือมี
ความแข็งของรางกายพอที่จะปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตนได โดยไมตองการพึ่งพาหรือเปนภาระ
ของบุคคลอื่น (วิพรรณ และคณะ 2550)  

2.ความทุกขจากความกลัววาโรคเรื้อรังที่เปนอยูจะทรุดลง   

               ความทุกขจากความกลัวและความกังวลในโรคเรื้อรังที่เปนอยู เปนความทุกขของ
ความรูสึกนึกคิด ความหวาดกลัวลึก ๆ ในจิตใจ ภาวะสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงกับวันเวลาที่ผานไปจน
ปจจุบันไมอยากใหมีการเจ็บปวยมากกวาที่เปนอยู มีการดูแลสุขภาพตนเอง เชน กินยาทุกวัน ไปพบ
แพทยตามนัดปฏิบัติตามคําแนะนํา ออกกําลังกายสม่ําเสมอ  ตามการรับรูและความถนัดของตนเอง
เชนการเดิน การบริหารขอและกลามเนื้อหรือการมาโรงพยาบาลเพื่อนวดแผนไทยและการทํา
กายภาพบําบัดอยางสม่ําเสมอ พบวาเกิดจากความกลัววาอาการเจ็บปวยที่เปนอยูจะทรุดลงกวาเดิม 
เชนคุณลุงนออายุ 75 ป เปนอัมพฤกษ  และมีครอบครัวสนับสนุนเปนแรงจูงใจที่สงเสริมใหมีดูแล
ตนเองดวยการนวดและกายภาพไดอยางตอเน่ือง แตกลัววาภาวะสุขภาพหรือโรคที่เปนอยูจะทรุดลง
หรือแยลงกวาที่เปนอยู เปนความคาดหวังใหมที่เกิดขึ้น “ผมหวังวาไมใหมันแยลงกวาเดิม ตัดใจแลว
แคน้ีพอแลว เราอายุมากแลว คงไมดีไปกวานี้” สําหรับปาบัวคําที่กลัววาตนเองอาจจะเปนอัมพาตเปน
แรงจูงใจใหดูแลตัวเอง อยางถูกตองมากขึ้นเชนการออกกําลังกาย การกินยาสม่ําเสมอ “ปากินยาไม
เคยขาด หมอนัดก็ไป ประชุมผูสูงอายุเขาสอนใหแกวงแขนปาก็ทํา วันละ 100 ครั้ง กลัวไมอยากเปน
อัมพาต”  

ปาเจียมวัย 73 ป มีความกลัววาตนเองจะปวยหนักจนชวยตัวเองไมไดเปนความกลัวที่ไม
มองแตตนเองปารูแกใจวาถาปวยหนักจะไมมีคนเปนหลักที่จะดูแลแกได เน่ืองจากลูกสาวที่อยูดวยกัน
ไมสนใจอะไร ด่ืมเหลาเมามีปากเสียงกับปาเจียมบอย ๆ ลูกคนอ่ืนก็อยูตางตําบล หลานที่โตแลวก็
ทํางาน หลานสาวที่ปารักคอยเอาใสใจปาเสมอก็ตองไปโรงเรียนทุกวัน เรียนอยู ม.3 และถาปาปวย
ลูกก็จะเดือดรอนตองมาดูแล ครั้งหน่ึงที่ปาเคยเปนลมหมดสติมานอนที่โรงพยาบาลเสาไหทําใหเห็น
ปญหาในการดูแลที่บาน “เวลาปวยไมมีคนดูแล ปวยก็นอน ลุกไมขึ้นก็ตองชวยตัวเอง ไมอยาก
กระเบียดกระเสียนกับลูก ไมมีคนซื้อยา มาโรงพยาบาลบางครั้งก็ตองจางคนขางบานมาสง” ความ
กลัววาจะปวยชวยตัวเองไมไดทําใหปาออกกําลังกายดวยการบริหารขอและกลามเน้ือหลังตื่นนอน
ตอนเชาทุกวัน ไมเคยขาดยา “ ตื่นเชาปาบริหารทุกวันยกแขงยกขา หมุนขอ (แสดงทาประกอบ) กอน
นอนยานวดมีก็นวด เดินมากก็ปวด ไมอยากปวย บางครั้งคิดถึงลูก ผัวที่จากไปก็นอนรองไห” สําหรับ
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ปาเจริญที่มีอายุมากกวาทุกคนคืออายุ 84 ป เดินไปไหนลําบากนอกจากในบริเวณบาน ความกลัว
เกี่ยวกับสุขภาพของตนเองจะนอยกวาผูสูงอายุอีก 3 รายที่มีวัยใกลเคียงกันที่ยอมรับกับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นไดมากกวา “ไมคิดอะไรทําใจใหสบาย ปลอยไปตามเรื่องของมัน” 
        ความกลัวเปนเหมือนแรงจูงใจที่เกิดขึ้นมากนอยแตกตางกันไมมีลักษณะเฉพาะสําหรับ
ผูสูงอายุ เปนแรงจูงใจ (Motivation) ที่ซอนอยูภายในที่กอใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุ
เปาประสงค (Goal) ในที่น้ีคือพฤติกรรมดูแลตนเองไมใหปวยมากขึ้น ความไมสมดุลทางชีววิทยาหรือ
ทางจิตใจ (Physiological or Psychological imbalance) มีสวนจูงใจพฤติกรรมเพื่อทําใหภาวะสมดุล
กลับคืนมา2 ความกลัวนับเปนความทุกขที่ฝงอยูในจิตใจ เปนความทุกขของความรูสึกนึกคิด ความไม
สมปรารถนา การไมไดรับการเหลียวแลจากครอบครัวเปนการเผชิญปญหาอยางโดดเดียว ขาดที่พ่ึง
และรูสึกเปนภาระตอผูอ่ืน (พิมพวัลย 2545) อาจเปนสวนหนึ่งของความทาทายทางจิตวิญญาณ ที่มี
ผลลัพธหลายอยางในเชิงลบเชน ทําใหขาดความหมายของการมีชีวิตอยู หรือไมสามารถทํากิจวัตร
ประจําวัน ความโดดเดี่ยว มีภาวะถดถอยจากเปาหมายของชีวิต  หวาดกลัวความไมแนนอน (Dugan 
1987) ถาเปนเชิงบวก ก็จะเปนแรงจูงใจ แรงขับ (Drive)ใหดูแลตนเอง สนใจตนเอง  การหยอน
สมรรถภาพหรือความพิการจากโรคเรื้อรัง เปนความทุกขทางใจที่ยังตองการมีสมรรถภาพปกติ
เหมือนเดิมหรือใกลเคียงปกติมากที่สุด โรคเรื้อรังที่เปนอยูไมไดทําใหการใหคุณคาและความหมายของ
การมีชีวิตอยูเปลี่ยนแปลงไปเพราะโรคเรื้อรังไมใชตัวชี้ขาดถึงสุขภาวะ เพราะสุขภาวะนั้นเปนผลรวม
ของปฏิสัมพันธกันอยางเปนพลวัตระหวางมิติกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ แมรางกายปวยแตก็
สามารถมีสุขภาพดีได (โกมาตร 2550) เพราะความสุข ความทุกข เกิดจากใจ ใจดีทําใหเกิดสุข ใจไม
ดี ทําเกิดทุกข จิตที่ฝกมาดีแลวนําความสุขมาให (สมเด็จพระญาณสังวร 2545) 

3.   ความทุกขจากการตองพึ่งพา ในการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ 

                ผูสูงอายุทั้ง 4 ทานอยูในภาวะที่ตองพ่ึงพา ครอบครัวและสังคมจากภาวะแทรกซอนของโรค
เร้ือรัง โรคที่เกิดจากอุบัติเหตุและความเสือ่มของรางกาย ตองมีการรักษา ฟนฟูสภาพอยางตอเน่ือง แต
ความแตกตางของภาวะสุขภาพ ครอบครัว มีผลตอการเขาถึงระบบบริการในแงของความยากลําบากและ
ตองพ่ึงพา เปนปจจัยที่ทําใหผูสูงอายุไดรับความทุกข  สภาพครอบครัว ภาวะเศรษฐกิจ การดูแลเอาใจใส 
เปนภาพที่สะทอนไดถึงความทุกขของผูสงูอายุ บางรายยงัตองประกอบอาชีพเพ่ือชวยเหลือครอบครัว 
เชนปาเจียม “ปาทําสวนปลกูผัก หนาฝนมีผักตอนเชากข็ายผักทีต่ลาด ตอนเย็นทํากับขาวขาย ถามีตนไม 
เศษไมก็เผาถาน ถานนี่ขายดีจริงๆ มีเทาไรก็ขายหมด เงินผูสูงอายุก็ไดซ้ือขาวสาร นํ้าปลา หอม 
กระเทียมไปเดือนๆ” ในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลตองใหลูกหลานมาสง มารับ เหมารถ
มาแลว ถูกทิง้ไว รวมทั้งความแออัดในระบบทีท่ําใหผูสูงอายุอยูในภาวะจํายอม  ไมมีทางเลือก ระบบ
บริการที่ไมเอ้ือตอภาวะสุขภาพที่แตกตางกันของผูสูงอายุ   ปาเจียม บอกวา “ไปโรงพยาบาล ก็ตองใหลูก

                                                            
2 ศ.ดร.พริ้มเพรา ดิษยวณิช คําบรรยายวิชาพฤติกรรมศาสตร รหัส 304202 
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ไปสง ถาเขาไมวางก็ไมไดไป บางทีต่องจางคนขางบานไป ไมอยากผิดนัด บางทีมียากินก็ยังไมไป” 
สอดคลองกับขอคนพบของประชาธิป (2551 : 129) การเจ็บปวยเร้ือรังของบุคคลยังไดขยายสูคนใน
ครอบครัวชุมชน ทําใหพวกเขาเหลานี้เปนผูรวมชะตากรรมและมไีมนอยตกเปนผูทนทุกขรวมไปกับ
ผูปวย ในครอบครัวที่ไมมีความพรอมตองทํามาหากิน ผูสูงอายุที่ชวยเหลือตัวเองไดนอยตองเปนภาระ
ของครอบครัวอยางหลีกเลี่ยงไมได สําหรับลุงนอครอบครัวใหการดูแลสมํ่าเสมอมีรถรับสงเม่ือมา
โรงพยาบาลทกุครั้ง และลงุเดินไดโดยใชไมค้ําแบบสามขา คิวนวดและการทํากายภาพลุงก็จองเวลาไว
อยางตอเน่ืองเปนเวลาชัดเจนทําใหลุงไมตองรอรอนาน ยกเวนวันที่ลุงมาตรวจรับยา รูสึกเม่ือยที่ตองรอ
นาน ลุงไดสะทอนความรูสกึที่เกี่ยวของกับระบบบริการวา  

“ผมวาอะไรก็ดี  หมอก็ดี แตหมอนอยไปหนอย นาจะมีหมอใหพอกบัคนไข บางทีมีคนไขฉุกเฉินก็
ตองรอกันนาน กลับบานหมดแรงเลย”  น่ันหมายถึง การรอคอยในระบบบริการยงัเปนความทุกขของ
ผูสูงอายุ เน่ืองจากจํานวนผูปวยในวันคลนิิกเบาหวานความดันโลหิตสงูมีจํานวนผูรับบริการมากทําใหเกิด
การรอคอยในขั้นตอนของการบริการ เราอาจเขาใจวาผูสงูอายุไมไดทําอะไร ไมเห็นตองรีบรอนกลบับาน 
สิ่งที่เราเขาใจอาจไมถูกตองเพราะจากขอมูลพบวาผูสูงอายุก็ไมแตกตางจากวัยอ่ืนคือไมตองการรอคอย 
และการรอคอยเปนภาวะจํายอมของผูสูงอายุ แมปาบัวคําแทบไมมีรายไดอะไร นอกจากเงินชวยเหลือ
ผูสูงอายุเดือนละ 500 บาท แตปาก็ยอมเสียเงินจายคายาโดยไมตองเขามาพบกับการรอคอยใน
โรงพยาบาล “ปวยเล็กนอยกซ้ื็อยากินเองไมอยากไปโรงพยาบาล รอนาน”   

โรงพยาบาลชมุชุนเปนหนวยบริการระดับทุติยภูมิ ซ่ึงมีสัดสวนของการรักษาพยาบาล การ
ปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพและการฟนฟูสภาพที่ใกลเคียงกัน เปนหนวยบริการที่อยูระหวางหนวย
บริการตติยภูมิและปฐมภูมิ ขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชนุขึ้นกับระดับของเตียงที่ใหบริการและ
จํานวนบุคลากรทางการแพทย รวมถึงนโยบายในการพฒันาระบบบรกิาร โรงพยาบาลเสาไหเฉลมิพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีแพทย ประจํา 2 ทาน 1 ใน 2 เปน
ผูอํานวยการโรงพยาบาล มีแพทยฝกหัดที่หมุนเวียนมา อีก 1 ทาน ทุก 3-6 เดือน การตรวจผูปวยใน 
กอนออกตรวจ OPD รวมถงึการดแูลชวยเหลือผูปวยในกรณีฉุกเฉินในแตละวัน ก็จะเห็นภาพของการรอ
คอยในคลินิกบริการไดชัดเจน  

แมโรงพยาบาลจะไดนําแนวคิด Lean เขามากออกแบบระบบเพื่อลดระยะเวลารอคอยในคลินิก
เบาหวานใน พ.ศ. 2550  ซ่ึงไดผลเปนทีพ่อใจระดับหนึ่ง แตปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได ยังทําใหเกิด
ปญหาในการรอคอยเชน กรณีมี Case ฉกุเฉิน หรือแพทยลา จะเหลอืแพทยตรวจเพียงหนึ่งคน  มีความ
พยายามขยายแนวคิด Lean ลงสูคลินิกโรคความดันโลหิตสูง แตยังไมมีออกแบบระบบอยางชัดเจน ทําให
ผูสูงอายุในคลนิิกความดันโลหิตสูงยังตองเผชิญกับปญหาการรอคอย และระบบควิทีไ่มไดคํานึงถึงสภาพ
ที่แทจริงของผูสูงอายุ เปนคิวที่แสดงถงึลําดับการมาถึงที่หนาหองบัตรและเม่ือมีขอบงชี้ถึงอาการปวย
หนักก็จะไดรับการตรวจรักษาทันที ซ่ึงแนวคิด Lean ที่ตองลดความสูญเสียในระบบบริการสขุภาพ
โดยเฉพาะการรอคอยและใหความสําคัญกบัคุณคาที่ผูรับบริการไดรับในมุมมองของผูรับบริการ (Graban 
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2009) ความทุกขจากการใชบริการสุขภาพ เปนสิ่งที่กระทบตอชวีติประชาชนอยางมาก บางกรณีเปนการ
ทับถมทุกขของการเจ็บปวยใหมากขึ้น ความทุกขทีเ่กิดขึ้นสัมพันธโดยตรงกับระบบบริการ อันไดแก
ลักษณะและคณุภาพการใหบริการที่ไดรับอัน ไดแก นโยบายลดการสนับสนุนจากภาครัฐ ในดาน
งบประมาณและจํานวนบุคคลกรทางการแพทยที่ขาดแคลน ประสิทธิภาพของระบบการใหความชวยเหลือ
เม่ือเกิดปญหาจากการใชบรกิาร การขาดระบบตรวจสอบคุณภาพการใหบริการ ซ่ึงเปนปญหาในระบบ
ใหญ (สารี, สกุรานต, อภิญญา และคณะ  2542) เปนความทุกขทางสงัคม ที่มีพ้ืนฐานมาจากโครงสราง
ทางสังคม คานิยม วัฒนธรรมที่หลอหลอมมานาน ไมวาจะเปนการไมตระหนักในคณุคาความเปนมนุษย 
คานิยมที่ดูถูกศักดิ์ศรีผูอ่ืน ครอบครัวลมสลาย ความหางเหินของคนในชุมชนการขาดแคลนดาน
การศึกษา ความรูในการดูแลตนเอง ทําใหมีรูปแบบในการจัดการปญหาที่หลากหลาย เชนการซือ้ยากิน
เอง การแสวงหาการรักษาแบบอื่น ๆ (พิมพวัลย 2545) 

4.   การปฏิบัติตามหลักศาสนา ความเชื่อและการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดทีแ่สดงถึงการเกิดทักษะ
ทางจิตวิญญาณ                     

ผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคเรื้อรัง ผานประสบการณความทุกขจากความเจ็บปวดทางรางกายและ
จิตใจการสูญเสียบุคคลที่รัก สูญเสียตวัตน (Self) อัตลกัษณ (Identity) เปนการเปลี่ยนแปลงของรางกาย 
จิตใจ สังคม และความสัมพันธทางสังคม ที่คืบคลานเขามาในชีวติอยางชา ๆ ยกเวนการเจ็บปวยที่เปน
ภาวะกระทันหัน ผูสูงอายุเกิดกระบวนการเรียนรูภายในตนเอง ตามสภาพของความเปนจริง สะทอนให
เห็นความสมดุลทางสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือพึงพอใจในชีวติตนเอง มีความสุข ความศรัทธา และ
ปฏิบัตติามหลกัศาสนาทีต่นนับถือ เขาถงึคุณคาของความเปนมนุษย มีความรักความเมตตาตอเพ่ือน
มนุษยและสตัวอ่ืน สามารถดํารงตนไดอยางสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม 
(ทัศนา  2552 : 47) เรียนรูและมีความเขาใจความหมายใหมของการมีชีวติและสุขภาพตองอาศัย
กระบวนทัศนใหมเปนรากฐานของการสรางความรู กระบวนทัศนใหมถือวาจิตวิญญาณความเปน
มนุษย สุนทรยีภาพ และสุขภาพเปนสิ่งเดียวกัน เพราะการเขาถึงความดี ความงาม และความจริง
สูงสุดแหงชีวิตนั้นเปนการบรรลุถึงสภาวะแหงความสขุที่ละเอียด  ประณีต    เปนสภาวะแหงความสุข
และความเปนจริงสูงสุดแหงชีวติ (โกมาตร 2550)  

ความเปนมนษุยและมิติจิตวิญญาณนั้นเปนคุณสมบัตทิี่เปนองครวมของชีวติ ซ่ึงมีมากกวา
เรื่องของชีววทิยา  ความหมายของการมีชีวิตอยู   มีมากกวาการมีลมหายใจและใชชีวติฉาบฉวยไป
วัน ๆ หลายคนไดคนพบตนเอง ไดเห็นเปาหมายของการมีชีวติอยูเพ่ือคนอ่ืน คนพบคณุคาและ
ความหมายใหมของชีวิตใหม ที่มีรากฐานมาจากการเขาใจแกนแทของการมีชีวติอยู เปนความเขาใจ
ที่ปลดปลอยใหเปนอิสรภาพจากความทกุข เปนภาวะที่ปลอดพนจากความกลวั สิ่งที่ยึดถือทางศาสนา
และความเชื่อชวยลดความเศราโศกที่อยูภายในจิตใจ นอกจากนั้นความตองการทางจิตวญิญาณของผูสูงอายุ
จะ เชื่อมโยงกับการปฏิบตัิทางศาสนา  การใหความหมายกับชวีิตตนเอง ความรัก ความรูสึกเปนเจาของ 
ศีลธรรมอันดี ความตายและภาวะใกลตาย (Ross  2008)  
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ทักษะทางจิตวิญญาณกับจัดการชีวิต เปนการแสดงออกถึงการยึดม่ันในหลักศาสนาจะเปน
ตัวเชื่อมใหเห็นทักษะทางจิตวิญญาณหรอื Spiritual Skills สัมพันธกับการประสบผลสําเร็จในชีวติและ
ทําใหเกิดสุขภาวะทางปญญา (Intelligence Health)  ทักษะทางจิตวิญญาณ ทําใหมีความเชื่อม่ันและ
การเผชิญปญหาในการดําเนินชีวติ แมจะตองพบกับความเจ็บปวยที่รุมเราหรือความพิการ เชื่อวาทํา
ดีแลวอะไรจะเกิดก็ตองเกิด ยอมรับกับชะตาชวีิตเชื่อในกรรมดี จะไมปวยหนักกวาที่เปนอยู ถงึเวลา
ตายก็ขอใหไปสบาย ไมกลัวตาย  มีความสุขไดกบัวันเวลาและชีวติที่เหลืออยูแมวาสมรรถภาพจะ
ลดลง ถาลูกหลานคอยดูแลเอาใจใสก็จะทําใหผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคเรื้อรังมีความสุข  เกิดความ
ม่ันคงในจิตใจ จากการไดรับในสิ่งที่เปนความตองการทางจิตวญิญาณมีความหมายในชีวติ มี
ความหวัง ไดปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา ความเชื่อ ภูมิใจในศีลธรรมอันดีของตน  มองเห็นความงาม
ของสรรพสิ่ง สามารถในการตัดสินใจไดดวยตนเอง และการไดรับการยอมรับ (Galek  2005)  

ผูสูงอายุมีความเชื่อเกี่ยวกับการเจ็บปวยทีเ่กิดจากอุบัติเหตุและโรคเรือ้รังที่เปนอยูวาเกิดจาก
กรรมที่การทาํในชาติน้ีและชาติที่แลว    ปาเจียมเลาวา  “เวรกรรมมีจริง    เพราะสมัยสาว ๆ ชอบหัก
ขากบและกามปูใสพกผาซิน่เอามาทําอาหาร  เวรกรรมมันมีจริงไมตองรอชาติหนาหรอก  กรรมมัน
ตามทันตาเหน็ในชาติน้ีแหละ  เวรกรรมมันใสปากแกวมา  ดูปาซิแขนหักสองทอนขาก็ตองใสเหล็ก
ดามไว”  เชือ่วาเจ็บปวยเกิดจากกรรมที่ทําไว และเปนที่ประจักษเม่ือไดรับผลแหงกรรมนั้นจึงคิดวา
ชวงเวลาทีเ่หลืออยูควรประกอบแตกรรมดี ทําบุญอุทิศสวนกศุล สวดมนตไหวพระ “ทุกวันนี้กท็ําบุญ
ทุกวันพระ และใสบาตรทุกวัน เม่ือกอนไมเคยใส ไมเคยทํา” ใหความสําคัญกับตวัเองมากขึ้น เร่ิมตัด
ใจจากการหวงลูกหลานมาสนใจความตองการของตนเองมากขึ้น มีการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
เพ่ือเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  “อายุมากแลวจะอยูไปไดอีกสักกี่ป ทําใจไดแลวอยากกินอะไรก็กิน
กอน ถาไมกินสุขภาพก็จะไมแข็งแรง ทุกทีใหลูกหลานกินกอน แลวเรามาเก็บกิน กอนนอนก็สวดมนต
ไหวพระ”  

ลุงนออายุ 75 ป เปนอัมพฤกษ  “เม่ือกอนผมทุกขกับตวัเองอยากหาย อยากเหมือนเดิม  
ตอนนี้ผมทําใจแลว คงไดแคน้ี หมอที่วิชยัยุทธ บอกผมวาผมดีกวาคนอ่ืนอีกเยอะ คนอ่ืนลุกไมได พูด
ไมได  เลยไดคิดวาแคน้ีกพ็อใจแลว ผมหยุดฝงเข็ม ฝงไปก็เหมือนเดิมเจ็บตัวเปลา ๆ เปลี่ยนมา
กายภาพแลวก็นวดผมหวังวาไมใหมันแยลงกวาเดิม ตดัใจแลวแคน้ีพอแลว เราอายุมากแลว คงไมดี
ไปกวานี ้ทุกวนัก็ทําบุญใสบาตร ทําแลวสบายใจดี” สําหรับปาเจริญบอกถึงความหวัง ความหมายของ
การมีชีวิตที่สะทอนถึงการเกิดทักษะทางจิตวิญญาณในชวงนี้วา  “ไมมีหวังอะไร  ถึงเวลากไ็ป ไม
อยากอยู  แกมากแลว จะไปเม่ือไหรก็ไมวา  อยูก็ลําบาก  หวังใหไปสบาย ๆ ไมทุกข ไมเจ็บก็พอ” และ 
ปาบัวคํากลาววา “เวรกรรมมีจริง  เราอยาไปหาเรื่องใคร ก็สวดมนตภาวนากอนนอนทุกวันวาเราอยา
เปนอยางนั้นเลย  ปาไมหวงัอะไร แคน้ีก็พอแลว ไมเอาแลว หวังวาอยาใหเจ็บปวยมากไปกวานี้     ไม
อยากเปนอัมพฤกษอัมพาต” และวา “วนัพระก็ไปทําบุญบางแตไมไดใสบาตรทุกวัน เด๋ียวนี้ไมมีรายได
อะไร”  พบวาผูสูงอายุทั้งสี่รายมีการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะของการปลอยวางมากขึ้น สามารถลด
ความคาดหวงัที่ทําใหเกิดความสุขกับสภาพของตนเองได 
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 การแสดงออกถึงการเกิดทักษะทางจิตวิญญาณ เปนการปรับเปลี่ยนความคิด ความคาดหวัง
ในตนเอง ยอมรับความเปนจริงมากขึ้น ทําใจไดกับการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย มีการปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนาตามความเชื่อมากขึ้นกวาเดิม มากกวาเม่ือตอนที่ไมปวย ยังทํางานเทาที่ทําได
เพ่ือแบงเบาภาระของครอบครัว เปนการอยูอยางมีความหมาย เห็นคุณคาในตนเองโดยดูแลตนเอง
อยางสม่ําเสมอเพื่อไมใหอาการปวยแยลงกวาเดิม ยังมีความสนุกสนานในการพบปะพูดคุยเพ่ือนบาน 
บางก็รองรําทาํเพลงเมื่อมีงานเทศกาลตาง ๆ  

การเกิดทักษะชีวติ สวนหนึง่เปนการรับรูเฉพาะตน หรือการรูแจงแหงตน  เคารพในคุณคา
ตนเองและคณุคาในตวัผูอ่ืน การรูจักปลอยวาง ความตระหนักรูที่จะนําเราไปสูความไมประมาท  
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเมตตา กรุณา การเสียสละ มีการดําเนินชีวติที่คนหาความหมาย หรือ
วัตถุประสงค หรือเห็นความจริงของชีวิตเปนสมมุติสัจจะ (Pongtheps 2553) ทักษะทางจิตวญิญาณ
กับจัดการชีวติ เปนการแสดงออกถึงการยึดม่ันในหลักศาสนาจะเปนตวัเชื่อมใหเห็นทักษะทางจิต
วิญญาณหรือ Spiritual Skills สัมพันธกับการประสบผลสําเร็จในชีวติและทําใหเกิดสุขภาวะทาง
ปญญา (Intelligence Health)  ทักษะทางจิตวิญญาณ ทําใหมีความเชื่อม่ันและการเผชิญปญหาใน
การดําเนินชีวติแมนตองพบกับความเจบ็ปวยที่รุมเราหรือความพิการ เชื่อวาทาํดีแลวอะไรจะเกิดก็
ตองเกิด ยอมรับกับชะตาชวีิตเชื่อในกรรมดี จะไมปวยหนักกวาที่เปนอยู ถึงเวลาตายก็ขอใหไปสบาย 
ไมกลัวตาย  มีความสุขไดกับวันเวลาและชีวติที่เหลืออยูแมนสมรรถภาพจะลดลง  เชื่อวาผูปวยมีการ
เรียนรูในการแกปญหาดวยความเขาใจในความทุกขของตนเองผานความเชื่อทางจิตวิญญาณ (Galex 
2004)    

การที่ผูสูงอายุไดใกลชิดศาสนา และปฏบิัตติามความเชื่อ ทําใหเกิดความสงบ หรือความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณผูสูงอายุทั้ง 4 ทานหันมาปฏิบัติกิจทางศาสนาหรือความเชื่ออยางชัดเจนกวา
กอนปวยหรือเม่ือเขาสูวัยของการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย จะเห็นวาผูสูงอายุทีมี่โรคเรื้อรัง  ยังคง
ความสมดุลในชีวติจากการปรับเปลี่ยนความคาดหวงัหรือเปลี่ยนแปลงเปาหมายในชีวติ  มีความสุข 
พึงพอใจในการดํารงอยูของตนเองและปฏบิัตติามหลักศาสนาที่ตนนับถือ จะเห็นวามิติสุขภาพองค
รวมทั้ง 4 มิต ิ ซ่ึงถือเปนสุขภาวะจะมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันโดยทางจิตวิญญาณจะเปนมิติที่สําคัญ ที่
บูรณาการความเปนองครวมของ กาย จิตและสังคมของบุคคลและชุมชนใหสอดประสานกันเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน จิตวิญญาณเปนสิ่งสําคญัที่จะยึดกุมสุขภาวะในมติิอ่ืน ๆ ใหปรับตวัประสานกันอยาง
ครอบคลุมและครบถวนทั้งในระดับปจเจกและชุมชนหากขาดสุขภาวะทางจิตวิญญาณ มนุษยจะไมพบ
ความสุขที่แทจริง ขาดความสมบูรณในตนเอง มีความรูสึกพรอง หากมีความพรอมถึงสิ่งอันมีคุณคาสูงสุด
ก็จะมีความสุข หรือสุขภาวะที่ดีไดแมวาจะบกพรองทางกายเชนความพกิาร หรือเปนโรคเรื้อรัง หรือ
รายแรง (ประเวศ 2543) 
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บทสรุปและขอเสนอแนะ 

   ผลการวิจัยน้ีไดเรียงรอยขอคนพบที่เปนประเด็นสําคญัเกี่ยวกบัความทุกขและการเกิดทักษะ
ทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคเรื้อรัง โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูปวยเร้ือรังที่เปน
ผูสูงอายุ จํานวน 4 ราย ใหเขาใจความทกุขที่เกิดจากการเจ็บปวยและความทุกขในวิถีชวีิตที่ผูสงูอายุ
ตองเผชิญที่มีผลตอสุขภาวะและความเปนองครวมของผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงความคิด ความ
คาดหวังตอตนเองและการปรับตวัตอการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพทีแ่สดงถึงการเกิดทักษะทางจิต
วิญญาณ  ทีส่ะทอนใหเห็นแนวทางการตอบสนองความตองการดานจิตวิญญาณในผูสูงอายุได ทั้งที่
เปนรูปธรรมและนามธรรม  ซ่ึงเปนสวนสาํคัญในการมีชีวติอยูอยางสมดุล ดานกาย จิต สังคม และจิต
วิญญาณ  โดยพบวาความทุกขของผูสงูอายุที่ปวยดวยโรคเรื้อรัง เกิดจากภาวะแทรกซอนของโรคที่
เกิดขึ้นอยางไมคาดคิดและ มีผลตอสมรรถนะทั้งแบบชั่วคราวหรอืถาวร และระดับของการปวดตาม
รางกายที่ตองเผชิญอยูในแตละวันทั้งจากความเสื่อมและสภาวะของโรคเรื้อรังมีการบรรเทาความปวด
ดวยการนวดคลึงบริเวณทีป่วดดวยตนเอง การใชยา การสวดมนตภาวนาใหอาการปวดทุเลาลงและมี
ความกลวัและกังวลวาโรคเรือ้รังที่เปนอยูจะทรุดลง หรือมีอาการรุนแรงกวาที่เปนอยู บางครั้งปวด
มากจนนอนไมหลับก็ตองไปโรงพยาบาล ความทุกขที่เกิดจากความเสื่อมของรางกายตามธรรมชาติ
เปนความทุกขที่ผูสูงอายุสามารถยอมรับไดมากกวาความเสื่อมหรือความพิการหรือความเจ็บปวดที่
เกิดจากโรคเรื้อรังเกี่ยวของกับระยะเวลาของการเผชิญความเสื่อมน้ัน ระยะเวลามากจะยอมรับได
มากกวาในรายที่ระยะเวลานอยกวา  

นอกจากนั้นความทุกขทีเ่กดิจากการสูญเสียบุคคลที่รัก ความทุกขจากการตองพ่ึงพา ผูดูแล 
บุตร หลาน และระบบบริการที่เพ่ิมความทุกขใหแกผูสูงอายุ เน่ืองจากผูสูงอายุคือลูกคาที่เขามารับ
บริการอยางตอเน่ืองจากโรคเรื้อรังตาง ๆ และมีความจํากัดทางสุขภาพ เปนภาวะจํายอมแบบไมมี
ทางใหเลือกมากนัก ตองพบกับความซับซอนในการบริการ ระยะเวลาในการรอคอย ขณะเขารับการ
บริการ  ที่มีผลตอภาวะสุขภาพของผูสูงอายุไมมากก็นอย 

ทามกลางความทุกขที่รายลอมอยูรอบ ๆ ตัวของผูสูงอายุ ภาพที่เราไดเห็นเปนภาพที่ทําให
เราเริ่มมีคําตอบ ใบหนาที่ยิ้มแยมของปาเจียม สงเสียงขายอาหารในวันที่มีตลาดนัด “แกงสม ปลารา
สับ ปลาจอมจา” วันที่เราไปเยี่ยมปาที่บาน ปายิ้มแยมดีใจพาเราเดินชมสวนผักเล็ก ๆ ของแกและที่
งานรําวงยอนยุคที่ดานหนาโรงพยาบาลกเ็ห็นปาเจียมมารวมรําวงอยูหลายเพลงจนปาบอกวา “เฮอ 
เหน่ือยแลว กลับบานดีกวา” สําหรับปาบวัคําผูมีเสียงหัวเราะเสมอ พูดไปหัวเราะไป ปาแปลกใจระคน
ดีใจที่เราเลือกสัมภาษณปา แกแอบถามเสมอเวลาเจอกันวา “ทําไมถึงเลือกปา ผูสูงอายุมีตั้งหลายคน” 
และ “จะถามอะไรอีกม้ัยหมอ ปาจะกลับแลวนะ” ปาเจริญวัย 84 ปเปนผูสูงอายุที่มีอายุมากสุดของเรา 
เปลือกตาเหี่ยวหอยแทบจะปดนั้น ก็ยังมีเสียงหัวเราะเสมอ พูดคุยเสียงดัง แมจะเดินไมคอยไหว ตอง
ใชไมเทาชวยพยุง สวนลุงนอเราพบลุงเสมอ ๆ ที่หองแผนไทยและเวลาไปตลาดรอยปของอําเภอเสา
ไห ลุงเดิน ๆ น่ัง ๆ อยูที่รานเกี๊ยว ยิ้มแยมทักทายผูทีรู่จักเดินผานไปมาหนาราน หรือผูสูงอายุที่ไป
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รวมทําบุญในวันพระหรือวนัสําคัญทางศาสนาตางมีสีหนาอ่ิมอกอ่ิมใจ เบื้องหลังภาพที่เราเห็นนี้มี
คําตอบ น่ันคอืทักษะทางจติวิญญาณ (Spiritual Skills) ที่เกิดขึ้น กลาวไดวาคือทกัษะทางจิตวญิญาณ
กับการจัดการชีวติ เปนการแสดงออกถึงความสามารถในการ ปรับตวัตอเหตุการณราย ๆ ที่เกิดขึ้น
ในชีวติและการยึดม่ันในหลักศาสนาจะเปนตัวเชื่อมใหเห็นทักษะทางจิตวิญญาณสมัพันธกับการ
ประสบผลสําเร็จในชีวติและทําใหเกิดสุขภาวะทางปญญา   

การแสดงถึงทักษะทางจิตวญิญาณเชื่อมโยงกับการปฏบิัตติามหลักศาสนาที่พบในผูสูงอายุมี
ดังน้ี เชน การทําบุญ ใสบาตร การทําบญุวันพระ การสวดมนตภาวนา อธิษฐานจิต ซ่ึงสอดคลองกับ
รายงานของ Margaret Shepherd สุขภาวะทางจิตวิญญาณและบทบาททางศาสนา มีความสําคัญตอ
สุขภาพและการปฏิบัตทิางศาสนา มีผลชวยแกปญหาความเจ็บปวย ปองกันการเจ็บปวย มีอายยุืนยาว  (Ellis 
2008) สิ่งที่ยึดถือทางศาสนาและความเชื่อชวยลดความเศราโศกที่อยูภายในจิตใจ นอกจากนั้นความตองการ
ทางจิตวิญญาณของผูสูงอายุ เชื่อมโยงกับศาสนา การใหความหมายกับชีวติตนเอง ความรัก ความรูสึกเปน
เจาของ ศีลธรรมอันดี ความตายและภาวะใกลตาย (Ross  2008)  และ Reverend Margaret Shepherd, 
MBA is minister of Religious  Science  พบวาทักษะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Skills) เกิดไดจาก
การปฏิบัติ ดังน้ี การสวดมนต (Prayer) การทําสมาธิ (Meditation) การอธิษฐานจิต (Conscious 
Intention) การสรางจินตนาการ (Visioning) จินตทัศน (Visualization) การภาวนาจิต (Affirmations)  
การใหความชวยเหลอื (Service) ขอคนพบดังกลาว สอดคลองกับการดําเนินชีวติของผูสูงอายุทั้ง 4 
ราย ที่มีความเชื่อ ในเรื่องเวรกรรม ทาํดีไดดี และปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา แมจะไมคอยไดไปวัด 
แตก็มีการอธฐิานจิต รวมทําบุญ หรือการใสบาตรตอนเชา การสวดมนตภาวนา สิ่งเหลานี้ถูก
แสดงออกอยางตอเน่ือง สมํ่าเสมอในบางราย แตบางรายเริ่มมีการปฏิบัติมากขึ้นและตอเน่ือง เหมือน
การบรรลุถงึสภาวะแหง  ความดี ความงาม และความจริงแหงชีวิต   เชนลุงนอ “ผมชอบทําบญุ ทํา
แลวสบายใจ”เปนการแสดงออกทางจิตวิญญาณในผูสงูอายุโดยเฉพาะผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคเรื้อรังที่
เต็มไปดวยความทุกข 

แนวทางการตอบสนองทางจิตวิญญาณ 

มนุษยทุกคนควรไดรับการตอบสนองความตองการในมิติทางจิตวญิญาณเกี่ยวกับการมี
เปาหมาย การไดรับความรัก การใหความรัก การมีความหวังและการสรางสรรคในชีวติแตการ
เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังในระดับตาง ๆ กอใหเกิดความทุกข หลายครั้งความเจ็บปวยทําใหเกิดความ
พิการหรือสูญเสียสมรรถนะ จากประสบการณการเจ็บปวย มีผลตอรางกายและจิตใจทําใหเกิดทักษะ
ทางจิตวิญญาณที่สําคัญจนสามารถกลับคืนสูความสมดุลทางจิตวิญญาณได การเขาใจถึงความ
ตองการดานจิตวิญญาณที่มีความหลากหลายขึ้นกับบคุคล เชน ความตองการการมีความหมายและเปาหมาย
ในชีวติ ความตองการไดรับความรักความเมตตาและใหอภัยจากผูอ่ืน   ความตองการแสดงความรักตอผูอ่ืน
และความตองการความหวังและการสรางสรรค (Highfield and Cason 1983  อางใน ทัศนา  2534 : 25) ความ
ตองการดานจิตวิญญาณของผูสูงอายุมีความหลากหลายขึน้อยูกับบุคคล แตโดยทั่วไป ผูสูงอายุตองการพูด
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ถึงเหตุการณทีผ่านมาในอดีต การเผชิญความตายและความรูสึกของการมีโรคเรื้อรังและความสูญเสีย และการ
มีสิ่งยึดเหนี่ยวในชีวติเกี่ยวของกับการปฏิบตัิตามความเชือ่เปนพลังที่เหนือธรรมชาติและการยึดม่ันในหลัก
ศาสนา นํามาสู ความสุข สงบและความปลอดภัยในชีวติ (วลัภา  2546)  จะเห็นวาแนวทางการตอบสนองทาง
จิตวิญญาณ ในผูที่เกี่ยวของจะเปนการแสดงความรัก ความเมตตา  การดูแลชวยเหลอื การชวยเตมิความ
คาดหวังในชวีติ  ชวยใหเห็นเปาหมาย คุณคาของการมีชีวิตอยู  การชวยใหไดปฏิบตัติามความเชื่อ ตามหลัก
ศาสนาที่นับถอื การเกิดทักษะทางจิตวิญญาณเปนผลรวมของประสบการณชีวิตของแตละคนที่ไดเรียนรูจาก
เหตุการณตาง  ๆ เชื่อมโยงกับระดับการปฏิบตัทิางศาสนาและความเชื่อกอใหเกิดการปรับตวัตอการ
เปลี่ยนแปลงมากนอยแตกตางกัน ในผูสงูอายุที่มีความเจ็บปวยตองนอนพักรักษาในโรงพยาบาลเปนชวงที่
ตองไดรับการสงเสริมสุขภาวะทางจิตวญิญาณ เน่ืองจากรางกายปวยทําใหเกิดความไมสมดุล ในมิติสุขภาพ
ดานอ่ืน  ๆ เปนการเชื่อมโยงใหเห็นแนวทางการตอบสนองทางจิตวิญญาณในผูสูงอายุโดยเฉพาะ
ผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคเรื้อรังที่เต็มไปดวยความทุกข 

ขอเสนอแนะ 

1.ควรเนนการศึกษาปญหาการเขาถึงระบบบริการของผูสูงอายุ โดยเนนการบริการเชงิรุกและการ
สรางการมีสวนรวมในภาคประชาชนและชุมชนเพ่ือสรางระบบบริการที่เอ้ือแกผูสูงอายุ 

2.การดําเนินการผสมผสานคลินิกโรคเรือ้รังและคลินิกผูสูงอายุ 

3.การจัดการบริการในคลนิิกโรคเรื้อรังใหสอดคลองกับสภาพรางกายของผูสูงอายุ อาจแบงเปนชวง
อายุที่ควรเขารับบริการกอน มากกวาการแบงตามคิวปกต ิ

4. การศึกษาขั้นตอนการบริการที่ไมเพ่ิมคุณคาแกผูรับบริการเพื่อลดความสูญเสีย 

5. การประเมินความตองการทางจิตวิญญาณ (Spiritual Assessment) และสรางความรวมมือในการ
เติมเต็ม ความตองการทางจิตวิญญาณแกผุสูงอายุที่ตองเผชิญกับความเจ็บปวย 

6.การสงเสริมใหผูสูงอายุไดปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในสถานบริการอยางชัดเจน เชนการสวดมนต 
กอนนอน  นิมนตพระ มารับสังฆทานทีห่อผูปวย จัดใหมีการทําบญุตักบาตร มีสถานที่สงบหรือหอง
พระใหผูปวยไดทําสมาธิ หรือหองละหมาด หรือเปดโอกาสไดปฏิบัตติามความเชื่ออ่ืน ๆ ที่เปนความ
ตองการของผูปวยเชนพิธีกรรมบางอยาง 
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