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การผลิตและลอกเลียน
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จะช่วยเรื่องสุขภาพได้
ส่วนเรื่องการปฏิบัติพระองค์ยังรับสั่งว่า
ความพร้อมเพรียงแห่งชนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่
ยังความเจริญวัฒนาถาวรให้สำเร็จ
คำนี้ใช้ได้เสมอ”
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รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

สมุนไพร ไทยนี้ มีค่ามาก
พระเจ้าอยู่หัว ทรงฝาก ให้รักษา
แต่ปู่ย่า ตายาย ใช้กันมา
ควรลูกหลาน รู้รักษา ใช้สืบไป




เป็นเอกลักษณ์ ของชาติ ควรศึกษา
วิจัยยา ประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมัย
รู้ประโยชน์ รู้คุณโทษ สมุนไพร
เพื่อคนไทย อยู่รอด ตลอดกาล

คำนำ
คนไทย ร้อยละ ๙๕ นับถือศาสนาพุทธ ซึง่ ใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางการดำเนินชีวติ จนกลายเป็นรากฐาน
ทางประเพณีและวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์มรดกของชาติไทย พระสงฆ์เป็นผู้มีความสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนา
พัฒนาการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาสังคม ท้องถิน่ ชุมชน อันเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั ชุมชน ในเรือ่ งการดูแล
สุขภาพตนเอง สิง่ แวดล้อมภายในวัด และขยายผลสูก่ ารพัฒนาสุขภาวะของชุมชน แต่พระสงฆ์กลับมีปญั หาทางสุขภาพ โดยเฉพาะ
ป่วยเป็นโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือดและภาวะไขมันในเลือดสูง ซึง่ สาเหตุสำคัญ
ส่วนหนึ่งมาจากอาหารที่ใส่บาตรทำบุญของประชาชน ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลเสียต่อการเจ็บป่วยของ
พระสงฆ์ นอกจากนี้พระสงฆ์ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสิ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มกาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง
และขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม หากไม่ได้รับการแก้ไขจะกลายเป็นผู้ป่วยรายใหม่
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีวสิ ยั ทัศน์ “กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ
และระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี” และสิ่งสำคัญจำเป็นต้องมีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกัน
ในการส่งเสริมสุขภาพดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย “วัด” เป็นสถานที่ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
เพราะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นได้รบั ความเลือ่ มใสศรัทธาจากประชาชน การส่งเสริมให้วดั เป็น “วัดรอบรู้
ด้านสุขภาพ (Health Literate Temple)” จึงเป็นสิง่ สำคัญ เพราะจะส่งผลทีด่ ใี ห้กบั ประชาชนในท้องถิน่ ชุมชน มีสขุ ภาพทีด่ ี
ตามวิถแี บบไทยๆ กลไกการพัฒนาทีส่ ำคัญคือการสร้างและพัฒนาพระคิลานุปฏั ฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.)
เพือ่ ให้อาสาสมัครพระสงฆ์แกนนำ (พระ อสว.) มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและให้คำแนะนำ ดูแล
พระสงฆ์ภายในวัดและชุมชนได้ เตรียมการรองรับระบบการดูแลพระสงฆ์และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ซึ่งพระสงฆ์ส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุและเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์แกนนำ เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ และการพัฒนาสุขภาวะชุมชน
การจัดทำคูม่ อื แนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปฏั ฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) ฉบับนี้
เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในกรมอนามัย หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข เช่น สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสุขภาพจิต
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และหน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม เครือข่าย
พระสงฆ์ ๔ ภาค สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะกรรมการด้านสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยผู้สูงอายุ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก
(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.)” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับการจัดอบรมพระคิลานุปฏั ฐาก (พระอาสาสมัคร
ส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) และหากมีข้อเสนอแนะให้คู่มือฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น กรุณาส่งข้อเสนอแนะมาที่
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย เพื่อการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
มีนาคม ๒๕๖๑
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สารบัญ
เรื่อง
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐

หน้า
๗

หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) ๙
หมวดที่ ๑ หลักพระธรรมวินัยกับการดูแลสุขภาพ
แผนการสอนที่ ๑ แนวทางการปฏิบัติของพระสงฆ์
ที่สอดคล้องกับพระธรรมวินัยและสถานการณ์สุขภาพ
ที่เชื่อมโยงกับกิจวัตร ๑๐ อย่างของพระสงฆ์
แผนการสอนที่ ๒ สถานการณ์พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ
แผนการสอนที่ ๓ รู้เรา...รู้เขา (Reflection)

หมวดที่ ๒ การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลพระสงฆ์ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
		
แผนการสอนที่ ๔ การรู้จักและเข้าใจร่างกาย
แผนการสอนที่ ๕ ปัจจัยการเกิดโรคตามพระไตรปิฎก
การเกิดโรคในปัจจุบัน
แผนการสอนที่ ๖ การส่งเสริมสุขภาพ “พระสงฆ์สุขภาพแข็งแรง
			
วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข”
แผนการสอนที่ ๗ ภาวะวิกฤติกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แผนการสอนที่ ๘ การดูแลช่วยเหลือพระสงฆ์บื้องต้น
แผนการสอนที่ ๙ รู้เท่าทันชีวิตและความตาย

๑๙
๒๐

๔๐
๔๕
๕๕
๕๖
๘๒
๙๕

๑๔๔
๑๕๑
๑๗๑

หมวดที่ ๓ พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) ๑๙๕
		
กับการพัฒนาวัดและชุมชน
แผนการสอนที่ ๑๐ พระสงฆ์กับการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ
๑๙๖
สู่…“วัด” รอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Temple)
แผนการสอนที่ ๑๑ การฝึกปฏิบัติงาน
๒๑๑
แผนการสอนที่ ๑๒ การวัดและการประเมินผล
๒๑๒

ภาคผนวก			

๒๑๓

๖

ธรรมนูญ
สุขภาพพระสงฆ์
แห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๖๐

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๖๐

คำประกาศ
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐จัดทำขึ้นภายใต้มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
เมือ่ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ มติท่ี ๑๙๑/๒๕๖๐ เรือ่ งการดำเนินงานพระสงฆ์กบั การพัฒนาสุขภาวะทีก่ ำหนดให้ดำเนินการ
วัดส่งเสริมสุขภาพและธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ เพือ่ เป็นกรอบและแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ทว่ั ประเทศ
ตามหลักการของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และเป้าหมายการขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ๓ ประเด็น คือ
พระสงฆ์กบั การดูแลอุปฏั ฐากพระสงฆ์ทถ่ี กู ต้องตามหลักพระธรรมวินยั และบทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผูน้ ำด้านสุขภาวะของ
ชุมชนและสังคม โดยยึดหลักการสำคัญ คือ การใช้ทางธรรมนำทางโลกและมาตรการสำคัญในการดำเนินการ ๕ ด้าน ได้แก่ ความรู้
ข้อมูล การพัฒนา การบริการสุขภาพ และการวิจยั ทีจ่ ะนำไปสูก่ ารส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาวะพระสงฆ์ให้มคี ณุ ภาพ
ชีวิตที่ดี สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม ตลอดจนการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ โดยก่อให้เกิด
ความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข ภายใน ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๙)
เพื่อให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมดังกล่าว คณะกรรมการด้านสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม และ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง จึงจัดทำ “ธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐” ขึ้น โดยยึดหลักพระธรรมวินัยและข้อมูลทางวิชาการเป็นฐาน ภายใต้หลักการมี
ส่วนร่วมและการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสะท้อน
เจตนารมณ์และพันธะร่วมกัน และเป็นจุดอ้างอิงของพระสงฆ์ คณะสงฆ์ ชุมชน สังคม และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนในการกำหนดทิศทางเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดูแลและสร้างสุขภาวะของพระสงฆ์และสังคมในอนาคต
คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีมติเห็นชอบต่อ
ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ และได้เสนอต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อทราบแล้ว จึงขอประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามประกาศแนบท้ายนี้
เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ทุกระดับและส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้าน
สุขภาวะของชุมชนและสังคมต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม
ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
เจ้าอาวาสวัดยานนาวา

๘

หลักสูตร
พระคิลานุปัฏฐาก
(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ
ประจำวัด - อสว.)

หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก
(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.)
๑. หลักการและเหตุผล

จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มุง่ หวังพัฒนาให้ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข สถาบันพระพุทธศาสนาอยู่คู่สังคมไทยมา
อย่างช้านาน ปัจจุบันวัดในประเทศไทยมีจำนวน ๓๙,๔๘๑ วัด และมีพระสงฆ์ จำนวน ๒๙๐,๐๑๕ รูป สามเณร
จำนวน ๕๘,๔๑๘ รูป รวมเป็น ๓๔๘,๔๓๓ รูป ซึ่งมากกว่า ร้อยละ ๕๐ ของพระสงฆ์เป็นผู้สูงอายุ และมีแนวโน้ม
เป็นผู้สูงอายุมากขึ้น
คนไทย ร้อยละ ๙๕ นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต
จนกลายเป็นรากฐานทางประเพณีและวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์มรดกของชาติไทย พระสงฆ์เป็นผู้มีความ
สำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนา พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาสังคม ท้องถิ่น
ชุมชน อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง สิ่งแวดล้อมภายในวัด และขยายผล
สู่การพัฒนาสุขภาวะของชุมชน พระสงฆ์มีปัญหาทางสุขภาพ โดยเฉพาะป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือดและภาวะไขมันในเลือดสูง ซึง่ สาเหตุสำคัญส่วนหนึง่ มาจาก
อาหารที่ใส่บาตรทำบุญของประชาชน ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลเสียต่อการเจ็บป่วยของ
พระสงฆ์ นอกจากนี้พระสงฆ์ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสิ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มกาแฟ
ดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง และขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม หากไม่ได้รับการแก้ไขจะกลายเป็นผู้ป่วยรายใหม่
ปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ ได้มีหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว แต่เป็นเพียงโครงการเฉพาะกิจ
ที่ขาดระบบกลไกการดำเนินงาน ขาดการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ อย่างจริงจังและมีการดำเนินงานเฉพาะ
ในบางพื้นที่เท่านั้น และแม้ว่าพระสงฆ์จะมีหลักประกันสุขภาพ แต่เมื่ออาพาธยังมีปัญหาในการเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์และการสาธารณสุข รวมทั้งขาดการดูแลสุขภาพพระสงฆ์อย่างต่อเนื่องและครบวงจร หากไม่มี
การพัฒนากระบวนการส่งเสริมและการดูแลพระสงฆ์ในด้านสุขภาพ จะทำให้กลไกในการสืบทอดพระพุทธศาสนา
และการพัฒนาความดีงามด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยก็จะอ่อนแอลง
จากสถานการณ์ ส ุ ข ภาพพระสงฆ์ ด ั ง กล่ า ว รั ฐ บาลจึ ง เล็ ง เห็ น ความสำคั ญ ของสุ ข ภาพพระสงฆ์
ซึง่ สอดคล้องมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๙๑/๒๕๖๐ และมติสมัชชาแห่งชาติครัง้ ที่ ๕ ให้มกี ารขับเคลือ่ นงาน “พระสงฆ์
กับการพัฒนาสุขภาวะ” กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาลระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิง่ แวดล้อม เพือ่ ประชาชนสุขภาพดีจงึ ได้รว่ มมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วม
ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย “วัด” เป็นสถานที่ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน เพราะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นได้รับความเลี่ยมใสศรัทธา
จากประชาชน การส่งเสริมให้วัดเป็น “วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Temple) ” จึงเป็นสิ่งสำคัญ

๑๐

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

เพราะจะส่งผลทีด่ ใี ห้กบั ประชาชน ในท้องถิน่ ชุมชนมีสขุ ภาพทีด่ ตี ามวิถแี บบไทยๆ กลไกการพัฒนาทีส่ ำคัญ คือ
การสร้างและพัฒนาพระคิลานุปฏั ฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) เพือ่ ให้พระอาสาสมัคร
ส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (พระ อสว.) มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองและให้คำแนะนำ
ดูแลพระสงฆ์ภายในวัดและชุมชนได้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพือ่ สร้างและพัฒนาพระคิลานุปฏั ฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) ให้มคี วามรู้
ความเข้าใจ มีทกั ษะในการดูแลสุขภาพอนามัยตามหลักพระธรรมวินยั และให้คำแนะนำ ดูแลพระสงฆ์ภายในวัด
และชุมชนได้
๒.๒ เพือ่ เตรียมการรองรับระบบการดูแลพระสงฆ์และการดูแลผูส้ งู อายุระยะยาว ซึง่ พระสงฆ์สว่ นใหญ่
เป็นผู้สูงอายุ
๒.๓ เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์แกนนำเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ และผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชน
และสังคม

๓. กลุ่มเป้าหมาย

๓.๑ พระสงฆ์ฝ่ายปกครอง พระสงฆ์จากฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ พระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส
เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล
๓.๒ พระสงฆ์นักพัฒนา เครือข่ายพระสงฆ์ที่ทำงานอยู่ พระหมอ พระธรรมทายาท
๓.๓ พระสงฆ์จากวัดส่งเสริมสุขภาพ
๓.๔ พระสงฆ์ในมหาวิทยาลัยสงฆ์
๓.๕ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

๔. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

๔.๑ มีจิตอาสา
๔.๒ บวชไม่ต่ำกว่า ๑ พรรษา
๔.๓ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
๔.๔ มีความรู้พื้นฐานนักธรรมตรีหรือการศึกษาภาคบังคับ
๔.๕ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อร้ายแรง
๔.๖ มีวุฒิภาวะและมีบุคลิกลักษณะเหมาะสมในการเป็นพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริม
สุขภาพประจำวัด - อสว.)

๕. ระยะเวลา ๗๐ ชั่วโมง
๖. เนื้อหา

๖.๑ หมวดที่ ๑ หลักพระธรรมวินัยกับการดูแลสุขภาพ
แผนการสอนที่ ๑ แนวทางการปฏิบัติของพระสงฆ์ที่สอดคล้องกับพระธรรมวินัยและ
สถานการณ์สุขภาพที่เชื่อมโยงกับกิจวัตร ๑๐ อย่างของพระสงฆ์ (ทฤษฎี ๓ ชั่วโมง)

๑๑

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ
ประจำวัด - อสว.) และผูเ้ ข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบตั ขิ องพระสงฆ์ทส่ี อดคล้องกับ
พระธรรมวินยั และสถานการณ์สขุ ภาพทีเ่ ชือ่ มโยงกับกิจวัตร ๑๐ อย่างของพระสงฆ์ (ลงอุโบสถ บิณฑบาตเลีย้ งชีพ
สวดมนต์ไหว้พระ กวาดอาวาสวิหารลานเจดีย์ รักษาผ้าครอง อยู่ปริวาสกรรม โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ
ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์ เทศนาบัติ พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔)
							 เนื้อหาวิชา :
								 		 แนวทางการปฏิบัติของพระสงฆ์
								 		 การปฏิบัติตนเป็นผู้ป่วยที่ดี
								 		 การเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่ดี
								 		 การดูแลพระสงฆ์อาพาธ และทุพพลภาพ
								 		 สิทธิและกฎเกณฑ์ที่พระสงฆ์ควรทราบ
วิธีการสอน/สื่อ :
								 		 การบรรยาย
								 		 การอภิปรายกลุ่ม
								 		 วีดีทัศน์
								 		 คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.)
การประเมินผล :
								 		 การสังเกต
								 		 การซักถาม
แผนการสอนที่ ๒		 สถานการณ์พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ (ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง)
							 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริม
สุขภาพประจำวัด - อสว.) และผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง
ประชากรที ่ ส ่ ง ผลกระทบถึ ง องค์ ก รพระสงฆ์ ใ นอนาคต สถานะสุ ข ภาพของพระสงฆ์ และตระหนั ก ถึ ง
ความจำเป็นในการดูแลพระสงฆ์ตามแนวทางธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
							 เนื้อหาวิชา :
								 		 สถานการณ์พระสงฆ์ในปัจจุบัน
								 		 สถานะสุขภาพของพระสงฆ์และความจำเป็นในการดูแลพระสงฆ์
วิธีการสอน/สื่อ :
								 		 การบรรยาย
								 		 การอภิปรายกลุ่ม
								 		 วีดีทัศน์
								 		 คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.)
							 การประเมินผล :
								 		 การสังเกต
								 		 การซักถาม

๑๒

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

แผนการสอนที่ ๓		 รู้เรา...รู้เขา (Reflection) (ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ
ประจำวัด - อสว.) และผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในตนเอง เป้าหมายของชีวติ อุดมการณ์ชวี ติ การประเมิน
สภาวะและพฤติกรรมสุขภาพของตนเองและเรียนรู้การประเมินความรู้สึกของผู้รับการช่วยเหลือดูแลได้
เนื้อหาวิชา :
								 		 เป้าหมายชีวิต
								 		 อุดมการณ์ชีวิต
								 		 การประเมินสภาวะและพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง
วิธีการสอน/สื่อ :
								 		 การบรรยาย
								 		 การอภิปรายกลุ่ม
								 		 วีดีทัศน์
								 		 คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.)
การประเมินผล :
								 		 การสังเกต
								 		 การซักถาม
๖.๒ หมวดที่ ๒ การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลพระสงฆ์ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
แผนการสอนที่ ๔		 การรู้จักและเข้าใจร่างกาย (ทฤษฎี ๓ ชั่วโมง)
							 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริม
สุขภาพประจำวัด - อสว.) และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกลไกของร่างกายแบบตะวันตก
และกลไกร่างกายแบบตะวันออกที่จะส่งผลต่อการส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพอย่างสมดุล
เนื้อหาวิชา :
								 		 กลไกร่างกายแบบตะวันออก ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ระบบต่อไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกัน
								 		 กลไกร่างกายแบบตะวันออกเป็นศาสตร์แห่งชีวิต
								 		 ธรรมชาติบำบัด
วิธีการสอน/สื่อ :
								 		 การบรรยาย
								 		 การอภิปรายกลุ่ม
								 		 วีดีทัศน์
								 		 คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.)
การประเมินผล :
								 		 การสังเกต
								 		 การซักถาม

๑๓

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

แผนการสอนที่ ๕		 ปัจจัยการเกิดโรคตามพระไตรปิฎกและกลไกการเกิดโรคในปัจจุบัน
(ทฤษฎี ๔ ชั่วโมง)
							 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ
ประจำวัด - อสว.) และผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับโรคทีพ่ บบ่อยในกลุม่ พระสงฆ์ พฤติกรรมเสีย่ ง
การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลเบื้องต้น
						 เนื้อหาวิชา :
								 		 โรคความดันโลหิตสูง
								 		 โรคเบาหวาน
								 		 ข้อเข่าเสื่อม
								 		 ภาวะสมองเสื่อม
								 		 โรคอ้วน
								 		 โรคไต
								 		 โรคตับ
								 		 โรคตา
วิธีการสอน/สื่อ :
								 		 การบรรยาย
								 		 การซัก - ถาม
								 		 การฝึกทำแบบประเมิน/การทดสอบและแปรผล
								 		 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แผ่นพับ โปสเตอร์
								 		 คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.)
การประเมินผล :
								 		 การสังเกต
								 		 การซักถาม
								 		 การแปลผลจากแบบประเมิน/แบบทดสอบได้ถูกต้อง
แผนการสอนที่ ๖		 การส่งเสริมสุขภาพ “พระสงฆ์สขุ ภาพแข็งแรง วัดมัน่ คง ชุมชนเป็นสุข”
(ทฤษฎี ๔ ชั่วโมง ฝึกปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์: เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ
ประจำวัด - อสว.) และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพและสามารถนำไปใช้
ในการดูแลสุขภาพตนเอง ให้คำแนะนำแก่โยมอุปัฏฐาก พระสงฆ์ และชุมชนได้
เนื้อหาวิชา :
								 		 อาหารและโภชนาการ
								 		 กิจกรรมบริหารกายที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์
								 		 การดูแลสุขภาพช่องปาก
								 		 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการจัดการความเครียด

๑๔

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

								 		 ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดูแลสุขภาพ
								 		 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและความปลอดภัย
วิธีการสอน/สื่อ :
								 		 การบรรยาย
								 		 การซัก - ถาม
								 		 การสาธิต/การฝึกปฏิบัติ
								 		 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ภาพพลิก
								 		 คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.)
การประเมินผล :
								 		 การสังเกต
								 		 การซักถาม
								 		 การแปลผลจากสาธิต/การฝึกปฏิบัติ
แผนการสอนที่ ๗		 ภาวะวิกฤติกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ทฤษฎี ๓ ชั่วโมง ฝึกปฏิบัติ

๓ ชั่วโมง)
						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ
ประจำวัด - อสว.) และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสังเกตและให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะวิกฤติได้
เนื้อหาวิชา :
								 		 การประเมินภาวะวิกฤติ
								 		 การหมดสติ เป็นลม การนวดหัวใจ
								 		 การห้ามเลือด
								 		 หกล้ม กระดูกหัก ข้อเท้าแพลง
								 		 การส่งต่อ (Refer)
วิธีการสอน/สื่อ :
								 		 การบรรยาย
								 		 การซัก - ถาม
								 		 การสาธิต/การฝึกปฏิบัติ
								 		 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ภาพพลิก
								 		 คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.)
การประเมินผล :
								 		 การสังเกต
								 		 การซักถาม
								 		 การแปลผลจากสาธิต/การฝึกปฏิบัติ

๑๕

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

แผนการสอนที่ ๘		 การดูแลช่วยเหลือพระสงฆ์เบื้องต้น (ทฤษฎี ๔ ชั่วโมง ฝึกปฏิบัติ ๓ ชั่วโมง)
						
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ
ประจำวัด - อสว.) และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการประเมินดูแลช่วยเหลือพระสงฆ์เบื้องต้น
เนื้อหาวิชา :
								 		 การตรวจร่างกายเบือ้ งต้น (ความดันโลหิต อุณหภูมริ า่ งกาย ชีพจร
และการหายใจ)
								 		 การเช็ดตัวลดไข้
								 		 การทำแผล
								 		 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
								 		 การช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
								 		 ดูแลจัดท่านั่ง ท่านอน การลุกจากเตียง
								 		 การดูแลการใช้ยาในพระสงฆ์
วิธีการสอน/สื่อ :
								 		 การบรรยาย
								 		 การซัก - ถาม
								 		 การสาธิต/การฝึกปฏิบัติ
								 		 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ภาพพลิก
								 		 คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.)
การประเมินผล :
								 		 การสังเกต/การซักถาม
								 		 การแปลผลจากสาธิต/การฝึกปฏิบัติ
แผนการสอนที่ ๙		 รู้เท่าทันชีวิตและความตาย (ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง)
							 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ
ประจำวัด - อสว.) และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย
เนื้อหาวิชา :
								 		 หลักปฏิบัติมรณานุสติ
								 		 การทำพินัยกรรมชีวิต (Living Will)
วิธีการสอน/สื่อ :
								 		 การบรรยาย
								 		 การซัก - ถาม
								 		 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ภาพพลิก
								 		 คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.)
การประเมินผล :
								 		 การสังเกต
								 		 การซักถาม

๑๖

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

๖.๓ หมวดที่ ๓ พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) กับ
การพัฒนาวัดและชุมชน
แผนการสอนที่ ๑๐ พระสงฆ์กับการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพสู่...“วัด” รอบรู้ด้านสุขภาพ
(Health Literate Temple) (ทฤษฎี ๓ ชั่วโมง)
							 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ
ประจำวัด - อสว.) และผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในองค์ประกอบและความสำคัญของการดำเนินงาน
วัดส่งเสริมสุขภาพสู่ “วัด” รอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Temple)
เนื้อหาวิชา :
								 		 แนวคิดการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ
								 		 องค์ประกอบและแนวทางการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ
								 		 การพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ...สู่ “วัด” รอบรูด้ า้ นสุขภาพ (Health
Literate Temple)
วิธีการสอน/สื่อ :
								 		 การบรรยาย
								 		 การซัก - ถาม
								 		 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แผ่นพับ โปสเตอร์
								 		 คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.)
การประเมินผล :
								 		 การสังเกต
								 		 การซักถาม
แผนการสอนที่ ๑๑ การฝึกปฏิบัติงาน (ฝึกปฏิบัติงานจริง ๓๐ ชั่วโมง)
							 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพ
ประจำวัด - อสว.) และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติและมีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลพระสงฆ์สามารถนำความรู้ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการดูแลพระสงฆ์ได้อย่างถูกต้องตามหลัก
พระธรรมวินัยและถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาวิชา :
								 		 ฝึกปฏิบัติงานจริงในวัดและชุมชนตามองค์ความรู้ ที่ ๑ - ๑๐
ในการดูแล
										 กลุ่มที่ ๑ พระสงฆ์และโยมอุปฏั ฐากทีม่ สี ขุ ภาพดี ให้คำแนะนำ
เทศนาการส่งเสริมสุขภาพ สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ที่วัดและชุมชน
										 กลุ่มที่ ๒ พระสงฆ์และโยมอุปัฏฐาก ที่มีพฤติกรรมสุขภาพ
เสีย่ งหรือพระสงฆ์ทด่ี แู ลช่วยเหลือตัวเองได้บา้ ง ให้คำแนะนำเกีย่ วกับการป้องกันโรคทีพ่ บบ่อย การใช้หลักธรรมวินยั
ในการดูแลสุขภาพ การใช้ยาหรือการแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ การให้คำปรึกษาดูแลภาวะร่างกาย
จิตใจ การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น

๑๗

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

										 กลุ่มที่ ๓ พระสงฆ์ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ ทุพพลภาพ
(ติดเตียง) เช่น การพลิกตะแคงตัว การถวายอาหารทางสายยางที่วัด การดูแลการฉันยา การจัดสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม
แผนการสอนที่ ๑๒ การวัดและการประเมินผล (๒ ชั่วโมง)
							 วัตถุประสงค์ : เพือ่ ประเมินระดับ/วัดระดับความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และ
การปฏิบัติตามบทบาทพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) เพื่อให้การถวาย
การดูแลพระสงฆ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เพื่อพระสงฆ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักพระธรรมวินัย
เนื้อหาวิชา :
								 		 ทดสอบและประเมินผลภาคทฤษฎี
								 		 ทดสอบและประเมินผลภาคปฏิบัติ
เกณฑ์การประเมิน :
								 		 ผ่านการทดสอบและประเมินผลภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
								 		 ผ่านการทดสอบและประเมินผลภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

๑๘

หมวดที่ ๑

หลักพระธรรมวินัย
กับการดูแลสุขภาพ

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

แผนการสอนที่ ๑
แนวทางการปฏิบัติของพระสงฆ์
ที่สอดคล้องกับพระธรรมวินัยและสถานการณ์สุขภาพ
ที่เชื่อมโยงกับกิจวัตร ๑๐ อย่างของพระสงฆ์
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) และผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติของพระสงฆ์ที่สอดคล้องกับพระธรรมวินัย และสถานการณ์
สุขภาพที่เชื่อมโยงกับกิจวัตร ๑๐ อย่างของพระสงฆ์ (ลงอุโบสถ บิณฑบาตเลี้ยงชีพ สวดมนต์ไหว้พระ
กวาดอาวาสวิหารลานเจดีย์ รักษาผ้าครอง อยู่ปริวาสกรรม โกนผมปลงหนวดตัดเล็บ ศึกษาสิกขาบทและ
ปฏิบัติพระอาจารย์ เทศนาบัติ พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง ๔)

เนื้อหาวิชา :






แนวทางการปฏิบัติของพระสงฆ์
การปฏิบัติตนเป็นผู้ป่วยที่ดี
การเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่ดี
การดูแลพระสงฆ์อาพาธ และทุพพลภาพ
สิทธิและกฎเกณฑ์ที่พระสงฆ์ควรทราบ

ระยะเวลา : ทฤษฎี ๓ ชั่วโมง
รูปแบบ/วิธีการสอน :



การบรรยาย
การอภิปรายกลุ่ม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

๑. วิทยากรนำเข้าสู่บทเรียน ด้วยคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระสงฆ์ ไฟล์นำเสนอแนวทาง
การปฏิบตั ขิ องพระสงฆ์ การดูแลพระสงฆ์อาพาธทีเ่ ป็นข่าวทางสือ่ มวลชน และอธิบายให้ผเู้ ข้ารับการอบรมเข้าใจ
ถึงแนวทางการปฏิบตั ขิ องพระสงฆ์ การดูแลพระสงฆ์อาพาธ และทุพพลภาพ การปฏิบตั ติ นเป็นผูป้ ว่ ยทีด่ ี สิทธิและ
กฎเกณฑ์ที่พระสงฆ์ควรทราบ
๒. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมของผู้เข้ารับการอบรม อภิปราย และ
นำเสนอเรือ่ งแนวทางการปฏิบตั ขิ องพระสงฆ์การดูแลพระสงฆ์อาพาธ และทุพพลภาพ การปฏิบตั ติ นเป็นผูป้ ว่ ยทีด่ ี
สิทธิและกฎเกณฑ์ที่พระสงฆ์ควรทราบ

๒๐

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

๓. ร่วมกันสรุปผลจากความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มและเสนอความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม
๔. วิทยากรสรุปพร้อมให้คำเสนอแนะ

สื่อประกอบการเรียนการสอน/อุปกรณ์ :


คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.)

สื่อการอบรม : ไฟล์นำเสนอ โปสเตอร์ แผ่นพับ ข่าวจากหนังสือพิมพ์
คำแนะนำสำหรับวิทยากร :

ควรจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องแนวทางการปฏิบตั ขิ องพระสงฆ์ การดูแลพระสงฆ์อาพาธ
และทุพพลภาพ การปฏิบัติตนเป็นผู้ป่วยที่ดี สิทธิและกฎเกณฑ์ที่พระสงฆ์ควรทราบ ที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชน
แขนงต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจและจูงใจเข้าสู่บทเรียนและร่วมแสดงความคิดเห็น
 กิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้นผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุด


การประเมินผล :




สังเกตการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม
ประเมินจากการถาม ตอบ

ใบความรู้ที่ ๑.๑

แนวทางการปฏิบัติของพระสงฆ์
กิจวัตร ๑๐ อย่างของพระสงฆ์

กิจวัตรพื้นฐานของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ที่บรรพชนประพฤติมาไม่ขาดสาย ๑๐ ประการ
๑. ลงอุโบสถ (= ประชุมฟังสวดพระปาติโมกข์ทุกกึ่งเดือน)
๒. บิณฑบาตเลี้ยงชีพ
๓. สวดมนต์ไหว้พระ
๔. กวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย์
๕. รักษาผ้าครอง (= ใช้เครื่องนุ่งห่มหนึ่งชุด ดูแลให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ)
๖. อยู่ปริวาสกรรม
๗. โกนผม ปลงหนวด ตัดเล็บ
๘. ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์
๙. เทศนาบัติ (= ปลงอาบัติ เป็นกิจวัตรประจำวัน)

๒๑

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

๑๐. พิจารณาปัจจเวกขณะ ทั้ง ๔ เป็นต้น (= ใช้สอยปัจจัยอย่างมีสติ)
กิจวัตร ๑๐ เหล่านี้ เป็นกิจใหญ่ควรทีภ่ กิ ษุจะต้องศึกษาให้ทราบความชัดและจำไว้เพือ่ ปฏิบตั สิ มควรแก่
สมณสารูปแห่งตนฯ

ประโยชน์ของกิจวัตร ๑๐ อย่าง

๑. ลงอุโบสถ ได้ประโยชน์ ๖ อย่าง   
๑)		 ได้ส่งเสริมพระธรรมวินัย
๒)		 ทำให้เกิดความสามัคคี
๓)		 มีความบริสุทธิ์
๔)		 มุตตกนิสัย
๕)		 คนเลื่อมใสศรัทธา
๖)		 พาให้เป็นแบบอย่างที่ดี
๒. บิณฑบาต เลี้ยงชีพได้ประโยชน์ ๖ อย่าง
๑)		 ได้เจริญรอยตามยุคลบาท
๒)		 ได้โอกาสออกกำลังกายตอนเช้า
๓)		 ได้เข้าถึงความสำนึกในพระคุณแม่
๔)		 ได้เห็นทุกข์ในการแสวงหาอาหาร
๕)		 ได้เห็นความต้องการของประชาชน
๖)		 ได้ทำตนให้เป็นเนื้อนาบุญยิ่งขึ้น
๓. สวดมนต์ไหว้พระ ได้ประโยชน์ ๖ อย่าง
๑)		 ได้เฝ้าพระพุทธเจ้า
๒)		 เข้าใจศาสนพิธี
๓)		 มีจิตเป็นกุศล
๔)		 ทำตนให้แกล้วกล้า
๕)		 ชาวบ้านศรัทธา
๖)		 รักษาสัทธรรม
๔. กวาดวิหารลานเจดีย์ ได้ประโยชน์ ๖ อย่าง
๑)		 ได้ออกกำลังกาย
๒)		 ทำให้สถานที่สะอาด
๓)		 ปราศจากโรคภัย
๔)		 จิตใจคลายเครียด
๕)		 เสนียดจัญไรลดลง
๖)		 คงไว้ซึ่งศรัทธา

๒๒

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

๕. รักษาผ้าครอง ได้ประโยชน์ ๖ อย่าง  
๑)		 ได้ตื่นแต่เช้า
๒)		 เอาใจใส่ในกิจวัตร
๓)		 ฝึกหัดจิตใจ
๔)		 ทำให้สุขภาพดี
๕)		 มีความจำเยี่ยม
๖)		 เตรียมตารางชีวิต
๖. อยู่ปริวาสกรรม ได้ประโยชน์ ๖ อย่าง
๑)		 ได้ปฏิบัติตามกิจวัตร
๒)		 ได้กำจัดอาบัติโทษ
๓)		 ได้โปรดญาติโยม
๔)		 ได้ข่มมานะและทิฏฐิ
๕)		 ปิติปราโมทย์
๖)		 ได้ประโยชน์ในการแพร่ศาสนา
๗. โกนผม โกนหนวด ตัดเล็บ ได้ประโยชน์ ๖ อย่าง
๑)		 ปฎิบัติตามปัจจกัมมัฎฐาน
๒)		 ขจัดความสกปรก
๓)		 ยกย่องธรรมเนียม
๔)		 รู้จักการปลง
๕)		 ไม่ยึดติดในรูป
๖)		 เคารพต่อคำสอนของอุปัชฌาย์
๘. ศึกษาและปฏิบัติครูอาจารย์ ได้ประโยชน์ ๖ อย่าง
๑)		 เข้าใจในหลักของตน
๒)		 พ้นความสงสัย
๓)		 ป้องกันภัยจากอาบัติ
๔)		 ยืนหยัดกตัญญู
๕)		 เคารพครูอาจารย์
๖)		 สืบสานวัฒนธรรม
๙. เทศนาบัติ ได้ประโยชน์ ๖ อย่าง
๑)		 เป็นผู้ไม่ประมาท
๒)		 ปราศจากมลทิน
๓)		 มีศีลบริสุทธิ์
๔)		 หยุดความวิปฏิสาร
๕)		 ทำการบอกอาบัติ
๖)		 กำจัดความรังเกียจ
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๑๐. พิจารณาปัจจเวกขณะ ได้ประโยชน์ ๖ อย่าง
๑)		 ไม่เป็นผู้มักมากในลาภ
๒)		 ฉันอาหารไม่เป็นโทษ
๓)		 ไม่ยึดติดกับสิ่งของเสนาสนะ
๔)		 เป็นประโยชน์แก่กัมมัฏฐาน
๕)		 รู้จักรักษาโรคด้วยตนเองเป็นเบื้องต้น
๖)		 เป็นผู้มีสติ สมาธิ รอบคอบ

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

๑. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : http://www.xn--๗๒czs๔cdsfs๓aei๙d๔f.com (เขียนโดย
ชัยวัฒน์ ทองพริก)
๒. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : http://bhuddhakhun.blogspot.com/๒๐๑๓/๐๒/blog-post_
๓๒๘๕.html

ใบความรู้ที่ ๑.๒

การปฏิบัติตนเป็นผู้ป่วยที่ดี...สิทธิผู้ป่วย ๑๐ ประการ
คิลานสูตร : ว่าด้วยคนไข้และผู้เปรียบด้วยคนไข้ ๓ จำพวก

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนไข้ ๓ ประเภทนี้ มีอยู่ในโลก คนไข้ ๓ ประเภท คืออะไรบ้าง คือ คนไข้
บางประเภทในโลกนี้ จะได้อาหารทีเ่ หมาะหรือไม่ได้อาหารทีเ่ หมาะก็ตาม ได้ยาทีเ่ หมาะหรือไม่ได้ยาทีเ่ หมาะก็ตาม
ได้คนพยาบาลที่สมควรหรือไม่ได้คนพยาบาลที่สมควรก็ตาม ก็คงไม่หายจากอาพาธนั้น
คนไข้บางประเภทในโลกนี้ จะได้อาหารทีเ่ หมาะหรือไม่ได้อาหารทีเ่ หมาะก็ตาม ได้ยาทีเ่ หมาะหรือไม่ได้ยา
ที่เหมาะก็ตาม ได้คนพยาบาลที่สมควรหรือไม่ได้คนพยาบาลที่สมควรก็ตาม ก็คงหายจากอาพาธนั้น
คนไข้บางประเภทในโลกนี้ ได้อาหารทีเ่ หมาะ ได้ยาทีเ่ หมาะ ได้คนพยาบาลทีส่ มควร จึงหายจากอาพาธนัน้
ไม่ได้อาหารที่เหมาะ ... ยาที่เหมาะ ... คนพยาบาลที่สมควร ย่อมไม่หายจากอาพาธนั้น
ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลาย ในคนไข้ ๓ ประเภทนัน้ คนไข้ประเภททีไ่ ด้อาหารทีเ่ หมาะ ได้ยาทีเ่ หมาะ ได้คนพยาบาล
ทีส่ มควร จึงหายจากอาพาธนัน้ ไม่ได้อาหารทีเ่ หมาะ ... ยาทีเ่ หมาะ ... คนพยาบาลทีส่ มควร ย่อมไม่หายจากอาพาธนัน้
เราอาศัยคนไข้ประเภทนี้แล จึงอนุญาตคิลานภัต (อาหารคนไข้) ... คิลานเภสัช (ยาแก้ไข้) ... คิลานุปัฏฐาก
(ผูพ้ ยาบาลคนไข้) แลก็เพราะอาศัยคนไข้ประเภทนี้ คนไข้ประเภทอืน่ ๆ ก็จำต้องพยาบาลด้วย นีแ้ ล ภิกษุทง้ั หลาย
คนไข้ ๓ ประเภท มีอยู่ในโลก
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ฉันเดียวกันนั่นแล ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบด้วยคนไข้ ๓ ประเภทนี้มีอยู่ในโลก บุคคล ๓ ไหนบ้าง
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ จะได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตาม ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว
หรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ตาม ก็คงไม่เข้าทางคือความถูกทำนองในกุศลธรรมทั้งหลาย
บุคคลบางคนในโลกนี้ ได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตาม ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว
หรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ตามก็คงเข้าทาง ... ได้
บุคคลบางคนในโลกนี้ ได้เห็นตถาคต ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงเข้าทาง ... ไม่ได้เห็น ...
ไม่ได้ฟัง ... ย่อมไม่เข้าทาง ...
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในบุคคล ๓ ประเภทนั้น บุคคลประเภทที่ได้เห็นตถาคต ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคต
ประกาศแล้ว จึงเข้าทาง ... ไม่ได้เห็น ... ไม่ได้ฟงั ... ย่อมไม่เข้าทาง ... นัน้ ใด เราอาศัยบุคคลประเภทนีจ้ งึ อำนวยการ
แสดงธรรม แลก็เพราะอาศัยบุคคลประเภทนี้ จึงจำต้องแสดงธรรมแก่บุคคลประเภทอื่นด้วย
นี้แล ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเปรียบด้วยคนไข้ ๓ ประเภท มีอยู่ในโลก

สิทธิผู้ป่วย ๑๐ ประการ

๑. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
๒. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยไม่เลือกปฏิบัติเนื่องจาก
มีความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิ การเมือง เพศ อายุและลักษณะความเจ็บป่วย
๓. ผูป้ ว่ ยทีข่ อรับบริการด้านสุขภาพมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั ทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและเข้าใจชัดเจนจาก
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจในการยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วนหรือจำเป็น
๔. ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิจะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วนจากผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจำเป็นแก่กรณี โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอความช่วยเหลือหรือไม่
๕. ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นผู้ให้
บริการแก่ตน
๖. ผู้ป่วยมีสิทธิจะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตน
และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้
๗. ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
โดยเคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
๘. ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้ทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการเป็น
ผู้ถูกทดลองในการทำวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
๙. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะตนที่ปรากฏในเวชระเบียน
เมื่อร้องขอ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอื่น
๑๐. บิดา มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรมอาจใช้สทิ ธิแทนผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปีบริบรู ณ์
ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต

๒๕

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

หน้าที่ของผู้ป่วยและหรือญาติ

๑. ผู้ป่วยมีหน้าที่สอบถามเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนลงนามให้
ความยินยอม หรือไม่ยินยอมรับการตรวจวินิจฉัย/รักษาพยาบาล
๒. ผู้ป่วยมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลด้านสุขภาพและข้อเท็จจริงต่างๆ ทางการแพทย์ที่เป็นจริงและ
ครบถ้วนแก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพในกระบวนการรักษาพยาบาล
๓. ผู้ป่วยมีหน้าที่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้แจ้งผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพทราบ
๔. ผู้ป่วยมีหน้าที่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสถานพยาบาล
๕. ผู้ป่วยมีหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ป่วยรายอื่น รวมทั้งผู้ที่มาเยี่ยมเยียน ด้วยความ
สุภาพให้เกียรติและไม่กระทำสิ่งที่รบกวนผู้อื่น
๖. ผู้ป่วยมีหน้าที่แจ้งสิทธิการรักษาพยาบาลพร้อมหลักฐานที่ตนมีให้เจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล
ที่เกี่ยวข้องทราบ
๗. ผู้ป่วยพึงรับทราบข้อเท็จจริงทางการแพทย์ดังต่อไปนี้
๗.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจริยธรรม ย่อมได้รับ
ความคุ้มครองตามที่บัญญัติไว้รัฐธรรมนูญและมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการถูกกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรม
๗.๒ การแพทย์ในที่นี้ หมายถึง การแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์
โดยองค์ความรู้ในขณะนั้นว่ามีประโยชน์มากกว่าโทษสําหรับผู้ป่วย
๗.๓ การแพทย์ไม่สามารถให้การวินิจฉัย ป้องกันหรือรักษาให้หายได้ทุกโรคหรือทุกสภาวะ
๗.๔ การรักษาพยาบาลทุกชนิดมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลอันไม่พึงประสงค์ได้ นอกจากนี้
เหตุสุดวิสัยอาจเกิดขึ้นได้แม้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพจะใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ ตามภาวะวิสัย
และพฤติการณ์ในการรักษาพยาบาลนั้นๆ แล้ว
๗.๕ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพมีสิทธิใช้ดุลพินิจในการเลือกกระบวนการรักษาพยาบาล
ตามหลักวิชาการทางการแพทย์ตามความสามารถและข้อจำกัดตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ที่มีอยู่ รวมทั้ง
การปรึกษาหรือส่งต่อ โดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์โดยรวมของผู้ป่วย
๗.๖ เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอาจปฏิเสธการรักษาผู้ป่วย
ทีเ่ กินความสามารถในการรักษา ทัง้ นีผ้ ปู้ ว่ ยต้องไม่อยูใ่ นสภาวะฉุกเฉินอันจำเป็นเร่งด่วนและเป็นอันตรายต่อชีวติ
โดยต้องให้คำแนะนำหรือส่งต่อผู้ป่วยตามความเหมาะสม
๗.๗ การปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพ และข้อเท็จจริงต่างๆ ทางการแพทย์ของผูป้ ว่ ยต่อผูป้ ระกอบ
วิชาชีพด้านสุขภาพ อาจส่งผลเสียต่อกระบวนการรักษาพยาบาล
๗.๘ ห้องฉุกเฉินของสถานพยาบาล ใช้สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

๑. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก :https://med.mahidol.ac.th/medicalrecord/th/siti
๒. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : http://www.pt.or.th/file_attach/๒๙Sep๒๐๑๔๑๑-AttachFile
๑๔๑๑๙๘๑๖๓๑.pdf
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ใบความรู้ที่ ๑.๓

การเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่ดี
อรรถกถาคิลานสูตร : การเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่ดี

พึงทราบวินิจฉัย ในคิลานสูตรที่ ๒ ดังต่อไปนี้ :บทว่า สปฺปายานิ ได้แก่ เป็นประโยชน์เกื้อกูล คือ ทำความเจริญให้สูงขึ้นไป บทว่า ปฏิรูป แปลว่า
สมควร. ด้วยบทว่า เนว วุฏฺาติตมฺหา อาพาธา นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึง คนไข้ ที่เข้าขั้นตรีทูตแล้ว
ประกอบด้วยโรคลม และโรคลมบ้าหมู เป็นต้น ทีร่ กั ษาไม่ได้ ด้วยบทว่า วุฏฺ าติ ตมฺหาอาพาธา นี้ พระผูม้ พี ระภาคเจ้า
ตรัสถึงอาพาธเล็กๆ น้อยๆ แยกประเภทเป็น โรคอาเจียน หิตด้าน และไข้เปลี่ยนฤดู เป็นต้น
ก็ด้วยบทว่า ลภนฺโต สปฺปายานิ โภชนานิ โน อลภนฺโต นี้
พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสถึงอาพาธทุกชนิดที่จะหายได้ด้วยการรักษา ก็ในสูตรนี้
ทีช่ อ่ื ว่า อุปฏั ฐาก (ผูพ้ ยาบาล) ทีเ่ หมาะสมนัน้ พึงทราบว่า ได้แก่ ผูท้ ฉ่ี ลาดขยัน ไม่เกียจคร้าน ประกอบด้วย
องค์คุณของผู้พยาบาลไข้
บทว่า คิลานุปฏฺาโก อนุญฺาโต ได้แก่ คิลานุปัฏฐากที่ทรงอนุญาตไว้ว่า ภิกษุสงฆ์พึงให้ อธิบายว่า
เมื่อภิกษุไข้นั้นไม่สามารถจะพยาบาลตามธรรมดาของตนได้ ภิกษุสงฆ์ต้องมอบหมายภิกษุรูปหนึ่งและสามเณร
รูปหนึ่ง ให้แก่เธอว่า จงปฏิบัติภิกษุนี้ ก็ตลอดเวลาที่ภิกษุและสามเณรผู้อุปัฏฐากทั้งสองนั้น ปฏิบัติภิกษุไข้นั้น
อยู่ ภิกษุไข้ก็ดี ผู้ปฏิบัติทั้งสองนั้นก็ดี มีความต้องการสิ่งใด สิ่งนั้นทั้งหมดเป็นภาระของภิกษุสงฆ์ทั้งนั้น
บทว่า อญฺเปิ คิลานา อุปฏฺาตพฺพา ความว่า ผู้ป่วยไข้แม้นอกนี้สงฆ์ก็ควรอุปัฏฐาก ถามว่า
เพราะเหตุไร แก้ว่า เพราะผู้ที่อาพาธถึงขั้นตรีทูตเมื่อสงฆ์ไม่อุปัฏฐากจะทำความขุ่นเคืองใจว่า ถ้าหากภิกษุ
ทัง้ หลายพยาบาลเราก็จกั หาย แต่ภกิ ษุทง้ั หลายไม่พยาบาลเราเลย แล้วจะพึงไปเกิดในอบาย แต่เมือ่ สงฆ์พยาบาล
อยู่ เธอจะมีความคิดอย่างนีว้ า่ ภิกษุสงฆ์ได้กระทำกรรมทีค่ วรทำแล้ว แต่อาพาธเช่นนีเ้ ป็นกรรมวิบากของเราเอง
เธอจะเจริญเมตตาไปในภิกษุสงฆ์ แล้วจักเกิดในสวรรค์ ส่วนภิกษุใดประกอบด้วยอาพาธเล็กน้อย ถึงจะได้
อุปฏั ฐากก็หายไม่ได้กห็ ายทัง้ นัน้ อาพาธของภิกษุนน้ั แม้จะเว้นจากยาก็หายได้ แต่เมือ่ ปรุงยาถวายจะหายได้เร็ว
กว่า ต่อจากนั้น เธอก็สามารถจะเรียนพระพุทธพจน์ หรือบำเพ็ญสมณธรรมได้ ด้วยเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า
จึงตรัสว่า แม้ภิกษุผู้อาพาธเหล่าอื่น สงฆ์ก็ควรอุปัฏฐาก
บทว่า เนว โอกฺกมติ ได้แก่ ไม่เข้าไปสู่ทาง (ไม่ถูกทาง) บทว่า นิยามํกุสเลสุ ธมฺเมสุ สมฺมตฺต ได้แก่
ความถูกกล่าว คือ ถูกครรลองในกุศลธรรมทัง้ หลาย (ถูกต้องทำนองคลองธรรม) ด้วยบทนี้ เป็นอันตรัส หมายถึง
บุคคลผู้เป็นปทปรมะ โดยวาระที่ ๒ ทรงหมายเอา อุคฆฏิตัญญูบุคคล เช่น พระนาลกเถระในพระศาสนา ได้รับ
โอวาทในสำนักของพระปัจเจกพุทธเจ้าทัง้ หลายเพียงครัง้ เดียว ก็ได้แทงตลอดปัจเจกโพธิญาณทันทีในพุทธันดร.
โดยวาระที่ ๓ ตรัสหมายถึง วิปจิตัญญูบุคคล ส่วนเนยยบุคคลก็ต้องอาศัยนัยนั่นแหละ (จึงจะได้ตรัสรู้)

๒๗
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บทว่า ธมฺมเทสนา อนุญฺ าตา ได้แก่ ธรรมกถาทีท่ รงอนุญาตไว้เดือนละ ๘ ครัง้ บทว่า อญฺเสมฺปิ ธมฺโม
เทเสตพฺโพ ความว่า พระธรรมที่จะพึงตรัสแก่บุคคลแม้นอกนี้ เพราะเหตุไร เพราะว่าปทปรมบุคคล ถึงจะ
ไม่สามารถบรรลุธรรมในอัตภาพนี้ได้ แต่ก็จักได้เป็นปัจจัยในอนาคต ส่วนผู้ใดเมื่อได้เห็นพระรูป พระโฉม
ของพระตถาคตเจ้า จึงได้บรรลุก็ดี เมื่อไม่ได้เห็นก็ได้บรรลุก็ดี อนึ่ง เมื่อได้ฟังพระธรรมวินัย จึงได้บรรลุก็ดี
ไม่ได้ฟังก็ได้บรรลุก็ดี บุคคลนั้นจะได้บรรลุทั้งๆที่ ไม่ได้เห็นไม่ได้ฟัง แต่เมื่อได้เห็น เมื่อได้ฟังก็จักได้บรรลุ
เร็วขึน้ ด้วยเหตุดงั ว่ามานี้ จึงควรแสดงธรรมแก่คนเหล่านัน้ ส่วนบุคคลจำพวกที่ ๓ (ปทปรมะ) จำต้องแสดงธรรม
ซ้ำๆ ซากๆ

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

๑. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : http://www.dhammahome.com/webboard/topic๘๑๑๑.html

ใบความรู้ที่ ๑.๔

การดูแลพระสงฆ์อาพาธและทุพพลภาพ
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า : “โย ภิกขฺ เว มํ อุปฏฺฐเหยฺย โส คิลานํ อุปฏฺฐเหยฺย” “ผูใ้ ดปราถนาจะอุปปัฏฐาก
เราตถาคต ผู้นั้นพึงรักษาภิกษุป่วยไข้”การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์ เท่ากับ
การได้อุปัฏฐากพระพุทธองค์เลยทีเดียวตามความเชื่อผู้คนส่วนมากแล้วมีความเชื่อและศรัทธาว่า “ถ้าหาก
ผูใ้ ดทีไ่ ด้ถวายอาหารหรือสิง่ ของต่อพระพุทธเจ้า ไม่วา่ จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า หรือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
บุญที่เกิดจากการถวายทานนั้น มีอานิสสงส์มากจริงๆ ถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ได้เป็นสาวก หรือ
อัครสาวก หรือ ปราถนาพุทธภูมิ ก็ได้สมดังใจปรารถนาเลย”
ตามพระพุทธดำรัสที่กล่าวมาข้างต้นนั้น การที่เราดูแลช่วยเหลือปรนนิบัติต่อพระภิกษุผู้อาพาธ เท่ากับ
ว่าเราได้สร้างกุศลต่อพระพุทธองค์โดยตรงเลยทีเดียว ดังนี้ ผลบุญมหาศาลจักบังเกิดขึ้นแก่เราผู้ได้ปรนนิบัติ
อุปัฏฐากพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธ เปรียบเสมือนเราได้ถวายทานต่อพระพุทธเจ้านั่นเอง
ดังนั้น การที่เรามีโอกาสหรือตั้งใจที่จะปรนนิบัติดูแลช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ที่ป่วยไข้ อาพาธ แล้วเรา
น้อมจิตของเราระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะส่งผลต่อจิตใจอันเป็นกุศลเป็นอย่างมาก และอานิสงส์
ดังกล่าวนั้น บุญจากการอุปัฏฐากพระพุทธองค์ย่อมมีกำลังกุศลมหาศาล หากตั้งจิตอธิษฐานว่า ขอให้เราเจริญ
ในธรรมในพระศาสนาของพระพุทธองค์แล้ว กำลังแห่งความตั้งใจนั้นก็ย่อมมีมากมาย และส่งผลให้เราก้าวหน้า
ในธรรม มีพละและอินทรีย์ เพือ่ ความหลุดพ้นในโอกาสภายหน้าได้เป็นแน่แท้ เหตุดงั นัน้ พวกเราอย่ามัวประมาท
อยู่เลย พึงกระทำมหากุศลดังกล่าวให้เกิดขึ้นแก่ตัวเอง ครอบครัว และสหธรรมิกของเราโดยพลันฯ

๒๘
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อานิสงส์การบำรุงพระภิกษุ - สามเณรอาพาธ

เชื่อว่าเสมือนอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า "ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต
ผู้นั้นจงไปอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด"
 อกุศลกรรมในอดีตชาติ จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์
อย่างหนึ่งได้
 เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ เมื่อได้รับส่วนบุญนี้จะเลิกจองเวรจองกรรม ช่วยให้พ้นเวรพ้นกรรม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เทวดารักษา สรรพวิญญาณเมตตาปราณี
 เหล่าวิญญาณร้ายไม่อาจเบียดเบียนบีฑาได้
 จิตใจสงบร่มเย็น ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี มีสง่าราศีผ่องใส สุขภาพเเข็งเเรง กิจการงานเป็น
มงคลแก่ตัว อายุยืนยาว ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
 คุณธรรมเจริญมั่นคง ปฏิบัติธรรมก้าวหน้า ปัญญาเกิด
 ไม่พลัดพรากจากคนรัก ของรัก ก่อนเวลาอันควร ชื่อว่าได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้
มั่นคง ยั่งยืน
 ถือเป็นการทำสังฆทานอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการถวายการอุปัฏฐากบำรุงแก่พระภิกษุสงฆ์
จำนวนมาก
 จะไม่ไร้ญาติขาดมิตร เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีคนคอยดูเเล ไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว
 มีเดชบารมีมาก มียศวาสนา เป็นใหญ่เป็นโต ไม่มีใครข่มขี่เบียดเบียนได้
 จะเป็นที่รักแก่คนทั้งปวง ไปที่ใดจะมีผู้คอยช่วยเหลือเกื้อหนุน ไม่ถูกปล่อยให้ขัดข้องในเรื่อง
ทั้งปวง
 จะมีสมบัติมาก และสมบัติจะไม่ถูกทำลายโดยราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ
 จะได้พบพระอริยสงฆ์ ได้พบพระอรหันต์ ได้พบพระดี ได้พบพระเครือ่ งพระบูชาทีม่ คี วามศักดิส์ ทิ ธิ์
ไม่เจอพระปลอม ไม่เจอพระเก๊ พระทุศีล
 จะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า และเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดาย
 จะได้เจอครูบาอาจารย์และเพื่อนที่ทรงคุณธรรมด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้จะเป็นปัจจัย
แก่สวรรค์และนิพพาน
 ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้ สามารถอธิษฐานให้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุเป็นพระมหาสาวก
พระอัครสาวก พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตกาลได้


เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

๑. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : https://board.postjung.com/๙๔๑๗๕๖.htm
๒. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : http://tripitaka-online.blogspot.com/๒๐๑๖/๐๙/tpd-main.html
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ใบความรู้ที่ ๑.๕

สิทธิและกฎเกณฑ์ที่พระสงฆ์ควรทราบ
หน้าที่ของพระสงฆ์

พระสงฆ์ คือ หมู่สาวกผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ในทางรัฐศาสตร์พระสงฆ์หรือองค์การ
ทางศาสนาเป็นกลุ่มทางสังคม ที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง (รวมด้วย) คือ ให้รัฐบาลช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ของคณะสงฆ์และมีนโยบายการพัฒนาคณะสงฆ์/พระพุทธศาสนา
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองเป็นเรื่องแห่งปัจจุบันสมัยที่ทุกคนควรเข้าไปเกี่ยวข้อง บางคน
ที่มีความคิดล้ำหน้ามองว่า พระสงฆ์ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง และการเรียกร้องสิทธิของ
คณะบุคคลเท่าที่ควรจะเป็น โดยเหตุนี้ พระสงฆ์จึงคงเหลือบทบาทหรือพันธกิจอยู่เพียง ๒ บ และ ๒ ส คือ
บ = บิณฑบาต บ = บังสุกุล และ ส = สังฆทาน และ ส = สวดมนต์ ซึ่งเป็นเรื่องกิจวัตรและกิจกรรม
ทางพิธีกรรม โดยไม่ได้ใส่ใจต่อทุกขสัจของสังคมรอบด้าน
หน้าที่ของพระสงฆ์ มีทั้งหน้าที่หลักและหน้าที่รอง ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจที่พระสงฆ์ไม่อาจเลี่ยงได้ การจะ
ปฏิบตั กิ จิ ใดๆ ก็ตามต้องไม่ละเลยการประพฤติในส่วนทีเ่ รียกว่า “พรหมจรรย์” ซึง่ เป็นความประพฤติเพือ่ ความ
ประเสริฐ เพือ่ บรรลุถงึ ความสิน้ กิเลส โดยประพฤติให้เป็นไปตามพุทธบัญญัตแิ ละต้องเอือ้ เฟือ้ ไม่ละเมิดพุทธอาณัติ
อันเป็นข้อห้ามมิให้ประพฤติ หรือเรียกว่าประพฤติให้เป็นไปตามพระธรรมวินยั ซึง่ ถือว่าหน้าทีน่ น้ั เป็นหน้าทีห่ ลัก
ของพระสงฆ์ เพราะพระธรรมวินัยนี้เป็นหน้าที่หลักการของพระพุทธศาสนาได้ทั้งหมด จึงถือได้ว่าการปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัยเป็นหน้าที่แรกของสงฆ์ในพระพุทธศาสนา และเป็นหลักข้อกำกับควบคุมการกระทำ
หน้าที่อื่นๆ ได้ทั้งหมดของพระสงฆ์
หน้าที่ที่สำคัญนั้นมี ๔ ประการ ได้แก่
๑. หน้าที่ในการศึกษาธรรม
๒. หน้าที่ในการปฏิบัติธรรม
๓. หน้าที่ในการเผยแผ่ธรรม
๔. หน้าที่ในการรักษาธรรม

หน้าที่ในการศึกษาธรรม

หน้าที่แรกของสมณะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในสมณสูตร มี ๓ ประการ ดังพุทธดำรัสที่ว่า
“ดูกรภิกษุทง้ั หลาย กิจของสมณะทีส่ มณะควรทำ ๓ อย่างนี้ ๓ อย่างเป็นไฉน ? คือ การสมาทานอธิศลี สิกขา ๑
การสมาทานอธิจติ สิกขา ๑ การสมาทานอธิปญั ญาสิกขา ๑ ดูกอ่ นภิกษุทง้ั หลายเพราะฉะนัน้ แหละ ท่านทัง้ หลาย
พึงศึกษาอย่างนีว้ า่ เราจักมีความพอใจอย่างแรงกล้าในการสมาทานอธิศลี สิกขา เราจักมีความพอใจอย่างแรงกล้า
ในการสมาทานอธิจิตสิกขา เราจักมีความพอใจอย่างแรงกล้าในการสมาทานอธิปัญญาสิกขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ท่านทั้งหลายพึงศึกษาเช่นนี้แล”
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การศึกษาพระธรรม คือ การศึกษาในการเรื่องอธิศีล อธิจิต และอธิปัญญา ศีลจิต (สมาธิ) และปัญญา
เป็นสิง่ ทีส่ มณะในพระพุทธศาสนาจะต้องศึกษาให้เคร่งครัดแล้วจึงจะนำไปสูก่ ระบวนการทีจ่ ดั เจน หมายความว่า
หน้าทีศ่ กึ ษาจะนำไปสูก่ ารกระทำหรือการปฏิบตั ทิ ถ่ี กู ต้อง สิกขา ๓ หรือไตรสิกขานัน้ หมายถึง ข้อทีจ่ ะต้องศึกษา
ข้อปฏิบตั ทิ เ่ี ป็นหลักสำหรับศึกษา คือ ฝึกหัดอบรมกาย วาจา จิตใจ และปัญญา ให้ยง่ิ ขึน้ ไปจนบรรลุจดุ หมายสูงสุด
คือ พระนิพพาน หน้าที่การศึกษาจะนำไปสู่การกระทำหรือการปฏิบัติที่ถูกต้องสิกขา ๓ หรือไตรสิกขานั้น
มีความหมายดังนี้
อธิศีลสิกขา สิกขา คือ		 ศีลอันยิ่ง, ข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติอย่างสูง
อธิจิตตสิกขา สิกขา คือ จิตอันยิ่ง, ข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมจิตเพื่อให้เกิดคุณธรรม เช่น สมาธิ
							 อย่างสูง
อธิปัญญาสิกขา สิกขา คือ ปัญญาอันยิ่ง, ข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมปัญญา เพื่อให้เกิดความรู้แจ้ง
							 อย่างสูง

หน้าที่ในการปฏิบัติธรรม

การปฏิบตั ธิ รรมนัน้ ถือได้วา่ เป็นรากแก้วชัน้ สำคัญในพระพุทธศาสนา ถ้าไม่เช่นนัน้ จะไม่ได้รบั ผลใดๆ เลย
แต่การจะเห็นคุณค่าแห่งการปฏิบตั ธิ รรมได้ บุคคลนัน้ ๆ ย่อมจะเล็งเห็นประโยชน์ มองเห็นโทษในความประมาท
มัวเมาในชีวิตเร่งคิดหาวิธีที่จะบำเพ็ญตนให้ได้รับความสุขสูงสุด ความสุขสูงสุดที่จะบังเกิดได้ย่อมมาจาก
การประพฤติปฏิบัติธรรม
ในอรกานุสาสนีสตู ร พระพุทธเจ้าได้ทรงยกเรือ่ งอรกศาสดาขึน้ มาตรัสแก่ภกิ ษุทง้ั หลาย เพือ่ ไม่ให้ประมาท
มัวเมาในวัย ในชีวิต ให้เร่งรีบขวนขวายปฏิบัติธรรม โดยทรงชี้ให้เห็นว่าชีวิตนี้สั้น ควรรีบทำกุศล ควรประพฤติ
พรหมจรรย์ เพราะสัตว์ทเ่ี กิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี ในปัจจุบนั นีอ้ ย่างมากอยูไ่ ด้กเ็ พียงร้อยปี หรืออาจจะน้อยกว่าบ้าง
มากกว่าบ้าง โดยทรงเตือนว่า… “ภิกษุทง้ั หลาย กิจใด ศาสดาผู้แสวงประโยชน์เกื้อกูล ผูอ้ นุเคราะห์เอือ้ เอ็นดู
พึงกระทำแก่สาวก กิจนั้น เรากระทำแล้วแก่เธอทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม้ นั่นเรือนว่าง
ขอเธอทั้งหลาย จงเพ่งพินิจ อย่าประมาท อย่าต้องเป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลังเลย นี้คืออนุศาสนีของเรา
สำหรับเธอทั้งหลาย”
การปฏิบตั ธิ รรมมีจดุ มุง่ หมาย ๒ ประเด็น คือ เพือ่ ให้ตนหลุดพ้นจากกองกิเลส ตันหา ๑ และเพือ่ ช่วยเหลือ
เพือ่ นมนุษย์ ๑ ในประเด็นหลังนัน้ พอมองเห็นได้แม้จะไม่มากในสังคม แต่กไ็ ม่ใช่ไม่มี ส่วนประเด็นแรกอาจจะถือ
เป็นประเด็นหลัก เพราะถ้าไม่ปฏิบัติจนสามารถละ ลดกิเลสของตน การที่เราจะอำนวยประโยชน์แก่ผู้อื่น
ก็เป็นไปได้ยาก การทำให้ตนหลุดพ้นหรือให้ถึงภาวะเกลี้ยงเกลา ไม่มีความทุกข์นั้นมีอยู่
วิธที จ่ี ะทำให้จติ ใจของคนแต่ละคนเข้าถึงภาวะเกลีย้ งเกลา ไม่มคี วามทุกข์เลยนัน้ ก็ คือ ได้แก่การปฏิบตั ทิ ใ่ี จ
ของตัว คือ การจัดการกับจิตใจของตัวเสียใหม่ และพยายามทีจ่ ะรูจ้ กั ตัวนัน่ เอง กล่าวคือ ถ้าถือว่าจิตใจเป็นตัวเรา
ก็พยายามรู้จักตัวเรา หรือถ้าจะถือว่าตัวเราทั้งหมดก็พยายามรู้จักทั้งหมด คือ พยายามรู้จักโลก แล้วปฏิบัติไป
ให้ถูกต้องตามกฎธรรมชาติ หรือกฎความจริงที่เกี่ยวกับตัวเราหรือจิตใจนั้น เมื่อนั้นก็จะถึงภาวะที่จะเป็น
ความดับทุกข์ได้อย่างเกลี้ยงเกลา

หน้าที่ในการเผยแผ่ธรรม

ในหน้าที่ที่สาม คือ การเผยแผ่ธรรมนั้น นับว่าเป็นหัวใจของการสืบอายุพระพุทธศาสนาและ
เป็นการแสดงเจตนาต่อพุทธประสงค์อย่างแท้จริง ซึ่งพระพุทธองค์ตรัสฝากวัตถุประสงค์ที่สำคัญให้แก่
พระอรหันต์สาวก ๖๐ องค์ ว่า… “พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพื่อ
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อนุเคราะห์โลก เพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปรวมทางเดียวกัน
สองรูป จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง และงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้ง
อรรถทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์ บริสุทธิ์..”
หน้าทีห่ รือว่าบทบาทในการเผยแผ่น้ี เป็นบทบาทของพระสงฆ์ทส่ี ำคัญหากจะเทียบกับบทบาทด้านอืน่
บทบาทนี้นับว่าเป็นงานที่คณะสงฆ์จัดทำมากกว่าอย่างอื่น อนึ่ง ในการเผยแผ่นั้น พระสงฆ์ก็ดำรงตนในบทบาท
หน้าทีด่ งั ทีพ่ ระพุทธองค์เคยดำรงมาแล้ว เพราะการเผยแผ่ธรรมนัน้ เป็นการให้ปญั ญาแก่พทุ ธบริษทั จำต้องตัง้ ตน
อยูบ่ นพืน้ ฐานความเป็นธรรม ผูแ้ สดงต้องมีภมู ธิ รรมความรูด้ ว้ ย ดังพุทธพจน์ทว่ี า่ จงเทีย่ วจาริกไป เพือ่ ประโยชน์นน้ั
คือ การกระทำหน้าทีห่ ลักของพระสงฆ์ สิ่งใดทีเ่ ป็นประโยชน์เกือ้ กูล แม้จะต้องจาริกรอนแรมไปยังสถานทีไ่ กลๆ
ก็ตาม พระสงฆ์ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ให้ธรรมะ แจกธรรมะแก่ชนทั้งโลก
พระสงฆ์สาวกในสมัยพุทธกาล เป็นพระสงฆ์ที่ต้องใช้ความเพียรมาก เพื่อนำธรรมให้เข้าถึงประชาชน
หรือนำประชาชนให้เข้าถึงพระศาสนา ซึ่งอาจจะเรียกระยะแรกนี้ว่า ระยะออกไปหาประชาชนและในการ
ประกาศพระศาสนาหรือเผยแผ่พระศาสนานั้น เป็นหลักการสำคัญที่จะต้องระลึกถึงหลักโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่ง
พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้แก่พระอรหันต์ ๑,๒๕๐ รูป ในวันมาฆปุรณมี คือ วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
ซึง่ เป็นพุทธโอวาททีป่ ระมวลสรุปพุทธวาทะ ด้วยข้อความเพียง ๓ คาถากึง่ ฉะนัน้ พระวาทนีจ้ งึ นับถือว่าได้แสดง
หัวใจพระพุทธศาสนาไว้
โอวาทปาฏิโมกข์ แปลว่า โอวาทหรือคำสอนที่เป็นหลักเป็นประธาน อย่างที่เรียกว่าเป็นหัวใจ
พระพุทธศาสนา และถ้ามองในแง่นกั เผยแผ่ ก็ถอื ว่าโอวาทปาฏิโมกข์นเ้ี ป็นหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย
การแสดงโอวาทปาฏิโมกข์น้ี ในมหาปทานสูตร กล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะทรงแสดงในทีป่ ระชุมสาวก
ครั้งใหญ่ มิใช่เฉพาะพระสมณโคดมของเราทั้งหลายเท่านั้นที่ทรงแสดงใจความตามมหาปทานสูตร ว่าดังนี้
“ขันติ ความทนทานเป็นตบะอย่างยิ่ง พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตรัสว่าพระนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่ง
ผู้ทำร้ายผู้อื่น ผู้เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย
การไม่ทำบาปทั้งสิ้น การยังกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตของตนให้ผ่องใส นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า
ทัง้ หลายการไม่กล่าวร้าย ๑ การไม่ทำร้าย ๑ ความสำรวมในพระปาฏิโมกข์ ๑ ความเป็นผูร้ ปู้ ระมาณในภัตตาหาร ๑
ที่นอนที่นั่งอันสงัด ๑ การประกอบความเพียรในอธิจิต ๑ หกอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”
หน้าที่ของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามในคาถาในท่อนที่ ๓ นั้น เป็นจุดประสงค์คือ
หน้าทีข่ องพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทีพ่ งึ ดำรงตนอยูใ่ นหลักปฏิบตั นิ ้ี ในหลักการเผยแผ่ พอจะสรุป
ได้ดังนี้ คือ
ไม่โจมตี 				 (ได้แก่ ข้อไม่กล่าวร้าย)
ไม่บีฑา 				 (ได้แก่ ข้อไม่ทำร้าย)
รักษาศีล 			 (ได้แก่ ข้อสำรวมในพระปาฏิโมกข์)
ไม่เห็นแก่กิน 		 (ได้แก่ ข้อรู้ประมาณในภัตตาหาร)
ไม่เห็นแก่นอน 		 (ได้แก่ ข้อที่นั่งที่นอนอันสงัด)
ฝึกสอนใจตนเอง (ได้แก่ ข้อประกอบความเพียร ฝึกฝนพัฒนาจิตของตนเอง)
จึงนับว่าเป็นการแสดงปฏิปทาที่จะนำเอาใจความตามท่อนที่ ๑ และที่ ๒ นั้นไปสั่งสอนผู้อื่นอีกต่อไป
พระโอวาททีเ่ รียกว่า พระโอวาทปาฏิโมกข์ทง้ั หมดนีพ้ ระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระอรหันต์ทง้ั นัน้ จึงมิได้มงุ่ ทีจ่ ะอบรม
ให้ท่านบรรลุมรรคผล แต่ว่ามุ่งที่จะวางแนวพระพุทธศาสนา
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หลักอีกประการหนึ่งซึ่งจะขาดเสียมิได้ในการเผยแผ่ คือ การใคร่ครวญตามหลักพุทธวาจา ๖ ประการ
ที่ทรงมุ่งประโยชน์เป็นสำคัญ และทรงเลือกกาลเวลาที่จะอำนวยประโยชน์อย่างจริง ในพระสุตตันตปิฎก
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค นั้นเป็นการเฉลยเหตุที่ได้พระนามว่า “ตถาคต” โดยได้ตรัสกับจุนทะไว้ให้เห็นว่า
พระตถาคตนั้นทรงรู้ธรรมทั้งที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบัน ถ้าหากไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ก็จะไม่ทรงพยากรณ์ กับทั้งในมัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ก็แสดงให้เห็นถึงว่า พระพุทธองค์ทรงเลือกที่
จะตรัสเฉพาะวาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์เท่านั้น อาจสรุปได้ดังนี้
คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นประโยชน์, ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น - ไม่ตรัส
คำพูดที่จริง ถูกต้อง, แต่ไม่เป็นประโยชน์, ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น - ไม่ตรัส
คำพูดที่จริง ถูกต้อง, เป็นประโยชน์, ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น - เลือกเวลาตรัส
คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นประโยชน์, ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น - ไม่ตรัส
คำพูดที่จริง ถูกต้อง, แต่ไม่เป็นประโยชน์, ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น - ไม่ตรัส
คำพูดที่จริง ถูกต้อง, เป็นประโยชน์, เป็นที่รักที่ชอบใจของคนอื่น - เลือกกาลตรัส
ดังนั้น ตถาคตจึงเป็น กาลวาที, สัจจวาที, ภูตวาที, ธรรมวาทีและวินยวาที
เมื่อกล่าวดังนี้แล้วย่อมพิจารณาได้ว่าหัวใจสำคัญในการเผยแผ่พระธรรมวินัย พระพุทธศาสนา
ก็เพื่อประโยชน์สุขของชาวโลก และประโยชน์ตามพุทธประสงค์ก็ทรงวางไว้ ๓ หลัก เรียกว่า อัตถะ คือ
ประโยชน์, จุดหมาย, ผลที่มุ่งหมายปรารถนา ดังนี้
๑. ทิฎฐธัมมิกัตถะ (ประโยชน์ในชาตินี้)
๒. สัมปรายิกัตถะ (ประโยชน์ชาติหน้า)
๓. ปรมัตถะ 			 (ประโยชน์อย่างยิ่ง คือ พระนิพพาน)
ประโยชน์หรือจุดมุ่งหมายทั้ง ๓ ประการนี้ คือ สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ให้พุทธบริษัท ๔ เพื่อที่จะ
ไม่คลาดไม่พลัดตกจากประโยชน์อันพึงจะได้ในพระพุทธศาสนานี้

หน้าที่ในการรักษาธรรม

การรักษาธรรม เป็นหน้าที่ซึ่งจะต้องรักษาพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ อีกทั้งเป็นการธำรงไว้ซึ่ง
พระพุทธศาสนาในหลายๆ วิธีการ แต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก คือ ความตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนา
การไม่ทำให้พระธรรมวินยั วิปริตแปรปรวนนัน่ เอง สิง่ ทีพ่ ระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ บัญญัตไิ ว้ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งใคร่ครวญ
และปฏิบัติตาม ไม่เพิกเฉยละเลยทอดทิ้ง ตรงกันข้ามสิ่งใดที่มิได้ทรงแสดงไว้บัญญัติไว้ที่ขัดต่อพระธรรมวินัย
ก็ไม่ควรกระทำ เพราะจะนำโทษทุกข์มาให้ ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายไม่ขวนขวายเด็ดขาด ดังพุทธดำรัสว่า
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพวกที่แสดงอธรรมว่าธรรม แสดงสิ่งที่มิใช่วินัย ว่าเป็นวินัย ที่วินัยว่าไม่ใช่วินัย
พระดำรัสที่มิได้ภาษิตไว้ว่าภาษิตไว้ ที่ภาษิตไว้ว่ามิได้ภาษิตไว้ แสดงกรรมอันตถาคตมิได้สั่งสมไว้ว่าทรงสั่งสม
ที่สั่งสมไว้ว่ามิได้ทรงสั่งสม สิ่งที่ตถาคตมิได้ทรงบัญญัติไว้ว่าทรงบัญญัติ ที่บัญญัติไว้ว่ามิได้ทรงบัญญัติ
แสดงอาบัตวิ า่ อนาบัติ ทีอ่ นาบัตวิ า่ อาบัติ แสดงลหุกาบัตวิ า่ ครุกาบัติ ทีค่ รุกาบัตวิ า่ ลหุกาบัติ แสดงอาบัตทิ ช่ี ว่ั หยาบ
ว่าไม่ชั่วหยาบ ที่ไม่ชั่วหยาบว่าชั่วหยาบ แสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่าไม่มีส่วนเหลือ ที่ไม่มีส่วนเหลือว่ามีส่วนเหลือ
แสดงอาบัติที่ทำคืนได้ว่าไม่ได้ ที่ไม่ได้ว่าได้ ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล เพื่อไม่
เป็นสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนัตถะมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความทุกข์แก่เทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย ทั้งย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมาก และย่อมทำให้สัทธรรมนี้อันตรธาน”
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สิ่งสำคัญที่พระพุทธองค์ทรงมีวัตถุประสงค์ ในการที่ทรงบัญญัติพระวินัยขึ้นมาก็เพื่อประโยชน์
อันไพศาล มิใช่จำเพาะกลุ่มหรือเพื่อพระพุทธองค์เอง ทั้งนี้เพื่อให้พระภิกษุตระหนักไม่เพิกเฉย หรือละเลย
ดังวัตถุประสงค์ที่ว่า
เพื่อความตั้งอยู่ด้วยดีแห่งสงฆ์
เพื่อความอยู่สำราญแห่งสงฆ์
เพื่อข่มบุคคลผู้แก้อยาก
เพื่อการอยู่สำราญแห่งภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รัก
เพื่อป้องกันอาสวะทั้งหลายอันเป็นไปในปัจจุบัน
เพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันเป็นไปในสัมปรายภพ
เพื่อความเลื่อมใสแห่งบุคคลทั้งหลายผู้ยังไม่เลื่อมใส
เพื่อความเจริญยิ่งแห่งความเลื่อมใสของบุคคลทั้งหลายผู้เลื่อมใสแล้ว
เพื่อความตั้งมั่นแห่งสัทธรรม
เพื่ออนุเคราะห์พระวินัย
ในวัตถุประสงค์ทั้ง ๑๐ ข้อนี้ ย่อได้ ๕ หมวด คือ
เพื่อประโยชน์แก่สงฆ์หรือส่วนรวม 		 ได้แก่
เพื่อประโยชน์แก่ตัวบุคคล 				 ได้แก่
เพื่อประโยชน์แก่ชีวิตของมนุษย์เอง 		 ได้แก่
เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป 		 ได้แก่
เพื่อประโยชน์แก่ตัวพระศาสนา 			 ได้แก่

ความในข้อที่ ๑ และ ๒
ความในข้อที่ ๓ และ ๔
ความในข้อที่ ๕ และ ๖
ความในข้อที่ ๗ และ ๘
ความในข้อที่ ๙ และ ๑๐

มีเหตุการณ์ทเ่ี ป็นจุดแห่งการคำนึงถึงความดำรงอยูแ่ ห่งพระพุทธศาสนาอยูเ่ หตุการณ์หนึง่ คือ ภายหลัง
พุทธปรินิพพานไปแล้วเพียง ๗ วัน รอยร้าวแห่งสังฆมณฑลได้เริ่มเผยโฉมออกมาอย่างโจ่งแจ้ง โดยที่มีพระภิกษุ
รูปหนึง่ ผูบ้ วชเมือ่ แก่ นามว่า สุภทั ทะ ได้กล่าวจ้วงจาบ คือ กล่าวตูห่ รือกล่าวติเตียนพระธรรมวินยั โดยประการต่างๆ
และแสดงความดีใจอย่างออกหน้าออกตาในการปรินิพพานของพระพุทธองค์ ใช่ว่าจะมีแต่สุภัททะก็หาไม่
แต่ยังมีภิกษุที่เป็นฝักฝ่ายของพระเทวทัตอีกมากที่มีความเห็นเช่นเดียวกับพระสุภัททะ ด้วยวาทะที่ได้กล่าว
ในท่ามกลางภิกษุทั้งหลายในคราวนั้นว่า
“อย่าอาวุโส พวกท่านอย่าเศร้าโศก อย่าร่ำไรไปเลย พวกเราพ้นดีแล้ว ด้วยว่าพระมหาสมณะนั้น
เบียดเบียนพวกเราอยู่ว่า สิ่งนี้ควรแก่เธอ สิ่งนี้ไม่ควรแก่เธอ ก็บัดนี้ พวกเราปรารถนาสิ่งใด ก็จักกระทำสิ่งนั้น
ไม่ปรารถนาสิ่งใด ก็จักไม่กระทำสิ่งนั้น”
ถ้อยคำของสุภัททะทำให้ท่านมหากัสสปะ สังฆพฤฒาจารย์ คือ พระสงฆ์ผู้อาวุโสที่สุดนั้นมาใคร่ครวญ
คำนึงด้วยความวิตกและสังเวช พร้อมกับดำริที่จะชำระมลทินเพื่อธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา รักษาพระธรรมไว้
จึงชักชวนพระอรหันต์สาวกทั้งหลายดังนี้ว่า… “เอาเถิด ท่านทั้งหลาย พวกเราจงสังคายนาพระธรรมและ
วินัยเถิด ในภายหน้าสภาวะมิใช่ธรรมจักรุ่งเรือง ธรรมจักเสื่อมถอย สภาวะมิใช่วินัยจักรุ่งเรือง วินัยจักเสื่อมถอย
ภายหน้าอธรรมวาทีบุคคลจะมีกำลัง ธรรมวาทีบุคคลจักเสื่อมกำลัง อวินัยวาทีบุคคลจักมีกำลัง วินัยวาทีบุคคล
จักเสื่อมกำลัง” หน้าที่ในการธำรงรักษาพระธรรมวินัยจึงเป็นสาระที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งในหลายๆ หน้าที่ของ
พระสงฆ์นับแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมา
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หน้าที่ของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย

เมื่อพิจารณาตามความในพระไตรปิฎก พบว่าเครื่องมือที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์แห่งสงฆ์มีอยู่ ๒ ส่วน
หลักพระธรรมวินัย ซึ่งเป็นหลักการใหญ่ เป็นแม่แบบที่พระสงฆ์จะพึงปฎิบัติทั้งในส่วนการศึกษาธรรม
การปฏิบัติธรรม การเผยแผ่ธรรม และการรักษาธรรม
หลักจตุปาริสุทธิศีล และหลักการพิจารณาตามเหตุผลตามความเหมาะสมคือ หลักให้พิจารณาโดย
เทียบเคียง ตรวจสอบ ถ้าเพ่งในแง่ประโยชน์สว่ นทีว่ า่ ด้วยข้อธรรมทัง้ หลายนัน้ มุง่ เน้นเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ผูอ้ น่ื
เป็นส่วนใหญ่ คือ เมื่อพระสงฆ์ดำรงชีพด้วยการอาศัยก้อนข้าวชาวบ้านแล้ว พระสงฆ์ย่อมจะอำนวยประโยชน์
ให้แก่ชาวบ้านเป็นการตอบแทน ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นแบบอย่าง และเสนอแนะให้แนวทางใน
การดำเนินชีวิตแก่บุคคล ชุมชน ข้อธรรมจึงเป็นประโยชน์ภายนอก (แก่สังคม)
สำหรับส่วนที่ว่าด้วยข้อศีลทั้งหลายนั้น มุ่งเน้นเพื่อโดยตรงสำหรับฝึกหัดขัดเกลาพระสงฆ์โดยเฉพาะ
และเป็นขีดขั้นหรือพรหมแดนที่จะขีดลงไปว่า พระสงฆ์มีกรอบสำหรับความเป็นสงฆ์ซึ่งแตกต่างจากคฤหัสถ์
เพราะตนอยู่ในฐานะพิเศษ ครองศรัทธาของชาวบ้านอยู่ เมื่อประพฤติล่วงศีลก็ทำให้ความเป็นสงฆ์ด่างพร้อย
และผิดศีลขั้นสูงสุดคือขาดจากความเป็นสงฆ์ หรือหมดสภาพความเป็นสงฆ์ อยู่ร่วมในสังฆกรรมหรือสังคม
เดียวกันไม่ได้ ข้อศีลจึงเป็นประโยชน์ภายใน (แก่ตนเอง)

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

๑. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : http://www.baanjomyut.com/library_๒/buddhist_monks_in_
thai_politics/๐๖.html
๒. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : http://tripitaka-online.blogspot.com/๒๐๑๖/๐๙/tpd-main.html
๓. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : http://picasawebcothssomkiert.blogspot.com/๒๐๑๒/๐๕/
blog-post.html
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มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๕
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ ๓๒๔/๒๕๔๕
เรื่อง การขึ้นทะเบียนพระภิกษุสามเณรในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครัง้ ที่ ๒๐/๒๕๔๕ เมือ่ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ เลขาธิการมหาเถรสมาคม
เสนอว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือ ที่ สธ ๐๒๒๓.๐๗/๒๗๒๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕
แจ้งกรมการศาสนาว่า สำนักงานประกันสุขภาพได้เสนอความก้าวหน้าในการดำเนินการทำบัตรประกันสุขภาพ
ของพระภิกษุและสามเณร ตามโครงการประกันสุขภาพแก่สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบ ดังนี้ว่า
สำนักงานประกันสุขภาพได้ประสานกับสำนักการแพทย์ เพือ่ นำข้อมูลพระภิกษุสามเณรในเขตกรุงเทพมหานครนำไปออกเป็นบัตรทองถวายแก่พระภิกษุสามเณร แต่พบว่า พระภิกษุสามเณรจำนวนมากไม่มี
เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถออกบัตรทองให้ได้ และเป็นเหตุให้สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพไม่สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานพิสูจน์การเป็นประชาชน
ไทย (เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก) นอกจากนี้ ยังพบว่า ข้อมูลทีส่ ำนักงานประกันสุขภาพได้มาเป็นชือ่
และฉายาตามระเบียบของคณะสงฆ์ ไม่เป็นชือ่ และนามสกุลตามทะเบียนบ้าน จึงไม่สามารถสืบค้นเลขประจำตัว
ประชาชนให้ได้ เพราะกฎหมายยกเว้นให้พระภิกษุสามเณรไม่ตอ้ งมีบตั รประจำตัวประชาชนเหมือนบุคคลทัว่ ไป
สำนักงานประกันสุขภาพจึงเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนบัตรทองแก่พระภิกษุสามเณร ดังนี้
๑. กรณีพระภิกษุสามเณรที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน สำนักงานประกันสุขภาพจะส่งข้อมูล
		 ดังกล่าวให้โรงพยาบาลที่ใกล้วัดนั้นเพื่อออกบัตรทองต่อไป เมื่อต้องการใช้บริการที่โรงพยาบาลใด
		 ให้นำหนังสือสุทธิและบัตรทองประกอบกันในการรับบริการ
๒. กรณีพระภิกษุสามเณรที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน สำนักงานประกันสุขภาพขอให้
		 กรมการศาสนาประสานงานกับสำนักบริหารการทะเบียน เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
๓. ขณะอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างประกันสุขภาพถ้วนหน้า พระภิกษุสามเณรที่อาพาธสามารถ
		 เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ไม่อยู่ในโครงการ ๓๐ บาท ได้ โดยใช้
		 หนังสือสุทธิเพียงอย่างเดียว
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ขณะนี้ กรมศาสนาได้มีหนังสือประสานไปยังกรมการปกครอง เพื่อขอเลขประจำตัวประชาชน
ให้แก่พระภิกษุสามเณรที่ยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมกับมีหนังสือนมัสการเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด
ของพระภิกษุสามเณรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อขอข้อมูลพระภิกษุสามเณรที่ยังไม่มีชื่อ - นามสกุล (เดิม)
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และที่อยู่ที่ชัดเจน เพื่อแจ้งกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการออกบัตรประกัน
สุขภาพหรือบัตรทอง
ดังนั้น เพื่อให้การอุปถัมภ์ในด้านการประกันสุขภาพและสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของ
พระภิกษุสามเณรเป็นไปอย่างทั่วถึงทุกจังหวัด กรมการศาสนาจึงเห็นควรแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด
เพื่อสำรวจข้อมูลพระภิกษุสามเณรที่ยังไม่มีบัตรทอง เพื่อกรมศาสนาจได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินการต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ และให้กรมศาสนาประสานกรมการปกครองเพื่อเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อพระภิกษุ
สามเณรในวัดต่างๆ ให้ตรงกับสถานภาพปัจจุบันด้วย
														
												
(นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์)
											
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
											
อธิบดีกรมศาสนา
											
๒๖ ส.ค. ๒๕๔๕
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เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๕

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ
พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกำหนดให้ผู้ยากไร้หรือบุคคลอื่น เช่น บุคคลที่สังคมควรช่วยเหลือ
เกือ้ กูล บุคคลทีเ่ สียสละสร้างคุณงามความดีอนั เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศชาติ เป็นบุคคลทีไ่ ม่ตอ้ งจ่าย
ค่าบริการ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
		 (๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน
					 ๒๕๔๖
		 (๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๑
					 พฤษภาคม ๒๕๔๗
ข้อ ๒ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ ไม่ต้องจ่ายค่าบริการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕
			 (๑)		 ผู้มีรายได้น้อย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสวัสดิการประชาชนด้าน
						 การรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๗
			 (๒)		 ผู้นำชุมชน ได้แก่ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์
						 ประจำตำบลและบุคคลในครอบครัว
			 (๓)		 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
						 และบุคคลในครอบครัว
			 (๔)		 ผู้ที่มีอายุเกินกว่า ๖๐ ปีบริบูรณ์
			 (๕)		 เด็กอายุไม่เกิน ๑๒ ปี บริบูรณ์
			 (๖)		 คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งนี้จะมี
						 บัตรประจำตัวคนพิการหรือไม่ก็ตาม
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			 (๗)		
						
						
						
			 (๘)		
						
			 (๙)		
			 (๑๐)
			 (๑๑)
			 (๑๒)
			 (๑๓)
			 (๑๔)
						
						
			 (๑๕)
			 (๑๖)
			 (๑๗)
						
			 (๑๘)
			 (๑๙)
			 (๒๐)
			 (๒๑)

พระภิกษุ สามเณร ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีหนังสือสุทธิรับรอง แม่ชี นักบวช นักพรต
และผู้นำศาสนาอิสลามที่มีหนังสือรับรอง ซึ่งหมายถึงกรรมการอิสลามประจำมัสยิด
กรรมการอิสลามประจำจังหวัด กรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย อิหม่าม คอเต็บ
และบิหลั่นและบุคคลในครอบครัวของผู้นำศาสนาอิสลาม
ทหารผ่านศึกทุกระดับชั้น (ชั้น ๑ - ๔) ที่มีบัตรทหารผ่านศึก และบุคคลในครอบครัว
รวมถึงผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิและทายาท
นักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นักเรียนทหารและทหารเกณฑ์
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรปและบุคคลในครอบครัว
อาสาสมัครมาลาเรีย ตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุข และบุคคลในครอบครัว
ช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้านตามโครงการของกรมอนามัยและบุคคลในครอบครัว
ผูบ้ ริหารโรงเรียน และครูของโรงเรียนเอกชนทีส่ อนศาสนาอิสลามควบคูก่ บั วิชาสามัญ
หรือวิชาชีพและบุคคลในครอบครัว ในเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา
พัทลุง นครศรีธรรมราช ระนอง กระบี่ พังงา และภูเก็ต
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน
สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย ซึ่งมีหนังสือรับรองจากสภากาชาดไทย
ว่าได้บริจาคโลหิตตั้งแต่ ๑๘ ครั้งขึ้นไป
หมออาสาหมู่บ้านตามโครงการกระทรวงกลาโหม
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
อาสาสมัครทหารพรานในสังกัดกองทัพบก
บุคคลที่แสดงความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ

ข้อ ๓ บุคคลในครอบครัวตามประกาศนี้ หมายถึง บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้มีสิทธิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๔ ประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยา บุรณศิริ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

										
												
												

๓๙

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

แผนการสอนที่ ๒
สถานการณ์พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) และผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลกระทบถึงองค์กรพระสงฆ์
ในอนาคต สถานะสุขภาพของพระสงฆ์ และตระหนักถึงความจำเป็น ในการดูแลพระสงฆ์ตามแนวทางธรรมนูญ
สุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

เนื้อหาวิชา :



โครงสร้างประชากรกับสถานการณ์พระสงฆ์ในปัจจุบัน
สถานะสุขภาพของพระสงฆ์และความจำเป็นในการดูแลพระสงฆ์

ระยะเวลา : ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง
รูปแบบ/วิธีการสอน :



การบรรยาย
การอภิปรายกลุ่ม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

๑. วิทยากรนำเข้าสู่บทเรียน ด้วยคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ทีส่ ง่ ผลกระทบถึงองค์กรพระสงฆ์ในอนาคต สถานะสุขภาพของพระสงฆ์ และตระหนักถึงความจำเป็น ในการดูแล
พระสงฆ์ตามแนวทางธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
๒. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมของผู้เข้ารับการอบรม อภิปราย และ
นำเสนอเรื่องแนวทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ที่ส่งผลกระทบถึงองค์กรพระสงฆ์ในอนาคตสถานะ
สุขภาพของพระสงฆ์ และตระหนักถึงความจำเป็นในการดูแลพระสงฆ์ตามแนวทางธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
แห่งชาติ
๓. ร่วมกันสรุปผลจากความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มและเสนอความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม
๔. วิทยากรสรุปพร้อมให้คำเสนอแนะ

สื่อประกอบการเรียนการสอน/อุปกรณ ์:


คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.)

๔๐

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

สื่อการอบรม : ไฟล์นำเสนอ โปสเตอร์ แผ่นพับ ข่าวจากหนังสือพิมพ์
คำแนะนำสำหรับวิทยากร :

ควรจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากร ทีส่ ง่ ผลกระทบถึง
องค์กรพระสงฆ์ในอนาคต สถานะสุขภาพของพระสงฆ์ที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจ
และจูงใจเข้าสู่บทเรียน และร่วมแสดงความคิดเห็น
 กิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้นผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุด


การประเมินผล :




สังเกตการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม
ประเมินจากการถาม ตอบ

ใบความรู้ที่ ๒.๑

โครงสร้างประชากรกับสถานการณ์พระสงฆ์ในปัจจุบัน
โครงสร้างประชากร

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประชากรไทยเพิ่มช้าลงอย่างมาก เมื่อ ๕๐ ปีก่อน ประชากรไทยเคยเพิ่ม
ด้วยอัตราที่สูงกว่าร้อยละ ๓ ต่อปี แต่ปัจจุบัน อัตราเพิ่มประชากรได้ลดต่ำลงเหลือเพียงร้อยละ๐.๕ ต่อปี
เท่านั้น ประชากรไทยมีจำนวน ๒๖ ล้านคนในปี ๒๕๐๓ และได้เพิ่มจนมีจำนวนครบ ๖๐ ล้านคนในปี ๒๕๓๙
นับจากปีนั้นถึงปัจจุบันในปี ๒๕๕๙ นี้เป็นเวลานานถึง ๒๐ ปี แต่ประชากรไทยเพิ่มขึ้นอีกไม่ถึง ๖ ล้านคน
เป็น ๖๕.๙ ล้านคนในปัจจุบัน

ประชากรสัญชาติไทย
และไม่ใช่สัญชาติไทย
แต่มีชื่ออยู่ในทะเบียน
๖๕.๙ ล้านคน

+

แรงงานข้ามชาติ
(จากประเทศเพื่อนบ้าน)
ประมาณ
๓ ล้านคน

=

ประชากรที่อาศัย
อยู่ในประเทศไทย
๖๘.๙ ล้านคน

แหล่งข้อมูล : การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๘๓, สศช.

๔๑

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

ในขณะที่ประชากรรวมของประเทศไทยได้เพิ่มช้าลงอย่างมาก ประชากรสูงอายุกลับเพิ่มด้วยอัตรา
ที่เร่งเร็วขึ้น ในปี ๒๕๐๓ ประเทศไทยมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เพียง ๑ ล้านคน หรือคิดเป็นเพียง ร้อยละ ๔
ของประชากร ๒๖ ล้านคนเท่านั้น จนถึงปี ๒๕๔๘ เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุเป็นปีแรกเมื่อมีสัดส่วน
ประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ ๑๐ ของประชากร ๖๓ ล้านคน หรือเท่ากับมีผู้สูงอายุเป็นจำนวน
มากกว่า ๖ ล้านคนในปี ๒๕๕๙ นี้ ในจำนวนประชากรไทย ๖๕.๙ ล้านคน มีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
๑๑ ล้านคน หรือคิดเป็น ร้อยละ ๑๖.๕ ของประชากรทั้งหมด

สัดส่วนประชากรสูงอายุใกล้ถึงร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งหมด

๔๒

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

๑. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ๒๕๖๐:http://thaitgri.org/?p=๓๘๔๒๗
๒. มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย (มส. ผส.), สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล. รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. ๒๕๕๙, บริษัทพรินเทอรี่ มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม.

๔๓

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

ใบความรู้ที่ ๒.๒

สถานะสุขภาพของพระสงฆ์และความจำเป็นในการดูแล
จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มุง่ หวังพัฒนาให้ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข สถาบันพระพุทธศาสนาอยู่คู่สังคมไทยมา
อย่างช้านาน ปัจจุบันวัดในประเทศไทยมีจำนวน ๓๙,๔๘๑ วัด และมีพระสงฆ์ จำนวน ๒๙๐,๐๑๕ รูป สามเณร
จำนวน ๕๘,๔๑๘ รูป รวมเป็น ๓๔๘,๔๓๓ รูป ซึ่งมากกว่าร้อยละ ๕๐ ของพระสงฆ์เป็นผู้สูงอายุ และมีแนวโน้ม
เป็นผู้สูงอายุมากขึ้น
คนไทย ร้อยละ ๙๕ นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต
จนกลายเป็นรากฐานทางประเพณีและวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์มรดกของชาติไทย พระสงฆ์เป็นผู้มีความ
สำคัญ ในการสืบทอดพระพุทธศาสนา พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาสังคม ท้องถิ่น
ชุมชน อันเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองสิ่งแวดล้อมภายในวัด และขยายผล
สู่การพัฒนาสุขภาวะของชุมชน พระสงฆ์มีปัญหาทางสุขภาพ โดยเฉพาะป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือดและภาวะไขมันในเลือดสูง ซึง่ สาเหตุสำคัญส่วนหนึง่ มาจาก
อาหารที่ใส่บาตรทำบุญของประชาชน ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลเสียต่อการเจ็บป่วยของ
พระสงฆ์ นอกจากนี้พระสงฆ์ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสิ่งที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มกาแฟ
ดื่มเครื่องดื่มชูกาลัง และขาดการออกกาลังกายที่เหมาะสม หากไม่ได้รับการแก้ไขจะกลายเป็นผู้ป่วยรายใหม่
ปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ ได้มีหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว แต่เป็นเพียงโครงการเฉพาะกิจ
ที่ขาดระบบกลไกการดาเนินงาน ขาดการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ อย่างจริงจังและมีการดาเนินงานเฉพาะ
ในบางพื้นที่เท่านั้น และแม้ว่าพระสงฆ์จะมีหลักประกันสุขภาพ แต่เมื่ออาพาธยังมีปัญหาในการเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์และการสาธารณสุข รวมทั้งขาดการดูแลสุขภาพพระสงฆ์อย่างต่อเนื่องและครบวงจร หากไม่มี
การพัฒนากระบวนการส่งเสริมและการดูแลพระสงฆ์ในด้านสุขภาพ จะทำให้กลไกในการสืบทอดพระพุทธศาสนา
และการพัฒนาความดีงามด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่สำคัญยิ่งของประเทศไทยก็จะอ่อนแอลง
จากสถานการณ์สขุ ภาพพระสงฆ์ดงั กล่าว รัฐบาลจึงเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพพระสงฆ์ ซึง่ สอดคล้อง
มติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๙๑/๒๕๖๐ และมติสมัชชาแห่งชาติครั้งที่ ๕ ให้มีการขับเคลื่อนงาน “พระสงฆ์กับ
การพัฒนาสุขภาวะ” กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย และพระสงฆ์ก็เป็น
กลุม่ เป้าหมายสำคัญทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวติ การเรียนรูแ้ ละการพัฒนาตลอดช่วงชีวติ
เพื่อเป็นคนไทยที่มีศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมอยู่ดีมีสุขจากสถานการณ์และความสำคัญดังกล่าว

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

๑. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะพระสงฆ์
๒. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : https://www.posttoday.com/social/health/๒๒๔๙๑๕ : ผลวิจัย
สุขภาพสงฆ์ไทย

๔๔

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

แผนการสอนที่ ๓
รู้เรา...รู้เขา (Reflection)
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) และผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายชีวิต อุดมการณ์ชีวิต รู้เรา รู้เขามีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น และสามารถ
ประเมินสภาวะและพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเองได้

เนื้อหาวิชา :

เป้าหมายชีวิต
 อุดมการณ์ชีวิต
 การประเมินสภาวะและพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง


ระยะเวลา : ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง
รูปแบบ/วิธีการสอน:
การบรรยาย
 การอภิปรายกลุ่ม


ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

๑. วิทยากรนำเข้าสู่บทเรียน ด้วยคำถามเกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตอุดมการณ์ชีวิตการทำ Reflection
คนเดียวกลุ่ม ๒ - ๓ คน และกลุ่มหลายคนแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
๒. ร่วมกันสรุปผลจากความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มและเสนอความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม
๓. วิทยากรสรุปพร้อมให้คำเสนอแนะ

สื่อประกอบการเรียนการสอน/อุปกรณ์ :

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.)
 สื่อการอบรม:ไฟล์นำเสนอ โปสเตอร์ แผ่นพับ ข่าวจากหนังสือพิมพ์


คำแนะนำสำหรับวิทยากร :

ควรจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจ
และจูงใจเข้าสู่บทเรียน และร่วมแสดงความคิดเห็น
 กิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้นผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุด


๔๕

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

การประเมินผล :

สังเกตการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
 สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม
 ประเมินจากการถาม ตอบ


ใบความรู้ที่ ๓.๑

เป้าหมายชีวิต
เป้าหมายชีวิต : เป้าหมายชีวิตของมนุษย์

เป้าหมายชีวิตนั้นมีความสำคัญมาก เพราะเป็นจุดหมายปลายทางของการดำเนินชีวิตของเรา หากเรา
มีเป้าหมาย ความคิด คำพูด และการกระทำทุกอย่างในแต่ละวันจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ หากเราไม่ตั้ง
เป้าหมายชีวิตไว้ เราก็จะไม่ต่างอะไรกับนกกาที่หากินเพื่อความอยู่รอดไปวันหนึ่งๆ เมื่อหมดอายุขัยก็ตายจาก
โลกนี้ไป คนมีเป้าหมายชีวิตเปรียบเสมือนเรือเดินสมุทรที่มีหางเสือ มีกัปตันคอยชี้ทางว่าจะนำเรือมุ่งหน้า
ไปทางไหนเรือเดินสมุทรลำนี้จึงต่างจากขอนไม้ที่ล่องลอยอย่างไร้จุดหมายอยู่กลางทะเล ถูกคลื่นลูกนั้นลูกนี้
ซัดไปมาให้เคว้งคว้าง และผุพังจมไปตามกาลเวลา
เป้าหมายชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นมีอยู่ ๓ ระดับ คือ
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ สัมปรายิกัตถประโยชน์ และปรมัตถประโยชน์ โดยทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ หมายถึง
เป้าหมายชีวติ ในชาตินห้ี รือเป้าหมายชีวติ ในระดับต้น สัมปรายิกตั ถประโยชน์ หมายถึง เป้าหมายชีวติ ในชาติหน้า
หรือเป้าหมายชีวติ ในระดับกลาง ส่วนปรมัตถประโยชน์ หมายถึง เป้าหมายชีวติ ในภพชาติสดุ ท้ายหรือเป้าหมาย
ชีวิตในระดับสูงสุด
๑) เป้าหมายชีวิตในระดับต้น คือ การสร้างตัวสร้างฐานะให้มั่นคงได้ในชาตินี้ ความสำคัญของ
การสร้างตัวอยู่ตรงที่มีคุณสมบัติของผู้ครองเรือนที่ดี และการสร้างฐานะอยู่ที่การมีอาชีพการงานมั่นคง สุจริต
ไม่ผดิ กฎหมาย ไม่ผดิ ศีลธรรมจะเป็นอาชีพอะไรก็ขน้ึ อยูก่ บั ความถนัดของแต่ละคน ไม่วา่ จะเป็นนักธุรกิจ แพทย์
ครู พ่อค้า ชาวนา ชาวไร่ เมือ่ ตัง้ เป้าหมายชีวติ แล้ว ก็มงุ่ มัน่ ฝึกฝนตนเองสร้างตัวสร้างฐานะให้บรรลุเป้าหมายชีวติ
ในระดับต้นให้ได้ โดยมีหลักการว่า “ต้องสร้างตัวสร้างฐานะไปพร้อมกับการสร้างศีลธรรมในตน” เพื่อให้
เส้นทางชีวิตในชาตินี้ของตนไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใคร และยังทำประโยชน์ใหญ่ให้แก่ผู้อื่นที่ยังลืมตาอ้าปาก
ไม่ได้ในสังคมอีกด้วย
๒) เป้าหมายชีวิตในระดับกลาง คือ การตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้า คือ นอกจาก
จะพยายามตั้งฐานะของตนให้ได้แล้ว ก็จะตั้งใจสร้างบุญกุศลอย่างเต็มที่ในทุกๆ โอกาสที่อำนวยให้ เพื่อสะสม

๔๖

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

เป็นเสบียงในภพชาติต่อไป เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไม่สูญ ตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลส ก็ยังต้องเกิดใหม่
เรื่อยๆ ต่อไปอีก และขุมทรัพย์อย่างเดียวที่คนเราจะนำติดตัวไปสร้างความเจริญในภพชาติใหม่ได้ ก็คือ “บุญ”
เท่านั้น แต่เพราะบางคนขาดความเข้าใจความจริงในเรื่องนี้ จึงคิดแต่จะหาประโยชน์เฉพาะในชาตินี้ โดยไม่ได้
คำนึงถึงประโยชน์ในชาติหน้า ตั้งใจเพียงสร้างฐานะให้ได้เท่านั้น ไม่สนใจการสร้างบุญสร้างกุศล ชีวิตเช่นนี้จะมี
คุณค่าสักเพียงใด หากพิจารณาดูให้ดีก็ไม่ต่างไปจากนกกา ที่โตขึ้นมาก็ทำมาหากินเลี้ยงตัว แล้วก็แก่เฒ่าตายไป
เหมือนกัน แต่ชีวิตของคนมีร่างกายที่เหมาะกับการสั่งสมคุณความดีมากที่สุด เมื่อสามารถสร้างตัวสร้างฐานะ
ได้แล้ว ต้องคิดที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิต ด้วยการตั้งใจสั่งสมความดีทุกรูปแบบเพื่อเป็นเสบียงในการเดินทาง
ข้ามภพข้ามชาติ และเป็นปัจจัยในการบรรลุเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุด จึงจะคุ้มค่ากับการเกิดมาเป็นมนุษย์
๓) เป้าหมายชีวิตในระดับสูงสุด คือ การตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์อย่างยิ่ง ได้แก่ การตั้งใจ
ปฏิบัติธรรมเพื่อปราบกิเลสให้หมดสิ้น แล้วเข้าพระนิพพานตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลาย
ไม่ตอ้ งเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปทุกชีวติ เมือ่ ยังไม่หมดกิเลสก็ยงั ต้องประสบทุกข์ ต้องเจอกับปัญหาความยากจน
ความเจ็บ ความโง่ มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปตามกรรมทีไ่ ด้กระทำไว้ หากดำเนินชีวติ ผิดพลาดก็จะประสบ
ทุกข์มาก แต่หากรูว้ ธิ ดี ำเนินชีวติ ทีถ่ กู ต้อง มีเป้าหมายชีวติ เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์แล้ว
ก็จะหมดทุกข์ตามท่านไป

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

๑. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : https://www.facebook.com
๒. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : http://kittitrirat.com/๔-steps-to-set-goals : ๔ ขั้นตอน ใน
การตั้งเป้าหมายให้ดึงดูดความสำเร็จ
๓. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : http://www.dmc.tv/page_print.php? บทความนี้พิมพ์จาก
http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/เป้าหมายชีวิตของมนุษย์.html ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
๒๒ : ๕๘

๔๗

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

ใบความรู้ที่ ๓.๒

อุดมการณ์ชีวิต
อุดมการณ์ชีวิต : แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง

ในการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเองนั้น บุคคลควรมีความเข้าใจ
ถึงองค์ประกอบของชะตาชีวิต เพื่อให้สามารถพัฒนาจิตควบคู่ไปกับการพัฒนากายได้ดี
ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเองของบุคคล ส่วนใหญ่มพี น้ื ฐานแนวคิดมาจากหลักของศาสนา
ต่างๆ ที่บุคคลยึดถือ ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะปรัชญาและอุดมการณ์ที่มีแนวคิดมาจากหลักของพุทธศาสนา
เท่านั้น คำสอนของพุทธศาสนาเป็นสัจธรรมแห่งชีวิตที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินชีวิตของบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวลาที่ชีวิตมีปัญหาและอุปสรรคอย่างร้ายแรง เพราะศาสนามี
คำตอบให้กับทุกเรื่อง เช่น มีหลักที่อธิบายให้เข้าใจถึงเหตุในแง่ของกรรม หรือเมื่อมีเหตุเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ของชีวิต ทำให้ชีวิตต้องประสบกับความทุกข์ ความผิดหวัง หรือความเสียใจโดยไม่คาดหมาย หลักธรรมจะให้
แง่คิดมุมมองในลักษณะของการเป็นอนิจจัง ดังนั้นในการดำเนินชีวิตให้บรรลุประโยชน์ที่เป็นจุดหมายของ
การมีชีวิตของบุคคล ตามหลักธรรมของพุทธศาสนาจึงเรียกว่า อัตถะ ๓ ซึ่งประกอบไปด้วยหลัก ๓ ประการ
ดังต่อไปนี้
๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ
หมายถึง ประโยชน์ปัจจุบันหรือประโยชน์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันซึ่งเป็นขั้นต้น คือ ทรัพย์ ยศ
เกียรติ ไมตรี ชีวิตคู่ครองที่เป็นสุข เป็นต้น อันเกิดจากความเพียร สติปัญญาของตนโดยชอบธรรม และรู้จัก
ปฏิบตั ติ อ่ สิง่ เหล่านีเ้ พือ่ ประโยชน์สขุ โดยรอบทัง้ ตนเองและผูอ้ น่ื ประโยชน์ปจั จุบนั หรือประโยชน์ขน้ั ต้นนี้ สามารถ
แบ่งออกได้ ๔ ประการ คือ
อุฏฐานสัมปทา ได้แก่ ความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ประกอบอาชีพ
								 อันสุจริต
อารักขสัมปทา ได้แก่ การรู้จักคุ้มครองเก็บรักษาโภคาทรัพย์และผลงานที่ทำไว้ ด้วยความ
								 ขยันหมั่นเพียรโดยชอบธรรม
กัลยาณมิตตตา ได้แก่ การรู้จักกำหนดบุคคลในถิ่นที่อาศัยคบหาสมาคมด้วย
สมชีวิตา 			 ได้แก่ การรู้จักกำหนดรายได้และรายจ่ายเลี้ยงชีวิตแต่พอดี มิให้ฝืดเคืองหรือ
						 		 ฟูมฟาย ให้รายได้เหนือรายจ่าย มีการประหยัดและเก็บไว้ในคราวจำเป็น
๒. สัมปรายิกัตถะ
หมายถึง ประโยชน์เบื้องหน้าหรือประโยชน์ด้านคุณค่าของชีวิตซึ่งเป็นขั้นลึกสำหรับชีวิตด้านใน
เป็นหลักประกันชีวิตในอนาคตและภพหน้า คือ ความเจริญงอกงามแห่งชีวิต จิตใจที่ก้าวหน้าเติบใหญ่ขึ้น
ด้วยคุณธรรม ซึ่งได้แก่
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สัทธาสัมปทา
สีลสัมปทา
จาคสัมปทา 		
ปัญญาสัมปทา

คือ
คือ
คือ
คือ

ถึงพร้อมด้วยศรัทธา
ถึงพร้อมด้วยศีล
ถึงพร้อมด้วยการเสียสละ
ถึงพร้อมด้วยปัญญา

๓. ปรมัตถะ
หมายถึง ประโยชน์สูงสุดหรือประโยชน์ที่เป็นสาระแท้ของชีวิต ซึ่งเป็นจุดหมายขึ้นสุดท้ายที่ชีวิต
ควรจะเข้าใจ คือ การรู้แจ้งสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง รู้เท่าทันคติธรรมของสังขารธรรมทั้งหลาย
ไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิต ไม่ถูกบีบคั้นด้วยอำนาจ ความยึดติดถือมั่น สามารถทำจิตใจให้เป็นอิสระ
ปลอดโปร่ง ผ่องใส สะอาด สว่าง และสงบ มีความสุขประณีตภายใน เรียกสั้นๆ ว่า “นิพพาน” คือ ดับกิเลส
และกองทุกข์ได้
ประโยชน์สูงสุดหรือประโยชน์ที่เป็นสาระแท้ของชีวิตนี้ เป็นจุดมุ่งหมายขั้นสุดท้ายที่ชีวิตควร
จะเข้าถึง ซึ่งพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่า ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ เป็นทุกข์ และทุกข์นี้เป็นสิ่งที่เวียนว่ายไม่รู้จัก
สิ้นสุด ทำให้เกิดเบื่อหน่ายในทุกข์แล้วหาหนทางหลีกหนีจากทุกข์นั้น
หากมองในแง่ปรัชญาจะเห็นว่าพระพุทธศาสนามีลกั ษณะเป็นธรรมชาตินยิ ม เพราะเชือ่ ว่ามนุษย์
มีสองส่วน คือ กายและจิตใจ ซึ่งมีอยู่ในลักษณะอิงอาศัยซึ่งกันและกัน แม้ว่าพุทธศาสนาจะให้ความสำคัญกับ
จิตมากกว่าในลักษณะที่ “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว” แต่กายและจิตก็ไม่สามารถแยกจากกันได้ กล่าวคือ
จิตไม่สามารถอยู่อย่างอิสระจากร่างกายได้ (สุจิตรา อ่อนค้อม, ๒๕๔๕, หน้า ๑๖๓)
จากทีก่ ล่าวมาพอจะสรุปหลักอรรถะ ๓ ซึง่ เป็นหลักของโครงสร้างการพัฒนาชีวติ เนือ่ งจากมนุษย์
หมายถึง ผู้มีจิตใจสูง มีมนุษยธรรม คือ ธรรมที่ทำให้คนเป็นมนุษย์ ซึ่งเน้นในทางศาสนา เมื่อมนุษย์มีจิตใจสูง
จึงพยายามแสวงหาจุดหมายในชีวิตของตนเพื่อบรรลุจุดหมายนั้น ดังนั้น มนุษย์จึงต้องมีการพัฒนาตนเอง
โดยมีเป้าหมายเบือ้ งต้น คือ การสร้างศักยภาพของตนให้ทดั เทียมกันกับผูอ้ น่ื เป็นสำคัญ เพือ่ นำมาซึง่ จุดมุง่ หมาย
ของชีวติ ของแต่ละบุคคลทีก่ ำหนดเอาไว้ ซึง่ บุคคลทีไ่ ด้รบั การพัฒนาตนเองแล้วจะมีลกั ษณะดังต่อไปนี้ (ปริญญา
ตันสกุล, ๒๕๔๘, หน้า ๑๗)
ต้องสามารถรู้เท่าทันผู้อื่น
ต้องคิดได้เหมือนผู้อื่น
ต้องมองเห็นเหมือนผู้อื่น
ต้องทำได้เช่นเดียวกับผู้อื่น
สำหรับจุดมุ่งหมายสูงสุดของมนุษย์ คือ “ความสำเร็จ” ซึ่งสิ่งที่จะนำมนุษย์หรือบุคคล
แต่ละบุคคลไปสู่ความสำเร็จได้นั้น จะประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้
ความพากเพียร (industriousnes) ต้องมีความบากบั่น มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งใดโดยไม่ ท้อถอย
ความกระตือรือร้น (enthusiasm) ต้องมีความขมีขมัน มีใจฝักใฝ่สิ่งที่พึงกระทำ
มิตรภาพ (friendship) เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมี เพราะเป็นพลังซึ่งเกิดจากเราที่เราให้ความเคารพ
นับถือ ยกย่องและทุ่มเทให้กับผู้อื่น
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ความจงรักภักดี (loyalty) เมื่อเรามอบความจงรักภักดีแก่ใครหรืออะไรแล้วเราก็จะ รู้สึกสงบ
และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เต็มความสามารถ
ความร่วมมือ (cooperation) ทุกคนต้องร่วมมือกันทำงาน ก่อนที่เราจะได้รับความร่วมมือ
เราต้องรู้จักให้ความร่วมมือ
การควบคุมตนเอง (self - control) ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ ควบคุมตนเอง เพื่อการสร้างวินัย
ให้แก่ตนเองและผู้อยู่ในความดูแล
ความตื่นตัว (alert) ทุกคนจะต้องปรารถนาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
การริเริ่ม (initiative) เป็นความกล้าหาญในการตัดสินใจ และดำเนินการตามที่ตัดสินใจ
โดยไม่กลัวความล้มเหลว
การตั้งใจ (intentness) เป็นที่สำคัญ เพราะการที่เราตั้งใจแน่วแน่ว่าเราจะต้องบรรลุ เป้าหมาย
ในสิ่งที่ตั้งใจจะทำไว้ให้ได้
การฝึกซ้อมตนเองเพื่อรักษาความสามารถให้อยู่ในระดับสูงตลอดเวลา (condition) เป็นการ
เตรียมความพร้อมของตนเองอยู่เสมอในทุกเรื่อง เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนให้มีความ
ก้าวหน้าเสมอ
ความเชี่ยวชาญ (skill) ต้องรู้ว่ากำลังทำอะไร และเราจะสามารถทำมันได้อย่าง รวดเร็วและ
ถูกต้อง
วิญญาณการทำงานเป็นทีม (team spirit) คิดถึงคนอื่น การเสียสละตนเองให้แก่กลุ่ม ต้องเป็น
ความต้องการที่จะเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวหรือชัยชนะเพื่อส่วนรวม
สติ สุขุม (poise) สติคือความเป็นตัวของตัวเอง ไม่เสแสร้ง หรือพยายามเป็นในสิ่งที่ท่านไม่ใช่
แล้วก็จะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างเต็มความสามารถของได้
ความมั่นใจ (confidence) ต้องเชื่อในตัวเองหากท่านต้องการให้คนอื่นเชื่อในตัวท่าน สามารถ
ที่จะแสดงศักยภาพที่ท่านมี (competitive greatness)
คุณสมบัติทั้ง ๑๔ ข้อจำเป็นสำหรับการสร้างความสามารถที่จะแสดงศักยภาพที่คนเรามีและ
นำไปสู่การสร้างความสำเร็จแห่งชีวิตของบุคคล
บุคคลใดจะมีปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเองในลักษณะใด อย่างไร สูงหรือต่ำเพียงใด
เหมาะสมมาก เหมาะสมน้อยอย่างไร จะขึ้นอยู่กับการที่บุคคลนั้นตอบคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและ
อุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง ต่อไปนี้
คำถามเกี่ยวกับมาตรฐานความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตในอนาคตหรือในบั้นปลายของชีวิต ชีวิตที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ของข้าพเจ้าควรมีลกั ษณะอย่างไร จำแนกตามลักษณะของชีวติ เป็นชีวติ ส่วนตน ชีวติ ครอบครัว
ชีวิตทำงาน และชีวิตสังคม
คำถามเกี่ยวกับการเพิ่มค่าคุณภาพให้กับชีวิตของตนเอง “ข้าพเจ้าอยากจะปรับปรุง ชีวิต
ความเป็นอยู่ในวันนี้ วันพรุ่งนี้ ให้ดีขึ้นกว่าชีวิตเมื่อวานที่ผ่านไป หรือไม่”
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คำถามเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มค่าคุณภาพให้กับชีวิตของตนเอง “ข้าพเจ้าควรใช้วิธีการใด ในการ
เพิ่มค่าให้กับตนเองดี รอให้เป็นไปตามโชคชะตา หรือจะต้องมีคนช่วยอุปถัมภ์มาสนับสนุนข้าพเจ้า หรือ
ข้าพเจ้าจะขวนขวายแสวงหาโอกาสด้วยตนเองในการเพิ่มค่าให้กับชีวิตอยู่ตลอดเวลา”
คำถามเกี่ยวกับความรู้สึกของตนเองที่มีต่อการได้เพิ่มค่าคุณภาพให้กับชีวิต แม้จะเป็นเพียงบาง
ด้านและอาจเพิม่ พัฒนาปรับปรุงตนเองได้เพียงเล็กน้อยก็ตาม “ข้าพเจ้ารูส้ กึ ภูมใิ จในตนเองหรือไม่ทอ่ี ย่างน้อย
ข้าพเจ้าก็ได้พยายามปรับปรุงตนเองได้แล้ว ข้าพเจ้าจะรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังในตัวเองหรือไม่ ถ้าผลจาก
การพยายามพัฒนาตนเองไม่ประสบความสำเร็จเท่าทีค่ วร ยังด้อยกว่าชีวติ ของคนอืน่ ๆ หรือข้าพเจ้าจะยังมี
กำลังใจพัฒนาตนเองอยู่ตลอดไป”
คำถามเกี่ยวกับการประเมินตรวจสอบผลการพัฒนาตนเอง “ข้าพเจ้ามีความสามารถ ประเมิน
ตรวจสอบผลการพัฒนาตนเองหรือไม่ เช่น การวิเคราะห์ผลทีเ่ กิดขึน้ โดยนำไปเปรียบเทียบกับความมุง่ หมาย
ทีก่ ำหนดไว้ ถ้าได้ผลต่ำกว่าความมุง่ หมาย ก็จะนำมาวิเคราะห์เพือ่ สรรหาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมทีน่ า่ จะนำไปสูผ่ ล
ตามความมุ่งหมายให้ดีขึ้น”
บุคคลควรมีโอกาสทบทวนความคิด ความเชื่อ ความรู้สึกของตนเองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำถาม
๕ ข้อนี้เสมอ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนกับเพื่อนร่วมงาน กับผู้ใหญ่ที่บุคคลมีความเคารพนับถือ
เพื่อปรับแนวความคิดของตนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การกำหนดปรัชญาและอุดมการณ์ในการ
พัฒนาตนเอง ได้ถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

๑. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : https://www.baanjomyut.com/library_๒/philosophy_and_
ideology/๐๒.html ปรัชญาและอุดมการณ์ในการพัฒนาตนเอง
๒. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : https://books.google.co.th/books/about/%E๐%B๘% : พระเจ้าอยูห่ วั
กับอุดมการณ์ชีวิตของพระโพธิสัตว์
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ใบความรู้ที่ ๓.๓

การประเมินสภาวะและพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง
การประเมินสภาวะและพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง :

พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อ และการดำรงรักษาไว้ซึ่งภาวะสุขภาพ
การฟื้นฟูและการส่งเสริมสุขภาพหรือทำให้ภาวะสุขภาพดีขึ้น เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นปกติในชีวิตประจำวัน
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นนอน การทำความสะอาดร่างกาย การออกกำลังกาย การผ่อนคลายความเครียดและ
การพักผ่อนหรือการนอน เป็นกิจกรรมที่สามารถวัดได้ระบุได้และทดสอบได้มีทั้งถูกสุขลักษณะ และ ไม่ถูก
สุขลักษณะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่านิยม ความเชื่อ ความรู้ ความเข้าใจ ความต้องการ และแรงจูงใจ
กลุ่มพฤติกรรมที่มีผลต่อปัญหาสาธารณสุข
กลุ่มพฤติกรรมสุขภาพที่มีผลต่อปัญหาสาธารณสุข ที่จะต้องรับการพัฒนาให้เป็นพฤติกรรมสุขภาพ
ที่พึงประสงค์ไว้ ๖ กลุ่มพฤติกรรม คือ
๑. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การบริโภคยาสูบ สุรา และสารเสพติด
๒. พฤติกรรมการออกกำลังกาย
๓. พฤติกรรมทางเพศ
๔. พฤติกรรมความปลอดภัย
๕. พฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพจิต
๖. พฤติกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

๑. พฤติกรรมด้านการบริโภค

ประกอบด้วย พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ สุรา และสารเสพติด
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีแนวโน้มบริโภคอาหารสำเร็จรูปและอาหารนอกบ้านมากขึ้น มีโอกาสเสี่ยงต่อ
การได้รับสารเคมีปนเปื้อนหรือเชื้อโรคต่างๆ มากมาย หรืออาหารไม่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ฯลฯ จากการ
วิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรมมีสาเหตุเนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหาร ค่านิยมและ
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารจากอิทธิพลสือ่ โฆษณาผลกระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดทุพโภชนาการ ภาวะโภชนา
การเกิน เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอาหารเป็นพิษ เป็นต้น
พฤติกรรมการบริการบริโภคยาสูบ สุรา และสารเสพติด แนวโน้มการบริโภคยาสูบและสารเสพติด
ยังมีมากแม้ว่ามีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่แต่ได้ผลในการชะลออัตราเพิ่ม โดยเพิ่มกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นและสตรี
และประชาชนอายุต่ำกว่า ๑๐ ปีขึ้นไป มีการดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มของมึนเมาประมาณ ๑๒.๔ ล้านคน หรือ
คิดเป็น ร้อยละ ๓.๑๔ ของประชากรที่อายุตั้ง แต่ ๑๔ ปีขึ้น ไปและมีผู้ติดยาเสพติดขั้นต่ำทั้งสิ้น ๑๒๖,๕๙๐ คน
ที่มาจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ จากการวิเคราะห์พฤติกรรมมีสาเหตุเนื่องจาก
ไม่ตระหนักในความสำคัญของปัญหาค่านิยมที่ไม่ถูกต้องสภาพแวดล้อมและสังคมเอื้อต่อการมีพฤติกรรม ฯลฯ

๕๒

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

ผลกระทบต่อสุขภาพก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โรคถุงโป่งพอง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ การเกิดอุบัติเหตุปัญหา
อาชญากรรม ฯลฯ

๒. พฤติกรรมการออกกำลังกาย

จากสภาวะเร่งรีบในสังคมเมืองปัจจุบนั ทำให้ขาดการออกกำลังกายหรือออกกำลังกายอย่างไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะในกลุม่ วัยทำงาน ซึง่ จากการวิเคราะห์พฤติกรรม พบว่า มีสาเหตุหรือปัจจัยหลักจากประชาชนยังขาด
ความสนใจและความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขาดสถานที่และอุปกรณ์การ
ออกกำลังกาย ผลกระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และมีขนาดสัดส่วนของร่างกาย
ที่ไม่เหมาะสม จากการศึกษาพบว่าผู้ที่ออกกำลังกายน้อยมีอัตราการเกิดโรคและการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ
และหลอดเลือดเลือดสูงกว่ากลุ่มที่มีการออกกำลังกายระดับปานกลางและมาก

๓. พฤติกรรมทางเพศ

แนวโน้มการมีเพศสัมพันธ์ขยายถึงวัยรุ่นมากขึ้นและมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งาน ปัญหาโสเภณี
ส่งผลทำให้ปญั หาเอดส์ขยายออกไป ซึง่ มาจากวิเคราะห์พฤติกรรม พบว่า มีสาเหตุเนือ่ งจากขาดความรูท้ แ่ี ท้จริง
ในการป้องกันโรค ค่านิยมไม่สวมถุงยางอนามัย มาตรการเกีย่ วกับประเวณีไม่เคร่งครัด ฯลฯ ผลกระทบต่อสุขภาพ
ก่อให้เกิดการติดเชื้อเอดส์และเป็นโรคเอดส์

๔. พฤติกรรมความปลอดภัย

ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ แนวโน้มมีการประกอบวิชาชีพใน
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ประชากรวัยแรงงานเหล่านี้มีโอกาสที่จะได้รับจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งกายภาพ
(แสง เสียง ความร้อน) ทางชีวภาพ และสารเคมีต่างๆ รวมทั้งการจัดระบบและมีสภาวะการทำงานที่ไม่
เหมาะสม นอกจากนี้ความไม่ปลอดภัยจาการจราจรก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการวิเคราะห์พฤติกรรม พบว่า
มีสาเหตุและปัจจัยจากการขาดความรู้ ความตระหนักของอันตราย ขาดทักษะในการทำงาน การขับขี่รถยนต์
สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการขับขี่ เช่น ขาดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย
และมาตรการทางกฎหมายไม่เคร่งครัด ผลกระทบต่อสุขภาพก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ
การจราจรและโรคจากสารเคมีและสารพิษต่างๆ

๕. พฤติกรรมด้านสุขภาพจิต

จากสภาวะการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ในสังคมยุคโลกาภิวตั น์ ทำให้เกิดการแข่งขันสูง รวมทัง้ การเผชิญ
กับปัญหาจราจร ความแออัดไม่มคี วามผ่อนคลายก่อให้เกิดความเครียดส่งผลต่อจิตใจ จากการวิเคราะห์พฤติกรรม
มีสาเหตุมาจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัว ความอบอุ่นในครอบครัวน้อยลง ปัญหา
การแบ่งเวลาสำหรับลูกไม่เหมาะสม รวมทั้งการแข่งขันกับปัญหาเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิด
โรคจิต โรคประสาท การฆ่าตัวตาย

๖. พฤติกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

แนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้น ไม่ว่าปัญหามลพิษจากอากาศเสีย น้ำเสีย สารพิษต่างๆ จาก
ภาคเกษตรกรรม เช่น สารจากศัตรูพืช ภาคอุตสาหกรรม เช่น สารจากโลหะหนัก และจากภาคบริการ เช่น

๕๓

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

สารพิษจากควันรถขนส่ง และขยะมูลฝอยต่างๆ จาการวิเคราะห์พฤติกรรมมีสาเหตุจากการขาดจิตสำนึก และ
ความตระหนักในพิษภัย นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังขาดความรับผิดชอบ ผลกระทบต่อสุขภาพก่อให้เกิด
โรคมะเร็ง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคแพ้อากาศ ฯลฯ
การวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพเบื ้ อ งต้ น จึ ง ควรคำนึ ง ถึ ง พฤติ ก รรมสุ ข ภาพที ่ พ ึ ง ประสงค์ ไว้ ท ั ้ ง
๖ กลุ่มพฤติกรรม คือ
๑. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การบริโภคยาสูบ สุรา และสารเสพติด
๒. พฤติกรรมการออกกำลังกาย
๓. พฤติกรรมทางเพศ
๔. พฤติกรรมความปลอดภัย
๕. พฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพจิต
๖. พฤติกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ว่าได้มีพฤติกรรมเหล่านี้ครบถ้วนหรือไม่อย่างไร เช่น กิจกรรมทางกายมีการปฏิบัติมาก ปานกลาง
หรือน้อย เมื่อรู้ตัว รู้ตนก็ควรมีการพัฒนาทักษะกายใจ ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ทั้ง ๖ ด้าน ต่อไป

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

๑. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : http://mis.bcnpy.ac.th/webapp/research/myfile/๘-๕๓.pdf
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา.
๒. กรมอนามัย, คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูอายุ หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง, กรุงเทพมหานคร.

๕๔

หมวดที่ ๒

การส่งเสริมสุขภาพและการดูแล
พระสงฆ์ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

แผนการสอนที่ ๔
การรู้จักและเข้าใจร่างกาย
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) และผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจในกลไกของร่างกายแบบตะวันตก และกลไกร่างกายแบบตะวันออกที่จะส่งผลต่อ
การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสุขภาพอย่างสมดุล

เนื้อหาวิชา :

กลไกร่างกายแบบตะวันตก ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท
ระบบต่อไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกัน
 กลไกร่างกายแบบตะวันออกเป็นศาสตร์แห่งชีวิต
 ธรรมชาติบำบัด


ระยะเวลา : ทฤษฎี ๓ ชั่วโมง
รูปแบบ/วิธีการสอน :		  การบรรยาย			
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

 การอภิปรายกลุ่ม

๑. วิทยากรนำเข้าสู่บทเรียน ด้วยคำถามเกี่ยวกับกลไกร่างกายแบบตะวันออกและแบบตะวันตก
ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ระบบต่อไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกัน แลกเปลี่ยน
ความคิด แนวคิด มุมมอง ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
๒. ร่วมกันสรุปผลจากความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มและเสนอความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม
๓. วิทยากรสรุปพร้อมให้คำเสนอแนะ

สื่อประกอบการเรียนการสอน/อุปกรณ์ :


คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.)

สื่อการอบรม : ไฟล์นำเสนอ โปสเตอร์ แผ่นพับ ข่าวจากหนังสือพิมพ์
คำแนะนำสำหรับวิทยากร :

ควรจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจ
และจูงใจเข้าสู่บทเรียน และร่วมแสดงความคิดเห็น
 กิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้นผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุด


การประเมินผล :




สังเกตการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม
ประเมินจากการถาม - ตอบ
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ใบความรู้ที่ ๔.๑

กลไกร่างกายแบบตะวันตก ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร
ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบภูมิคุ้มกัน
ระบบการย่อยอาหารหรือระบบทางเดินอาหาร
ระบบนี้รวมอวัยวะต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับอาหาร การย่อยและการดูดซึมอาหาร และการขับถ่าย
กากอาหารทีไ่ ม่ยอ่ ย ยาวตัง้ แต่ปากถึงทวารหนักประมาณ ๙ เมตร อวัยวะต่างๆ เรียงตามลำดับ คือ ปาก คอหอย
หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก นอกจากนัน้ ยังรวมต่อมต่างๆ ซึง่ เปิดเข้าสูป่ าก
ได้แก่ ต่อมน้ำลาย และเปิดเข้าสู่ลำไส้เล็ก ได้แก่ ตับและตับอ่อน ต่อมต่างๆ เหล่านี้ช่วยในการย่อยอาหาร
ส่วนปากและคอหอย ยังใช้สำหรับการหายใจอีกด้วย

ปาก แสดงให้เห็นฟัน เหงือก และช่องปาก

แผนภาพแสดงระบบทางเดินอาหาร

ปาก

ลักษณะเฉพาะพิเศษของปากของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็คือ ริมฝีปากและแก้ม เคลื่อนไหวได้ เพื่อเป็น
ปากที่ดูดได้ ปากเป็นส่วนต้นของระบบการย่อยอาหาร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการย่อย โดยการเคี้ยวให้อาหารมี
ขนาดเล็กลง การรับรู้รส และการหลั่งน้ำลาย นอกจากนั้น ในคนยังใช้ในการพูดคุยด้วย
ปากแบ่งได้เป็น ๒ ส่วน คือ
๑. ช่องกระพุง้ ปากหรือกระพุง้ แก้ม เป็นช่องระหว่างแก้มและริมฝีปากทางด้านนอกกับฟันและเหงือก
ทางด้านในมีท่อน้ำลายพาโรติดมาเปิดสู่กระพุ้งแก้มตรงระดับฟันกรามบนซี่ที่สอง
๒. ช่องปากแท้ อยู่ลึกกว่าฟันและเหงือก ต่อกับคอหอยส่วนปาก

ริมฝีปาก

ภาษาชาวบ้าน หมายถึง ขอบปากสีแดงเท่านั้น แต่ทางกายวิภาคศาสตร์ หมายถึง บริเวณตั้งแต่ผิวหนัง
ถึงเยือ่ เมือกด้านในทีต่ อ่ กับเหงือก และปากสีแดงเป็นส่วนหนึง่ ของริมฝีปากเท่านัน้ ภายในริมฝีปากประกอบด้วย
กล้ามเนื้อลาย ด้านนอกเป็นผิวหนัง ด้านในเป็นเยื่อเมือก และขอบปากสีแดง ริมฝีปากจึงเคลื่อนไหวได้
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แก้ม

มีลกั ษณะเช่นเดียวกับริมฝีปาก ประกอบ
ด้วยกล้ามเนื้อลาย ด้านนอกเป็นผิวหนัง ด้านใน
เป็นเยือ่ เมือกบุจนถึงบริเวณเหงือก การเคลือ่ นไหว
ของริ ม ฝี ป ากและแก้ ม จำเป็ น สำหรั บ การ
เคี้ยว เพื่อบังคับให้อาหารในกระพุ้งแก้มไปอยู่
ระหว่างฟัน

ฟัน

ในผู้ใหญ่มีฟันถาวร ๓๒ ซี่ ฟันบนข้างละ ๘ ซี่ และฟันล่างข้างละ ๘ ซี่ แต่ละข้างมีฟันตัดข้างละ ๒ ซี่
ฟันเขี้ยว ๑ ซี่ ฟันหน้ากราม ๒ ซี่ และฟันกราม ๓ ซี่ เรียงตามลำดับจากหน้าไปหลัง ในทารกมีฟันน้ำนม ๒๐ ซี่
ฟันบนข้างละ ๕ ซี่ ฟันล่างข้างละ ๕ ซี่ แต่ละข้างมีฟันตัด ๒ ซี่ ฟันเขี้ยว ๑ ซี่ และฟันกราม ๒ ซี่
ในปากของเด็กแรกเกิดไม่มีฟัน เมื่ออายุ ๖ เดือน จึงจะมีฟันน้ำนมซี่แรกงอกขึ้นมาให้เห็น และ
ปลายปีที่สอง ฟันน้ำนมจึงขึ้นครบทุกซี่ เมื่ออายุ ๖ ปี มีฟันถาวรอันแรกปรากฎขึ้น คือ ฟันกรามซี่ที่ ๑ แล้วต่อไป
ฟันน้ำนมทั้ง ๑๐ ซี่จะค่อยๆ หลุดไป และมีฟันถาวรงอกขึ้นมาแทนที่ทีละซี่ ฟันของขากรรไกรล่างงอกก่อนฟัน
ของขากรรไกรบน ฟันถาวรทั้งหมดจะงอกหมดในปลายปีที่ ๑๒ หรือ ๑๓ ยกเว้นฟันกรามซี่สุดท้าย ซึ่งมักจะ
งอกขึ้นระหว่างอายุ ๑๘ - ๒๔ ปี บางทีจึงเรียกว่า ฟันฉลาด

ช่องปากแท้

มีขอบเขตดังนี้ ด้านบน เป็นเพดานปาก ซึ่งประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ เพดานแข็ง อยู่ที่ส่วนหน้า ๒/๓
โดยมีกระดูกเป็นแกนภายใน เพดานอ่อนอยู่ที่ส่วนหลัง ๑/๓ โดยมีพังผืดขาว และกล้ามเนื้อลายอยู่ภายใน
ตรงปลายสุดของเพดานอ่อนเป็นติ่ง เรียกว่า ลิ้นไก่ (uvula) จากลิ้นไก่มีรอยนูนของเยื่อเมือก มายังขอบข้าง
ของลิ้น รอยนูนนี้ถือว่าเป็นแนวแบ่งระหว่างช่องปากแท้กับคอหอย ด้านล่างของช่องปากเป็นลิ้น และ
ใต้ลิ้นเป็นกล้ามเนื้อที่ประกอบเป็นพื้นของปาก

ลิ้น

ประกอบด้วยกล้ามเนือ้ ลายเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ มีเยือ่ เมือกคลุมด้านบน และด้านข้างของกล้ามเนือ้ เยือ่ เมือก
ที่คลุมด้านบนของลิ้นไม่เรียบ ยื่นขึ้นมา เป็นปุ่มแหลม ปุ่มรูปดอกเห็ดแต่ละปุ่ม มีร่องซึ่งมีเซลล์รับรสอยู่
โดยรอบ ลิ้นมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคี้ยว การกลืน และการรับรส ในคนยังใช้พูดด้วย

ต่อมน้ำลาย

มีต่อมใหญ่ ๓ ต่อม คือ
๑. ต่อมน้ำลายพาโรติด (parotid) เป็นต่อมน้ำลายที่ใหญ่ที่สุด อยู่ที่ด้านข้างของใบหน้าระหว่าง
หูกับคางมีท่อไปเปิดสู่กระพุ้งแก้ม
๒. ต่อมน้ำลายใต้คาง ขนาดเล็กกว่า อยูใ่ ต้กระดูกคางทัง้ สองข้าง มีทอ่ ไปเปิดสูช่ อ่ งปากแท้ตรงระหว่าง
ใต้ปลายลิ้นกับพื้นปาก
๓. ต่อมน้ำลายใต้ลิ้น ขนาดเล็กที่สุด อยู่ใต้เยื่อเมือกของปาก ที่สองข้างลิ้น มีท่อเล็กๆ หลายท่อเปิด
สู่ช่องปากแท้
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ภาพตัดตามยาวของกระดูกขากรรไกรล่าง แสดงให้เห็นต่อมน้ำลายต่างๆ

คอหอย

อยูห่ น้ากระดูกสันหลังส่วนคออันที่ ๑ ถึง ๖ นับตัง้ แต่ฐานกะโหลกศีรษะ ถึงด้านหน้าของกระดูกสันหลัง
ส่วนคออันที่ ๖ โป่ง คล้ายรูปกรวยยาว ๑๓ เซนติเมตร ส่วนบนกว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ส่วนล่างแคบ
๑.๕ เซนติเมตร ซึ่งไปต่อกับหลอดอาหาร
ผนังประกอบด้วยกล้ามเนื้อลาย ด้านในบุด้วยเยื่อเมือกทางข้างหน้า ติดต่อกับโพรงจมูก ช่องปาก
และกล่องเสียงจากบนลงล่างตามลำดับ จึงแบ่ง ได้เป็น ๓ ส่วน
๑. คอหอยส่วนจมูก อยู่หลังโพรงจมูก เป็นทางผ่านของลมหายใจ
๒. คอหอยส่วนปาก อยูห่ ลังช่องปาก ต่ำกว่าเพดานอ่อน ทีด่ า้ นข้างของคอหอยส่วนนี้ มีตอ่ มทอนซิล
(tonsil) อยู่ ซึ่งมักได้รับเชื้อจุลินทรีย์ จึงอักเสบได้ง่าย คอหอยส่วนนี้ เป็นทางผ่านทั้งอากาศหายใจ และ
ทางผ่านของอาหาร
๓. คอหอยส่วนกล่องเสียง อยูร่ อบๆ และหลังกล่องเสียงทัง้ หมด เป็นส่วนทีย่ าวทีส่ ดุ และแคบลงเรือ่ ยๆ
จนต่อกับหลอดอาหาร เป็นทางผ่านของอาหารสู่หลอดอาหาร และเป็นทางผ่านของลมหายใจสู่กล่องเสียง

หลอดอาหาร

หลอดอาหารยาว ๒๓ - ๒๕ เซนติ เ มตร
ต่อจากคอหอยผ่านคอ ทรวงอก แล้วทะลุกะบังลม ไปเปิด
สูก่ ระเพาะอาหารทอดอยูใ่ นแนวกลางของลำตัว อยูด่ า้ น
หน้ากระดูกสันหลัง ทางเดินอาหารจากกล่องเสียงถึง
หลอดลม ย่อยสู่ปอด และจากหลอดอาหารถึงดูโอดินัม
ผนังของหลอดอาหารส่วนใหญ่เป็นกล้ามเนื้อ ส่วนบน
๑ ใน ๓ เป็นกล้ามเนื้อลายอย่างเดียว ส่วนกลาง ๑
ใน ๓ เป็นกล้ามเนื้อลายปน กับกล้ามเนื้อเรียบ และ
ส่วนล่างอีก ๑ ใน ๓ เป็นกล้ามเนื้อเรียบอย่างเดียว

กระเพาะอาหาร

อยู่ระหว่างปลายของหลอดอาหารกับส่วนต้นของลำไส้เล็ก เป็นที่รับอาหาร และหลั่งน้ำย่อยอาหาร
ซึ่งจะมีปฎิกิริยากับอาหารทำให้อาหารเป็นของเหลวเหนียวๆ แล้วส่งของเหลวเหนียวๆ นี้ไปยังลำไส้เล็ก
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อวัยวะต่างๆ ภายในช่องท้อง
กระเพาะอาหารอยู่ในส่วนบนของช่องท้อง
เหนือระดับสะดือ ปลายบนกว้าง ปลายล่างเรียวแคบ
ทอดลงล่างไปทางขวา ซึ่งปลายสุดมีกล้ามเนื้อหูรูด
หนา รู ป ร่ า ง และตำแหน่ ง ของกระเพาะอาหาร
แตกต่างกันในบุคคลต่างๆ เช่น คนอ้วน คนผอม
แม้ในคนเดียวกันก็ยังแตกต่างกันในภาวะต่างๆ เช่น
มีอาหารในกระเพาะอาหารมากหรือน้อย ขนาดและ
ตำแหน่ ง ของอวั ย วะใกล้ เ คี ย ง แม้ ใ นท่ า ยื น และ
ท่านอนก็ทำให้รูปร่าง และตำแหน่งของกระเพาะ
อาหารเปลี่ยนแปลงไป เยื่อเมือกของกระเพาะอาหาร
มี ต ่ อ มสร้ า งกรดเกลื อ อ่ อ นๆ และน้ ำ ย่ อ ยอาหาร
ประเภทโปรตีน

ลำไส้เล็ก

ทางเดินอาหารภายในช่องท้อง

แบ่งได้เป็น ๓ ส่วน คือ ดูโอดีนัม (duodenum) เจจูนัม (jejunum) และอิเลอัม (ileum)
ดู โ อดี น ั ม ยาวประมาณ ๒๒.๕ เซนติ เ มตรเป็ น ส่ ว นต้ น และกว้ า งที ่ ส ุ ด ของลำไส้ เ ล็ ก กว้ า ง
๔ - ๕ เซนติเมตร ยกเว้น ๒.๕ เซนติเมตรแรก ดูโอดีนัมอยู่ชิดกับผนังหลังของช่องท้อง และอยู่นอก
เยื่อบุช่องท้อง ดูโอดีนัมประกอบเป็นรูปโค้งอยู่หน้ากระดูกสันหลังส่วนเอวอันที่ ๑, ๒ และ ๓
ส่วนแรกต่อจากกระเพาะอาหารยาว ๒.๕ เซนติเมตร ทอดไปทางหลัง ส่วนที่ ๒ ทอดลงล่าง
ทางขอบขวาของกระดูกสันหลังส่วนเอวอันที่ ๑, ๒, ๓ ส่วนที่ ๓ ทอดข้ามกระดูกสันหลังส่วนเอวอันที่ ๓
ไปทางซ้าย ต่อไปส่วนที่ ๔ ทอดขึ้นบนไปต่อกับลำไส้ส่วนเจจูนัม มีท่อน้ำดีจากตับ และท่อของตับอ่อนมา
เปิดสู่ดูโอดีนัมส่วนที่ ๒
เจจูนัมและอิเลอัม ส่วนต้น ๒/๓ เรียก เจจูนัม และ ส่วนปลาย ๑/๓ เรียกว่า อิเลอัม ความยาว
ทั้งหมดประมาณ ๖ เมตร แต่อาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคลตั้งแต่ ๔.๕ ถึง ๙ เมตร เจจูนัมกว้าง ๓ เซนติเมตร
และค่อยๆ แคบลงเป็น ๒ เซนติเมตร ที่อิเลอัม ทั้งสองส่วนนี้มีเยื่อบุช่องท้อง หุ้มโดยรอบ และยึดกับผนังหลัง
ของช่องท้องจึงขดไปขดมา และเคลื่อนที่ได้โดยสะดวกในช่องท้อง อิเลอัมไปต่อกับลำไส้ใหญ่ทางขวาของ
ช่องท้องส่วนล่าง
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ลำไส้ใหญ่

ยาวประมาณ ๑.๕-๑.๘ เมตร ประกอบด้วยซีคัม (caecum) ไส้ติ่ง (appendix) และโคลอน (colon)
ซีคัม เป็นส่วนแรกย้อยลงมาเป็นถุงก้นตันยาว ๖ เซนติเมตร อยู่ที่ส่วนล่างของท้องข้างขวา และ
อยู่ต่ำกว่าระดับรอยต่อระหว่างลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่
ไส้ติ่ง เป็นส่วนที่เล็กที่สุดของลำไส้ใหญ่ยาวประมาณ ๙ เซนติเมตร กว้าง ๖ มิลลิเมตร ติดกับ
ด้านหลัง และใกล้ส่วนกลางของซีคัม ไส้ติ่งในชายยาวกว่าหญิงเล็กน้อย
โคลอน ต่อกับซีคัมที่ระดับรอยต่อระหว่างลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ ส่วนทอดขึ้นยาวประมาณ
๑๒ - ๒๐ เซนติเมตร ทอดขึ้นบนชิดกับผนังหลังข้างขวาของช่องท้องจนถึงด้านล่างของตับ ส่วนทอดขวางยาว
๕ - ๑๐ เซนติเมตร จะโค้งมาทางด้านหน้าไปทางซ้าย ไปจนถึงด้านล่างของม้าม และส่วนทอดลงยาว
๒๕ เซนติเมตร ทอดลงล่างชิดกับผนังหลังข้างซ้ายของท้อง จนถึงขอบของช่องเชิงกราน จากนี้ก็เรียกว่า
ส่วนเชิงกราน ยาว ๔๐ เซนติเมตร ทอดไปสู่แนวกลางไปต่อกับทวารหนักที่ระดับกระดูกสันหลังส่วนเชิงกราน
อันที่ ๓

ลำไส้ตรง

ต่อจากโคลอนส่วนเชิงกรานในแนวกลางลำตัว
ทอดลงล่ า งตามความโค้ ง ของกระดู ก สั น หลั ง ส่ ว น
เชิงกรานและกระดูกก้นกบ ไปหมดที่ ๓.๕ เซนติเมตร
ต่ำกว่าปลายกระดูกก้นกบ

ช่องทวารหนัก

เป็นช่องแคบๆ ยาว ๒.๕-๓.๕ เซนติเมตร ต่อจาก
ลำไส้ตรงทอดเฉียงลงล่างไปทางหลังไปหมดที่รูทวารหนัก
ทางเดินของลำไส้ใหญ่และอวัยวะภายในช่องท้อง
ช่องทวารหนักมีหูรูดซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบ
ภายหลังการเอา เจจูนัม และอิเลอัมออกแล้ว
และหูรูด ซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อลาย ซึ่งทำหน้าที่ปิ
ดกักกากอาหารไว้ เมื่อต้องการขับถ่ายกากอาหารหูรูดเหล่านี้ก็จะหย่อนยอมให้กากอาหารผ่านออกไปได้

ตับ

เป็นต่อมสำหรับการย่อยอาหาร เนื่องจากหลั่งน้ำดีไปสู่ดูโอดีนัม เพื่อย่อยอาหารประเภทไขมันตับ
เป็นอวัยวะภายในที่ใหญ่ที่สุดและหนักที่สุด อยู่ในส่วนบนของช่องท้องชิดกับกะบังลม และกระดูกซี่โครง

ด้านหลังของตับ

ด้านหน้าของตับ
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ส่วนใหญ่อยู่ทางขวา ส่วนน้อยอยู่ตรงกลาง และยื่นไปทางซ้ายเล็กน้อย ตับของทารกในครรภ์หนักประมาณ
๑ ใน ๘ ของน้ำหนักตัว ในผู้ใหญ่ตับหนักประมาณ ๑ ใน ๓๖ ของน้ำหนักตัว ในขณะมีชีวิต ตับมีสีน้ำตาล
แกมแดง นุ่มและฉีกขาดง่าย ตับมีรูปร่างคล้ายลิ่มขนาดใหญ่ แต่ด้านบน ด้านหน้า และด้านหลัง กลมมน
ส่วนใหญ่ของตับอยู่ทางขวา วัดจากหน้าไปหลังยาว ๑๒.๕ เซนติเมตร และจะลดเหลือครึ่งเดียวในกลางตัว
เลือดจากกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่ ซึ่งนำอาหารที่ย่อยแล้วมาสู่ตับ โดยทาง
หลอดเลือดดำปอร์ตัล และมีหลอดเลือดแดงซึ่งนำเลือดที่มีออกซิเจนมาสู่ตับด้วย หลอดเลือดดำและแดง
ทั้งสองนี้แตกแขนงภายในตับจนถึงระดับเลือดฝอย จากหลอดเลือดฝอยเหล่านี้รวบรวมเป็นหลอดเลือดดำ
ออกจากตับไปสู่หัวใจได้
เลือดดำนำอาหารทีย่ อ่ ยแล้วสูต่ บั ตับมีหน้าทีท่ ำลายพิษ บางอย่างทีม่ ากับอาหาร เปลีย่ นน้ำตาลกลูโคส
เป็นไกลโคเจน และเปลี่ยนไกลโคเจนเป็นกลูโคสสู่กระแสโลหิตได้ดีด้วย
ตับยังมีหน้าที่สร้างและหลั่งน้ำดี ออกไปทางท่อตับ (hepatic duct) ตลอดเวลา แต่ปกติน้ำดี
จะเข้าสู่ดูโอดีนัมในขณะที่มีการย่อยอาหารเท่านั้น น้ำดีจึงถูกนำไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดี ซึ่งมีหน้าที่ดูดน้ำจาก
น้ำดีไปบ้างก่อน และมีการหลั่งน้ำเมือกออกมาผสมกับน้ำดี จึงทำให้น้ำดีข้นขึ้น

ถุงน้ำดี

อยู่ชิดกับด้านล่างของตับ ยาว ๗.๕ เซนติเมตร และกว้าง ๒.๕ - ๓ เซนติเมตร จุได้ ๓๐ - ๔๕ มิลลิลิตร
รูปร่างคล้ายผลชมพู่ ปลายกว้าง แล้วเรียวเล็กลงเป็นท่อน้ำดี ท่อจากถุงน้ำดีไปต่อกับท่อตับเป็นท่อน้ำดีทอด
ลงล่างไปเปิดเข้าดูโอดีนัมส่วนที่สอง ท่อน้ำดีมีหูรูดที่ปลายของมันและจะเปิดเมื่อมีการย่อยอาหารเท่านั้น

ตับอ่อน

เป็นต่อมสำหรับการย่อยเช่นเดียวกับตับ มีหน้าที่หลั่งน้ำย่อยไปสู่ดูโอดีนัม โดยทางท่อตับอ่อน
และยังมีกลุ่มเซลล์ หลั่งอินซูลิน (insulin) เข้าสู่กระแสโลหิตโดยตรง จึงเป็นต่อมไร้ท่อด้วย
คนขณะมีชีวิต มีตับอ่อนสีเหลือง นุ่ม รูปร่างคล้ายตัวลูกน้ำ ยาวประมาณ ๑๒.๕ - ๑๕ เซนติเมตร
ส่วนหัวอยู่ในโค้งของดูโอดีนัม ส่วนตัวทอดขวางไปทางซ้ายชิดกับผนังหลังของท้อง และส่วนหางไปชิดกับม้าม

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

๑. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : http://kanchanapisek.or.th/kp๖/sub/book/book.php?book=๘
&chap=๒&page=t๘-๒-infodetail๐๖.html
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ระบบหมุนเวียนเลือด
เลือด (Blood)

ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็น
ของเหลว ๕๕ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเรียกว่า “น้ำเลือด
หรือพลาสมา (plasma)” และส่วนทีเ่ ป็นของแข็ง
มี ๔๕ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งได้แก่ เซลล์เม็ดเลือดและ
เกล็ดเลือด
๑. น้ำเลือดหรือพลาสมา
ประกอบด้ ว ยน้ ำ ประมาณ ๙๑
เปอร์เซ็นต์ ทำหน้าที่ลำเลียงเอนไซม์ ฮอร์โมน
แก๊ส แร่ธาตุ วิตามินและสารอาหารประเภทต่างๆ
ที่ผ่านการย่อยอาหารมาแล้วไปให้เซลล์และรับ
ของเสียจากเซลล์ เช่น ยูเรียแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
น้ำ ส่งไปกำจัดออกนอกร่างกาย
๒. เซลล์เม็ดเลือด ประกอบด้วย
๒.๑ เซลล์เม็ดเลือดแดง (red blood cell)
			 มีลกั ษณะค่อนข้างกลมตรงกลางจะเว้าเข้าหากัน (คล้ายขนมโดนัท) เนือ่ งจากไม่มนี วิ เคลียส
องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นสารประเภทโปรตีนที่เรียกว่า “ฮีโมโกลบิน” ซึ่งมีสมบัติในการรวมตัวกับแก๊สต่างๆ
ได้ดี เช่น แก๊สออกซิเจน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

เซลล์เม็ดเลือด

น้ำเลือดหรือพลาสมา

			 หน้าที่ แลกเปลี่ยนแก๊ส โดยจะลำเลียงแก๊สออกซิเจน ไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย และ
ลำเลียงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากส่วนต่างๆ ของร่างกายกลับไปทีป่ อด แหล่งสร้างเม็ดเลือดแดง คือ ไขกระดูก
ผู้ชายจะมีเซลล์เม็ดเลือดแดงมากกว่าผู้หญิง เซลล์เม็ดเลือดแดงมีอายุประมาณ ๑๑๐ - ๑๒๐ วัน หลังจากนั้น
จะถูกนำไปทำลายที่ตับและม้าม
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๒.๒ เซลล์เม็ดเลือดขาว (white blood cell)
			 มีลกั ษณะค่อนข้างกลม ไม่มสี แี ละมีนวิ เคลียส เม็ดเลือดขาวในร่างกายมีอยูด่ ว้ ยกันหลายชนิด
			 หน้าที่ ทำลายเชื้อโรคหรือสารแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ร่างกาย แหล่งที่สร้างเม็ดเลือดขาว
คือ ม้าม ไขกระดูก และต่อมน้ำเหลือง มีอายุประมาณ
๗ - ๑๔ วัน
๓. เกล็ ด เลื อ ดหรื อ แผ่ น เลื อ ด (blood
pletelet)
ไม่ใช่เซลล์แต่เป็นชิ้นส่วนของเซลล์ซึ่งมี
รูปร่างกลมรีและแบนเกล็ดเลือดมีอายุประมาณ ๔ วัน
หน้าที่ ช่วยให้เลือดแข็งตัวเมื่อมีการไหล
ของเลือดจากหลอดเลือดออกสู่ภายนอก

เกล็ดเลือดหรือแผ่นเลือด

หัวใจ (Heart) :

หัวใจ (Heart) ทำหน้าที่ สูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยทำให้เกิดความดันเลือด
ในหลอดเลือดแดง เพื่อให้เลือดเคลื่อนที่ไปยังอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ทั่วถึง
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ด้านบนหัวใจ

ด้านหน้าหัวใจ

วงจรการไหลเวียนเลือด :

วงจรการไหลเวี ย นเลื อ ด เริ ่ ม จากหั ว ใจห้ อ งบนซ้ า ยรั บ เลื อ ดที ่ ม ี ป ริ ม าณออกซิ เจนสู ง จากปอด
แล้วบีบตัวดันผ่านลิ้นหัวใจลงสู่หัวใจห้องล่างซ้ายแล้วบีบตัวดันเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายและ
เปลี่ยนเป็นเลือดที่มีคาร์บอนไดออกไซด์สูงหรือเลือดดำไหลผ่านหลอดเลือดดำหัวใจห้องบนขวาแล้วบีบตัว
ดันผ่านลิ้นหัวใจลงสู่ห้องล่างขวา แล้วกลับเข้าสู่ปอดเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็น
แก๊สออกซิเจน เป็นวัฎจักรการหมุนเวียนเลือดในร่างกายเช่นนี้ตลอดไป

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

๑. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : http://www.med.cmu.ac.th/dept/vascular/human/lesson/
lesson๒.php
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ระบบประสาท (nervous system)
ระบบประสาท คือ ระบบการตอบสนองต่อสิ่งเร้ารอบตัว ระบบประสาทของมนุษย์แบ่งตามหน้าที่
ออกเป็นระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทรอบนอก

ระบบประสาทส่วนกลาง

เป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของร่างกาย ประกอบด้วยสมอง ไขสันหลัง และเซลล์ประสาท
สมอง (brain) เป็นศูนย์กลางของระบบประสาททั้งหมด
๑. สมองส่วนหน้า
๑.๑ ซีรีบรัม (Cerebrum) มีขนาดใหญ่สุดรอยหยักมาก ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนรู้
ควบคุมการเคลื่อนไหว ความรู้สึก และประสาทสัมผัส
๑.๒ ทาลามัส (Thalamus) เป็นตัวกลางถ่ายทอดกระแสประสาทในสมอง
๑.๓ ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) ทำหน้าที่ควบคุมสมดุลร่างกายและการทำงานของ
ระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย การหายใจ การหลับ การเต้นของหัวใจ เป็นต้น
๒. สมองส่วนกลาง มีเซลล์เชื่อมระหว่างสมองส่วนหน้ากับส่วนท้ายและส่วนหน้ากับตา ทำให้
ลูกตากลอกไปมา และม่านตาหดขยายได้
๓. สมองส่วนท้าย
๓.๑ ซีรีเบลลัม (Cerebellum) อยู่ใต้ซีรีบรัม ควบคุมระบบกล้ามเนื้อและการทรงตัว
๓.๒ พอนส์ (Pons) อยูด่ า้ นหน้าของซีรเี บลลัม มีใยประสาทเชือ่ มระหว่างซีรบี รัมและซีรเี บลลัม
ช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวพร้อมกับทรงตัวได้
๓.๓ เมดัลลาออบลองกาตา (medulla oblongata) อยู่ติดกับพอนส์ทางด้านบน เป็น
ศูนย์กลางการควบคุมการทำงานเหนืออำนาจจิตใจ เช่น การหายใจ
สมองส่วนกลาง พอนส์ และเมดัลลาออบลองกาตา รวมกันเรียกว่า “ก้านสมอง (brain stem)”
ไขสันหลัง (spinal cord) ทำหน้าที่เชื่อมกระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึกทั่วร่างกายกับสมอง
เซลล์ประสาท (neuron) เป็นกลุ่มของใยประสาทหลายอันที่มารวมกัน ใยประสาทรับความรู้สึก
เรียกว่า เดนไดรท์ (dendrite) ส่วนใยประสาทที่ส่งความรู้สึกเรียกว่า แอกซอน (axon) เซลล์ประสาท
มี ๓ ส่วน ได้แก่
๑) เซลล์ประสาทรับความรู้สึก รับกระแสประสาทจากอวัยวะรับสัมผัส เข้าสู่สมองและ
ไขสันหลัง
๒) เซลล์ประสาทนำคำสั่ง เชื่อมเซลล์ประสาทรับความรู้สึกกับสมอง ไขสันหลัง และเซลล์
ประสาทสั่งการ
๓) เซลล์ประสาทสั่งการ รับคำสั่งจากสมองหรือไขสันหลังให้ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆ

ระบบประสาทรอบนอก

ประกอบด้วยหน่วยรับความรูส้ กึ ทัง้ หมด เข้าสูร่ ะบบประสาทส่วนกลาง และนำกระแสประสาทสัง่ การ
จากระบบประสาทส่วนกลางไปยังหน่วยรับความรู้สึกและอวัยวะรับสัมผัส รวมทั้งเซลล์ประสาท ซึ่งจำแนก
ตามลักษณะการทำงานได้ ๒ แบบ คือ
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๑. ระบบประสาทภายใต้อำนาจจิตใจ ควบคุมการทำงานของอวัยวะและกล้ามเนื้อที่บังคับได้
๒. ระบบประสาทนอกอำนาจจิตใจ เป็นระบบประสาทที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งจากสมอง เรียกว่า
ปฏิกิริยารีเฟลกซ์ ซึ่งตอบสนองต่อสิ่งเร้าทันที เช่น เมื่อนิ้วถูกความร้อน กระแสประสาทจะส่งไปไขสันหลัง
ไม่ผ่านสมอง ไขสันหลังจะสั่งให้กล้ามเนื้อที่แขนหดตัวและดึงมือออกทันที

การตอบสนองต่อสิ่งเร้า

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าทั้งภายใน เช่น ฮอร์โมน เอนไซม์ ความหิว ความต้องการทางเพศ เป็นต้น
และสิ่งเร้าภายนอกร่างกาย เช่น แสง เสียง อุณหภูมิ อาหาร น้ำ การสัมผัส สารเคมี เป็นต้น

สรุปสาระสำคัญ

ระบบประสาททำให้เราตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวได้
ศูนย์กลางของระบบประสาทคือสมอง

เซลล์ประสาทขั้วเดียว

เซลล์ประสาทสองขั้ว

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

เซลล์ประสาทหลายขั้ว

๑. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : https://sites.google.com/site/akadahtwongrat/๑-sing-mi-chiwitkab-krabwnkar-darng-chiwit/๐๖
๒. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : https://anatomyfivelife.wordpress.com/%E๐%B๘%, คลังความรู้
ของกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
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ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System)
โครงสร้างของระบบต่อมไร้ท่อ

๑. ต่อมใต้สมอง (Pituitary Gland) เป็นต่อมที่มีขนาดเล็กอยู่ใต้สมอง แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
ต่อมใต้สมองส่วนหน้าและต่อมใต้สมองส่วนหลัง
๑.๑ ต่อมใต้สมองส่วนหน้า มีหน้าที่ดังนี้
			 ผลิตฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย ถ้าผลิตมากเกินไปจะทำให้ร่างกาย
สูงใหญ่ผิดปกติ ถ้าผลิตน้อยเกินไปทำให้เตี้ย แคระแกร็น
			 		 ผลิตฮอร์โมนกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์ กระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์ทำงานปกติ
			 		 ผลิตฮอร์โมนกระตุน้ การทำงานของต่อมหมวกไต ให้ตอ่ มหมวกไตส่วนนอกทำงาน
ได้ปกติ
			 		 ผลิตฮอร์โมนเพศ ควบคุมและกระตุ้นการเจริญเติบโตการทำงานของต่อมเพศ
			 		 ผลิตฮอร์โมนแลกโตจีนิกหรือโปรแลกติน กระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำนมให้
สร้างน้ำนมในขณะตั้งครรภ์และการเติบโตของเต้านม
๑.๒ ต่อมใต้สมองส่วนหลัง มีหน้าที่ดังนี้
			 		 ผลิตฮอร์โมนออกซิโตซิน ซึง่ เป็นฮอร์โมนทีม่ ผี ลต่อการบีบตัวของมดลูกขณะคลอด
และช่วยการหลั่งของน้ำนม
			 		 ผลิตฮอร์โมนวาโซเพรสซิน เป็นฮอร์โมนที่มีผลต่อการทำงานของไต ควบคุมน้ำ
ในร่างกายกระตุ้นการทำงานของระบบขับถ่ายและเพิ่มความดันโลหิต ถ้าขาดฮอร์โมนนี้จะทำให้เป็น
โรคเบาหวานทำให้ปัสสาวะมาก กระหายน้ำ
๒. ต่อมไทรอยด์ (Thyroid Gland)
เป็นต่อมไร้ทอ่ ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในร่างกาย มี ๒ ข้าง อยูด่ า้ นข้างของหลอดลมส่วนบนบริเวณลูกกระเดือก
ข้างละต่อม ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอกซิน (thyroxin) ซึ่งต้องใช้สารไอโอดีนที่ดูดซึมจากสารอาหารใน
กระบวนการผลิต ซึ่งฮอร์โมนไทรอกซินควบคุมการเผาผลาญในร่างกาย แลกเปลี่ยนน้ำและเกลือแร่ ควบคุม
กรดไขมัน เปลีย่ นกรดอะมิโนเป็นกลูโคส ถ้าร่างกายผลิตฮอร์โมนไทรอกซินมากเกินไป จะทำให้เกิดโรคไทรอยด์
เป็นพิษ หากผลิตน้อยเกินไปจะทำให้ระบบเผาผลาญอาหารในร่างกายผิดปกติ ร่างกายจะเตี้ย แคระแกร็น
ผิวหนังหยาบกร้านหากร่างกายได้รับสารไอโอดีนไม่เพียงพอจะทำให้เกิดโรคคอพอก ทำให้ต่อมไทรอยด์
มีขนาดโตขึ้นและการผลิตฮอร์โมนไทรอกซิน ก็จะน้อยลง
๓. ต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid Gland)
เป็นต่อมไร้ทอ่ ทีเ่ ล็กทีส่ ดุ มี ๒ คู่ อยูด่ า้ นหลังของต่อมไทรอยด์ ทำ หน้าทีผ่ ลิตพาราไทรอยด์ฮอร์โมน
เพื่อควบคุมระดับแคลเซียมและฟอสฟอรัสในกระแสเลือด ถ้าต่อมพาราไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนมากเกินไป
จะไปละลายแคลเซียมออกจากกระดูกเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้เลือดมีระดับแคลเซียมสูงขึ้น อาจทำให้เกิดนิ่ว
ในไต กระดูกพรุน ปวดกระดูกและข้อ แต่ถ้ามีฮอร์โมนต่ำ ทำให้ระดับแคลเซียมในเลือดต่ำ เกิดผลต่อกล้ามเนื้อ
และระบบประสาท ทำให้กล้ามเนื้อกระตุก
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๔. ต่อมหมวกไต (Adrenal Gland)
มี ๒ ต่อม อยู่ข้างบนและข้างหน้าที่ปลายด้านบนของไตทั้ง ๒ ข้าง ไตข้างซ้ายจะมีขนาดใหญ่
และอยู่สูงกว่า ต่อมหมวกไตชั้นนอกมีหน้าที่ควบคุมความสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย ต่อมหมวกไต
ชั้นในทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนอะดรีนาลีนหรือฮอร์โมนฉุกเฉินที่มีผลจากการกระตุ้น เช่น ตกใจ ตื่นเต้น
๕. ตับอ่อน (Pancreas)
เป็นได้ทง้ั ต่อมทีม่ ที อ่ และต่อมไร้ทอ่ ทำหน้าทีส่ ร้างน้ำย่อยทีใ่ ช้ในการย่อยอาหาร และสร้างฮอร์โมน
อินซูลิน ซึ่งควบคุมการดูดซึมของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ถ้าร่างกายขาดฮอร์โมนนี้ จะทำให้ปริมาณ
น้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ กรดไขมันในเลือดเพิม่ ทำให้ปสั สาวะมากกว่าปกติ ตับอ่อนยังสร้างฮอร์โมนกลูคากอน
(glucagon) ที่ทำหน้าที่กระตุ้นไกลโคเจนในตับให้เปลี่ยนกลูโคส
๖

ต่อมเพศ (Gonad Gland) ในเพศชาย คือ อัณฑะ ในเพศหญิง คือ รังไข่

๗ ต่อมไทมัส (Thymus Gland) เป็นต่อมที่รูปร่างคล้ายพีระมิด ๒ พู (lobe) ติดกันขนาดและ
รูปร่างจะแตกต่างกันไปตามอายุ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย

หน้าที่ระบบต่อมไร้ท่อ

ต่อมไร้ท่อจะควบคุมการเจริญเติบโตและการทำงานของร่างกาย เมื่อต่อมไร้ท่อทำงานปกติจะหลั่ง
ฮอร์โมนหลายชนิดพร้อมๆ กัน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
๑. การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพของระบบต่อมไร้ท่อ
๑) รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ลดอาหารที่มีรสหวาน เพราะอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด
โรคเบาหวาน
๒) ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ ๘ แก้ว เพราะน้ำช่วยในการผลิตฮอร์โมน
๓) ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพราะช่วยให้ต่อมไร้ท่อและระบบประสาทอัตโนมัติทำงาน
ได้อย่างสมดุล
๔) งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้ต่อมไร้ท่อบางต่อมทำงานด้อยประสิทธิภาพลง
๕) พักผ่อนให้เพียงพอมีความคิดสร้างสรรค์ คิดในเชิงบวกรู้จักผ่อนคลายความเครียดด้วยการ
ทำกิจกรรมที่ผ่อนคลาย เช่น อ่านหนังสือ ฟังเพลง ซึ่งจะส่งผลให้ต่อมใต้สมองหลั่งฮอร์โมนที่ดี ทำให้มีสุขภาพ
กายและจิตใจดี
การดำรงชีวติ ของมนุษย์เกิดจากการทำงานทีส่ มั พันธ์กนั ของระบบต่างๆ ของร่างกาย โดยระบบประสาท
ทำหน้าทีส่ ำคัญในการรับรูค้ วามรูส้ กึ ของร่างกาย และสัง่ การหน่วยปฏิบตั งิ านต่างๆ ในขณะทีร่ ะบบสืบพันธุจ์ ะสร้าง
เซลล์สบื พันธุแ์ ละฮอร์โมนเพศให้เห็นความแตกต่างกันระหว่างเพศ ส่วนระบบต่อมไร้ทอ่ จะควบคุมการผลิตฮอร์โมน
และการทำงานของร่างกาย ปัจจัยที่จะช่วยในการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
ทั้ง ๓ ระบบ คือ รับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และ
พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ระบบทั้ง ๓ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

๑. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง สถาบันประสาทวิทยา http://www.pni.go.th
๒. ออนไลน์ เข้ า ถึ ง ได้ จ าก : http://kidshealth.org/teen/your_body/body_basics/
endocrine.html
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ภูมิคุ้มกันของร่างกาย

ระบบภูมิคุ้มกัน

การที่บุคคลใดจะเกิดโรคขึ้นจะต้องอาศัยปัจจัย ๓ ประการ คือ ตัวเชื้อโรค บุคคลและสิ่งแวดล้อม
บางคนเจ็บป่วยได้ง่าย แต่บางคนไม่ค่อยเจ็บป่วย ทั้งที่ๆ มีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายอยู่เสมอ เนื่องจากร่างกายของ
คนเรามีความต้านทาน หรือภูมิคุ้มกันโรคนั่นเอง

ภูมิคุ้มกันโรค (Immunity) หมายถึง ร่างกายมีความต้านทานเกิดจากมีกลไกป้องกันหรือต่อต้าน
โรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ และภูมิคุ้มกันโรคนี้อาจจะเป็นเพียงชั่วคราวหรือตลอดไปก็ได้
ภูมิคุ้มกันโรคโดยทั่วไป อาจแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด ดังนี้
๑. ภูมิคุ้มกันโรคที่มีอยู่ตามธรรมชาติ (Natural Immunity) เป็นภูมิคุ้มกันโรคที่ถ่ายทอดมาทาง
สายเลือด โดยมารดาจะถ่ายทอดผ่านทางรกมาสูท่ ารกในครรภ์ ดังนัน้ ทารกทีเ่ กิดใหม่จะมีภมู คิ มุ้ กันโรคบางชนิด
เช่น โรคคอตีบ โรคหัด และไข้ทรพิษได้เองตามธรรมชาติ แต่ภมู คิ มุ้ กันโรคตามธรรมชาติเหล่านีค้ งอยูไ่ ด้ประมาณ
๓ เดือนหลังคลอด ต่อจากนั้นทารกจะมีภูมิคุ้มกันโรคลดลง
นอกจานี้ร่างกายของคนเราโดยทั่วไปยังมีผิวหนัง เยื่อเมือกต่างๆ เช่น เยื่อตาและเยื่อจมูก
น้ำย่อยอาหาร และเม็ดเลือดขาวไว้สำหรับคุ้มกันโรคตามธรรมชาติอีกด้วย ภูมิคุ้มกันโรคตามธรรมชาติเหล่านี้
จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเชื้อชาติ เพศ อายุ และความสมบรูณ์ของบุคคลเหล่านั้นๆ
๒. ภูมิคุ้มกันโรคที่เกิดขึ้นภายหลัง (Acquired Immunity) เป็นภูมิคุ้มกันโรคที่เกิดขึ้นหลังคลอด
ออกจากครรภ์มารดาแล้ว
ภูมิคุ้มกันโรคชนิดนี้ ยังแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ
๒.๑ ประเภทที่เกิดขึ้นภายหลังจากหายป่วยด้วยโรคต่างๆ เช่น ไข้ทรพิษ หัด อีสุกอีใส คางทูม
เป็นต้น ภูมคิ มุ้ กันโรคทีเ่ กิดขึน้ นี้ อาจมีอยูร่ ะยะเวลาหนึง่ หรือมีอยูไ่ ด้นานตลอดชีวติ ก็ได้ ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั ชนิดของโรค
และสภาพของบุคคลด้วย
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๒.๒ ประเภทที่ทำให้เกิดได้โดยการปลูกฝี ฉีดวัคซีนเซรุ่มและท็อกซอยด์ เพื่อช่วยให้ร่างกาย
มีหรือสร้างคุ้มกันเฉพาะโรคใดโรคหนึ่งขึ้นมา ภูมิคุ้มกันโรคชนิดนี้ อาจแบ่งออกตามลักษณะการเกิดขึ้นได้เป็น
๒ ชนิด ดังนี้
(๑) ภูมิคุ้มกันก่อเอง (Active Immunization) หมายถึง ภูมิคุ้มกันโรคที่เกิดจากการ
ฉีดตัวเชื้อโรคหรือผลิตผลของตัวเชื้อโรค ซึ่งได้ทำให้รุนแรงของตัวเชื้อหรือพิษเชื้อให้น้อยลงเข้าไปในร่างกาย
ของมนุษย์ เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเฉพาะโรคนั้นขึ้นมาได้ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ เช่น
วัคซีนป้องกันโรค โรคไอกรน โรคคอตีบ โรคอหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย เป็นต้น
(๒) ภูมคิ มุ้ กันรับมา (Passive Immunization) หมายถึง ภูมคิ มุ้ กันโรคทีเ่ กิดจากการฉีด
ผลิตผลของเลือดสัตว์หรือมนุษย์ ทีท่ ราบว่ามีภมู คิ มุ้ กันโรคนัน้ เข้าไปในร่างกาย ทำให้รา่ งกายมีภมู คิ มุ้ กันโรคทันที
ต่างจากประเภทแรกซึ่งร่างกายจะต้องค่อยๆ สร้างภูมิคุ้มกันโรคขึ้นมาเอง การสร้างภูมิคุ้มกันโรคชนิดนี้ ได้แก่
การให้เซรุ่มป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคพิษงู โรคพิษสุนัขบ้า บาดทะยัก คอตีบ เป็นต้น
ซีรัม (Serum) หมายถึง ส่วนผสมของน้ำเหลืองของสัตว์โดยการฉีดเชื้อโรคเข้าไปในสัตว์ทีละน้อยๆ
จนกระทั่งสัตว์นั้นสามารถสร้างความต้านโรคขึ้นในเลือดได้เพียงพอ จึงเอาน้ำเหลืองจากเลือดของสัตว์มาทำให้
เป็นน้ำยาฉีดเข้าไปในคนเพือ่ ป้องกันหรือรักษาโรคนัน้ ๆได้ โดยในน้ำเหลืองของสัตว์จะมีสารต้านทานโรค เรียกว่า
แอนติท็อกซิน (Antitoxin)
วัคซีน (Vaccine) หมายถึง สารทีไ่ ด้จากการทำให้เชือ้ โรคตายหรือหมดฤทธิ์ เมือ่ ฉีดเข้าร่างกายจะไม่ทำให้
เกิดโรค แต่สามารถกระตุน้ ให้รา่ งกายสร้างภูมคิ มุ้ กันโรคได้ การใช้วคั ซีนนี้ เรียกว่า การสร้างภูมคิ มุ้ กันโรคโดยตรง
(ภูมคิ มุ้ กันก่อเอง) เพราะเมือ่ ให้วคั ซีนแล้วร่างกายค่อยๆสนองตอบและสร้างภูมคิ มุ้ กันโรคขึน้ มาต้านทานโรคนัน้ ๆ
วัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันทั้งโรคติดเชื้อเกิดจากเชื้อบัคเตรีและเชื้อไวรัสดังต่อไปนี้ คือ
ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภูมิคุ้มกันก่อเองกับภูมิคุ้มกันรับมา

ภูมิคุ้มกันก่อเอง

ภูมิคุ้มกันรับมา

๑. เกิดขึ้นอย่างช้าๆ (หลังได้รับแอนติเจน) ประมาณ
๗ - ๑๔ วัน
๒. ให้ภูมิคุ้มกันก่อนสัมผัสโรค
๓. มีระยะเวลาอยู่ในร่างกายเป็นปี
๔. ใช้กับคนที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกัน ได้ด้วยตนเอง
๕. เช่น วัคซีน OPV DPT ท็อกซอยบาดทะยัก

๑. เกิดขึ้นทันที หลังจากได้รับสาร
๒. ให้ภูมิคุ้มกันหลังสัมผัสโรค
๓. มีระยะเวลาอยู่ในร่างกายไม่นาน (เป็นสัปดาห์)
๔. ใช้กับคนที่ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ (มีความ
บกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน หรือรับเชื้อที่รุนแรง)
๕. เช่น เซรุ่ม (ซีรัม) แก้พิษงู แอนติท็อกซินบาดทะยัก
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ระบบภูมคิ มุ้ กัน เป็นระบบของร่างกายทีต่ อบสนองต่อสิง่ แปลกปลอมต่างๆ ทีเ่ ข้าสูร่ า่ งกาย หรือเกิดขึน้
ในร่างกาย เพือ่ ให้พน้ จากอันตราย หรือโทษทีเ่ กิดขึน้ จากสิง่ แปลกปลอมต่างๆ ถ้ามีนอ้ ยไปหรือมากไปก็จะมีผลเสีย
คือ ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได้ ภาวะพร่องภูมิคุ้มกัน (Immune deficiency disorders)

ภาวะพร่องภูมิคุ้มกัน หมายถึง ความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากภาวะบกพร่องของ
ระบบภูมิคุ้มกัน เช่น





การขาดอาหารแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง
การติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และพยาธิต่างๆอย่างรุนแรง
การได้รับยากดภูมิคุ้มกัน เช่น ยาพวกสเตอรอยด์
ติดเชื้อโรคเอดส์ (AIDS)

ภาวะภูมิไวเกิน หรือภาวะภูมิคุ้มกันมากเกินไป (Hypersensitivities)

ภาวะภูมิไวเกิน หมายถึง ความผิดปกติ (การตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกัน) ที่เกิดจากร่างกายสร้าง
ภูมิคุ้มกันอยู่ตลอดเวลา จนก่อให้เกิดพยาธิสภาพแก่เนื้อเยื่อและอวัยวะจนเกิดโรคขึ้น เช่น
 โรคภูมิแพ้ (Allergy) หมายถึง ปฏิกิริยาที่ผิดปกติของร่างกายในการสร้างแอนติบอดี้ เพื่อ
ตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมในสิ่งแวดล้อม (แอนติเจน) โรคนี้เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม เช่น การแพ้ละอองเกสร
หืด แพ้อาหารบางอย่าง (ช็อกโกแลต, อาหารทะเล) แพ้ยา และสารเคมี พิษแมลงต่างๆ (ผึ้ง) สารเคมีการของ
อาการแพ้ คือ สารฮีสตามีน แม้จะไม่รุนแรงต่ออาการต่อเนื่องต้องให้การรักษาตลอดเวลาปีหนึ่งๆ ประเทศไทย
เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคภูมิแพ้จำนวนมากพวกที่แพ้ยาปฏิชีวนะ เช่น ยาเพนนิซิลิน และ สเตรปโตมัยซิน
 โรคที่ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อของตัวเอง (Autoimmune disease)
 โรคที่ร่างกายสร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อของตัวเอง หมายถึง ปฏิกิริยาของภูมิต้านทานที่มีต่อ
แอนติเจน (เซลล์หรือเนื้อเยื่อ) ของตนเอง จึงเกิดความผิดปกติขึ้นในร่างกาย เช่น โรคของต่อมไทรอยด์
โรคตับ โรคเม็ดเลือดแดงถูกทำลาย (โลหิตจางบางชนิด)
เอดส์ (AIDS) ย่อมาจาก Acquired Immune Deficiency Syndrome หมายถึง กลุ่มอาการของ
โรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายเสื่อมหรือบกพร่อง อันเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง เชื้อ HIV (Human
Immunodificiency Virus) โดยจะมีผลไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว ทำให้ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยบ่อยรักษา
ไม่หาย ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง หรือมะเร็งในที่สุดก็จะตายด้วยโรคเรื้อรังนั้น
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เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

๑. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : https://sites.google.com/site/saichol๑๙๑/kar-chi-phikad-thrngkrabxk-ni-kar-kheluxn
๒. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : www.sysp.ac.th/files/๑๖๐๕๐๙๐๙๙๕๐๑๒๗๑๗_๑๗๐๒๑๐๑๐๑๐๒๗๑๐.pdf

ใบความรู้ที่ ๔.๒

กลไกร่างกายแบบตะวันออกเป็นศาสตร์แห่งชีวิต
นิยาม ๕

พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงว่า สิง่ ทัง้ หลายทัง้ ปวง ไม่วา่ จะเป็นคนสัตว์หรือสิง่ ของ เป็นรูปธรรม
หรือนามธรรม เป็นวัตถุหรือเป็นเรือ่ งจิตใจ ไม่วา่ ชีวติ หรือโลกทีแ่ วดล้อมอยูก่ ต็ าม ทัง้ หมดล้วนเป็นไปตามธรรมดา
แห่งเหตุปจั จัย เป็นเรือ่ งของปัจจัยสัมพันธ์ ธรรมดาทีว่ า่ นีม้ องด้วยสายตาของมนุษย์ เรียกว่า กฎธรรมชาติ เรียกใน
ภาษาบาลีวา่ “นิยาม” แปลว่า กำหนดอันแน่นอน ทำนองหรือแนวทางทีแ่ น่นอน หรือความเป็นไปอันมีระเบียบ
แน่นอน เพราะปรากฏให้เห็นว่า เมื่อมีเหตุปัจจัยอย่างนั้นๆ แล้ว ก็จะมีความเป็นไปอย่างนั้นๆ แน่นอน
กฎธรรมชาติหรือนิยามนั้น แม้จะมีลักษณะทั่วไปอย่างเดียวกันทั้งหมด คือ ความเป็นไปตามธรรมดา
แห่งเหตุปัจจัย แต่ก็อาจแยกประเภทออกไปได้ตามลักษณะอาการจำเพาะที่เป็นแนวทางหรือเป็นแบบหนึ่งๆ
ของความสัมพันธ์ อันจะช่วยให้กำหนดศึกษาได้งา่ ยขึน้ เมือ่ ว่าตามสายความคิดของพระพุทธศาสนา พระอรรถกถาจารย์แสดงกฎธรรมชาติ หรือ นิยาม ไว้ ๕ อย่าง คือ
๑. อุตุนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับปรากฏการณ์ฝ่ายวัตถุ โดยเฉพาะความเป็นไปของธรรมชาติ
แวดล้อมและความเปลีย่ นแปลงทางวัตถุ เช่น เรือ่ งลมฟ้าอากาศ ฤดูกาล ฝนตกฟ้าร้อง การทีด่ อกบัวบานกลางวัน
หุบกลางคืน การที่ดินน้ำปุ๋ยช่วยให้ต้นไม้งาม การที่คนไอหรือจาม การที่สิ่งทั้งหลายผุพังเน่าเปื่อย เป็นต้น
แนวความคิดของท่านมุ่งเอาความผันแปรที่เนื่องด้วยความร้อนหรืออุณหภูมิ
๒. พีชนิยาม กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ หรือที่เรียกกันว่าพันธุกรรม เช่น หลักความจริงที่ว่า
พืชเช่นใด ก็ให้ผลเช่นนั้น พืชมะม่วงก็ออกผลเป็นมะม่วง เป็นต้น
๓ . จิตตนิยาม กฎธรรมชาติเกีย่ วกับการทำงานของจิต เช่น เมือ่ อารมณ์ (สิง่ เร้า) กระทบประสาท จะมี
การรับรูเ้ กิดขึน้ จิตจะทำงานอย่างไร คือ มีการไหวแห่งภวังคจิต ภวังคจิตขาดตอน แล้วมีอาวัชชนะ แล้วมีการเห็น
การได้ยิน ฯลฯ มีสัมปฏิจฉันนะ สันตีรณะ ฯลฯ หรือเมื่อจิตที่มีคุณสมบัติอย่างนี้เกิดขึ้น จะมีเจตสิกอะไรบ้าง
ประกอบได้ หรือประกอบไม่ได้ เป็นต้น
๔. กรรมนิยาม กฏธรรมชาติเกีย่ วกับพฤติกรรมของมนุษย์ คือกระบวนการก่อการกระทำและการให้
ผลของการกระทำ หรือพูดให้จำเพาะลงไปอีกว่า กระบวนการแห่งเจตจำนง หรือความคิดปรุงแต่งสร้างสรรค์ตา่ งๆ
พร้อมทั้งผลที่สืบเนื่องออกไปอันสอดคล้องสมกัน เช่น ทำกรรมดี มีผลดี ทำกรรมชั่ว มีผลชั่ว เป็นต้น
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๕. ธรรมนิยามกฎธรรมชาติเกีย่ วกับความสัมพันธ์และอาการทีเ่ ป็นเหตุเป็นผลแก่กนั ของสิง่ ทัง้ หลาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกกันว่า ความเป็นไปตามธรรมดา เช่นว่า สิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป
เป็นธรรมดา คนย่อมมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา ธรรมดาของคนยุคนี้มีอายุขัยประมาณร้อยปี ไม่ว่า
พระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ย่อมเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เป็นสภาพไม่เที่ยง ถูกปัจจัยบีบคั้น
และไม่เป็นอัตตา ดังนี้เป็นต้น
ความจริง กฎ ๔ อย่างแรก ย่อมรวมลงในกฎที่ ๕ คือ ธรรมนิยาม ทั้งหมด หรือจำแนกออกไปจาก
ธรรมนิยามนั่นเอง หมายความว่า ธรรมนิยามมีความหมายครอบคลุมกฎธรรมชาติหมดทั้ง ๕ ข้อ
(พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ของท่าน ป.อ.ปยุตฺโต หน้า ๒๓๕ - ๒๓๖)

กรรมนิยาม ๕ คืออะไร (น่าจะหมายถึงธรรมนิยาม ๕ หรือเปล่าซึ่งรวมถึงกรรมนิยามด้วย)

พระองค์ ทรงทราบว่าเกิดขึน้ จากกฎธรรมชาติทเ่ี รียกว่า ธรรมนิยาม เรือ่ งธรรมนิยามนีพ้ ระพุทธเจ้าตรัส
เอาไว้คร่าว ๆ ไม่ได้ลงรายละเอียด ซึง่ ในภายหลังอรรถกถาจารย์ผมู้ คี วามแตกฉานในธรรมะได้ขยายความเพิม่ เติม
ให้ละเอียดยิ่งขึ้น ในอรรถกถาแห่งทีฆนิกาย อรรถกถาจารย์ได้จำแนกนิยามออกได้ ๕ ประการ คือ
๑. อุตุนิยาม (Physical Laws) คือ กฎธรรมชาติที่ครอบคลุม ความเป็นไปของปรากฏการณ์ใน
ธรรมชาติ เกี่ยวกับวัตถุที่ไม่มีชีวิตทุกชนิด เช่น ปรากฏการณ์ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า แม้กระทั่งการเกิดและการดับสลาย
ของโลกก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติข้อนี้ ในตำราพุทธศาสนาที่เขียนโดยชาวฝรั่ง มักใช้คำว่า คนอินเดียในสมัย
พุทธกาลสงสัยกันว่า อะไรคือสิ่งกำหนดให้มีความสม่ำเสมอคงที่ในธรรมชาติ ส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุ เช่นความ
สม่ำเสมอของฤดูกาล ซึ่งทางพระพุทธศาสนาตอบปัญหานี้ว่า สิ่งที่กำหนด คือ อุตุนิยาม
๒. พีชนิยาม (Biological Laws) คือ กฎธรรมชาติที่ครอบคลุมความเป็นไปของสิ่งมีชีวิตทั้งพืช
และสัตว์ กฎธรรมชาตินี้ เมื่อเรานำเมล็ดข้าวเปลือกไปเพาะ ต้นไม้ที่งอกออกมาจะต้องเป็นต้นข้าวเสมอ หรือ
ช้างเมื่อคลอดลูกออกมาแล้วก็ย่อมเป็นลูกช้างเสมอ ความเป็นระเบียบนี้พุทธศาสนาเชื่อว่าเป็นผลมาจาก
การควบคุมของพีชนิยาม
๓. จิตนิยาม (Psychic Laws) คือ กฎธรรมชาติทเ่ี กีย่ วกับกลไกการทำงานของจิต พระพุทธศาสนา
เชือ่ ว่า คนเราประกอบด้วยส่วนทีส่ ำคัญ ๒ ส่วน คือ ร่างกายและจิตใจ จิตมีกฎเกณฑ์ในการทำงาน เปลีย่ นแปลง
และแสดงพฤติกรรมเป็นฉบับเฉพาะตัว
๔. กรรมนิยาม (Kamic Laws) คือ กฎการให้ผลของกรรม กรรมคือ การกระทำที่ประกอบด้วย
ความตัง้ ใจ แบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ กรรมดีและกรรมชัว่ กรรมดียอ่ มตอบสนองในทางดี กรรมชัว่ ย่อมตอบสนอง
ในทางชั่ว นี่คือ กฎแห่งกรรมนั่นเอง
๕. ธรรมนิยาม (General Laws) คือ กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความเป็นเหตุเป็นผลของสิ่งทั้งหลาย
เป็นกฎสากลที่ครอบคลุม ความเป็นไปทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายวัตถุ กฎข้อนี้มีขอบเขตครอบคลุมกว้างขวางที่สุด
กฎ ๔ ข้อข้างต้น สรุปรวมลงในข้อสุดท้ายนี้  
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบนิยามหรือกฎธรรมชาติทั้ง ๕ เหล่านี้ แต่ไม่ทรงสอนทั้งหมด พระองค์ทรงสอน
ธรรมนิยามเน้นในส่วนที่เกี่ยวกับจิตตนิยามและและกรรมนิยาม พระองค์ทรงสอนเรื่องอุตุนิยามและพีชนิยาม
เพียงเล็กน้อย ในลักษณะกลับกัน นักวิทยาศาสตร์ศกึ ษาธรรมนิยามเน้นในส่วนทีเ่ กีย่ วกับอุตนุ ยิ ามและพีชนิยาม
ไม่สนใจกรรมนิยามและสนใจในจิตนิยามเล็กน้อย นีค่ อื จุดเน้นทีต่ า่ งกันระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์
ประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ธรรมนิยามเป็นกฎธรรมชาติสากลที่ครอบคลุม ๔ กฎย่อยดังที่กล่าวมาแล้ว
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แม้พระพุทธศาสนาจะศึกษาเน้นเรื่องกรรมนิยามและจิตนิยามก็จริง ถึงกระนั้นพระพุทธศาสนาก็ไม่ปฏิเสธ
เรื่องอุตุนิยามและพีชนิยามที่เป็นจุดเน้นของวิทยาศาสตร์ เพราะเหตุนี้เองพระพุทธศาสนาจึงไม่ขัดแย้งกับ
วิทยาศาสตร์จากการค้นพบธรรมะดังกล่าวนีเ้ อง ทำให้เราทราบว่า ความรูเ้ รือ่ งจักรวาลวิทยาเป็นเพียงเสีย้ วหนึง่
ของธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบเท่านั้น ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่พระองค์ทรงค้นพบแล้ว
มิได้นำมาตรัสให้ฟัง และเรื่องที่นำมาตรัสเล่านั้นก็เพียงเพื่อให้พ้นทุกข์ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิต

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

http://dou_beta.tripod.com/GL๑๐๑_๐๑_th.html

อุปปาทสูตร

[๕๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะตถาคตอุบัติขึ้นก็ตาม ไม่อุบัติขึ้นก็ตาม ธาตุนั้น คือ ความตั้งอยู่ตาม
ธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา ก็คงตั้งอยู่อย่างนั้นเอง ตถาคตตรัสรู้ บรรลุธาตุนั้นว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง
ครัน้ แล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ แต่งตัง้ เปิดเผย จำแนก ทำให้เข้าใจง่ายว่า สังขารทัง้ ปวงไม่เทีย่ ง ดูกรภิกษุทง้ั หลาย
เพราะตถาคตอุบัติขึ้นก็ตาม ไม่อุบัติขึ้น ก็ตาม ธาตุนั้น คือ ความตั้งอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา
ก็คงตั้ง อยู่อย่างนั้นเอง ตถาคตตรัสรู้ บรรลุธาตุนั้นว่า สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ครั้นแล้ว จึงบอก แสดง บัญญัติ
แต่งตัง้ เปิดเผย จำแนก ทำให้เข้าใจง่ายว่า สังขาร ทัง้ ปวงเป็นทุกข์ ดูกรภิกษุทง้ั หลาย เพราะตถาคตอุบตั ขิ น้ึ ก็ตาม
ไม่อุบัติขึ้นก็ตาม ธาตุนั้น คือ ความตั้งอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา ก็คงตั้งอยู่อย่าง นั้นเอง
ตถาคตตรัสรู้ บรรลุธาตุนั้นว่า ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ครั้นแล้วจึง บอก แสดง บัญญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย จำแนก
ทำให้เข้าใจง่ายว่า ธรรม ทั้งปวงเป็นอนัตตา ฯ
เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ บรรทัดที่ ๗๕๒๐ - ๗๕๓๓. หน้าที่ ๓๒๒ - ๓๒๓.

อายุรเวทศาสตร์ (Ayurrveda) คืออะไร?

ศาสตร์แห่งอินเดียที่ยังคงสืบต่อมาจวบจนปัจจุบันมีมากมายทั้งโยคะเพื่อสุขภาพและความงาม
โหราศาสตร์อันเก่าแก่ และที่กำลังตื่นตัวกันมากในขณะนี้ก็ คือ “อายุรเวท” ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกิดมาเพื่อ
คุณภาพชีวิตโดยแท้
ผูท้ ร่ี กั สุขภาพบางคนอาจคุน้ เคยกับโยคะ ซึง่ เป็นศาสตร์ของอินเดียแขนงหนึง่ แต่อายุรเวทถือเป็นศาสตร์
ทีไ่ ม่ควรมองข้ามโดยเด็ดขาด เพราะอายุรเวทจะช่วยให้วถิ ชี วี ติ ของคุณสอดคล้อง กลมกลืน และเป็นหนึง่ เดียวกับ
ธรรมชาติ ทัง้ เรือ่ งอาหาร การออกกำลังกาย ตลอดจนการใช้ชวี ติ ต่างๆ ซึง่ เมือ่ ปฏิบตั แิ ล้วร่างกายของคุณก็จะเรียนรู้
ระบบใหม่หรือวิถใี หม่ทด่ี กี ว่า ซึง่ ตัวคุณเองเป็นผูส้ ร้างขึน้ แล้วร่างกายก็จะรูว้ า่ ต่อไปนีส้ ง่ิ ทีร่ า่ งกายต้องการคืออะไร
แน่นอนว่ามันก็จะปฏิเสธสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยได้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งก็ถือเป็นกลไกตามธรรมชาติอย่างหนึ่ง
ดังนั้นการปฏิบัติตัวตามหลักอายุรเวทจึงถือว่าเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายได้กลับมามีความสมดุลอีกครั้ง และ
ยังว่องไวต่อปฏิกิริยาต่างๆ ดุจดังครั้งวัยเด็กหรือหนุ่มสาวด้วย
อายุรเวทสอนว่า มนุษย์เป็นเพียงหน่วยเล็กๆ ของจักรวาล และจักรวาลก็เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์
(นั่นคือสอนถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และจักรวาล มนุษย์เป็นหน่วยเล็กๆ ที่ถอดแบบจากจักรวาล ดังนั้น
จักรวาลจึงเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ด้วย) เมื่อเปรียบกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเอกภพ พลังของมนุษย์ก็ดุจทารก
ความเป็นปัจเจกชนของมนุษย์ทำให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างแปลกแยกตัวตนจากจักรวาล อายุรเวทมองสุขภาพและ
การเจ็บป่วยอย่างเป็นองค์รวม (ทั้งร่างกายและจิตใจ) พินิจพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความสัมพันธ์โดยธรรมชาติ
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ระหว่างปัจเจกบุคคลและอิทธิพลของจิตใจ ปัจเจกบุคคลและสภาวะของสติ (ความรู้สึกตัว) พลังงานและวัตถุ
ดังนั้นในคำสอนของอายุรเวท มนุษย์ทุกๆ คนประกอบด้วยชีวเคมีและสัญชาตญาณภายในตน ๔ อย่าง: ศาสนา
การเงิน การสร้างครอบครัวและสัญชาตญาณในการใฝ่หาอิสรภาพ (หรือกล่าวได้ว่า ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
ต้องการความมัน่ คงทางการเงิน ต้องการมีผสู้ บื สกุลและต้องการความเป็นอิสระ) “สุขภาพทีส่ มดุล” เป็นพืน้ ฐาน
ในการบรรลุเป้าหมายตามสัญชาตญาณดังกล่าว
อายุรเวทช่วยให้คนปกติรกั ษาสุขภาพไว้ และช่วยให้ผเู้ จ็บป่วยมีสขุ ภาพดีขน้ึ อายุรเวทเป็นศาสตร์ของชีวติ
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางการแพทย์และอภิปรัชญา เป็นแม่บทแห่งศิลปะการรักษาทั้งหมด กิจปฏิบัติของ
อายุรเวทได้ถูกออกแบบเพื่อส่งเสริมให้มนุษย์มีความสุข สุขภาพดีและพัฒนาการเจริญเติบโตอย่างสร้างสรรค์
คำสอนของอายุรเวทครอบคลุมองค์ความรู้ในการปฏิบัติเพื่อบำบัดตนเอง เป็นความรู้ที่ใครๆ ก็สามารถฝึกได้
ด้วยความสมดุลที่เหมาะสมของพลังงานทั้งหมดในร่างกาย การปฏิบัติตามแนวทางอายุรเวทสามารถชะลอ
ความเสื่อม ลดทอนโรคภัยจากกระบวนการทางกายภาพ ตลอดจนกำจัดอาการเจ็บไข้ลงได้อย่างเห็นผลชัดเจน
แนวคิดนี้เองคือ “พื้นฐานศาสตร์อายุรเวท” ศักยภาพเฉพาะบุคคลในการบำบัดรักษาตนเอง
ศาสตร์แห่งอายุรเวท หากจะกล่าวให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดก็อาจจะต้องเรียนรู้กันเป็นปีๆ
และหากคุณได้รู้จักศาสตร์แห่งอายุรเวทจะทำให้เรารู้ว่าลักษณะภายในของแต่ละคนมีความแตกต่างกันไป
การเข้าใจธรรมชาติของร่างกายโดยการทำความรูจ้ กั “ธาตุประจำตัว” จะช่วยให้คณุ สามารถปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ของคุณ
ให้เหมาะสม รูจ้ กั ดูแลสุขภาพ ปรับความสมดุลของร่างกายให้สอดคล้องกับธาตุประจำตัว คุณจะพบวิธกี ารฟืน้ ฟู
แก้ไขและบำรุงร่างกายของคุณจากภายในอย่างแท้จริง

ธาตุทั้งห้า ดิน น้ำ ลม ไฟ และอากาศธาตุ
ซึ่งประกอบเป็นตัวเรา
คุณอาจจะเคยได้ยินคำที่กล่าวไว้ว่า “ดิน น้ำ ลม ไฟ และอากาศธาตุ ซึ่งเป็นธาตุที่หล่อหลอมให้เกิด
ร่างกาย” ซึ่งคำกล่าวนี้ก็มาจากศาสตร์แห่งอายุรเวท (หลักการหรือทฤษฎีแพทย์แบบชาวตะวันออก แตกต่าง
จากการแพทย์แบบตะวันตก ทฤษฎีการแพทย์ไทยว่าด้วยเรื่องธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น้ำ ลม และไฟ ชาวจีนใช้หลัก
๕ ธาตุ และหลักการสรรพสิ่งมีคู่ตรงข้าม คือ ร้อน - เย็น อ่อน - แข็ง หรือหลักการของหยินหยางนั่นเอง
สำหรับอายุรเวทซึ่งยอมรับกันว่ามีอิทธิพลกับการแพทย์แผนไทยอย่างมาก) ธาตุหลักทั้ง ๕ จากศาสตร์แห่ง
อายุรเวทนั้นมีความหมายต่างๆ กันดังนี้
“ธาตุดิน”
เป็นของแข็ง หรือเป็นของที่ยังทรงรูปร่างได้ในยามที่อยู่ในอุณหภูมิปกติ เช่น กระดูก กล้ามเนื้อ เล็บ
ฟัน เส้นเอ็น เป็นต้น
คุณสมบัติ หนักแน่น มั่นคง สามารถคงรูปร่างได้
หน้าที่ ถือเป็นโครงสร้างของสิ่งต่างๆ เช่น กระดูก กล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายคงรูปร่างได้
“ธาตุน้ำ”
เป็นของเหลว หรือของที่สามารถไหลเวียนไปมาได้ เช่น เลือด น้ำเหลือง น้ำหนอง น้ำลาย น้ำมูก
น้ำตา เป็นต้น
คุณสมบัติ ชื่นฉ่ำ เย็น มีการไหลเวียน เปลี่ยนรูปทรงไปตามสิ่งที่บรรจุนั้นๆ
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หน้าที่ ให้ความชุม่ ชืน้ เป็นตัวนำให้สง่ิ ทีอ่ ยูใ่ นน้ำไหลไปด้วย เช่น เลือดทีน่ ำไปเลีย้ งส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
และยังเป็นสารหล่อลื่นด้วย เช่น น้ำที่หล่อลื่นตามข้อต่อต่างๆ
“ธาตุลม”
เป็นของที่ไม่มีตัวตน ไม่มีรูปร่าง แต่สัมผัสได้ เช่น ลมหายใจ ก๊าซที่ปล่อยมาที่ทวารหนัก เป็นต้น
คุณสมบัติ เบา แห้ง เคลื่อนไหวตลอดเวลา
หน้าที่ ทำให้มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ในร่างกาย เช่น ทำให้กล้ามเนื้อทำงานได้ดี
“ธาตุไฟ”
เป็นพลังงานความร้อน หรือพลังที่สามารถเปลี่ยนสภาพได้ เช่น ความร้อนที่ใช้ในการย่อยอาหาร และ
เผาผลาญกระบวนการต่างๆ ในร่างกาย เป็นต้น
คุณสมบัติ ร้อน อบอุ่น
หน้าที่ เป็นพลังงานในการเปลีย่ นแปลงสิง่ ต่างๆ หรือระบบในร่างกาย เช่น ให้ความร้อน แสงสว่าง ทำให้
เกิดกระบวนการต่างๆ ในร่างกาย เช่น ช่วยย่อยอาหาร ทำให้ร่างกายได้พลังงานความร้อนและรู้สึกอบอุ่น
“อากาศธาตุ”
เป็นช่องว่าง ที่ธาตุอื่นๆ ที่เหลือสามารถดำรงอยู่
คุณสมบัติ ไร้รูปร่าง
หน้าที่ เป็นที่ว่างให้สิ่งต่างๆ ดำรงอยู่ได้ เช่น ช่องว่างระหว่างข้อต่อต่างๆ ช่องว่างระหว่างเซลล์ เพื่อให้
เกิดช่องว่างซึ่งจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวได้
ธาตุทั้งห้า ดิน น้ำ ลม ไฟและอากาศธาตุ ซึ่งหล่อหลอมรวมเป็นร่างกายนั้น ทุกธาตุล้วนมีความสำคัญ
และแน่นอนว่ามีความสัมพันธ์ซง่ึ เชือ่ มโยงกันด้วย หากธาตุใดธาตุหนึง่ เสียสมดุลไปก็ยอ่ มจะส่งผลเสียต่อส่วนอืน่ ๆ
ในร่างกายด้วย เช่น ถ้าธาตุน้ำไม่ดี เลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายซึ่งนำพาสารอาหารต่างๆ ส่งไปหล่อเลี้ยงได้ไม่ทั่วถึง
จึงทำให้ธาตุดินไม่ดีด้วย เช่น กล้ามเนื้ออาจลีบ ไม่เติบโตเท่าที่ควร เพราะไม่ได้สารอาหารจากเลือดอย่าง
เพียงพอนั่นเอง
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ให้ความหมายของ “อายุรเวท” คือ น. วิชาแพทย์, วิชาที่เกี่ยวกับสุขภาพและการรักษา. (ถือกันว่า
เป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์และเป็นส่วนหนึ่งของอถรรพเวท). (ส.).

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม:

๑. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : “อายุรเวท (Ayurrveda) คืออะไร” โดยกองบรรณาธิการ www.YesSpa
Thailand.com
๒. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : https://pantip.com/topic/๓๔๖๕๖๒๑๘ : สมดุลแห่งพลัง
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ใบความรู้ที่ ๔.๓

ธรรมชาติบำบัดแห่งชีวิต
เคยสังเกตหรือเคยสงสัยบ้างไหมว่า ยิง่ วิทยาการทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำหน้าขึน้
มากเท่าไหร่ ความรุนแรงของโรคภัยไข้เจ็บยิ่งล้ำหน้ามากขึ้นเท่านั้น ทำให้ต้องคิดค้นยาและวิธีรักษาเพื่อไล่ตาม
โรคต่างๆ ให้ทัน แต่ไม่วายโรคภัยชนิดใหม่ๆ ก็ยิ่งเพิ่มขึ้น…เพิ่มขึ้น และไม่มีทีท่าว่าจะหมดไป
ผลจากวิทยาการทางการแพทย์แผนปัจจุบนั ทีม่ อิ าจเยียวยาร่างกายและจิตใจของผูป้ ว่ ยไปพร้อมกันได้
หรือในบางกรณีก็มิอาจเยียวยาร่างกายให้หายขาดจากโรคที่เป็นอยู่ได้ ทำให้ผู้คนหันหน้าเข้าหาการแพทย์
ทางเลือก ซึ่ง “ธรรมชาติบำบัด” เป็นอีกหนทางหนึ่งในการรักษาและบำบัดเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจของ
ผู้ป่วยไปพร้อมกัน
หายนะจากชีวิตสมัยใหม่และยาแผนปัจจุบัน
ก่อนจะไปทำความรู้จักกับ “ธรรมชาติบำบัด” สิ่งที่ควรตระหนักรู้ก่อนคือ หายนะหรืออันตรายจาก
การใช้ชีวิตในแบบสมัยใหม่และยาแผนปัจจุบัน
ดร.เจค็อบ วาทักกันเชรี นักธรรมชาติบำบัด แห่งรัฐเคราล่าทางภาคใต้ของอินเดีย อธิบายว่า หัวใจของเรา
เต้นวันละมากกว่า ๑๓๐,๐๐๐ ครั้ง และต้องสูบฉีดโลหิตปริมาณครึ่งถ้วยในทุกๆ การเต้นของหัวใจ เพื่อไปเลี้ยง
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งในทุกหนึ่งนาทีหัวใจเต้น ๗๒ ครั้ง และแต่ละชั่วโมงจะเต้น ๔,๓๒๐ กว่าครั้ง โดยที่
ไม่ได้พักเลย ขณะที่กระเพาะ ลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่จะมีความสุขมากเมื่อได้พักผ่อน
ทั้งนี้ หลายๆ คนอาจบอกว่าอวัยวะเหล่านี้จะได้พักผ่อนในตอนที่เรานอนหลับ แต่ในความเป็นจริง
ไม่เป็นเช่นนั้น เพราะคนเราเข้านอนหลังการกินอาหารมื้อใหญ่ ดังนั้นมันจึงถูกบังคับให้ทำงานต่อไปในตอน
ทีเ่ ราหลับ ซ้ำร้ายเมือ่ ตืน่ เช้าก็ดม่ื ของแย่ๆ เช่น กาแฟเข้าไปอีก และในเวลา ๘ โมงเช้า ก็มงี านใหญ่รอคอยอยู่ นัน่ คือ
ข้าวกองเท่าภูเขา อาหารจากตู้เก็บศพ (ตู้เย็น) ซึ่งแสดงว่าอาหารเหล่านี้ได้ตายไปแล้ว ฉะนั้นหากต้องการมี
สุขภาพร่างกาย และจิตใจที่ดีจึงจำเป็นต้องกินอาหารที่มีพลังชีวิตอยู่นั่นคือ อาหารสด
“ปัญหาสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั นีค้ อื ความกดดัน ซึง่ เป็นความดันอาหารสูง เพราะเรากินอาหาร
เข้าไปเป็นจำนวนมากตั้งแต่เช้าจดเย็นและค่ำ”
ดร.เจค็อบ อธิบายต่อว่า การหายใจที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้เป็นการหายใจที่ไม่ถูกต้อง การหายใจของ
คนสมัยนี้คือ หายใจแบบเร็วๆ และสั้นๆ เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดไปวันหนึ่งๆ เท่านั้น และทุกวันนี้ไม่มีใครให้ความ
สำคัญกับอากาศที่ใช้หายใจ โดยปัจจุบันคนเราหายใจเพียง ๒๐% ของศักยภาพปอด แต่ถ้าหายใจให้เต็ม
๑๐๐% ของศักยภาพปอดแล้ว ก็จะได้สุขภาพที่ดีเต็ม ๑๐๐% เช่นกัน
“ทุกวันนี้เราต้องคอยวิง่ ตามวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ หรือบริษัทข้ามชาติ เพราะกลุม่ นักวิทยาศาสตร์บาง
กลุ่มทำงานให้บริษัทข้ามชาติ และตีพิมพ์ผลงานวิจัยออกมา เช่น ผลงานวิจัยที่ว่าเต้าหู้ หรือชาเขียวมีประโยชน์
ต่อสุขภาพ ผู้คนก็จะแห่ไปกินเต้าหู้ ไปดื่มชาเขียว”
“การกินยาก็เช่นเดียวกัน อาทิ ยาพาราเซตามอลมีผลทำลายตับและไต จากการตรวจสอบประวัตคิ นไข้
ที่ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังจำนวนมาก ซึ่งมารักษาที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดพบว่า คนไข้กินยาพาราเซตามอล ดังนั้น
จึงเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียเลิกใช้ยาชนิดนี้ ซึ่งตอนนี้อินเดียออกกฎหมายว่าให้ติดคำเตือนข้างกล่องยา
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พาราเซตามอลว่ามีฤทธิ์ทำลายตับและไต และยาชนิดนี้ยังเป็นอันตรายต่อคนป่วยโรคพิษสุราเรื้อรังอีกด้วย
หนังสือที่ตีพิมพ์โดยสมาคมแพทย์ของอังกฤษบอกว่าการใช้ยาพาราเซตามอล ๑๐ - ๑๕ กรัมภายใน ๒๔ ชั่วโมง
อาจทำให้เกิดอาการตับหดเกร็ง และไตหดตัวอย่างรุนแรง หากกินภายใน ๓ - ๔ วัน จะทำให้เสียชีวิต การตาย
จากยาชนิดนี้มีไม่มาก แต่ไม่ใช่ว่าไม่มี”
ดร.เจค็อบ บอกด้วยว่า โรคฉี่หนู โรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดนกทำให้เห็นว่าวิธีคิดของการแพทย์
สมัยใหม่อยูข่ ว้ั ตรงข้ามกับศาสนธรรมและมนุษยธรรม เพราะเมือ่ เกิดปัญหาก็ตอ้ งฆ่าหนู ฆ่ายุง ฆ่านก และต่อไป
อาจจะต้องฆ่าสุนัขและแมว ซึ่งเป็นแนวคิดของการเผยแพร่ความเกลียดชังไม่ใช่ความรัก ยาสมัยใหม่ทุกชนิด
คือ ยาพิษ ถ้าต้องการฆ่าตัวตายการใช้ยาสมัยใหม่จึงเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการฆ่าตัวตาย
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเป็นไข้หวัดและไปหาหมอจะได้รับยาแก้อาการหวัด ซึ่งในขณะนั้นอาการจะทุเลา
และหายไป แต่เชื่อว่าในอีก ๑๐ - ๑๕ ปีต่อมาจะเป็นโรคไมเกรนและตามมาด้วยโรคเบาหวาน เพราะพบว่า
มียาสมัยใหม่กว่า ๑๑๕ ชนิด ที่ทำให้เป็นโรคเบาหวานได้ และเมื่อกินยาโรคเบาหวานก็จะก่อให้เกิดโรคความ
ดันโลหิตร่วมด้วย และถ้าหากกินยาโรคความดันโลหิตติดต่อ ๓-๔ ปี จะทำให้มอี าการโรคหัวใจ เมือ่ กินยาโรคหัวใจ
๓ - ๖ ปี จะก่อให้เกิดโรคไต ซึง่ จะมีอาการชาตามมือและเท้า มีแผลเปลือยพุพองจากเบาหวาน ถ้าลามไปบริเวณใด
ก็ต้องตัดส่วนนั้นทิ้งไปเรื่อยๆ ทำให้เห็นว่ายิ่งรักษายิ่งได้รับความเจ็บปวดมากขึ้น
“สรุปได้ว่าสุขภาพของคนเราเสื่อมโทรมจากอาหารขยะ เช่น อาหารจานด่วน ขนมหวาน น้ำอัดลม
เบเกอรี่ ชา กาแฟ อาหารทีป่ นเปือ้ นสารเคมี ยาฆ่าแมลง เช่น สารให้ความหวาน ผงชูรส สารกันบูด เครือ่ งอุปโภค
เช่น ภาชนะใส่อาหาร อาทิ พลาสติก แม้จะเป็นพลาสติกใสก็ตาม เครื่องสำอาง สบู่ โลชั่น วัฒนธรรมการใช้ชีวิต
แบบสมัยใหม่ เช่น การใช้ตู้เย็น (ห้องดับจิตที่บ้าน) ไมโครเวฟ วิถีชีวิตที่เร่งรีบ นอนดึก จิตที่เป็นลบ เช่น
ความเครียด บริโภคนิยม แก่งแย่งแข่งขัน ความโกรธ ความซึมเศร้า ยาแผนปัจจุบัน และวัคซีน”
“หากต้องการรักษาความเจ็บปวดให้หายไป มีสุขภาพที่ดี และตายอย่างสงบสุข ควรปรับเปลี่ยน
ทัศนคติต่อสุขภาพเสียใหม่ และตระหนักว่าไม่มีหมอ หรือยาตัวใดให้สุขภาพที่ดีแก่เราได้ สุขภาพที่ดี และ
ความสุขทีแ่ ท้จริงคือ การมองกลับไปหาร่างกายของตนเอง เพราะนัน่ คือพลังแห่งการบำบัดและเยียวยาอันล้ำค่า”
ดร.เจค็อบแจกแจง
ทำความรู้จักร่างกายตน
ดร.เจค็อบ อธิบายว่า ผู้คนสมัยนี้รู้จักทุกสิ่งรอบตัวทั้งดวงดาว ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ แต่รู้จัก
ร่างกายตนเองน้อยมาก ร่างกายรู้ว่าจะร้องขออาหาร น้ำ การพักผ่อน การย่อยอาหาร ขับของเสีย และสารพิษ
ออกมาได้อย่างไร จะเจริญเติบโต และรักษาเยียวยาปัญหาในร่างกายได้อย่างไร ร่างกายไม่ได้โง่เขลาเหมือนลา
มันมีกลไกที่แสนชาญฉลาด เป็นกลไกทางจิตวิญญาณ กลไกทางจิตใจและกลไกทางกาย หน้าที่ของเราคือ
ต้องยอมให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเอง
“ร่างกายรู้จักวิธีขับสารพิษออกมา โดยมีช่องทางหลัก ๕ ช่องทาง คือ ๑. การหายใจ ด้วยการหายใจ
เข้าลึกๆ แล้วค่อยๆ ผ่อนออกอย่างช้าๆ ซึ่งเป็นการขับพิษ ทำให้ร่างกายสะอาด และส่งผลให้ปอดมีพลังอีกด้วย
๒. การขับพิษทางเหงื่อ ๓. ทางปัสสาวะ คือไตจะกรองของเสียจากกระแสโลหิตและขับออกมาในรูปปัสสาวะ
๔. อุจจาระ มาจากกากอาหารที่กินเข้าไป และ ๕. ประจำเดือน ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของผู้หญิง”
ดร.เจค็อบ บอกว่า ถ้าหากช่องทางการขับพิษเหล่านี้มีปัญหา อุดตัน หรือทำงานได้ไม่เต็มที่ เช่น
การหายใจผิดปกติจะทำให้แก๊สพิษถูกสะสมไว้ในร่างกาย ทำให้รา่ งกายรูส้ กึ ไม่สดชืน่ ออกซิเจนจะเป็นตัวบ่งบอก
ในเรือ่ งสุขภาพทีด่ ไี ด้ การขับเหงือ่ หลายๆคนไม่ชอบเมือ่ มีเหงือ่ จะนำแป้งมาอุดตันรูขมุ ขน แต่แท้จริงแล้วรูขมุ ขน
เป็นที่ระบายสารพิษ ซึ่งถ้าไม่ระบายออกจะเป็นอันตรายต่อไต สารพิษที่อันตรายที่สุดจะออกมากับเหงื่อ
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ทางอุจจาระหากมีอาการท้องผูกจะทำให้ปวดหัวหรือเป็นสิว กระเพาะอาหารและร่างกายของเรามีขีดจำกัด
ดังนั้นควรให้ความเคารพต่อขีดจำกัดนั้น
“ในปัจจุบันอากาศ น้ำ อาหารล้วนมีพิษปนเปื้อนมาก ร่างกายจึงต้องขับสารพิษด้วยวิธีพิเศษมากขึ้น
นัน่ คือ การเป็นหวัด เมือ่ เกิดอาการหวัดจะมีนำ้ มูกไหล หรือมีเสมหะ ไอ และจามร่วมด้วย แต่ถา้ เรากินยา ยาจะไป
หยุดน้ำมูก กักเก็บไว้ในปอด และในโพรงไซนัส ดังนั้นอาการหวัดจึงไม่ต่างอะไรจากการขับอุจจาระ ถ้าน้ำมูก
หรือเสมหะตกค้างอยู่ในร่างกายจะทำให้เกิดอาการหอบหืด และหากใช้ยายับยั้งจะทำให้เป็นไมเกรน”
“การอาเจียน ท้องร่วง เป็นไข้ อาการอื่นๆ เช่น สิว ตกขาว ฝี ผื่นคัน ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นช่องทางขับ
พิษพิเศษเช่นเดียวกัน ไม่ควรใช้อะไรไปหยุดยัง้ การขับพิษแบบพิเศษของร่างกาย เช่น อาการไข้จะมีความร้อนสูง
ซึ่งเป็นการเผาผลาญพิษภายในร่างกาย” ดร.เจค็อบ กล่าวถึงระบบขับพิษที่แสนอัจฉริยะของร่างกาย
ไขปริศนาศาสตร์แห่งธรรมชาติบำบัด
…แล้ววิธีใดจะเป็นวิธีที่สามารถรักษากาย ใจ และมีชีวิตที่ห่างไกลโรคได้ดีที่สุด
ดร.เจค็อบ เล่าว่า ธรรมชาติบำบัดคือ การรักษากาย ใจ และจิตวิญญาณโดยอาศัยกระบวนการธรรมชาติ
ในการรักษาเยียวยา ดำเนินชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ เช่น อาหาร แสงแดด อากาศ น้ำ โคลน เป็นต้น
เพราะถ้าร่างกายและจิตใจสมดุลกันก็จะมีพลังกำจัดโรคได้ทุกชนิด เป้าหมายที่แท้จริงของธรรมชาติบำบัด คือ
การกลับมาใช้ชีวิตให้สอดผสานกับธรรมชาติ ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและเป็นสุข เพราะร่างกายมนุษย์ คือ
ธรรมชาติ
การรักษาด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดมี ๓ ขั้นตอน คือ ๑. ชำระล้าง ๒. เยียวยา และ ๓. ฟื้นฟู อย่างไรก็ตาม
การรักษาตามแนวธรรมชาติบำบัดต้องให้กายและใจดูแลตัวเองด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีการ
กินอาหาร การอดอาหาร การอาบแดด การล้างพิษ เป็นต้น เพื่อปรับธาตุให้สมดุล
ทั้งนี้ การดูแลตนเองตามแนวธรรมชาติบำบัดเริ่มด้วยการเล่นโยคะ ถ้าพูดถึงการออกกำลังโยคะ
จะทำให้สุขภาพที่ดีถึง ๙๐% การว่ายน้ำ ๗๐% การวิ่ง ๖๐% ส่วนการเดิน ๓๐% และไทเก๊กก็ดีเช่นกันเพราะ
ไม่ทำให้ขอ้ ต่อเสีย ส่วนการออกกำลังกายชนิดอืน่ ๆ เป็นอันตราย คนทีม่ สี ขุ ภาพดีไม่ควรออกกำลังหนักจนเกินไป
เพราะจะทำให้ข้อต่อเสื่อมถ้าหากเป็นผู้ป่วยไม่ควรออกกำลังกายเพราะร่างกายต้องการการพักผ่อน ต่อมาคือ
การชำระล้างคอและล้างจมูกด้วยน้ำมะนาวผสมเกลือป่นและน้ำอุน่ ล้างคอโดยการกลัว้ คอประมาณ ๑๐ คำกลัว้
ซึ่งน้ำล้างคอจะเข้มข้นกว่าน้ำล้างจมูก และล้างตาด้วยการกะพริบตาในน้ำสะอาด ๒๐ ครั้ง
“ควรทำความสะอาดร่างกายด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ไม่มีสารเคมีผสม อาบแดดก็เป็นแนวทาง
ธรรมชาติบำบัดเช่นกัน เวลาที่เหมาะสมในการอาบแดดคือ ตอนเช้าก่อน ๙.๐๐ น. และช่วงเย็นควรปฏิบัติหลัง
๑๖.๓๐ น. สวมใส่ชดุ ผ้าฝ้ายสีขาวหรือสีออ่ น อาจยืนหรือนัง่ ก็ได้ หันหน้าและหันหลังให้รบั แสงแดดข้างละ ๑๕ นาที
โดยหลับตา”
ส่วนเรื่องอาหารควรกินผลไม้สดและผักสด เพราะอาหารเหล่านี้เป็นอาหารที่มีอันตรายน้อยที่สุด
และควรกินตามฤดูกาล หลักในการกินคือ ไม่ควรกินผลไม้ทม่ี รี สชาติตา่ งกันควรกินผลไม้ทม่ี รี สชาติเปรีย้ วเหมือนกัน
หรือหวานเหมือนกัน เพราะร่างกายจะใช้นำ้ ย่อยคนละชนิดกัน หากกินรสชาติตา่ งกัน แต่ถา้ เป็นผลไม้ชนิดเดียวกัน
จะดีที่สุด ไม่ควรกินผลไม้กับผักด้วยกัน ห้ามกินแป้งกับผลไม้ และแป้งกับโปรตีนด้วยกัน
“ประมาณ ๖ โมงเช้า ให้ดื่มน้ำมะพร้าวอ่อน น้ำผลไม้ น้ำผักคั้น หรืออาจใช้น้ำผึ้ง ๒ ช้อน ผสมน้ำเปล่า
๒ แก้ว หรือผสมน้ำมะนาวร่วมด้วยแทนการดื่มกาแฟหรือชา เพราะการดื่มน้ำเหล่านี้จะช่วยบำบัดและเยียวยา
ระบบประสาท ทำให้ตาเย็นลง ก่อนจะกินอะไรเข้าไปควรตั้งคำถามกับตัวเอง ๔ ข้อ ตามลักษณะ ๔ ประการ
ของอาหาร คือ อาหารนั้นมีคุณสมบัติชำระล้าง เยียวยา ฟื้นฟูพลังงาน หรือก่อให้เกิดมลพิษ คุณสมบัติของ

๘๐

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

น้ำมะพร้าว คือ ชำระล้าง ฟื้นฟูพลัง และเยียวยาปัญหาสุขภาพ แต่กาแฟและชาก่อให้เกิดมลพิษและทำให้
มีพลังงานเพียงเล็กน้อยเท่านัน้ ส่วนน้ำตาลขัดขาวต้องการแคลเซียมมาย่อยตัวมันเอง ดังนัน้ มันจะดูดแคลเซียม
จากร่างกายของเราไปย่อย พบว่าเมือ่ คนเราอายุยา่ งเข้า ๒๑ - ๒๒ ปี จะมีปญั หาเรือ่ งฟัน ทัง้ นีเ้ พราะกินน้ำตาลขัดขาว
เข้าไปมาก ส่วนนมถือว่าดีมากสำหรับเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ ควรดื่มเฉพาะนมแม่ และดื่มถึงอายุ ๒ ขวบเท่านั้น”
ดร.เจค็อบ บอกด้วยว่า ในมื้อเช้าและมื้อเย็นควรกินผลไม้ ส่วนมื้อกลางวันกินข้าวกล้อง ผักสด
และอาหารมังสวิรัติ ซึ่งเท่านี้ก็เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย แต่สามารถปรับเปลี่ยนมากินข้าวมื้อเย็น
และกินผลไม้มื้อกลางวัน หรือกินข้าวมื้อเช้าก็ได้ สำหรับผู้ป่วยอาการหนักบางคนอาจจะต้องให้งดข้าวกินแต่
ผลไม้ทั้งสามมื้อ
กล่าวคือผลไม้จะช่วยฟื้นฟูพลังและชำระล้าง อาหารปรุงสุกอันดับแรกจะให้พลัง และอันดับ ๒
จะทำให้เกิดสารพิษและของเสีย แต่ถ้ากินปลา ไข่ หรือเนื้อสัตว์สิ่งเหล่านี้จะให้สารพิษมาเป็นอันดับ ๑ ไม่มี
คุณสมบัติในการเยียวยา และใช้พลังของร่างกายล้างสารพิษมากขึ้น
ที่สำคัญคือ ควรกินอาหารเพียง ๓ มื้อเท่านั้น แม้แต่การกินลูกอมเพียงเม็ดเดียวระหว่างมื้อก็ไม่ควรทำ
ซึง่ ระหว่างมือ้ สามารถดืม่ น้ำผลไม้ได้ ๒ ครัง้ ซึง่ การกินทัง้ ๕ ครัง้ นี้ ร่างกายสามารถรับไว้ได้ และร่างกายสามารถ
ทำงานติดต่อกันได้ตลอดเวลาโดยไม่มีปัญหาถ้ากินอาหารเหล่านี้ ส่วนอาหารในตู้เย็น และอาหารที่ปรุงสุก
นานเกิน ๓ ชั่วโมงไม่ควรกิน เพราะถือว่ามีสารพิษ
“การเยียวยาทีส่ มบูรณ์ตามแนวธรรมชาติบำบัด นอกจากจะปรับเปลีย่ นการกินแล้วควรแช่สะโพกและ
หลังร่วมด้วย อีกสิ่งหนึ่งคือ การปรับเปลี่ยนการนอน ควรเข้านอนไม่เกิน ๔ ทุ่ม เพราะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมน
ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตในขณะที่เราหลับตั้งแต่ ๔ ทุ่มถึงเที่ยงคืน เพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ควรเข้านอน
หลังอาหารเย็นอย่างน้อย ๓ ชั่วโมง หากหลับสนิทการนอนเพียง ๕ - ๖ ชั่วโมง ก็ถือว่าเพียงพอ และควรตื่นก่อน
๖ โมงเช้า นอกจากนั้นอาจใช้วิธีล้างพิษร่วมด้วย”
“การดูแลตนเองเบื้องตน เช่น เมื่อมีอาการปวดศรีษะ นอนไม่หลับ หรือวิงเวียนศีรษะ ในหนึ่งวัน
ควรใช้น้ำราดศีรษะ ๕ ครั้งต่อวัน โดยราดติดต่อกันนาน ๕ นาที และใน ๕ ครั้ง ควรราดก่อนเข้านอน ๑ ครั้ง
ส่วนการพอกโคลนและการใช้ผ้าเปียกจะช่วยให้หายจากความเจ็บปวด เช่น เมื่อปวดหัวไหล่พันด้วยผ้าเปียก
๑ - ๒ สัปดาห์ อาการเจ็บปวดก็จะหาย”
ดร.เจค็อบ สรุปทิ้งท้ายเอาไว้ว่า ธรรมชาติบำบัดสามารถรักษาได้ทุกโรคแต่ไม่ใช่ทุกคน กระบวนการ
เยียวยาเกือบทัง้ หมดขึน้ อยูก่ บั สภาพจิตใจและสังคมมากกว่าสภาพร่างกายของคนไข้ การปฏิบตั ติ นตามแนวทาง
ธรรมชาติบำบัดต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต้องควบคุมตัวเองจากการเย้ายวนของอาหารที่ไร้ประโยชน์
ธรรมชาติบำบัดต้องมีวินัยทั้งกาย ใจและทนต่อแรงกดดันทางสังคม

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

๑. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก:http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=๙๕๐
๐๐๐๐๐๖๒๑๒๔,พัชรี โคสนาม นักศึกษาฝึกงาน คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
รู้จัก ดร.เจค็อบ
ดร.เจค็อบ วาทักกันเชรี นักธรรมชาติบำบัด ผูท้ ดลองปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธธี รรมชาติบำบัดกับตนเองและเยียวยา
ผู้ป่วยเรื้อรังจำนวนมากจนหายมากว่า ๒๐ ปี เปิดศูนย์ธรรมชาติบำบัดหลายแห่งในรัฐเคราล่าทางภาคใต้ของ
อินเดีย คำขวัญของศูนย์ คือ เข้ามาคุณเป็นคนไข้กลับออกไปคุณเป็นหมอ และเขายังเป็นนักเคลื่อนไหว
เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมตามแนวทางมหาตมะ คานธี

๘๑

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

แผนการสอนที่ ๕
ปัจจัยการเกิดโรคตามพระไตรปิฎก
และกลไกการเกิดโรคในปัจจุบัน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) และผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในกลุ่มพระสงฆ์ พฤติกรรมเสี่ยง การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ
และการดูแลเบื้องต้น

เนื้อหาวิชา :






โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
ข้อเข่าเสื่อม
ภาวะสมองเสื่อม
โรคอ้วน โรคไต
โรคตับ โรคตา

ระยะเวลา : ทฤษฎี ๔ ชั่วโมง
รูปแบบ/วิธีการสอน :



การบรรยาย
การอภิปรายกลุ่ม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

๑. วิทยากรนำเข้าสู่บทเรียน ด้วยคำถามเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยในกลุ่มพระสงฆ์ พฤติกรรมเสี่ยง
การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลเบือ้ งต้น เป้าหมายชีวติ แลกเปลีย่ นความคิดความเห็นประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน
๒. ร่วมกันสรุปผลจากความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มและเสนอความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม
๓. วิทยากรสรุปพร้อมให้คำเสนอแนะ

สื่อประกอบการเรียนการสอน/อุปกรณ์ :


คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.)

สื่อการอบรม : ไฟล์นำเสนอ โปสเตอร์ แผ่นพับ ข่าวจากหนังสือพิมพ์
๘๒

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

คำแนะนำสำหรับวิทยากร :

ควรจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจ
และจูงใจเข้าสู่บทเรียน และร่วมแสดงความคิดเห็น
 กิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้นผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุด


การประเมินผล :




สังเกตการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม
ประเมินจากการถาม - ตอบ

ใบความรู้ที่ ๕.๑

โรคที่พบบ่อยในกลุ่มพระสงฆ์
โรคที่พบบ่อยในกลุ่มพระสงฆ์

โดยเฉพาะพระสงฆ์กลุ่มวัยผู้สูงอายุ ส่วนหนึ่งการเจ็บป่วยจะสะสมตั้งแต่ในวัยหนุ่มสาวหรือวัยทำงาน
แต่ไม่ได้ดูแลอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้อาการโรครุนแรงขึ้นในวัยสูงอายุ หลายโรคเกิดจากการประพฤติปฏิบัติ
ที่ไม่เหมาะสม ทั้งการบริโภคอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกายและขาดการควบคุม
อารมณ์ที่ดี

๑. ความดันโลหิตสูง
ความดันโลหิต เป็นแรงดันเลือดที่เกิดจากหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย ซึ่งวัดได้ ๒ ค่า คือ
ความดันโลหิตค่าบน คือ แรงดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัว
ความดันโลหิตค่าล่าง คือแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัว
ในคนปกติ ความดันโลหิต ไม่ควรเกิน ๑๓๐/๘๕ มิลลิเมตรปรอท (จากการประชุมร่วมขององค์การ
อนามัยโลก และ International Society of Hypertension ปี ๑๙๙๙)
ส่วนความรุนแรงของความดันโลหิตที่สูงนั้น ให้พิจารณาจากค่าความดันตัวบนและความดันตัวล่าง
ทั้งสองค่า โดยถือระดับความดันโลหิตที่สูงกว่าเป็นเกณฑ์ เช่น ความดันโลหิต ๑๕๐/๑๑๐ มิลลิเมตรปรอท
ความดันตัวบน ๑๕๐ มิลลิเมตรปรอท จะอยู่ในระดับอ่อน แต่ความดันตัวล่าง ๑๑๐ มิลลิเมตรปรอท
จะอยู่ในระดับรุนแรง ดังนั้น ผู้ป่วยรายนี้ก็ต้องจัดอยู่ในกลุ่มความดันโลหิตสูงระดับรุนแรง เป็นต้น

๘๓
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ตารางแสดงความดันโลหิตสูงในระดับต่างๆ ซึ่งแบ่งตามความรุนแรง
ในผู้ใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป

ระดับความดันโลหิต

ความดันตัวบน
(มม. ปรอท)

ความดันตัวล่าง
(มม. ปรอท)

๑๔๐ - ๑๕๙
๑๖๐ - ๑๗๙
> ๑๘๐
> ๑๔๐

๙๐ - ๙๙
๑๐๐ - ๑๐๙
> ๑๐๙
< ๙๐

ระดับ ๑ ความดันโลหิตสูงอย่างอ่อน
ระดับ ๒ ความดันโลหิตสูงปานกลาง
ระดับ ๓ ความดันโลหิตสูงรุนแรง
ความดันโลหิตสูงเฉพาะตัวบน

สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง

มากกว่าร้อยละ ๙๐ ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะตรวจไม่พบสาเหตุ เชื่อว่าเกิดจาก ๒ ปัจจัยใหญ่ คือ
๑. กรรมพันธุ์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่แก้ไขไม่ได้ จากหลักฐานทางระบาดวิทยา พบว่าผู้ที่มีบิดาหรือมารดา
เป็นความดันโลหิตสูง มีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูงได้มากกว่าผู้ที่บิดามารดาไม่เป็น ยิ่งกว่านั้น ผู้ที่มีทั้งบิดา
และมารดาเป็นความดันโลหิตสูง จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมากที่สุด ผู้สูงอายุก็มีโอกาสเป็นความดันโลหิตสูง
เมื่ออายุมากขึ้นๆ
๒. สิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็นปัจจัยทีแ่ ก้ไขได้ เช่น ภาวะอ้วน เบาหวาน การรับประทานอาหารรสเค็ม การดืม่
สุรา และการสูบบุหรี่ ภาวะเครียด เป็นต้น
ส่วนความดันโลหิตสูงที่มีสาเหตุพบได้น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ผู้ป่วยในกลุ่มนี้แม้จะพบเป็นจำนวนน้อย
แต่ก็มีความสำคัญ เพราะบางโรคอาจรักษาให้หายขาดได้ สาเหตุที่พบบ่อย คือ
โรคไต
หลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงไตตีบ
ยาบางชนิด เช่น ยาคุมกำเนิด
หลอดเลือดแดงใหญ่ที่ออกจากหัวใจตีบ
เนื้องอกของต่อมหมวกไต

อาการของโรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงระดับอ่อน หรือปานกลาง มักจะไม่มอี าการอะไร แต่มกี ารทำลายอวัยวะต่างๆ ไปทีละน้อย
อย่างช้าๆ จนผูป้ ว่ ยเกิดผลแทรกซ้อนในทีส่ ดุ เช่น หัวใจล้มเหลว หัวใจขาดเลือด ไตเสือ่ มสมรรถภาพ หรืออัมพาต
อัมพฤกษ์ ความดันโลหิตโลหิตสูงจึงมักได้รับการขนานนามว่า “ฆาตกรเงียบ”
ความดันโลหิตสูงอย่างรุนแรง ผู้ป่วยอาจเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นได้ เช่น เลือดกำเดาออก ตามองไม่เห็น
ข้างหนึ่งชั่วคราว เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก เวียนศีรษะ ปวดศีรษะตุบๆ เป็นต้น แต่อาการเหล่านี้ไม่จำเพาะ
เพราะอาจเกิดจากสาเหตุอื่นก็ได้ เช่น ไข้ เครียด ไมเกรน เป็นต้น
ดังนั้น เมื่อเกิดอาการผิดปกติ จึงความปรึกษาแพทย์ เพราะถ้าพบความดันโลหิตสูงมากจะได้รักษา
ได้ถูกต้อง และทันท่วงที ซึ่งเมื่อความดันโลหิตลดลงมาเป็นปกติ อาการดังกล่าวก็จะหายไป
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ผลแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง

ภาวะความดันโลหิตสูงที่เป็นอยู่นาน และไม่ได้รับการรักษา จะทำให้เกิดการทำลายของอวัยวะสำคัญ
ต่างๆ ในร่างกายได้ เช่น หัวใจ สมอง ไต หลอดเลือด และตา เป็นต้น เพราะความดันโลหิตที่สูงที่เป็นอยู่นาน
จะทำให้ผนังหลอดเลือดแดงหนาตัวขึน้ และรูเล็กลง ทำให้เลือดทีไ่ ปเลีย้ งอวัยวะต่างๆ ลดลง ส่งผลให้อวัยวะเหล่านี้
ทำงานได้ไม่เป็นปกติ และหากทำลายรุนแรงมากพอ อาจทำให้ถึงแก่กรรมได้ ระยะเวลาที่เป็นความดันโลหิตสูง
จนเกิดผลร้ายดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับระดับความดันโลหิต เช่น ระดับอ่อนและปานกลาง จะใช้เวลานานมากกว่า
๑๐ ปี ระดับรุนแรงจะใช้เวลาสั้นกว่านี้ ผลแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูงมีดังนี้
๑. หัวใจ
ความดันโลหิตสูง จะมีผลต่อหัวใจ ๒ ทาง คือ ทำใหัหัวใจโต หลอดเลือดหัวใจหนาตัว
และแข็งตัวขึ้น ทำให้เกิดการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด หรือหัวใจล้มเหลว ทำให้มีอาการเหนื่อยหอบ
นอนราบไม่ได้หรือหัวใจเต้นผิดปกติ ทำให้มีอาการใจสั่น
๒. สมอง
ความดันโลหิตสูง เป็นสาเหตุของอัมพาต อัมพฤกษ์ ที่พบบ่อย ซึ่งมักจะเกิดจากหลอดเลือดเล็กๆ
อุดตัน โดยเกล็ดเลือด ซึ่งพบบ่อยหรือเกิดจากหลอดเลือดในสมองแตก ทำให้เลือดออกในสมอง
๓. ไต
เป็นอวัยวะที่มีหลอดเลือดมากที่สุดในร่างกาย ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด ความ
ดันโลหิตสูงก็มีผลต่อหลอดเลือดที่ไต เช่นเดียวกับหลอดเลือดหัวใจ ทำให้เลือดไปเลี้ยงไตไม่พอ มีผลให้
ไตเสื่อมสมรรถภาพ จนถึงขั้นไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยจะมีอาการเริ่มแรกของภาวะไตวายเรื้อรัง คือ ปัสสาวะบ่อย
ตอนกลางคืน ขาบวมตอนสาย หากเป็นมากจะมีอาการอ่อนเพลีย ไม่ค่อยมีแรงจากภาวะซีด ซึ่งมักพบในผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรัง และคลื่นไส้ อาเจียน ซึมลง ในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย
๔. ตา
ความดันโลหิตสูงจะมีผลต่อหลอดเลือดทีต่ า เช่น เลือดออกทีจ่ อตา หลอดเลือดเล็กๆ ทีจ่ อตาอุดตัน
หรือทำให้จอตาหลุดลอกออกได้ ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการใดๆ หรือตามัว จนถึงตาบอดได้ เบาหวาน ซึ่งมักพบร่วม
กับความดันโลหิตสูง จะทำให้เกิดผลแทรกซ้อนทางตาได้เร็ว
๕. หลอดเลือด
ความดันโลหิตสูง จะทำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงของหลอดเลือดทัว่ ร่างกาย ทำให้หลอดเลือดตีบแคบ
หรือโป่งพอง มีผลทำให้เลือดไปเลี้ยงบริเวณแขนขา และอวัยวะภายในลดลง ผู้ป่วยเดินไม่ได้ไกลเพราะปวดขา
จากการขาดเลือด ต้องนั่งพักจึงจะหาย และเดือนต่อได้

จุดมุ่งหมายในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง

ปัจจุบัน ความดันโลหิตสูง จัดเป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคที่ทำให้เกิดผลแทรกซ้อนของโรคหัวใจและ
หลอดเลือด ซึ่งรวมทั้งหลอดเลือดที่สมองและไตด้วย จุดมุ่งหมายของการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง
เพื่อลดอัตราทุพลภาพและอัตราตาย ซึ่งจะเกิดจากภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด
การดูแลเฉพาะแต่ความดันโลหิตสูงเท่านั้น จะทำให้ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น แพทย์ต้องค้นภาวะอื่นๆ
ที่อาจพบในตัวผู้ป่วยด้วย เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ภาวะอ้วน ผนังหัวใจห้องซ้ายล่างหนา โรคเก๊าท์ เป็นต้น
ซึ่งแพทย์จะต้องดำเนินการควบคุมและรักษาคู่ไปกับการรักษาความดันโลหิต จึงจะได้ผลดีและมีประสิทธิภาพเต็มที่
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การรักษาโรคความดันโลหิตสูง

การรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ประกอบด้วย
๑. การรักษาโดยไม่ใช้ยา นั่นคือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดต่อไป
๒. การรักษาด้วยยา ซึ่งมีหลายกลุ่ม แพทย์สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย

ข้อแนะนำสำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

ต่อไปนี้ เป็นขั้นตอนที่ท่านควรปฏิบัติเพื่อช่วยแพทย์ของท่านในการควบคุมความดันโลหิต
๑. การควบคุมอาหาร
การลดน้ำหนัก สามารถช่วยลดความดันโลหิตได้ และช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด แม้ท่าน
จะไม่จัดว่าอ้วน แต่การลดอาหารประเภทไขมันก็เป็นสิ่งที่ดี หลีกเลี่ยง หรือลดการใช้เนย ไขมัน และน้ำมัน
ในการปรุงอาหาร หลีกเลีย่ งอาหารทอด ให้รบั ประทานอาหารประเภทอบ นึง่ ต้ม แทน  รบั ประทานอาหารประเภทผัก
ถั่ว ผลไม้ ให้มากขึ้น หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา ดื่มน้ำ กาแฟที่ไม่มีคาเฟอีน นมพร่องไขมัน และน้ำผลไม้
๒. รับประทานอาหารที่ไม่เค็มจัด
การรับประทานเกลือมาก จะทำให้ความดันโลหิตสูงและไตทำงานหนัก การลดปริมาณเกลือ
ในอาหาร ควรปรึกษาแพทย์ของท่านก่อน หลีกเลีย่ งอาหารประเภทของดองเค็ม เนือ้ เค็ม ซุปกระป๋อง ใช้เครือ่ งเทศ
แทนเกลือ หรือผงชูรส รับประทานแต่อาหารว่างทีม่ เี ครือ่ งหมาย “เกลือต่ำ” (low salt) หรือ “ปราศจากเกลือ”
(salt-free)
๓. หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอารมณ์เครียด
หากเป็นไปได้ พยายามเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เครียด ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน พยายาม
ตอบสนองอย่างมีสติและนุ่มนวลต่อสภาวะเครียด ซึ่งท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือหลีกเลี่ยงได้
๔. หยุดสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งในปอด อัมพาต โรคหัวใจขาดเลือด และ
ความดันโลหิตสูงได้ บุหรี่ ทำให้เกิดการทำลายและส่งเสริมการหดตัวของหลอดเลือด ทำให้เพิ่มอัตราเสี่ยงต่อ
การเกิดอัมพาต
๕. งด หรือ ลดการดื่มแอลกอฮอล์
การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก เป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง
ควรงดหรือดื่มปริมาณน้อย เช่น ในวันหนึ่งๆ ไม่ควรดื่มสุราเกิน ๖๐ ลบ.ซม เบียร์ไม่เกิน ๗๒๐ ลบ.ซม.
ไวน์ไม่เกิน ๒๖๐ ลบ.ซม.
๖. ออกกำลังกายแต่พอประมาณ
การเดินวันละ ๒๐ - ๓๐ นาที จะช่วยท่านลดน้ำหนักได้ ช่วยทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้น
และป้องกันโรคของหลอดเลือดได้ ก่อนเริ่มออกกำลังกายใดๆ ควรปรึกษาแพทย์ของท่านก่อน
๗. รับประทานยาให้สม่ำเสมอตามแพทย์สั่ง
แจ้งให้แพทย์ท่านทราบถึงยาต่างๆ ที่ท่านรับประทานอยู่ เช่น ยาคุมกำเนิด ยาแก้ปวด เป็นต้น
รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด หากมียาชนิดใดที่ทำให้ท่านรู้สึไม่สบาย ควรแจ้งให้แพทย์ของ
ท่านทราบทันที เพราะว่าท่านอาจต้องการยาในขนาดที่ลดลงหรือเปลี่ยนยา รับประทานยาให้สม่ำเสมอ
จนกว่าแพทย์ของท่านจะบอกให้หยุด
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๘. ตรวจวัดความดันโลหิตสม่ำเสมอ
ในกรณีท่านมีเครื่องวัดความดันโลหิตที่บ้าน ควรปรึกษาแพทย์ เพื่อเรียนรู้วิธีวัดความดันโลหิต
ที่ถูกต้อง อาจทำการวัดความดันโลหิตสัปดาห์ละครั้ง หรือเมื่อมีอาการเครียด ปวดศีรษะ ไม่จำเป็นต้อง
วัดความดันโลหิตถี่เกินความจำเป็น และควรจดบันทึกวัน เวลา ค่าที่วัดได้ทุกครั้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแพทย์
ของท่านในการควบคุมความดันโลหิต

๒. เบาหวาน
เบาหวานเกิดจากร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลิน ทำให้เผาผลาญน้ำตาลในเลือดไม่ได้ระดับน้ำตาล
ในเลือดสูงขึ้นและขับออกทางปัสสาวะ เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงนานๆ จะทำให้หลอดเลือดเสื่อมและเสียหาย

อาการเบาหวาน

ปัสสาวะบ่อย ดืม่ น้ำมาก กินเก่ง หิวบ่อย น้ำหนักลด รวมทัง้ มีอาการจากร่างกายขาดน้ำ เช่น อ่อนเพลีย
วิงเวียน มึนงง ตามัว คอแห้ง และสมรรถภาพทางเพศเสื่อม

ข้อแนะนำ

๑. ต้องรักษาต่อเนื่องยาวนานหรือตลอดชีวิตการรักษาอย่างจริงจังจึงจะมีชีวิตปกติได้ ถ้ารักษา
ไม่จริงจัง จะอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนได้มาก
๒. ผู้ป่วยที่กินยาหรือฉีดยารักษาเบาหวานอยู่ อาจเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำมีอาการใจหวิว ใจสั่น
หน้ามืด ตาลาย เหงื่อออก ตัวเย็นเหมือนขณะหิวข้าว ถ้าน้ำตาลในเลือดต่ำมากๆ อาจเป็นลมหมดสติ หรือชักได้
ผูป้ ว่ ยควรระวังดูอาการดังกล่าว และพกพาน้ำตาลหรือของหวานติดตัวประจำ ถ้าเริม่ มีอาการดังกล่าว ให้ผปู้ ว่ ย
รีบกินน้ำตาลหรือของหวาน
๓. อย่าซื้อยาชุดกินเอง
๔. แนะนำให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า ๔๐ ปี และมีญาติพี่น้องเป็นเบาหวานหรือคนอ้วน ควรตรวจหา
น้ำตาลในปัสสาวะหรือเลือดเป็นระยะ หากพบเป็นเบาหวาน ในระยะเริ่มแรกจะได้รักษาแต่เนิ่นๆ

การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวาน

๑. พบแพทย์และตรวจปัสสาวะ และตรวจเลือดตามที่แพทย์นัด
๒. กินยาลดน้ำตาล หรือฉีดอินซูลิน และปฏิบัติตัวตามคำแนะนำแพทย์
๓. ควรควบคุมอาหารการกินอย่างเคร่งครัด เช่น กินอาหารให้พอดี ไม่กนิ จุบจิบ งดเว้นอาหารหวานๆ
อาหารประเภทแป้งและไขมัน โดยเฉพาะไขมันจากกะทิ
๔. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง
๕. พักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตใจให้ร่าเริง ไม่เครียด ไม่วิตกกังวล
๖. งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๗. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดเท้า ไม่สวมรองเท้าที่คับเกินไป ถ้ามีแผลที่เท้าต้องรีบรักษาทันที
๘. มีลูกอมหรือน้ำตาลติดตัวไว้เสมอ
๙. ควรมีบัตรหรือสัญลักษณ์ที่แสดงว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานติดตัวตลอด
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๓. ข้อเข่าเสื่อม
ผู้สูงอายุจะเริ่มมีการข้อเสื่อมขึ้นกับการใช้งานข้อและสภาพร่างกาย ถ้าน้ำหนักมากน้ำหนักจะกด
กระแทกข้อ ข้อจะเสื่อมเร็ว ถ้าใช้งานข้อมากๆ เช่น เดินมาก ยืนมาก หรือเดินขึ้นลงบันไดมากๆ นั่งยองๆ มาก
ข้อจะเสื่อมเร็ว

อาการ
ในข้อ

ปวดข้อ ในระยะแรกจะปวดเมื่อเดินมาก ยืนมาก หรือเดินขึ้นลงบันไดมากๆอาจมีเสียงดังกร๊อบแกร๊บ

ข้อแนะนำ

ถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวมากให้ลดน้ำหนัก โดยการควบคุมอาหารและออกกำลังกาย
ลดการใช้งานข้อเข่า เช่น หลีกเลี่ยงการนั่งยองๆ ควรใช้ส้วมนั่งราบ หลีกเลี่ยงการเดินขึ้นลงบันได
มากๆ เพื่อป้องกันข้อเข่าเสื่อม
 บริหารกล้ามเนือ้ บริเวณรอบๆ ข้อให้แข็งแรง เช่น บริหารกล้ามเนือ้ หน้าขา ๒ ข้าง โดยการยกขาขึน้
และเกร็งไว้สักครู่ ควรทำบ่อยๆ เพื่อป้องกัน หรือชะลอข้อเข่าเสื่อม



๔. ภาวะสมองเสื่อม
ภาวะที่ความสามารถทางสติปัญญาลดลง คิดและจำไม่ได้ มักพบในผู้สูงอายุ ทำให้มีอาการหลงลืม
การใช้ภาษาผิดปกติ พฤติกรรมและอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย

อาการ

อาการเริ่มแรก จะลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ไม่นาน ในขณะที่ความจำเรื่องในอดีตจะยังดีอยู่ ผู้ป่วย
อาจถามซ้ำเรื่องที่เพิ่งจะบอกไป หรือพูดซ้ำเรื่องที่เพิ่งเล่าให้ฟัง อาการอื่นๆ เช่น วางของแล้วลืม ทำสิ่งที่เคย
ทำประจำไม่ได้ สับสนเรือ่ งวัน เวลา สถานที่ นึกคำพูดไม่คอ่ ยออกหรือใช้คำผิดๆ อารมณ์ พฤติกรรมและบุคลิกภาพ
เปลี่ยนแปลงจากเดิม การตัดสินใจแย่ลง ไม่มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ อาการต่างๆ เหล่านี้จะสะสมมากขึ้น จนมี
ผลต่อการทำงานและกิจวัตรประจำวัน ซึง่ การทีพ่ บการเปลีย่ นแปลงได้เร็วหรือช้า ขึน้ กับระดับความสามารถเดิม
การศึกษาและหน้าที่เดิมของผู้สูงอายุ รวมถึงการช่างสังเกตและเอาใจใส่ของญาติด้วย

ข้อแนะนำ

ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีป้องกันโรคนี้ อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตัวบางอย่าง จะช่วยให้สมองมีความจำ
ที่ดีได้ ได้แก่
๑. หลีกเลี่ยงยาหรือสารที่ทำอันตรายสมอง เช่น ดื่มเหล้าจัด กินยาโดยไม่จำเป็น
๒. ฝึกสมอง ได้แก่ ฝึกให้สมองได้คิดบ่อยๆ เช่น อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ คิดเลข ดูเกมส์ตอบปัญหา
ฝึกหัดการใช้อุปกรณ์ใหม่ๆ เป็นต้น
๓. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ ๓ - ๕ ครั้ง เช่น เดินเล่น รำมวยจีน เป็นต้น
๔. พูดคุยพบปะผู้อื่นบ่อยๆ เช่น ไปวัดหรือร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น
๕. ตรวจสุขภาพประจำปี
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๖. ระมัดระวังอุบัติเหตุต่อสมอง ระวังหกล้ม เป็นต้น
๗. มีสติในสิ่งต่างๆ ที่กำลังทำ และฝึกสมาธิตลอด
๘. ไม่คิดมาก ไม่เครียด ทำกิจกรรมคลายเครียด

อาการที่ควรรู้

๕. หลอดเลือดหัวใจตีบ

เจ็บแน่นหน้าอก มีลักษณะจำเพาะ คือ เจ็บตื้อๆ แน่นๆ หรือหนักๆ เจ็บที่กลางอก ใต้กระดูกหน้าอก
หรือทางซ้ายบริเวณหัวใจ อาจร้าวไปที่ข้อศอก หรือ แขน คอ กราม เจ็บนาน ๓-๕ นาที ถ้าเจ็บนานเกิน ๓๐ นาที
อาจเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้ ซึ่งมีอาการ
๑. เหงื่อออก ใจสั่น หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม
๒. เหนื่อย หายใจลำบาก
๓. หัวใจวาย หมดสติถึงแก่ชีวิต

ข้อแนะนำ

๑. กินอาหารให้พอดีกบั ความต้องการของร่างกายให้ครบ ๕ หมู่ อาหารทีค่ วรหลีกเลีย่ ง ได้แก่ อาหาร
ไขมันสูง เค็มจัด หวานจัด
๒. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ จะช่วยให้หัวใจและหลอดเลือดทำงานได้ดี
๓. ควบคุมเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ให้น้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตปกติ
๔. ทำจิตใจให้ร่าเริง แจ่มใสเสมอ ไม่เครียด
๕. ตรวจสุขภาพประจำปี
๖. ควบคุมไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
๗. งดบุหรี่ เหล้า และสารเสพติดทุกชนิด
๘. ลดน้ำหนัก ถ้าอ้วนลงพุง

๖. โรคมะเร็ง
โรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย ได้แก่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็ง
ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งช่องปาก มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมน้ำเหลือง และมะเร็งผิวหนัง

การป้องกันโรคมะเร็ง

หยุดสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ สำหรับโรคมะเร็งหลายชนิด เช่น โรคมะเร็งปอด
โรคมะเร็งช่องปาก โรคมะเร็งโพรงจมูก เป็นต้น
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย ควรรับประทานอาหารที่มีกากใยมาก รับประทานผักและ
ผลไม้เป็นประจำ จำกัดอาหารทีม่ ไี ขมันอิม่ ตัวสูงจากเนือ้ สัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนมและอาหารปรุงสำเร็จ นอกจากนัน้
ควรหลีกเลี่ยงอาหารพวกปิ้ง ย่าง รมควัน เนื่องจากมีสารก่อมะเร็งในปริมาณมาก
ลดน้ำหนักในกรณีทอ่ี ว้ น เนือ่ งจากน้ำหนักตัวทีเ่ กินเป็นปัจจัยเสีย่ ง ต่อการเกิดโรคมะเร็งบางชนิด ได้แก่
มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเยื่อบุมดลูก
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หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์เป็นปริมาณมาก เนื่องจากแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งตับ
มะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งในช่องปาก
หลีกเลี่ยงการอาบแดดหรือถูกแดดจัด เนื่องจากอาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง ควรหลีกเลี่ยงการถูกแดด
ช่วง ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ใช้ครีมกันแดดที่มี SPF อย่างน้อย ๑๕ สวมใส่เสื้อผ้าที่รัดกุม และสวมแว่นกันแดด
ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน เนื่องจากการที่ไม่ออกกำลังกาย มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็ง
ลำไส้ใหญ่ และมะเร็งเต้านม อย่างน้อยควรออกกำลังกายแบบแอโรบิกอย่างน้อย ๓๐ นาทีต่อครั้ง สัปดาห์ละ
๓ ครั้ง และพยายามเปลี่ยนกิจกรรมที่ทำอยู่แล้ว เป็นการออกกำลังกาย เช่น เดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟท์
จอดรถไกลกว่าที่จอดเดิมและใช้การเดินแทน เป็นต้น
หลีกเลี่ยงจากรังสีและสารเคมีในที่ทำงานและที่บ้าน โดยคอยอ่านคำเตือนของเอกสาร ที่แนบมากับ
ผลิตภัณฑ์เสมอ
ตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี และปฏิบัติตามคำแนะนำในการตรวจเพิ่มเติมของแพทย์ เช่น ตรวจ
แป๊บสเมียร์ (Pap’s smear) ทุกปีเพือ่ หามะเร็งปากมดลูกในระยะแรก ฝึกการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำ
ทุกเดือน และตรวจโดยแพทย์ทุก ๑ ปี เป็นต้น
หลีกเลีย่ งจากการใช้ของมีคมร่วมกับผูอ้ น่ื ไม่เทีย่ วสำส่อน หรือถ้าไม่แน่ใจควรใช้ถงุ ยางอนามัย ตรวจเลือด
ว่ามีภมู คิ มุ้ กันต่อเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีหรือยัง ถ้ายังไม่มคี วรฉีดวัคซีน เพือ่ ป้องกันเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี เนือ่ งจาก
เป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดโรคมะเร็งตับ ในรายที่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีหรือซี ควรติดตามตรวจกับ
แพทย์เป็นระยะทุก ๖ เดือน
ในกรณีที่ เคยรับประทานปลาดิบ อาศัยหรือเคยอาศัยอยู่ในภาคอีสาน หรือในชุมชนที่มีผู้ป่วยมะเร็ง
ท่อน้ำดีตบั หรือมีประวัตมิ ะเร็งท่อน้ำดีในครอบครัว ควรรับการตรวจอุจจาระเพือ่ หาไข่พยาธิใบไม้ในตับ เนือ่ งจาก
มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี
คอยสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายและรีบไปพบแพทย์หากมีอาการผิดปกติดังต่อไปนี้
 มีการเปลี่ยนแปลงในการย่อยอาหาร และการขับถ่ายอย่างเรื้อรัง เช่น ท้องผูกสลับท้องเสีย
ปัสสาวะเป็นเลือด เป็นต้น
 มีเลือดออกผิดปกติ เช่น ทางช่องคลอด หรือเลือดกำเดาไหลบ่อยๆ
 มีแผลเรื้อรังไม่หายใน ๓ สัปดาห์
 มีก้อนที่เต้านมหรือตามตัว ไฝโตขึ้นหรือเปลี่ยนสี
 ไอเรื้อรังหรือเสียงแหบ
 น้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจ
 หูอื้อเรื้อรัง

๗. โรคตาในผู้สูงอายุ
ในขณะที่คนเรามีอายุมากขึ้น กล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ยืดหดเลนส์ลูกตา จะอ่อนกำลังลงทำให้ลำบาก
ในการเพ่งดูสิ่งของ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุเล็กๆ โดยสายตาจะยาวออก และคนที่มีประวัติสายตาสั้นเวลา
มองสิ่งของใกล้ๆ กลับต้องถอดแว่นตาออก เมื่อสูงอายุความเปลี่ยนแปลงเช่นนี้เป็นธรรมดาของร่างกาย
มากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละคน
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วิธีป้องกันไม่ให้สายตาเสื่อมเร็ว

๑. ไม่อยู่ในที่มีแสงสว่างมาก เช่น ถ้าแสงแดดจ้าควรใส่แว่นกันแสง
๒. รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ การขาดวิตามินเอ ขาดโปรตีนทำให้ตาเสื่อมเร็ว
๓. ระวังอย่าให้แสงแดด หรือแสงเชื่อมโลหะเข้าตาต้องใช้แว่นกันแสง
๔. การดูทีวี ต้องนั่งระยะห่าง ๕ เท่า ของขนาดจอโทรทัศน์ จึงจะไม่เกิดอันตราย เพราะภาพจะตก
ที่จะรับภาพพอดีโดยไม่ต้องเพ่ง
๕. ผูส้ งู อายุควรใช้แว่นตาช่วยสำหรับอ่านหนังสือระยะใกล้ มิฉะนัน้ จะมีอาการปวดตา และปวดศีรษะ
เพราะเพ่งสายตามาก

โรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ มีดังนี้

โรคต้อกระจก
โรคตาที่เป็นกันมากที่สุดในผู้สูงอายุคือ ต้อกระจก เมื่ออายุมากขึ้น แก้วตาจะเปลี่ยนจากสีใสๆ
เป็นสีน้ำตาล หรือสีขาวขุ่นมาขึ้นเรื่อยๆ ทำให้แสงผ่านเข้าไปในตาไม่ได้มีผลทำให้ตามัวลงๆ
อาการ
๑. ตามัวลงเรื่อยๆ โดยในระยะแรกๆ นั้นตาจะมัวเฉพาะเวลาออกแดด พอเข้าที่สลัวๆ จะมองเห็น
ได้ดีกว่า พอเป็นมากขึ้นก็จะมัวทั้งในที่สว่างและสลัว จนในที่สุดจะมองเห็นแค่แสงไฟ และสามารถบอกได้
แต่ทิศทางของแสงที่ส่องเข้าตาเท่านั้น
๒. เมื่อต้อแก่มากขึ้น รูม่านตาซึ่งเดิมมีสีดำสนิทจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น หรือสีน้ำตาลขุ่น
สาเหตุ
๑. โดยทั่วไปเป็นการเปลี่ยนแปลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น
๒. เกิดจากพิษของยาบางส่วน เช่น การใช้ยาพวกสเตียรอยด์นานๆ ยาฆ่าปลวกบางชนิด
๓. การขาดสารบางชนิด เช่น แคลเซียม
๔. โรคบางโรคทำให้เกิดต้อกระจกเร็วขึ้น เช่น เบาหวาน ฯลฯ
๕. อุบัติหตุ มีการกระแทก หรือมีบาดแผลทะลุที่กระจกตาดำ
๖. เป็นแต่กำเนิด อาจเกิดจากกรรมพันธุ์ หรือเกิดในเด็กที่มารดาเป็นหัดเยอรมันระหว่างตั้งครรภ์
๓ เดือนแรก
การรักษา
โรคต้อกระจกนี้สามารถรักษาได้โดยการลอกต้อกระจก ซึ่งทำได้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น เมื่อลอก
ต้อกระจกออกแล้วใส่แว่นผู้ป่วยจะกลับเห็นชัดได้โดยใช้ยาฉีดเฉพาะที่ไม่ต้องดมยาสลบ ทำเสร็จแล้วต้องนอน
รักษาอยู่ในโรงพยาบาลระยะหนึ่ง
ข้อควรปฏิบัติ
ถ้าคิดว่าเป็นต้อกระจกในระยะแรก ควรได้รับการตรวจจากแพทย์ เพื่อให้แน่ใจว่า สายตาที่มัวลงนั้น
เป็นเพราะต้อกระจกจริง ไม่ใช่เกิดจากโรคอื่น เช่น ต้อหินเรื้อรัง หรือโรคของจอประสาทตา
ถ้าพบว่าต้อกระจกอยู่ในระยะที่สุกแล้ว คือ รูม่านตามีสีขุ่นขาว หรือสีน้ำตาลเข้มแล้วควรไปพบแพทย์
เพื่อรับการลอกต้อกระจกออกก่อนที่จะมีโรคแทรกซ้อน
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ข้อเสียถ้าปล่อยไว้จนสุกเกินไป
๑. ทำให้เกิดต้อหิน ซึ่งมีอาการปวดตาและทำให้ตาบอดสนิทได้โดยไม่มีทางแก้ไข
๒. ทำให้เป็นโรคม่านตาอักเสบแทรกขึ้นมาได้
๓. ทำให้การผ่าตัดลอกต้อออกยากขึ้น มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนหลังผ่าตัดได้มากขึ้น
หมายเหตุ อันตรายที่เกิดจากการรักษาที่ไม่ถูกวิธี
ในปัจจุบนั มีหมอชาวบ้านรักษาต้อกระจก โดยใช้เข็มทิม่ แทงให้แก้วตาตกไปอยูใ่ นลูกตาส่วนหลัง ซึง่ ผูป้ ว่ ย
อาจจะมองเห็นได้ทันที แต่จะตาบอดในเวลาต่อมาภายใน ๖ เดือน หรือ ๑ ปี นอกจากตาบอดแล้วจะมีอาการ
ปวดร่วมด้วย จึงควรแนะนำประชาชนให้ทราบเพื่อจะไม่ได้หลงผิด ไปรักษาด้วยวิธีดังกล่าว
โรคต้อหิน
คือโรคทีเ่ กิดจากภาวะความดันในลูกตาสูงกว่าปกติ ภายในลูกตาของคนเรา จะมีการผลิตหรือสร้างน้ำใส
ชนิดหนึ่งออกมาอยู่ในช่องหลังม่านตา แล้วไหลผ่านรูม่านตาออกมาอยู่ในช่องหน้าม่านตา ต่อจากนั้นน้ำในนี้
ก็จะไหลผ่านรูตะแกรงเล็กๆ เข้าสู่เส้นเลือดดำของลูกตา จึงทำให้ความดันลูกตาคงที่อยู่ตลอดเวลา ถ้ามีอะไร
ขัดขวางทางเดินของน้ำในลูกตา จะเกิดการคั่งของน้ำภายในลูกตาทำให้ความดันภายในลูกตาสูง เรียกว่า ต้อหิน
ต้อหิน มี ๒ ชนิด
๑. ต้อหินแบบเฉียบพลัน เกิดจากการไหลเวียนของน้ำใสในลูกตาไม่สะดวกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทำให้มีอาการตาแดง รูม่านตาขยาย ปวดตามาก คลื่นไส้ อาจมีอาการอาเจียนร่วมด้วย จะเห็นสีรุ้งรอบดวงไฟ
สายตาจะมัวลงอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่ได้รักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที จะทำให้ตาบอดได้ภายใน ๒ - ๓ วัน
๒. ต้อหินชนิดเรื้อรัง เกิดจากความเสื่อมของทางไหลผ่านของน้ำใสภายในลูกตาต้อหินชนิดนี้ไม่มี
อาการเจ็บปวด เกิดขึ้นช้าๆ โดยไม่รู้ตัว สายตาจะค่อยๆ มัวลง จากขอบเขตของการมอง
การป้องกัน
ผู้ที่มีอายุเกิน ๔๐ ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจตาจากจักษุแพทย์ เพื่อให้แน่ใจว่าความดันภายในลูกตา
อยู่ในระดับปกติอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง นอกจากนั้นควรถนอมดวงตาให้ดีที่สุด หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือน
ต่างๆ เมื่อมีอาการผิดปกติของตาควรพบจักษุแพทย์โดยเร็วที่สุด ไม่ควรหยอดตาด้วยยาสเตียรอยด์โดยแพทย์
มิได้สั่ง เพราะยาประเภทนี้ทำให้ความดันภายในลูกตาสูงกว่าปกติ
การรักษา
ต้อหินเป็นโรคที่ร้ายแรงทำให้ตาบอดได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงควรพบจักษุแพทย์เพื่อทำการรักษา
โดยเร็วที่สุด ถ้าเป็นมากจนประสาทตาเสียไปแล้ว สายตาจะไม่กลับคืนมา นอกจากการรักษาเบาหวานให้หาย
แล้ว (ในรายทีเ่ ป็นเบาหวานร่วมด้วย) จักษุแพทย์จะรักษาด้วยแสงเลเซอร์ เพือ่ ช่วยป้องกันไม่ให้โรคลุกลามมากขึน้
และเพื่อความแน่นอนและปลอดภัยของดวงตาควรปรึกษาจักษุแพทย์เมื่อมีอาการเหล่านี้
๑. เห็นอะไรลอยไปลอยมาในลูกตา เกิดจากความเสื่อมของน้ำวุ้นในลูกตา
๒. เห็นแสงแวบๆ ในลูกตา แสดงว่ามีอะไรไปกระตุ้นประสาทจอรับภาพ ทำให้เกิดแสงสว่างเป็น
การเตือนว่าประสาทตาหลุด
๓. การที่มีน้ำตาไหลเป็นประจำ เกิดจากมีการระคายเคืองของเนื้อเยื่อหุ้มตา ความดันลูกตาสูง
การเสื่อมของเยื่อหุ้มตา และการอุดตันของท่อทางเดินน้ำในตา
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๔. ตามัว อาจจะเกิดจากโรคเบาหวานซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตาบอด โรคเบาหวาน ถ้าเกิด
ระยะเวลายิ่งนาน ยิ่งทำให้จอรับภาพถูกทำลายมาก จนในที่สุดตาจะบอดสนิท
การรักษา
๑. ไม่มีการรักษาที่สามารถทำให้การมองเห็นกลับคืนมาเท่าคนปกติ แต่สามารถชะลอไม่ให้โรคแย่ลงได้
๒. ในปัจจุบัน โรคต้อหินส่วนใหญ่สามารถรักษาด้วยยาลดความดันตาเพื่อป้องกันการทำลาย
เส้นประสาทตา โดยผู้ป่วยจะต้องมารับการรักษาอย่างสม่ำเสมอ
๓. การรับประทานวิตามินเสริม C, E, Zinc, lutein , zeaxanthin ไม่ช่วยปัองกันในผู้ที่ไม่เป็นโรค
แต่ช่วยชะลอโรคในผู้ที่เป็นโรคแล้ว
โรคสายตายาวในผู้สูงอายุ (presbyopia)
มักเกิดหลังอายุ ๔๐ปี เกิดจากเลนส์ตาที่แข็งขึ้น สูญเสียความสามารถในการปรับการมองใกล้และไกล
ดังนั้นผู้ป่วยมักต้องถือหนังสือไกลขึ้นจึงจะอ่านได้ชัด โดยอาการจะเกิดขึ้นกับทุกคน ทั้งสายตาสั้น ยาว
และปกติ โดยพบว่าผู้ที่มีสายตายาวอาจเกิดอาการเร็วกว่าปกติ วิธีรักษา ปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อตัดแว่นตา
สำหรับอ่านหนังสือ
โรคตาแห้ง (dry eye)
มั ก เกิ ด ในผู ้ ห ญิ ง มากกว่ า ผู ้ ช าย เริ ่ ม เมื ่ อ วั ย กลางคน สั ม พั น ธ์ ก ั บ ภาวะเปลื อ กตาอั ก เสบ และ
โรคทางกายบางชนิด เกิดจากการผลิตน้ำตาทีน่ อ้ ยลง ผูป้ ว่ ยจะมีอาการเคืองเหมือนมีฝนุ่ ผงในตา มักเป็นมากขึน้
เมื่ออยู่ในที่แห้งหรือห้องแอร์ อาจมีขี้ตาเหนียว การมองเห็นไม่ชัดต้องกระพริบตาบ่อยๆ ในผู้ป่วยบางคนอาจ
เคืองตาแล้วมีน้ำตาไหลมากขึ้นได้ เมื่อมีอาการควรพบจักษุแพทย์
การรักษา
ในระยะเริ่มแรกใช้น้ำตาเทียม เมื่ออาการเป็นมากขึ้นควรปรึกษาจักษุแพทย์ การดูแลตัวเอง หลีกเลี่ยง
ลม ฝุน่ ถ้าอยูใ่ นห้องแอร์หรืออากาศแห้งอาจหาแก้วใส่นำ้ อุน่ วางไว้เพือ่ ให้มคี วามชืน้ ในอากาศ รักษาโรคเปลือกตา
อักเสบ และโรคทางกายอื่นๆ
โรคจุดรับภาพเสื่อมในผู้สูงอายุ (AMD : Age Related Macular Degeneration)
เกิดจากการทำลายบริเวณจุดศูนย์กลางของการรับภาพและสี โดยไม่ทราบสาเหตุการเสื่อมที่แน่นอน
ปัจจัยเสี่ยง ที่สำคัญ คือ
ผู้สูงอายุ พบว่าอัตราการเกิดโรคในคนอายุ ๗๕ ปี มีถึง ๓๐% เมื่อเทียบกับ ๒% ในคนอายุ ๕๐ ปี
 การสูบบุหรี่
 การสัมผัสแสงอาทิตย์และแสง UV ปริมาณมาก
 ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ
อาการของโรค
ได้แก่ ภาพมัว บิดเบี้ยว สีจางลง มีปัญหาในการอ่าน หรือจำหน้าคน เห็นจุดดำอยู่กลางภาพ
การรักษาโรค
ไม่มีการรักษาที่หายขาด แต่การรักษาจะช่วยชะลอการเกิดโรคที่มากขึ้น ในระยะแรกอาจให้วิตามิน
แต่การดำเนินโรคก็อาจเป็นมากขึ้นได้ โดยในระยะหลัง อาจร่วมกับการรักษาด้วยเลเซอร์หรือฉีดยาเข้าในลูกตา
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การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคตาในผู้สูงอายุ

๑. ผู้สูงอายุจึงควรตรวจตาเป็นประจำทุกปี และเมื่อมีการมองเห็นภาพที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว
ควรรีบมาพบจักษุแพทย์
๒. หยุดสูบบุหรี่
๓. สวมแว่นตากันแดด
๔. รักษาโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด
๕. รับประทานผักผลไม้ อาหารครบ ๕ หมู่

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

๑. คู่มือปฏิบัติงานสำหรับ อสม.เพื่อผู้สูงวัย สายใยรักครอบครัว ชุมชน, สำนักส่งเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, พิมพ์ครั้งที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๒.
๒. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก:ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย, www.rcopt.org/news-public๗๐.htmlรศ.นพ.พีระ บูรณะกิจเจริญ, ชมรมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย.

๙๔

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

แผนการสอนที่ ๖
การส่งเสริมสุขภาพ
“พระสงฆ์สุขภาพแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข”
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) และผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพ และสามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพตนเอง ให้คำแนะนำ
แก่โยมอุปัฏฐาก พระสงฆ์และชุมชนได้

เนื้อหาวิชา :







อาหารและโภชนาการ
กิจกรรมบริหารกายที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์
การดูแลสุขภาพช่องปาก
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการจัดการความเครียด
ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดูแลสุขภาพ
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและความปลอดภัย

ระยะเวลา : ทฤษฎี ๔ ชั่วโมง ฝึกปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง
รูปแบบ/วิธีการสอน :



การบรรยาย
การอภิปรายกลุ่ม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

๑. วิทยากรนำเข้าสูบ่ ทเรียน ด้วยคำถามเกีย่ วกับการส่งเสริมสุขภาพ และสามารถนำไปใช้ในการดูแล
สุขภาพตนเอง แลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
๒. ร่วมกันสรุปผลจากความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มและเสนอความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม
๓. วิทยากรสรุปพร้อมให้คำเสนอแนะ

สื่อประกอบการเรียนการสอน/อุปกรณ์ :


คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.)

สื่อการอบรม : ไฟล์นำเสนอ โปสเตอร์ แผ่นพับ ข่าวจากหนังสือพิมพ์
คำแนะนำสำหรับวิทยากร :

ควรจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจ
และจูงใจเข้าสู่บทเรียน และร่วมแสดงความคิดเห็น
 กิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้นผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุด


๙๕

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

การประเมินผล :




สังเกตการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม
ประเมินจากการถาม - ตอบ

ใบความรู้ที่ ๖.๑

อาหารและโภชนาการ
ส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีโภชนาการดี...สุขภาพดี…ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

สำนักโภชนาการ กรมอนามัย

ฆราวาสไทยตักบาตรอย่างไรให้ได้บุญ

ตักบาตรข้าวกล้องกับปลาเป็นหลัก ตักบาตรด้วยตับและเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน
ตักบาตรด้วยเมนูผักและผลไม้เป็นประจำ ปรุงอาหารเองด้วยการลด หวาน มัน เค็ม ถวาย
และไม่ลืมตักบาตรน้ำและนมให้เพียงพอ

เมนูชูสุขภาพ เพื่อสุขภาพดีของพระสงฆ์ ประกอบด้วย
ผัก ผลไม้ น้ำเปล่า นม
เน้นการปรุงอาหารโดยการต้ม นึ่ง อบ ย่าง และยำ
ปรุงจากปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน
รสชาติ ไม่หวาน มัน เค็มจัด
ลดกะทิ ขนมหวาน

ฉันอย่างไร...ให้มีสุขภาพดี

เพื่อสุขภาพที่ดี ฉันอาหารให้หลากหลาย ในสัดส่วนที่เหมาะสม ออกกำลังกายเป็นประจำ และพักผ่อน
ให้เพียงพอ
๑. ฉันอาหารให้หลากหลายครบ ๕ หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม และหมั่นดูแลน้ำหนัก
๒. ฉันข้าวกล้องแทน/สลับ/ผสม กับข้าวขาว
๓. ฉันเป็นเน้นผักโดยเฉพาะผักที่มีสีเขียวเข้มและหลากสี และตามฤดูกาล ฉันผลไม้อย่างเหมาะสม
เน้นผลไม้รสหวานน้อย ผักและผลไม้ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามิน สารต้านอนุมูลอิสระ ใยอาหาร
๔. ฉันเป็นเน้นปลา อาหารทะเล ไข่ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ถั่วเมล็ดแห้งและผลิตภัณฑ์ เป็นประจำ
๕. ฉันนมและผลิตภัณฑ์นมเป็นประจำ

๙๖

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

๖.
๗.
๘.
๙.

ฉันเป็นเน้นลด หวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค
ฉันน้ำสะอาดให้เพียงพอวันละ ๘ แก้ว
ฉันอาหารสะอาด ปลอดภัย
งดสูบบุหรี่

ปริมาณสารอาหารที่เหมาะสมในระดับพลังงานต่างๆ
อาหารกลุ่ม

หน่วย
ครัวเรือน

๑,๖๐๐

พลังงาน (กิโลแคลอรี)
๒,๐๐๐

ข้าว - แป้ง
ทัพพี
๘
๑๐
ทัพพี
๔ (๖)
๕
ผัก
ผลไม้
ส่วน
๓ (๔)
๔
เนื้อสัตว์
ช้อนกินข้าว
๖
๙
แก้ว
๒ (๑)
๑
นม
น้ำมัน น้ำตาล
ช้อนชา
ใช้แต่น้อยเท่าที่จำเป็น
เกลือ
(    ) แนะนำสำหรับผู้ใหญ่
๑,๖๐๐ กิโลแคลอรี สำหรับเด็ก
อายุ ๖ - ๑๓ ปี ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
๒,๐๐๐ กิโลแคลอรี สำหรับวัยรุ่นชาย อายุ ๑๔ - ๒๕ ปี ชายวัยทำงาน อายุ ๒๕ - ๖๐ ปี

ฉันอาหารให้หลากหลายทั้งชนิด สัดส่วนและปริมาณอาหารในแต่ละหมู่ อาหารแบ่งออกเป็น ๕ หมู่
ซึ่งอาหารในหมู่เดียวกันสามารถฉันทดแทนกันได้ ไม่ควรฉันอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำซากจำเจ จึงจะได้รับ
สารอาหารต่างๆ ครบถ้วน

การประเมินทางโภชนาการ

การประเมินดัชนีมวลกาย เพือ่ สุขภาพดี ห่างไกลโรค ควบคุมให้คา่ ดัชนีมวลกายปกติ (BMI) ๑๘.๕ - ๒๒.๙
กิโลกรัม/ตารางเมตร และไม่ควรเกิน ๒๕ กิโลกรัม/ตารางเมตร

ดัชนีมวลกาย     =

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เมตร)๒

การแบ่งระดับความอ้วนตามค่าดัชนีมวลกายของคนเอเชีย
ค่าดัชนีมวลกาย (กก./ม.๒)

ภาวะน้ำหนักตัว

น้อยกว่า ๑๘.๕
๑๘.๕ - ๒๒.๙
๒๓.๐ - ๒๔.๙
๒๕.๐ - ๒๙.๙
มากกว่า ๓๐

ผอม
ปกติ
น้ำหนักเกิน
โรคอ้วน
โรคอ้วนอันตราย

๙๗

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

การประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

โดยทำเครื ่ อ งหมาย  ลงในช่ อ งที ่ ท ่ า นได้ ป ฏิ บ ั ต ิ เ ป็ น ส่ ว นใหญ่ ใ นการกิ น อาหารที ่ ผ ่ า นๆ มา
ตามความเป็นจริง
ประจำ คือ ปฏิบัติทุกครั้งหรือ ๖ - ๗ วันต่อสัปดาห์
ครั้งคราว คือ ปฏิบัติบางครั้งหรือ ๓ - ๕ วันต่อสัปดาห์
น้อยครั้ง คือ ๑ - ๒ ครั้งต่อสัปดาห์ หรือไม่เคยปฏิบัติเลย

พฤติกรรมการกินอาหาร และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

ฉันอาหารครบ ๕ หมู่
ฉันอาหารหลากหลายไม่ซ้ำซาก
ฉันข้าวซ้อมมือหรือข้าวกล้อง
ฉันผัก
ฉันผลไม้
ฉันปลา
ฉันเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน
ฉันนม
ฉันอาหารที่ปรุงสุกใหม่
ล้างมือทุกครั้งก่อนฉันอาหาร
ชั่งน้ำหนัก เดือนละ ๑ ครั้ง
ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
ฉันอาหารร้อนจัด ฉันแกงกะทิเป็นประจำ
ฉันอาหารประเภททอด
ฉันอาหารประเภทที่มีรสหวานจัด
ฉันน้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
เติมน้ำตาลทุกครั้งที่ฉันอาหาร
ฉันอาหารรสเค็มจัด
ฉันน้ำปลาหรือเกลือทุกครั้งที่กินอาหาร
ฉันอาหารที่ใส่สีผิดธรรมชาติ

การแปลผลพฤติกรรมการบริโภค

ประจำ

ครั้งคราว

น้อยครั้ง

ภายหลังการทำเครื่องหมาย  (ถูก) ทุกข้อแล้ว ขอให้ท่านสรุปพฤติกรรมการกินอาหารตามความถี่ ดังนี้
๑. พฤติกรรมการกินตามข้อ ๑ - ๑๒ เป็นพฤติกรรมที่ดี และเหมาะสมถ้าท่านมีความถี่ของการปฏิบัติ
... ประจำ
ขอให้ท่านจงปฏิบัติต่อไป
... ครั้งคราว ขอให้ท่านจงพยายามปฏิบัติเป็นประจำ
... น้อยครั้ง
ขอให้ท่านพิจารณาถึงสาเหตุที่ไม่ได้ปฏิบัติ แล้วใช้ความพยายามค่อยๆ ปฏิบัติ
เป็นครั้งคราวและปฏิบัติเป็นประจำ

๙๘

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

๒. พฤติกรรมการกินตามข้อ ๑๓ - ๒๐ เป็นพฤติกรรมที่จะต้องปรับปรุงถ้าท่านมีความถี่ของการปฏิบัติ
... ประจำ
ขอให้ท่านพิจารณาถึงสาเหตุที่ปฏิบัติเป็นประจำ แล้วใช้ความพยายามค่อยๆ
เปลี่ยนมาปฏิบัติเป็นครั้งคราว หรือไม่ปฏิบัติเลย จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
ของท่าน
... ครั้งคราว ขอให้ท่านปฏิบัติต่อไป แต่ถ้าปรับเป็นไม่ปฏิบัติเลยก็จะเป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพของท่าน
... น้อยครั้ง
ขอให้ท่านจงปฏิบัติต่อไป

โรคความดันโลหิตสูง

การจำแนกโรคความดันโลหิตสูงตามความรุนแรงในผู้ใหญ่อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป
ระดับความดันโลหิต
เหมาะสม
ปกติ
สูง
ระดับอ่อน
ระดับปานกลาง
ระดับรุนแรง
ความดันโลหิตตัวบนสูง

ซิสโตลิก

< ๑๒๐
๑๒๐ - ๑๒๙
๑๓๐ - ๑๓๙
๑๔๐ - ๑๕๙
๑๖๐ - ๑๗๙
≥ ๑๘๐
≥ ๑๔๐

ความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท)
และ
และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ
และ

ไดแอสโตลิก

< ๘๐
๘๐/๘๔
๘๕ - ๘๙
๙๐ - ๙๙
๑๐๐ - ๑๐๙
≥ ๑๑๐
< ๙๐

สมาคมโรคหัวใจอเมริกา ได้ประกาศในที่ประชุมสมาคมโรคหัวใจอเมริกา ถึงการปรับวินิจฉัย
โรคความดันโลหิตสูงใหม่ โดยตัง้ ค่าจากมาตรฐานเดิม ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอทมาเป็น ๑๓๐/๘๐ มิลลิเมตรปรอท
เนื่องจากเห็นว่าโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือดควรได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วขึ้น โดยที่
ภาวะแทรกซ้อนสามารถเกิดได้เร็วขึ้นในผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำกว่าจากมาตรฐานเดิม
สาเหตุโรคความดันโลหิตสูง มีหลายปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น พันธุกรรม ภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วน การกิน
อาหารที่มีรสเค็มหรือมีโซเดียมมากเกินไป ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป การสูบบุหรี่ อายุ เพศ รวมทั้ง
ความเครียดด้วย ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง

ฉันอย่างไร... ห่างไกลความดันโลหิตสูง

DASH Diet (Dietary approach to stop hypertension) คืออาหารทีเ่ พิม่ สารอาหารโพแทสเซียม
แคลเซียม และแมกนีเซียม เพิ่มใยอาหาร เพิ่มโปรตีนปานกลาง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความดันโลหิตที่ลดลง
ลดไขมันอิ่มตัว และโซเดียมน้อยกว่าอาหารทั่วไป ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิต และวัฒนธรรม
การกินของไทยได้
๑. จำกัดปริมาณพลังงาน ๒,๐๐๐ กิโลแคลอรีต่อวัน
๒. ฉันข้าวกล้อง ถั่วเมล็ดแห้ง ธัญพืชไม่ขัดสี วันละ ๗ - ๘ ทัพพี
๓. ฉันผักวันละ ๔ - ๕ ทัพพี โดยเฉพาะผักใบเขียวเข้มที่มีแร่ธาตุโพแทสเซียมและใยอาหารสูง
๔. ฉันปลา ไข่ เนื้อสัตว์ไม่ติดมันวันละ ๖ - ๘ ช้อนกินข้าว

๙๙

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

๕. ฉันนมพร่องมันเนยหรือผลิตภัณฑ์นมขาดมันเนยวันละ ๑ - ๒ แก้ว สลับกับปลาเล็กปลาน้อย
เต้าหู้แข็ง และผักใบเขียวเข้ม
๖. งดอาหารไขมันสูง เช่น เนื้อสัตว์ติดมัน อาหารทอด อาหารที่มีกะทิ
๗. จำกัดปริมาณโซเดียมไม่เกินวันละ ๒,๐๐๐ มิลลิกรัม เท่ากับเกลือ ๑ ช้อนชา (๕ กรัม) โดยการ
ฉันอาหารที่ไม่เค็มจัด ลดน้ำจิ้มน้ำซุป น้ำแกง น้ำส้มตำ เลี่ยงอาหารหมักดอง
๘. งดสูบบุหรี่
๙. ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับวัย

โรคเบาหวาน
โรคเบาหวานจัดอยูใ่ นกลุม่ ของโรคเรือ้ รังทีเ่ ป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพอันดับต้นๆ ของประเทศ สามารถ
พบได้ในคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายมีประสิทธิภาพของการทำงาน
ลดลง ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เข้าสู่วัยสูงอายุมีสุขภาพดี
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน จึงต้องส่งเสริมให้ทุกวัยมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในทุกด้าน เช่น
การออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ การพักผ่อนที่เพียงพอ และที่สำคัญการบริโภคอาหารที่ถูกต้อง เหมาะสม

เกณฑ์พลาสมากลูโคส
พลาสมากลูโคส
ขณะอดอาหาร
Fasting blood sugar (FBS)
หลังรับประทานอาหาร ๒ ชั่วโมง
ที่เวลาใดๆ ในผู้มีอาการชัดเจน

ปกติ (mg/dl)

เสี่ยง

โรคเบาหวาน (mg/dl)

< ๑๐๐

๑๐๐ - ๑๒๕

≥ ๑๒๖

< ๑๔๐ mg/dL

๑๔๐ - ๑๙๙

≥ ๒๐๐
≥ ๒๐๐

ฉันอย่างไร... ห่างไกลเบาหวาน

๑. ควบคุมอาหารและน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ เพื่อให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในภาวะปกติ
ฉันให้ตรงเวลา
๒. ฉันข้าว - แป้ง ในปริมาณที่เหมาะสม โดยเน้น ข้าวกล้อง ข้าวไม่ขัดสี
๓. ฉันอาหารที่มีใยอาหารสูง เช่น ข้าวซ้อมมือ หรือธัญพืชที่ไม่ได้ขัดสี ผัก ผลไม้ที่ไม่หวานจัด ถั่วต่างๆ
๔. ฉันผักอย่างน้อย ๔ - ๖ ทัพพีต่อวัน ฉันผลไม้ ๓ - ๕ ส่วนต่อวัน เลี่ยงผลไม้ที่มีรสหวาน หรือ
ผลไม้ที่มีแป้งน้ำตาลสูง เช่น ลำไย ทุเรียน
๕. จำกัดการฉันอาหารรสหวาน ขนมหวาน น้ำปานะที่มีน้ำตาลสูง
๖. ฉันเป็น เน้นปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน เลี่ยงอาหารทอด ลดอาหารที่มีกะทิ
ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับวัย ลดความเครียดหรือวิตกกังวล นอนหลับให้เพียงพอ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนที่จะไปขัดขวางการทำงานของอินซูลิน

๑๐๐
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โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของประเทศไทย โดยโรคกลุ่มนี้
เกิดหลอดเลือดตีบตัน ภาวะหลอดเลือดตีบหรือหลอดเลือดแข็งนี้ เกิดจากการสะสมไขมันในผนังหลอดเลือด
จนเกิดการตีบตันและแคบทำให้มคี วามต้านทานต่อการไหลเวียนเลือด หลอดเลือดขาดความยืดหยุน่ เปราะบาง
มากขึ้น หากเกิดบริเวณเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจจะทำให้เกิดหัวใจวายเฉียบพลันหรือหัวใจล้มเหลว
ทำให้กล้ามเนือ้ หัวใจตายและเสียชีวติ ได้ หากเกิดในหลอดเลือดแดงทีไ่ ปเลีย้ งสมอง ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke) ทำให้เซลล์สมองบางส่วนตาย ทำให้เกิดอัมพาต
ปัจจัยเสีย่ งทีก่ อ่ ให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ อายุทม่ี ากขึน้ เพศชายมักมีโอกาสเกิดขึน้ มากกว่า
เพศหญิง พันธุกรรมบุคคลที่มีประวัติครอบครัวเกิดโรคหัวใจขาดเลือดจะมีโอกาสเสี่ยงมากยิ่งขึ้น และยังมี
ปัจจัยอื่นๆ ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น
 ภาวะไขมันในเลือด หากสามารถควบคุมได้ก็สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้
 การสูบบุหรี่ทำให้ไขมันดี (HDL) ลดลง และหลอดเลือดแข็งสูงขึ้น หัวใจทำงานหนักขึ้น
 ความดันโลหิตสูง ทำให้หลอดเลือดฉีกขาด เกิดเกล็ดเลือดและไขมันไปเกาะผนังหลอดเลือด
 โรคเบาหวาน ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน จะมีโอกาสเกิดโรคหัวใจเป็น ๒ เท่าของคนปกติ
 การออกกำลังกาย หากออกกำลังกายทุกวันๆ ละ ๓๐ นาที ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้
 ความเครียด ทำให้ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดตีบหรืออุดตัน
 พฤติกรรมเนือยนิ่ง ไม่ได้ออกกำลังกาย เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด
 บุคลิกภาพ คนที่ใจร้อน ก้าวร้าว เจ้าอารมณ์ โกรธง่าย เครียดเป็นประจำ มีความคิดแข่งขัน

ฉันอย่างไร... ห่างไกลโรคหัวใจและหลอดเลือด

๑. เลี่ยงอาหารทอด ลดอาหารกะทิ ขนมอบเบเกอรี่ เช่น อาหารที่ปรุงประกอบด้วยน้ำมันจากสัตว์
น้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม เครื่องในสัตว์ ไส้กรอก กุนเชียง หมูยอ แฮม เบคอน หนังเป็ด/ไก่ทอด ปาท่องโก๋
เค้ก พาย คุ๊กกี้
๒. เลี่ยงไขมันทรานส์ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของมาการีนและเนยขาว เช่น ขนมขบเคี้ยว เค้ก
คุกกี้ โดนัท วิปปิ้งครีม แครกเกอร์ นักเก็ต พิซซ่า มันฝรั่งทอด ป็อปคอร์น
๓. ควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนเกินไปโดยจำกัดอาหารประเภท ข้าว - แป้ง ขนมหวาน น้ำปานะ  
อาหารทอด
๔. หากมีไขมันในเลือดสูง ควรเลือกฉันนมจืดพร่องมันเนย หรือขาดมันเนย
๕. ลดการฉันอาหารรสเค็ม และอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูง เช่น เกลือ น้ำปลา ซีอิ๊ว ผงปรุงรส
ซุปก้อน น้ำซอสชนิดต่างๆ รวมไปถึง ปลาเค็ม ไข่เค็ม กุนเชียง หมูหยอง หมูแผ่น เป็นต้น
๖. ฉันผัก ผลไม้ เป็นประจำ เพื่อให้ได้รับวิตามิน แร่ธาตุ และกากใยในผักผลไม้ยังช่วยลดการ
ดูดซึมไขมันได้อีกด้วย
๗. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและเพิ่มระดับของคอเลสเตอรอลตัวที่ดี
๘. ลดกาแฟ และงดการสูบบุหรี่
๙. พักผ่อนให้เพียงพอ ควบคุมไม่ให้เกิดความเครียดทั้งทางอารมณ์ และจิตใจ

๑๐๑
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ใบความรู้ที่ ๖.๒

กิจกรรมบริหารกายที่เหมาะสมกับพระสงฆ์
แผนกิจกรรมที่ ๖ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
บทนำ

นับตั้งแต่มีการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ภายใต้
มติมหาเถรสมาคมที่ ๑๙๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
แห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๖๐ มีการกำหนดให้วัดเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาวะของชุมชน และพระสงฆ์เป็น
ผู้นำด้านสุขภาวะนั้น ส่งผลให้พระสงฆ์มีความจำเป็นต้องมีความรู้ด้านสุขภาพ การปรับเปลี่ยนอิริยาบถ รวมถึง
มีการบริหารกายที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยอย่างสม่ำเสมอ
จากความร่วมมือของคณะสงฆ์ หน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จึงนำมาสู่แนวทางการ
สร้างเสริมและดูแลสุขภาพตนเองของพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย ส่วนหนึ่งที่สำคัญคือ การมีกิจกรรม
บริหารกายที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการมีสุขภาพที่ดี
การมีกิจกรรมบริหารกายไม่เพียงพอเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับที่ ๔ ของสุขภาพประชากรโลก (World
Health Organization : WHO, ๒๐๑๐) เนื่องจากการที่มีกิจกรรมบริหารกายไม่เพียงพอเป็นการเพิ่มปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำหรับปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์พบว่า ครึ่งหนึ่งของพระสงฆ์มีภาวะ
อ้วนลงพุงซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากการบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ และขาดกิจกรรมทางกายหรือขาด
การบริหารกาย อีกทั้งผลการสำรวจสุขภาพพระสงฆ์ทั่วประเทศพบว่า ๕ อันดับแรกของปัญหาสุขภาพจาก
โรคเรื้อรังของพระสงฆ์ ได้แก่ ไขมันในเลือดผิดปกติ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคไตและ ข้อเข่าเสื่อม
(กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ๒๕๕๘)
การมีกิจกรรมบริหารกายที่เหมาะสมและเพียงพอของพระสงฆ์เป็นประเด็นความสำคัญ เนื่องจาก
บริบทของพระสงฆ์ตามกิจของพระสงฆ์และพระธรรมวินัย ทำให้พระสงฆ์ต้องสำรวมในที่สาธารณะ ไม่สามารถ
มีการบริหารกายได้หลากหลายเหมือนชายไทยทั่วไป การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอโดยคำนึงถึงจริยาวัตร
ทีง่ ดงาม และแนวปฏิบตั ทิ ม่ี หี ลักฐานเชิงประจักษ์จงึ มีความสำคัญเพือ่ ส่งเสริมให้พระสงฆ์มสี ขุ ภาพดีลดปัจจัยเสีย่ ง
สาเหตุของการป่วยและตายด้วยโรคเรื้อรังจากพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม

ความหมายและความสำคัญของกิจกรรมบริหารกาย

กิจกรรมบริหารกายของพระสงฆ์ หมายถึง การทีพ่ ระสงฆ์สามารถเคลือ่ นไหวร่างกายในกิจวัตรประจำวัน
ที่อาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่างและก่อให้เกิดการเผาผลาญพลังงานของร่างกายในแต่ละวัน ซึ่งจะ
ครอบคลุม ๓ บริบท คือ
๑. บริบทการเคลือ่ นไหวร่างกายในกิจวัตรของพระสงฆ์ เช่น การเดินบิณฑบาต การเดินจงกรม การกวาด
ลานวัด ทำความสะอาดกุฏิ/ศาลาวัด การจัดเตรียมสถานที่ในงานพิธีสงฆ์ งานก่อสร้าง งานปลูกต้นไม้ เป็นต้น
๒. บริบทการเดินเท้าไปทำกิจนิมนต์ภายนอกวัด

๑๐๒

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

๓. บริบทการปฏิบตั กิ จิ กรรมบริหารกาย ๓ ประเภท คือ แบบแอโรบิค เช่น การแกว่งแขน การย่ำเท้า
ก้าวขึ้นลงบันได แบบใช้แรงต้าน และแบบยืดเหยียด
ระดับของกิจกรรมบริหารกาย แบ่งได้ดังนี้
กิจกรรมเนือยนิ่ง หรือ การนั่งนาน มีผลเช่นเดียวกับการไม่ออกกำลังกาย โดยทำให้การเผาผลาญ
น้ำตาลกลูโคสในร่างกายลดลง เส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ซึง่ นำไปสูก่ ารเกิดโรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากนัง่ นานมากกว่า ๔ ชัว่ โมงต่อวัน จะเพิม่ ความเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคดังกล่าวมากขึ้น (สนธยา สีละมาด, ๒๕๕๗)
กิจกรรมบริหารกายระดับเบา (light) หมายถึง การเคลื่อนไหวออกแรงน้อย ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย
มากกว่าปกติ (กิตติมา วัฒนากมลกุล, ๒๕๖๐) ปฏิบัติได้โดยการลดระยะเวลาของการนั่งนาน เช่น การเดินช้าๆ
รอบวัด การเดินจงกรม การรดน้ำต้นไม้ การกวาดลานวัดและ การแกว่งแขนทีใ่ ช้ระยะเวลาน้อยกว่า ๑๐ นาทีตอ่ ครัง้
เป็นต้น ควรมีการบริหารกายระดับเบาที่หลากหลาย ซึ่งจะใช้พลังงาน ๒ - ๒.๙ METs
MET หมายถึง ค่าที่ใช้บอกจำนวนเท่าของพลังงานที่ร่างกายใช้ในระหว่างปฏิบัติกิจกรรมเมื่อเทียบกับ
ขณะพัก เช่น ขณะนัง่ นิง่ ๆ ทำงาน มีคา่ MET เท่ากับ ๑ ขณะเดินด้วยความเร็วปานกลาง มีคา่ MET เท่ากับ ๓.๒ - ๓.๕
หรืออาจแปลได้ว่า การเดินมีการใช้พลังงานเป็น ๓.๒ - ๓.๕ เท่าของการนั่งทำงาน
นอกจากรูปแบบหรือชนิดของกิจกรรมมีผลต่อค่า MET แล้ว ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการปฏิบตั แิ ต่ละกิจกรรม
มีผลต่อค่า METs เมื่อนำคิดโดยรวมในแต่ละสัปดาห์หรืออาจแปลได้ว่า ในแต่ละสัปดาห์ หากท่านมีกิจกรรม
ทางกายที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย มากกว่าการนั่งนิ่งๆ หรือนั่งทำงานหรือนอน และใช้เวลาเพียงพอในการทำ
กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว เช่น การเดิน อย่างน้อย ๓๐ นาทีต่อสัปดาห์ ก็จะทำให้ค่าพลังงานที่ใช้โดยรวม
เมื่อคิดจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ และเวลาที่ปฏิบัติเพียงพอที่จะมีผลดีต่อสุขภาพและช่วยลดความเสี่ยงจากโรคที่
เกิดจากการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิต เป็นต้น
กิจกรรมบริหารกายระดับปานกลาง (moderate) หมายถึง การเคลื่อนไหวออกแรงออกกำลังกาย
จนรู้สึกค่อนข้างเหนื่อยหรือเหนื่อยกว่าปกติพอควร หายใจเร็วกว่าปกติเล็กน้อย หรือหายใจกระชั้นขึ้นไม่ถึง
กับหอบ ขณะออกกำลังกายหรือออกแรง ยังสามารถพูดคุยกับคนข้างเคียงได้จนจบประโยคและรู้เรื่องการ
บริหารกายระดับปานกลาง เช่น บิณฑบาต การเดินเร็ว การบริหารกายด้วยการเดินทีใ่ ช้เวลาอย่างน้อย ๑๐ นาที
ต่อครั้ง จะใช้พลังงาน ๓.๐ - ๕.๙ METs
กิจกรรมบริหารกายระดับหนัก (vigorous) หมายถึง การเคลื่อนไหวออกแรงจนรู้สึกเหนื่อยมาก
หายใจแรงและเร็ว หรือหอบขณะออกกำลังกาย ไม่สามารถพูดคุยกับคนข้างเคียงได้จนจบประโยคและรู้เรื่อง
ใช้พลังงาน ๖.๐ - ๘.๗ METs เช่น การวิ่ง พรวนดิน ขุดดิน ขนก้อนอิฐ การเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบริหาร
ที่ไม่อยู่ในกิจวัตรของพระสงฆ์

ประเภทของกิจกรรมบริหารกาย

กิจกรรมบริหารกายแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑. กิจกรรมบริหารกายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบ
หายใจ (Cardiorespiratory fitness)
๒. กิจกรรมบริหารกายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ
(Muscular  fitness)

๑๐๓

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

๓. กิจกรรมบริหารกายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความอ่อนตัวและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
(Flexibility) รายละเอียดของกิจกรรมทางกายแต่ละประเภท จะได้กล่าวต่อไป

หลักของกิจกรรมบริหารกายที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์

หลักการพิจารณากิจกรรมบริหารกายทีเ่ หมาะสมสำหรับพระสงฆ์ ต้องคำนึงถึงความถี่ ความหนัก ประเภท
และระยะเวลาของกิจกรรมบริหารกาย (Frequency, Intensity, Type, Time : FITT) รวมทั้งความก้าวหน้า
(progression) ดังนี้
ความถี่ หมายถึง จำนวนครั้งทั้งหมดในสัปดาห์ ของกิจกรรมบริหารกายตามประเภทของกิจกรรม
บริหารกาย เช่น กิจกรรมบริหารกายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบ
หายใจ มีความถี่คือ จำนวนครั้งของการเดินบิณฑบาต/กิจกรรมบริหารกายใน๑สัปดาห์ โดยการเดินติดต่อกัน
อย่างน้อย ๑๐ นาทีตอ่ ครัง้ และพบว่ากิจกรรมบริหารกายด้วยการเดิน หรือเดินบิณฑบาต อย่างสม่ำเสมอทุกวัน
มีผลดีต่อสุขภาพมากกว่ากิจกรรมบริหารร่างกายวันเว้นวัน หรือวันเว้นสองวัน (เกษม นครเขตต์, ๒๕๖๐)
ความหนัก หมายถึง ระดับความหนักของกิจกรรมบริหารกาย ทีป่ ระเมินได้จากความรูส้ กึ ขณะปฏิบตั ิ เช่น
ความรู้สึกหนัก ความรู้สึกเหนื่อย อัตราการเต้นของหัวใจ การหายใจ ภาวะหน้าแดง และเหงื่อออก เป็นต้น
ประเภท หมายถึง รูปแบบหรือลักษณะของกิจกรรมบริหารกายเพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรง ๓ ด้าน
คือ ๑) กิจกรรมบริหารกายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ
๒) กิจกรรมบริหารกายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ และ ๓) กิจกรรม
บริหารกายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความอ่อนตัวและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการบริหารกาย ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ ควรบริหารอย่างน้อย ๑๐
นาทีต่อครั้ง และสะสมให้ได้ ๓๐ นาทีต่อวัน หรือ ๑๕๐ นาทีต่อสัปดาห์
ความก้าวหน้า หมายถึง การเพิม่ ระยะเวลาของกิจกรรมบริหารกายทีละน้อย ให้ได้ ๓๐๐ นาทีตอ่ สัปดาห์
สำหรับพระสงฆ์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจและหลอดเลือด ระบบการหายใจ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการลดน้ำหนัก และการลดไขมันในเลือด เป็นต้น (ชุติมา ชลายนเดชะ และคณะ, ๒๕๕๘)
จากแนวทางของ ACSM (๒๐๑๘) พบว่าผูท้ ม่ี กี จิ กรรมบริหารกายเป็นประจำจะมีอายุยนื ยาวกว่าผูท้ ข่ี าด
กิจกรรมทางกายหรือมีกจิ กรรมทางกายไม่เพียงพอ และพบว่าพระสงฆ์ไทยมีกจิ กรรมบริหารกายน้อยกว่าชายไทย
โดยทั่วไปถึง ๓ เท่า มีเพียงร้อยละ ๓ ของพระสงฆ์ที่บริหารกายหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จึงควร
มีการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และส่งเสริมการลดพฤติกรรมเนือยนิง่ ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ สุขภาพแม้ในผูอ้ อกกำลังกาย
เป็นประจำ โดยให้มีกิจกรรมทางกาย ๑๕๐ นาที/สัปดาห์หรือเดิน ๑๐,๐๐๐ ก้าว/วัน เพื่อลดกิจกรรมเนือยนิ่ง
พระสงฆ์ควรมีกิจกรรมเนือยนิ่งให้น้อยที่สุดโดยการลุกเดินทุกๆ ๒ ชั่วโมง
ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดผลดีตอ่ สุขภาพ พระสงฆ์ควรมีกจิ กรรมบริหารกายทีเ่ น้นกิจกรรมในระดับปานกลางและ
เพิม่ ความถีข่ องกิจกรรมทางกายระดับเบา โดยกิจกรรมบริหารกายทีเ่ หมาะสมสำหรับพระสงฆ์ โดยทัว่ ไป คือ การ
ออกกำลังกายสะสมให้ได้ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๑๕๐ นาที ร่วมกับการฝึกกล้ามเนื้อไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๒ วัน

ข้อควรระวังในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย

เนือ่ งจากบริบทของพระสงฆ์ตามกิจของพระสงฆ์และพระวินยั ทำให้พระสงฆ์ตอ้ งสำรวมในทีส่ าธารณะ
ไม่สามารถมีกจิ กรรมบริหารกายได้หลากหลายเหมือนชายไทยทัว่ ไปเพราะเงือ่ นไขของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน
ควรเลือกรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับตนเองโดยพิจารณาจากสมรรถภาพทางกายและปัญหาสุขภาพ

๑๐๔

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

พระสงฆ์ควรได้รบั การตรวจคัดกรองสุขภาพเพือ่ ให้ทราบระดับของกิจกรรมบริหารกายทีป่ ฏิบตั อิ ยูแ่ ละ
ได้รับการส่งเสริมเพื่อพัฒนาระดับกิจกรรมบริหารกายที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์แต่ละรูป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เพื่อความปลอดภัยสำหรับพระสงฆ์ที่มีโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพ หรือพระสงฆ์ที่มีการบริหารกาย
ในระดับน้อย/ไม่เพียงพอ

การประเมินความหนักของกิจกรรมบริหารกาย

การประเมิ น ความหนั ก ของกิ จ กรรมบริ ห ารกายมี ๓ ระดั บ สามารถประเมิ น ด้ ว ยการพู ด คุ ย
(Talk Test) ได้ ดังนี้
๑. ระดับเบา คือ สามารถพูดโต้ตอบขณะออกกำลังกายได้ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากกว่าปกติ
๒. ระดับปานกลาง คือ สามารถพูดโต้ตอบขณะออกกำลังกายได้ แต่ไม่เป็นประโยคที่สมบูรณ์ รู้สึก
ค่อนข้างเหนื่อยหรือเหนื่อยกว่าปกติพอควร หายใจเร็วกว่าปกติเล็กน้อย หรือหายใจกระชั้นขึ้น ไม่ถึงกับหอบ
ขณะออกกำลังกายหรือออกแรง
๓. ระดั บ หนั ก คื อ ไม่ ส ามารถพู ด โต้ ต อบได้ อ ย่ า งปกติ ร ู ้ ส ึ ก เหนื ่ อ ยมาก หายใจแรงและเร็ ว
หรือหอบขณะออกกำลังกาย

กิจกรรมบริหารกายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความอดทน
ของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ
(Cardiorespiratory fitness)
กิจกรรมบริหารกายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ
หรือที่นิยมเรียกสั้นๆ ว่า การออกกำลังกายแบบแอโรบิค (aerobic exercise) กิจกรรมบริหารกายรูปแบบนี้
ช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรง ช่วยให้ไม่เหนื่อยง่าย มีการใช้พลังงานสมดุล ไม่อ้วน ลดความเสี่ยง
จากโรคหัวใจและป้องกัน/ชะลอภาวะกระดุกพรุน เป็นต้น โดยทำกิจกรรมบริหารกาย เช่น การเดินบิณฑบาต
การกวาดลานวัด การทำความสะอาดกุฎ/ี ศาลาวัด การจัดเตรียมสถานทีง่ านพิธสี งฆ์ งานก่อสร้าง งานปลูกต้นไม้
การแกว่งแขน เป็นต้น
การเดินเป็นการเคลือ่ นไหวพืน้ ฐานซึง่ ทำได้งา่ ยและมีประโยชน์มากสำหรับพระสงฆ์ ซึง่ ควรปฏิบตั แิ บบ
ค่อยเป็นค่อยไปจากนั้นสามารถเพิ่มเวลาให้มากขึ้นได้ เงื่อนไขของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันควรเลือกรูปแบบ
กิจกรรมให้เหมาะสมกับตนเองโดยพิจารณาจากสมรรถภาพทางกายและปัญหาสุขภาพ
การออกกำลังกายแบบแอโรบิคส่งผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในการช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคทางหัวใจและหลอดเลือดและยังช่วยฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจในผู้ที่มีภาวะหัวใจ
ล้มเหลว (heart failure) (Lavie, ๒๐๑๕) การออกกำลังกายแบบแอโรบิคอย่างสม่ำเสมอสามารถส่งผลต่อ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ลดปัจจัยเสีย่ งต่อโรคหลอดเลือดและหัวใจ โดยลดระดับความดันโลหิต เส้นรอบเอว
ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับไขมันในเลือด อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการใช้ออกซิเจนของร่างกายเพิ่ม
ประสิทธิภาพการนอนหลับ
กิจกรรมบริหารกายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ
ที่พระสงฆ์ควรปฏิบัติ คือ การเดินบิณฑบาต การกวาดลานวัด การเก็บกวาดทำความสะอาดกุฎิ /ศาลาวัด
การจัดสถานที่ในงานพิธีสงฆ์ งานก่อสร้าง งานปลูกต้นไม้ และอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น

๑๐๕

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

การเดิน

การเดิน ปฏิบัติโดยตามองตรงไปข้างหน้า ศีรษะและลำตัวตั้งตรง ไหล่ ๒ ข้าง อยู่ในระดับตรง ก้าวเท้า
สม่ำเสมอในจังหวะความเร็วขึ้นกับความยาวของช่วงก้าวของพระสงฆ์แต่ละรูป เริ่มจากส้นเท้าสัมผัสพื้นก่อน
เพื่อรับน้ำหนักตัว ก้าวเท้าออกให้ส้นเท้าแตะพื้น แล้วถ่ายน้ำหนักตัวไปที่ฝ่าเท้า เหยียบพื้นเต็มฝ่าเท้า สำหรับ
ขาอีกข้าง ในขณะทีจ่ ะเคลือ่ นย้าย ให้ยกส้นเท้าขึน้ ถ่ายน้ำหนักตัวลงทีป่ ลายเท้า ซึง่ กดพืน้ ไว้ ทำเช่นนีไ้ ปเรือ่ ยๆ ตลอด
เวลาที่เดิน ซึ่งควรเดินอย่างน้อย ๓๐ นาทีต่อครั้ง ให้รู้สึกเหนื่อยแต่ยังสามารถพูดคุยได้ปกติ
ประโยชน์ของการเดินนอกจากช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูงแล้วยังช่วยควบคุมน้ำหนักตัว เพิ่มสมรรถภาพของร่างกาย ทำให้กระดูกแข็งแรง และเป็น
การบริหารกล้ามเนื้อหน้าแข้งอีกด้วย

การแกว่งแขน

การแกว่งแขนมีขั้นตอน ดังนี้
๑. ยืนตัวตรง ไม่งอเข่า เท้าทั้ง ๒ ข้าง แยกจากกันให้มีระยะห่างเท่าความกว้างหัวไหล่
๒. ปล่อยมือทั้ง ๒ ข้าง ลงตามธรรมชาติ ไม่เกร็ง ให้นิ้วมือชิดกันและหันอุ้งมือไปด้านหลัง
๓. เอวตั้งตรง หดท้องน้อยเข้า เหยียดหลัง ผ่อนคลายกระดูกลำคอ ศีรษะและปาก
๔. จิกปลายนิ้วเท้ายึดเกาะที่พื้น ส้นเท้าออกแรงเหยียบบนพื้นให้แน่น หดสะโพกในระหว่างบริหาร
หรือขมิบทวารหนัก ตามองตรงไปที่จุดใดจุดหนึ่ง ทำสมาธิให้รู้สึกอยู่ที่เท้า
๕. แกว่งแขนไปข้างหน้าทำมุม ๓๐ องศากับลำตัว หายใจเข้า แล้วแกว่งแขนไปด้านหลังให้แรง
ทำมุม ๖๐ องศากับลำตัว แล้วปล่อยให้เหวี่ยงกลับมา หายใจออกขณะแกว่งไปข้างหลัง
๖. ทำต่อเนื่องอย่างน้อย ครั้งละ ๑๐ นาที ทำหลายครั้งยิ่งดี
ประโยชน์ของการแกว่งแขนนอกจากช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ลดระดับน้ำตาล
ในเลือด ลดความดันโลหิตแล้ว ยังช่วยลดการสะสมของไขมันในช่องท้อง ลดอาการปวดคอ บ่าไหล่ และ
ชะลอการเสื่อมของเข่า

๑

๒

 ภาพที่ ๑ - ๒ การออกกำลังกายแบบแกว่งแขน

๑๐๖

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

กิจกรรมบริหารกายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแรง
และความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscular fitness)
กิจกรรมบริหารกายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ หรือที่นิยม
เรียกสั้นๆว่า การออกกำลังกายแบบใช้แรงต้าน เป็นการใช้กล้ามเนื้อในการออกแรงโดยมีน้ำหนักร่างกาย
ของตัวเองหรือน้ำหนักอุปกรณ์ภายนอกเป็นแรงต้าน เช่น การวิดพื้น การย่อเข่า การยกขวดน้ำ/ถุงทราย/
ดัมเบล หรือการใช้ยางยืด เป็นต้น จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ไม่เมื่อยง่าย ทำงานได้นานขึ้น และช่วยเผาผลาญ
พลังงานส่วนเกินควบคุมน้ำหนักตัวได้
การบริหารกล้ามเนื้อสามารถปฏิบัติ ๒ - ๓ วันต่อสัปดาห์ โดยปฏิบัติวันเว้นวัน การออกกำลังกาย
แต่ละกลุ่มมัดกล้ามเนื้อมีวิธีการที่แตกต่างกันสำหรับความก้าวหน้าจะเพิ่มจำนวนครั้งก่อนเพิ่มน้ำหนัก
ตัวอย่างเช่น การทำสควอช (squat) เริ่มต้นอาจจะทำได้ ๘ ครั้ง ค่อยๆเพิ่มจำนวนครั้งตามแนวทางและค่อยๆ
เพิ่มความหนักด้วยการยกขวดน้ำ/ถุงทรายหรือดัมเบล หรือเพิ่มความหนืดของยางยืด เป็นต้น
หลักสำคัญ คือ เมื่อออกแรงปกติไม่ควรกลั้นหายใจและเมื่อออกแรงให้หายใจออก เพื่อลดแรงดัน
ที่เกิดขึ้น ทำให้ผ่อนคลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

๓

๔

 ภาพที่ ๓ - ๔ การออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักตัว (Core : บริเวณลำตัว)

๕

๖

 ภาพที่ ๕ - ๖ การออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักตัว (Legs and hip : ต้นขาและสะโพก)

๑๐๗

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

riceps : ต้นขาด้านหน้า)

๗

๘

 ภาพที่ ๗ การออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักตัว

 ภาพที่ ๘ การออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักตัว

(Quadriceps : ต้นขาด้านหน้า)

(Quadriceps and hamstrings :
ต้นขาด้านหน้าและด้านหลัง)

๙

๑๐

 ภาพที่ ๙ - ๑๐ การออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักตัว (Hamstrings
๑๑

๑๒

: ต้นขาด้านหลัง)

๑๓

 ภาพที่ ๑๑ - ๑๓ การออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักตัว (Quadriceps : ต้นขาด้านหน้า)

๑๐๘

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

๑๔

๑๕

 ภาพที่ ๑๔ - ๑๕ การออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักตัว (Outer - hip : ต้นขาด้านนอก)

๑๖

๑๗

 ภาพที่ ๑๖ - ๑๗ การออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักตัว (Inner - hip : ต้นขาด้านใน)

๑๘

๑๙

 ภาพที่ ๑๘ - ๑๙ การออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักตัว (calf : น่อง)

๑๐๙

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

๒๐

๒๑

๒๒

 ภาพที่ ๒๐ - ๒๒ การออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักตัว (chest : หน้าอก)
๒๓

๒๔

๒๕

 ภาพที่ ๒๓ - ๒๕ การออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนักตัว (rotator - calf : กล้ามเนื้อสะบัก)

๒๖

๒๗

 ภาพที่ ๒๖ - ๒๗ การออกกำลังกายโดยใช้ขวดน้ำ (biceps : กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า)

๑๑๐

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

๙

๑๐

 ภาพที่ ๒๘ - ๒๙ การออกกำลังกายโดยใช้ขวดน้ำ (shoulders : กล้ามเนื้อหัวไหล่)
๗

๘

 ภาพที่ ๓๐ การออกกำลังกายโดยใช้ขวดน้ำ

 ภาพที่ ๓๑ การออกกำลังกายโดยใช้ขวดน้ำ

(deltoids : กล้ามเนื้อหัวไหล่)

(Anterior deltoids : กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้า)

๙

๑๐

 ภาพที่ ๓๒ - ๓๓ การออกกำลังกายโดยใช้ขวดน้ำ (triceps : กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง)

๑๑๑

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

กิจกรรมบริหารกายเพื่อพัฒนา
และเสริมสร้างความอ่อนตัวและความยืดหยุ่น
ของกล้ามเนื้อ (Flexibility)
กิจกรรมบริหารกายเพือ่ พัฒนาและเสริมสร้างความอ่อนตัวและความยืดหยุน่ ของกล้ามเนือ้ หรือทีน่ ยิ ม
เรียกสัน้ ๆ ว่า การออกกำลังกายแบบยืดเหยียด เช่น การยืดเหยียดกล้ามเนือ้ ส่วนต่างๆ โยคะ เป็นต้น ความอ่อนตัว
จะทำให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดปัจจัยเสี่ยงจากการหกล้มและลดอาการปวดเมื่อย
ของกล้ามเนื้อและข้อเข่า
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อสามารถปฏิบัติได้ทุกวัน ทุก ๒ ชั่วโมง สำหรับพระสงฆ์ที่ศึกษาพระปริยัติธรรม
หรืออยู่ในท่านั่งหรือท่าใดท่าหนึ่งนานๆ ควรมีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยยืดกล้ามเนื้อค้างไว้ ๑๕ - ๒๐ วินาที
ต่อหนึ่งท่า เริ่มต้นปฏิบัติเท่าที่ได้และค่อยเพิ่มระยะเวลาจนถึงเป้าหมาย ยืดกล้ามเนื้อให้รู้สึกตึงแต่ไม่รู้สึกเจ็บ
ประเภทของการยืดเหยียดมี ๒ แบบ คือ ยืดเหยียดแบบค้างไว้ และแบบเคลื่อนที่ สำหรับพระสงฆ์แนะนำ
การยืดเหยียดแบบค้างไว้ ทำซ้ำ ๒ - ๔ ครั้ง ในแต่ละมัดกล้ามเนื้อ

๓๔

๓๕

๓๘

๓๖

๓๙

๔๐

 ภาพที่ ๓๔ - ๔๑ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อรูปแบบที่ ๑ ร่างกายส่วนล่าง

๑๑๒

๓๗

๔๑
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๔๒

๔๓

๔๖

๔๕

๔๔

๔๗

๔๘

๔๙

 ภาพที่ ๔๒ - ๔๙ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อรูปแบบที่ ๒ ร่างกายส่วนบน
๕๐

๕๑

๕๒

๕๓

๕๔

๕๕

๕๖

๕๗

 ภาพที่ ๕๐ - ๕๘ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อรูปแบบที่ ๓ ร่างกายส่วนกลาง
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๕๘
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สรุป

การมีกิจกรรมบริหารกายที่เหมาะสมและเพียงพอของพระสงฆ์เป็นประเด็นความสำคัญ เนื่องจาก
บริบทของพระสงฆ์ตามกิจของพระสงฆ์และพระวินัย ทำให้พระสงฆ์ต้องสำรวมในที่สาธารณะ ไม่สามารถ
มีการบริหารกายได้หลากหลายเหมือนชายไทยทัว่ ไป การมีกจิ กรรมทางกายทีเ่ พียงพอโดยคำนึงถึงจริยาวัตรทีง่ ดงาม
และแนวปฏิบตั ทิ ม่ี หี ลักฐานเชิงประจักษ์จงึ มีความสำคัญ เพือ่ ให้เกิดผลดีตอ่ สุขภาพ และพระสงฆ์ควรมีกจิ กรรม
เนือยนิง่ ให้นอ้ ยทีส่ ดุ โดยการลุกเดินทุกๆ ๒ ชัว่ โมง และให้มกี จิ กรรมบริหารกายสะสมให้ได้ไม่นอ้ ยกว่า ๑๕๐ นาทีตอ่
สัปดาห์ หรือเดิน ๑๐,๐๐๐ ก้าวต่อวัน ร่วมกับการออกกำลังกล้ามเนื้อไม่น้อยกว่า ๒ วันต่อสัปดาห์
อย่างไรก็ตาม พระภิกษุแต่ละรูปย่อมมีสมรรถภาพทางกาย โรคประจำตัว และปัญหาสุขภาพทีแ่ ตกต่างกัน
จึงควรได้รบั การตรวจคัดกรองสุขภาพ และระดับของกิจกรรมบริหารกายทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ เพือ่ เลือกรูปแบบกิจกรรมทีม่ ี
ความปลอดภัยและการพัฒนาระดับกิจกรรมบริหารกายสำหรับพระภิกษุแต่ละรูป เพือ่ ส่งเสริมให้พระสงฆ์มสี ขุ ภาพดี
ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการป่วยและมรณภาพด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม
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ใบความรู้ที่ ๖.๓

การดูแลสุขภาพช่องปาก
ความสำคัญของสุขภาพช่องปากต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต

๑. ปากคือประตูสู่สุขภาพ
ช่องปากเป็นด่านแรกของระบบทางเดินอาหารของร่างกาย หน้าที่สำคัญ คือ การเคี้ยว กัด และ
กลืนอาหาร จึงส่งผลต่อภาวะโภชนาการ รวมไปถึงการได้รบั สารอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย หรืออีกนัยหนึง่
เรียกได้วา่ ปาก คือ ประตูสสู่ ขุ ภาพ นอกจากนีอ้ วัยวะในช่องปาก อันได้แก่ ฟัน เหงือก เพดาน กระพุง้ แก้ม ลิน้ ริมฝีปาก
ยังช่วยกันทำหน้าที่ในการพูด และทำให้ใบหน้าดูสวยงามอีกด้วย
๒. สุขภาพช่องปากส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ผลกระทบโดยตรงที่ชัดเจน ได้แก่
๑) การปวดฟัน เสียวฟัน มีผลต่อการฉันอาหาร การพักผ่อนนอนหลับ และการทำงาน
๒) ผู้ที่ไม่มีฟัน มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันในการเคี้ยว การกัด การกลืนอาหาร ทำให้
การบดเคีย้ วอาหารไม่ละเอียด อาหารไม่ยอ่ ย ท้องอืดได้มากกว่าปกติ หรือฉันอาหารได้นอ้ ยลง เลือกอาหารทีน่ ม่ิ
เคี้ยวง่าย จำพวกแป้งและน้ำตาลซึ่งมีไขมันหรือคอเลสโตรอลสูง แต่คุณค่าทางโภชนาการไม่เพียงพอ จึงขาด
สารอาหารทำให้น้ำหนักลด สุขภาพไม่แข็งแรง อาการเจ็บป่วยหายได้ช้าลง
๓) สุขภาพช่องปากส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ทัง้ ทางกาย จิตใจและสังคม เช่น ผูท้ ส่ี ญู เสียฟันบางส่วน
หรือทั้งปาก จะรู้สึกอาย ขาดความมั่นใจในการเข้าสังคม คนที่ใส่ฟันเทียมก็ไม่มั่นใจขณะพูดหรือยิ้มหรือเคี้ยว
อาหาร คนทีป่ วดฟันก็จะหงุดหงิด โมโหง่าย มีผลต่อการสือ่ สาร ภาพลักษณ์และความสวยงาม นอกจากนี้ เชือ้ โรค
หรือการติดเชื้อต่างๆ จากในช่องปากยังสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้ เช่น ที่ปอด หัวใจ ตา เป็นต้น
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มักจะสำลักง่าย หากสำลักเศษอาหารหรือเชื้อโรคจากในช่องปากเข้าไปอาจจะไปอุดกั้น
ระบบทางเดินหายใจ และอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดปอดบวมได้

โรคและความผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อย

๑. การตรวจและประเมินสุขภาพช่องปาก
สภาวะในช่องปากที่ควรหมั่นสังเกต ได้แก่ ตัวฟัน เหงือกและปริทันต์ เยื่อบุในช่องปากน้ำลาย
และต่อมน้ำลาย
๑) ตัวฟัน โดยปกติฟันจะยาวขึ้นเล็กน้อยจากการร่นของเหงือกและมีสีเข้มขึ้นเมื่อมีอายุ
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งความผิดปกติและรอยโรคในตัวฟันที่พบบ่อย ได้แก่
 ฟันผุ ลักษณะเป็นรอยดำ เป็นรูบริเวณตัวฟัน ตำแหน่งที่มักพบ คือ รากฟันผุ และ
ซอกฟัน
 ฟันสึก ลักษณะเป็นรอยลึกสึกเข้าเนื้อฟัน มีอาการเสียวฟัน สารเคลือบฟันด้าน
นอกหลุดหายไป พบบริเวณด้านบดเคี้ยว ฟันกราม และคอฟันใกล้ขอบเหงือก
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ภาพที่ ๑ : ฟันผุบริเวณคอฟันและรากฟัน

ภาพที่ ๒ : ฟันสึกกร่อนบริเวณด้านบดเคี้ยว

ภาพที่ ๓ : ฟันสึกกร่อนบริเวณด้านคอฟัน

๒)

เหงือกและเนื้อเยื่อปริทันต์

เหงือกอักเสบและปริทันต์อักเสบ ลักษณะเป็นเหงือกบวมแดงเป็นหนอง
เหงือกมีเลือดออกง่าย ฟันโยก หรือมีอาการปวดร่วมด้วย
๓) เยื่อบุในช่องปาก
 รอยโรคที่ผิดปกติในช่องปาก ลักษณะเป็นรอยขาว รอยแดง หรือรอยขาวร่วมกับ
รอยแดง หรือเป็นก้อนนูนในช่องปาก เป็นแผลบริเวณมุมแก้ม เพดานปาก ริมฝีปาก และลิ้น มีอาการแสบร้อน
ซึ่งอาจเกิดจากการที่ใส่ฟันเทียมตลอดเวลา

ภาพที่ ๔ : เหงือกอักเสบรุนแรง บวมแดงช้ำ

ภาพที่ ๕ : ฟันโยก เนื่องจากเนื้อเยื่อปริทันต์

ภาพที่ ๖ : รอยโรคแผ่นสีขาวที่สันเหงือก

๔)

น้ำลายและต่อมน้ำลาย
สภาวะน้ำลายแห้ง มีน้ำลายน้อย อาจเกิดจากการ
กินยาที่รักษาโรคทางระบบหรือความเสื่อมของต่อมน้ำลายที่เสื่อมลงตาม
อายุที่เพิ่มขึ้น
๒. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก
โรคในช่องปากเป็นผลมากจากปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่
๑) ปัจจัยจากสภาวะอนามัยช่องปาก สาเหตุเกิดจากการ ภาพที่ ๗ : ภาวะปากแห้งเหตุน้ำลายน้อย
ทำความสะอาดในช่องปากได้ไม่ดี เกิดการสะสมคราบจุลินทรีย์ที่อยู่ในช่องปาก หรือมีโรคประจำตัวบางอย่าง
ที่ส่งผลให้ทำความสะอาดช่องปากได้ไม่ทั่วถึง
๒) ปัจจัยจากอาหาร อาหารจำพวกน้ำตาล หรือมีรสหวานส่งผลให้เกิดฟันผุเพิ่มขึ้น
๓) ปัจจัยจากโรคทางระบบ การใช้ยารักษาโรคทางระบบ อาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการปากแห้ง
ปวดแสบปวดร้อนในช่องปากและเกิดฟันผุได้

๑๑๗
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เวลา เป็นต้น

๔)

ปัจจัยจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เช่น การสูบบุหรี่ การเคี้ยวหมาก การใส่ฟันเทียมตลอด

การดูแลสุขภาพช่องปาก

การดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูก ต้องประกอบด้วย การทำความสะอาดฟันและซอกฟัน ดังนี้
๑. การทำความสะอาดฟันแท้ หรือฟันถาวร
๑) การแปรงฟัน
			 ควรแปรงฟันด้วยยาสีฟนั ผสมฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ ๒ ครัง้ นานอย่างน้อยครัง้ ละ ๒ นาที
เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพของฟลูออไรด์ในยาสีฟนั และวิธกี ารบ้วนปากหลังแปรงฟัน ให้บว้ นยาสีฟนั ทิง้ โดยไม่ตอ้ ง
กลั้วน้ำ หรือกลั้วน้ำเพียง ๑ - ๒ ฝ่ามือ เพื่อให้เหลือฟลูออไรด์อยู่ในช่องปาก
			 ใช้แปรงสีฟันขนนุ่ม เน้นการแปรงบริเวณขอบเหงือก ขยับแบบ
วนกลมๆ (circle) จะช่วยป้องกันคอฟันสึก หรือขยับแล้วปัดลง (modified bass) บางราย
อาจแนะนำให้ใช้ผ้าก๊อซเช็ดแทนแปรงสีฟัน
			 การเปลี่ยนแปรงสีฟันควรเปลี่ยนทุก ๓ เดือน หรือเมื่อขนแปรงบาน
ส่วนการแปรงลิ้น อาจใช้แปรงสีฟัน หรือแปรงสำหรับแปรงลิ้นได้
ใช้แปรงสีฟนั ทีม่ ดี า้ มจับถนัดมือ ขนาดไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป เมือ่ เทียบกับ
ขนาดของช่องปาก กรณีผู้ที่มีปัญหากล้ามเนื้อมือหรือไม่สามารถควบคุมการใช้มือได้ดี อาจใช้
แปรงสีฟนั ไฟฟ้า (ภาพที่ ๘) หรือปรับปรุงด้ามแปรงสีฟนั ให้จบั ได้เหมาะมือ เช่น ใช้มอื จับจักรยาน
ภาพที่ ๘ : แปรงสีฟันไฟฟ้า
สวมทับด้ามแปรงสีฟันยึดแน่นด้วยกาว หรือเพิ่มสายรัดยึดแปรงกับมือ เป็นต้น (ภาพที่ ๙)
๒) การใช้ไหมขัดฟัน
ไหมขัดฟันมีลกั ษณะ
เป็นเส้นแบน มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่
(ภาพที่ ๑๐) ให้เลือกใช้ตามขนาดความ
กว้างของซอกฟัน ใช้สำหรับช่วยทำความ
สะอาดซอกฟัน โดยใช้ควบคูก่ บั การแปรงฟัน
ภาพที่ ๙ : รูปแบบประยุกต์ของด้ามแปรงให้จับถนัดมือ
อย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง การใช้ไหมขัดฟัน
ควรใช้ก่อนแปรงฟัน เพื่อให้ฟลูออไรด์จากการแปรงฟันคงอยู่บริเวณซอกฟันได้อย่างต่อเนื่อง
			 วิธีการใช้ไหมขัดฟัน (ภาพที่ ๑๑) ให้ดึงไหมขัดฟันออกมา
ยาวประมาณ ๑๒ นิ้ว ใช้นิ้วกลางพันแต่ละปลายไว้ ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับ
เส้นไหมขัดฟัน และนำไหมขัดฟันค่อยๆ ผ่านลงในซอกฟันระวังอย่าให้บาดเหงือก
กวาดถูไหมขัดฟันขึน้ ลงในแนวดิง่ เพือ่ ขจัดเอาคราบจุลนิ ทรียอ์ อก หากไหมขัดฟัน
ติดอยู่ระหว่างซอกฟัน ให้ปล่อยปลายข้างหนึ่งแล้วค่อยๆ ดึงออกด้านข้างเบาๆ
			 ในผูท้ ไ่ี ม่สามารถใช้นว้ิ พันไหมขัดฟัน หรือใช้ไหมขัดฟันชนิด
เป็นเส้นได้ อาจเลือกใช้ไหมขัดฟันแบบมีด้ามจับโดยใช้มือเดียว หรืออุปกรณ์
ทำความสะอาดฟันอย่างอืน่ ทดแทน เช่น ใช้ไม้จม้ิ ฟันทีถ่ กู วิธี ใช้แปรงซอกฟัน หรือ
ภาพที่ ๑๐ : ไหมขัดฟันชนิดต่างๆ
ใช้ผ้าก๊อซ เป็นต้น

๑๑๘
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วิธีการจับไหมขัดฟัน

กวาดถูไหมขัดฟันขึ้นลง ในแนวดิ่ง

ภาพที่ ๑๑ : การใช้ไหมขัดฟัน
๓) การใช้แปรงซอกฟัน
		 แปรงซอกฟันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดซอกฟัน
ที่เป็นช่องหรือฟันห่าง (ภาพที่ ๑๒) ใช้ง่าย การเลือกขนาดแปรง ให้ส่วนที่
เป็นขนแปรงมีขนาดใหญ่กว่าซอกฟันที่จะทำความสะอาดเล็กน้อย จุ่มน้ำ
ให้ขนแปรงอ่อนนุ่ม สอดเบาๆ เข้าไประหว่างซอกฟันในทิศที่เอียงไปทาง
ภาพที่ ๑๒ : แปรงซอกฟันแบบต่างๆ
ปลายฟัน ขยับเข้าออกในแนวนอน
			 นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ ที่เหมาะ
สำหรับการใช้ทำความสะอาดฟันที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น แปรงกระจุกเดียว
ไม้จิ้มฟัน และน้ำยาบ้วนปาก เป็นต้น
๔) การทำความสะอาดเยื่อบุช่องปากและลิ้น
			 เพื่อขจัดคราบอาหารและคราบจุลินทรีย์ที่ตกค้างอยู่
บริเวณเยือ่ บุชอ่ งปาก กระพุง้ แก้ม เพดานปาก ด้านบนของลิน้ ควรทำความสะอาด
ทุกครั้งหลังอาหาร โดยวางแปรงสีฟันหรือ อาจใช้ไม้กวาดลิ้นวางลงบนผิวลิ้น
ภาพที่ ๑๓ : วิธีใช้แปรงซอกฟัน
กวาดจากโคนลิ้นออกมาด้านปลายลิ้น ทำซ้ำ ๔ - ๕ ครั้ง ส่วนเยื่อบุช่องปาก
กระพุ้งแก้ม เพดานปาก อาจใช้แปรงสีฟันขนนุ่ม หรือใช้นิ้วมือกวาดเบาๆ
๕) การใช้น้ำยาบ้วนปาก
			 ควรใช้น้ำยาบ้วนปากที่ไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
แต่มฟี ลูออไรด์ผสม สามารถใช้ได้ทกุ วัน แต่ถา้ มีความเข้มข้นสูงใช้ได้สปั ดาห์ละ
๑ ครั้ง และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของทันตบุคลากร
๖) การใช้ไม้จิ้มฟัน
ภาพที่ ๑๔ : ปลายไม้จิ้มฟันก่อนใช้
			 ไม้จิ้มฟันใช้ช่วยทำความสะอาด ขจัดคราบจุลินทรีย์
ไม่มีปลายแหลม
ที่อยู่ระหว่างซอกฟัน มักใช้ได้ถนัดในฟันหน้า ควรใช้ในกรณีที่มีเหงือกร่น
มีช่องเห็นชัด หรือมีช่องระหว่างแยกรากฟัน
			 วิธกี ารใช้ไม้จม้ิ ฟัน ไม้จม้ิ ฟันควรมีลกั ษณะด้ามตรง แบน
เรียวบาง ไม่มเี สีย้ น ถ้าใช้ทำความสะอาดคอฟัน ควรกัดปลายส่วนทีแ่ หลมหรือ
ตัดให้ปลายทูก่ อ่ น แล้วค่อยๆใช้ครูดไปตามคอฟันขอบเหงือก (ภาพที่ ๑๕) หรือใช้
ทำความสะอาดซอกฟันทีห่ า่ ง ในลักษณะช่วยเขีย่ เศษอาหารออก โดยสอดเข้าไป
ในซอกฟัน ระวังอย่าให้เป็นอันตรายต่อเหงือก
ภาพที่ ๑๕ : วิธีใช้ไม้จิ้มฟันครูดตามคอฟัน

๑๑๙
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			 แม้วา่ ไม้จม้ิ ฟันใช้งา่ ยกว่าไหมขัดฟัน แต่กม็ ขี อ้ จำกัดมากกว่า ตรงทีใ่ ช้ได้เฉพาะผูท้ ม่ี ชี อ่ งว่าง
ระหว่างซี่ฟัน ไม่สามารถใช้ขัดทำความสะอาดตรงมุมโค้งของฟัน และซอกฟันปกติเพราะโอบรอบฟันไม่ได้
๒. การทำความสะอาดฟันเทียม
ฟันเทียมมี ๒ ชนิด ได้แก่ ฟันเทียมชนิดถอดได้ และฟันเทียมชนิดติดแน่น
๑) ฟันเทียมชนิดถอดได้
			 ควรถอดฟันเทียมชนิดถอดได้ออกเพื่อล้างทำความสะอาดทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร
พร้อมกับทำความสะอาดฟันแท้ในปาก เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดฟันผุและมีกลิน่ ปาก นอกจากนี้ ควรถอดฟันเทียมออก
ก่อนนอน เพื่อให้เหงือกได้พักและฟันเทียมที่ถอดออกต้องล้างน้ำให้สะอาด แช่น้ำไว้ทุกครั้ง เพื่อไม่ให้ฐาน
พลาสติกของฟันปลอมแห้ง
			 วิธีการทำความสะอาดฟันเทียม ให้ใช้แปรงสีฟันแตะน้ำยาล้างจานหรือสบู่ ขัดถูฟันเทียม
ให้สะอาดหนึง่ ครัง้ ก่อน แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด จากนัน้ ใช้แปรงสีฟนั กับยาสีฟนั ขัดถูให้ทว่ั ล้างด้วยน้ำสะอาด
อีกครั้งและควรมีภาชนะคอยรองรับเพื่อป้องกันฟันปลอมตกหล่นด้วย กรณีมีคราบหินปูน คราบบุหรี่เกาะติด
ฟันเทียม สามารถใช้นำ้ ยาเคมี หรือยาเม็ดสำหรับแช่ทำความสะอาดฟันเทียมได้ ฟันเทียมชนิดถอดได้ฐานอะคริลกิ
ใช้แปรงสีฟันขนอ่อน แปรงร่วมกับน้ำสบู่ถอดแช่น้ำก่อนนอนทุกครั้งและฐานโลหะ

ภาพที่ ๑๖ : การทำความสะอาดฟันเทียม
ข้อควรระวัง
		 		 ห้ามนำฟันเทียมแช่ในน้ำเดือด น้ำร้อน เพราะจะทำให้ฟันเทียมบิดเบี้ยว และไม่ควร
ตากแห้ง เพราะอาจแตกได้
		 		 ฟั น เที ย มบางชนิ ด มี อ ายุ ก ารใช้ ง าน อาจต้ อ ง
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ถ้ามีการแตกหัก
		 		 ฟันเทียมที่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเหงือก
และเนื้อเยื่อช่องปาก ควรได้รับการแก้ไขหากทิ้งไว้ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ทำให้เกิดแผลมะเร็งในช่องปากได้
๒) ฟันเทียมชนิดติดแน่น
			 จะสวมทับลงไปบนซีฟ่ นั หรือใช้ฟนั ข้างเคียงช่องว่าง
เป็นหลักยึด ฟันเทียมชนิดนีจ้ ะไม่มตี ะขอหรือฐานบนเหงือก หรือเพดานปาก
ไม่สามารถถอดออกได้ ดังนั้น การรักษาความสะอาด นอกจากการ
แปรงฟันตามปกติแล้ว ควรใช้ไหมขัดฟันสอดเข้าทำความสะอาดใต้ฐาน
ของฟันเทียมติดแน่นด้วย

ภาพที่ ๑๗ : ครอบฟัน, สะพานฟัน

๑๒๐
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ใบความรู้ที่ ๖.๔

การส่งเสริมสุขภาพจิต
และการจัดการความเครียด
ธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ มีธรรมชาติที่สำคัญเกี่ยวกับอารมณ์จิตใจ แบบใดขึ้นอยู่กับช่วงวัยที่ผ่านมามีบุคลิกภาพเป็น
แบบใด ซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะตน ความเปลีย่ นแปลงทางอารมณ์และจิตใจเกิดควบคูก่ บั ความเปลีย่ นแปลงทางกาย
ซึ่งความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุที่เป็นไปในลักษณะเสื่อมนี้ ทำให้ผู้สูงอายุมองว่าตนเองไร้ค่า ต้องพึ่งพาผู้อื่น
เมื่อประกอบกับการสูญเสียอำนาจ ตำแหน่งหน้าที่การงานในสังคมแล้ว ผู้สูงอายุยิ่งมีความกังวล ใจน้อยและ
กระทบกระเทือนใจได้งา่ ยๆ อารมณ์ของผูส้ งู อายุกเ็ หมือนกับอารมณ์ของคนในวัยอืน่ ๆ แต่บางอารมณ์ทอ่ี าจเกิด
ขึ้นมากในช่วงวัยสูงอายุ ดังนี้
๑. อารมณ์เหงาและอารมณ์ว้าเหว่ เนื่องจากผู้สูงอายุมีเวลาว่างจากอาชีพและภารกิจต่างๆ มาก
การประสบการพลัดพรากจากไปของผู้ที่ใกล้ชิดและเป็นที่รัก นอกจากนี้สภาวะทางกายได้แก่สายตาไม่ดี หูไม่ดี
กิจกรรมที่ทำจึงมีข้อจำกัด โดยอารมณ์เหงาในวัยสูงอายุมักจะมีอารมณ์อื่นๆร่วมด้วย และก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางใจหลายประการ เช่น ซึมเศร้า เบื่ออาหาร เกิดโรคภัยไข้เจ็บ หลงๆลืมๆ นอนไม่หลับ เจ็บป่วยตามที่ต่างๆ
๒. การย้อนคิดถึงความหลัง มีหลายรูปแบบ เช่น นั่งคิดคนเดียวเงียบๆ บอกเล่าให้ผู้อื่น เขียนด้วย
ตัวหนังสือ เดินทางไปในสถานที่คุ้นเคย ฯลฯ สาเหตุของการย้อนคิดถึงความหลังนั้น เป็นการย้อนอดีตเพื่อดูว่า
ชีวติ ทีผ่ า่ นมาสมหวังหรือไม่ หากพึงพอใจกับอดีตก็จะยอมรับในสิง่ ทีเ่ ป็น แต่ถา้ ย้อนไปแล้วรูส้ กึ ไม่พอใจ ผูส้ งู อายุ
ก็จะรูส้ กึ คับแค้นใจ ทัง้ นีห้ ากผูส้ งู อายุได้ยอ้ นคิดถึงอดีตด้วยความพอใจและเพือ่ ปรับตนจะทำให้ตระหนักถึงความ
ไม่เที่ยงของชีวิต จะเป็นผู้สูงอายุที่ปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในวัยสูงอายุ
๓. อารมณ์เศร้าจากการพลัดพราก เป็นการเศร้าจากการสูญเสียคนทีร่ กั โดยจะมีความคิดและอารมณ์
ทางลบต่างๆ เช่น ว้าเหว่ เลือ่ นลอย หลงๆ ลืมๆ หรือมีความเจ็บปวดทางกาย หากผูท้ จ่ี ากไปมีความผูกพันกันทาง
ความคิด อารมณ์ จิตใจอย่างมาก เขาอาจตายตามไปในเวลาไม่ชา้ ซึง่ เป็นเรือ่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ หากสามารถทำใจ
ยอมรับการตาย สามารถพูดถึงคนที่จากไปโดยไม่ขมขื่นอาลัยอาวรณ์ ซึ่งอารมณ์เศร้านี้ หากมีอาการอื่นร่วม
กลายเป็นโรคซึมเศร้า ไม่สนใจตนเอง อาจต้องปรึกษาแพทย์
๔. วิตกกังวล กลัวว่าจะต้องพึง่ ลูกหลาน ขาดความเชือ่ มัน่ นอนไม่หลับ กลัวถูกทอดทิง้ กลัวภัย กลัวขาด
ความสามารถ กลัวไม่ได้รบั การเอาใจใส่ดแู ลจากลูกหลาน ผูส้ งู อายุมกั กลัวไปต่างๆ นานา ทำให้ออ่ นเพลียไม่มแี รง
เป็นลมง่าย หายใจไม่ออก เบื่ออาหาร เป็นต้น
๕. โกรธ เมื่อมีความเห็นขัดแย้ง ลูกหลานไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น
๖. กลัวถูกทอดทิ้ง เพราะช่วยตัวเองได้น้อยลง
๗. ขี้ใจน้อย เพราะคิดว่าตนเองไร้ค่า ลูกหลานไม่สนใจ
๘. หงุดหงิด เพราะทำอะไรด้วยตนเองได้น้อยลง ใครทำก็ไม่ถูกใจ จึงกลายเป็นคนจู้จี้ ขี้บ่น แสนงอน
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กล่าวโดยสรุปไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในวัยสูงอายุ ผู้สูงอายุควร
ได้มีการปรับตัว ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนี้
๑. เปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งของตนเองและสิ่งใหม่ๆในสังคมโดยเริ่มจากการปรับใจ
๒. เปิดรับและยอมรับความคิดเห็นของลูกหลานและคนอื่นให้มากขึ้น
๓. ไม่เก็บตัวหรือแยกตัว พยายามร่วมกิจกรรมกับครอบครัว ตามศักยภาพของผู้สูงอายุ
๔. คิดยืดหยุ่นในเรื่องต่างๆ ว่าทำอย่างไรจึงจะอยู่ร่วมกับครอบครัวและคนอื่นให้ได้อย่างดีที่สุด
เท่าที่ทำได้ และขัดแย้งกันน้อยที่สุด
๕. ยอมรับความช่วยเหลือและการดูแลของลูกหลานเมื่อถึงเวลาจำเป็น
๖. ทำจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ ไม่ให้ตนเองเกิดความเครียด หงุดหงิด รู้จักผ่อนคลาย

การปรับตัวของลูกหลานและผู้ดูแลผู้สูงอายุ

๑. ผู้ดูแลต้องปรับตนเองด้วย โดยการปรับใจปรับความคิด ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๒. ปรับการทำกิจวัตรประจำวันและการทำงานของตนเองให้สอดคล้องกับการดูแลผู้สูงอายุ
๓. เอาใจใส่ดแู ลผูส้ งู อายุดว้ ยความรัก เช่น การทีล่ กู หลานมาเยีย่ มผูส้ งู อายุบอ่ ยๆ แสดงความรักด้วย
การโอบกอด ให้เวลาในการพูดคุย หรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวตามสภาพผูส้ งู อายุ ดูแลเรือ่ งการทำกิจวัตร
ประจำวัน ด้วยความนุ่มนวล อ่อนโยน ถนอมจิตใจ
๔. ให้ เ กี ย รติ แ ละให้ ค วามสำคั ญ กั บ ผู ้ ส ู ง อายุ เช่ น คอยซั ก ถามเกี ่ ย วกั บ สุ ข ภาพ ความรู ้ ส ึ ก
ความเป็นอยู่
๕. ให้ผู้สูงอายุช่วยในการอบรมบุตรหลาน ดูแลกิจการในบ้านเท่าที่ทำได้
๖. ผู้ดูแลต้องสร้างบรรยากาศที่จะทำให้เกิดอารมณ์ขันในผู้สูงอายุ จะช่วยลดความเศร้าและความ
เหงาได้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
๗. อย่าทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ที่ทำให้ท่านต้องแบกภาระเหนื่อยยากในการดูแล
๘. เมื่อผู้ดูแลเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย อึดอัดในการดูแลผู้สูงอายุ อาจหาผู้อื่นมาดูแลสลับเวลา และ
หาวิธีการผ่อนคลายตนเองบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความกดดันในการดูแลและช่วยลดภาวะความเครียด
๙. ให้เวลาผู้สูงอายุในการปรับตัว ผู้สูงอายุที่เคยมีชีวิตอยู่ด้วยตนเอง เมื่อต้องย้ายมาอยู่กับผู้ดูแล
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญของผู้สูงอายุ จำเป็นจะต้องใช้เวลาในการปรับตัว โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุที่เคยเป็นพ่อแม่ดูแลลูกมา เมื่อต้องมาอยู่ในความดูแลของลูก ต้องปรับตัวทั้งกายและใจค่อนข้างมาก
อาจมีการไม่พอใจ ไม่ร่วมมือ ต้องเตรียมเผชิญพฤติกรรมเหล่านี้

โรคอัลไซเมอร์
โรคอัลไซเมอร์ เป็นโรคในกลุม่ อาการสมองเสือ่ มทีพ่ บบ่อย เป็นการทีผ่ ปู้ ว่ ยมีการทำงานของสมองทัง้ หมด
เสือ่ มลง ซึง่ ส่งผลเกีย่ วกับความจำ ความคิด เชาวน์ปญั ญา การใช้เหตุผลและการแก้ไขปัญหา ความสามารถด้านอืน่ ๆ
เสื่อมลงไปด้วย การรับรู้จะผิดปกติไปจากคนทั่วไป เช่น ไม่รู้วันและเวลา เห็นภาพหลอน ความคิดอ่านเสื่อมลง
คิดคำนวณไม่ได้ ไม่รู้จักการใช้เหตุผลว่าจะต้องทำอะไร ทำอย่างไร ถูกต้องกับกาลเทศะหรือไม่ ตัดสินใจไม่ได้
ลืมสิง่ ทีเ่ คยทำได้ ความสามารถในการสือ่ สารกับคนอืน่ ถดถอยลง การประสานงานของกล้ามเนือ้ เสียไป ไม่สามารถ
ควบคุมอารมณ์ตัวเอง มีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
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กลุ่มอาการสมองเสื่อมที่พบมากในผู้สูงอายุแต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุทุกคน ต้องพิจารณาว่าเกิดขึ้น
เนื่องจากอายุมากขึ้นหรือเป็นโรคสมองเสื่อม หากเป็นอาการสมองเสื่อมที่เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้น ส่วนมาก
จะสูญเสียความจำเพียงอย่างเดียวซึ่งจะเป็นไปอย่างช้าๆ โดยไม่มีผลต่อการทำงานหรือใช้ชีวิตประจำวัน
แต่หากเป็นโรคสมองเสื่อมนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการสูญเสียของสมองส่วนอื่นร่วมด้วย
จนผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และจะมีชีวิตสั้นลง
ระบาดวิทยาของโรคสมองเสื่อม พบในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี ร้อยละ ๓.๔ โดยโรคสมองเสื่อม
ที่พบในประชากรไทยนั้น พบว่า มีปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คือ โอกาสของการเกิดโรคจะเป็นไปตามอายุที่เพิ่มขึ้น
ประชากรที่ด้อยการศึกษาเป็นโรคนี้มากกว่าประชากรที่มีการศึกษาดี และผู้สูงอายุในเขตเมืองใหญ่ จะมีโอกาส
เป็นโรคนี้มากกว่าผู้อาศัยในเขตที่เจริญน้อยกว่า และพบว่าโรคสมองเสื่อมมีความสัมพันธ์กับความดันโลหิตสูง
สัมพันธ์กับการบริโภคเกลือและภาวะเครียดในกลุ่มคนเมือง รวมทั้งประวัติการเจ็บป่วยของญาติ กรรมพันธุ์
สาเหตุของโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อม
โรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อม เกิดจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้
๑. การเสื่อมสลายของเนื้อสมอง เนื้อสมองมีการเสื่อมสลายและการตายเกิดขึ้น โรคอัลไซเมอร์
(พบมากเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มโรคสมองเสื่อม) เกิดจากการสะสมของโปรตีนชนิดหนึ่งในเซลล์ประสาท และ
Amyloid plaques ในเนื้อสมองส่วนความจำ ทำให้เซลล์ตาย ไม่สามารถรับส่งกระแสประสาทได้ดังเดิม
๒. หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมีการหนาตัว แข็งตัว หรือมีการตีบตัวผิดปกติ ทำให้ปริมาณเลือด
ไปเลี้ยงสมองลดลง และทำให้เนื้อสมองตาย กลุ่มผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมอง (พบมาก
เป็นอันดับสองในกลุ่มโรคสมองเสื่อม) เช่น ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยที่มีระดับไขมัน
คลอเลสเตอรอลสูง ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ เป็นต้น
๓. การติดเชื้อในสมอง
๔. การขาดสารอาหารบางชนิดโดยเฉพาะวิตามิน B๑ วิตามิน B๑๒
๕. การแปรปรวนของเมตาโบลิกในร่างกาย เช่น การทำงานของต่อมไร้ท่อบางชนิดผิดปกติไป
การทำงานของต่อมไทรอยด์ผดิ ปกติ การทำงานของตับ ไตผิดปกติ เกิดของเสียคัง่ ในร่างกาย ทำให้สมองไม่สามารถ
สั่งการได้ตามปกติ
๖. การถูกกระทบกระแทกศีรษะอยูเ่ สมอ พบบ่อยในนักมวย นักกีฬาบางประเภท การเมาสุราหกล้ม
ศีรษะฟาดพื้น หากได้รับการกระทบกระเทือนบ่อยๆ ทำให้สมองส่วนนั้นตายและทำให้การทำงานของสมองไม่ปกติ
๗. เนื้องอกในสมอง โดยเฉพาะเนื้องอกที่เกิดจากด้านหน้าของสมอง ส่งผลต่อร่างกาย เช่น แขนขา
ไม่มแี รง มองเห็นภาพซ้อน ปวดศีรษะ อาเจียน (ความดันในกระโหลกศีรษะมากขึน้ ) อาจทำให้บคุ ลิกภาพ ความจำ
และการตัดสินใจเปลี่ยนแปลง
อาการเตือนและอาการที่เกิดขึ้นของโรคสมองเสื่อม
อาการเตือนของโรคสมองเสื่อม ดังนี้
๑. หลงลืม ซึ่งส่งผลต่อชีวิตประจำวัน
๒. ทำกิจวัตรที่เคยทำไม่ได้
๓. มีปัญหาในการใช้ภาษา
๔. ไม่รู้เวลา
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๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

การตัดสินใจแย่ลง
มีปัญหาในการคิดแบบนามธรรม
วางของผิดที่
มีพฤติกรรมและอารมณ์ที่เปลี่ยนไป
บุคลิกภาพเปลี่ยน
ขาดความคิดริเริ่ม

อาการที่เกิดขึ้น
๑. ความจำเสื่อม ผู้ป่วยจะไม่สามารถจดจำสิ่งใหม่ๆได้ ส่วนใหญ่จะจำเรื่องในอดีตได้ เช่น ลืมนัด
จำเหตุการณ์หรือคำพูดที่ผ่านมาไม่ได้ หลงลืมสิ่งของจำไม่ได้ว่าเก็บไว้ที่ไหนและคิดว่าคนขโมยไป จำบุคคล
ที่เคยรู้จักไม่ได้ เป็นต้น
๒. ผู้ป่วยจะมีการรับรู้แย่ลง ส่งผลต่อชีวิตประจำวัน สับสนเรื่องวันเวลา สถานที่ กลับบ้าน
ไม่ถูก เป็นต้น
๓. มีพฤติกรรมผิดปกติและเป็นปัญหา เช่น หงุดหงิด ซึมเศร้า ก้าวร้าว หวาดระแวง หรือแยกตัวจาก
สังคม ออกนอกบ้านเวลากลางคืน ไม่สนใจดูแลความสะอาดตนเอง เป็นต้น
๔. เมื่อการหยั่งรู้ตนเอง การตัดสินใจ และความจำเสื่อมลงมากๆ ผู้ป่วยจะไม่สามารถดูแลตนเอง
และใช้ชีวิตประจำวันได้
การตรวจโรคสมองเสื่อม การแยกโรค จากอาการหลงลืมทั่วไป
เมื่อผู้ป่วยหรือญาติอาจสงสัยว่าตนเองหรือผู้ที่ตนดูแลอยู่นั้น มีความจำผิดปกติ อาจมาปรึกษาแพทย์
โดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญอาจต้องดำเนินการซักประวัตใิ ช้วธิ กี ารตรวจสอบหลายวิธใี นการประเมินอาการของผูป้ ว่ ย
เพื่อวินจิ ฉัยว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์โดยการตรวจสอบความสามารถในการรับรูข้ องผูป้ ว่ ย เช่น ความจำ ความใส่ใจ
การใช้ภาษา การตัดสินใจ และการแก้ปัญหารวมถึงการทดสอบทางห้องปฎิบัติการ (ตรวจเลือด) การตรวจเคมี
ของเลือด การตวรจน้ำเหลือง เพื่อดูว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติของระบบเมตาบอลิซึมในร่างกายหรือไม่ การตรวจ
คลื่นสมอง การตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (BRAIN SCAN เช่น CT-scan, MRI (Magnetic Resonance
Immage)) เพื่อดูว่าผู้ป่วยมีเนื้องอก หรือมีความผิดปกติอื่นๆ เพื่อให้การวินิจฉัยโรคถูกต้องมากขึ้น แพทย์
จะถามเกี่ยวกับ
 ความสามารถของผู้ป่วยในการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การกิน  การอาบน้ำ  
การเดิน การแต่งตัว การซื้อของ การทำอาหาร การใช้โทรศัพท์
 ระยะเวลามีอาการช้า เร็ว
 อาการร่วมอื่นๆ มีไข้ เป็นลม เป็นต้น
 ประวัติการบาดเจ็บทางสมอง
 ลักษณะอาหารการกิน การใช้ยา
 โรคประจำตัวต่างๆ โรคที่เป็นพันธุกรรมในครอบครัว อัมพฤกษ์ อัมพาต
การจำแนกว่าเป็นการลืมที่ธรรมดา หรือ เป็นการหลงลืมจากภาวะสมองเสื่อม มีหลักง่ายๆ คือ
หากจำได้ว่าลืมทำอะไร ถือเป็นการลืมธรรมดา
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การป้องกัน และการรักษาโรคสมองเสื่อม
โรคสมองเสื่อมนั้น บางประเภทรักษาได้ หากผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยที่สมองเสื่อมจากการขาดสารอาหาร
บางอย่าง เช่น วิตามิน B๑ B๑๒ หรือผู้ป่วยที่มีการแปรปรวนของระบบเมตาบอลิซึมของร่างกาย เมื่อได้รับ
การรักษาแล้ว อาการสมองเสื่อมจะดีขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับอาการที่เป็น หรือความเสียหายของเนื้อสมอง และเมื่อ
รักษาแล้วอาการจะทรงอยู่เรื่อยๆ แต่บางประเภทไม่สามารถรักษาได้ หากเป็นโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากการ
เสือ่ มสลายของสมอง (เช่น อัลไซเมอร์) ปัญหาหลอดเลือดสมอง การติดเชือ้ ในสมอง หรือจากการการกระทบกระแทก
ซึ่งอาจมียาบางประเภทที่ช่วยชะลออาการของผู้ป่วย แต่ในที่สุดเมื่อมีอาการมากขึ้น อาการสมองเสื่อมของ
บุคคลนั้นจะมีอาการเช่นเดียวกับคนที่ไม่ได้รับยาเช่นกัน
การป้องกันโรคอัลไซเมอร์
สำหรับโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์นั้น ปัจจุบันยังไม่มีทางป้องกันเฉพาะโรค แต่เชื่อว่าการบริหาร
สมองที่จะทำให้สมองมีสุขภาพที่ดี กิจกรรมที่ส่งเสริม เช่น
 การออกกำลังกาย มีงานวิจัยระบุว่าการออกกำลังกายเป็นประจำจะลดความเสี่ยงจากการเกิด
โรคอัลไซเมอร์ถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า ๓๐ นาที สัปดาห์ละ ๕ ครั้ง ตัวอย่างที่ควรเล่น เช่น
แอโรบิก ลีลาศ รำมวยจีน กีฬาเบตอง รำวง ฯลฯ
 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รับประทานอาหารที่สะอาด สุก ให้ครบ ๕ หมู่ ข้าว เนื้อสัตว์
ผัก ผลไม้ น้ำดื่มวันละ ๘ แก้ว ควรงดหรือหลีกเลี่ยงรับประทานอาหารไขมันสูง อาหารทอดต่างๆ อาหาร
ฟาสต์ฟูด งดรับประทานเกลือมากเกินความต้องการ อาหารเค็มมากๆ
 นอนหลับอย่างมีคุณภาพ หลับให้ได้วันละ ๖ - ๘ ชั่วโมง เข้านอนเป็นเวลาให้เป็นปกติทุกวัน
อารมณ์ดีก่อนเข้านอน บางคนอาจสวดมนต์ก่อนนอน
 การเครียดและการผ่อนคลาย เช่น การฝึกจิตใจให้ผ่องใส การนั่งสมาธิ การหายใจคลายเครียด
 การป้องกันการบาดเจ็บบริเวณศีรษะ หลีกเลี่ยงกิจกรรมทางกีฬาที่เกิดการกระทบกระแทก
ทางศีรษะบ่อยๆ เช่น การเล่นฟุตบอล การชกมวย การเกิดอุบัติเหตุจากการปั่นจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์
 การฝึกสมอง ฝึกความจำ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การเล่นเกมส์ต่างๆ เช่น หมากรุก เกมโกะ
เกมครอสเวิร์ด ฯลฯ ฝึก ๕ W (who (ใคร) what (อะไร) where (ที่ไหน) when (เมื่อไหร่) และwhy (ทำไม))
 การมีกิจกรรมทางสังคม เช่น งานเลี้ยง งานบุญต่างๆ การพบปะเพื่อนฝูง ฯลฯ

บทบาทและข้อควรคำนึงเบื้องต้นสำหรับผู้ดูแล

ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ต้องการความอบอุ่นใจมาก ต้องการการให้กำลังใจ การสนับสนุน และคำชมเชย
การดูแลช่วยเหลือจากคนใกล้ชดิ และผูด้ แู ล การหลงลืม ทำอะไรผิดพลาด จนมีพฤติกรรมหรืออาการต่างๆ ทีท่ ำให้
ญาติ ผู้ดูแลอาจรู้สึกรำคาญ ดูถูก ดูแคลน หรือขบขัน พูดจาไม่ระวังปาก ต่อไปนี้เป็นข้อควรคำนึงเบื้องต้น
๑. อาการต่างๆ ที่พบในผู้ป่วยอัลไซเมอร์เกิดจากโรคทางสมอง มิใช่การแกล้งทำหรือความตั้งใจจะทำ
๒. ผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีสติปัญญาลดลง จึงไม่ควรคาดหวังที่จะให้เขาเรียนรู้ในสิ่งที่สอนไป
๓. ผูป้ ว่ ยต้องการการสนับสนุนและกำลังใจ ทนไม่ได้กบั สายตาทีด่ ถู กู ดูแคลน หรือขบขัน การปฎิบตั ิ
ต่อผู้ป่วยโดยสงบและใจเย็น โดยบอกให้ผู้ป่วยปฎิบัติตามทีละอย่างพร้อมทั้งอธิบายไปด้วยอย่างช้าๆ
๔. ผู้ป่วยต้องการศักดิ์ศรี ไม่ต้องการให้ใครมาปฏิบัติต่อตนเหมือนเป็นเด็กที่ต้องพึ่งพาคนอื่น การใช้
คำพูดที่ไพเราะ สุภาพต่อผู้ป่วยจะทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีและเป็นมิตรระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแล
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๕. หลักการดูแลที่ไม่เกิดความขัดแย้งกับผู้ป่วย การที่พิจารณาแล้วว่าไม่เป็นอันตราย แม้จะดู
เพี้ยน แปลก ก็ควรผ่อนปรนให้ผู้ป่วยยอมให้ทำได้
๖. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วย ผู้ดูแลต้องแนะนำตัวอย่างชัดเจนกับผู้ป่วย บอกรายละเอียดว่า
จะมาเมือ่ ใด กลับเวลาไหน (กรณีไป - กลับ) ควรใช้เวลาพูดคุยกับผูป้ ว่ ย ให้เกิดบรรยากาศความไว้วางในเนือ้ หาที่
คุยที่จะพูดคุยเป็นเรื่องชีวิตประจำวันธรรมดาๆ เช่น ดินฟ้าอากาศ วัน เดือน ปี เรื่องธรรมชาติ ดอกไม้ ต้นไม้
พูดเรื่องเก่าๆ อ่านหนังสือพิมพ์ให้ฟัง เป็นต้น
๗. เมือ่ ใดก็ตามทีผ่ ดู้ แู ลเกิดอารมณ์หงุดหงิด ก้าวร้าว ควรจะรีบเตือนตัวเองและพาตนออกจากผูป้ ว่ ย
เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยจะไม่เข้าใจว่าผูด้ แู ลมีความรูส้ กึ อย่างไร เพราะการรับรูข้ องเขาลดลง อย่างไรก็ตามผูป้ ว่ ยยังคงรับรู้
ความไม่พอใจที่เกิดขึ้นและอาจมีพฤติกรรมแปลกๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นการรบกวนคนรอบข้างมากขึ้น ส่งผลให้
ผู้ดูแลมีความหงุดหงิดมากขึ้น ดังนั้นผู้ดูแลควรรีบออกจากผู้ป่วยและหาทางผ่อนคลาย และอาจขอคำแนะนำ
ปรึกษาจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาทางช่วยเหลือ
๘. การจัดสิง่ แวดล้อม ควรเงียบ สงบ อย่าให้มสี ง่ิ รบกวน จัดสืง่ ของให้เหมือนเดิม อย่าเคลือ่ นย้ายสิง่ ของ
ผู้ป่วยจะไม่คุ้นเคย
๙. ผูด้ แู ลควรสังเกตพฤติกรรมทีเ่ ป็นปัญหาหรือพฤติกรรมแปลกๆ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ อาจมีสาเหตุ เสียงทีด่ งั
เกินไปรบกวนผู้ป่วย ความสามารถในการสื่อสารน้อยลงหรือสื่อสารได้ยากลำบากขึ้น ทักษะต่างๆ น้อยลง
ความไม่คุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม ความไม่สบายทางกาย ผู้ดูแลต้องเอาใจใส่และให้การช่วยเหลือ

แนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่างๆ

๑. พฤติกรรมไม่ชอบอาบน้ำ
การอาบน้ำในผู้ป่วยสมองเสื่อม อาจทำให้ผู้ป่วยกลัวจนเกิดการต่อต้าน ไม่ยอมอาบ ส่งผลให้เกิด
ความเหน็ดเหนื่อยแก่ผู้ดูแลได้
แนวทางการช่วยเหลือ
๑.๑ พยายามจัดเวลาการอาบน้ำให้เป็นกิจวัตรประจำสม่ำเสมอ เช่น หลังตื่นนอน หลังการ
เดินเล่นตอนเช้า เป็นต้น
๑.๒ ทำบรรยากาศการอาบน้ำให้ง่ายๆ ไม่ใช่การบังคับ
๑.๓ บอกผู้ป่วยล่วงหน้าว่าต้องอาบน้ำ
๑.๔ ค่อยๆ ให้ผปู้ ว่ ยคุน้ เคยกับอุณหภูมขิ องน้ำ ไม่ควรร้อนหรือเย็นจนเกินไป ตลอดจนยืดหยุน่
ตามความต้องการของผู้ป่วย
๒. ปัญหาความสับสนเรื่องเวลาและสถานที่
ความสับสนเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ อาจทำให้ผู้ป่วยบางคน ตกใจตื่นกลางดึก และแต่งตัว
ไปทำงานหรือคิดว่าโรงพยาบาล คือบ้านของตนเอง เป็นต้น
แนวทางการช่วยเหลือ
๒.๑ ทำป้ายบอกเวลา กลางวันกลางคืน วางไว้ขา้ งเตียงนอน ในตำแหน่งทีผ่ ปู้ ว่ ยสามารถมองเห็น
ได้ง่าย โดยป้ายดังกล่าวอาจติดป้ายชื่อ รูปถ่ายหรือสัญลักษณ์ร่วมด้วย
๒.๒ ญาติหรือผู้ดูแล คอยพลิกป้ายให้ถูกต้องตามเวลา
๒.๓ พยายามจัดข้าวของในบ้านให้อยู่ในสภาพเดิมเสมอ ไม่ควรเปลีย่ นแปลงบ่อยเพราะผู้ปว่ ย
จะจำไม่ได้
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๓. ปัญหาพฤติกรรมชอบถามซ้ำ
สาเหตุของพฤติกรรม เนื่องจากความสามารถในการจดจำลดลง บกพร่องไป หรืออาจเป็น
ความวิตกกังวลต่อเหตุการณ์นั้นๆ
แนวทางการช่วยเหลือ
๓.๑ แสดงความสนใจกับผู้ป่วย โดยตอบปัญหาทุกข้อคำถาม ให้กำลังใจ ปลอบประโลม
โอบกอดผู้ป่วย
๓.๒ ถ้ า ผู ้ ป ่ ว ยยั ง สามารถพอที ่ จ ะอ่ า นออกและเข้ า ใจได้ อาจใช้ ว ิ ธ ี เขี ย นคำตอบหรื อ
เขียนข้อความให้ผู้ป่วยเก็บไว้จะได้คอยเตือนตนเอง
๓.๓ บางครั้งอาการเหล่านี้ อาจเกิดจากความวิตกกังวลอาจพูดคุยปลอบโยน และความ
มัน่ ใจให้ผปู้ ว่ ย ไม่แสดงอาการเบือ่ หน่าย ไม่พอใจ อาการโกรธ แสดงออกทางสีหน้าท่าทาง ทำให้ผปู้ ว่ ยรับรูไ้ ด้เร็ว
ยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไป
๔. ปัญหาการสื่อสาร
ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โดยทั่วไปจะสูญเสียทักษะในการสื่อสารกับบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น โดยอาจเริ่มจาก
การจำชื่อคน วัตถุ และสิ่งของต่างๆไม่ได้ จนอาจพูดได้แค่ ๕ - ๖ คำ หรือพูดแค่คำใดคำหนึ่ง ซ้ำไปซ้ำมา
แนวทางการช่วยเหลือ
๔.๑ ผู้ดูแลอาจช่วยพูดแทนในสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการสื่อ โดยสังเกตจากสีหน้าท่าทางและการ
แสดงออกของผู้ป่วย เพราะผู้ป่วยเหล่านี้มักมีปัญหาด้านการสื่อสารเท่านั้น แต่ภาษาท่าทางต่างๆ ยังสื่อสารได้
๔.๒ ควรตรวจให้แน่ใจว่าได้ยินสิ่งที่ผู้ป่วยได้ยินชัดเจนหรือไม่ เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมี
อาการหูตึง หรือมีขี้หูมากอาจรบกวนการได้ยิน
๔.๓ พยายามกำจัดเสียงรบกวนต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ขณะที่สนทนากับผู้ป่วย
๔.๔ พูดด้วยประโยคง่ายๆ สัน้ และมีความหมายทีเ่ ข้าใจง่าย พูดให้นมุ่ นวล ชัดถ้อยชัดคำ พูดช้าๆ
ให้ผู้ป่วยได้คิดและมีโอกาสตอบสนอง ขณะสนทนาควรมีภาษากายร่วมด้วย เช่น การจับมือ สบตา
๔.๕ ในรายทีส่ มองเสือ่ มขัน้ รุนแรง จนจำญาติ/ผูด้ แู ลไม่ได้ ในการเข้าพบต้องมีการแนะนำตนเอง
พร้อมเรียกชื่อผู้ป่วยทุกครั้ง
๕. ปัญหาการลืมทานยา
ปัญหาที่พบบ่อย คือ ผู้ป่วยมักลืมเรื่องรับประทานยา จำไม่ได้ว่าทานแล้วหรือยัง บางครั้ง
ไม่ได้ทานเลย บางครั้งอาจทานเกินขนาด ซึ่งเกิดอันตรายได้
แนวทางการช่วยเหลือ
๕.๑ หากล่องจ่ายยาจากร้านขายยา มาใช้ในการกำหนดเวลารับประทาน โดยอาจบรรจุ
ยาตามวันหรือสัปดาห์ ตามความจำเป็นของผู้ป่วย โดยมีญาติหรือผู้ดูแลคอยเช็คปริมาณยา
๕.๒ อาจใช้เครื่องช่วยในการเตือนความจำผู้ป่วย เช่น ใช้เสียงนาฬิกาปลุก ใช้เสียงคนหรือ
เสียงเตือนอื่นๆ
๖. พฤติกรรมชอบเที่ยวเตร่เถลไถล
พฤติกรรมนี้มีสาเหตุ จากการที่ผู้ป่วยเกิดความสับสน ย้อนกลับไปสู่กิจวัตรที่เคยทำในอดีต
ซึ่งปัจจุบันสถานที่เหล่านั้นไม่มีแล้ว แต่ผู้ป่วยยังฝังใจว่ายังมีอยู่ และพยายามประกอบกิจกรรมดังกล่าว
ประการที่สอง ดังนั้น พฤติกรรมที่แสดงออก มีทั้งความสับสนเรื่องวัน เวลา สถานที่และกระสับกระส่าย
จึงดูไม่เหมาะสม
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แนวทางการช่วยเหลือ
๖.๑ อาจค่อยๆ นำผู้ป่วยกลับมาสู่เวลาและสถานที่ปัจจุบันด้วยความสุภาพ หรือหากิจกรรม
เพื่อความเพลิดเพลินอื่นๆ ที่ผู้ป่วยชื่นชอบมาให้ผู้ป่วยทำ
๖.๒ สังเกตเวลาที่ผู้ป่วยชอบออกนอกบ้าน ชวนทำกิจกรรมไม่ให้ออกจากบ้าน ต้องล็อคประตู
ให้เรียบร้อย
๖.๓ อาจติดสัญญาณเตือนถ้าผู้ป่วยออกนอกบ้าน
๗. พฤติกรรมชอบเปลื้องผ้าในที่สาธารณะ
แนวทางการช่วยเหลือ
๗.๑ ค้นหาสาเหตุ และค่อยๆเบนความสนใจนั้น พร้อมๆกับช่วยสวมใส่เสื้อผ้าอีกครั้ง
๗.๒ ค่อยๆ ถามถึงสิ่งที่ผู้ป่วยเข้าใจผิดด้วยความสุภาพ ไม่ควรตำหนิให้ผู้ป่วยอับอายจาก
การกระทำ
๘. อาการหูแว่ว ประสาทหลอน
ผู้ป่วยสมองเสื่อมจำนวนหนึ่ง จะมีอาการหูแว่ว ประสาทหลอนเกิดขึ้น เช่น ได้ยินเสียงมีคน
มาพูดมาคุย เห็นภาพต่างๆนาๆ ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นผลโดยตรง ตรวจจากการทำงานที่ผิดปกติของสมอง
อาจเนื่องจากโรคสมองเสื่อมเอง ยาบางชนิด หรือภาวะแทรกซ้อนบางอย่าง
แนวทางการช่วยเหลือ
๘.๑ ในช่วงแรก จะพบอาการน้อยและไม่รุนแรง ผู้ป่วยอาจจะแยกแยะได้ว่าสิ่งเหล่านี้ผิดปกติ
ที่เกิดกับตน
๘.๒ ไม่ควรโต้แย้งหรือพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผู้ป่วยเห็นเป็นภาพมายาหรือเป็นความจริงถามความรู้สึก
ของผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับภาพที่ผู้ป่วยเห็น ประมวลเรื่องราว
๘.๓ อธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าถึงแม้เป็นเรื่องผิดปกติ แต่ไม่ใช่เรื่องอันตราย
หากอาการไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตและความปลอดภัยของผู้ป่วยและคนใกล้ชิด ควรปลอบโยนผู้ป่วยว่าไม่ต้อง
ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
๘.๔ ควรปรึกษาแพทย์ และพบแพทย์ ถ้าพฤติกรรมเป็นปัญหามาก
๙. พฤติกรรมไม่ยอมนอนเวลากลางคืน
ปัญหาในการนอนเป็นเรื่องที่พบบ่อยมากในผู้ป่วยสมองเสื่อม อาจมีสาเหตุหลายประการ เช่น
การเปลีย่ นแปลงในการนอนหลับของผูป้ ว่ ย (หลับๆ ตืน่ ๆ หรือนอนหลับไม่ตอ่ เนือ่ ง) สมองทีเ่ กีย่ วข้องกับการนอน
เสื่อมลง โรคหรือภาวะแทรกซ้อนของโรค
แนวทางการช่วยเหลือ
๙.๑ เวลาเข้านอน ตื่นนอนให้เป็นเวลา
๙.๒ ควรจัดให้มีการออกกำลังกาย หรือเคลื่อนไหวเป็ประจำ เช่น การเดินเล่นในตอนเช้า
หรือตอนเย็น
๙.๓ ควรหลีกเลี่ยงการนอนกลางวัน อาจหลับได้ช่วงบ่ายแต่ไม่เกินเวลา ๑๕.๐๐ น.
๙.๔ ไม่ควรให้ผู้ป่วยอยู่แต่ในห้อง หรือสถานที่ที่มืดเกินไป อาจทำให้ผู้ป่วยไม่ทราบว่า เป็น
เวลากลางวันหรือกลางคืน ควรให้พบแสงสว่างบ้าง เมื่อเข้าไปในห้องที่ไม่ค่อยสว่างจะหลับได้ง่าย
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๙.๕ ควรบอกผู้ป่วยเป็นระยะ เพื่อให้ผู้ป่วยจำได้ว่าถึงเวลาเข้านอนแล้ว และเตรียมตัวเข้านอน
๙.๖ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ตื่นเต้นในช่วงเย็นและค่ำ เช่น การพาไปที่คนมากๆ หรือสถานที่
ที่มีความอึกทึก เพราะจะทำผู้ป่วยวุ่นวายและหลับยาก
๙.๗ ไม่ควรคาดหวังให้ปญั หาการนอนหลับดีขน้ึ โดยเร็ว เนือ่ งจากเป็นเรือ่ งทีค่ อ่ ยๆ มีการเปลีย่ น
แปลง บางครั้งการนอนหลับอาจดีคงที่ระยะหนึ่ง สลับกับบางวันที่มีปัญหาก็เป็นได้
๙.๘ ดูแลเรื่องยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่ ยาบางตัวอาจมีผลกระทบกับการนอน
๑๐. พฤติกรรมไม่รับประทานอาหาร
สาเหตุของการไม่รับประทานอาหาร เกิดได้หลายปัจจัย เช่น การเสื่อมของสมองที่มากขึ้น จนไม่
สามารถรับรู้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้า คือ อาหาร รวมทั้งลืมไม่รู้จักการใช้ช้อนหรือส้อม ความสามารถของการกลืน
การเคีย้ วอาหารเสือ่ มลง ในทางกลับกันบางครัง้ ผูป้ ว่ ยอาจรับประทานอาหารไม่หยุด หรือทานไม่เลือก ไม่วา่ สิง่ นัน้
จะรับประทานได้หรือไม่ สภาวะทางอารมณ์ ผลข้างเคียงของยาและโรคแทรกซ้อน ก็มีส่วนทำให้เกิดปัญหานี้
แนวทางการช่วยเหลือ
๑๐.๑ ควรพาผู้ป่วยไปพบทันตแพทย์ ตรวจสุขภาพฟันและแก้ไขปัญหาช่องปาก
๑๐.๒ ปรึกษาแพทย์ว่า มีสาเหตุการไม่รับประทานอาหาร ที่ตรวจพบได้หรือไม่ เช่น ปัญหา
การเคี้ยว การกลืน ความผิดปกติทางอารมณ์หรือโรคแทรกซ้อนอื่นๆ
๑๐.๓ พยายามจัดบรรยากาศของการรับประทานอาหารให้สม่ำเสมอ เช่น เรื่องเวลา สถานที่
(รวมถึงตำแหน่งของเก้าอี้) ชนิดของอาหาร ควรสังเกตว่าชอบรับประทานอาหารประเภทใด ควรเป็นอาหาร
ประเภทเดิมๆ ที่คุ้นเคย เคี้ยวง่ายไม่ลำบากต่อการกลืน
๑๐.๓ ลดความใส่ใจกับวิธกี ารทานอาหารบ้าง อาจมีการหกเลอะเทอะในบางครัง้ ถ้าผูป้ ว่ ยไม่รจู้ กั
ใช้ช้อนส้อมอาจต้องป้อน หรือวิธีการรับประทานอาหารให้เป็นเรื่องง่าย
๑๐.๔ อาจปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับโภชนาการของอาหารว่าควรเสริมอาหารประเภทใด เพื่อให้
ผู้ป่วยได้คุณค่าทางอาหารครบ
๑๑. ปัญหาการหลงทาง
ผูป้ ว่ ยอัลไซเมอร์ ตัง้ แต่ระดับปานกลางเป็นต้นไป จะเริม่ จำบ้านตนไม่ได้ ปัญหาทีต่ ามมา เช่น ผูป้ ว่ ย
กลับบ้านไม่ได้ หาห้องน้ำไม่เจอ หรืออาจเดินไปเข้าบ้านของคนอื่น
แนวทางการช่วยเหลือ
๑๑.๑ ภายในบ้านควรมีป้าย เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์บอกทิศทางเกี่ยวกับ ห้องน้ำ สุขา หรือ
หน้าห้องของสมาชิกคนอื่นๆและมีโคมไฟหรือแสงสว่างเพียงพอ
๑๑.๒ ผู้ป่วยที่ชอบออกนอกบ้าน ควรมีบัตรประจำตัว บอกชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ
ข้อมูลการเจ็บป่วย เพือ่ ความสะดวกแก่การติดตามและผูใ้ ห้ความช่วยเหลือหรือนำส่งกลับบ้าน หรือบอกเพือ่ นบ้าน
ให้ช่วยเป็นหู เป็นตาให้ด้วยกรณีผู้ป่วยออกนอกบ้าน
๑๒. ปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรม
การมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ จะช่วยชะลอความเสื่อมและความสามารถ
ทักษะต่างๆ แม้จะมีข้อจำกัด แต่ก็สมารถให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ทำกิจกรรมต่างๆ ได้ ดังนี้
๑๒.๑ กิจกรรมทีจ่ ดั ให้ควรเริม่ จากความสนใจของผูป้ ว่ ยและความสามารถทีผ่ ปู้ ว่ ยสามารถทำได้
จะได้ไม่เกิดความคับข้องใจในกรณีที่ทำไม่ได้

๑๓๐
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๑๒.๒ การทำกิจกรรมทีก่ ระตุน้ ระบบประสาทสัมผัสและการรับรู้ (การได้ยนิ การรับรส การได้กลิน่
การสัมผัส) เช่น การร้องเพลง การเล่าเรื่องหรืออ่านหนังสือให้ฟัง กิจกรรมที่ทำให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว เช่น
พาไปเดินเล่น การเต้นรำ การว่ายน้ำ กิจกรรมการวาดภาพ ปัน้ ดินน้ำมัน การทำสวน การเลีย้ งสัตว์ทผ่ี ปู้ ว่ ยชอบสนใจ
อยากเลี้ยง การออกกำลังกายลดความเครียด ฯลฯ
๑๒.๓ ควรพาไปเยี่ยมบ้านญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง พบปะผู้คนที่ผู้ป่วยรัก ชอบพอ หรือกิจกรรมทาง
สังคมในญาติมิตรที่ผู้ป่วยสามารถไปได้ เช่น งานวันเกิด งานทำบุญเลี้ยงพระ ฯลฯ
๑๒.๔ พาไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างตามโอกาส พาไปนั่งรถเล่น พาไปสวนสาธารณะเดินเล่น หรือ
ให้ผู้ป่วยนั่งเล่นสนามหญ้าหน้าบ้านเพลินๆเพื่อให้มีความสุขและลืมเรื่องที่กังวล
๑๒.๔ ผู้ป่วยที่เลื่อมใสศาสนา อาจพาไปทำกิจกรรมทางศาสนาที่นับถือ
๑๓. พฤติกรรมก้าวร้าว
มักมีสาเหตุมาจากความผิดปกติดา้ นความจำ ทำให้เกิดปัญหาการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาต่างๆ
ลดลง กิจกรรมต่างๆ ทีเ่ คยทำได้ ก็ทำไม่ได้ ก่อให้เกิดความรูส้ กึ ทางลบ คิดว่าตนไร้ประโยชน์เป็นภาระแก่ลกู หลาน
มีความรู้สึกระแวงว่ามีคนปองร้าย หลงผิด ประสาทหลอน การรับรู้ต่างๆ ผิดไป หรือควบคุมอารมณ์ไม่ได้
หรือความสัมพันธ์กับผู้ดูแลไม่ดี และมีพฤติกรรมก้าวร้าวเดิมของผู้ป่วยก่อนการเกิดโรคสมองเสื่อม
แนวทางการช่วยเหลือ
๑๓.๑ ไม่ควรแสดงอาการไม่พอใจหรือต่อปากต่อคำกับผู้ป่วย เพราะผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะไม่รู้จัก
วิธีควบคุมอารมณ์ตนเองและไม่รู้ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
๑๓.๒ ระหว่างทีผ่ ปู้ ว่ ยโกรธหรือโมโห พยายามไม่สมั ผัสร่างกายของผูป้ ว่ ย เพราะการแตะตัวผูป้ ว่ ย
จะทำให้โกรธมากขึ้น ให้ผู้ป่วยได้แสดงอารมณ์โกรธ
๑๓.๓ สังเกตว่า ความก้าวร้าวที่เกิดขึ้นนั้น มีสาเหตุจากอะไร เช่น หาสิ่งของไม่เจอ การต้อง
อยูค่ นเดียว ความเบือ่ หน่าย หิว เจ็บปวด หรือเหนือ่ ยล้า ถ้าทราบสาเหตุแล้วควรจัดการ ดูแลไม่ให้เกิดสิง่ กระตุน้
ความโกรธต่างๆ นอกจากนีก้ ารให้ผปู้ ว่ ยทำงานหรือกิจกรรมใดๆ ควรจะแบ่งงานหรือกิจกรรมเป็นส่วนๆ ให้ผปู้ ว่ ย
สามารถทำได้และไม่หงุดหงิด
๑๓.๔ หากแสดงอาการโมโห จากการหาสิ่งของไม่เจอ ควรอธิบายและเบี่ยงเบนความสนใจ
ไปสู่เรื่องอื่น ชักชวนผู้ป่วยออกจากสถานการณ์ ถ้าเป็นของชิ้นเดิมๆ ที่มักทำหายบ่อย เช่น กระเป๋าสตางค์
อาจเตรียมกระเป๋าสตางค์แบบที่ผู้ป่วยมีสำรองไว้หลายๆ อัน เมื่อผู้ป่วยหาไม่เจอ ก็สามารถหยิบให้ผู้ป่วยได้
๑๓.๕ จัดสิ่งแวดล้อมให้สงบ หลีกเลี่ยงการย้ายสิ่งของ ของใช้ของผู้ป่วย
๑๓.๖ หากเป็นปัญหามากปรึกษาแพทย์ เพื่อรับยาต่อไป
๑๔. พฤติกรรมกลั้นอุจจาระ ปัสสาวะไม่อยู่
ปัญหานีอ้ าจมีสาเหตุ จากยาทีร่ บั ประทาน อาการของโรคทางกายอืน่ ๆ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
เกิดจากโรคทางระบบประสาท และอาการสับสน และภาวะสมองเสือ่ ม (หาห้องน้ำไม่พบ เข้าใจว่าของบางสิง่ เป็น
โถปัสสาวะ) หรือเกิดจากการที่ผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เป็นปกติ หรือการที่ท้องผูกมากๆ ทำให้เกิด
การกระตุ้นกระเพาะปัสสาวะ ทำให้ปัสสาวะบ่อย หรือกล้ามเนื้อหูรูดของผู้ป่วยเสื่อม อาการเหล่านี้จะลดลง
ถ้าได้รับการแก้ไขตามสาเหตุ

๑๓๑
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แนวทางการช่วยเหลือ
๑๔.๑ จัดให้ผู้ป่วยอยู่ชั้นล่างใกล้ห้องน้ำ ทางเดินไม่วกวน เปิดไฟสว่างตลอดเวลา เพื่อความ
สะดวกและปลอดภัย
๑๔.๒ ฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลา
๑๔.๓ ปรับเรื่องอาหาร ให้รับประทานง่าย ย่อยง่าย
๑๔.๔ สังเกตหรือบันทึกการขับถ่าย ไม่ควรให้ผู้ป่วยท้องผูกเป็นเวลานานๆ ถ้าท้องผูกอาจต้อง
ให้ยาระบาย หรือสวนอุจจาระ

ปัญหาความเครียดของผู้ดูแล

ความตระหนักและใส่ใจในเรื่องความเครียด
การมีหน้าทีด่ แู ลผูส้ งู อายุทเ่ี จ็บป่วยต่อเนือ่ ง ยาวนาน อยูใ่ นสถานการณ์กดดัน สถานการณ์เครียดต่อเนือ่ ง
อาจทำให้ผู้ดูแลละเลยที่จะสังเกตตนเองโดยเฉพาะปัญหาด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ จนกระทั่งผู้ดูแลมีปัญหาทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และเป็นผู้ป่วยลำดับที่สอง (Secondary patient) ความเครียดที่เกิดต่อเนื่อง ทำให้
ระบบภูมปิ อ้ งกันตนเองบกพร่องและทำให้เกิดความเจ็บป่วยทางร่างกาย เกิดความเบือ่ หน่าย เหนือ่ ยล้า ไม่อยาก
ทำงานต่อหรือมีภาวะหมดไฟ (burn out) การป้องกันปัญหาเหล่านี้ คือ การรู้จักจัดการความเครียดที่เกิดขึ้น
รู้จักสังเกตความเครียดที่เกิดกับตนเอง รู้สาเหตุของการเกิดความเครียด และจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
สาเหตุความเครียดในผู้ดูแล
สาเหตุเกิดจากอะไรก็ได้ที่มีผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เศรษฐกิจ สังคมของผู้ดูแล ผู้ดูแล
แต่ละคนก็มีปัญหาแตกต่างกันไป เช่น ความเบื่อหน่ายในงานที่ทำประจำ การต้องดูแลผู้สูงอายุที่ต้องดูแลความ
ต้องการเหมือนเด็ก การถูกทอดทิ้งให้ดูแลผู้ป่วยคนเดียว รับภาระคนเดียวนานๆ เกิดความขัดแย้งในครอบรัว
ความโกรธและความรู้สึกผิด (โกรธผู้ป่วยที่ทำพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่างๆ รู้สึกผิดที่บางครั้งพูดจาไม่ดี
ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ดีพอ จนกลายเป็นความเครียดสะสม)
ผลของความเครียดต่อความผิดปกติทางร่างกาย จิตใจ พฤติกรรมความเครียดจะส่งผลให้เกิด
ความผิดปกติทางร่างกาย จิตใจและพฤติกรรมดังนี้
 ความผิดปกติทางร่างกาย ได้แก่ ปวดศีรษะ ไมเกรน ท้องเสียหรือท้องผูกนอนไม่หลับหรือ
ง่วงเหงาหาวนอนตลอดเวลา ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เบื่ออาหารหรือกินมากกว่าปกติ ท้องอืดเฟ้อ อาหารไม่ย่อย
ประจำเดือนมาไม่ปกติ เสือ่ มสมรรถภาพทางเพศ มือเย็นเท้าเย็น เหงือ่ ออกตามมือตามเท้า ใจสัน่ ถอนหายใจบ่อยๆ
ผิวหนังเป็นผื่นคัน เป็นหวัดบ่อยๆ แพ้อากาศง่าย ฯลฯ
 ความผิดปกติทางจิตใจ ได้แก่ ความวิตกกังวล คิดมาก คิดฟุ้งซ่าน หลงลืมง่ายไม่มีสมาธิ หงุดหงิด
โกรธง่าย ใจน้อย เบื่อหน่าย ซึมเศร้า เหงา ว้าเหว่ สิ้นหวังหมดความรู้สึกสนุกสนาน เป็นต้น
 ความผิดปกติทางพฤติกรรม ได้แก่ สูบบุหรี่ ดื่มสุรามากขึ้น ใช้สารเสพติด ใช้ยานอนหลับ จู้จี้ขี้บ่น
ชวนทะเลาะ มีเรื่องขัดแย้งกับผู้อื่นบ่อยๆ ดึงผม กัดเล็บ กัดฟัน ผุดลุกผุดนั่ง เงียบขรึม เก็บตัว เป็นต้น
การสังเกตอาการเครียด
ผู้ดูแลจะจัดการความเครียดที่เกิดกับตนได้ เมื่อสามารถสังเกตอาการที่แสดงว่าตนนั้นเครียดแล้ว
อาการที่แสดงว่าคุณเครียดและต้องพบแพทย์ จิตแพทย์ มีดังนี้

๑๓๒

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)




















ปวดศีรษะ
ระบบย่อยอาหารมีปัญหา
ซึมเศร้า
วิตกกังวล
เหนื่อยล้า
เบื่อหน่าย
นอนไม่หลับ
ร้องไห้ไม่หยุดเป็นเวลานาน
สับสน
น้ำหนักขึ้นหรือลดรวดเร็ว
หงุดหงิดง่าย
อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ
เซื่องซึม เฉื่อยชา
ลืมง่าย
ไม่ค่อยมีสมาธิ
ประสิทธิภาพในการทำงานต่ำลง
มีมุมมองทัศนคติในด้านลบ
ตึงบริเวณคอและกล้ามเนื้อ
ใช้สุรา ยา ยาเสพติดบ่อยและมากขึ้น

แนวทางในการจัดการกับความเครียด มีดังนี้
๑. หมั่นสังเกตความผิดปกติทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมที่เกิดจากความเครียดทั้งนี้อาจใช้
แบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเองก็ได้
๒. เมื่อรู้ตัวว่าเครียดจากปัญหาใด ให้พยายามแก้ปัญหานั้นให้ได้โดยเร็ว
๓. เรียนรู้การปรับเปลี่ยนความคิดจากแง่ลบให้เป็นแง่บวก
๔. ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีที่คุ้นเคย
๕. ใช้เทคนิคเฉพาะในการคลายเครียด
คลายความเครียดด้วยวิธีที่คุ้นเคย
การแก้ไขความเครียดที่เกิดขึ้นทำได้ทั้งในการแก้ไขความเครียดทั่วไป และต้องใช้เทคนิคคลายเครียด
เมื่อรู้สึกเครียด คนเราจะมีวิธีการผ่อนคลายความเครียดที่แตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่จะเลือกวิธีที่ตนเอง
เคยชิน ถนัด ชอบ หรือสนใจ ทำแล้วเพลิดเพลิน มีความสุข ซึ่งวิธีคลายเครียดโดยทั่วๆ ไป มีดังนี้
 นอนหลับพักผ่อน
 ออกกำลังกาย ยืดเส้นยืดสาย เต้นแอโรบิค รำมวยจีน โยคะ ฯลฯ
 อ่านหนังสือ เขียนหนังสือ เขียนบทกลอน
 สะสมแสตมป์ สะสมเครื่องประดับ
 ถ่ายรูป จัดอัลบั้ม
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เทคนิคเฉพาะในการคลายเครียด
การคลายเครียดที่ใช้เทคนิคคลายเครียด เช่น สมาธิคลายเครียด หายใจคลายเครียด นวดคลายเครียด
เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การคลายเครียดจากกายสู่ใจ จินตนาการคลายเครียด โยคะ ฯลฯ
เทคนิคในการคลายเครียดที่จะนำเสนอในที่นี้มี ๒ วิธีคือ
๑. การฝึกกายหายใจ
๒. การฝึกสมาธิ
แต่ละวิธีมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป ไม่จำเป็นต้องฝึกทั้ง ๒ วิธีก็ได้ เพียงเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง
ที่คุณชอบ สะดวก ทำแล้วคลายเครียดได้ดีเท่านั้นก็พอ
เมื่อฝึกการคลายเครียดไปสักระยะหนึ่ง จะรู้สึกได้ว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เช่น
ใจเย็นลง สบายใจขึ้น สุขภาพดีขึ้น ความจำดีขึ้น สมาธิดีขึ้น การเรียนหรือการทำงานดีขึ้น ความสัมพันธ์กับ
คนรอบข้างดีขึ้น ฯลฯ

การฝึกการหายใจ

หลักการ
 ตามปกติคนทั่วไปจะหายใจตื้นๆ โดยใช้กล้ามเนื้อหน้าอกเป็นหลัก ทำให้ได้ออกซิเจนไปเลี้ยง
ร่างกายน้อยกว่าที่ควร
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาเครียด คนเราจะยิ่งหายใจถี่และตื้นมากกว่าเดิม ทำให้เกิดอาการ
ถอนหายใจเป็นระยะๆ เพื่อให้ได้ออกซิเจนมากขึ้น
 การฝึกหายใจช้าๆ ลึกๆ โดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมบริเวณท้องจะช่วยให้ร่างกายได้อากาศเข้าสู่
ปอดมากขึ้น เพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือด และยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงแก่กล้ามเนื้อหน้าท้องและลำไส้ด้วย
การฝึกหายใจอย่างถูกวิธี จะทำให้หัวใจเต้นช้าลง สมองแจ่มใส เพราะได้ออกซิเจนมากขึ้น และการหายใจออก
อย่างช้าๆ จะทำให้รู้สึกว่าได้ปลดปล่อยความเครียดออกไปจากตัวจนหมดสิ้น
วิธีการฝึก
 นัง่ ในท่าทีส่ บาย หลับตา เอามือประสานไว้บริเวณท้อง ค่อยๆ หายใจเข้า พร้อมๆ กับนับเลข ๑ ถึง ๔
เป็นจังหวะช้าๆ ๑...๒...๓...๔... ให้มือรู้สึกว่าท้องพองออก
 กลั้นหายใจเอาไว้ชั่วครู นับ ๑ ถึง ๔ เป็นจังหวะช้าๆ เช่นเดียวกับเมื่อหายใจเข้า
 ค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออก โดยนับ ๑ ถึง ๘ อย่างช้าๆ ๑...๒...๓...๔...๕...๖...๗...๘... พยายาม
ไล่ลมหายใจออกมาให้หมด สังเกตว่าหน้าท้องแฟบลง
 ทำซ้ำอีก โดยหายใจเข้าช้าๆ กลั้นไว้ แล้วหายใจออก โดยช่วงที่หายใจออกให้นานกว่าช่วงหายใจเข้า
ข้อแนะนำ
 การฝึกการหายใจ ควรทำติดต่อกันประมาณ ๑ - ๕ ครั้ง
 ควรฝึกทุกครั้งที่รู้สึกเครียด รู้สึกโกรธ รู้สึกไม่สบายใจ หรือฝึกทุกครั้งที่นึกได้
 ทุกครั้งที่หายใจออก ให้รู้สึกได้ว่าผลักดันความเครียดออกมาด้วยจนหมด เหลือไว้แต่ความรู้สึก
โล่งสบายเท่านั้น
 ในแต่ละวัน ควรฝึกการหายใจที่ถูกวิธีให้ได้ประมาณ ๔๐ ครั้ง แต่ไม่จำเป็นต้องทำติดต่อในคราวเดียวกัน
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การฝึกสมาธิคลายเครียด

หลักการ
 การทำสมาธิถือเป็นการผ่อนคลายความเครียดที่ลึกซึ้งที่สุด เพราะจิตใจจะสงบ และปลอดจาก
ความคิดที่ซ้ำซาก ฟุ้งซ่าน วิตกกังวล เศร้า โกรธ ฯลฯ
 หลักของการทำสมาธิ คือการเอาใจไปจดจ่อกับสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เพียงอย่างเดียว ซึง่ ในทีน่ จ้ี ะใช้การนับ
ลมหายใจเป็นหลัก และยุติการคิดเรื่องอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง
 หากฝึกสมาธิเป็นประจำ จะทำให้จิตใจเบิกบาน อารมณ์เย็น สมองแจ่มใส หายเครียดจนตัวเอง
และคนใกล้ชิดรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี นี้ได้อย่างชัดเจน
วิธีการฝึก
ขั้นที่ ๑
นั่งในท่าที่สบาย จะเป็นการนั่งขัดสมาธิ นั่งพับเพียบ หรือนอนก็ได้ในกรณีที่เป็นผู้ป่วย
หลับตา หายใจเข้า หายใจออกช้าๆ
เริ่มนับลมหายใจเข้าออกดังนี้
หายใจเข้านับ ๑ หายใจออกนับ ๑
หายใจเข้านับ ๒ หายใจออกนับ ๒
นับไปเรื่อยๆ จนถึง ๕ แล้วเริ่มนับ ๑ ใหม่
นับจนถึง ๖ แล้วเริ่ม ๑ ใหม่
นับจนถึง ๗ แล้วเริ่ม ๑ ใหม่
นับจนถึง ๘ แล้วเริ่ม ๑ ใหม่
นับจนถึง ๙ แล้วเริ่ม ๑ ใหม่
นับจนถึง ๑๐
ครบ ๑๐ ถือเป็น ๑ รอบ
แล้วเริ่ม ๑ - ๕ ใหม่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕
๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖
๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖ ๗,๗
๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖ ๗,๗ ๘,๘
๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖ ๗,๗ ๘,๘ ๙,๙
๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ๖,๖ ๗,๗ ๘,๘ ๙,๙ ๑๐,๑๐
๑,๑ ๒,๒ ๓,๓ ๔,๔ ๕,๕ ฯลฯ
ในการฝึกครัง้ แรกๆ อาจยังไม่มสี มาธิพอ ทำให้นบั เลขผิดพลาด หรือบางทีอาจมีความคิดอืน่ แทรกเข้ามา
ทำให้ลืมนับเป็นบางช่วง ถือเป็นเรื่องปกติ
ต่อไปให้พยายามตั้งสติใหม่ เมื่อมีความคิดอื่นแทรกเข้ามา ก็ให้รีบรู้ แล้วปล่อยให้ผ่านไป ไม่เก็บมา
คิดต่อ
ในที่สุด ก็จะสามารถนับเลขได้อย่างต่อเนื่อง และไม่ผิดพลาด เพราะมีสมาธิดีขึ้น
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ขั้นที่ ๒ เมื่อจิตใจสงบมากขึ้น ให้เริ่มนับเลขแบบเร็วขึ้นไปอีก คือ
หายใจเข้านับ ๑ หายใจออกนับ ๒ หายใจเข้านับ ๓ หายใจออกนับ ๔
หายใจเข้านับ ๕ หายใจออกนับ ๑ ใหม่ จนถึง ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ ตามลำดับดังนี้
๑๒๓๔๕
๑๒๓๔๕๖
๑๒๓๔๕๖๗
๑๒๓๔๕๖๗๘
๑๒๓๔๕๖๗๘๙
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐
๑๒๓๔๕
ฯลฯ
ขั้นที่ ๓ คราวนี้ให้ใช้สติรับรู้ลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องนับเลขอีก และไม่คิดเรื่องใดๆ
ทั้งสิ้น มีแต่ความสงบเท่านั้น
ขั้นที่ ๔ เมื่อนับลมหายใจได้เร็วและไม่ผิดพลาด แสดงว่าจิตใจสงบมากแล้ว
ข้อแนะนำ
ควรฝึกสมาธิเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะก่อนนอน จะช่วยให้นอนหลับได้ดี ไม่มีฝันร้ายด้วย

เอกสารอ้างอิงและแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม :

๑. กรมสุขภาพจิต., ความรู้เรื่องโรคอัลไซเมอร์ พิมพ์ครั้งที่ ๖., บียอนด์พับลิชชิ่ง กรุงเทพมหานคร., ๒๕๕๒.
๒. ศ.นพ.กัมมันต์ พันธุมจินดา., สมองเสื่อม โรคหรือวัย โครงการจัดพิมพ์คบไฟ พิมพ์ครั้งที่ ๒., มกราคม.,
กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๐.
๓. รู้จักเพื่อป้องกันอัลไซเมอร์ สำนักพิมพ์ใกล้หมอ กรุงเทพมหานคร ๒๕๔๙
๔. Alzheimer’s & Dementia Prevention
๕. http://www.helpguide.org/elder/alzheimers_prevention_slowing_down_treatment.htm
๖. กรมสุขภาพจิต., คู่มือคลายเครียด (ฉบับปรับปรุงใหม่)., บียอนด์ พับลิชชิ่ง นนทบุรี., ๒๕๕๑.
๗. http://www.webmd.com/balance/stress-management/caregiver-advice-cope.
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คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

ใบความรู้ที่ ๖.๕

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดูแลสุขภาพ
ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดูแลสุขภาพ

อำเภอบ้านแพ้ว เป็นพืน้ ทีส่ เี ขียว ประชากรส่วนมากเป็นเกษตรกร ประกอบอาชีพทำสวน มีคลองดำเนินสะดวก
ไหลผ่าน เชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำแม่กลอง มีคลองซอยมากมาย อากาศและสิ่งแวดล้อมดีมาก
จากประสบการณ์ชีวิตพยาบาลมา ๒๙ ปี ทำงานครบทุกแผนก อันดับสุดท้ายอยู่ Home Health Care
มาประมาณ ๑๐ ปี พบผู้สูงอายุมากมาย ชาวบ้านอายุประมาณ ๘๐-๙๐ ปี ยังเป็นผู้มีความสามารถ มือถือ
มีดดายหญ้า/ตัดกิง่ ไม้ ทำสวนรอบๆบ้าน ผูส้ งู อายุ ๑๐๐ ปี บางท่าน ยังไม่เป็นโรคAl zymer เลย เป็นสิง่ ทีน่ า่ ชืน่ ชม
ตลอดเวลาที่ทำงาน Home Health Care มาประมาณ ๑๐ ปี พบผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปี ๑๑ ท่าน แต่ละท่านใช้ชีวิต
แบบเรียบง่าย น่ารักมาก สมรรถะ มีความพอเพียง ไม่อยากได้ของของผู้อื่น เวลาไปเยี่ยมแต่ละท่าน อยากจะ
รูส้ กึ ถึงความลึกๆในใจมักจะลองถามท่านว่า ชีวติ นี้ ท่านอยากได้อะไรบ้าง ส่วนมากมักจะได้คำตอบว่า ไม่อยากได้
อะไรแล้ว มีคุณยายอยู่ท่านหนึ่งอายุ ๑๐๐ ปี ท่านบอกว่าไม่รู้จะเอามาทำไม นำไปให้ผู้อื่นที่เขามีแรงทำงาน
ยังมีประโยชน์กว่า คุณยายทานข้าววันละมือ้ เดียวเอง มือ้ กลางวัน-มือ้ เย็นดืม่ นม ประมาณ ๘๐% ของชีวติ การทำงาน
จะอยู่กับผู้สูงอายุเป็นส่วนมาก จะพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมักจะอยู่กับธรรมชาติ
มีการดูแลสุขภาพของตนเองที่สำคัญๆ สรุปได้ดังนี้
๑. การดูแลทางด้านอาหาร ผูส้ งู อายุสว่ นมากทีส่ ขุ ภาพดี กินอยูแ่ บบพอเพียง กินไม่จุ กินน้อย กินไม่มาก
กับข้าวแต่ละมื้อมีเพียง ๑ - ๒ อย่างเท่านั้น ไม่กินมากมาย เน้นกินผัก,ปลา และผลไม้ บางท่านกินข้าว
กับผลไม้ (กินข้าวกับส้มเขียวหวาน, มะม่วง, แตงโม, กล้วยน้ำว้า) บางท่านก็กินวันละมื้อ บางท่านก็ ๒ - ๓ มื้อ
ยกตัวอย่าง คุณลุงเล พาหวล อายุ ๑๐๐ ปี กินข้าวกับปลาเป็นประจำ ลุกเดินเก่ง ไม่ต้องจูง
บางครัง้ ออกมานัง่ ทานข้าวใต้ตน้ ไม้ใหญ่ ใกล้ชายคา ลุกเดินมาเองไม่ตอ้ งมีคนจูง เป็นภาพทีน่ า่ รักมากทัง้ ทีอ่ ายุตง้ั
๑๐๐ปีแล้ว ยังสามารถลุกเดินได้เองโดยไม่ต้องจูงมือ หน้าตายิ้มแย้ม ท่าทางมีความสุขในชีวิตแต่ละวันของท่าน
๒. การดูแลการออกกำลังกาย ปฏิบตั เิ ป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนือ่ ง ผูส้ งู อายุสขุ ภาพดีไม่ชอบ
อยู่นิ่งเฉย ชอบทำโน่นนี่ ชีวิตอยู่กับการทำงานเกือบตลอด นอนน้อย ทำสวน/เก็บหญ้ารอบๆ บ้าน, ตัดกิ่งไม้
ถ้าให้อยู่นิ่งแล้วบอกว่าจะไม่สบาย จะต้องยืดเส้นยืดสาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออยู่เป็นประจำ
ยกตัวอย่าง
ท่านแรก คุณป้าทรัพย์ ละมูล อายุ ๙๓ ปี หญิงชราหลังค่อม ออกกำลังกายทุกวัน เริ่มทำตั้งแต่
อายุ ๘๐ ปี เป็นต้นมา ก่อนหุงข้าว จะลุกขึน้ มาออกกำลังกายเหยียดแขนเหยียดขาโหนประตูบา้ นทีห่ อ้ งครัว มีการยืน
ห้อยขาจะสามารถยืนได้หลังตรงมาก แต่ละวันพอออกกำลังกายเสร็จแล้ว จึงจะไปหุงข้าว, ทำสวน, สายๆ จึงกลับ
เข้าบ้านมากินอาหารเช้า ตั้งแต่ออกกำลังกายแบบนี้เป็นต้นมา ไม่เคยเป็นโรคเกี่ยวกับปวดเข่าหรือปวดหลังเลย
คุณยายบอกเล่าด้วยสีหน้าแววตาที่มีความสุขและความภูมิใจในกิจวัตรของคุณยาย

๑๓๗

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

๑๓๘

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

ท่านที่ ๒ คุณลุงทอ มหาปราบ อายุ ๙๓ ปี ออกกำลังกายเช่นเดียวกันทุกวัน ดังภาพ

บอกว่าคิดเองนึกเองและฝึกทำดู ทำเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ และกินกล้วยน้ำว้าทุกวัน
อายุ ๙๓ ปีแล้ว หลังตรงดีมากค่ะ ไม่เคยปวดหลังเลย
ท่านที่ ๓ คุณลุงแก้ว เนียมกัณฑา อายุ ๑๐๑ ปี พึง่ จะทำงานไม่ไหวในปีน้ี ก่อนหน้านีท้ ำสวนภายในบ้าน
ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ ทำเก้าอี้ เลื่อยไม้เอง สวดมนต์ทุกวัน ชอบสวดมนต์ และอวยพรมาก ท่องเป็นภาษาบาลียาวๆ
จำได้แม่น ล้างหน้าแปรงฟันแต่ละครั้งก็จะมีคาถาท่อง อัธยาศัยดีมาก คุยเก่ง เวลาพบเห็นใครเดินผ่านไปมา
หน้าบ้านมักจะทักทาย และชวนเข้ามาพูดคุยพักผ่อนในบ้าน จนภายหลังลูกๆ ต้องใส่กญุ แจล็อกหน้าบ้าน เพราะ
กลัวว่าจะชวนมิจฉาชีพเข้ามาขโมยของในบ้าน ตอนนี้คุณลุงหูตึง ก่อนหน้านั้นวิ่งสายพานได้ ปีนี้งดทำ
เพราะอายุมากขึ้น ๑๐๐ ปีแล้ว กลัวหกล้ม การทรงตัวก็ไม่เหมือนเดิม
ท่านที่ ๔ คุณป้าเสีย้ น เกตุแก้ว อายุ ๑๐๐ ปี หญิงชราหลังค่อม เคยทำสวนอยูป่ ระจำ ตัง้ แต่สาวถึงวัยชรา
ปัจจุบันก็ยังถือมีดดายหญ้าข้างบ้านอยู่
ท่านที่ ๕ คุณลุงทอง เกตุแก้ว อายุ ๑๐๐ ปี ลุกเดินไม่ไหว แต่ลุกนั่งเองได้ สวดมนต์ประจำสม่ำเสมอ
และชอบอ่านหนังสือพิมพ์ประจำ หนังสือพิมพ์ ๑ ฉบับ ญาติบอกว่าคุณลุงอ่านทุกตัวทุกหน้า ไม่เว้นเลย และ
ก็ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยจวบจนวันที่สิ้นลมหายใจ
ท่านที่ ๖ คุณลุงศิริ หนุนภักดี อายุ ๑๐๐ ปี จบประถมศึกษาปีท่ี ๔ เป็นครูชว่ ยสอนหนังสือเด็กนักเรียน
ที่วัดประจำ สามารถพูดแต่งเป็นโคลงกลอนได้คล่องมากโดยไม่ต้องคิดนานสามารถพูดสดๆ ได้ในเวลานั้นเลย
และสามารถท่องบทสวดมนต์ไหว้พระเป็นคำกลอนได้ยาวๆ และไม่เป็นอัลไซเมอร์เช่นเดียวกัน
ท่านที่ ๗ อาม่าที่ร้านจิตรศิลป์ อายุ ๑๐๕ ปี ความจำดีมาก อัธยาศัยดี ลูกหลานเล่าให้ฟังว่าชอบพา
อาม่าไปเทีย่ ว เวลาได้ไปเทีย่ วไกลๆ จะไม่ยอมนัง่ หลับเลย จะนัง่ ดูววิ ทิวทัศน์ขา้ งทางตลอดเวลา ตอนท่านอายุ ๑๐๐ ปี
สามารถนุ่งกระโจมอกเข้าห้องน้ำ อาบน้ำเองได้ โดยที่ลูกหลานไม่ต้องช่วยเลย รักสวยงามรักความสะอาด

๑๓๙

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

ของชีวิต

ท่านที่ ๘ คุณป้าละม่อม อายุ ๑๐๕ ปี ชอบทานข้าวกับผลไม้ประจำ ความจำดีสติดีจนวาระสุดท้าย

ท่านที่ ๙ คุณป้าสงวน อายุ ๙๙ ปี ชอบทานข้าวกับส้มเขียวหวานทุกวัน อย่างอื่นไม่ยอมทาน
แต่สุขภาพดีแข็งแรง นอนติดเตียง เป็นแผลก็หายแล้ว
ท่านที่ ๑๐ คุณลุงสด บุญมีรอด อายุ ๑๐๒ ปี เดินออกกำลังกายอยูป่ ระจำสม่ำเสมอจนอายุใกล้ ๑๐๐ ปี
จึงหยุดเดิน
ท่านที่ ๑๑ คุณป้าสุนันทา บุญมีรอด ๑๐๑ ปี กินข้าววันละ ๑ มื้อ กินกับผลไม้ส่วนใหญ่ อารมณ์ดี
จิตใจดีทั้งคู่ เป็นคู่สามีภรรยาที่ครองรักกันมาจวบจนทั้งคู่อายุหนึ่งร้อยปีกว่าๆ ด้วยกัน

ใบความรู้ที่ ๖.๖

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและความปลอดภัย
วัด เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของชุมชน เป็นสถานทีซ่ ง่ึ ประชาชนมาทำกิจกรรมร่วมกันในวันสำคัญ
ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา ดังนัน้ การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อสุขภาพและความปลอดภัย อาทิ ความสะอาดทัว่ ไป
สุขาภิบาลอาหารและน้ำ การจัดการขยะ น้ำเสีย สัตว์และแมลงพาหะนำโรค ส้วม การป้องกันอัคคีภยั บุหรี่ และ
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ จึงเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ให้แข็งแรง วัดมีความสะอาด ร่มรืน่ ปลอดภัย
เป็นศูนย์รวมจิตใจในการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัย รวมทั้งขยายผลการเป็นแบบอย่างที่ดีสู่ชุมชนต่อไป

อาคารสถานที่และความสะอาดทั่วไป

๑. อาคารต่างๆ เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ
กุฏิ โรงครัว เป็นต้น มีความมั่นคง แข็งแรง โดยมีพื้น
ฝาผนัง เพดานทำด้วยวัสดุคงทน อยู่ในสภาพดี และหมั่น
ทำความสะอาดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ควรจัดเก็บ
สิง่ ของให้เป็นระเบียบ รวมทัง้ ไม่ควรเก็บสะสมสิง่ ของมาก
เกินความจำเป็น เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละออง
๒. ภายในอาคารต่างๆ เช่น อุโบสถ ศาลา
การเปรียญ กุฏิ โรงครัว เป็นต้น ควรมีการระบายอากาศทีด่ ี
ไม่มีกลิ่นเหม็น กลิ่นอับ และมีการจัดแสงสว่างให้เหมาะสมต่อการทำกิจกรรมนั้น
๓. แบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนและเหมาะสม
๔. บริเวณพืน้ ทีภ่ ายในวัด เช่น ศาลาการเปรียญ โรงครัว ลานปฏิบตั ธิ รรม ฯลฯ ควรทำความสะอาด
เป็นประจำ ปัดกวาด เช็ดถู กวาดใบไม้ เก็บขยะ เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละออง รวมทั้งป้องกันและควบคุม
การเกิดแมลงหรือสัตว์พาหะนำโรค อาทิ แมลงวัน ยุง หนู แมลงสาบ เป็นต้น

๑๔๐

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

ห้องน้ำ ห้องส้วม

๑. ห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือ มีจำนวนเพียงพอสะอาดและปลอดภัย จัดแยก ชาย - หญิง และ
พระภิกษุ มีข้อความหรือสัญลักษณ์ชัดเจน
 ส้วมชาย ๑ ห้อง ต่อ ๕๐ คน
 ส้วมหญิง ๑ ห้อง ต่อ ๕๐ คน
 ส้วมพระ - แม่ชี ห้อง ต่อ ๖ รูป
๒. มีส้วมแบบนั่งราบ และมีราวจับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ
๓. มีที่ปัสสาวะชาย ๑ โถ ต่อ ๓๐ คน
๔. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS : สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย)

สุขาภิบาลอาหารและน้ำ

การสุขาภิบาลอาหาร หมายถึงการทำอาหารให้สะอาด และปลอดภัย รับประทานแล้วไม่เกิดโรค
ทั้งนี้การควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อความสะอาดปลอดภัยของอาหาร ประกอบด้วย ผู้สัมผัสอาหารซึ่งเป็นบุคคล
สำคัญในการจัดหาอาหาร ปรุงประกอบให้บริการอาหารที่สะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ อาหาร
มีความสะอาด ปลอดภัย วัตถุปรุงแต่งอาหาร เช่น น้ำปลา น้ำส้ม ฯลฯ มีการรับรองความปลอดภัยจากหน่วยงาน
ราชการ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภาชนะอุปกรณ์ ทีใ่ ช้ใส่อาหาร หรือหยิบจับอาหาร เช่น จาน
ช้อน ส้อม มีด เขียง หม้อ กระทะ ที่คีบอาหาร ฯลฯ ต้องสะอาด ทำจากวัสดุที่ปลอดภัย ไม่ถูกปนเปื้อนเชื้อโรค
สถานทีป่ รุงประกอบอาหาร รวมถึงบริเวณทีร่ บั ประทานอาหาร ควรจัดให้สะอาดเป็นระเบียบ มีการระบายอากาศดี
หมัน่ ทำความสะอาดอยูเ่ สมอ เพือ่ ไม่ให้เป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ แมลงพาหะนำโรค รวมทัง้ ป้องกันสัตว์เลีย้ ง
เช่น สุนัข แมว นก หรือสัตว์อื่นๆซึ่งสามารถนำเชื้อโรคมาปนเปื้อนในอาหารและภาชนะอุปกรณ์ต่างได้

๑๔๑

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

การจัดการปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร ประกอบด้วย
๑. มีบริการน้ำดื่ม/น้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอ
๒. โรงอาหาร และห้องครัว ต้องดำเนินการให้ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
๑) บริเวณที่เตรียม - ปรุงและที่รับประทานอาหาร สะอาด ไม่ควรวางอาหารบนพื้นและควรใช้
ช้อนกลางในการตักชิม
๒) อาหารสด และอาหารแห้ง แยกเก็บเป็นสัดส่วน
๓) สารปรุงแต่งอาหาร อาหารทีป่ รุงสำเร็จแล้ว น้ำดืม่ เครือ่ งดืม่ และน้ำแข็ง บรรจุในภาชนะทีส่ ะอาด
และมีการปกปิด
๔) ภาชนะอุปกรณ์ต้องสะอาด ไม่ชำรุด และไม่ใช้ปะปนกันระหว่างอาหารดิบและอาหารสุก
๕) การล้างภาชนะอุปกรณ์ด้วยวิธีการอย่างน้อย ๒ ขั้นตอน ไม่ล้างบนพื้นและเก็บอย่างถูกวิธี
๖) ในห้องครัวต้องมีที่รองรับเศษอาหาร และนำไปกำจัดทุกวันเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
หรือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค
๗) ผู้ปรุง ผู้เสริฟ (ผู้ประเคน) ต้องแต่งกายสะอาด และล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัสอาหารทุกครั้ง
๓. โรงอาหาร ห้องครัว/ร้านอาหาร/แผงลอย ภายในวัดต้องได้มาตรฐานตามข้อกำหนดด้าน
สุขาภิบาลอาหาร เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ
๔. โรงครัว โรงอาหาร มีบ่อดักขยะ/บ่อดักไขมันใช้งานได้ดี ถ้าไม่มีท่อสาธารณะต้องมีบ่อซึม
๕. โรงอาหารห้องครัว/ร้านอาหาร/แผงลอยผ่านเกณฑ์ Clean Food Good Taste

ขยะ, การจัดการน้ำเสียและเหตุรำคาญ

๑. มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ทำความสะอาดง่าย
ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด รวมทั้งมีการทำความสะอาด
อย่างสม่ำเสมอ
๒. มีการเก็บรวบรวมและจัดการขยะมูล
ฝอยประเภทต่างๆ (มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยรีไซเคิล
มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย) ตามหลักสุขาภิบาล ไม่พบขยะมูลฝอยตกค้าง หรือตกหล่นตามพื้นถนน ท่อ
หรือทางระบายน้ำ รวมถึงพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ
๓. มีการจัดการน้ำเสีย ที่ถูกหลักสุขาภิบาลโดยมีรางหรือท่อระบายน้ำรอบบริเวณ และไม่อุดตัน
๔. ในบริเวณวัดไม่มีน้ำขังนองและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
๕. มีการจัดการเหตุรำคาญ ไม่มีกลิ่นเหม็น ควัน ฝุ่นละออง เสียงดัง
หรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
๖. มีการนำขยะมูลฝอยไปแปรสภาพและใช้ประโยชน์ เช่น
ทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ขยะหอม ไบโอแก๊ส ฯลฯ

การป้องกันควบคุมโรค

๑. ภาชนะขังน้ำทุกภาชนะไม่มีลูกน้ำยุงลาย
๒. สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๑๔๒

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

๓. สุนัขและแมว เพศเมีย ทุกตัวในบริเวณวัด ได้รับการทำหมันหรือฉีดยาคุม
๔. ชุมชนมีส่วนรวมในการทำความสะอาดวัดอย่างสม่ำเสมอ
๕. จัดพื้นทีห่ รือมีโรงเรือนสำหรับสุนัขและแมวพักอาศัยอย่างถูกสุขลักษณะ และมีการแยกสัตว์ป่วย

การป้องกันอุบัติภัยและการจราจร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

พื้นอาคารไม่ลื่น สภาพลานจอดรถ ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
มีอุปกรณ์หรือมาตรการป้องกันอัคคีภัย
มีเอกสารแสดงถึงการตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังดับเพลิง
ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัย
มีแผนรองรับกรณีสาธารณภัย เช่น จัดศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบสาธารณภัยในวัด
มีการซ้อมแผนกรณีเกิดสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

การควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๑. มีการติดป้ายเครือ่ งหมายเขตปลอดบุหรีแ่ ละเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์บริเวณประตูเข้า - ออก วัด หรือ
บริเวณที่เห็นชัดเจนตามความเหมาะสม
๒. บริเวณวัดไม่มีการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓. มีการติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ในอาคารและบริเวณวัด
๔. ไม่มีการถวายยาสูบ แก่พระภิกษุสงฆ์
๕. ไม่มีการสูบบุหรี่หรือพบการสูบบุหรี่ในบริเวณวัด
๖. มีการสอดแทรกเนือ้ หาเกีย่ วกับโทษพิษภัยของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ และยาเสพติด ในการเทศนา
บรรยายธรรม
๗. พระภิกษุสงฆ์ไม่สูบบุหรี่เพื่อเป็นตัวอย่างและผู้นำทางสุขภาพของชุมชน
๘. มีนโยบายในการห้ามสูบบุหรี่ในวัด
๙. สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนโดยรณรงค์ให้วัดเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ๑๐๐% ไม่พบก้นบุหรี่ซองบุหรี่
๑๐. มีกลไกและมาตรการป้องกันยาเสพติด เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ บุหรีใ่ นวัด และในชุมชน เช่น มีกจิ กรรม
งดเหล้าเข้าพรรษา กฐินปลอดเหล้า, งานศพปลอดเหล้า ฯลฯ

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม:

๑. สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือแนวทางการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ
ปี ๒๕๕๖. โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, พฤษภาคม ๒๕๕๖.
๒. สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. วัดส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ แนวคิดและการดำเนินงาน
ปี ๒๕๕๖. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ตุลาคม ๒๕๕๖.
๓. สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน
สำหรับประชาชน. โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐.
๔. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : https://www.youtube.com/watch?time_continue=๒๒๕&v=z-BlkjpMYhg

๑๔๓

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

แผนการสอนที่ ๗
ภาวะวิกฤติกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

วัตถุประสงค์ทั่วไป : เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) และ
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถสังเกตและให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะวิกฤติได้
วัตถุประสงค์เฉพาะ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
๑. บอกวิธีการสังเกตอาการและการดูแลช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้สูงอายุที่หน้ามืด วิงเวียน เป็นลมหมดสติ
๒. สามารถแสดงการห้ามเลือดที่ถูกวิธีได้
๓. สามารถบอกวิธีการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่หกล้ม กระดูกหัก ข้อเท้าแพลงได้
๔. สามารถบอกวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้
๕. สามารถบอกวิธีการสังเกตและให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาเส้นเลือด สมองได้
เป้าหมาย : เพือ่ ให้พระสงฆ์ได้รบั การดูแลช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นในภาวะวิกฤติได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย

เนื้อหาวิชา :



หน้ามืด วิงเวียน เป็นลม หมดสติ
หกล้ม กระดูกหัก ข้อเท้าแพลง

ระยะเวลา : ภาคทฤษฎี ๘ ชั่วโมง
รูปแบบ/วิธีการสอน :


การบรรยาย

 การซักถาม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :




การห้ามเลือด
การส่งต่อผู้ป่วย



การแสดงบทบาทสมมุติ

วิทยากรนำเข้าสูบ่ ทเรียน ด้วยสไลด์ สือ่ วีดที ศั น์ หรือสือ่ การเรียนการสอนอืน่ ๆ เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิด
ความสนใจ กระตุ้นเข้าสู่บทเรียน
 วิทยากรบรรยายและเป็นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
 แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมตามความเหมาะสม ในการแสดงบทบาทสมมุติ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการแสดงและแสดงความคิดเห็น
 ผู้เข้ารับการอบรม นำเสนอผลการประชุมกลุ่มหรือสิ่งที่ได้จากการแสดงบทบาทสมมุติ
 วิทยากรสรุปผลเรียน


๑๔๔

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

สื่อประกอบการเรียน/อุปกรณ์ :

๑. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ภาพพลิก
๒. สือ่ การเรียนการสอนในการแสดงบทบาทสมมุติ ได้แก่ ชุดปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น เครือ่ งมือในการทำ
แผล ไม้ค้ำยัน เปลสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (เปลสนาม) คำแนะนำสำหรับวิทยากร : - วิทยากรควรเตรียมสื่อ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ และเกิดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม โดยยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง

การประเมินผล :

๑. จากการสังเกตในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของผู้เรียน
๒. การซัก - ถาม

ใบความรู้ที่ ๗.๑

การประเมินภาวะวิกฤติ การหมดสติ
และนวดหัวใจ การเป็นลม
การดูแลในภาวะวิกฤติเป็นการดูแลช่วยเหลือผู้ที่ประสบภาวะคุกคามถึงชีวิต ทางด้านร่างกาย
พระคิลานุปฏั ฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) มีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือ ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤติของชีวิตนับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง ซึ่งพระ อสว. ต้องประเมินพระสงฆ์
ในการดูแลช่วยเหลือเพือ่ ป้องกันปัญหาหรือแก้ไขปัญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ หรือเกิดขึน้ แล้ว พร้อมทัง้ ทำนายปัญหา
ที่อาจะเกิดขึ้นได้ ภายใต้ความรู้พื้นฐาน ร่วมกับการประเมิน

แนวทางการประเมินภาวะวิกฤติ

๑. ข้อมูลของพระสงฆ์ เช่น ข้อมูลการเจ็บป่วยอดีตและปัจจุบนั การวินจิ ฉัยโรคของแพทย์ สัญญาณชีพ
และสถานะทั่วไปของพระสงฆ์
๒. ประเมินภาวะวิกฤติจากการสังเกต
ด้านการติดต่อสือ่ สาร ได้แก่ การมองเห็น การได้ยนิ การรับรูส้ มั ผัส การพูด การเขียน ความสามารถ
ในการแสดงท่าทาง
ด้านการกระตุ้น ได้แก่ อารมณ์และพฤติกรรมที่แสดงออก ตามีปฏิกิริยาต่อแสงอย่างไร แขนขา
มีความรู้สึก ความสามารถในการเคลื่อนไหวอย่างไร
๓. การหายใจ ได้แก่ การดูรูปร่างของทรวงอกเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เสียงหายใจ อาการแสดงอื่นๆ
เช่น อาการเขียว อกบุ๋ม การใช้กล้ามเนื้อและคอในการหายใจ

๑๔๕

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือต่อผู้บาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ณ สถานที่เกิดเหตุ
โดยใช้อปุ กรณ์เท่าทีห่ าได้ในขณะนัน้ ก่อนทีผ่ บู้ าดเจ็บจะได้รบั การดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์หรือก่อนนำตัว
ส่งไปรักษาทางโรงพยาบาลต่อไป การปฐมพยาบาลที่ดี ผู้ช่วยเหลือควรได้รับการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว นุม่ นวล และต้องคำนึงถึงสภาพจิตใจของผูบ้ าดเจ็บควรได้รบั การปลอบประโลม และให้กำลังใจ เพือ่ สร้าง
ความมั่นใจและได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างปลอดภัย

การหมดสติ

การหมดสติ เป็นสิง่ สำคัญมาก สำหรับผูท้ จ่ี ะต้องปฐมพยาบาล เพราะการหมดสติจะเป็นอันตรายต่อชีวติ
ซึ่งแบ่งได้ ๒ พวก คือ การหมดสติพร้อมกับมีอาการหายใจลำบาก หรืออาจหยุดหายใจ และหมดสติ
แต่ยังมีการหายใจ เป็นพวกที่มีอาการชัก ได้แก่ ลมบ้าหมู เกิดจากโลหิตเป็นพิษ หรือโรค เช่น ฮีทสโตรก
พวกไม่มีอาการชัก ได้แก่ ช็อค เป็นลม เมาเหล้า เบาหวาน และเส้นโลหิตในสมองแตก
ลักษณะการหมดสติ มี ๒ ลักษณะ คือ อาการซึม มึนงง เขย่าตัวอาจตื่น งัวเงียแล้วหลับ พูดได้บ้างแต่
ฟังไม่ได้ศัพท์ และลักษณะอาการหมดความรู้สึกทุกอย่าง เป็นการหมดความรู้สึก แม้แต่เขย่าตัวก็ไม่ฟื้น
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยหมดสติ ให้ดูว่าผู้ป่วยหายใจหรือไม่ ถ้าหยุดหายใจ ช่วยฟื้นคืนชีพโดยการนวด
หัวใจ ถ้ามีเลือดออกจับให้นอนหงาย เอียงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ลิ้นตกไปด้านหลัง
ลำคอ ซึ่งอุดกั้นทางเดินหายใจ และป้องกันไม่ให้อาเจียนไหลเข้าสู่หลอดลม การจัดท่านอน ถ้าผู้ป่วยหน้าแดง
ควรให้นอนศีรษะสูง ถ้าสีหน้าซีดให้นอนหงายเหยียดขาและแขน เพราะอาจมีกระดูกหักได้ หากต้องการเคลือ่ นย้าย
ต้องระมัดระวังไม่ให้ดื่มน้ำ หรือรับประทานยาใดๆ ตรวจดูบาดแผลโดยเฉพาะบริเวณศีรษะ ให้หาสาเหตุ
ที่ทำให้หมดสติและประวัติการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อแจ้งให้หมอที่ทำการรักษาทราบ(๑)
เป่าปากช่วยหายใจและนวดหัวใจ
ถ้าผู้สูงอายุหมดสติทันที คลำชีพจรที่คอไม่ได้และไม่หายใจ ให้ทุบกลางหน้าอก ๑ - ๒ ครั้ง ถ้ายัง
ไม่หายใจ และยังคลำชีพจรไม่ได้ ให้เป่าปากช่วยหายใจ และนวดหัวใจด้วย โดยวางสันมือลงบนกระดูกกลางอก
เหนือลิ้นปี่ ๒ นิ้ว โน้มตัวให้ตั้งฉากกับมือทั้งสองที่กดหน้าอกเพื่อทอดน้ำหนักตัวลงบนแขน ๒ ข้าง ได้สะดวก
(นับจำนวนที่กดทุกครั้ง หนึ่ง สอง สาม สี่ และห้า...) กดลงด้วยน้ำหนักที่ทำให้กระดูกหน้าอกยุบลงประมาณ
๓ - ๕ เซนติเมตร ด้วยอัตรา ๘๐ ครั้ง/นาที เป่าลมเข้าปอดให้ถูกต้อง ๒ ครั้ง สลับกับการกดหน้าอก ๑๕ ครั้ง
(กรณีผู้ช่วยชีวิต ๑ คน)
ในกรณีผู้ช่วยชีวิต ๒ คน ผู้ช่วยชีวิตคนที่สองเป่าลมเข้าเข้าปอด ๑ ครั้ง หลังจากการกดหน้าอกทุกๆ
๕ ครั้ง โดยไม่ต้องหยุดการกดหน้าอก แล้วรีบพาไปหาหมอ ขณะเดินทางต้องเป่าปาก และช่วยหายใจไปด้วย
เป่าปากช่วยหายใจ ถ้าหายใจไม่ออก หรือหยุดหายใจ
๑. จัดท่าผู้ป่วยให้นอนหงาย
๒. ใช้ของหนุนไหล่ให้สูง หรือใช้มือยกคอให้สูงขึ้น โดยให้ศีรษะตกหงายไปข้างหลัง
๓. เปิดช่องปากออก เช็ดน้ำมูก น้ำลาย และล้างเอาสิ่งอุดตันในปากออก
๔. ผู้ช่วยหายใจ หายใจเข้าเต็มปอดของตน
๕. ประกอบปากลงไปบนปากของผู้ป่วยจนสนิท

๑๔๖

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

๖. บีบจมูกผู้ป่วยให้แน่น
๗. เป่าลมเข้าไปในปากผู้ป่วยให้เต็มที่ สังเกตดูที่หน้าอกจะขยายขึ้นตามจังหวะการเป่า
๘. ผู้ช่วยหายใจ จงทำซ้ำ เริ่มตั้งแต่ข้อ ๔ - ๘ ใหม่ ประมาณนาทีละ ๑๒ ครั้ง

การเป็นลม

การเป็นลม เป็นอาการที่เกิดขึ้นเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอชั่วคราว ทำให้ผู้ป่วยเป็นลม
หมดสติไปชั่วครู่ มักมีอาการซึม เวียนศีรษะ และมีอาการตัวซีดเย็นเฉียบร่วมด้วย ความรู้สึกเช่นนี้อาจเกิดขึ้น
โดยไม่หมดสติกไ็ ด้ การตกใจรุนแรง ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ อาจทำให้ความดันโลหิตลดลง และรูส้ กึ จะเป็นลมได้
การเป็นลมอย่างเดียวโดยไม่มีอาการอื่นแทรกนั้น เป็นเรื่องที่ไม่น่าวิตก แต่ถ้าเป็นลมบ่อยๆ หรือมีอาการอื่นๆ
ร่วมด้วย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรึกษาแพทย์ ดังนั้นถ้าการเป็นลม หมดสติไปชั่วคราว เป็นสิ่งที่ไม่น่ากังวล แต่ถ้า
หมดสติไปนานแต่หายใจได้ดี และรู้สึกตัวภายใน ๒ - ๓ นาที หายใจไม่ดี ไม่สม่ำเสมอ หรือหายใจช้าผิดปกติ
ต้องนำส่งโรงพยาบาลทันที และระหว่างทางไปโรงพยาบาล ควรอยู่ในท่านอนกึ่งคว่ำเพื่อป้องกันไม่ให้
ทางเดินหายใจอุดตัน

เอกสารและสื่ออ้างอิง :

(๑) ศศิษมา จันทรพงษ.์ คู่มือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ ๑ กรุงเทพ : ห้างหุ้นส่วนสามัญสำนักพิมพ์
บุ๊คเพรส และบริษัท ดาวกมลสมัย จำกัด., ๒๕๕๐.

ใบความรู้ที่ ๗.๒

การห้ามเลือด
การตกเลือด

การตกเลือด (bleeding) หมายถึง การมีเลือดไหลออกจากเส้นเลือดหรือหลอดเลือดที่ฉีกขาด
ถ้ามีเลือดออกมากเกินไปจะทำให้เกิดอาการช็อค และอาจถึงแก่ความตายได้ ถ้าไม่ได้รับการปฐมพยาบาล
และแก้ไม่ทันท่วงที การตกเลือดแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ
๑. การตกเลือดภายนอก เราสามารถมองเห็นเลือดที่ออกมาได้ เช่น ที่บริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะ
บาดแผลที่ศีรษะ และลำตัว
๒. การตกเลือดภายใน หรือเลือดตกใน ไม่สามารถเห็นได้จากภายนอก เกิดจากบาดแผลในร่างกาย
ได้แก่ อวัยวะภายในช่องท้อง เช่น ตับ ม้าม ฯ เลือดออกในสมองเป็นต้น จะมีอาการแสดงออกของการที่มี
เลือดตกในให้มาเห็นหรือเราสามารถทราบได้

๑๔๗

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

อาการแสดงของการตกเลือด
๑. มีอาการซีดลงไปมากขึ้นเรื่อยๆ สังเกตได้ที่ผิวหนังทั่วๆ ไป เล็บ ริมฝีปาก ฝ่ามือ และที่สามารถ
เห็นได้ชัดเจน คือ เปลือกตาด้านใน โดยเปิดเปลือกตาล่างดู จะเห็นว่ามีสีซีดชัดเจน
๒. เวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย หูอื้อ ใจสั่น และอ่อนเพลีย
๓. มีเหงื่อออกทั่วตัว มือเท้าเย็น ซีด และหนาวสั่น
๔. หัวใจเต้นเร็ว ถ้าจับชีพจรดู จะพบว่าเต้นเร็ว แต่เบากว่าปกติ
๕. หายใจเร็ว ถี่ ตื่นและหอบ
๖. กระหายน้ำ กระสับกระส่าย
๗. สลบ และหมดสติ ถ้ายังไม่สามารถห้ามเลือด หรือแก้ไขทดแทนเลือดที่สูญเสียไปได้ ผู้ป่วย
จะถึงแก่ความตายในที่สุด
หลักการปฐมพยาบาล
๑. ให้นอนนิง่ ๆ และให้ศรี ษะอยูใ่ นแนวราบหรือต่ำ ยกปลายขาทัง้ สองข้างให้สงู เพือ่ ให้เลือดไปเลีย้ ง
สมองได้มากที่สุด
๒. ทำการห้ามเลือดโดยเร็วที่สุด โดยวิธีใด วิธีหนึ่ง
๓. ถ้าไม่รู้สึกตัว ให้ระวังเรื่องทางเดินหายใจ อย่าให้อุดตัน ถ้าไม่หายใจให้ทำการผายปอดทันที
๔. ให้การปฐมพยาบาลส่วนอื่นๆ เท่าที่จำเป็นและต้องทำ ด้วยความรวดเร็ว
๕. สังเกตอาการ นับชีพจร และการหายใจอยู่ตลอดเวลา
๖. นำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด
การปฐมพยาบาลการตกเลือด (ห้ามเลือด) ภายนอก
๑. กดลงบนแผลหรือตำแหน่งที่มีเลือดออก โดยใช้นิ้วมือ หรือผ้าสะอาด ควรให้ผู้ป่วยนอนและ
ยกส่วนแขนหรือขาทีม่ เี ลือดออกให้อยูส่ งู เท่าหน้าอกหรือหัวใจเพราะจะทำให้เลือดไหลสูบ่ ริเวณบาดแผลน้อยลง
ทำให้เลือดหยุดได้ง่าย
๒. กดเส้นเลือดใหญ่ทม่ี าสูบ่ ริเวณบาดแผลนัน้ ใช้ในกรณีทเ่ี ลือดออกมากเพือ่ ไม่ให้เลือดไหลมาสูแ่ ผล
เลือดที่ออกมาก่อนจะได้มีโอกาสแข็งตัวของมันเอง ทำให้เป็นการห้ามเลือดไปในตัว
๓. การขันชะเนาะ หรือเรียกว่า “การใช้ทนู เิ กต์” เป็นการใช้เครือ่ งรีดเพือ่ ไม่ให้มเี ลือดไหลไปสูบ่ ริเวณ
บาดแผลที่มีเลือดออกนั้น ใช้ได้ในกรณีการห้ามเลือดที่แขนและขาที่มีเลือดออกมาก และไม่สามารถทำการ
ห้ามเลือดได้ดังสองวิธีที่ได้กล่าวมาแล้ว เช่น แผลเหวอะหวะกว้างใหญ่ หรือมีกระดูกหักร่วมด้วย

เอกสารและสื่ออ้างอิง :

ธีรวัฒน์ กุลทมันน์. การปฐมพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากการกีฬา พิมพ์ครั้งที่ ๓., บริษัทโรงพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิช จำกัด กรุงเทพมหานคร., ๒๕๔๒.

๑๔๘

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

ใบความรู้ที่ ๗.๓

หกล้ม กระดูกหัก ข้อเท้าแพลง
การหกล้ม

ความสำคัญของการป้องกันภาวะการหกล้มในผู้สูงอายุ
อัตราการหกล้มแตกต่างกันขึน้ กับลักษณะของชุมชน โดยอัตราการหกล้มจะต่ำสุดในผูท้ ม่ี อี ายุ ๖๕ ปีขน้ึ ไป
ทีม่ สี ขุ ภาพดีในชุมชน เฉลีย่ แล้วผูส้ งู อายุไทยจะหกล้มประมาณ ร้อยละ ๒๐ สิง่ แวดล้อมทีผ่ สู้ งู อายุหกล้ม ส่วนใหญ่
มักเกิดในเวลากลางวัน เกิดภายนอกบริเวณสวน ร้อยละ ๕๘ รองลงมาเป็นภายในบ้าน ร้อยละ ๒๗ มักหกล้ม
ขณะเดินลงบันไดมากกว่าการเดินขึ้นบันได ส่วนภาวะการหกล้มในบ้าน คนชรามักเกิดในสัปดาห์แรกที่เข้าไปอยู่
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ในด้านผลแทรกซ้อนหลังหกล้ม พบว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนที่หกล้มประมาณร้อยละ ๕ - ๑๐ มีการ
บาดเจ็บที่รุนแรง เช่น ภาวะกระดูกหัก การบาดเจ็บของสมอง หรือที่ผิวหนังอย่างรุนแรง โดยที่ร้อยละ ๓.๕ - ๖
ของภาวะหกล้ม ทำให้มีภาวะกระดูกหักในด้านผลระยะยาว สำหรับผู้ที่หกล้ม และมีกระดูกข้อสะโพกหัก
จะมีอัตราการเสียชีวิต ถึงร้อยละ ๒๐ - ๓๐ เมื่อติดตามกลุ่มนี้เป็นระยะเวลา ๑ ปี และมีถึงร้อยละ ๒๕ - ๗๕
ที่สูญเสียความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน ผลทางด้านจิตใจ เกิดภาวะซึมเศร้า ตลอดจนสูญเสีย
ความมั่นใจในการเดิน ผู้สูงอายุที่มีประวัติหกล้มมาภายใน ๖ เดือน จึงมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
(ประเสริฐ อัสสันตชัย., ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน พิมพ์ครั้งที่ ๒.,
บริษัท ยูเนี่ยน ครีเอชั่น จำกัด., กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๔)
การป้องกันภาวะหกล้ม
๑. ส่งเสริมสุขภาพและคงไว้ซึ่งสุขภาพดี รวมทั้งดูแลแนะนำให้ผู้สูงอายุมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้
๒. ป้องกันภาวะหกล้มในผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มจะหกล้มได้ง่าย โดยแนะนำให้ตรวจสุขภาพเพื่อ
แพร่กระจายได้ ให้การดูแลรักษาทั้งปัจจัยเสี่ยง และปัจจัยกระตุ้นต่อการหกล้ม
๓. การป้องกันภาวะแทรกซ้อนและความพิการหลังภาวะหกล้ม เช่น ภาวะกระดูกหัก หรือภาวะ
ที่กระทบต่อความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งป้องกันภาวะการหกล้มซ้ำซ้อน

กระดูกหัก

ภาวะฉุกเฉินของกระดูกและข้อ หลังเกิดอุบัติเหตุต้องคำนึงถึงไม่ว่าจะมีการหักของกระดูกรูปยาว
แต่ถ้ามีการบาดเจ็บที่ทำให้กระดูกเชิงกรานหัก ก็อาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ จากการบาดเจ็บ อวัยวะภายใน
หรือเสียเลือดมาจากกระดูกหักเอง นอกจากนีท้ ำให้เกิดการสูญเสียหน้าทีถ่ าวร เนือ่ งจากเส้นเลือด เส้นประสาท
ที่อยู่ส่วนปลายถูกกด

เอกสารและสื่ออ้างอิง :

สุดาพรรณ ธัญจิรา  วนิดา ออประเสริฐศักดิ.์ , “การพยาบาลฉุกเฉินและอุบตั ภิ ยั หมู”่ สมช. พิมพ์ครัง้ ที่ ๓., ทีบ่ ริษทั
สามเจริญพานิชย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด, กรุงเทพมหานคร., ๒๕๔๖.

๑๔๙

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

ใบความรู้ที่ ๗.๔

การส่งต่อผู้ป่วย

๑๕๐

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

แผนการสอนที่ ๘
การดูแลช่วยเหลือพระสงฆ์เบื้องต้น
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) และผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะในการประเมินดูแลช่วยเหลือพระสงฆ์เบื้องต้น

เนื้อหาวิชา :








การตรวจร่างกายเบื้องต้น (ความดันโลหิต อุณหภูมิร่างกาย ชีพจร และการหายใจ)
การเช็ดตัวลดไข้
การทำแผล
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
การช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ดูแลจัดท่านั่ง ท่านอน การลุกจากเตียง
การดูแลการใช้ยาในพระสงฆ์

ระยะเวลา : ทฤษฎี ๔ ชั่วโมง ฝึกปฏิบัติ ๓ ชั่วโมง
รูปแบบ/วิธีการสอน :



การบรรยาย
การอภิปรายกลุ่ม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

๑. วิทยากรนำเข้าสูบ่ ทเรียน ด้วยคำถามเกีย่ วกับประสบการณ์ในการดูแลพระสงฆ์เบือ้ งต้น แลกเปลีย่ น
ความคิดความเห็นประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
๒. ร่วมกันสรุปผลจากความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มและเสนอความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม
๓. วิทยากรสรุปพร้อมให้คำเสนอแนะ

สื่อประกอบการเรียนการสอน/อุปกรณ์ :


คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.)

สื่อการอบรม : ไฟล์นำเสนอ โปสเตอร์ แผ่นพับ ข่าวจากหนังสือพิมพ์

๑๕๑

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

คำแนะนำสำหรับวิทยากร :

ควรจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจ
และจูงใจเข้าสู่บทเรียน และร่วมแสดงความคิดเห็น
 กิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้นผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุด


การประเมินผล :




สังเกตการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม
ประเมินจากการถาม - ตอบ

ใบความรู้ที่ ๘.๑

การตรวจร่างกายเบื้องต้น
(การตรวจวัดชีพจร ความดันโลหิต อุณหภูมิร่างกาย
และการนับหายใจ)
การตรวจวัดชีพจร

ชีพจรเป็นแรงสะเทือนของกระแสเลือด ซึง่ เกิดจากการบีบตัวของหัวใจห้องล่างด้านซ้าย ทำให้ผนังของ
หลอดเลือดแดงขยายออกเป็นจังหวะ เป็นผลให้สามารถจับชีพจรได้ตลอดเวลาในผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ อัตราการเต้น
ของชีพจร ๖๐ - ๑๐๐ ครั้ง/นาที (เฉลี่ย ๘๐ ครั้ง/นาที)
ภาวะอัตราการเต้นของชีพจรผิดปกติ คือ ภาวะที่อัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า ๑๐๐ ครั้ง/นาที
หรือภาวะที่อัตราการเต้นของหัวใจน้อยกว่า ๖๐ ครั้ง/นาที

ตำแหน่งชีพจร

๑. อยูข่ อ้ มือด้านในบริเวณกระดูกปลายแขนด้านนอกหรือด้านหัวแม่มอื เป็นตำแหน่งทีน่ ยิ มจับชีพจร
มากที่สุด เพราะเป็นที่ที่จับได้ง่ายและไม่รบกวนผู้ป่วย
๒. อยู่บริเวณขาหนีบ
๓. อยู่บริเวณข้อพับเข่า อยู่ตรงกลางข้อพับเข่า, หาค่อนข้างยาก แต่ถ้างอเข่าก็สามารถคลำได้ง่ายขึ้น

ข้อควรจำในการวัดชีพจร
ตนเอง

๑. ไม่ใช้นว้ิ หัวแม่มอื คลำชีพจร เพราะหลอดเลือดทีน่ ว้ิ หัวแม่มอื เต้นแรงอาจทำให้สบั สนกับชีพจรของ

๑๕๒

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

๒. ไม่ควรวัดชีพจรหลังผู้ป่วยมีกิจกรรม ควรให้พัก ๕ - ๑๐ นาที
๓. อธิบายผู้ป่วยว่าไม่ควรพูดขณะวัดชีพจร เพราะจะรบกวนการได้ยินเสียงชีพจรและอาจทำให้สับสน

การวัดความดันโลหิต

๑. ค่าความดันโลหิตปกติของผูส้ งู อายุโดยทัว่ ไป ถือว่าค่าความดันตัวบนไม่เกิน ๑๔๐ มิลลิเมตรปรอท
และค่าความดันตัวล่างไม่เกิน ๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๒. ความดันโลหิตที่ “อยู่ในเกณฑ์ปกติ” คือต่ำกว่า ๑๓๐/๘๕ มิลลิเมตรปรอท
ความดันโลหิตสูงเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติคือ ๑๓๐ - ๑๓๙/๘๕ - ๘๙ มิลลิเมตรปรอท
ความดันโลหิตสูงเมื่อความดันโลหิตตัวบนมากกว่า (หรือเท่ากับ) ๑๔๐ และตัวล่างมากกว่า
(หรือเท่ากับ) ๙๐ มิลลิเมตรปรอท
๓. ก่อนที่จะวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีความดันโลหิตสูงแพทย์จะต้องวัดซ้ำหลายๆ ครั้งหลังจากให้ผู้ป่วย
พักแล้ว วัดซ้ำจนกว่าจะแน่ใจว่าสูงจริงและเทคนิคการวัดความดันโลหิตต้องกระทำให้ถูกต้องครบถ้วน
๔. ความดันโลหิตเป็นค่าไม่คงทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลาทุกวินาทีการวัดซ้ำในเวลาทีใ่ กล้เคียง
กันอาจได้คนละค่าแต่ก็จะไม่ควรจะแตกต่างกันนัก
๕. ความดันโลหิตขึ้นกับท่าของผู้ถูกวัดด้วยท่านอนความดันโลหิตมักจะสูงกว่าท่ายืน
๖. นอกจากนั้นยังขึ้นกับสิ่งกระตุ้นต่างๆ เช่น อาหาร บุหรี่ อากาศ กิจกรรมที่กระทำอยู่ในขณะนั้น
รวมทั้งสภาพจิตใจด้วย
ในพระสงฆ์ที่เป็นผู้สูงอายุมักจะตรวจพบภาวะความดันโลหิตสูงชนิดซิสโตลิก (isolated systolic
hypertension, ISH) หมายถึง ความดันตัวบนสูงเพียงค่าเดียวในขณะทีค่ วามดันตัวล่างไม่สงู จากการสำรวจพบ
ได้บ่อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ของผู้สูงอายุและเป็นสาเหตุสำคัญของโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนา รวมทั้งโรคหัวใจโต
ซึ่งเป็นปัจจัยบ่งชี้ที่สำคัญในการทำนายว่าผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและการไหลเวียน
โลหิตมากกว่าบุคคลทั่วไป
การรักษาด้วยยาลดความดันโลหิตสามารถลดภาวะกล้ามเนือ้ หัวใจหนา และหัวใจโตได้และยังช่วยลด
อัตราการเกิดอัมพาตและภาวะหัวใจล้มเหลว

การวัดอุณหภูมิร่างกาย (วัดไข้) และการเช็ดตัวผู้สูงอายุ

การวัดไข้เป็นการวัดอุณหภูมิของร่างกาย (ความร้อนของร่างกาย) ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ เรียกว่า
เทอร์โมมิเตอร์
วิธีวัดอุณหภูมิที่นิยม มี ๒ ทาง
๑. วัดทางปาก ใช้เวลา ๓ - ๕ นาที อุณหภูมิปกติได้เท่ากับ ๓๗.๕  ํc
๒. วัดทางรักแร้ ใช้เวลา ๕ นาที อุณหภูมิปกติเท่ากับ ๓๖.๕  ํc
การวัดอุณหภูมิ หากสูงกว่า ๓๗.๕  ํc หมายความว่า ร่างกายมีไข้
การเช็ดตัว เพื่อลดไข้
อุปกรณ์ เครื่องใช้ อ่างน้ำ ๑ ใบ ผ้าขนหนูเล็ก ๓ ผืน ผ้าเช็ดตัว ๑ ผืน
วิธีเช็ดตัวเพื่อลดไข้
๑. เตรียมอุปกรณ์เช็ดตัว ลดไข้
๒. ถอดเสื้อผ้าผู้ป่วยออก

๑๕๓

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ใช้ผ้าขนหนูที่บิดน้ำพอหมาดๆ ลูบหน้า วางผ้าไว้ซอกคอและหลังหู พักไว้สักครู่
บิดผ้าผืนใหม่ลูบหน้าอก ลำตัว พักผ้าไว้บริเวณหัวใจ
ใช้ผ้าบิดหมาดๆ เช็ดแขนด้านไกลตัวจากปลายแขนเข้าหาหัวใจ พักไว้ที่ฝ่ามือ ข้อพับศอก รักแร้
เช็ดแขนด้านใกล้ตัว ทำเช่นเดียวกับ (ข้อ ๕)
เช็ดขาด้านไกลตัว จากปลายขาเข้าหาหัวใจ พับผ้าไว้ที่ฝ่าเท้า ข้อพับใต้เข่าขาหนีบ
เช็ดขาด้านใกล้ตัวทำเช่นเดียวกับข้อ (ข้อ ๗)
พลิกตะแคงผู้ป่วย เพื่อเช็ดหลังโดยเริ่มจากก้นกบไปหาหัวใจ
ใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อย (ควรใส่เสื้อผ้าบางๆ เพื่อระบายความร้อน)

การนับหายใจ

“การหายใจ” เป็นการแสดงการสูดออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย โดยผ่านจมูก หลอดลม และปอด ที่เรียกว่า
การหายใจเข้า และเป็นการแสดงการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายโดยผ่านปอด หลอดลม และจมูก
ที่เรียกว่า การหายใจออก การตรวจนับการหายใจเป็นการสังเกตว่ามีการหายใจที่ผิดปกติหรือไม่ ในจังหวะ
และจำนวนครั้ง/นาที โดยวิธีการสังเกตไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว เพราะอาจทำให้ขัดเขินหายใจเร็วขึ้นหรือช้าลงได้

วิธีการสังเกต
๑. ผู้ถูกสังเกตอาจนอนหงายหรือนอนตะแคงหรือนั่งในท่าที่สบาย
๒. สังเกตการณ์หายใจเข้าโดยดูหน้าอกที่พองขึ้น และการหายใจออกโดยดูหน้าอกที่ยุบลง นับเป็น
การหายใจ ๑ ครั้ง
๓. นับจำนวนครั้งการหายใจใน ๑ นาที
“การหายใจปกติ”ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจะมีการหายใจประมาณ ๑๖ - ๒๐ ครั้งต่อนาที
“การหายใจที่ผิดปกติ” คือ การหายใจที่เร็วมาก ซึ่งอาจเรียกอาการหายใจเร็วว่า “หอบ” ผู้ที่มี
อาการหอบจะแสดงอาการเหนื่อยเวลาหายใจเข้าหน้าอกจะบุ๋ม บางครั้งมีหน้าเขียวเพราะขาดออกซิเจน

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

๑. คูม่ อื การปฏิบตั งิ านการสร้างและดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุสำหรับอาสาสมัคร., สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข., กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒.
๒. ดร.จริยาวัตร คมพยัคฆ์., นิตยสารหมอชาวบ้าน เล่ม ๑๐๒.

๑๕๔

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

ใบความรู้ที่ ๘.๒

อาการเจ็บป่วยที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
อาการหน้ามืด - วิงเวียน - เป็นลม
พระสงฆ์ทเ่ี ป็นผูส้ งู อายุมกั มีอาการหน้ามืด วิงเวียน และเป็นลมอยูเ่ สมอ ความจริงอาการดังกล่าวไม่ใช่โรค
แต่เป็นอาการที่เชื่อมโยงกันอย่างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นทันทีทันใด โดยมากนักจะเกิดในขณะปรับเปลี่ยนท่าทาง หรือ
เปลีย่ นอิรยิ าบถเช่น นอนแล้วลุก หรือนัง่ อยูแ่ ล้วลุกขึน้ ทันทีหรือการทีร่ า่ งกายต้องออกกำลังมากเกินไป เคร่งเครียด
มากเกินไปบางครัง้ อาจเป็นเพียงหน้ามืดตาลาย สักครู่ แล้วหายไปบางครัง้ เป็นมาก จะมีอาการวิงเวียน ตามมาแล้ว
จึงหายไปหรือบางครั้งเป็นมากถึงที่สุดหลังวิงเวียน แทนที่จะหาย กลับเป็นมากขึ้นถึงเป็นลมหมดสติไปในที่สุด
อย่างไรก็ตามอาการหน้ามืด - วิงเวียน - เป็นลมในผู้สูงอายุ มักจะเป็นชั่วขณะสั้นๆ แล้วหายไปเอง
ไม่เกิดอันตรายแต่อย่างใด แต่เป็นเครือ่ งเตือนสติพระสงฆ์ทเ่ี ป็นผูส้ งู อายุวา่ เป็นผูท้ ร่ี า่ งกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงนัก
จำเป็นต้องดูแลเอาใจใส่สุขภาพตนเองให้มากขึ้น

สาเหตุที่เกิดอาการดังกล่าว

เกิดจากการที่สมองได้รับออกซิเจน ซึ่งนำพาไปโดยเลือดไม่เพียงพอหรือจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คงต้อง
พูดว่า เลือดสมองไม่เพียงพอ ธรรมดาคนเรา ถ้ายืน หรือนัง่ หรือเดิน สมองเป็นอวัยวะส่วนทีอ่ ยูส่ งู ทีส่ ดุ ของร่างกาย
ดังนั้นเลือดที่จะขึ้นไปเลี้ยงสมอง จึงต้องสูบฉีดขึ้นไปด้วยกำลังแรงมากกว่าเลือดที่ไปเลี้ยงท้อง หรือแขนขา
ซึง่ อยูต่ ำ่ กว่า เปรียบง่ายๆ เหมือนเราอยูใ่ นบ้านสองชัน้ น้ำประปาทีจ่ ะขึน้ ชัน้ บนต้องดันแรงกว่าชัน้ ล่างจึงจะขึน้ ไป
ถึงได้ เช่น ในขณะที่เรานอน เลือดจากหัวใจถูกสูบฉีดไปเลี้ยงสมองซึ่งขณะนอนจะอยู่ในแนวราบเดียวกับหัวใจ
แรงดันเลือดก็ไม่จำเป็นต้องมากนักเลือดก็ไปถึงสมองได้ แต่พอเราลุกขึ้นนั่งหรือยืน สมองจะอยู่สูงกว่าหัวใจ
แรงดันเลือด ที่จะไปสู่สมองจะถูกปรับให้แรงขึ้นกว่าเก่าเพื่อให้เลือดขึ้นสู่สมองได้ ในจำนวนเท่าเดิมกลไกปรับ
แรงดันเลือดเช่นนี้เป็นกลไกอัตโนมัติของร่างกาย ในคนหนุ่มคนสาวหรือผู้สูงอายุที่สมบูรณ์แข็งแรงกลไกจะ
ปรับเปลี่ยนได้ทันทีโดยไม่ใช้เวลาเป็นพิเศษจึงไม่ทำให้ร่างกายรู้สึกผิดปกติแต่อย่างใด
แต่ในผูส้ งู อายุทไ่ี ม่สมบูรณ์แข็งแรง หรือคนทีม่ โี รคในร่างกายบางอย่าง กลไกอัตโนมัตคิ วบคุมแรงดันเลือด
ดังกล่าวเสือ่ มสภาพลง ทำให้การปรับเปลีย่ นแรงดันเลือดไม่ดเี ท่าทีค่ วรจนกว่าร่างกายสามารถปรับกลไกอัตโนมัติ
ทำให้แรงดันเลือดเข้าสู่สภาวะปกติหัวสมองได้รับเลือดเพียงพอ อาการดังกล่าวก็จะค่อยๆ หายไปเองไม่ถึงกับ
ทำให้สมองพิการ หรือเสียชีวิตแต่ประการใด
ในคนสูงอายุจะพบอาการนี้มากในการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถต่างๆ หรือ การออกแรงเบ่งนานๆ แล้ว
คลายเบ่งทันทีทันใด ที่เห็นได้ชัดและพบบ่อย ได้แก่ ขณะนั่ง โดยเฉพาะนั่งยองๆ ทำกิจวัตรประจำวันแล้วลุกขึ้น
ยืนทันที จะมีอาการดังกล่าว เพราะขณะนัง่ ยองๆ ช่องท้องถูกกดดันด้วยเข่า ทำให้ชอ่ งท้องเล็กลง เลือดส่วนใหญ่
ทีอ่ ยูใ่ นช่องท้องจะถูกดันขึน้ สูส่ มองหรือเบือ้ งบนมาก แต่พอลุกขึน้ ยืนทันทีชอ่ งท้องถูกคลายจากการกดจะขยายตัว
ออกทันที จะทำหน้าทีค่ ล้ายฟองน้ำดูดเอาเลือดจากส่วนบนลงล่างสูช่ อ่ งท้องทันที ถ้ากลไกอัตโนมัตปิ รับเปลีย่ น
แรงดันโลหิตดังกล่าวไม่ดีพอ ก็จะทำให้สมองขาดเลือดมีอาการหน้ามืดเกิดขึ้นทันที

๑๕๕

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

การป้องกันอันตรายจากอาการหน้ามืด - วิงเวียน - เป็นลม ดังนี้

๑. ในการปรับเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆ ต้องระวังอย่ากระทำโดยรวดเร็วเกินไปโดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุ
มากๆ ตั้งแต่ ๘๐ ปีขึ้นไป ต้องระวังมากขึ้นเป็นพิเศษ
๒. ควรตรวจสอบสมรรถภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของเราอยู่เสมอซึ่งผู้สูงอายุอาจทดสอบได้
ด้วยตนเอง
๓. เมื่อมีอาการหน้ามืด ก่อนวิงเวียนและเป็นลม ถ้าท่านมีสติดีจงนั่งหรือนอนราบลงกับพื้น เมื่อ
อาการดีขึ้นจึงค่อยปรับเปลี่ยนอิริยาบถแต่ละน้อยช้าๆ ร่างกายจะสามารถปรับสภาพตนเองได้โดยมิต้อง
วิตกกังวลจนเกินไปจำไว้วา่ หน้ามืด - เป็นลม เฉยๆ จะไม่ถงึ แก่ชวี ติ อย่าตกอกตกใจเกินกว่าเหตุแต่เป็นเครือ่ งบ่งชี้
ว่าเราจะต้องส่งเสริมสุขภาพร่างกายของเราให้ดีกว่าเก่า
๔. ในห้องน้ำ - ห้องส้วม ควรมีราวที่ช่วยในการพยุงตัวติดไว้เสมอ จะช่วยได้มาก
๕. ถ้าเคยหน้ามืด เป็นลมไม่ควรออกกำลังกายโดยวิธวี า่ ยน้ำหรือใช้อปุ กรณ์ออกกำลังทีเ่ ป็นอันตราย
เช่น มีเครื่องยนต์กลไกที่ยุ่งยาก
๖. ถ้าผู้สูงอายุมิได้มีโรคประจำตัว จะส่งเสริมด้วยโภชนาการที่เหมาะสม และการออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ
๗. สำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการหน้ามืดวิงเวียนจนถึงเป็นลม เมื่อได้รับการปฐมพยาบาลจนดีขึ้นแล้ว
สมควรจะไปพบแพทย์เพื่อค้นหาว่าอาจมีโรคอันเป็นต้นเหตุอยู่หรือไม่ แล้วปฏิบัติตนตามที่แพทย์แนะนำ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

๑. เมื่อท่านพบผู้สูงอายุหน้ามืด - วิงเวียน เป็นลมจงพยุงตัวผู้สูงอายุไว้ให้ได้ ค่อยๆ พยุงให้นั่ง
และนอนราบลง โดยมากผู้สูงอายุที่เป็นลมจะมีมือ - เท้าอ่อน เย็นและมีเหงื่อออก จงคลายเสื้อผ้าให้หลวม
ให้นอนหัวต่ำ ถ้าเป็นไปได้ยกปลายเท้าสูง (เพื่อให้เลือดไปสู่สมองได้มากขึ้น) และระมัดระวังอย่าให้หกล้ม
เพราะจะทำให้เกิดโรคกระดูกหักแทรกซ้อนตามมา
๒. ถ้ามียาดมที่กระตุ้นหัวใจ เช่น แอมโมเนียหอม ให้ชุบสำลีส่ายไปมาที่จมูก
๓. ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดบริเวณ แขนขา ช่วยโบกพัดให้ได้อากาศดีๆ
๔. ถ้าการเป็นลมธรรมดาเท่านั้น ผู้เป็นลมก็จะค่อยฟื้นตัวขึ้นเราควรให้ความมั่นใจว่าไม่เป็นไร
ให้พักจนอาการดีขึ้น จึงค่อยเคลื่อนไหวต่อไป

อาการลมชัก
เมื่อพบเห็นพระสงฆ์หรือผู้สูงอายุกำลังชัก คนจำนวนมากรู้สึกว่าไม่รู้จะทำอย่างไรไม่มีเครื่องมือที่จะ
ช่วยเหลือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่ได้สลับซับซ้อนเพียงแต่ทำเป็นขั้นตอนหลักสำคัญคือป้องกันการได้รับ
บาดเจ็บจนกว่าจะรู้สึกตัวคืนมา

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

๑. ใจเย็น อย่าตื่นตระหนก
๒. จัดให้ผู้สูงอายุอยู่ในท่าสบายบนพื้นหรือผิวราบ หาอะไรหนุนศีรษะหันหน้าไปด้านใดด้านหนึ่ง
เพื่อไม่ให้สำลักและทางเดินหายใจโล่งถ้านั่งอยู่หันศีรษะไปด้านหนึ่งให้ของเหลวไหลอกมาจากปาก
๓. ไม่อยู่ในที่แออัดและคอยกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องให้ห่าง เช่น พวกไทยมุง
๔. เช็ดน้ำลาย หรือ สิ่งที่อาจอุดกั้นการหายใจ เช่น ฟันปลอมหรือ เศษอาหาร

๑๕๖

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

๕. อย่าเอาอะไรใส่ในปากผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสิ่งตรงข้ามกับที่ชาวบ้านมักจะทำกันผู้สูงอายุที่กำลังชัก
อาจกัดนิ้วท่านได้
๖. อย่าไปกอดรัดผู้สูงอายุ ถ้าผู้สูงอายุชักแล้วมีการดิ้น อย่าไปจับรัดตัวพึงระวังความปลอดภัยของ
ตัวเองด้วย
๗. อย่าให้น้ำ, ยาหรืออาหารแก่ผู้สูงอายุจนกว่าจะรู้สึกตัวดี
๘. ถ้าอาการชักยังไม่หยุดหรือชักติดต่อซ้ำๆ กันหลายครั้งนานกว่า ๕ นาทีควรเรียกรถพยาบาล
๙. ให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุและปลอบใจคนรอบข้างด้วยเช่นกัน  หลังจากชักควรจัดให้นอนตะแคงไป
ทางซ้ายควรระลึกว่าผูส้ งู อายุอาจสำลักได้กอ่ นทีจ่ ะรูส้ กึ ตัวเต็มทีด่ งั นัน้ ควรตะแคงหน้าเพือ่ ว่าถ้าผูส้ งู อายุอาเจียน
จะได้ไม่สำลักเข้าหลอดลมและอยู่กับผู้สูงอายุจนกว่าจะรู้สึกตัวเต็มที่ (ประมาณ ๕ - ๒๐ นาที)
๑๐. หากผูส้ งู อายุมอี าการชักแบบเหม่อนิง่   อาการชักแบบนีส้ ว่ นมากเราไม่ตอ้ งทำอะไรมาก ถ้าผูส้ งู อายุ
มีอาการเหม่อนิง่ ไปชัว่ ขณะหรือแขนขากระตุกชัว่ ขณะบางรายมีอาการงง สับสน มีพฤติกรรมแปลกๆ เช่น เคีย้ วปาก
มือคว้าสิ่งของวิธีช่วยเหลือ คือ
๑๐.๑ เฝ้าดูอย่างระมัดระวังและถ้าเรารู้ว่าอาการแบบนี้เป็นอาการชักอธิบายให้ผู้คนรอบข้าง
ทราบเพราะบางครั้งคนทั่วไปเข้าใจว่าผู้ป่วยเป็นโรคจิต, เมาหรือใช้ยาเสพติด
๑๐.๒ พยายามอย่าส่งเสียงดังหรือเอะอะโวยวาย
๑๐.๓ พยายามป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดกับผู้สูงอายุ เช่นบันไดที่สูงชัน, ถนน, ของร้อน เช่น
กระทะ หม้อน้ำ และอย่าพยายามจับยึดผู้ป่วย ยกเว้นว่าผู้ป่วยกำลังมีอุบัติเหตุหรือได้รับอันตราย ส่วนมาก
อาการชักจะหยุดเอง ถ้าเราไปจับยึดผู้สูงอายุอาจมีสัญชาตญาณต่อสู้คนที่มาจับยึด
๑๐.๔ อยู่กับผู้สูงอายุจนกระทั่งรู้สึกตัวดีและอาจช่วยพากลับบ้าน
๑๑. ควรนำผู้สูงอายุส่งโรงพยาบาลเมื่อ ชักเกินกว่า ๕ นาที ชักติดๆ กัน หายใจติดขัด และได้รับ
การบาดเจ็บที่รุนแรงระหว่างชัก

อาการท้องร่วง/ท้องเสียอาหารเป็นพิษ และโรคกระเพาะอาหาร
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

๑. อาการท้องร่วง/ท้องเสียอาหารเป็นพิษ
โรคท้องร่วง/ท้องเสีย หมายถึง การถ่ายอุจจาระเหลวหรือมีน้ำมากกว่าปกติ ๓ ครั้ง หรือถ่าย
เป็นน้ำ ๑ ครั้ง หรือถ่ายมีมูกเลือด ๑ ครั้ง ในเวลา ๑ วัน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นดังนี้
๑) ดื่มน้ำมากๆ บ่อยๆ
๒) รับประทานผงน้ำตาลเกลือแร่ หรืออาจผสมเองโดยใช้น้ำสุก ๑ ขวดกลม (ขวดน้ำปลา
ขวดใหญ่) ผสมน้ำตาลทราย ๒ ช้อนโต๊ะ และเกลือป่น ครึ่งช้อนชา
๓) รับประทานอาหารอ่อน/อาหารเหลว งดอาหารแข็ง อาหารรสจัดและอาหารที่มีกาก
ในกรณีปวดท้องอย่างรุนแรงเกิน ๖ ชั่วโมง อาเจียนรุนแรงท้องแข็งหรือถ่ายอุจจาระออกมา
เป็นสีดำให้นำส่งโรงพยาบาลทันที
๒. อาการโรคกระเพาะอาหาร
โรคกระเพาะอาหารมักมีอาการปวดแสบ ปวดตือ้ ปวดเสียดหรือจุกแน่น ตรงบริเวณใต้ลน้ิ ปี่ อาการ
ปวดเหล่านี้ เป็นได้ทง้ั เวลาก่อนกินอาหารหรือหลังกินอาหารใหม่ๆ และเวลาท้องว่าง เช่น เวลาหิวข้าวตอนเช้ามืด

๑๕๗

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

หรือก่อน นอนตอนดึกๆ ก็ปวดท้องโรคกระเพาะได้เช่นกัน บางคนอาจเป็นๆ หายๆ เวลาเป็นมักจะปวดนาน
ครั้งละ ๑๕ - ๓๐ นาที วันละหลายครั้งตามมื้ออาหาร
เมื่อมีอาการโรคกระเพาะอาหารควรปฏิบัติตนดังนี้
๑) รีบรับประทานข้าว ดื่มน้ำ ดื่มนม ยาลดกรด ยาเคลือบเยื่อบุกระเพาะ หรือยาแผนปัจจุบันต่างๆ
หรือยาสมุนไพรที่ใช้ได้ผลดี ได้แก่ ขมิ้นชัน เป็นต้น
๒) รับประทานอาหารให้ตรงเวลาทุกมื้อ อย่าปล่อยให้หิวเพื่อให้กรดและน้ำย่อยที่หลั่งออกมาได้
ทำหน้าที่ในการย่อยอาหารแทนที่จะไประคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหารและสำไส้ และในขณะกินอาหารควร
ดื่มน้ำบ้าง เพื่อช่วยให้การบดเคี้ยวอาหารดีขึ้น
๓) ควรดื่มน้ำมากๆ ระหว่างมื้อให้ได้วันละ ๘ - ๑๐ แก้ว
๔) งดสูบบุหรี่ ชา กาแฟ น้ำอัดลม งดอาหารรสเผ็ดจัด เปรี้ยวจัด
๕) รับประทานยาอย่างต่อเนือ่ ง และควรพบแพทย์ตามนัดและหลีกเลีย่ งการใช้ยาแอสไพรินเนือ่ งจาก
ระคายเคืองกระเพาะ

อาการเป็นลม หมดสติ
อาการผู้ที่เป็นลม หมดสติ คือ ไม่รู้สึกตัว หรือหมดสติไปอย่างฉับพลัน หน้าซีด มือเท้าเย็น เหงื่อออก
หายใจลึกและช้า ตัวอ่อนปวกเปียก

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

๑. ให้นอนศีรษะต่ำ (ไม่ต้องหนุนหมอน) ปลดเสื้อผ้าและเข็ดขัดให้หลวม เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมอง
ได้เร็วและพอเพียง
๒. ห้ามคนมุงดู เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้
๓. ให้ดมยาแอมโมเนียหอม หรืออาจใช้ผ้าเย็นเช็ดบริเวณคอและใบหน้า จะช่วยให้รู้สึกตัวเร็ว
๔. ห้ามกินหรือดื่มอะไรในขณะที่ยังไม่ฟื้น
๕. เมื่อเริ่มรู้สึกตัว ให้นอนต่อ อย่าพึ่งลุกนั่งเร็วเกินไป
๖. เมื่อผู้สูงอายุเริ่มกลืนอะไรได้ อาจให้ดื่มน้ำ หรือน้ำหวาน
๗. ถ้ายังไม่ฟื้นภายใน ๑๕ นาที ให้ส่งโรงพยาบาลทันที
๘. ถ้าผู้สูงอายุหยุดหายใจให้ผายปอด โดยวิธีเป่าปากแล้วนำส่งโรงพยาบาลด่วน

อาการบาดเจ็บ มีบาดแผล
การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือต่อผูบ้ าดเจ็บหรือผูป้ ว่ ย ณ สถานทีเ่ กิดเหตุ โดยใช้อปุ กรณ์
เท่าที่หาได้ในขณะนั้น ก่อนที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์หรือส่งผลไปยังโรงพยาบาล

การทำแผลทั่วไป
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ล้างมือให้สะอาด
ทำแผลที่สะอาดก่อนแผลสกปรก
เช็ดรอบแผลด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์ (เช็ดวนจากด้านในออกมาด้านนอกทางเดียว)
ปิดปากแผลด้วยผ้ากอซหรือผ้าสะอาด
อย่าให้แผลถูกน้ำจะทำเป็นหนอง หรือหายช้า

๑๕๘

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

กรณีแผลลึกถึงกระดูกหรือกระดูกโผล่

๑. ห้ามเลือดทันที
๒. ใช้ผ้าสะอาดคลุม ห้ามจับกระดูกยัดเข้าไป
๓. รีบพาไปพบแพทย์ทันที

กรณีแผลตื้นหรือมีดบาด
๑.
๒.
๓.
๔.

บีบเลือดออกบ้าง
ล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่
ใส่ยาสำหรับแผลสด เช่น เบตาดีน
ปิดแผลเพื่อให้ขอบแผลสมานติดกัน

กรณีแผลถลอกทั่วไป

๑. ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่ ให้สิ่งสกปรกออกให้หมด
๒. เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ ทาด้วยทิงเจอร์แผลสด
๓. ไม่ตอ้ งปิดแผล

การห้ามเลือด หลักการห้ามเลือดต้องคำนึงถึง

๑. ความปลอดภัยของตัวเอง การป้องกันการติดเชือ้ ทีต่ อ้ งไปสัมผัสกับบาดแผล และเลือดของผูป้ ว่ ย
โดยตรง ควรใช้ถุงมือยาง หรือหาวัสดุใกล้ตัว เช่น ถุงพลาสติก
๒. บาดแผลเล็ก กดโดยตรงบนบาดแผล บาดแผลใหญ่ขึ้น ให้ใช้ฝ่ามือกดปากแผลไว้ วิธีที่ดีที่สุดคือ
ใช้ผ้าสะอาดพับหนาๆ กดลงบนแผล
๓. ใช้ผ้ายึดพันทับผ้าที่ปิดกดบาดแผลไว้
๔. ถ้าเลือดออกมาก อย่าเสียเวลาทำแผลให้ใช้มือกดบนแผล
๕. ถ้าเลือดยังไม่หยุด ให้ใช้นิ้วมือกดตรงจุดเส้นเลือดแดงที่มาเลี้ยง
๖. เฝ้าระวังอาการช็อก
ในกรณีฉกุ เฉินให้ใช้เสือ้ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าพันคอ หรือถ้าไม่มจี ริงๆ ให้ใช้ฝา่ มือกดลงไปบนบาดแผลตรงๆ
ได้เลย นานประมาณ ๑๐ นาที ถ้าเลือดยังไม่หยุดให้เติมผ้าชิ้นใหม่กดลงไปบนผ้าชิ้นเดิมที่ปิดอยู่บนบาดแผล

การดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการปวดศีรษะ/เวียนหัว เป็นหวัดและภูมิแพ้
เมื่อมีอาการปวดศีรษะ/เวียนหัวควร




บีบนวดศีรษะและต้นคอเบาๆ โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและประคบด้วยความร้อน
แนะนำให้ผู้สูงอายุนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
แนะนำให้งดเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ อาหารที่ผสมผงชูรส ผลไม้เปรี้ยวจัด

เมื่อเป็นหวัด





พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีไข้ควรเช็ดตัวลดไข้และกินยาลดไข้
รักษาร่างกายให้อบอุ่น ไม่ควรสระผมหรืออาบน้ำด้วยน้ำเย็น
หากมีน้ำมูก ควรหลีกเลี่ยงการสั่งน้ำมูกแรงๆ
อย่าใช้ของร่วมกับผู้ที่เป็นหวัดหรืออยู่ร่วมกับผู้ที่เป็นหวัด
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ไม่จำเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะและไม่ควรซื้อยามากินเอง
หากเป็นหวัดคัดจมูก โดยไม่ทราบสาเหตุชัดเจนนานเกิน ๒ สัปดาห์ ควรพบแพทย์

อาการภูมิแพ้


หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ เช่น ความเย็น ความร้อน ฝุ่นละออง ขนสัตว์ ละอองเกสร นุ่น อาหารทะเล



ถ้าเป็นภูมิแพ้ไม่มาก ไม่จำเป็นต้องกินยา หรือซื้อยาชุดมากินเอง

เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

๑. คูม่ อื การปฏิบตั งิ านการสร้างและดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุสำหรับอาสาสมัคร., สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข., กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒.

ใบความรู้ที่ ๘.๓

การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
การทำความสะอาด ได้แก่

การทำความสะอาดภายในช่องปาก สำหรับพระสงฆ์ทไ่ี ม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ พระ อสว.
ควรใช้แปรงสีฟนั หรือผ้าชุบน้ำเกลือ ถูบริเวณฟัน ลิน้ และใช้ผา้ ชุบน้ำสะอาดเช็ดซ้ำบริเวณฟัน กระพุง้ แก้มและลิน้
โดยเช็ดให้ถึงโคนลิ้นเพื่อเอาเสมหะหรือน้ำลายเหนียวออกให้มากที่สุด ในขณะทำความสะอาดควรตะแคง
หน้าพระสงฆ์ที่อาพาธไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อป้องกันการสำลักน้ำหรือน้ำลาย ข้อสำคัญ ควรทำความสะอาด
ภายในช่องปากก่อนรับประทานอาหารหรือภายหลังรับประทานอาหาร ๒ ชั่วโมง เพื่อป้องกันการเกิดอาการ
คลื่นไส้และอาเจียน ในกรณีที่ผู้ป่วยรับประทานอาหารทางปาก ควรให้บ้วนปากทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร
และรักษาความชุ่มชื้นบริเวณริมฝีปากโดยทาวาสลินบ่อยๆ
 การทำความสะอาดร่างกาย ควรทำอย่างน้อยวันละ ๑  -  ๒ ครั้ง ถ้าสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ได้ควรพาไปอาบน้ำ ถึงแม้จะมีสายยางให้อาหาร หรือคาสายสวนปัสสาวะก็พาไปอาบน้ำได้ แต่ถ้าไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ให้เช็ดตัวบนที่นอน ฟอกสบู่และเช็ดให้สะอาด หลังทำความสะอาดร่างกายเสร็จแล้วควรทาโลชั่น
เพื่อให้ผิวหนังชุ่มชื้น แต่ไม่ควรทาแป้งมากนักตามบริเวณซอกอับต่างๆ เช่นรักแร้ ขาหนีบ และใต้ราวนม
เพราะจะทำให้เกิดเชื้อราและเป็นแผลได้ ส่วนมือและเท้าควรแช่น้ำ ถูล้างคราบสกปรกออกให้หมด
 การทำความสะอาดศีรษะและผม ควรสระผมอย่างน้อยอาทิตย์ละ ๒  -  ๓ ครั้ง และควรตัดผม
ให้สั้นเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา
 การทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ ในกรณีที่ไม่สามารถทำเองได้ควรล้างน้ำหรือเช็ดให้สะอาด
และซับให้แห้ง
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การกระตุ้นการรับรู้ และความทรงจำ

ในกรณีพระสงฆ์อาพาธ ที่มีปัญหาการรับรู้และความทรงจำ ควรมีการพูดคุยกับผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอ
และจัดให้อยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคย หรือให้ดูโทรทัศน์ ปฏิทิน นาฬิกา รูปภาพ มีการบอกถึงวัน เวลาและสถานที่
ฟังวิทยุ ตลอดจน สนับสนุนให้ผู้สูงอายุพบปะกับบุคคลที่ชอบหรือคุ้นเคย เช่น ลูกหลาน เพื่อน หรือเพื่อนบ้าน
แต่ผู้ดูแลควรให้เวลาผู้ป่วยในการปรับตัว ไม่ควรเร่งเร้าจนเกินไป นอกจากนั้นควรประเมินว่าผู้ป่วยมีปัญหา
เกี่ยวกับการมองเห็นหรือการได้ยินลดลงหรือไม่ ถ้ามีควรแก้ไขหรือหาอุปกรณ์ช่วยเหลือ

การรับประทานอาหาร

เนื่องจากพระสงฆ์บางรายมีโรคประจำตัว จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนอาหารให้เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่
เช่น ผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามดันโลหิตสูงไม่ควรรับประทานอาหารทีม่ รี สเค็ม เช่น น้ำปลา เต้าเจีย้ ว ปลาเค็มหรือของหมักดอง
ผู้ที่มีโรคเบาหวานควรควบคุมอาหารหวาน ขนมหวานหรือผลไม้ที่มีรสหวาน ส่วนผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง ควรงด
อาหารมีไขมัน หรือคลอเรสเตอรอลสูง เช่น ไข่แดง ไขมันสัตว์ ของทอด กะทิ ปลาหมึก ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความ
ผิดปกติทางด้านการกลืน หรือสำลักอาหารบ่อยครัง้ ในระยะแรกอาจต้องให้อาหารทางสายยาง เมือ่ ระบบการกลืน
ดีขน้ึ (โดยสังเกตจากการทีผ่ ปู้ ว่ ยสามารถกลืนน้ำลายตนเองได้) จึงให้รบั ประทานอาหารทางปากโดยจัดให้ผปู้ ว่ ยนัง่
หรือยกศีรษะสูง อาหารควรวางในระดับลานสายตาของผู้สูงอายุ และอาหารที่ให้ควรมีลักษณะข้นอ่อนนุ่ม
เหมาะต่อการเคีย้ ว อุณหภูมไิ ม่เย็นหรือร้อนจนเกินไป รสไม่จดั ถ้าผูป้ ว่ ยรับอาหารได้นอ้ ย ควรจัดอาหารให้วนั ละ
๕ - ๖ ครั้ง หลังรับประทานอาหารควรให้ผู้ป่วยนั่ง หรือนอนในท่าศีรษะสูงต่ออย่างน้อย ครึ่งถึง ๑ ชั่วโมง
ผูป้ ว่ ยสูงอายุมกั มีอาการเบือ่ อาหาร ผูด้ แู ลควรปรับเปลีย่ นสถานที่ มีการรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัว
จัดเตรียมอาหารที่ผู้ป่วยชอบ หรือจัดอาหารให้น่ารับประทานมากขึ้น นอกจากนั้นผู้ดูแลควรประเมินว่าผู้ป่วย
ได้รับอาหารเพียงพอหรือไม่ โดยดูจากน้ำหนักหรือรูปร่างของผู้ป่วยว่าอ้วนขึ้นหรือผอมลง

การดื่มน้ำ

ผูป้ ว่ ยบางคนสำลักง่าย โดยเฉพาะการดืม่ น้ำจะลำบากกว่าการกลืน อาหารทีม่ ลี กั ษณะข้นหรืออ่อน ดังนัน้
การให้น้ำควรเพิ่มความระมัดระวัง อาจให้ในรูปของอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำปนอยู่ด้วย หรือป้อนน้ำด้วย
ช้อนเล็กข้างๆ กระพุ้งแก้มหรือให้น้ำทางสายให้อาหาร โดยให้ประมาณวันละลิตรครึ่งถึง ๒ ลิตร (ในกรณีที่ไม่
จำกัดน้ำ) อาจให้หลังรับประทานอาหารและระหว่างมือ้ อาหาร และควรสังเกตสีของปัสสาวะ ถ้าสีเข้มควรให้นำ้ เพิม่
ผู้ป่วยที่ได้รับน้ำเพียงพอปัสสาวะจะมีสีเหลืองอ่อนและจำนวนปัสสาวะที่ออกมาควรสัมพันธ์กับน้ำที่ให้ คือ
เมือ่ ให้นำ้ มากปัสสาวะจะมากขึน้ เมือ่ ให้นำ้ น้อยปัสสาวะจะน้อยลง ส่วนผูท้ ต่ี อ้ งจำกัดน้ำ เช่นผูท้ ม่ี โี รคหัวใจ ไตวาย
ควรปรึกษาแพทย์ หรือพยาบาลที่ดูแล

การดูแลผู้ป่วยใส่สายยางหรือท่อให้อาหาร

ถ้าผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้หรือรับประทานอาหารได้แต่ไม่เพียงพอ แพทย์มัก
แนะนำการให้อาหารผ่านทางสายยางหรือท่อให้อาหารเสมอ และจะใส่สายยางหรือท่อให้อาหารนีไ้ ว้จนกว่าผูป้ ว่ ย
จะสามารถกลับมารับประทานอาหารทางปากได้อย่างพอเพียง ในช่วงทีผ่ ปู้ ว่ ยใส่สายยางหรือท่อให้อาหาร ถ้ายัง
สามารถรับประทานทางปากได้บา้ ง และแพทย์ไม่ได้หา้ มรับประทานทางปาก ผูป้ ว่ ยสามารถรับประทานทางปาก
ร่วมไปด้วยได้ตามความสามารถทีจ่ ะทำได้ เพราะจะทำให้ได้อาหารเพิม่ มากขึน้ ได้รบั รูร้ สชาติอาหาร ซึง่ จะช่วยให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแพทย์จะห้ามรับประทานอาหารทางปากเมื่อมีรอยรั่ว หรือรูทะลุระหว่างทางเดินอาหารกับ
อวัยวะข้างเคียง เช่น ทะลุเข้าเนื้อเยื่อรอบ ๆ คอ ในกรณีของการผ่าตัดในมะเร็งกล่องเสียง หรือกรณีมีรอยทะลุ
ระหว่างหลอดอาหารกับหลอดลมในผูป้ ว่ ยมะเร็งหลอดอาหาร เป็นต้น การให้อาหารทางสายยางหรือท่อให้อาหาร
อาจต้องทำโดยการใส่สายยางหรือท่อให้อาหารเข้าทางรูจมูก ผ่านลำคอและหลอดอาหารลงสู่กระเพาะอาหาร
หรืออาจโดยทำการผ่าตัดเล็กทางหน้าท้องใส่ท่อผ่านผิวหนังเข้ากระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กโดยตรง
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หลักการดูแลที่สำคัญ คือ
๑. ระมัดระวังไม่ให้สายยางหรือท่อให้อาหารหลุด
๒. รู้ว่าเมื่อไรสายยางหรือท่อให้อาหารตัน
๓. รักษาความสะอาดของสายยางหรือท่อให้อาหาร
๔. รักษาความสะอาดของผิวหนัง หรือแผลบริเวณที่ใส่สายยาง หรือท่อให้อาหาร
๕. รู้วิธีการเตรียมอาหาร ใส่ทางสายยางหรือท่อให้อาหาร
๖. รู้วิธีให้อาหารผ่านสายยางหรือท่อให้อาหาร
๗. รู้วิธีทำความสะอาดอุปกรณ์ให้อาหาร
อาหารและวิธีการให้อาหารผ่านสายยางหรือท่อให้อาหาร
๑. ให้อาหารได้ทุกประเภท ถ้าไม่มีข้อจำกัดจากโรคบางโรค เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง
หรือโรคผิวหนัง เป็นต้น
๒. อาหารต้องเป็นอาหารเหลว หรืออาหารปั่น
๓. ต้องเป็นอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย ปรุงสุกและสด
๔. ปริมาณอาหารแต่ละครั้งต้องไม่มากเกินไป ถ้ามากเกินไปอาหารจะล้นออกมาทางสายยาง
หรือท่อให้อาหาร หรืออาจทำให้ผู้ป่วยแน่นท้อง อึดอัด สำลักได้ ดังนั้น จึงควรสังเกต และปรับให้พอเหมาะ
พอควร
๕. ในขณะให้อาหาร ผู้ป่วยควรอยู่ในท่านั่ง หรือถ้านั่งไม่ได้ ควรเป็นท่านอนเอนตัว ไม่ใช่นอนราบ
เพื่อช่วยให้อาหารไหลลงกระเพาะอาหารได้สะดวกขึ้น และไม่สำลัก
๖. ควรให้อาหารช้าๆ ที่ละน้อยจนกว่าจะหมด ประมาณ ๑๕ - ๓๐ นาที
๗. ถ้าระหว่างให้อาหารมีการติดตัน อย่าพยายามดัน เพราะอาจจะทำให้สายยาง หรือท่อให้อาหารแตก
และเป็นอันตรายได้ ควรแจ้งแพทย์หรือพยาบาล
๘. ให้สงั เกตว่า สายยางหรือท่อให้อาหารตัน แตก ฉีกเปือ่ ย หรือเปล่า ถ้าตัน อาหารจะไหลไม่สะดวก
หรือมีการติด ไหลไม่ลง และอาหารอาจไหลย้อนกลับถ้าแตก ฉีก เปื่อย จะมีน้ำหรือเศษอาหารซึมออกมา หากมี
เหตุการณ์ต่างๆ ดังกล่าวเกิดขึ้น ให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที
๙. หลังจากให้อาหารเสร็จทุกครั้ง ควรใส่น้ำสะอาดตามลงไปเล็กน้อย เพื่อทำความสะอาดสายยาง
หรือท่อให้อาหาร ไม่ให้เศษอาหารติดค้างอันเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคได้
๑๐. หลังให้อาหารเสร็จแล้ว ควรปิดปากสายยางหรือท่อให้อาหารให้สนิท เพื่อกันอาหารหรือน้ำย่อย
ไม่ให้ไหลย้อนกลับ
๑๑. หลังการให้อาหาร ควรให้ผู้ป่วยนั่งลงสักพัก หรือลุกเดินช้าๆ เพื่อให้อาหารผ่านจากกระเพาะ
เข้าลำไส้ได้เร็วขึ้น ไม่ควรนอนทันที เพราะอาจทำให้อาหารไหลย้อนกลับได้ และเพื่อช่วยลดอาการอืดแน่นท้อง
๑๒. ถ้าให้อาหารแล้วมีอาการไอหรือสำลักเสมอ ต้องแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที เพื่อหาสาเหตุ
การไอหรือสำลัก เพราะอาจทำให้อาหารไหลย้อนกลับเข้าไปในปอด ทำให้ปอดอักเสบได้
๑๓. ถ้าผู้ป่วยหิวในระหว่างมื้อ สามารถให้อาหารเสริมเพิ่มเติมได้ ถ้ายังรับประทานทางปากได้
ก็อาจให้ทางปากร่วมด้วยได้
การดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่ให้อาหารทางสายยาง
๑. ระมัดระวังไม่ให้สายยางหรือท่อให้อาหารหลุด ถ้าสายยางหลุดและรับประทานอาหารทางปาก
ไม่ได้ ต้องแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที แต่หากว่ายังสามารถรับประทานทางปากได้ ก็สามารถไปพบแพทย์
ในวัน - เวลาราชการได้
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๒. ผู้ป่วยควรเรียนรู้วิธีทำความสะอาดสายยางหรือท่อให้อาหารจากพยาบาล และปฏิบัติตาม
โดยเคร่งครัด
๓. สายยางหรือท่อให้อาหารจะมีอายุการใช้งาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของสายยางหรือท่อให้อาหาร
จึงควรสังเกต ถ้าเสื่อมสภาพควรแจ้งแพทย์หรือพยาบาลเพื่อเปลี่ยนใหม่ วิธีสังเกตสายยางหรือท่อให้อาหาร
เสื่อมสภาพคือ มีลักษณะเปื่อย มีน้ำหรือเศษอาหารซึมออกมาขณะให้อาหาร หรือมีรอยฉีกขาดรั่วซึม เป็นต้น
การดูแลผิวหนังบริเวณที่ใส่สายยางหรือท่อให้อาหาร
๑. ทำความสะอาดด้วยน้ำยาแอลกอฮอล์หรือน้ำยาเบตาดีน วันละ ๒ ครัง้ เช้า - เย็น แต่ถา้ สกปรกมาก
ก็เพิ่มการทำความสะอาดได้อีกตามความเหมาะสม
๒. ไม่จำเป็นต้องปิดแผลบริเวณนัน้ แต่ถา้ มีอาการระคายเคืองให้ใช้ผา้ กอซสะอาดปิดได้ หากไม่ทราบ
วิธีปฏิบัติ ควรสอบถามและฝึกปฏิบัติจากพยาบาล
๓. สังเกตว่ามีการอักเสบติดเชื้อบริเวณผิวหนังส่วนนั้นหรือเปล่า ถ้ามีต้องแจ้งแพทย์หรือพยาบาล
ลักษณะการอักเสบติดเชื้อคือ ผิวหนังจะแดงเจ็บและอาจมีตุ่มหนอง

การรับประทานยา

ควรได้รับอย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง โดยเฉพาะยาลดความดันโลหิตสูง ยาละลายลิ่มเลือด ยาลดไขมัน
ยารักษาโรคเบาหวาน ในกรณีที่ผู้ป่วยรับประทานยาละลายลิ่มเลือด เช่น ยาวาฟาริน หรือยาละลายเกร็ดเลือด
เช่น ยาแอสไพริน ผู้ดูแลควรสังเกตผลข้างเคียงของยาที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น มีเลือดออกตามไรฟัน จุดจ้ำเลือด
ตามร่างกาย การปวดแสบท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่มากผิดปกติ ถ่ายดำหรือปัสสาวะเป็นสีน้ำล้างเนื้อ ควรรีบปรึกษา
แพทย์หรือพบแพทย์ทันที ส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีปัญหาการกลืน ควรกลืนยาเป็นเม็ด ไม่ควรบดยาหรือละลายน้ำ
เพราะจะทำให้การออกฤทธิ์ของยาไม่สม่ำเสมอ เช่น ยารักษาความดันโลหิตสูง ยากันชัก ยาขยายหลอดลม

การดูแลผู้ป่วยพระสงฆ์อาพาธที่มีเครื่องช่วยหายใจ

ดูแลให้ได้รับออกซิเจนเพียงพอและไม่มีการคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์โดย
๑. ประเมินสภาพผู้ป่วย
๒. ตรวจและบันทึกข้อมูลของเครื่องช่วยหายใจ
๓. ดูดเสมหะเพื่อให้ทางเดินหายใจโล่ง
๔. กรณีที่ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ  ดูแลท่อช่วยหายใจให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
๕. บันทึกปริมาณอากาศที่หายใจออกของผู้ป่วยแต่ละครั้งอย่างน้อย วันละครั้งเพื่อประเมิน
ความก้าวหน้าของผู้ป่วย
๖. ดูแลเครื่องช่วยหายใจให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. ประเมินสภาพและป้องกันการติดเชื้อของทางเดินหายใจ
๘. สังเกตลักษณะสีกลิ่นของเสมหะ เก็บเสมหะส่งเพาะเชื้อและติดตามผล
ลดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน โดย
๑. ดูแลทำความสะอาดช่องปาก
๒. ป้องกันการเลื่อนหลุดของท่อช่วยหายใจโดยติดพลาสเตอร์ให้เหมาะสม
๓. ระวังไม่ให้สายดึงรั้ง
๔. ป้องกันการบาดเจ็บของทางเดินหายใจ
๕. ป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
๖. ป้องกันการดึงท่อโดยการผูกมัดอย่างระมัดระวัง
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การสื่อสารความต้องการได้เหมาะสม โดย
๑. ประเมินความสามารถของผู้ป่วยที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
๒. หาวิธีการสื่อสารแทนคำพูด
๓. หมั่นไต่ถามความต้องการของผู้ป่วย
๔. ใช้คำพูดช้าๆ ชัดๆ ในการติดต่อสื่อสาร
๕. อธิบายให้ญาติเข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุของการสื่อสารลำบาก
๖. จัดกริ่งหรือออดไว้ใกล้ตัวผู้ป่วย
พักผ่อนนอนหลับได้มากขึ้น โดย
๑. ให้ผู้ป่วยเป็นส่วนตัว ตามความเหมาะสม
๒. ดูแลด้านจิตสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการนอนหลับ
การนอน ผูป้ ว่ ยอาจมีแบบแผนการนอนเปลีย่ นแปลงไป โดยไม่คอ่ ยนอนในตอนกลางคืนแต่จะนอนมาก
ในตอนกลางวัน ผู้ดูแลจึงควรจัดให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมในตอนกลางวันเช่น อ่านหนังสือให้ฟัง ดูโทรทัศน์
ออกกำลังกายและควรจัดสิง่ แวดล้อมให้สงบเงียบในตอนกลางคืน บางครัง้ การนอนคนเดียวอาจทำให้ผสู้ งู อายุ/
พระสงฆ์อาพาธ เกิดความกลัวหรือรู้สึกว่าตนเองไม่เป็นที่ต้องการของใครๆ หรือไม่สุขสบาย เนื่องจากต้องนอน
ท่าเดิมนานๆ หรือเกิดความเจ็บปวดเนื่องจากการยึดเกร็งของกล้ามเนื้อผู้ดูแลควรประเมินว่าการนอนไม่หลับ
เกิดจากสาเหตุใดเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม
การขับถ่าย ผู้ป่วยส่วนมากมักมีปัญหากลั้นปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะคั่งค้างไม่สามารถถ่ายออกได้หมด
หรือไม่สามารถปัสสาวะออกได้เอง อาจจะต้องคาสายสวนปัสสาวะควรทำความสะอาดอวัยวะขับถ่ายโดย
การล้างน้ำและใช้ผ้านุ่มๆ หรือสำลีชุบน้ำเช็ดอย่างน้อยวันละ ๒ - ๓ ครั้ง ในรายที่มีปัสสาวะรด กะปริดกะปรอย
ผู้ดูแลควรกดบริเวณเหนือหัวเหน่าอย่างนุ่มนวล เพื่อให้มีปัสสาวะเหลือค้างในกระเพาะปัสสาวะน้อยที่สุด และ
ทำความสะอาดบริเวณอวัยวะขับถ่ายทุกครัง้ ในรายทีใ่ ช้แผ่นรองซับ หรือผ้าอ้อมสำเร็จรูปควรมีการเปลีย่ นบ่อยๆ
เพือ่ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชือ้ ทางเดินปัสสาวะ การเกิดเชือ้ ราและการเกิดแผลกดทับ ผูป้ ว่ ยสูงอายุ
บางคนอาจมีปญั หาในเรือ่ งท้องผูก เนือ่ งจากไม่ได้เคลือ่ นไหวร่างกายจึงควรเน้นให้มกี จิ กรรม เช่น การเปลีย่ นท่า
การลุกนัง่ เดินหรือให้รบั ประทานอาหารประเภทผักและผลไม้ เช่นผักต้มนิม่ ๆ ส้ม มะละกอ ลูกพรุน ควรหลีกเลีย่ ง
อาหารที่มีรสจัดให้น้ำอย่างเพียงพอ นอกจากนั้นควรมีการกระตุ้นหรือฝึกการขับถ่ายทั้งปัสสาวะและอุจจาระ
โดยการจัดให้ผู้ป่วยนั่งขณะถ่าย ปรับเวลาให้เหมาะสมและจัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วน แต่ถ้าไม่ถ่ายอุจจาระเกิน
๒ วัน หรือการขับถ่ายเปลี่ยนแบบแผนไปจากเดิม (ก่อนป่วย) อาจให้ยาระบาย สวนหรือล้วงอุจจาระ

การดูแลผู้ป่วยใส่สายสวนปัสสาวะ

การสวนปัสสาวะหมายถึงการใส่ทอ่ ยางหรือท่อพลาสติกขนาดเล็กผ่านทางรูเปิดของท่อปัสสาวะเข้าไปยัง
กระเพาะปัสสาวะเพื่อเป็นทางให้ปัสสาวะไหลออกมาวัตถุประสงค์ เพื่อลดการคั่งค้างของปัสสาวะในกระเพาะ
ปัสสาวะของผู้ป่วยและในรายที่ผู้ป่วยไม่สามารถขับถ่ายปัสสาวะได้เอง
ข้อบ่งชี้ในการใส่สายสวน
๑. ในภาวะที่มีการคั่งค้างของน้ำปัสสาวะ
๒. ภาวะที่มีการอุดตันของทางเดินปัสสาวะ
๓. เมื่อต้องการวัดปริมาณน้ำปัสสาวะ
๔. ในผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้
๕. ก่อนและหลังผ่าตัด
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๖. รักษาภาวะประสาทกระเพาะปัสสาวะพิการ
๗. มีแผลกดทับและไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้
ในภาวะปัสสาวะราด  ควบคุมการปัสสาวะไม่ได้ และมีการระคายเคืองของผิวหนัง
การดูแลผู้ป่วยที่ใส่คาสายสวนปัสสาวะ
ในผูป้ ว่ ยบางรายมีความจำเป็นต้องคาสายสวนปัสสาวะต่อเนือ่ งจากโรงพยาบาลกลับไปทีบ่ า้ นการดูแล
ผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันการอุดตันของสายสวนปัสสาวะและป้องกันการติดเชื้อ
ในระบบทางเดินปัสสาวะ
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นทางให้น้ำปัสสาวะไหลได้ตลอดเวลา โดยผ่านทางท่อเล็กที่คาอยู่บริเวณกระเพาะปัสสาวะ
และท่อปัสสาวะ   โดยมีลูกโป่งที่บรรจุด้วยน้ำกลั่น บริเวณคอกระเพาะปัสสาวะ เพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดของ
สายปัสสาวะ
ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะ
๑. ดูแลให้ถุงปัสสาวะอยู่ต่ำกว่าบริเวณกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วยเสมอเพื่อป้องกันการไหลย้อน
ของปัสสาวะเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะซึ่งอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ถ้าจำเป็นต้องยกถุงปัสสาวะให้สูงกว่าระดับ
กระเพาะปัสสาวะดังกล่าวจะต้องพับสายสวนปัสสาวะก่อนชั่วคราวโดยการใช้มือพับหรือใช้ยางรัดสายสวน
ปัสสาวะ แล้วรีบคลายออกเมื่อจัดวางให้อยู่ในสภาพเดิม
๒. ดูแลสายสวนปัสสาวะและถุงปัสสาวะให้เป็นระบบปิดเสมอโดยต้องไม่มรี อยแตก รัว่ ซึมซึง่ จะเป็น
ช่องทางนำเชื้อโรคเข้าสู่ระบบได้
๓. ดูแลสายสวนปัสสาวะไม่ให้เลือ่ นเข้า - ออก หรือเกิดการดึงรัง้ ของสายโดยผูห้ ญิงยึดสายสวนปัสสาวะ
ติดกับหน้าขาด้วยพลาสเตอร์ ในผู้ชายยึดสายสวนปัสสาวะติดบนหน้าท้องเหนือหัวหน่าว และไม่ดึงสายสวน
ปัสสาวะออกเองเพราะอาจเกิดอันตรายต่อท่อปัสสาวะ
๔. ไม่ควรนั่งทับสายสวนปัสสาวะหรือนั่งทับถุงรองรับน้ำปัสสาวะ ดูแลสายสวนปัสสาวะไม่ให้เกิด
การอุดตันโดยการคลึงบริเวณสายสวนปัสสาวะและหมั่นสังเกตว่าปัสสาวะไหลลงถุงรองรับน้ำปัสสาวะได้สะดวก
๕. เทปัสสาวะออกจากถุงวันละ ๒ - ๓ ครั้งหรืออย่างน้อย ทุก ๘ ชั่วโมง
๖. ทำความสะอาดรูเปิดของท่อปัสสาวะด้วยสำลีชุบ  ๗๐%  แอลกอฮอล์  หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ ๑๐%
โพวีดีก่อนและหลังการเทปัสสาวะออก
๗. ดื่มน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายอย่างน้อยวันละ ๘ - ๑๒ แก้วหรือปริมาณน้ำตาม
คำแนะนำของแพทย์ - พยาบาล และควรมีการเปลี่ยนอิริยาบทเสมอเพื่อป้องกันการตกตะกอนของปัสสาวะ
๘. ทำความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธ์และรูเปิดของท่อปัสสาวะทุกวันวันละ ๒ ครัง้ เช้า - เย็น ด้วยสบู่
และน้ำ ขยับสายปัสสาวะหมุนไปมาเล็กน้อยเพื่อให้ปลายสายไม่อุดตัน
๙. สามารถอาบน้ำทำความสะอาดได้ตามปกติและไม่ควรโรยแป้งบริเวณอวัยวะสืบพันธ์ุ
๑๐. บันทึกจำนวนปัสสาวะในแต่ละวันเพือ่ ดูปริมาณของปัสสาวะ และสังเกตหากมีอาการผิดปกติ เช่น
ปัสสาวะแดง มีหนอง ขุน่ เป็นตะกอน ปวดท้อง ปัสสาวะมีกลิน่ เหม็นปวดแสบร้อนบริเวณท่อปัสสาวะ หนาวสัน่ มีไข้
ควรรีบปรึกษาแพทย์
๑๑. ควรเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะทุก ๔ สัปดาห์ หรือเร็วกว่านี้ในรายที่มีการอุดตันหรือเกิดความ
ผิดปกติโดยไปพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติดังกล่าว

๑๖๕

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

การทำกายภาพบำบัด

ผู้ป่วยผู้สูงอายุจะมีระบบการไหลเวียนเลือดไม่ดีบริเวณแขนและขาด้านที่อ่อนแรงหรือด้านที่ไม่มีความ
รู้สึก ทำให้เกิดการบวมของแขนและขาด้านนั้น ขณะนอนจึงควรใช้หมอนหรือวัสดุรองบริเวณที่บวมให้สูงขึ้น
กว่าลำตัว ขณะนั่งควรยกเท้าให้สูง และใช้หมอนรองใต้แขนที่อ่อนแรง นอกจากนั้นแขนขาที่อ่อนแรง หรือไม่ได้
เคลื่อนไหวเป็นเวลานาน มักเกิดการเหี่ยวลีบของกล้ามเนื้อ หรือเกิดการติดแข็งของข้อ ผู้ดูแลจึงควรกระตุ้น
ให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวหรือทำการเคลื่อนไหวให้ทุกข้อ เช่น ข้อนิ้ว ข้อศอก ข้อไหล่ ข้อสะโพก ข้อเข่าและข้อเท้า
โดยทำอย่างน้อยวันละ ๒ เวลา เวลาละ ๑๐ - ๑๕ ครั้ง ในแต่ละท่า และที่สำคัญจะช่วยให้ผู้ป่วยมีแรงเร็วขึ้น
การสือ่ สาร ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ญั หาพูดไม่ได้หรือพูดไม่ชดั ได้ยนิ เสียงแต่แปลความหมายของเสียงไม่ได้ เนือ่ งจาก
ประสาทสั่งการเสีย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอัมพาตของแขนและขาซีกขวา มักมีปัญหาในการพูด เช่น พูดไม่ได้หรือ
พูดตะกุกตะกัก ปัญหาในการสื่อสารนี้จะทำให้ผู้สูงอายุเกิดความทุกข์ทรมานใจ และอาจเกิดภาวะซึมเศร้า
ท้อแท้หรือหงุดหงิด ผูด้ แู ลควรใจเย็นในการสือ่ สาร อาจใช้การเขียน พูดด้วยน้ำเสียงทุม้ ช้าๆ และใช้คำง่ายๆ สัน้ ๆ
ขณะพูดควรให้ผปู้ ว่ ยได้เห็นหน้าผูพ้ ดู หรือสามารถอ่านปากได้ หรือใช้สญั ลักษณ์สอ่ื แทนคำพูด นอกจากนัน้ ผูด้ แู ล
และครอบครัวควรตั้งใจฟัง ให้เวลากับผู้ป่วยในการคิดหรือตอบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยบอกสิ่งที่ตนเองต้องการ
การป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ปัญหาของภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยสูงอายุได้แก่
การเกิดแผลกดทับการยึดติดของข้อ การขาดอาหาร การหกล้ม การติดเชือ้ เช่น โรคปอดบวม ทางเดินปัสสาวะอักเสบ
ดังนั้นผู้ดูแลจึงควรหมั่นทำความสะอาดร่างกายให้ผู้ป่วย และดูแลผิวหนังให้ชุ่มชื้นโดยการทาโลชั่นอยู่เสมอ
พลิกตะแคงตัวอย่างน้อยทุก ๒ ชั่วโมง เปลี่ยนอิริยาบถ จัดหาที่นอนที่นุ่ม หรือหาอุปกรณ์เสริม เช่น ที่นอนลม
ฟองน้ำ และระวังการสำลักอาหารหรือน้ำลาย
การดูแลทางด้านจิตใจและอารมณ์ ผู้ป่วยสูงอายุส่วนมากมักมีอาการซึมเศร้า ก้าวร้าว ร้องไห้ อาจ
เนือ่ งจากความผิดปกติในสมอง การไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องพึง่ พาผูอ้ น่ื หรือการเปลีย่ นแปลงบทบาท
ผู้ดูแลและครอบครัวควรให้ความสนใจ เอาใจใส่ พูดคุย ให้กำลังใจ ให้ความเคารพ ยอมรับในการตัดสินใจ
และมีความกระตือรือร้นในการดูแลอย่างสม่ำเสมอ หรือปรับเปลีย่ นบรรยากาศให้ผสู้ งู อายุรสู้ กึ สดชืน่ หลีกเลีย่ ง
เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความกระทบกระเทือนใจ
การจัดสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม สถานทีค่ วรเป็นทีผ่ ปู้ ว่ ยคุน้ เคย เพือ่ เกิดความมัน่ ใจในการทีจ่ ะทำกิจวัตร
ประจำวันต่างๆ และเป็นการกระตุน้ ความทรงจำ ถ้าจำเป็นต้องเปลีย่ นสถานที่ หรือเคลือ่ นย้ายสิง่ ของเปลีย่ นไป
จากเดิม ควรอธิบายให้ผู้ป่วยทราบก่อน และจัดให้มีคนอยู่ด้วยเพื่อให้เกิดความมั่นใจในกรณีที่ผู้ป่วยลุกนั่งหรือ
พอช่วยเหลือตัวเองได้บา้ ง เตียงนอนควรเป็นเตียงเตีย้ และมีทจ่ี บั เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ยสะดวกในการลุกนัง่ หรือยืน แต่ถา้
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลย ควรเป็นเตียงสูงเพื่อสะดวกในการดูแลของผู้ดูแล ที่นอนไม่ควรนุ่มหรือแข็ง
เกินไป สิ่งแวดล้อมควรจัดบริเวณภายในห้องให้เป็นระเบียบ สะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก ของใช้ที่จำเป็น
ควรวางไว้ข้างที่ผู้ป่วยเห็นและสามารถหยิบได้ง่าย
เพศสัมพันธ์ ผู้ป่วยยังคงมีเพศสัมพันธ์ได้ แต่บางรายมีความต้องการทางเพศลดลง จึงทำให้การมี
เพศสัมพันธ์ของผู้ป่วยและคู่สมรสเปลี่ยนแปลงไป บางครั้งผู้ป่วยและคู่สมรส มีความกลัวว่าเมื่อมีเพศสัมพันธ์
จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการแย่ลง นอกจากนี้ยาบางตัวอาจทำให้เกิดความผิดปกติเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะ
ในผู้สูงอายุชายดังนั้นคู่สมรสจะต้องมีความเข้าใจและสามารถปรึกษากับแพทย์หรือพยาบาล

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

๑. งานการพยาบาลป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพ
๒. ภาควิชาพยาบาลศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

๑๖๖
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ใบความรู้ที่ ๘.๔

การใช้ยาในพระสงฆ์สูงอายุ
ความสำคัญของการใช้ยาในผู้สูงอายุ

ดังทีท่ ราบมาแล้วว่าผูส้ งู อายุมกี ารเปลีย่ นแปลงทางด้านสรีระภาพและพยาธิสภาพของร่างกายทีเ่ สือ่ มไป
ตามอายุที่มากขึ้น ระบบการย่อยและการดูดซึมแม้แต่ความทนต่อการใช้ยาย่อมแตกต่างไปจากวัยรุ่นและ
วัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะมีโรคประจำตัว จึงต้องมีความระมัดระวังในการใช้ยาเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษ
ดังนั้นผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านควรมีความรู้เบื้องต้นอย่างง่ายดังนี้

หลักการให้ยา

ที่นิยมกันเป็นสากล คือ กฎ ๕ R เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก่อนให้ยา ดังนี้
R1 Right Person คือ ให้ถูกต้องกับคน คือ ตัวผู้ป่วยที่สูงอายุ
R2 Right Drug
คือ ให้ถูกชนิดยา ซึ่งจะบ่งบอกถึงสรรพคุณยาในการรักษาโรคแต่ละโรค
ที่แตกต่างกัน
R3 Right Dose คือ ให้ถูกขนาดยา เช่น เป็นมิลลิกรัม, เม็ด แคปซูล หรือเป็นหยด
R4 Right Route คือ ให้ถูกทาง เช่น ทางปาก ทางผิวหนัง หยอดตา หรือ เหน็บทวารหนัก
R5 Right time
คือ ให้ถูกเวลา เช่น ก่อนอาหารเช้า หรือ หลังอาหารหรือให้เมื่อมีอาการ
และให้วันละกี่ครั้ง เป็นต้น
หรือ จำหลักง่ายๆ ในการเตือนตนเอง คือ
 ยาของใคร 				  ชนิดไหน 				  ขนาดเท่าไร
 ให้ทางใด 				  เวลาใด

นอกจากหลักการให้ยาที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่ควรทราบไว้เป็นพื้นฐานของผู้ดูแลผู้สูงอายุ คือ

ประเภทของยาที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ดังนี้
ประเภทของยา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ
๑. ประเภทยาใช้ภายใน ได้แก่ ยาทีใ่ ห้เข้าไปในร่างกายโดยการรับประทาน หรือ การฉีด เช่น ยาเม็ด
แคปซูล ยาน้ำ ยาผง หรือยาฉีด เป็นต้น
๒. ประเภทยาใช้ภายนอก ได้แก่ ยาที่ใช้ภายนอกร่างกายห้ามรับประทาน เช่น ครีม ยาหยอดตา
ยาเหน็บ ยาพ่น เป็นต้น (มักเขียนฉลากสีแดงติดข้างกล่องว่า “ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน”)
ตัวอย่างยาที่ใช้ภายนอก เช่น
๑) ยาทางผิวหนังต่างๆ เป็นลักษณะครีม เช่น ยาแก้ปวด เคล็ดขัดยอก (Methyl Salicylate), บาล์ม
 ยาแก้เชื้อรา เช่น clotrimazole cream
 ยาทาแก้คัน เช่น calamind lotion

๑๖๗

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

๒) ยาหยอดตาต่างๆ เช่น มักใช้แก้ระคายเคือง, หรือทดแทนน้ำตาเทียม หรือรักษาโรคตาบางชนิด
๓) ยาทาแผลต่างๆ เช่น แอลกอฮอลส์ ๗๐%, เบตาดีน เป็นต้น
 เมื่อใช้แล้วควรปิดฝาให้สนิท ระวังการระเหยซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง

ยาที่ใช้บ่อยในผู้สูงอายุและผลข้างเคียงจากการใช้ยา

ประเภทของยาภายใน ที่ใช้กับโรคเรื้อรังที่มักพบบ่อยในผู้สูงอายุ มีดังนี้
ก. ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง มีจดุ ประสงค์เพือ่ ลดระดับความดันเลือดให้ตำ่ ลง จะโดยวิธกี ารขับ
ปัสสาวะ หรือการลดการทำงานของหัวใจ ซึ่งแพทย์มักให้ยาในผู้ที่ไม่สมารถควบคุมความดันเลือดให้อยู่ระดับที่
ปกติได้ และมักให้พร้อมกับคำแนะนำการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น ลดการกินเค็ม อาหารทีม่ มี นั
หรือกะทิ ของหมักดอง ลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ และลดความวิตกกังวล หมั่นออกกำลังกาย
พักผ่อนให้เพียงพอ เป็นต้น
ตัวอย่างชนิดยา
		 Enalapril
(๕ มิลลิกรัม หรือ ๒๐ มิลลิกรัม)
		 Aldomet
(๕๐ มิลลิกรัม หรือ ๑๐๐ มิลลิกรัม)
		 HCTZ หรือ DCT (๕๐ มิลลิกรัม) หรือ Moduratic มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ
 Adalat CR
(๔๐ มิลลิกรัม)
		 Cozaar
(๕๐ มิลลิกรัม)
		 Atenolol
(๕๐ มิลลิกรัม) เป็นต้น
ผลข้างเคียงที่อาจพบจากการใช้ยา
		 ระดับความดันเลือดต่ำ หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม หรืออาจมีคลื่นไส้ อาเจียน ข้อควรปฏิบัติ
ควรนอนพักและวัดระดับความดันเลือด หรือนำส่งแพทย์
ข. ยารักษาโรคเบาหวาน มีจุดประสงค์เพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดโดยเพิ่มการดูดซึมน้ำตาล
ไปใช้ให้เกิดพลังงาน ไม่สะสมในกระแสเลือดมากเกินไป มีทั้งชนิดฉีดและรับประทาน
ตัวอย่างชนิดยา
ชนิดรับประทาน เช่น Glipizide (๕ มิลลิกรัม), Minidiab (๕ มิลลิกรัม), Glucophage
(๕๐๐ มิลลิกรัม) เป็นต้น
ชนิดฉีด เช่น อินซูลิน
ผลข้างเคียงที่อาจพบจากการใช้ยา
		 ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไป อาจมีอาการใจสัน่ เหงือ่ ออก ตัวเย็น หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม
หมดสติได้
ข้อควรปฏิบตั ิ ควรพกลูกอมหรือให้ดม่ื น้ำหวานสักแก้ว ถ้าไม่ดขี น้ึ หรือหมดสติควรพาไปพบแพทย์
โดยด่วน (ถ้าหมดสติห้ามให้อาหารและน้ำทางปาก เพราะอาจสำลักได้)
ค. ยารักษาโรคหัวใจ มีจดุ ประสงค์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพหรือช่วยลดการทำงานของหัวใจ ทำให้หวั ใจ
สามารถบีบตัวสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ดีขึ้น

๑๖๘

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

ตัวอย่างชนิดยา
เช่น Propanolol (๕๐ มิลลิกรัม), Isordil (๑๐ มิลลิกรัม), Herbessor (๓๐ มิลลิกรัมหรือ
๖๐ มิลลิกรัม) เป็นต้น
ผลข้างเคียงที่อาจพบจากการใช้ยา
		 อาจเกิดการเต้นของหัวใจผิดปกติ เช่น เต้นช้าไปหรือเต้นเร็วไป ทำให้เกิดอาการเหนือ่ ยหอบ,
เจ็บแน่นหน้าอก อ่อนเพลียไม่มีแรง เป็นต้น
ข้อควรปฏิบัติ หากมียาอมใต้ลิ้นให้อม ครั้งละ ๑ เม็ด ถ้าไม่หายให้อมติดต่อกัน ๓ ครั้งห่างกัน
ครั้งละ ๕ นาที ถ้าไม่ดีขึ้นในระหว่างอมยาเม็ดที่ ๒ ควรนำส่งแพทย์ทันที หากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก
ควรนำส่งถึงมือแพทย์ภายในเวลาไม่เกิน ๒ ชั่วโมง
ง. ยารักษาการเจ็บป่วยทั่วไป
๑. ยาลดไข้ ปวดหัว ตัวร้อน เช่น พาราเซตามอล (๕๐๐ มิลลิกรัม) ขนาดรับประทาน ๒ เม็ด
ทุก ๔ - ๖ ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการ
๒. ยาแก้ปวดข้อ กระดูก กล้ามเนือ้ เช่น อินโดซิด บรูเฟน ไอบรูเฟน นาโพซิน ขนาดรับประทาน
ตามขนาดที่กำหนดไว้ ไม่ควรรับประทานยา ตอนท้องว่างเพราะจะทำให้เป็นแผลในกระเพาะอาหารได้
๓. ยาแก้คลืน่ ไส้ อาเจียน เมารถ เช่น ดาบามิน (Dramamine) โมติเลียม (Motilium) เป็นต้น
รับประทานก่อนเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง
๔. ยาแก้ท้องเสีย เช่น ผงเกลือแร่ (ขนาดรับประทานตามที่ระบุข้างซอง) หรือถ้าไม่มี
ใช้นำ้ ต้มสุก ๑ ขวดกลม (๗๕๐ ซีซ)ี หรือ ๓ แก้ว + เกลือ ๑/๒ ช้อนชา น้ำตาลทราย ๒ ช้อนโต๊ะ รับประทานภายใน
๒๔ ชั่วโมง (ระวังการใช้ในผู้ที่เป็นโรคไต)
๕. ยาแก้ไข้หวัดลดน้ำมูก เช่น ทิฟฟี่ แอคติเฟต (Actifed) (ปัจจุบนั ควรระวังการใช้ในผูส้ งู อายุ)
นอกจากนี้ยังมี ยาแก้แพ้ ยาแก้ไอ ยาขับเสมหะ เป็นต้น
หมายเหตุ ถ้ายาเป็นแคปซูลไม่ควรแกะออกเพราะจะทำให้การออกฤทธิ์ของยาไม่ดีเท่าที่ควร
แนวทางปฏิบัติในการให้ยาในผู้สูงอายุ
๑. ผูด้ แู ลควรศึกษาถึง รูปร่าง ลักษณะและสรรพคุณของยาแต่ละชนิดทีร่ บั ประทานอยูเ่ ป็นประจำ
และแนะนำผู้สูงอายุทราบด้วย (เวลาแพทย์ถามจำสรรพคุณยาไม่ได้ก็ยังบอกรูปร่างลักษณะของยาได้ เช่น
เม็ดกลมแบนขนาดเล็กสีส้ม รับประทานครั้งละครึ่งเม็ดตอนเช้า เป็นต้น)
๒. เขียนขนาดและวิธีรับประทานตัวโตๆ ติดบนฉลากยา (กรณีที่ผู้สูงอายุยังอ่านหนังสือได้ดี)
๓. อาจใส่กล่องแยกชัน้ ยา เช่น เช้า - กลางวัน - เย็น - ก่อนนอน (ก่อนหรือหลังอาหาร) เพราะเคย
มีผู้สูงอายุหลงลืมรับประทานยาซ้ำ ทำให้เกิดอันตรายมาก
๔. สถานที่เก็บยา ควรให้ปลอดภัยและเก็บไว้ห่างจากมือเด็ก (เพราะเคยมีเด็กหยิบยา
ไปรับประทานโดยผู้ใหญ่ไม่ทราบซึ่งอันตรายมาก) บางชนิดต้องเก็บให้พ้นแสง (มักมีขวดสีชาหรือห่อฟรอยด์)
ยาฉีดเบาหวานและยาหยอดตา จะเก็บไว้บริเวณฝาตู้เย็น
๕. ถ้าเป็นไปได้ผู้ดูแลผู้สูงอายุควรหยิบยาให้รับประทานเองกับมือ วิธีนี้จะปลอดภัยที่สุด

๑๖๙
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๖. ผู้ดูแลควรหมั่นพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์เป็นประจำตามกำหนดนัด หรือไปก่อนกำหนดนัดเมื่อมี
อาการผิดปกติขึ้น

ข้อควรระวังในการใช้ยาในผู้สูงอายุ ที่ควรทราบมีดังนี้

๑. ยามีปฏิกริ ยิ าต่อกัน คือ การเกิดปฏิกริ ยิ าระหว่างการใช้ยาตัง้ แต่ ๒ ชนิดขึน้ ไป ซึง่ บางครัง้ สามารถใช้ยา
ร่วมกันได้แต่ควรเพิม่ ระยะเวลาให้หา่ งกันประมาณ ๑ - ๒ ชัว่ โมง เพือ่ ป้องกันการลดการดูดซึมของยาอีกตัวหนึง่ เช่น
ยาแก้ปวดหลายชนิด จะใช้ควบคู่กับยาลดกรดหรือยาเคลือบกระเพาะ เช่น Cimethidine หรือ Alum milk
ยาเม็ดบำรุงเลือดไม่ควรรับประทานร่วมกับนมเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลงควรรับประทาน
เว้นช่วงห่างจากการดื่มนม ๒ ชั่วโมง
๒. การหยิบยาผิด ลืมกินยาหรือกินยาเกินขนาดจากการหลงลืม เช่น คนไข้รับประทานยาลด
ความดันโลหิต ๒ ครั้ง (เพราะคิดว่ายังไม่ได้กิน) ทำให้เกิดอาการหน้ามืด เวียนศีรษะเนื่องจากระดับความ
ดันโลหิตลดลงต่ำเกินไป ซึ่งข้อนี้จะเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุมากอาจทำให้สมองขาดเลือดไปเลี้ยงได้
๓. การชอบรับประทานยาสมุนไพรบางชนิดทีไ่ ม่ได้รบั การรับรองมาตรฐาน หรือการรับประทานยาชุด
ที่ซื้อรับประทานเองตามคำแนะนำของเพื่อนบ้านหรือหมอตี๋ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสารสเตียรอยด์ (steroid) จะมี
อาการดีขึ้นในช่วงแรกๆ ต่อเมื่อรับประทานไปนานๆ จะเกิดผลเสียต่อไตและสุขภาพอย่างมาก
๔. หากเกิดอาการแพ้ยา เช่น มีผื่นขึ้น คัน บวม แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกให้หยุดยาทันทีและรีบ
มาพบแพทย์ และจำยาชนิดที่แพ้ไว้เพื่อให้ประวัติต่อการรักษาทุกครั้ง
๕. ผลข้างเคียงของยาบางชนิด เช่น ยาลดความดันบางกลุ่มทำให้ไอมาก ยาบางกลุ่มทำให้ท้องเสีย
ปากแห้ง เป็นต้น ต่างๆ เหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์
๖. การใช้ยาสมุนไพรหรือยาแพทย์แผนโบราณ ยาผีบอก ควรใช้การพิจารณาและควรระมัดระวัง ศึกษา
จากผู้ที่ผ่านการอบรมมาเท่านั้น เพราะอาจเกิดอันตรายต่อไตและตับได้ภายหลัง

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. สาระน่ารู้เพื่อผู้สูงวัย. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. กรุงเทพมหานคร., ๒๕๔๒.
๒. พวงผกา คงวัฒนานนท์. การใช้ยาและแนวทางการักษา ในเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพยาบาล
		
พื้นฐาน. ปทุมธานี., ๒๕๔๖.
๓. คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. การพยาบาลร่วมกับชมรมเภสัชกรรมชนบท และสภา
เภสัชกรรม. คู่มือการใช้ยาในการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นสำหรับผู้ประวิชาชีพ พยาบาล
		
และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง สภาการพยาบาล. นนทบุรี., ๒๕๔๕.
๔. สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. ตำราตรวจรักษาโรคทั่วไป หลักการวินิจฉัย/๒๘๐ โรคและการดูแลรักษา.
		
กรุงเทพฯ. สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน., ๒๕๔๓.

๑๗๐
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แผนการสอนที่ ๙
รู้เท่าทันชีวิตและความตาย
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) และผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย

เนื้อหาวิชา :



หลักปฏิบัติมรณานุสติ
การทำพินัยกรรมชีวิต (Living Will)

ระยะเวลา : ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง
รูปแบบ/วิธีการสอน :



การบรรยาย
การอภิปรายกลุ่ม

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

๑. วิทยากรนำเข้าสู่บทเรียน ด้วยคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย และ
การทำมรณานุสติ มาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
๒. ร่วมกันสรุปผลจากความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มและเสนอความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม
๓. วิทยากรสรุปพร้อมให้คำเสนอแนะ

สื่อประกอบการเรียนการสอน/อุปกรณ์ :


คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.)
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 กิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้นผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุด
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สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม
ประเมินจากการถาม - ตอบ
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ใบความรู้ที่ ๙.๑

หลักปฏิบัติมรณานุสติ
เราทุกคน ไม่วา่ ยากดีมจี น ล้วนปรารถนาชีวติ ทีด่ งี าม ชีวติ ทีด่ งี ามนัน้ แต่ละคนมีความเข้าใจแตกต่างกันไป
บางคนเข้าใจว่าหมายถึงชีวติ ทีถ่ งึ พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ ชือ่ เสียง เกียรติยศ มีหน้าทีก่ ารงานทีม่ น่ั คง มีครอบครัว
ที่อบอุ่น ส่วนบางคนมองว่าชีวิตที่ดีงามคือชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องปกปักรักษาใจและเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิต
หลายท่านได้ใช้ความเพียรพยายามเพือ่ บรรลุถงึ ชีวติ ทีด่ งี ามดังกล่าว สำเร็จบ้าง ไม่สำเร็จบ้าง แต่สว่ นใหญ่
แล้ว เรามักจะให้ความสำคัญกับการทำให้ชีวิตที่เป็นอยู่นั้นมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นความสุขในระดับใดก็ตาม
พูดอีกอย่างหนึง่ ก็คอื เราทุกคนปรารถนาทีจ่ ะอยูใ่ ห้ดี แต่วา่ ความจริงอย่างหนึง่ ทีเ่ ราต้องตระหนักและหนีไม่พน้ ก็
คือ เราทุกคนต้องตาย ไม่ว่าจะอยู่ดีมีสุขเพียงใด ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือไม่ ในที่สุดเราทุกคนก็ต้องตาย

วางใจให้เป็น

ส่วนใหญ่ เรามักจะคำนึงถึงแต่เรื่องการอยู่ดี แต่มองข้ามเรื่องการตายดีไป แท้ที่จริงแล้วอยู่ดีกับตายดี
เป็นเรื่องเดียวกัน แต่ถ้าหากว่าเรามองไม่เห็นถึงความเชื่อมโยงดังกล่าว เราก็จะสนใจแต่เพียงการอยู่ดีเท่านั้น
ทั้งที่การตายดีนับเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องคำนึงถึงด้วย ไม่ใช่นึกถึงแต่เรื่องการอยู่ดีเพียงอย่างเดียว
เวลาพูดถึงความตาย คนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกเสียวสยองไปถึงหัวใจ ไม่อยากคิดหรือไม่อยากฟังแม้แต่
คำว่าความตาย ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเรามองว่าความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวเสียเหลือเกิน แต่ความจริงแล้ว
ความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลย สิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือ ใจของเรานั่นเองที่วางไว้ไม่ถูกต้อง เช่น กลัวตาย หรือ
ไม่เข้าใจความตายดีพอ ถ้าหากว่าเรารูจ้ กั วางใจอย่างถูกต้อง ความตายก็ไม่นา่ กลัว และเมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะต้องตาย
ก็สามารถตายอย่างสงบได้
การตายอย่างสงบ เราจะเรียกว่าเป็นการตายดีก็ได้ คือตายไม่ทุรนทุราย ตายเพราะใจพร้อมน้อมรับ
ความจริงโดยดุษณี ความจริงที่ว่านี้ก็คือความตายเป็นธรรมดาของทุกชีวิต ทุกชีวิตเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแตกดับไป
การตายดีนั้นเกิดขึ้นได้กับคนที่เตรียมพร้อมและยอมรับความจริงดังกล่าว ดังนั้น แม้ว่ายังไม่มีความปรารถนา
ที่จะตาย แต่เมื่อถึงเวลาตายก็สามารถจากไปอย่างสงบได้
เราคงเคยได้ยินได้ฟังเรื่องของคนตายอย่างสงบ ตายอย่างสง่า อาจารย์โกวิท เขมานันทะ ลูกศิษย์คน
สำคัญของท่านอาจารย์พุทธทาส เคยเล่าถึงทวดของท่านคนหนึ่งซึ่งเมื่อถึงวันจะสิ้นลม ท่านก็นั่งขัดสมาธิพิง
เสาเรือน แล้วก็จากไปอย่างสงบในท่านั่งนั้น อาจารย์โกวิทซึ่งตอนนั้นเป็นเด็กมาก เล่าว่าคุณทวดหน้าตาอิ่มเอิบ
ผิวพรรณผ่องใส ทั้งๆ ที่ชรามากแล้ว แต่สิ้นลมโดยไม่มีอาการที่น่ากลัวเลย เป็นการตายอย่างสงบ
อาจารย์โกวิทยังพูดถึงคุณป้าของท่านคนหนึง่ ซึง่ เมือ่ รูต้ วั ว่าจะสิน้ ชีวติ ก็มสี ติบอกลูกหลานให้ไปนิมนต์
พระมาได้แล้ว เมื่อพระมาถึงท่านก็นอนพนมมือไว้กลางอก ฟังพระสวดแล้วก็สิ้นลมไปในท่านั้น เรียกว่าแทบ
จะรู้ตัวกระทั่งนาทีสุดท้ายของชีวิต เป็นการจากไปอย่างสงบ

อยู่แบบลืมตาย - หลงตาย

น่าสงสัยว่าทุกวันนี้ จะมีใครสักกีค่ นทีส่ ามารถจากไปในลักษณะนัน้ ได้ เพราะว่าเดีย๋ วนีเ้ รามองความตาย
เป็นเรือ่ งน่ากลัว เป็นเพราะเห็นความตายเป็นเรือ่ งน่ากลัวเราจึงพยายามไม่นกึ ถึงมัน เราพยายามทำใจให้วนุ่ ทำชีวติ
ไม่ให้ว่าง ส่วนหนึ่งก็เพื่อเราจะได้ไม่ต้องนึกถึงความตายที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่ง

๑๗๒

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

เราทำตัวให้วนุ่ ทำชีวติ ไม่ให้วา่ ง ทำงานทัง้ วันทัง้ คืน หรือไม่กส็ นุกสนานรืน่ เริง เสพสุข เทีย่ วห้าง แสวงหา
ความบันเทิง สรรหาสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ อยู่เสมอก็เพื่อจะได้ไม่ต้องนึกถึงความตาย เราจึงมีชีวิตอยู่เหมือนคนลืมตาย
ทุกวันนีค้ นทีอ่ ยูแ่ บบลืมตายมีเป็นจำนวนมาก คือลืมไปว่าตนเองจะต้องตาย และส่วนใหญ่เมือ่ มีชวี ติ อยู่
แบบลืมตาย ถึงเวลาสิน้ ลมก็จะมีอาการอย่างทีค่ นโบราณเรียกว่า หลงตาย คือตายด้วยความหลง ตายด้วยความ
ทุกข์ทรมาน กระสับกระส่าย ยิง่ สมัยนีม้ เี ทคโนโลยีนานาชนิด ซึง่ ในบางกรณีแทนทีจ่ ะเป็นการยืดชีวติ หรือช่วยชีวติ
กลับเป็นกระบวนการยืดความตาย ก็เท่ากับว่าทำให้สภาวะหลงตายยืดยาวไปด้วยเช่นกัน

ภาวะตายทั้งเป็น

แต่กอ่ นจะถึงภาวะหลงตาย หลายคนจะมีชวี ติ เหมือนคนตายหรืออยูใ่ นภาวะตายทัง้ เป็น เช่น พอได้ทราบ
ว่าตัวเองเป็นโรคร้าย เป็นมะเร็ง เป็นเอดส์ หรือเป็นโรคอะไรก็ตามทีร่ กั ษาไม่หาย ทัง้ ๆ ทีส่ ขุ ภาพยังไม่ถงึ กับย่ำแย่
แต่เพียงแค่ได้ฟังคำวินิจฉัยจากแพทย์ว่าตัวเองมีโรคมะเร็ง ทั้งๆ ที่เป็นขั้นที่หนึ่งเท่านั้น ก็เข่าอ่อน หมดเรี่ยวแรง
ไม่เป็นอันกินอันนอน นอนไม่หลับ หน้าตาซีดเซียว ขาดชีวิตชีวาตั้งแต่วินาทีแรกที่รู้ข่าว อย่างนี้เรียกว่าเสมือน
ตายทัง้ เป็น แม้ยงั มีชวี ติ แต่กเ็ หมือนตายแล้ว นีค้ อื สภาพทีเ่ กิดขึน้ กับคนในยุคปัจจุบนั เป็นจำนวนมาก เนือ่ งจาก
มีชีวิตอยู่แบบลืมตาย ก็เลยหลงตาย และก่อนที่จะหลงตายก็อยู่เหมือนตาย คือตายทั้งเป็นเมื่อได้ทราบข่าวร้าย
จริงๆ แล้ว เราไม่จำเป็นต้องอยู่ในสภาวะเช่นนั้นก็ได้ ถึงแม้ว่าความตายจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคน ถึงแม้
จะมีความจริงอยู่ว่า เราเลือกไม่ได้ว่าจะตายเพราะเหตุใด หรือเรารู้ไม่ได้ด้วยซ้ำว่า เราจะตายที่ไหน ตายเมื่อไร
อายุเท่าไร ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า สิ่งที่รู้ล่วงหน้าไม่ได้ ๕ อย่าง คือ ไม่รู้จะตายด้วยเหตุใด ที่ไหน อย่างไร
ด้วยอายุเท่าไร และตายแล้วจะไปไหน ทัง้ หมดนีค้ อื สิง่ ทีเ่ ราไม่สามารถจะเลือกได้ แม้จะเป็นเอดส์หรือเป็นมะเร็ง
ก็ไม่แน่ว่าจะตายด้วยโรคนั้นๆ เสมอไป

สิทธิในการตายอย่างสงบ

แต่เราเลือกได้ว่า เราจะตายด้วยอาการอย่างไร จะตายด้วยความทุรนทุราย หรือตายด้วยอาการสงบ
เราเลือกได้วา่ จะวางใจอย่างไรเมือ่ วาระสุดท้ายมาถึง แต่ไม่ได้หมายความว่าอยูด่ ๆี เราจะเลือกได้ตามใจชอบ เรา
เลือกได้เพราะเราเตรียมตัวไว้กอ่ น เมือ่ เรารูว้ า่ ควรจะตายด้วยอาการอย่างไร เราก็ฝกึ ฝนพัฒนาจิตใจเพือ่ ให้ตายอย่าง
นั้นได้ นี้คือสิ่งที่อยู่ในวิสัยของเราที่จะทำได้ แม้เรากำหนดไม่ได้ว่าจะตายเมื่อไรและที่ไหนด้วยสาเหตุใดก็ตาม
เราไม่รู้หรอกว่า เราจะตายด้วยโรคร้าย ด้วยอุบัติเหตุ หรือเพราะถูกทำร้าย แต่เราสามารถที่จะสร้าง
หลักประกันได้ในระดับหนึง่ ว่า เราจะตายดีได้หรือไม่ ความตายอย่างสงบเป็นสิทธิของทุกคนจริงๆ ทุกคนในทีน่ ้ี
ไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์องค์เจ้า หรือนักปฏิบัติธรรมเท่านั้น แม้เป็นคฤหัสถ์ อยู่ไกลวัด ไม่ว่าเด็ก หรือผู้สูงอายุ
แม้แต่คนที่ตายเพราะประสบอุบัติเหตุหรือตายเพราะโรคร้าย ก็มีสิทธิที่จะตายอย่างสงบได้ทุกคน

สิทธิย่อมมาจากหน้าที่

แต่สทิ ธินจ้ี ะเกิดขึน้ ได้อย่างไร สิทธินจ้ี ะเกิดขึน้ ได้ตอ่ เมือ่ เราทำหน้าทีอ่ ย่างถูกต้อง สิทธิกบั หน้าทีต่ อ้ งไป
ด้วยกัน ถ้าเราทำหน้าทีอ่ ย่างถูกต้อง ไม่บา่ ยเบีย่ งหลีกเลีย่ ง เราก็ได้สทิ ธิทจ่ี ะตายอย่างสงบ สิทธินจ้ี ะได้มาต่อเมือ่
เราทำหน้าที่อย่างถูกต้อง นั่นคือหน้าที่ที่พร้อมจะตายเมื่อเหตุปัจจัยมาถึง
ความตายเป็นหน้าทีข่ องทุกชีวติ สัตว์ทว่ั ไปไม่รจู้ กั หน้าทีน่ ้ี แต่มนุษย์เราทุกคนต้องรูจ้ กั เมือ่ รูจ้ กั แล้วต้อง
ทำหน้าทีน่ น้ั ให้ดี คือการเตรียมพร้อมทีจ่ ะตาย รวมทัง้ การยอมรับความตายเมือ่ ถึงเวลา ไม่หลีกหนี ไม่คดิ ทีจ่ ะโกง
ความตาย ไม่คดิ ทีจ่ ะเอาชนะความตาย เพราะตระหนักดีวา่ มันเป็นหน้าทีท่ จ่ี ะต้องตาย เราต้องพร้อมยอมรับเมือ่
เวลานั้นมาถึง
แต่ก่อนที่เวลานั้นจะมาถึง เราก็ต้องเตรียมตัว ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของพ่อของแม่ หน้าที่ของข้าราชการ
หน้าที่ของครู หน้าที่นั้นจะทำได้ดีเมื่อมีการฝึกฝน ฝึกปรือ หน้าที่ที่จะตายก็เช่นกัน มันเรียกร้องให้เราต้องฝึกฝน
เช่นเดียวกับหน้าที่อื่นๆ
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เตรียมพร้อมตาย

ดังนั้นการพร้อมตายหรือการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะตาย เป็นหน้าที่ของทุกคนโดยเฉพาะชาวพุทธ
ทีต่ ระหนักดีวา่ ชีวติ นัน้ ไม่เทีย่ ง พร้อมตายหรือการเตรียมตัวให้พร้อมทีจ่ ะตายหมายความได้หลายประการ ประการ
แรก หมายถึงการระลึกถึงความตายอยูเ่ สมอ ไม่ใช่ความตายของคนอืน่ แต่เป็นความตายของเราเอง เมือ่ ระลึกถึง
ความตายแล้ว ก็เตรียมตัวตายอยู่เสมอ การเตรียมตัวตายหมายถึงการทำหน้าที่ หรือ การใช้ชีวิตให้ดีที่สุด มีสิ่ง
สำคัญใดในชีวติ ก็ควรเร่งรีบขวนขวายทำให้แล้วเสร็จ ไม่ให้คง่ั ค้าง แต่นน้ั เป็นเพียงงานภายนอก ทีส่ ำคัญพอๆ กัน
ก็คอื งานภายใน คือการเปิดใจยอมรับความจริง และฝึกใจให้รจู้ กั ปล่อยวางสิง่ ต่างๆ ทีค่ ดิ ว่าเป็นของเรา สิง่ ทีเ่ รามี
สิ่งที่เราเป็นอยู่ในขณะนี้

มรณสติ

ด้วยเหตุนี้มรณสติหรือมรณานุสติจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชาวพุทธ มรณสติหรือมรณานุสติ จัดว่าเป็น
กรรมฐานหนึง่ ในสีส่ บิ ทีพ่ ระอรรถกถาจารย์ได้รวบรวมเอาไว้ และเป็นสิง่ ทีเ่ ราทุกคนควรจะน้อมนำมาประพฤติมา
ปฏิบตั ิ ถ้าหากว่าเราละเลยมรณสติ พยายามหนีความตาย พยายามปฏิเสธความตาย เราก็จะต้องถูกความตายนัน้
คุกคาม ไม่ใช่แค่คกุ คามชีวติ แต่คกุ คามถึงจิตใจ ความตายก็เลยกลายเป็นศัตรู แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราระลึกถึง
ความตายอยูเ่ สมอ เจริญมรณสติอยูเ่ ป็นประจำ จนกระทัง่ คุน้ ชินกับความตายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับเราหรือกับคนทีเ่ รารัก
ความตายก็จะกลายเป็นมิตร กลายเป็นครู กลายเป็นอาจารย์ ที่จะเคี่ยวเข็ญเราให้ใช้เวลาทุกนาทีอย่างมีคุณค่า
ซึ่งจะช่วยทำให้เราเข้าใกล้ธรรมะ หรือเข้าใกล้จุดหมายสูงสุดในฐานะชาวพุทธที่แท้
มรณสติ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การนึกถึงความตายที่เกิดขึ้นกับตัวเราเท่านั้น นั่นเป็นส่วนแรกของมรณสติ
มรณสติมสี องส่วน ส่วนแรก คือ การระลึกถึงความจริงว่า เราต้องตายอย่างแน่นอน แต่เท่านัน้ ยังไม่พอ ต้องระลึก
ต่อไปด้วยว่า เราสามารถจะตายได้ทุกโอกาส สามารถจะตายได้ทุกเมื่อ แม้ยังเป็นหนุม่ เป็นสาวอยูก่ ็ตาม สำหรับ
คนส่วนใหญ่ความตายเป็นสิ่งที่แย่ แต่ที่แย่กว่านั้นก็คือเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไร อาจจะคืนนี้ อาจจะพรุ่งนี้ก็ได้
มีภาษิตทิเบตบทหนึ่งกล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า “ระหว่างวันพรุ่งนี้กับชาติหน้า ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไร
จะมาถึงก่อน” เราอย่าไปคิดว่าพรุ่งนี้จะมาก่อนชาติหน้า อันนั้นไม่จริงเสมอไป เราไม่มีทางรู้เลย เพราะบางคน
อาจไม่มีวันพรุ่งนี้เลยก็ได้ พ้นจากวันนี้ไปก็อาจจะกลายเป็นชาติหน้าเลยก็ได้ นี้คือความจริงที่ต้องตระหนัก
คือเราต้องตายอย่างแน่นอน แต่ไม่แน่ว่าจะตายเมื่อไร เราอาจจะตายวันนี้ หรือคืนนี้ก็ได้
ทีนก้ี ต็ อ้ งพิจารณาต่อไปว่า ถ้าเราตายในวันนีห้ รือวันพรุง่ นีจ้ ริงๆ เราเตรียมใจพร้อมหรือยัง นีค้ อื ส่วนทีส่ อง
ของมรณสติ คือการถามใจตัวเองว่า ถ้าจะต้องตายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ เราทำความดีมาพอหรือยัง สิ่งสำคัญ
ที่ควรทำ เราได้ทำหรือยัง รวมไปถึงว่า เราพร้อมที่จะปล่อยวางสิ่งที่เรามีเราเป็นหรือเปล่า

มรณสติสองส่วน

สรุปว่ามรณสติมสี องส่วน หนึง่ คือ การระลึกถึงความจริงว่าเราจะต้องตายอย่างแน่นอน และอาจจะตาย
ในวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ สอง การถามตัวเองว่าเราพร้อมตายหรือยัง เราทำความดีมาพอหรือยัง ส่วนที่สองนี้จะโยงสู่
การปฏิบัติ คือทบทวนว่าเราได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วหรือยัง ส่วนนี้หากพิจารณาถูกต้องจะกระตุ้นให้เราขวนขวาย
ทำความดี ไม่ผดั ผ่อนในการทำหน้าทีท่ ส่ี ำคัญ ไม่วา่ กับตัวเอง กับครอบครัว กับพ่อแม่ ลูกหลาน หรือกับส่วนรวม
ด้วย หากเราทำหน้าที่เหล่านี้ครบถ้วน คือทำทั้งงานภายนอก และงานภายใน เราก็พร้อมสำหรับการพลัดพราก
นั้นคือพร้อมจะไปอย่างสงบได้
มรณสติในพระพุทธศาสนาจะต้องมีสองส่วนเสมอ เพียงแค่การระลึกถึงความตายอย่างเดียว ยังไม่ใช่
มรณสติที่สมบูรณ์ จะต้องโยงมาสู่การปฏิบัติ หรือใช้ความจริงของชีวิตนั้น เป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ
ทั้งทำความดีและฝึกใจให้เรียนรู้ที่จะปล่อยวาง

๑๗๔

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

เมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพอยู่ พระองค์ตรัสถึงมรณสติให้พระสาวกน้อมระลึกและนำไป
ปฏิบัติอยู่เสมอ เมื่อพระองค์ตรัสถึงความไม่เที่ยงของชีวิต พระองค์จะไม่ตรัสเพียงเท่านั้น แต่จะตรัสต่อไปว่า
ให้เร่งปฏิบัติหรือทำความดี เช่น มีพุทธพจน์ตอนหนึ่งกล่าวว่า “รีบทำความเพียรเสียแต่วันนี้ ใครเล่าจะรู้ว่า
พรุ่งนี้ความตายจะมาเยือนหรือไม่” (อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ โก ชญฺ?า มรณํ สุเว) บางสำนวนก็แปลว่า ความเพียร
เป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ ใครรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้
ในปัจฉิมพุทธโอวาทพระองค์ก็ตรัสทำนองนี้ว่า “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่าน
ทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด” (วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ วยธมฺมา สงฺขารา
อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ) สังขารทัง้ หลายมีความเสือ่ มไปเป็นธรรมดา นัน้ คือทุกชีวติ ต้องตาย ดังนัน้ จะต้องเร่งทำทำ
ความเพียรให้เต็มที่ อย่าปล่อยเวลาให้ลว่ งเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ เห็นได้วา่ พระองค์จะไม่ตรัสถึงความตายเฉยๆ
แต่จะเตือนให้เร่งทำความดีควบคู่ไปด้วย หรือไม่ก็ให้ถามตัวเองว่า เราทำความดีมามากน้อยเพียงใด
ในพระสูตรบทหนึ่ง พระองค์ได้กระตุ้นให้พระสาวกเร่งทำความเพียร โดยระลึกถึงความตายอยู่เสมอ
เพราะเหตุทจ่ี ะทำให้ตายนัน้ มีมากมาย เช่น งูพษิ กัด แมลงป่องต่อย ตะขาบกัด หาไม่กเ็ พราะหกล้ม อาหารไม่ยอ่ ย
ดีซ่าน เสมหะกำเริบ หรือลมเป็นพิษ อาจจะตายเพราะถูกมนุษย์หรืออมนุษย์ทำร้ายก็ได้ จึงสามารถตายได้
ทั้งกลางวันและกลางคืน ดังนั้น จึงควรพิจารณาว่า บาปหรืออกุศลธรรมที่ยังไม่ได้ละ มีหรือไม่ ถ้ายังมี ก็ให้เร่ง
ละบาปหรืออกุศลธรรมนั้น ขณะเดียวกันก็ให้หมั่นเจริญกุศลธรรมให้เพิ่มพูนทั้งกลางวันและกลางคืน
จะเห็นว่า พระองค์ไม่ได้ตรัสเพียงแค่ให้เตือนตนเสมอว่าเราจะตายเมื่อไรไม่รู้ แต่พระองค์ยังย้ำว่า
เราต้องเร่งทำความดี ละอกุศลธรรม และสร้างกุศลธรรมให้มาก

มรณสติในชีวิตประจำวัน

ทีนี้ขอให้โยงกลับมาถึงเรื่องการดำเนินชีวิตในยุคสมัยปัจจุบัน การเจริญมรณสติเป็นสิ่งที่เราควรทำอยู่
เสมอ เพื่อเราจะได้ไม่อยู่แบบลืมตาย ใหม่ๆ การเจริญมรณสติอาจจะเกิดจากการได้ยินได้ฟังพระสงฆ์หรือ
ครูบาอาจารย์ทา่ นพูดอย่างนี้ หรืออ่านพระไตรปิฎกได้พบข้อความอย่างนี้ เราฟังแล้วอ่านแล้วก็จำเอาไว้ แต่การ
ได้ยนิ ได้ฟงั ได้อา่ นเท่านีย้ งั ไม่พอ จะต้องน้อมระลึกอยูเ่ สมอ การน้อมระลึกหรือการเจริญมรณสติทำได้หลายอย่าง
จะยกตัวอย่างสามประการ
หนึง่ ซ้อมตายหรือฝึกตาย ก่อนทีเ่ ราจะหลับลองซ้อมตายดู คือ นอนราบกับพืน้ ทำใจผ่อนคลาย ปล่อยวาง
เรื่องที่กังวลไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออนาคต แล้วลองทำใจให้สงบ พิจารณาหรือน้อมนึกไปว่า คืนนี้อาจเป็นคืน
สุดท้ายของเรา อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าร่างนี้ก็จะไม่มีลมเข้าออก ที่เคยเคลื่อนไหวได้ก็จะแน่นิ่ง ที่เคยอุ่นก็เริ่มเย็น
ที่เคยยืดหยุ่นได้ก็เริ่มแข็ง
ในขณะทีก่ ำลังจะหมดลม ขอให้นกึ ลึกถึงสิง่ ต่างๆ ทีเ่ รามีอยู่ เช่น ทรัพย์สมบัตเิ ป็นต้น พิจารณาว่าเมือ่ เรา
ต้องตาย ทรัพย์สมบัติที่เราอุตส่าห์แสวงหาสะสมมา สิ่งมีค่าที่เราหวงแหนรักษาไว้ ของรักของหวงที่เราไม่อยาก
ให้ใครมาแตะต้อง ทัง้ หมดนีเ้ ราจะเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียว จะไม่เหลืออะไรทีเ่ ป็นของเราเลย ไม่วา่ เราจะรัก
หรือหวงแหนแค่ไหน ทั้งหมดนี้จะต้องตกเป็นของบุคคลอื่น
งานการก็เช่นเดียวกัน เมื่อเราสิ้นลม งานการที่เราอุตส่าห์เพียรทำมา หรือที่ยังคั่งค้างอยู่ เราจะต้อง
ทิง้ หมด ไม่สามารถจะทำอะไรได้อกี แล้ว ลูกหลานทีเ่ รารัก ทีเ่ ราพาไปโรงเรียนทุกวัน ทีเ่ ราได้พบทุกเช้า ทีเ่ ราแสนรัก
แสนห่วง เราจะต้องพรากจากเขา เช่นเดียวกับพ่อแม่ทแ่ี ก่เฒ่า เราจะต้องพรากจากเขาเหล่านัน้ ไปหมด ไม่สามารถ
ที่จะดูแลหรือตอบแทนบุญคุณได้อีกต่อไป
ลองพิจารณาทีละเรือ่ ง ทีละอย่างเช่น ทรัพย์สมบัติ งานการ ลูกหลาน พ่อแม่ สามีภรรยา มิตรสหาย และ
ผู้คนที่เรารัก ที่มีความหมายต่อชีวิตของเรา ทั้งหมดนี้จะถูกพรากด้วยน้ำมือของความตาย ให้เราพิจารณาแต่ละ
อย่างดู แล้วถามใจเราดูวา่ เราพร้อมทีจ่ ะจากทรัพย์สมบัตเิ หล่านัน้ ไปไหม เราพร้อมจะทิง้ งานการไว้ขา้ งหลังหรือไม่
และเราพร้อมที่จะจากลูกหลาน พ่อแม่ และคนรักไปหรือเปล่า

๑๗๕

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

การพิจารณาอย่างนีม้ ปี ระโยชน์มาก เพือ่ ทำให้รวู้ า่ เราพร้อมทีจ่ ะปล่อยวางแค่ไหน เราพร้อมทีจ่ ะเผชิญ
กับความพลัดพรากสูญเสียหากเกิดขึ้นมาแบบฉับพลันทันทีหรือไม่ นั่นคือการพิจารณาเพื่อดูใจของเรา
เพื่อตรวจสอบจิตใจของเรา ถ้าหากเรายังไม่พร้อม เราย่อมรู้สึกกลัว รู้สึกตื่นตระหนก รู้สึกอาลัย นั่นแสดงว่าเรา
ยังมีบางอย่างทีย่ งั ไม่ได้ทำ บางอย่างนัน้ อาจจะหมายถึงหน้าทีจ่ ะต้องทำต่อเขา หรืออาจหมายถึงใจของเราเองที่
ยังไม่พร้อมปล่อยวาง เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องเร่งทำหน้าที่ต่อเขาให้สมบูรณ์ และฝึกใจให้พร้อมปล่อยวาง

การพิจารณาทำให้เกิดปัญญา

การพิจารณาแบบนี้ ถ้าน้อมใจให้รู้สึกว่าจะต้องตายไปจากโลกนี้จริงๆ ไม่ใช่เป็นแค่ความคิด จะทำให้
เราเกิดความตื่นตัวขวนขวายที่จะทำในสิ่งที่ควรทำ เห็นความจำเป็นที่จะต้องฝึกใจให้ปล่อยวางให้ได้ สอง
อย่างนี้ไปด้วยกัน ถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ทำหน้าที่ต่อใครบางคน หรือยังทำไม่สมบูรณ์ เราจะรู้สึกว่าเรายัง
ปล่อยวางไม่ได้ แต่ถ้ารู้สึกว่าเราทำหน้าที่ต่อคนรักได้สมบูรณ์แล้ว การปล่อยวางก็เป็นเรื่องง่ายขึ้น นี้คือการ
พิจารณาอย่างหนึ่ง

งานศพตัวเอง

สอง เจริญมรณสติโดยนึกถึงงานศพของเรา เมื่อถึงวันที่เราต้องตายและเขาบรรจุร่างของเราไว้ในโลง
มีคนมางานศพ เราเห็นผูค้ นมางานศพของเรา เช่น ลูกน้อง เจ้านาย ญาติมติ ร เพือ่ นฝูง ทีนใ้ี ห้นกึ ดูวา่ เราอยากให้
เขาพูดถึงเราอย่างไรในงานศพของเรา เราอยากจะให้เขาสรรเสริญว่าเราเป็นคนดีมเี มตตา เป็นคนทีร่ กั ศีลรักธรรม
เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือไม่ ฯลฯ ถ้าเป็นเช่นนั้นเราต้องถามตัวเองว่า เราได้ทำความดีมากพอหรือยัง ที่จะให้
เขาพูดถึงเราอย่างนั้น ถ้าใคร่ครวญแล้วพบว่าเรายังไม่ได้ทำความดีมากพอต่อบุคคลเหล่านั้น ก็เป็นเรื่องยาก
ที่เขาจะพูดถึงเราไปในทางที่ดีอย่างนั้นได้ การคิดถึงงานศพของตัวเองเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เราตื่นตัวและ
ขวนขวายในการทำความดี

อสุภกรรมฐาน

สาม พิจารณาถึงความเน่าเปื่อยของร่างกาย ดังได้กล่าวมาแล้วว่าการพิจารณามรณสติจะช่วยทำให้
เราตระหนักถึงสองอย่างคือ หนึ่ง เร่งทำความดี สอง รู้จักปล่อยวาง เราอาจจะเจริญมรณสติในอีกแง่หนึ่ง คือ
การพิจารณาถึงร่างกายที่เราแสนรักแสนห่วง เมื่อถึงเวลาที่ต้องตาย ร่างกายที่เคยยืดหยุ่นก็จะเริ่มแข็ง ที่เคย
อุ่นก็กลับเย็น ที่เคยปรุงแต่งให้สวยงามตั้งแต่ปลายผมจนถึงปลายเท้า ก็จะเริ่มสกปรก ผิวพรรณที่เปล่งปลั่ง
สดใสก็กลายเป็นเขียวช้ำ ที่เคยประทินด้วยกลิ่นหอมก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็น แล้วก็อืดเน่า ที่เคยสะอาดหมดจดก็
เริ่มสกปรกเพราะมีน้ำเหลืองไหลออกมาตามทวารต่างๆ ที่ใครๆ อยากอยู่ใกล้ชิด อยากกอดอยากหอมร่างนี้
ตอนนี้เขากลับรังเกียจอยากอยู่ไกลๆ ไม่กล้าที่จะเหลียวดูด้วยซ้ำ
มาถึงตรงนี้ลองถามตัวเองว่า ร่างกายที่เราอุตส่าห์ฟูมฟักดูแลรักษานักหนา ยังเป็นร่างกายที่สมควร
หลงใหล หรือสมควรหวงแหนหรือไม่ เพราะว่าเราเองก็คงไม่อยากที่จะอยู่ใกล้กับร่างกายที่มีสภาพแบบนั้น
การเจริญมรณสติแบบนี้จะช่วยให้เราคลายความยึดติดนี้ในร่างกายนี้ ไม่มัวหลงใหลภาคภูมิใจหรือหมกมุ่นกับ
การประดับประดาร่างกายนี้จนไม่สนใจที่จะทำสิ่งที่มีคุณค่า วิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่หลงใหลความงามของ
ร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จิรังยั่งยืนเลย
วิธกี ารเหล่านีจ้ ะได้ผลดีถา้ ทำในช่วงเวลาทีเ่ ราปลอดโปร่ง ใจสงบ เพราะใจจะน้อมนึกได้ชดั เจน และส่งผล
ถึงความรู้สึกของเรา ไม่เช่นนั้นมันจะเป็นแค่ความคิด พอเป็นแค่ความคิด เราก็อาจรู้สึกเฉยๆ ไม่เกิดความตื่นตัว
หรือขวนขวายที่จะทำความดีฝึกใจให้ปล่อยวาง
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ทางลัดในการเจริญมรณสติ

ยังมีวธิ กี ารเจริญมรณสติทใ่ี ช้เวลาน้อยและสามารถจะทำได้ในชีวติ ประจำวัน ทำได้ทกุ เวลา ไม่จำเป็นต้อง
รอให้ถงึ เวลาใกล้นอน เช่น เวลาเราเดินทาง ไม่วา่ จะเป็นก่อนเดินทางหรือขณะเดินทาง ลองเตือนใจสักหน่อยว่า
นี้อาจจะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเรา เราออกจากบ้านแล้วอาจไม่ได้กลับบ้านอีก ถ้าบังเอิญว่านี้เป็น
การเดินทางครั้งสุดท้าย เราพร้อมจะตายหรือไม่ พร้อมจะปล่อยวางทุกสิ่งหรือเปล่า หรือว่ายังมีเรื่องค้างคาใจ
ยังห่วงกังวลใครบางคนอยู่ ถ้าหากยังมีสง่ิ ค้างคาใจหรือห่วงกังวล แสดงว่าเรามีงานบางอย่างทีย่ งั ทำไม่เสร็จหรือ
ยังไม่ได้ทำเลย เช่น ยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เลย หรือยังไม่ได้ทำความดีให้มากพอเลย หรือยังไม่ได้เตรียมใจลูก
ให้พร้อมรับความตายของพ่อแม่ ฉะนัน้ ถ้าเราถึงทีห่ มายโดยปลอดภัย เราจะต้องไม่นง่ิ ดูดาย ชะล่าใจหรือผัดผ่อน
อีกต่อไป ต้องเร่งทำสิ่งนั้นให้แล้วเสร็จในขณะที่ยังมีเวลา เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีอันเป็นไปเมื่อไร
อีกวิธีหนึ่งคือ เมื่อพิจารณาว่านี้อาจเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเรา อาจเกิดอุบัติเหตุ เช่น
เครือ่ งบินตก รถชนกัน ให้ถามใจตัวเองว่าในชัว่ ไม่กว่ี นิ าทีสดุ ท้ายทีเ่ รายังมีลมหายใจ เราจะวางใจอย่างไร ทำอย่างไร
ใจถึงจะสงบ ไม่ตน่ื ตระหนก ไม่ตกใจ พร้อมจะจากไปโดยไร้ความห่วงกังวล สามารถวางทุกอย่างได้ในนาทีวกิ ฤตนัน้
อันนีเ้ ป็นเรือ่ งสำคัญมาก เพราะหากเรายังห่วงกังวล นึกถึงลูก นึกถึงคูร่ กั นึกถึงพ่อแม่ ถ้าจากไปตอนนัน้ เราก็ตาย
อย่างไม่เป็นสุข
การตายในขณะที่จิตมีความห่วงอาลัย วิตกกังวล ย่อมเป็นการตายที่ไม่ดี ถ้าไปในสภาพจิตที่ห่วงกังวล
หวาดกลัว หรือตืน่ ตระหนก ย่อมไปสูท่ กุ คติได้เพราะจิตเป็นอกุศล ชาวพุทธทีเ่ ข้าใจเรือ่ งอาสันนกรรม หรือกรรม
ใกล้ตายย่อมทราบดีวา่ ในยามทีจ่ ะสิน้ ลมนัน้ การระลึกถึงสิง่ ทีเ่ ป็นกุศลเป็นเรือ่ งสำคัญมาก เพราะจะทำให้ไปสูส่ คุ ติ
แต่เราจะระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลอย่างไร ถ้าเราไม่ฝึกอยู่เสมอ หรือซ้อมบ่อยๆ ซ้อมที่ว่าหมายถึงซ้อมที่ใจ
ไม่ใช่ซ้อมให้เครื่องบินตก ให้รถชน แต่ซ้อมที่ใจว่า ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆ เราจะทำใจอย่างไร นี้ก็เป็น
การเจริญมรณสติซึ่งทำได้ทุกวัน วันละหลายๆ ครั้ง เพราะเดี๋ยวนี้เราเดินทางกันบ่อยมาก

ไปเยี่ยมผู้ป่วย

เวลาเราไปโรงพยาบาล ไปเยี่ยมผู้ป่วย ให้เราพิจารณาว่า ถ้าเราตกอยู่ในสภาพเดียวกับผู้ป่วยที่อยู่
ข้างหน้าเรา เราจะวางใจอย่างไร ถามใจเราดูว่า เราพร้อมไหมที่จะอยู่ในสภาพเช่นนั้น ถ้าหากเราต้องนอน
อยูใ่ นห้องไอซียู หรือนอนแบบอยูใ่ นโรงพยาบาล ไม่ใช่เป็นวันๆ แต่นอนเป็นอาทิตย์หรือนอนเป็นเดือน เราต้องเจอ
ทุกขเวทนาแรงกล้า เราพร้อมหรือไม่ ส่วนใหญ่ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้ ทั้งๆ ที่เราทุกคนหนีความเจ็บป่วยไม่พ้น
และสักวันหนึ่งอาจเป็นโรคร้ายต้องเข้าโรงพยาบาล ดังนั้นเราจึงควรเตรียมใจรับมือกับเหตุการณ์นี้อยู่เสมอ
โดยเอาผูป้ ว่ ยทีเ่ ราเยีย่ มมาเป็นครู ผูป้ ว่ ยบางคนอาจจะกระสับกระส่าย ทุรนทุราย หรืออาละวาด แต่ผปู้ ว่ ยบางคน
ยังสงบได้ทั้งๆ ที่เป็นโรคร้าย กำลังจะตาย
ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพเช่นใดก็ตาม เขาเป็นครูเราได้ทั้งสิ้น ผู้ป่วยที่ทุรนทุรายเป็นครูสอนเราว่า
ที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะเขามีสิ่งค้างคาใจใช่ไหม ไม่เคยเตรียมใจเลยหรือเปล่า บางคนทำงานมาทั้งชีวิต
พอมานอนเฉยในโรงพยาบาลก็อยู่ไม่ได้ อึดอัดกระสับกระส่าย เพราะเคยทำแต่งานไม่รู้จักคำว่าพัก เขาไม่ได้
กระสับกระส่ายเพราะทุกข์กาย แต่กระสับกระส่ายเพราะทุกข์ใจต่างหาก ผู้ป่วยแบบนี้ก็เป็นครูของเราได้
เขาสอนให้เรารู้จักฝึกใจให้ปล่อยวางจากงานการบ้าง ฝึกใจให้รู้จักอยู่กับตัวเองให้ได้ คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักอยู่กับ
ตัวเอง ไปอยู่กับงานหรือหนีไปอยู่กับความสนุกสนาน พอต้องมาอยู่กับตัวเองหรือนอนคนเดียวในโรงพยาบาล
จึงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
ผู้ป่วยบางคนนอนอย่างสงบ แม้ว่าจะมีทุกขเวทนาบีบคั้นมาก หรือเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หาย
แต่เขาก็ไม่กระสับกระส่าย เพราะทำใจยอมรับความจริงได้ คนป่วยแบบนี้ก็เป็นครูของเราได้ด้วยเช่นกัน
เจอคนป่วยแบบนี้แล้วเราต้องถามตัวเองว่า เขาทำอย่างนั้นได้อย่างไร เราจะเรียนรู้จากเขาได้อย่างไร
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ถ้าเราไปเยี่ยมเขาด้วยการวางใจแบบนี้ ความเจ็บป่วยของเขาก็จะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้เราเห็น
ความสำคัญของการฝึกตนบำเพ็ญจิต เพื่อจะได้มีความพร้อมในการรับมือกับความเจ็บป่วยในวันข้างหน้า

ไปงานศพ

เวลาเราไปงานศพก็เช่นกัน เดี๋ยวนี้งานศพกลายเป็นงานสังสรรค์ในหมู่เพื่อนฝูงหรือคนรู้จักไปแล้ว
ทำให้เราเสียโอกาสที่จะเกิดปัญญาจากงานศพ ที่จริงเมื่อไปงานศพ เราควรมีเวลาพิจารณาว่า ผู้ที่อยู่ในหีบศพ
ครัง้ หนึง่ เคยมีชวี ติ อยูเ่ หมือนเรา และสักวันหนึง่ เราก็ตอ้ งเป็นเหมือนเขา เขาคือครูสอนให้เราระลึกถึงความไม่เทีย่ ง
ของชีวิต เขาคือผู้ที่เตือนเราว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้และทุกสิ่งที่เรารักไป ทีนี้ก็ต้องถามตัวเองว่า
เราพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปหรือยัง นอกจากนี้เรายังอาจเอาชีวิตของผู้ตายเป็นบทเรียนสำหรับเรา บางคนตาย
อย่างสงบเพราะทำใจปล่อยวางได้หมด บางคนตายไม่สงบ เพราะยอมรับความตายไม่ได้ พยายามยือ้ ชีวติ ทุกวิถที าง
ไม่ว่าจะตายแบบไหน เขาก็เป็นครูสอนเราได้ทั้งนั้นว่าอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่
เวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์ พบข่าวอุบตั เิ หตุหรือวินาศภัย เราอย่าอ่านด้วยความอยากรูอ้ ยากเห็น ว่าเกิด
อะไรขึน้ ทีไ่ หน อย่างไร ลองพิจารณาดูวา่ ถ้าหากมันเกิดขึน้ กับคนทีเ่ รารัก เราจะทำใจอย่างไร เราเคยนึกหรือเผือ่ ใจ
ไว้บา้ งไหมว่าสักวันหนึง่ มันอาจเกิดขึน้ กับคนรักหรือคนใกล้ชดิ เรา การนึกคิดในทำนองนีแ้ ม้จะดูนา่ กลัว แต่ขอ้ ดี
ก็คือเตือนใจให้เราทำดีกับคนใกล้ตัวอยู่เสมอ เพราะเขาจะด่วนจากไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ มีหลายคนที่มานึกเสียใจว่า
ไม่ได้ทำดีกับเขาตอนที่เขามีชีวิตอยู่ เมื่อเขาจากไปก็ทำอะไรให้เขาไม่ได้อีกแล้ว อันนี้เป็นเพราะประมาทว่าเขา
จะยังอยู่กับเราไปอีกนาน
ทีนี้ลองพิจารณาให้ใกล้ตัวขึ้นคือ ถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเราเอง เราจะทำใจอย่างไรในวินาทีสุดท้าย
ที่เรารู้สึกตัว ไม่ว่ารถชนกัน รถตกคู ไฟไหม้ แผ่นดินไหว การมองในแง่นี้ ไม่ใช่เป็นเรื่องอัปมงคลเลย ตรงกันข้าม
มันกระตุ้นให้เราตระหนักว่า ชีวิตของเราไม่เที่ยง ซ้ำร้ายเรายังสามารถตายได้ทุกเวลา นอกจากนั้นมันยัง
กระตุ้นเตือนให้เราเห็นความสำคัญของการฝึกใจ เพื่อที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งเหล่านี้ โดยเฉพาะการเตรียมใจ
ให้มสี ติในยามคับขัน จะได้ไม่ตน่ื ตระหนก เราไม่คอ่ ยได้สนใจทีจ่ ะฝึกสติกนั อย่างนี้ แต่เป็นเรือ่ งจำเป็นทีจ่ ะต้องฝึก
เพราะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่

สูญเสียของรัก

เวลาเราประสบความพลัดพรากสูญเสีย เงินหาย ของหาย โทรศัพท์หรือ รถยนต์ถกู ขโมย เหตุการณ์แบบนี้
ก็สามารถเอามาใช้ในการเจริญมรณสติได้ เพราะใช่หรือไม่ว่าความตายคือที่สุดของความพลัดพรากสูญเสีย
มันเตือนใจให้เราตระหนักว่าความพลัดพรากเป็นธรรมดาของชีวติ อะไรทีเ่ ป็นของเรา มันไม่เคยอยูก่ บั เราไปได้ตลอด
นอกจากนั้นมันยังมีประโยชน์อีกอย่างคือ ช่วยฝึกฝนจิตใจให้เรารู้จักปล่อยวาง ลองคิดดูว่า ถ้าหากว่าเงิน
หายหรือรถหายแล้ว เรายังทำใจไม่ได้ แล้วเมือ่ ถึงวันทีเ่ ราจะต้องตายจากโลกนีไ้ ป เราจะทำใจได้อย่างไร เพราะเรา
จะต้องพลัดพรากจากทุกสิง่ ทุกอย่าง มีลา้ นก็สญู เสียล้าน มีสบิ ล้านก็สญู เสียทัง้ สิบล้าน หากเงินร้อยเงินพันหายไป
เรายังนึกเสียดายเป็นวันเป็นคืน แล้วเราจะไม่ทุกข์หรือ เมื่อเราจะต้องพลัดพรากจากเงินสิบล้านร้อยล้านที่เรามี
เพราะว่าเราจะต้องตายแล้ว
ความสูญเสียพลัดพรากจากทรัพย์สมบัติหรือผู้คน แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา แต่มันมี
ประโยชน์อย่างมากหากรู้จักมอง คือนอกจากเตือนใจให้เราตระหนักถึงสัจธรรมความจริงว่าทุกอย่างไม่เที่ยง
ความพลัดพรากเป็นธรรมดาของชีวติ แล้ว มันยังเป็นเครือ่ งฝึกใจให้เรารูจ้ กั ปล่อยวาง เพราะวันนีถ้ า้ เราปล่อยวางไม่ได้
แล้ววันหน้าเราจะทำใจได้อย่างไร เราจะไม่ทุกข์กว่านี้หรือ เมื่อเราต้องพลัดพรากจากสิ่งทั้งหมดที่มีเพราะ
ความตาย
การสอนใจเราว่าความพลัดพรากสูญเสียเป็นธรรมดาของชีวิตก็ดี การเตือนใจเราให้รู้จักปล่อยวางก็ดี
ทัง้ สองอย่างคือประโยชน์ทเ่ี ราจะได้จากการสูญเสียทรัพย์สมบัตหิ รือพลัดพรากจากของรัก มันเป็นตัวกระตุน้ ให้
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เราเจริญมรณสติได้ดี หากเราพิจารณาแบบนี้ เราจะไม่มัวเสียใจหรือเป็นทุกข์เมื่อประสบกับความพลัดพราก
สูญเสีย ขณะเดียวกันมันก็จะเป็นบททดสอบที่ช่วยให้เรารับมือกับความตายในวันข้างหน้าได้ดีขึ้น
เมือ่ เห็นประโยชน์อย่างนีแ้ ล้ว เวลาของหาย ก็อย่าไปมัวเสียใจหรือเป็นทุกข์ ให้ตง้ั สติแล้วถือว่าเหตุการณ์
เหล่านี้เป็นครูของเรา ที่จะสอนใจและฝึกใจเรา ถ้าทำใจแบบนี้ได้ก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
หรือเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี
ทั้งหมดนี้เป็นการเจริญมรณสติอย่างย่อๆ ที่เราน่าจะทำได้ในชีวิตประจำวัน และควรทำทุกๆ วันด้วย
ทีจ่ ริงพระพุทธเจ้าตรัสถึงขัน้ ว่า การเจริญมรณสติเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งทำทุกลมหายใจเข้าออก มีคราวหนึง่ พระองค์ตรัสถาม
พระสาวกว่าเจริญมรณสติกันอย่างไร รูปแรกตอบว่า ตนระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงหนึ่งวันและ
หนึง่ คืนเท่านัน้ ก็จะตาย รูปทีส่ องและรูปทีส่ ามตอบว่า ระลึกอยูเ่ สมอว่าอาจมีชวี ติ อยูไ่ ด้เพียงแค่หนึง่ วันหรือครึง่ วัน
ก็จะตาย รูปที่สี่และรูปที่ห้าตอบว่า ระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่แค่ฉันอาหารมื้อหนึ่งหรือครึ่งมื้อก็จะตาย
รูปที่หกตอบว่า ระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่แค่เคี้ยวอาหารได้สี่ห้าคำก็จะตาย รูปที่เจ็ดตอบว่า ระลึกอยู่เสมอ
ว่าอาจมีชีวิตอยู่แค่ เคี้ยวข้าวได้หนึ่งคำก็จะตาย รูปสุดท้ายตอบว่า ระลึกอยู่เสมอว่าอาจมีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะ
หายใจเข้าและหายใจออกก็จะตาย
พระพุทธเจ้าตรัสว่าหกรูปแรกยังถือว่าประมาทอยู่ คนที่ไม่ประมาทคือ ๒ รูปสุดท้ายที่พิจารณาว่า
อาจมีชีวิตเพียงแค่ฉันอาหารได้แค่คำเดียว หรือแค่หายใจเข้าและออกเท่านั้นก็จะตาย เพราะฉะนั้นมรณสติ
จึงเป็นสิ่งที่ต้องทำตลอดเวลา

ประโยชน์ของมรณสติ

สรุปแล้วประโยชน์ของมรณสติ มีอยูส่ ามประการ ประการทีห่ นึง่ การเจริญมรณสติทำให้เราขวนขวาย
ในสิ่งที่เราชอบผัดผ่อน ในชีวิตเรามีสิ่งสำคัญมากมายที่ควรทำ แต่เราไม่ได้ทำ เพราะเราเอาแต่ผัดผ่อน ทำไมถึง
เป็นเช่นนัน้ ก็เพราะมันไม่มเี ส้นตาย ชีวติ ทุกวันนีเ้ ป็นชีวติ ทีว่ นุ่ กับการแข่งให้ทนั เส้นตาย เรามัวแต่ทำโน่นทำนีเ่ พราะ
มันมีเส้นตาย ส่วนใหญ่มักได้แก่อาชีพการงาน แต่บางทีก็เป็นงานสังคม หรือความสนุกสนานเพลิดเพลิน เช่น
ต้องรีบไปห้างเพราะเทศกาลลดราคากำลังจะหมดเขตคืนนี้ หรือต้องรีบกลับไปดูละครยอดฮิตตอนสุดท้าย
ในทางตรงข้ามสิง่ ทีค่ วรทำ เช่น การปฏิบตั ธิ รรม การฝึกฝนจิตใจ การให้เวลากับครอบครัว การดูแลพ่อแม่
เรามักจะผัดผ่อนเพราะมันไม่มเี ส้นตาย ทำเมือ่ ไรก็ได้ เพราะเราคิดว่ายังมีเวลาอยู่ นัน่ คือความประมาท แต่ถา้ เรา
ระลึกถึงความตายอยู่เสมอว่าจะเกิดขึ้นกับเราหรือคนรักของเราเมื่อไรก็ได้ เราก็จะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไป
หรือผัดผ่อนว่าเรือ่ งอย่างนีเ้ อาไว้ทหี ลัง ตรงข้ามเราจะเร่งทำสิง่ เหล่านีท้ นั ทีทม่ี โี อกาส ความ ขวนขวายไม่ผดั ผ่อน
พุทธศาสนาเรียกว่า ความไม่ประมาท
ประการที ่ ส อง มรณสติ ท ำให้ เราปล่ อ ยวางในสิ ่ ง ที ่ เราชอบยึ ด ติ ด เราชอบยึ ด ติ ด อะไรบ้ า ง
เราชอบยึดติดคนรัก เงินทอง ชื่อเสียง การระลึกถึงความตายเตือนใจให้เราเห็นความสำคัญของการปล่อยวาง
เพราะในที่สุดเราต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปหมด ยิ่งระลึกถึงความตายบ่อยเท่าไร ก็ปล่อยวางได้ง่ายเท่านั้น
อย่างไรก็ตามสิง่ ทีเ่ ราควรปล่อยวาง ไม่ได้มแี ค่สง่ิ ทีเ่ รารักหรือให้ความสุขแก่เรา แม้แต่สง่ิ ทีเ่ ราไม่รกั เช่น
ความโกรธ ความเกลียด ความรูส้ กึ ผิด ก็เป็นสิง่ ทีเ่ ราควรปล่อยวางด้วย เพราะถ้าเราไม่ปล่อยวาง เวลาจะตาย มันก็จะ
ทำให้เราทุรนทุราย เจ็บปวด อาจถึงกับนอนตายตามไม่หลับ บางคนทำความดีมามาก แต่เวลาจะตาย ไปนึกถึง
ความไม่ดที เ่ี คยทำ อาจจะเป็นเรือ่ งเล็กน้อย อกุศลทีเ่ กิดขึน้ ในใจแม้เพียงขณะเดียวสามารถพาไปสูท่ คุ ติได้ ความรูส้ กึ
ผิดว่าเราเคยทำความไม่ดีบางอย่างเอาไว้ หรือความโกรธแค้นพยาบาทใครบางคน มันสามารถรบกวนจิตใจ
ในยามใกล้ตายได้ ทำให้เราตายไม่ดี ดังนั้นเราต้องรู้จักปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ และต้องฝึกปล่อยวางเสียแต่วันนี้
ฉะนัน้ เวลาโกรธใครอย่าโกรธนาน เพราะถ้าเราโกรธใคร หากตายไปทัง้ ทีย่ งั โกรธ เราก็จะไปสูท่ คุ ติทนั ที
เวลาทะเลาะวิวาทกับใคร โกรธใครจนหัวฟัดหัวเหวี่ยง ก็ขอให้นึกถึงความตายไว้บ้าง จะช่วยให้เราได้สติว่าจะ
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โกรธกันไปทำไม อีกไม่นานก็ต้องตายจากกัน บางคนเล่าว่าพอนึกถึงความตาย ก็ได้คิดว่าเรื่องที่ทะเลาะกันนั้น
เป็นเรือ่ งเล็กน้อยมาก คนเราเวลามีความทุกข์อะไรก็ตาม ลองนึกถึงความตายบ้าง จะรูส้ กึ เลยว่าทีก่ ำลังทุกข์อยูน่ ้ี
เป็นเรื่องเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับความตาย พอคิดอย่างนี้ได้ความทุกข์จะเบาบางหรือหลุดไปทันที

มรณสติจะเตือนใจให้เราปล่อยวางทุกสิ่ง ไม่ว่าคนรักของหวง รวมทั้งสิ่งไม่ดีที่ติดค้าง
ในใจ

ประการทีส่ าม มรณสติชว่ ยเตือนให้เราเห็นคุณค่าของสิง่ ทีเ่ รามีอยูใ่ นปัจจุบนั เราไม่คอ่ ยเห็นคุณค่าของ
วันนีห้ รือวันพรุง่ นี้ เพราะเราคิดว่าเรายังจะมีเวลาอยูไ่ ด้อกี หลายปี แต่ถา้ เรารูว้ า่ เราต้องตายคืนนี้ แต่ละนาทีทย่ี งั
มีชีวิตอยู่จะกลายเป็นสิ่งมีค่าทันที เราจะไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไปโดยเปล่าประโยชน์หรือไร้สาระ คนที่เป็นมะเร็ง
แล้วรู้ว่าจะมีเวลาอยู่ในโลกนี้ได้อีกไม่กี่เดือน จะรู้สึกเลยว่าแต่ละวันมีความหมายมาก
ในทำนองเดียวกันหากเราเตือนใจตัวเองว่าลูกหลาน คนรัก และพ่อแม่ของเรา เขาอาจจะตายวันนี้หรือ
วันพรุง่ นีก้ ไ็ ด้ เราจะรูส้ กึ เลยว่าการทีเ่ ขายังมีชวี ติ อยูก่ บั เรานัน้ เป็นสิง่ ทีม่ คี า่ มาก แต่ละวันแต่ละชัว่ โมงทีเ่ ขายังอยูก่ บั เรา
จะมีความหมายมาก เราจะไม่ปล่อยให้ผา่ นไปโดยเปล่าประโยชน์ เราจะให้เวลากับเขาอย่างเต็มที่ เราจะทำดีกบั เขา
อ่อนโยนนุ่มนวลกับเขา ไม่กระด้างหมางเมินเขา ขณะเดียวกันเราจะรู้สึกว่าการที่เขายังมีชีวิตอยู่กับเรา
แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว ไม่ต้องมีชื่อเสียง ไม่ต้องมีเงินทองมาก ไม่ต้องมีบริษัทบริวารมากก็ได้ เพียงแค่คนที่เรารัก
ยังอยู่กับเรา ยังไม่ตายไปจากเรา แค่นี้ก็นับว่าเป็นโชคดีแล้ว
สุขภาพร่างกายก็เช่นกัน ถ้าเรารูว้ า่ สักวันหนึง่ เราต้องแก่ ต้องเจ็บป่วย อาจจะพิการหรือทุพพลภาพ เราจะ
รู้สึกเลยว่าการมีสุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งที่มีค่า จะไม่ใช้ร่างกายให้สิ้นเปลืองไปอย่างไร้สาระ มีแต่จะใช้ให้เกิด
ประโยชน์เต็มที่ รวมทัง้ สร้างความดีงามให้เกิดขึน้ แก่โลก ขณะเดียวกันก็จะตระหนักว่าการทีเ่ รายังเดินเหินไปไหน
มาไหนได้ ไม่เจ็บป่วย ไม่พิกลพิการ ก็ถือว่าเป็นโชคอันประเสริฐแล้ว ไม่ช้าก็เร็วเราจะไม่มีโอกาสทำอย่างนั้นได้อีก
ถ้าเราหมัน่ เจริญมรณสติในแง่น้ี เราจะมีความสุขได้งา่ ยขึน้ เราจะพบว่าเรามีของดีอยูก่ บั ตัวหรือรอบตัวแล้ว
ไม่ต้องแสวงหาหรือดิ้นรนมากไปกว่านี้ก็ยังได้ มันจะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างโปร่งเบาได้จริงๆ ขณะเดียวกัน
ก็กระตุ้นให้เราหมั่นทำความดี มรณสติจึงไม่ได้ช่วยให้เราตายอย่างสงบเท่านั้น แต่ยังช่วยกระตุ้นเตือนให้เรา
ดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า อย่างถูกต้อง ไม่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ หรือดำเนินชีวิตไปในทางที่เสียหาย

เจริญไตรสิกขา

การเจริญมรณสติมีอานิสงส์มากดังที่กล่าวมา อย่างไรก็ตาม ถ้าเราอยากอยู่ดีและตายดี การเจริญ
มรณสติอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ การเจริญมรณสติเป็นเพียงส่วนหนึง่ ของการฝึกฝนพัฒนาตนทีเ่ รียกว่าจิตสิกขา
ยังมีจติ สิกขาอีกหลายอย่างทีเ่ ราควรทำ และนอกจากจิตสิกขาแล้ว ยังมีศลี สิกขาและปัญญาสิกขาด้วย ทัง้ หมดนี้
เรียกรวมว่า ไตรสิกขา คือการฝึกฝนกายวาจาจิตและปัญญาให้ถึงพร้อม
ศีลสิกขาคือการฝึกฝนกายวาจาให้สะอาด ด้วยการทำความดี ทำบุญทำกุศล ไม่เบียดเบียนใคร ถ้าเราทำ
สิง่ นีม้ าโดยตลอด จะเป็นปัจจัยช่วยให้เราตายดีได้ ดังพระพุทธเจ้าตรัสว่า “บุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิน้ ชีวติ ”
(ปุญฺญํ สุขํ ชีวิตสงฺขฺยมฺหิ) แต่เพียงแค่ศีลสิกขาก็ยังไม่พอ ต้องเจริญจิตตสิกขาด้วย เพราะแม้เราจะเป็นคนดีมีศีล
แต่เราอาจต้องเจ็บป่วยด้วยโรคร้าย เช่น มะเร็ง ทำให้ทุกข์ทรมาน หรือต้องตายด้วยอุบัติเหตุ มีทุกขเวทนา
มารบกวนจิตใจ ถ้าเราไม่รจู้ กั เจริญจิตตสิกขา เช่น เจริญสติหรือทำสมาธิภาวนาเลย เราจะรับมือกับทุกขเวทนาไม่อยู่
ทำให้เราตายสงบได้ยาก
แต่เจริญศีลสิกขาแล้ว เจริญจิตสิกขาแล้ว เรายังจำเป็นต้องเจริญปัญญาสิกขา คือการพัฒนาใจให้สว่างไสว
ด้วยปัญญา ซึง่ มีหลายวิธี แต่ทส่ี ำคัญคือการเจริญวิปสั สนากรรมฐาน เพือ่ ให้เห็นความจริงของกายและใจ จนถึงขัน้
ที่เรียกว่า ละวางจากความยึดมั่นในตัวตนได้ เพราะว่าตราบใดที่คนเรายังมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน หรือ
มีตัวกูของกูอยู่ เราก็ยังต้องกลัวความตาย มีศัพท์ที่คนไทยเราคุ้นดีก็คือ “รักตัวกลัวตาย” คนบางคนถึงจะไม่
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มีทรัพย์สมบัติ ไม่มีลูกไม่มีหลาน ยากจนแสนเข็ญ แต่เขาก็ยังกลัวความตาย เพราะอะไร เพราะเขายังรักตัวอยู่
และที่รักตัวเพราะเขาคิดว่ายังมีตัวกูอยู่

ตายก่อนตาย

ตราบใดที่ยังคิดว่ามีตัวกู มันก็ทำให้หวงแหนตัวกู รักตัวกู แล้วก็เลยกลัวตาย เพราะเราเชื่อว่าความตาย
จะทำให้พรากจากตัวกู หรือทำให้ตัวกูดับสูญ ซึ่งสัญชาตญาณส่วนลึกยอมรับไม่ได้ คนเรากลัวอะไรยิ่งกว่ากลัว
สูญเสียตัวตนเป็นไม่มี แต่ถา้ หากเราเจริญวิปสั สนากรรมฐาน จนถึงขัน้ เห็นแจ้งว่า ตัวกูของกูไม่มจี ริง มันเป็นเพียง
สิง่ ทีถ่ กู ปรุงแต่งขึน้ มา กายก็ไม่ใช่เรา จิตก็ไม่ใช่เรา เมือ่ มีปญั ญาถึงขัน้ นีก้ จ็ ะปล่อยวางได้ ไม่มตี วั กูให้รกั หรือหวงแหน
อีกต่อไป ถึงตอนนัน้ ถ้าจะตายก็ไม่มคี วามกลัวอีกต่อไป มันมีแต่ความตาย แต่ไม่มผี ตู้ าย พูดให้ถกู ต้องกว่านัน้ ก็คอื
แม้กระทั่งความตายก็ไม่มี มีแต่การแตกดับของขันธ์หรือธาตุเท่านั้น
การละวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวกู ท่านอาจารย์พุทธทาสเรียกว่า “ตายก่อนตาย” คือทำให้ตัวกูดับ
ไปก่อนที่จะสิ้นลม ที่จริงตัวกูมันไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกแล้ว แต่เราไม่เห็นความจริงข้อนี้ จิตก็เลยปรุงแต่งตัวกู
แล้วก็ไปยึดตัวกู รวมทั้งไปยึดอะไรต่ออะไรมาเป็นของกู ทำให้ต้องต่อสู้แย่งชิงกับผู้อื่นเพื่อรักษาของกู
หรือมีของกูให้มากๆ ทำให้ทกุ ข์มาก ได้มาแล้วก็ยงั ต้องหวงแหนรักษาจนเหนือ่ ย ครัน้ รักษาไม่ได้กท็ กุ ข์อกี ทีข่ องกู
ถูกแย่งไป แต่ถึงจะรวยแค่ไหน ยิ่งใหญ่เพียงใด ก็ต้องเจ็บ ต้องป่วย ต้องตาย ถ้ายังไม่รู้จักตายก่อนตาย
ก็ต้องทุกข์เพราะความเจ็บ ความป่วยและความตาย
แต่ถ้าหากเรามีสติระลึกรู้กายและใจอยู่เป็นประจำ จนเห็นธรรมชาติของกายและใจตามที่เป็นจริง
ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา ปล่อยวางความยึดมัน่ ในตัวกูของกู ชนิดทีเ่ รียกว่าตายก่อนตายได้ เราก็จะเป็นอิสระเหนือ
ความตายได้ ไม่ได้แปลว่าไม่ตาย แต่หมายความว่า มีความตาย แต่ไม่มีผู้ตาย เพราะไม่มีตัวกูที่จะทำให้สำคัญ
มั่นหมายว่ากูตาย ไม่มีตัวกูที่ต้องรักต้องหวงแหน หรือต้องหวาดกลัวต่อความตายต่อไป
อาตมาก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้ว ต้องขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้
ร่วมกันมาทำสิ่งที่เป็นมงคล การฟังธรรมนับเป็นการบำเพ็ญบุญที่มีอานิสงส์มาก จัดเป็นอุดมมงคลอย่างหนึ่ง
ขอให้บญุ กุศลและมงคลดังกล่าวอำนวยผลให้ทกุ ท่าน เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ เพือ่ มีกำลังในการทำความดี
มั่นคงในศีลสิกขา จิตสิกขา และปัญญาสิกขา จนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะ กระทั่งสามารถเป็นอิสระเหนือ
ความตาย เข้าถึงความสงบอันสูงสุด อันได้แก่พระนิพพาน อันเป็นจุดหมายของชาวพุทธทุกคนด้วยกัน เทอญ.

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

๑. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : http://www.visalo.org/article/D_MoranaSati.htm มรณสติพระไพศาล วิสาโล
บทความนี้ตีพิมพ์ลงในหนังสือมรณสติ จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม.

การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ
โดยพระไพศาล วิสาโล
ความเจ็บป่วยเมื่อเกิดขึ้นแล้ว มิได้เกิดผลกระทบต่อร่างกายเท่านั้น หากยังมีอิทธิพลต่อจิตใจด้วย
คนทีเ่ จ็บป่วยส่วนใหญ่แล้วจึงไม่ได้มคี วามเจ็บป่วยทางกายเท่านัน้ หากยังมีความเจ็บป่วยทางจิตใจอีกด้วย ยิง่ ผูป้ ว่ ย
ระยะสุดท้ายด้วยแล้ว ความเจ็บป่วยทางจิตใจเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานไม่นอ้ ยไปกว่าความเจ็บป่วยทางกาย
หรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำ เพราะสิง่ ทีเ่ ผชิญเบือ้ งหน้าเขาคือความตายและความพลัดพรากสูญเสียอย่างสิน้ เชิง
ซึ่งกระตุ้นเร้าความกลัว ความวิตกกังวล และความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวให้ผุดขึ้นมาอย่างเข้มข้นรุนแรง
อย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน

๑๘๑

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

ด้วยเหตุนผ้ี ปู้ ว่ ยจึงต้องการการดูแลรักษาทางจิตใจไม่นอ้ ยไปกว่าการดูแลทางร่างกาย และสำหรับผูป้ ว่ ย
ระยะสุดท้ายซึ่งแพทย์หมดหวังที่จะรักษาร่างกายให้หายหรือดีขึ้นกว่าเดิมแล้ว การดูแลช่วยเหลือทางจิตใจ
กลับจะมีความสำคัญยิ่งกว่า เพราะแม้ร่างกายจะเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆ แต่จิตใจยังมีโอกาสที่จะกลับมาดีขึ้น
หายทุรนทุราย จนเกิดความสงบขึ้นได้แม้กระทั่งในวาระสุดท้ายของชีวิต ทั้งนี้เพราะกายกับใจแม้จะสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชดิ แต่เมือ่ กายทุกข์ ไม่จำเป็นว่าใจจะต้องเป็นทุกข์ไปกับกายด้วยเสมอไป เราสามารถรักษาใจไม่ให้ทกุ ข์
ไปกับกายได้ ดังพระพุทธองค์ได้เคยตรัสแก่นกุลปิตา อุบาสกผู้ป่วยหนักว่า “ขอให้ท่านพิจารณาอย่างนี้ว่า
เมื่อกายเรากระสับกระส่าย จิตเราจะไม่กระสับกระส่าย”
ในสมัยพุทธกาล มีหลายเหตุการณ์ทพ่ี ระพุทธองค์และพระสาวกได้ทรงมีสว่ นช่วยเหลือผูท้ ก่ี ำลังป่วยและ
ใกล้ตาย เป็นการช่วยเหลือที่มุ่งบำบัดทุกข์หรือโรคทางใจโดยตรง ดังมีบันทึกในพระไตรปิฎกว่า คราวหนึ่ง
ทีฆาวุอุบาสกป่วยหนัก ได้ขอให้บิดาช่วยพาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ และกราบทูลว่า ตนเองป่วยหนัก เห็นจะอยู่ได้
ไม่นาน พระพุทธองค์ทรงแนะให้ทีฆาวุอุบาสกตั้งจิตพิจารณาว่า
๑. จักมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า
๒. จักมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรม
๓. จักมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์
๔. จักตั้งตนอยู่ในศีลที่พระอริยะสรรเสริญ
เมือ่ ทีฆาวุทลู ว่าได้ประกอบตนอยูใ่ นธรรมทัง้ ๔ ประการแล้ว พระพุทธองค์กท็ รงแนะให้ทฆี าวุพจิ ารณา
ว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา ทีฆาวุได้พิจารณาเห็นตามนั้น หลังจากนั้นพระพุทธเจ้า
ได้เสด็จออกไป ไม่นานทีฆาวุกถ็ งึ แก่กรรม พระพุทธองค์ได้ตรัสในเวลาต่อมาว่าอานิสงส์จากการทีท่ ฆี าวุพจิ ารณา
ตามที่พระองค์ได้ตรัสสอน ทีฆาวุได้บรรลุเป็นพระอนาคามี
ในอีกที่หนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนว่า เมื่อมีอุบาสกป่วยหนัก อุบาสกด้วยกันพึงให้คำแนะนำ
๔ ประการว่า จงมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และมีศีลที่พระอริยะสรรเสริญ
จากนั้นให้ถามว่าเขายังมีความห่วงใยในมารดาบิดา ในบุตรและภริยา และในกามคุณ ๕ อยู่หรือ พึงแนะให้
เขาละความห่วงใยในมารดาบิดา ในบุตรและภริยา และในกามคุณ ๕ (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสที่น่าพอใจ)
จากนั้นก็แนะให้เขาน้อมจิตสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงขั้นละจากพรหมโลก น้อมจิตสู่ความดับแห่งกายตน
(สักกายนิโรธ) อันเป็นความหลุดพ้นเช่นเดียวกับการหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส
กรณีของพระติสสะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจ พระติสสะได้ล้มป่วยด้วยโรคร้าย มีตุ่มขนาดใหญ่ขึ้น
เต็มตัว ตุม่ ทีแ่ ตกก็สง่ กลิน่ เหม็น จนผ้าสบงจีวรเปือ้ นด้วยเลือดและหนอง เมือ่ พระพุทธองค์ทรงทราบ จึงเสด็จไปดูแล
รักษาพยาบาล ผลัดเปลีย่ นสบงจีวร ตลอดจนถูสรีระและอาบน้ำให้ พระติสสะเมือ่ สบายตัวและรูส้ กึ ดีขน้ึ พระองค์
ก็ตรัสว่า “อีกไม่นาน กายนีจ้ ะนอนทับแผ่นดิน ปราศจากวิญญาณ เหมือนท่อนไม้ทถ่ี กู ทิง้ แล้ว หาประโยชน์ไม่ได้”
พระติสสะพิจารณาตาม เมื่อพระพุทธองค์ตรัสเสร็จ พระติสสะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ แล้วดับขันธ์ไปในเวลา
ไม่นาน

จากตัวอย่าง ๓ กรณีที่เล่ามา มีข้อพิจารณา ๒ ประการ คือ

๑. ความเจ็บป่วยและภาวะใกล้ตายนั้น แม้จะเป็นภาวะวิกฤติหรือความแตกสลายในทางกาย
แต่สามารถเป็น “โอกาส” แห่งความหลุดพ้นในทางจิตใจ หรือการยกระดับในทางจิตวิญญาณได้ ความเจ็บป่วย
และภาวะใกล้ตายจึงมิได้เป็นสิ่งเลวร้ายในตัวมันเอง หากใช้ให้เป็นก็สามารถเป็นคุณแก่ผู้เจ็บป่วยได้
๒. คำแนะนำของพระพุทธเจ้า สามารถจำแนกเป็น ๒ ส่วนคือ
๒.๑ การน้อมจิตให้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยและความมั่นใจในศีลหรือความดีที่ได้บำเพ็ญ
มากล่าว อีกนัยหนึ่งคือการน้อมจิตให้ระลึกถึงสิ่งที่ดีงาม
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๒.๒ การละความห่วงใยและปล่อยวางในสิ่งทั้งปวง เพราะแลเห็นด้วยปัญญาว่าไม่มีอะไร
ที่จะยึดถือไว้ได้เลย
คำแนะนำของพระพุทธเจ้าดังกล่าว เป็นแนวทางอย่างดีสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางจิตใจแก่
ผู้ใกล้ตายในปัจจุบัน ในบทความนี้จะนำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์สำหรับแพทย์ พยาบาล และญาติมิตรที่
ต้องการช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย โดยนำเอาประสบการณ์จากกรณีตัวอย่างอื่นๆ มาประกอบเป็นแนวทางดังต่อไปนี้
๑. ให้ความรักและความเห็นอกเห็นใจ
ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายไม่เพียงถูกความเจ็บปวดทางกายรุมเร้าเท่านัน้ หากยังถูกรบกวนด้วยความกลัว
เช่น ความกลัวตาย กลัวทีจ่ ะถูกทอดทิง้ กลัวทีจ่ ะตายอย่างโดดเดีย่ วอ้างว้าง กลัวสิง่ ทีร่ ออยูข่ า้ งหน้าหลังจากสิน้ ลม
ตลอดจนกลัวความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้น ความกลัวดังกล่าวอาจสร้างความทุกข์ให้แก่เขายิ่งกว่าความเจ็บปวด
ทางกายด้วยซ้ำ ความรักและกำลังใจจากลูกหลานญาติมติ รเป็นสิง่ สำคัญในยามนีเ้ พราะสามารถลดทอนความกลัว
และช่วยให้เขาเกิดความมั่นคงในจิตใจได้ พึงระลึกว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั้นมีสภาพจิตที่เปราะบางอ่อนแอ
อย่างมาก เขาต้องการใครสักคนที่เขาสามารถพึ่งพาได้ และพร้อมจะอยู่กับเขาในยามวิกฤต หากมีใครสักคน
ที่พร้อมจะให้ความรักแก่เขาได้อย่างเต็มเปี่ยมหรืออย่างไม่มีเงื่อนไข เขาจะมีกำลังใจเผชิญกับความทุกข์ นานา
ประการที่โหมกระหน่ำเข้ามา
ความอดทนอดกลัน้ เห็นอกเห็นใจ อ่อนโยนและให้อภัย เป็นอาการแสดงออกของความรัก ความทุกข์
ทางกายและสภาพจิตทีเ่ ปราะบางมักทำให้ผปู้ ว่ ยแสดงความหงุดหงิด กราดเกรีย้ ว ออกมาได้งา่ ย เราสามารถช่วย
เขาได้ดว้ ยการอดทนอดกลัน้ ไม่แสดงความขุน่ เคืองฉุนเฉียวตอบโต้กลับไป พยายามให้อภัยและเห็นอกเห็นใจเขา
ความสงบและความอ่อนโยนของเราจะช่วยให้ผู้ป่วยสงบนิ่งลงได้เร็วขึ้น การเตือนสติเขาอาจเป็นสิ่งจำเป็น
ในบางครัง้ แต่พงึ ทำด้วยความนุม่ นวลอย่างมีเมตตาจิต จะทำเช่นนัน้ ได้สง่ิ หนึง่ ทีญ่ าติมติ รขาดไม่ได้ คือ มีสติอยูเ่ สมอ
สติช่วยให้ไม่ลืมตัว และประคองใจให้มีเมตตา ความรัก และความอดกลั้นอย่างเต็มเปี่ยม
แม้ไม่รู้ว่าจะพูดให้กำลังใจแก่เขาอย่างไรดี เพียงแค่การใช้มือสัมผัสผู้ป่วยด้วยความอ่อนโยน
ก็ชว่ ยให้เขารับรูถ้ งึ ความรักจากเราได้ เราอาจจับมือจับแขนเขา บีบเบาๆ กอดเขาไว้ หรือใช้มอื ทัง้ สองสัมผัสบริเวณ
หน้าผากและหน้าท้อง พร้อมกับแผ่ความปรารถนาดีให้แก่เขา สำหรับผูท้ เ่ี คยทำสมาธิภาวนา ขณะทีส่ มั ผัสตัวเขา
ให้น้อมจิตอยู่ในความสงบ เมตตาจากจิตที่สงบและเป็นสมาธิจะมีพลังจนผู้ป่วยสามารถสัมผัสได้
การแผ่เมตตาอย่างหนึง่ ทีช่ าวพุทธธิเบตนิยมใช้ ก็คอื การน้อมใจนึกหรืออัญเชิญสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ผ่ี ปู้ ว่ ย
(หรือเรา) เคารพนับถือ เช่น พระพุทธเจ้า พระโพธิสตั ว์ หรือเจ้าแม่กวนอิม ให้มคี วามรูส้ กึ ว่าท่านเหล่านัน้ ปรากฏเป็น
ภาพนิมติ อยูเ่ หนือศีรษะของผูป้ ว่ ย จากนัน้ จินตนาการว่าท่านเหล่านัน้ ได้เปล่งรังสีแห่งความกรุณาและการเยียวยา
เป็นลำแสงอันนุ่มนวลอาบรดทั่วร่างของผู้ป่วย จนร่างของผู้ป่วยผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับลำแสงนั้น ขณะที่
น้อมใจนึกภาพดังกล่าว เราอาจสัมผัสมือของผู้ป่วยไปด้วย หรือนั่งสงบอยู่ข้างๆ เตียงผู้ป่วยก็ได้
๒. ช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับความตายที่จะมาถึง
การรู้ว่าวาระสุดท้ายของตนใกล้จะมาถึงย่อมช่วยให้ผู้ป่วยมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจในขณะที่
สังขารยังเอื้ออำนวยอยู่ แต่มีผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าตนเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายและอาการ
ได้ลุกลามมาถึงระยะสุดท้ายแล้ว การปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปกปิดความจริงไม่ให้ผู้ป่วยรับรู้ย่อมทำให้
เขามีเวลาเตรียมตัวได้น้อยลง อย่างไรก็ตามการเปิดเผยความจริงซึ่งเป็นข่าวร้าย โดยไม่ได้เตรียมใจเขาไว้ก่อน
ก็อาจทำให้เขามีอาการทรุดหนักลงกว่าเดิม โดยทัว่ ไปแล้วแพทย์จะมีบทบาทสำคัญในเรือ่ งนี้ โดยเฉพาะหลังจาก
ที่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดหรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยแล้ว แต่แม้กระนั้นการทำให้ผู้ป่วยยอมรับ
ความตายที่กำลังจะเกิดขึ้น มักเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน นอกเหนือจากความรักและความไว้วางใจแล้ว
แพทย์ พยาบาล ตลอดจนญาติมิตร จำต้องมีความอดทน และพร้อมที่จะฟังความในใจจากผู้ป่วย
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แต่บางครั้งหน้าที่ดังกล่าวก็ตกอยู่กับญาติผู้ป่วยเนื่องจากรู้จักจิตใจผู้ป่วยดีกว่าแพทย์ ญาตินั้น
มักคิดว่าการปกปิดความจริงเป็นสิ่งดีกว่า (จะดีสำหรับผู้ป่วยหรือตนเองก็แล้วแต่) แต่เท่าที่เคยมีการสอบถาม
ความเห็นของผู้ป่วย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องการให้เปิดเผยความจริงมากกว่าที่จะปกปิด และถึงจะปกปิด ในที่สุด
ผู้ป่วยก็ย่อมรู้จนได้จากการสังเกตอากัปกิริยาของลูกหลานญาติมิตรที่เปลี่ยนไป เช่นจากใบหน้าที่ไร้รอยยิ้ม
หรือจากเสียงที่พูดค่อยลง หรือจากการเอาอกเอาใจที่มีมากขึ้น
อย่างไรก็ตามเมื่อบอกข่าวร้ายแล้ว ใช่ว่าผู้ป่วยจะยอมรับความจริงได้ทุกคน แต่สาเหตุอาจจะ
มีมากกว่าความกลัวตาย เป็นไปได้วา่ เขามีภารกิจบางอย่างทีย่ งั คัง่ ค้างอยู่ หรือมีความกังวลกับบางเรือ่ ง ญาติมติ ร
ควรช่วยให้เขาเปิดเผยหรือระบายออกมา เพื่อจะได้บรรเทาและเยียวยา หากเขามั่นใจว่ามีคนที่พร้อมจะ
เข้าใจเขา เขาจะรูส้ กึ ปลอดภัยทีจ่ ะเผยความในใจออกมา ขณะเดียวกันการซักถามทีเ่ หมาะสมอาจช่วยให้เขาระลึก
รูว้ า่ อะไรคือสิง่ ทีท่ ำให้เขามิอาจยอมรับความตายได้ หรือทำให้เขาได้คดิ ขึน้ มาว่าความตายเป็นสิง่ ทีม่ อิ าจหลีกเลีย่ ง
ได้และไม่จำต้องลงเอยอย่างเลวร้ายอย่างที่เขากลัว สิ่งที่ญาติมิตรพึงตระหนักในขั้นตอนนี้ก็คือรับฟังเขาด้วยใจ
ที่เปิดกว้างและเห็นอกเห็นใจ พร้อมจะยอมรับเขาตามที่เป็นจริง และให้ความสำคัญกับการซักถามมากกว่า
การเทศนาสั่งสอน
การช่วยให้เขาคลายความกังวลเกีย่ วกับลูกหลานหรือคนทีเ่ ขารัก อาจช่วยให้เขาทำใจรับความตาย
ได้มากขึน้ บางกรณีผปู้ ว่ ยอาจระบายโทสะใส่แพทย์ พยาบาล และญาติมติ ร ทัง้ นีเ้ พราะโกรธทีบ่ อกข่าวร้ายแก่เขา
หรือโกรธที่ปิดบังความจริงเกี่ยวกับอาการของเขาเป็นเวลานาน ปฏิกิริยาดังกล่าวสมควรได้รับความเข้าใจจาก
ผู้เกี่ยวข้อง หากผู้ป่วยสามารถข้ามพ้นความโกรธ และการปฏิเสธความตายไปได้ เขาจะยอมรับสภาพ
ความเป็นจริงที่เกิดกับตัวเขาได้ง่ายขึ้น
ในการบอกข่าวร้าย สิ่งที่ควรทำควบคู่ไปด้วยก็คือ การให้กำลังใจและความมั่นใจแก่เขาว่าเรา
(ญาติมิตร) และแพทย์พยาบาลจะไม่ทอดทิ้งเขา จะอยู่เคียงข้างเขาและช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่และจนถึงที่สุด
การให้กำลังใจในยามวิกฤตก็มีประโยชน์เช่นกัน ดังกรณีเด็กอายุ ๑๐ ขวบคนหนึ่ง อาการทรุดหนักและอาเจียน
เป็นเลือด ร้องอย่างตืน่ ตระหนกว่า “ผมกำลังจะตายแล้วหรือ ?” พยาบาลได้ตอบไปว่า “ใช่ แต่ไม่มอี ะไรน่ากลัว
ลูกก้าวไปข้างหน้าเลย อาจารย์พุทธทาสรออยู่แล้ว หนูเป็นคนกล้าหาญ ข้างๆ หนูก็มีคุณพ่อคุณแม่
คอยช่วยอยู่” ปรากฏว่าเด็กหายทุรนทุราย และทำตามคำแนะนำของแม่ที่ให้บริกรรม “พุทโธ” ขณะที่
หายใจเข้าและออก ไม่นานเด็กก็จากไปอย่างสงบ
ประโยชน์อย่างหนึ่งจากการบอกความจริงแก่ผู้ป่วยก็คือ ช่วยให้ผู้ป่วยตัดสินใจล่วงหน้าว่า
เมือ่ ตนมีอาการเพียบหนัก ไม่มคี วามรูส้ กึ ตัวแล้วจะให้แพทย์เยียวยารักษาไปถึงขัน้ ไหน จะให้แพทย์ยดื ชีวติ ไปให้ถงึ
ทีส่ ดุ โดยใช้เทคโนโลยีทกุ อย่างเท่าทีม่ ี เช่น ปัม๊ หัวใจ ต่อท่อช่วยหายใจ และท่อใส่อาหาร หรือให้งดวิธกี ารดังกล่าว
ช่วยเพียงแค่ประทังอาการและปล่อยให้คอ่ ยๆ สิน้ ลมไปอย่างสงบ บ่อยครัง้ ผูป้ ว่ ยไม่ได้ตดั สินใจในเรือ่ งนีล้ ว่ งหน้า
เพราะไม่รู้สภาพที่แท้จริงของตัว ผลก็คือเมื่อเข้าสู่ภาวะโคม่า ญาติมิตรจึงไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากการ
ขอให้แพทย์แทรกแซงอาการอย่างถึงที่สุด ซึ่งมักก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยโดยมีผลเพียงแต่ยืด
กระบวนการตายให้ยาวออกไป และไม่ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเลย ซ้ำยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก
๓. ช่วยให้จิตใจจดจ่อกับสิ่งดีงาม
การนึกถึงสิง่ ดีงามช่วยให้จติ ใจเป็นกุศลและบังเกิดความสงบ ทำให้ความกลัวคุกคามจิตได้นอ้ ยลง
และสามารถเผชิญกับความเจ็บปวดได้ดีขึ้น วิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกมักแนะนำให้ผู้ใกล้ตายปฏิบัติ
ก็คอื การระลึกถึงและมีศรัทธามัน่ ในพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จากนัน้ ก็ให้ตง้ั ตนอยูใ่ นศีล
และระลึกถึงศีลที่ได้บำเพ็ญมา พระรัตนตรัยนั้นกล่าวอีกนัยหนึ่งคือสิ่งดีงามหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ป่วยนับถือ
ส่วนศีลนั้นก็คือความดีงามที่ตนได้กระทำมา
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เราสามารถน้อมนำให้ผู้ป่วยนึกถึงสิ่งดีงามได้หลายวิธี เช่น นำเอาพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตลอดจนภาพครูบาจารย์ทผ่ี ปู้ ว่ ยเคารพนับถือมาติดตัง้ ไว้ในห้องเพือ่ เป็นเครือ่ งระลึกนึกถึง หรือชักชวนให้ผปู้ ว่ ย
ทำวัตรสวดมนต์ร่วมกัน นอกจากการอ่านหนังสือธรรมะให้ฟังแล้ว การเปิดเทปธรรมบรรยายหรือบทสวดมนต์
เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยน้อมจิตของผู้ป่วยให้บังเกิดความสงบและความสว่าง การนิมนต์พระมาเยี่ยมและแนะนำ
การเตรียมใจ ยิง่ เป็นพระทีผ่ ปู้ ว่ ยเคารพนับถือ จะช่วยให้กำลังใจแก่เขาได้มาก อย่างไรก็ตามพึงคำนึงถึงวัฒนธรรม
และความคุน้ เคยของผูป้ ว่ ยด้วย สำหรับผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นคนจีน ภาพพระโพธิสตั ว์หรือเจ้าแม่กวนอิมอาจน้อมนำจิตใจ
ให้สงบและมีกำลังใจได้ดีกว่าอย่างอื่น หากผู้ป่วยนับถือศาสนาอิสลามหรือศาสนาคริสต์ สัญลักษณ์ของพระเจ้า
หรือศาสดาในศาสนาของตนย่อมมีผลต่อจิตใจได้ดีที่สุด
นอกจากนัน้ เรายังสามารถน้อมใจผูป้ ว่ ยให้เกิดกุศลด้วยการชักชวนให้ทำบุญถวายสังฆทาน บริจาค
ทรัพย์เพือ่ การกุศล และทีข่ าดไม่ได้กค็ อื ชวนให้ผปู้ ว่ ยระลึกถึงความดีทต่ี นเองได้บำเพ็ญในอดีต ซึง่ ไม่จำเป็นต้อง
หมายถึงการทำบุญกับพระหรือศาสนาเท่านัน้ แม้แต่การเลีย้ งดูลกู ๆ ให้เป็นคนดี เสียสละ ดูแลพ่อแม่ดว้ ยความรัก
ซื่อตรงต่อคู่ครอง เอื้อเฟื้อต่อมิตรสหาย หรือสอนศิษย์อย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก เหล่านี้ล้วนเป็นบุญกุศล
หรือความดีที่ช่วยให้เกิดความปีติปลาบปลื้มแก่ผู้ป่วย และบังเกิดความมั่นใจว่าตนจะได้ไปสุคติ
ความภูมิใจในความดีที่ตนกระทำและมั่นใจในอานิสงส์แห่งความดีดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ
ผู้ป่วย ในยามที่ตระหนักชัดว่าทรัพย์สินเงินทองต่างๆ ที่สะสมมานั้น ตนไม่สามารถจะเอาไปได้ มีแต่บุญกุศล
เท่านั้นที่จะพึ่งพาได้ในภพหน้า คนทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจน หรือทำตัวผิดพลาดมาอย่างไร ย่อมเคยทำความดี
ที่น่าระลึกถึงไม่มากก็น้อย ไม่ว่าเขาจะเคยทำสิ่งเลวร้ายมามากมายเพียงใด ในยามที่ใกล้สิ้นลมสิ่งที่เราควรทำ
คือช่วยให้เขาระลึกถึงคุณงามความดีที่เขาเคยทำ ซึ่งเขาอาจมองไม่เห็นเนื่องจากความรู้สึกผิดท่วมท้นหัวใจ
ความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็มคี วามสำคัญสำหรับเขาในช่วงวิกฤต ขณะเดียวกันสำหรับผูป้ ว่ ยทีท่ ำความดีมาตลอด
ก็อย่าให้ความไม่ดี (ซึง่ มีเพียงน้อยนิด) มาบดบังความดีทเ่ี คยทำ จนเกิดความรูส้ กึ ไม่ดกี บั ตนเอง บางกรณีญาติมติ ร
จำต้องลำดับความดีที่เขาเคยทำเพื่อเป็นการยืนยันและตอกย้ำให้เขามั่นใจในชีวิตที่ผ่านมา
๔. ช่วยปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจ
เมือ่ ผูป้ ว่ ยรูว้ า่ วาระสุดท้ายของชีวติ ใกล้มาแล้ว สิง่ หนึง่ ซึง่ จะทำความทุกข์แก่จติ ใจ และทำให้ไม่อาจ
ตายอย่างสงบ (หรือ “ตายตาหลับ”) ได้ ก็คอื ความรูส้ กึ ค้างคาใจในบางสิง่ บางอย่าง สิง่ นัน้ อาจได้แก่ภารกิจการงาน
ที่ยังคั่งค้าง ทรัพย์สินที่ยังแบ่งสรรไม่แล้วเสร็จ ความน้อยเนื้อต่ำใจในคนใกล้ชิด ความโกรธแค้นใครบางคน
หรือความรูส้ กึ ผิดบางอย่างทีเ่ กาะกุมจิตใจมานาน ความปรารถนาทีจ่ ะพบคนบางคนเป็นครัง้ สุดท้าย โดยเฉพาะ
คนทีต่ นรัก หรือคนทีต่ นปรารถนาจะขออโหสิกรรม ความห่วงกังวลหรือความรูส้ กึ ไม่ดที ค่ี า้ งคาใจเป็นสิง่ ทีส่ มควร
ได้รับการปลดเปลื้องอย่างเร่งด่วน หาไม่แล้วจะทำให้ผู้ป่วยทุรนทุราย หนักอกหนักใจ พยายามปฏิเสธผลักไส
ความตาย และตายอย่างไม่สงบ ซึ่งนอกจากจะหมายถึงความทุกข์อย่างมากแล้ว ในทางพุทธศาสนาเชื่อว่า
จะส่งผลให้ผู้ตายไปสู่ทุคติด้วยแทนที่จะเป็นสุคติ
ลูกหลานญาติมิตร ควรใส่ใจและฉับไวกับเรื่องดังกล่าว บางครั้งผู้ป่วยไม่พูดตรงๆ ผู้อยู่รอบข้าง
ควรมีความละเอียดอ่อน และสอบถามด้วยความใส่ใจและมีเมตตา ไม่รสู้ กึ รำคาญ ในกรณีทเ่ี ป็นภารกิจทีย่ งั คัง่ ค้าง
ควรหาทางช่วยเหลือให้ภารกิจนัน้ เสร็จสิน้ หากเขาปรารถนาพบใคร ควรรีบตามหาเขามาพบ หากฝังใจโกรธแค้น
ใครบางคน ควรแนะนำให้เขาให้อภัย ไม่ถอื โทษโกรธเคืองอีกต่อไป ในกรณีทเ่ี ป็นความรูส้ กึ ผิดทีค่ า้ งคาใจเนือ่ งจาก
ทำสิ่งที่ไม่สมควร ในยามนี้ไม่ใช่เวลาที่จะประณามหรือตัดสินเขา หากควรช่วยให้เขาปลดเปลื้องความรู้สึกผิด
ออกไป อาทิเช่น ช่วยให้เขาเปิดใจและรูส้ กึ ปลอดภัยที่จะขอโทษหรือขออโหสิกรรมกับใครบางคน ขณะเดียวกัน
การแนะนำให้ฝ่ายหลังยอมรับคำขอโทษและให้อภัยผู้ป่วย ก็เป็นสิ่งสำคัญที่คนรอบข้างสามารถช่วยได้
อย่างไรก็ตามการขอโทษหรือขออภัยนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งง่าย โดยเฉพาะกับผูน้ อ้ ยหรือผูท้ อ่ี ยูใ่ นสถานะทีต่ ำ่ กว่า
เช่น ลูกน้อง ลูก หรือภรรยา วิธหี นึง่ ทีช่ ว่ ยได้คอื การแนะนำให้ผปู้ ว่ ยเขียนคำขอโทษหรือความในใจลงในกระดาษ

๑๘๕

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

เขียนทุกอย่างทีอ่ ยากจะบอกแก่บคุ คลผูน้ น้ั ก่อนเขียนอาจให้ผปู้ ว่ ยลองทำใจให้สงบ และจินตนาการว่าบุคคลผูน้ น้ั
มานัง่ อยูข่ า้ งหน้า จากนัน้ ให้นกึ ถึงสิง่ ทีอ่ ยากจะบอกเขา พูดในใจเหมือนกับว่าเขากำลังนัง่ ฟังอยู่ ทีนก้ี น็ ำเอาสิง่ ที่
อยากบอกเขาถ่ายทอดลงไปในกระดาษ เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ผู้ป่วยจะขอให้ญาติมิตรนำไปให้แก่บุคคลผู้นั้น
หรือเก็บไว้กบั ตัว ก็สดุ แท้แต่ สิง่ สำคัญก็คอื การเปิดใจได้เริม่ ขึน้ แล้ว แม้จะยังไม่มกี ารสือ่ สารให้บคุ คลผูน้ น้ั ได้รบั รู้
แต่กไ็ ด้มกี ารปลดเปลือ้ งความรูส้ กึ ในระดับหนึง่ หากผูป้ ว่ ยมีความพร้อมมากขึน้ ก็อาจตัดสินใจพูดกับบุคคลผูน้ น้ั
โดยตรงในโอกาสต่อไป
บ่อยครัง้ คนทีผ่ ปู้ ว่ ยอยากขอโทษก็คอื คนใกล้ชดิ ทีอ่ ยูข่ า้ งเตียงนัน่ เอง อาทิ ภรรยา สามี หรือลูก ในกรณี
เช่นนี้จะง่ายกว่าหากผู้ใกล้ชิดเป็นฝ่ายเริ่มก่อนด้วยการกล่าวคำให้อภัย ไม่ถือโทษโกรธเคืองในความผิดพลาด
ที่ผ่านมา การที่ผู้ใกล้ชิดเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนคือการเปิดทางให้ผู้ป่วยกล่าวคำขอโทษได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ
แต่จะทำเช่นนั้นได้ผู้ใกล้ชิดต้องละทิฏฐิมานะหรือปลดเปลื้องความโกรธเคืองออกไปจากจิตใจก่อน
มีผู้ป่วยคนหนึ่ง เมื่อครั้งยังมีสุขภาพดี มีภรรยาน้อยหลายคน ไม่รับผิดชอบครอบครัว
สุดท้ายทิ้งภรรยาหลวงให้อยู่กับลูกสาว ต่อมาเขาเป็นโรคมะเร็ง อาการทรุดหนักเป็นลำดับ ไม่มีใครดูแลรักษา
จึงขอมาอยูบ่ า้ นภรรยาหลวง ภรรยาหลวงก็ไม่ปฏิเสธ แต่การดูแลรักษานัน้ ทำไปตามหน้าที่ พยาบาลสังเกตได้วา่
ทั้งสองมีทีท่าห่างเหิน และเมื่อได้พูดคุยกับผู้ป่วย ก็แน่ใจว่าผู้ป่วยมีความรู้สึกผิดกับการกระทำของตนในอดีต
พยาบาลแนะนำให้ภรรยาเป็นฝ่ายกล่าวคำให้อภัยแก่สามีเพือ่ เขาจะได้จากไปอย่างสงบ แต่ภรรยาไม่ยอมปริปาก
สามีมอี าการทรุดหนักเรือ่ ยๆ จนพูดไม่คอ่ ยได้ นอนกระสับกระส่ายรอความตายอย่างเดียว แต่ปรากฏว่าวันสุดท้าย
สามีรวบรวมกำลังทั้งหมดลุกขึ้นมาเพื่อเอ่ยคำขอโทษภรรยา พูดจบก็ล้มตัวลงนอนและหมดสติในเวลาไม่นาน
สามชัว่ โมงต่อมาก็สน้ิ ลมอย่างสงบ กรณีนเ้ี ป็นตัวอย่างว่าความรูส้ กึ ผิดนัน้ ตราบใดทีย่ งั ค้างคาอยูก่ จ็ ะรบกวนจิตใจ
เป็นอย่างมาก ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนไม่สามารถตายตาหลับได้หากยังไม่ได้ปลดเปลื้องความรู้สึกผิด แต่เมื่อได้กล่าว
คำขอโทษแล้วก็สามารถจากไปโดยไม่ทุรนทุราย
ในบางกรณีผทู้ ส่ี มควรกล่าวคำขอโทษคือลูกหลานหรือญาติมติ รนัน่ เอง ไม่มโี อกาสใดทีค่ ำขอโทษ
จะมีความสำคัญเท่านีอ้ กี แล้ว แต่บอ่ ยครัง้ แม้แต่ลกู ๆเองก็ไม่กล้าทีจ่ ะเปิดเผยความในใจต่อพ่อแม่ทก่ี ำลังจะล่วงลับ
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความไม่คุ้นเคยที่จะพูดออกมา สาเหตุอีกส่วนหนึ่งก็คือคิดว่าพ่อแม่ไม่ถือสาหรือไม่รู้ว่าตน
ได้ทำอะไรที่ไม่เหมาะสมลงไป ความคิดเช่นนี้อาจเป็นการประเมินที่ผิดพลาดจนแก้ไขไม่ได้
มีหญิงผูห้ นึง่ ป่วยหนักใกล้ตาย พยาบาลแนะนำให้ลกู จับมือแม่และขอขมาแม่ แต่หลังจากทีล่ กู พูด
เสร็จแล้ว แม่ก็ยังมีทีท่าเหมือนมีอะไรค้างคาใจ พยาบาลสังเกตเห็นจึงถามลูกว่า มีอะไรที่ยังปกปิดแม่ไว้อยู่
หรือเปล่า ลูกได้ฟงั ก็ตกใจ สารภาพว่ามีเรือ่ งหนึง่ ทีย่ งั ไม่ได้บอกแม่เพราะคิดว่าแม่ไม่รู้ นัน่ ก็คอื เรือ่ งทีต่ นได้อยูก่ นิ กับ
หญิงคนหนึง่ จนมีลกู ด้วยกัน สุดท้ายลูกได้ไปบอกความจริงแก่แม่ และขอโทษทีไ่ ด้ปกปิดเอาไว้ แม่ได้ฟงั ก็สบายใจ
ที่สุดก็จากไปโดยไม่มีสิ่งใดค้างคาใจอีก
การขอโทษหรือขอขมานัน้ อันทีจ่ ริงไม่จำเป็นจะต้องเจาะจงต่อบุคคลหนึง่ บุคคลใดก็ได้ เพราะคน
เราอาจกระทำการล่วงเกินหรือเบียดเบียนใครต่อใครได้โดยไม่เจตนาหรือโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นเพื่อให้รู้สึกสบายใจ
และไม่ให้มีเวรกรรมต่อกันอีก ญาติมิตรควรแนะนำผู้ป่วยให้กล่าวคำขอขมาต่อผู้ที่เคยมีเวรกรรมต่อกัน
หรือขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทัง้ หลายทีเ่ คยล่วงเกินกันมา ทางด้านญาติมติ รก็เช่นกัน ในขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยยัง
รับรูไ้ ด้ ควรกล่าวคำขอขมาต่อผูป้ ว่ ย นีเ้ ป็นการเปิดโอกาสให้ผปู้ ว่ ยกล่าวคำให้อภัยหรือให้อโหสิกรรมต่อญาติมติ ร
ได้ ในกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยเป็นพ่อแม่หรือญาติผใู้ หญ่ ลูกหลานหรือญาติๆ อาจร่วมกันทำพิธขี อขมา โดยประชุมพร้อมกัน
ที่ข้างเตียง และให้มีตัวแทนเป็นผู้กล่าว เริ่มจากการกล่าวถึงคุณงามความดีของผู้ป่วย บุญคุณที่มีต่อลูกหลาน
จากนั้นก็กล่าวคำขอขมา ขออโหสิสำหรับกรรมใดๆ ที่ล่วงเกิน เป็นต้น
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๕. ช่วยให้ผู้ป่วยปล่อยวางสิ่งต่างๆ
การปฏิเสธความตาย ขัดขืนไม่ยอมรับความจริงทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหน้า เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ของผูป้ ว่ ย
ในระยะสุดท้าย และเหตุที่เขาขัดขืนดิ้นรนก็เพราะยังติดยึดกับบางสิ่งบางอย่าง ไม่สามารถพรากจากสิ่งนั้นได้
อาจจะได้แก่ ลูกหลาน คนรัก พ่อแม่ ทรัพย์สมบัติ งานการ หรือโลกทั้งโลกที่ตนคุ้นเคย ความรู้สึกติดยึดอย่าง
แน่นหนานี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้กับคนที่มิได้มีความรู้สึกผิดค้างคาใจ เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมทำให้เกิดความกังวล
ควบคู่กับความกลัวที่จะต้องพลัดพรากสิ่งอันเป็นที่รักเหล่านั้น ญาติมิตร ตลอดจนแพทย์และพยาบาลควรช่วย
ให้เขาปล่อยวางให้มากที่สุด เช่น ให้ความมั่นใจแก่เขาว่า ลูกหลานสามารถดูแลตนเองได้ หรือพ่อแม่ของเขาจะ
ได้รบั การดูแลด้วยดี หรือเตือนสติแก่เขาว่า ทรัพย์สมบัตนิ น้ั เป็นของเราเพียงชัว่ คราว เมือ่ ถึงเวลาก็ตอ้ งให้คนอืน่
ดูแลต่อไป
ในการช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผใู้ กล้ตาย พระพุทธองค์ทรงแนะนำว่า นอกจากการน้อมจิตผูใ้ กล้ตาย
ให้ระลึกและศรัทธาในพระรัตนตรัย ตลอดจนการบำเพ็ญตนอยูใ่ นคุณงามความดีแล้ว ขัน้ ต่อไปก็คอื การแนะนำ
ให้ผู้ใกล้ตายละความห่วงใยในสิ่งต่างๆ อาทิ พ่อแม่ บุตรภรรยา รวมทั้งทรัพย์สมบัติและรูปธรรมนามธรรมที่
น่าพอใจทัง้ หลาย ปล่อยวางแม้กระทัง่ ความหมายมัน่ ในสวรรค์ทง้ั ปวง สิง่ เหล่านีห้ ากยังยึดติดอยู่ จะเหนีย่ วรัง้ จิตใจ
ทำให้ขดั ขืนฝืนความตาย ทุรนทุรายจนวาระสุดท้าย ดังนัน้ เมือ่ ความตายมาถึง ไม่มอี ะไรดีกว่าการปล่อยวางทุกสิง่
แม้กระทั่งตัวตน
ในบรรดาความติ ด ยึ ด ทั ้ ง หลาย ไม่ ม ี อ ะไรที ่ ล ึ ก ซึ ้ ง แน่ น หนากว่ า ความติ ด ยึ ด ในตั ว ตน
ความตายในสายตาของคนบางคนหมายถึงความดับสูญของตัวตน ซึง่ เป็นสิง่ ทีเ่ ขาทนไม่ได้และทำใจยาก เพราะลึกๆ
คนเราต้องการความสืบเนื่องของตัวตน ความเชื่อว่ามีสวรรค์นั้นช่วยตอบสนองความต้องการส่วนลึกดังกล่าว
เพราะทำให้ ผ ู ้ ค นมั ่ น ใจว่ า ตั ว ตนจะดำรงคงอยู ่ ต ่ อ ไป แต่ ส ำหรั บ คนที ่ ไ ม่ เชื ่ อ เรื ่ อ งสวรรค์ ห รื อ ภพหน้ า
ความตายกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างที่สุด
ในทางพุทธศาสนา ตัวตนนัน้ ไม่มอี ยูจ่ ริง หากเป็นสิง่ ทีเ่ ราทึกทักขึน้ มาเองเพราะความไม่รู้ สำหรับ
ผู้ป่วยที่มีพื้นฐานทางพุทธศาสนามาก่อน อาจมีความเข้าใจในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย แต่คนที่สัมผัสพุทธศาสนา
แต่เพียงด้านประเพณีหรือเฉพาะเรื่องทำบุญสร้างกุศล การที่จะเข้าใจว่าตัวตนนั้นไม่มีอยู่จริง (อนัตตา) คงไม่ใช่
เรือ่ งง่าย อย่างไรก็ตามในกรณีทญ่ี าติมติ ร แพทย์ และพยาบาลมีความเข้าใจในเรือ่ งนีด้ พี อ ควรแนะนำให้ผปู้ ว่ ยค่อยๆ
ปล่อยวางในความยึดถือตัวตน เริ่มจากความปล่อยวางในร่างกายว่า เราไม่สามารถบังคับร่างกายให้เป็นไปตาม
ปรารถนาได้ ต้องยอมรับสภาพที่เป็นจริง ว่าสักวันหนึ่งอวัยวะต่างๆ ก็ต้องเสื่อมทรุดไป ขั้นตอนต่อไปก็คือ
การช่วยแนะให้ผู้ป่วยปล่อยวางความรู้สึก ไม่ยึดเอาความรู้สึกใดๆ เป็นของตน วิธีนี้จะช่วยลดทอนความทุกข์
ความเจ็บปวดได้มาก เพราะความทุกข์มักเกิดขึ้นเพราะไปยึดเอาความเจ็บปวดนั้นเป็นของตน หรือไปสำคัญ
มั่นหมายว่า “ฉันเจ็บ” แทนที่จะเห็นแต่อาการเจ็บเกิดขึ้นเฉยๆ
การละความสำคัญมัน่ หมายดังกล่าวจะทำได้ตอ้ งอาศัยการฝึกฝนจิตใจพอสมควร แต่กไ็ ม่เกินวิสยั
ทีผ่ ปู้ ว่ ยธรรมดาจะทำได้ โดยเฉพาะหากเริม่ ฝึกฝนขณะทีเ่ ริม่ ป่วย มีหลายกรณีทผ่ี ปู้ ว่ ยด้วยโรคร้าย สามารถเผชิญ
กับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงได้โดยไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดเลย หรือใช้แต่เพียงเล็กน้อย ทั้งนี้เพราะสามารถละวาง
ความสำคัญมั่นหมายในความเจ็บปวดได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือใช้ธรรมโอสถเยียวยาจิตใจ
๖. สร้างบรรยากาศแห่งความสงบ
ความสงบใจและการปล่อยวางสิ่งค้างคาติดยึดในใจผู้ป่วยนั้น จะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจำต้องมี
บรรยากาศรอบตัวเอือ้ อำนวยด้วย ในห้องทีพ่ ลุกพล่านด้วยผูค้ นเข้าออก มีเสียงพูดคุยตลอดเวลา หรือมีเสียงเปิดปิด
ประตูทั้งวัน ผู้ป่วยย่อมยากที่จะประคองจิตให้เป็นกุศลและเกิดความสงบได้ กล่าวในแง่จิตใจของผู้ป่วยแล้ว
สิง่ ทีญ่ าติมติ ร รวมทัง้ แพทย์และพยาบาลสามารถช่วยได้เป็นอย่างน้อยก็คอื ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความสงบ
งดเว้นการพูดคุยทีร่ บกวนผูป้ ว่ ย งดการถกเถียงในหมูญ่ าติพน่ี อ้ ง หรือร้องห่มร้องไห้ ซึง่ มีแต่จะเพิม่ ความวิตกกังวล
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และความขุ่นเคืองใจแก่ผู้ป่วย เพียงแค่ญาติมิตรพยายามรักษาจิตใจของตนให้ดี ไม่เศร้าหมอง สลดหดหู่
ก็สามารถช่วยผู้ป่วยได้มาก เพราะสภาวะจิตใจของคนรอบตัวนั้นสามารถส่งผลต่อบรรยากาศและต่อจิตใจ
ของผู้ป่วยได้ จิตของคนเรานั้นละเอียดอ่อน สามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้ แม้จะไม่พูดออกมาก็ตาม
ความละเอียดอ่อนดังกล่าวมิได้เกิดขึน้ เฉพาะในยามปกติ หรือยามรูต้ วั เท่านัน้ แม้กระทัง่ ผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นภาวะโคม่า
ก็อาจสัมผัสกับกระแสจิตของผู้คนรอบข้างได้ ดังจะได้กล่าวต่อไป
นอกจากนัน้ ลูกหลานญาติมติ ร ยังสามารถสร้างบรรยากาศแห่งความสงบได้ ด้วยการชักชวนผูป้ ว่ ย
ร่วมกันทำสมาธิภาวนา อาทิ อานาปานสติ หรือการเจริญสติด้วยการกำหนดลมหายใจ หายใจเข้า นึกในใจว่า
“พุท” หายใจออก นึกในใจว่า “โธ” หรือนับทุกครั้งที่หายใจออกจาก ๑ ไปถึง ๑๐ แล้วเริ่มต้นใหม่
หากกำหนดลมหายใจไม่สะดวก ก็ให้จิตจดจ่อกับการขึ้นลงของหน้าท้องขณะที่หายใจเข้าออก
โดยเอามือทัง้ สองข้างวางบนหน้าท้อง เมือ่ หายใจเข้า ท้องป่องขึน้ ก็นกึ ในใจว่า “พอง” หายใจออก ท้องยุบ ก็นกึ
ในใจว่า “ยุบ” มีผปู้ ว่ ยมะเร็งบางคนเผชิญกับความเจ็บปวดด้วยการทำสมาธิ ให้จติ จดจ่ออยูก่ บั ลมหายใจเข้าออก
หรือการพองยุบของท้อง ปรากฏว่าแทบไม่ตอ้ งใช้ยาแก้ปวดเลย อีกทัง้ จิตยังแจ่มใส ตืน่ ตัว กว่าผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ยาดังกล่าว
อีกด้วย การชักชวนผู้ป่วยทำวัตรสวดมนต์ร่วมกัน โดยมีการจัดห้องให้สงบและดูศักดิ์สิทธิ์ (เช่น มีพระพุทธรูป
หรือสิ่งที่น่าเคารพสักการะติดอยู่ในห้อง) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความสงบ และน้อมจิตของ
ผู้ป่วยในทางที่เป็นกุศลได้ แม้แต่การเปิดเพลงบรรเลงเบาๆ ก็มีประโยชน์ในทางจิตใจต่อผู้ป่วยด้วยเช่นกัน
แม้ความสงบในจิตใจจะเป็นสิง่ สำคัญ แต่ในทางพุทธศาสนาถือว่าสิง่ สำคัญทีส่ ดุ สำหรับผูป้ ว่ ยระยะ
สุดท้าย (และกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าปกติหรือเจ็บไข้) ก็คือ การมีปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจแจ่มชัดในความ
เป็นจริงของชีวติ อันได้แก่ความไม่คงที่ (อนิจจัง) ไม่คงตัว (ทุกขัง) และไม่ใช่ตวั (อนัตตา) ความเป็นจริง ๓ ประการนี้
หมายความว่าไม่มอี ะไรสักอย่างทีเ่ ราจะยึดมัน่ ถือมัน่ ได้เลย ความตายเป็นสิง่ น่ากลัวเพราะเรายังยึดติดบางสิง่ บาง
อย่างอยู่ แต่เมือ่ ใดเราเข้าใจกระจ่างชัดว่าไม่มอี ะไรทีจ่ ะติดยึดไว้ได้ ความตายก็ไม่นา่ กลัว และเมือ่ ใดทีเ่ ราตระหนัก
ว่าทุกสิง่ ทุกอย่างย่อมแปรเปลีย่ นไป ไม่มอี ะไรเทีย่ งแท้ ความตายก็เป็นเรือ่ งธรรมดา และเมือ่ ใดทีเ่ ราตระหนักว่า
ไม่มตี วั ตนทีเ่ ป็นของเราจริงๆ ก็ไม่มี “เรา” ทีเ่ ป็นผูต้ าย และไม่มใี ครตาย แม้แต่ความตายก็เป็นแค่การเปลีย่ นสภาพ
จากสิง่ หนึง่ ไปเป็นอีกสิง่ หนึง่ ตามเหตุปจั จัยเท่านัน้ ปัญญาหรือความรูค้ วามเข้าใจในความเป็นจริงดังกล่าวนีแ้ หละ
ที่ทำให้ความตายมิใช่เรื่องน่ากลัวหรือน่ารังเกียจผลักไส และช่วยให้สามารถเผชิญความตายได้ด้วยใจสงบ
การช่วยเหลือที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ หลายวิธีสามารถนำมาใช้ได้แม้กระทั่งกับผู้ป่วยที่อยู่ใน
ภาวะโคม่าหรือหมดสติ ผู้ป่วยดังกล่าวแม้จะไม่มีอาการตอบสนองให้เราเห็นได้ แต่ใช่ว่าเขาจะหมดการรับรู้
อย่างสิน้ เชิง มีผปู้ ว่ ยจำนวนไม่นอ้ ยทีส่ ามารถได้ยนิ หรือแม้แต่เห็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ รอบตัว รวมทัง้ สัมผัสรับรูถ้ งึ พลังหรือ
กระแสจิตจากผูท้ อ่ี ยูร่ อบตัว ผูป้ ว่ ยบางคนเล่าว่าขณะทีอ่ ยูใ่ นภาวะโคม่าเนือ่ งจากครรภ์เป็นพิษ ตนสามารถได้ยนิ
เสียงหมอและพยาบาลพูดคุยกัน บ้างก็ได้ยินเสียงสวดมนต์จากเทปที่ญาตินำมาเปิดข้างหู มีกรณีหนึ่งที่หมดสติ
เพราะหัวใจหยุดเต้น ถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจ
ก่อนทีจ่ ะใส่ทอ่ ช่วยหายใจพยาบาลผูห้ นึง่ ได้ถอดฟันปลอมของเขา ไม่นานเขาก็มอี าการดีขน้ึ สัปดาห์ตอ่ มา เมือ่ ชาย
ผู้นี้เห็นหน้าพยาบาลคนดังกล่าว เขาจำเธอได้ทันที ทั้งๆ ที่ตอนที่พยาบาลถอดฟันปลอมนั้นเขาหมดสติและ
จวนเจียนจะสิ้นชีวิต
พ.ญ.อมรา มลิลา เล่าถึงผู้ป่วยคนหนึ่งซึ่งประสบอุบัติเหตุอย่างหนักและหมดสตินานเป็นอาทิตย์
ระหว่างที่นอนหมดสติอยู่ในห้องไอซียูนานเป็นอาทิตย์ เขารู้สึกเหมือนลอยเคว้งคว้าง แต่บางช่วงจะรู้สึกว่ามี
มือมาแตะที่ตัวเขา พร้อมกับมีพลังส่งเข้ามา ทำให้ใจที่เคว้งคว้างเหมือนจะขาดหลุดไปนั้น กลับมารวมตัวกัน
เกิดความรู้ตัวขึ้นมา สักพักความรู้ตัวนั้นก็เลือนรางไปอีก เป็นอย่างนี้ทุกวัน เขามารู้ภายหลังว่ามีพยาบาลผู้หนึ่ง
ทุกเช้าทีข่ น้ึ เวร จะมาจับมือเขาแล้วแผ่เมตตาให้กำลังใจ ขอให้มกี ำลังและรูส้ กึ ตัว ในทีส่ ดุ เขาก็ฟน้ื ตัวกลับเป็นปกติ
ทั้งๆ ที่หมอประเมินแต่แรกว่ามีโอกาสรอดน้อยมาก กรณีนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ว่าแม้จะหมดสติแต่จิตก็
สามารถสัมผัสรับรู้กระแสแห่งเมตตาจิตของผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้

๑๘๘

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

ด้วยเหตุนี้ลูกหลานญาติมิตรจึงไม่ควรท้อแท้หมดหวังเมื่อพบว่าผู้ป่วยได้เข้าสู่ภาวะโคม่าแล้ว
ยังมีหลายอย่างทีเ่ ราสามารถทำได้ เช่น อ่านหนังสือธรรมะให้เขาฟัง พูดเชิญชวนให้เขาระลึกถึงสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ เ่ี คารพ
นับถือ หรือนึกถึงสิง่ ทีเ่ ป็นบุญกุศล รวมทัง้ ระลึกถึงความดีทเ่ี คยบำเพ็ญ การพูดให้เขาหายกังวลกับลูกหลานหรือ
สิ่งที่ตนผูกพัน หรือแนะนำให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆ ก็มีประโยชน์เช่นกัน ที่สำคัญก็คือการสร้างบรรยากาศแห่ง
ความสงบ ลูกหลานญาติมติ รควรระมัดระวังคำพูดและการกระทำขณะทีอ่ ยูข่ า้ งเตียงผูป้ ว่ ย ไม่ควรร้องไห้ฟมู ฟาย
ทะเลาะเบาะแว้ง หรือพูดเรือ่ งทีอ่ าจกระทบกระเทือนใจผูป้ ว่ ย พึงระลึกว่า อะไรทีค่ วรทำกับผูป้ ว่ ยในยามเขายังรับรู้
สิง่ ต่างๆ ได้ ก็ควรทำอย่างเดียวกันนัน้ เมือ่ เขาหมดสติ หากเคยชักชวนเขาทำวัตรสวดมนต์ หรือเปิดเทปบรรยายธรรม
ให้เขาฟัง ก็ขอให้ทำต่อไป
๗. กล่าวคำอำลา
สำหรับผูท้ อ่ี ยากเปิดเผยความในใจให้ผปู้ ว่ ยรับรู้ เช่น ขอโทษ หรือกล่าวคำอำลาเขา ยังไม่สายเกินไป
ทีจ่ ะบอกกล่าวกับเขา มีหญิงชราผูห้ นึง่ นัง่ อยูข่ า้ งเตียงสามีดว้ ยความรูส้ กึ โศกเศร้าเสียใจมากเพราะไม่เคยบอกสามี
ว่าเธอรักเขาเพียงใด มาบัดนี้สามีของเธอเข้าขั้นโคม่าและใกล้ตาย เธอรู้สึกว่าสายเกินไปแล้วที่เธอจะทำอะไรได้
แต่พยาบาลให้กำลังใจเธอว่าเขายังอาจได้ยนิ เธอพูดแม้จะไม่มปี ฏิกริ ยิ าตอบสนองใดๆ เลยก็ตาม ดังนัน้ เธอจึงขอ
อยูก่ บั เขาอย่างเงียบๆ แล้วบอกสามีวา่ เธอรักเขาอย่างสุดซึง้ และมีความสุขทีไ่ ด้อยูก่ บั เขา หลังจากนัน้ เธอก็กล่าว
คำอำลาว่า “ยากมากที่ฉันจะอยู่โดยไม่มีเธอ แต่ฉันไม่อยากเห็นเธอทุกข์ทรมานอีกต่อไป ฉะนั้นหากเธอ
จะจากไป ก็จากไปเถิด” ทันทีที่เธอกล่าวจบ สามีของเธอก็ถอนหายใจยาวแล้วสิ้นชีวิตไปอย่างสงบ
ขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยกำลังจากไป และสัญญาณชีพอ่อนลงเป็นลำดับ หากลูกหลานญาติมติ รปรารถนาจะ
กล่าวคำอำลา ขอให้ตง้ั สติ ระงับความโศกเศร้า จากนัน้ ให้กระซิบทีข่ า้ งหู พูดถึงความรูส้ กึ ดีๆ ทีม่ ตี อ่ เขา ชืน่ ชมและ
ขอบคุณในคุณงามความดีของเขาทีไ่ ด้กระทำ พร้อมทัง้ ขอขมาในกรรมใดๆ ทีล่ ว่ งเกิน จากนัน้ ก็นอ้ มนำจิตผูป้ ว่ ย
ให้เป็นกุศลยิ่งขึ้น โดยแนะนำให้เขาปล่อยวางสิ่งต่างๆ ทั้งหลายลงเสีย อย่าได้มีความเป็นห่วงกังวลใดๆ อีกเลย
แล้วให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยหรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ เ่ี ขานับถือ หากผูป้ ว่ ยมีพน้ื ฐานทางด้านธรรมะ ก็ขอให้เขาปล่อยวาง
ความสำคัญมั่นหมายในตัวตนและสังขารทั้งปวง น้อมจิตไปสู่ “ความดับไม่เหลือ” ตั้งจิตจดจ่อในพระนิพพาน
จากนั้นก็กล่าวคำอำลา
แม้ว่าจะได้กล่าวคำอำลาผู้ป่วยไปแล้วในขณะที่เขายังมีสติรู้ตัวอยู่ (ดังได้กล่าวไว้ในบทที่ ๔ การ
ปลดเปลื้องสิ่งค้างใจ) แต่การกล่าวคำอำลาอีกครั้งก่อนที่เขาจะสิ้นลมก็ยังมีประโยชน์อยู่ ข้อที่พึงตระหนักก็คือ
การกล่าวคำอำลาและน้อมจิตผูป้ ว่ ยให้มงุ่ ต่อสิง่ ดีงามนัน้ จะเป็นไปได้ดกี ต็ อ่ เมือ่ บรรยากาศรอบตัวของผูป้ ว่ ยอยูใ่ น
ความสงบ ไม่มีการพยายามเข้าไปแทรกแซงใดๆ กับร่างกายของผู้ป่วย ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ หากผู้ป่วย
อยู่ในห้องไอซียูและมีสัญญาณชีพอ่อนลงเจียนตาย หมอและพยาบาลมักจะพยายามช่วยชีวิตทุกวิถีทาง เช่น
กระตุน้ หัวใจ หรือใช้เทคโนโลยีตา่ งๆ เท่าทีม่ ี บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความวุน่ วาย และยากทีล่ กู หลานญาติมติ ร
จะกล่าวถ้อยคำใดๆ กับผู้ป่วย เว้นแต่ว่าผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยแจ้งความจำนงล่วงหน้าว่าขอให้ผู้ป่วยจากไป
อย่างสงบโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ
โดยทัว่ ไปแพทย์และญาติผปู้ ว่ ยมักจะคิดแต่การช่วยเหลือทางกาย โดยลืมคิดถึงการช่วยเหลือทางจิตใจ
จึงมักสนับสนุนให้มกี ารใช้เทคโนโลยีการแพทย์ทกุ อย่างเท่าทีม่ เี พือ่ ช่วยต่อลมหายใจผูป้ ว่ ย ทัง้ ๆ ทีใ่ นภาวะใกล้ตาย สิง่ ที่
ผู้ป่วยต้องการมากที่สุดได้แก่การช่วยเหลือทางจิตใจ ดังนั้นหากผู้ป่วยมีอาการหนักจนหมดหวังจะรักษาชีวิตไว้ได้
แล้ว ญาติผปู้ ว่ ยน่าจะคำนึงถึงคุณภาพหรือสภาวะจิตของผูป้ ว่ ยมากกว่า ซึง่ หมายความว่า อาจต้องขอให้ระงับการกลุม้ รุม
ผู้ป่วย ปล่อยให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบท่ามกลางลูกหลานญาติมิตรที่ร่วมกันสร้างบรรยากาศอันเป็นกุศลสำหรับ
ผู้ป่วยเพื่อไปสู่สุคติ จะว่าไปแล้วสถานที่ที่เอื้อให้เกิดบรรยากาศดังกล่าวอย่างดีที่สุดมักจะได้แก่บ้านของผู้ป่วยเอง
ด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยหลายคนจึงปรารถนาที่จะตายที่บ้านมากกว่าที่โรงพยาบาลหรือห้องไอซียู หากลูกหลานญาติมิตร
มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยในทางจิตใจ การที่ผู้ป่วยจะตัดสินใจใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่บ้านก็เป็นไปได้ง่ายขึ้น
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ใบความรู้ที่ ๙.๒

การทำการทำพินัยกรรมชีวิต (Living Will)
พินัยกรรมชีวิตในประเทศไทย

“มาตรา ๑๒ บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไป
เพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตนหรือ เพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้ การดำเนินการ
ตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงเมือ่ ผูป้ ระกอบ
วิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว มิให้ถือว่าการกระทำนั้น
เป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง” หนังสือ แสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาหรือ Living Will
ตามมาตรา ๑๒ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นเครือ่ งมืออันหนีง่ ทีจ่ ะช่วยสะท้อนความต้องการของผูป้ ว่ ย
ไปยังแพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่ให้การดูแลรักษา ถือเป็นการวางแผนการรักษาล่วงหน้าอย่างหนึ่ง
แพทย์ พยาบาลที่เกี่ยวข้องในการรักษาและญาติใกล้ชิด ควรเคารพความประสงค์ของผู้ป่วยเพราะถือเป็น
สิทธิผู้ป่วยอย่างหนึ่ง กฎหมายมิได้บังคับผู้ป่วยให้ต้องทำหนังสือนี้ กล่าวได้ว่าหนังสือแสดงเจตนานี้มีส่วน
ช่วยให้คนเราสามารถปฏิเสธการักษาที่ ไม่จำเป็นของผู้ป่วยที่อยู่ในวาระสุดท้าย ผู้ป่วยสามารถขอเลือกตาย
อย่างสงบ มีโอกาสร่ำลากับคนใกล้ชิด ขณะเดียวกันแพทย์ พยาบาลก็มิได้ทอดทิ้งผู้ป่วยแต่อย่างใด หากยังให้
การดูแลรักษาตามอาการ เพื่อลดความทุกข์ทรมาน หนังสือแสดงเจตนานี้ยังช่วยให้เรามีโอกาสเตรียมพร้อม
ทางจิตวิญญาณ เพื่อระลึกถึงการเตรียมตัวตายในวันข้างหน้า ทำให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังของชีวิตมนุษย์

หนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้า (พินัยกรรมชีวิต)

การตายอย่างสงบ เป็นธรรมชาติและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เป็นสิทธิที่บุคคลพึงมีและพึงได้รับ
การเคารพ ยอมรับจากผู้อื่น สังคม และกฎหมาย แต่ปัญหาที่ทำให้หลายคนไม่สามารถตายอย่างมีศักดิ์ศรี
ได้เกิดขึน้ เนือ่ งจากไม่ได้แสดงเจตจำนงในการใช้สทิ ธินไ้ี ว้ลว่ งหน้า หรือเมือ่ เกิดเหตุการณ์คบั ขันขึน้ ทีเ่ ราไม่อยูใ่ นสภาพ
ทีจ่ ะบอกกล่าวความต้อง การทีจ่ ะตายดีได้ ก็จะมีผอู้ น่ื ญาติ แพทย์ มาตัดสินแทนเรา ซึง่ ก็เข้าใจได้วา่ ญาติอาจจะ
ไม่รคู้ วามจริงว่า ผูป้ ว่ ยอยูใ่ นภาวะใกล้ตายแล้ว หรือยังหวังทีจ่ ะให้คนทีต่ นรักหายและกลับบ้านได้ยงั มีอยูต่ ลอดเวลา
หรือแม้รู้แต่ก็คิดว่าต้องรักษาพยาบาลให้เต็มที่เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณให้ กับคนที่ตนรัก ยิ่งในครอบครัว
ที่มีญาติพี่น้องมาก ยิ่งยากแก่การตัดสินใจ
ปัจจุบันเราจึงเริ่มพูดถึงแนวคิด เรื่อง พินัยกรรมชีวิต (Living will) คือให้มีการแสดงความจำนงไว้
ล่วงหน้าได้ อาจจะระบุแนวทางปฏิบตั ทิ างการแพทย์ทเ่ี ราต้องการ หรือไม่ตอ้ งการในกรณีตา่ งๆ ไว้ในหลายประเทศ
มีกฎหมายรับรองในเรื่องนี้ และล่าสุด ประเทศไทยก็มีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งระบุ
ถึงสิทธิในการจากไปอย่างสงบตามธรรมชาติไว้ด้วย
บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็น ไปเพียงเพื่อยืดการตาย
ในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้
การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
ในกฎกระทรวงเมือ่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบตั ติ ามเจตนาของบุคคลตามวรรค หนึง่ แล้ว มิให้ถอื ว่า
การกระทำนั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง
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เจตนารมณ์ของกฎหมายนี้เป็นไปเพื่อรับรองสิทธิของผู้ที่ปรารถนาจะจากไป อย่างสงบ ตามความเชื่อ
ของตน และคาดว่าจะช่วยลดทอนปัญหาความขัดแย้งระหว่างญาติพี่น้อง และ ทีมผู้ให้การรักษา ซึ่งหลายครั้ง
จะพบว่ามีปัญหาระหว่างแนวคิดที่จะยื้อชีวิตและความเห็นที่ต้อง การปล่อยการตายให้เป็นไปตามธรรมชาติ

คำแนะนำสำหรับผู้ต้องการทำหนังสือแสดงเจตนา

๑. ผู้ทำหนังสือจะต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ และมีความเข้าใจในเนื้อหาของหนังสือแสดง
เจตนา โดยควรขอคำแนะนำจากแพทย์ พยาบาล หรือผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ในเรื่องนี้ในการกรอกข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ โดยผูท้ ำหนังสือสามารถเขียนหรือพิมพ์หนังสือด้วยตนเอง หรือใช้แบบฟอร์มของโรงพยาบาล
(หมายเหตุ สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล สามารถจัดทำแบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาไว้เองได้ : ดูตัวอย่าง
แบบฟอร์ม) กรณีที่เขียนหนังสือไม่ได้ หรือไม่สะดวกในการเขียนหนังสือ สามารถพูดสื่อสารกับคนอื่น เพื่อบอก
ความประสงค์ของตนเองได้ โดยให้ผู้อื่นช่วยเขียนหรือพิมพ์แทน แล้วให้ผู้ทำหนังสือลงชื่อหรือพิมพ์นิ้วหัวแม่มือ
ต่อหน้าพยาน ซึ่งอาจเป็นคนในครอบครัว คนใกล้ชิดที่ไว้วางใจก็ได้
๒. กฎหมายไม่ได้กำหนดอายุของผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาไว้ แต่ควรเป็นผู้ที่มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์
เพราะมีวฒ
ุ ภิ าวะในการตัดสินใจด้วยตนเองได้แล้ว กรณีเด็กหรือผูเ้ ยาว์ทย่ี งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะคือ มีอายุยงั ไม่ครบ
๒๐ ปีบริบรู ณ์ ต้องการทำหนังสือแสดงเจตนา จะต้องได้รบั ความยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดา มารดา หรือผูป้ กครอง
ที่ศาลแต่งตั้ง) โดยแพทย์ พยาบาลจะต้องให้ข้อมูล และธิบายแนวทางการรักษาให้ผู้ปกครอง เด็กหรือผู้เยาว์
และอาจต้องมีการวิเคราะห์สภาพจิต อารมณ์ในขณะนั้น และให้ผู้ปกครองและผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เท่าที่สามารถทำได้
๓. ทุกคนสามารถทำหนังสือแสดงเจตนาในขณะที่ยังมีสุขภาพดีอยู่ก็ได้ แต่ผู้ที่เหมาะสมคือ กลุ่มผู้ป่วย
ทีม่ คี วามเสีย่ งทีจ่ ะอยูใ่ นวาระสุดท้ายของชีวติ ตามการวินจิ ฉัย ของแพทย์ การกรอกเนือ้ หาในหนังสือทีร่ ายละเอียด
บางประการ ต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ พยาบาลหรือผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้
๔. การทำหนังสือแสดงเจตนาควรมีพยานรู้เห็นในขณะทำหนังสือแสดงเจตนาอย่างน้อย ๒ คน เช่น
สมาชิกในครอบครัว ญาติ เพือ่ นหรือคนใกล้ชดิ ก็สามารถเป็นพยานได้ เพือ่ ยืนยันความประสงค์ของผูท้ ำหนังสือ
รวมถึงเนื้อหาของหนังสือดังกล่าว
๕. เนื้อหาของหนังสือแสดงเจตนาจะระบุวิธีการรักษาผู้ป่วยที่ต้องการหรือไม่ต้อง การไว้ เช่น เมื่อเป็น
ผูป้ ว่ ยระยะสุดท้ายแล้ว ไม่ตอ้ งการเจาะคอเพือ่ ใส่ทอ่ ช่วยหายใจ หรือไม่ตอ้ งการถูกปัม๊ หัวใจ แต่ตอ้ งการเสียชีวติ
อย่างสงบ หรือต้องการเสียชีวติ ทีบ่ า้ นท่ามกลางคนในครอบครัว เป็นต้นเนือ้ หาในหนังสือจะไม่ระบุเรือ่ งทรัพย์สนิ
การทำพินยั กรรม หรือการจัดการเรือ่ งมรดกของผูท้ ำหนังสือ เพราะควรจัดทำเป็นเอกสารต่างหากออกไป โดยขอ
คำแนะนำจากผู้มีความรู้ทางกฎหมาย
๖. ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาควรจัดเก็บหนังสือไว้เอง หรือมอบให้บุคคลที่ใกล้ชิดเก็บรักษาไว้ และมอบ
สำเนาหนังสืออย่างละ ๑ ฉบับ ให้แก่ญาติ คนในครอบครัว พยาน หรือแพทย์ที่เคยทำการรักษาพยาบาลตนเอง
เพื่อให้ทราบความประสงค์ของผู้ทำหนังสือ
๗. เมื่อผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล ให้ผู้ป่วยหรือญาติ
นำหนังสือแสดงเจตนาหรือสำเนาหนังสือมาแสดงต่อแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาลโดยไม่ชกั ช้า
ในกรณีที่ไม่ได้นำหนังสือแสดงเจตนาหรือสำเนามาด้วย ญาติหรือผู้ป่วยควรแจ้งยืนยันต่อแพทย์ พยาบาลว่า
ผู้ป่วยได้ทำหนังสือแสดงเจตนาตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา ๑๒ และให้นำหนังสือแสดงเจตนามาแสดง
ในภายหลัง
๘. ในกรณีที่ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาหมดสติหรือไม่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ บุคคลที่ใกล้ชิดที่ผู้ทำ
หนังสือฯ ไว้วางใจให้ตดั สินใจแทน ควรปรึกษาหารือกับแพทย์ถงึ แนวทางการรักษาผูป้ ว่ ย อย่างไรก็ดี จะต้องเป็น
การตัดสินใจที่สอดคล้องกับความประสงค์ของผู้ป่วยที่ทำหนังสือ
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๙. ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาสามารถยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงหนังสือได้ทุกเมื่อ หรือถ้าทำหนังสือไว้
นานหลายปีแล้ว ก็ควรขอคำแนะนำจากแพทย์ พยาบาลในการปรับปรุง และควรแจ้งให้พยานหรือบุคคลใกล้ชดิ
ญาติหรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบในเรื่องนี้โดยไม่ชักช้า
ทั้งนี้ แม้ผู้ที่ปรารถนาจะจากไปอย่างสงบจะได้แจ้งความประสงค์ไว้ หากถึงเวลาที่ตัวเขาไม่สามารถ
บอกกล่าวชีแ้ จงความต้องการได้ ก็คงขึน้ อยูก่ บั ญาติ และผูใ้ ห้การรักษาว่าจะเคารพในความปรารถนาของผูท้ ก่ี ำลัง
จะจากไปหรือไม่การร้องขอการตายดีจะเป็นไปได้ ก็เมือ่ เราได้สอ่ื สารเรือ่ งความตายกันอย่างเนืองๆ ได้รบั รูค้ วามคิด
ความเห็น และ ความเชื่อของกันและกัน และท้ายที่สุด ถ้าเราเคารพในความต้องการของผู้ที่เรารัก และไม่เห็น
ความตายเป็นศัตรูทต่ี อ้ งเอาชนะการ ทำพินยั กรรมชีวติ ช่วยให้เราตายได้อย่างสงบ เพราะช่วยลดทอนความกังวล
ต่อผู้อยู่เบื้องหลัง ธุระ การงานที่คั่งค้าง หรือแม้แต่ช่วยให้มั่นใจว่าเราจะได้รับการดูแลให้ตายอย่างสงบได้ และ
ยังช่วยลดความสับสน และความขัดแย้งในหมู่ญาติว่าจะจัดการ ดำเนินการอย่างไรทุกคนสามารถทำ
พินัยกรรมได้ โดยการเขียนข้อความแสดงเจตจำนงของเราแก่ผู้ใกล้ชิดว่า เราต้องการให้เขาช่วยจัดการเรื่องราว
ต่างๆให้เราในยามที่เราไม่สามารถจัดการ ได้ด้วยตัวเอง เช่นในภาวะที่เราป่วยไม่สามารถสื่อสารได้หรือในเวลา
ที่เสียชีวิต
การทำพินัยกรรมชีวิตไม่ใช่เรื่องของผู้มี ฐานะ หรือมีทรัพย์สินจำนวนมากเท่านั้น ทุกคนที่เกิดมาล้วนมี
สมบัติบางอย่างที่ต้องดูแล เช่น ร่างกายของเรา ของใช้ส่วนตัว บ้าน คนที่รัก ครอบครัว ลูกหลาน เพื่อน การงาน
ความฝันหรือความปรารถนาบางอย่าง เช่น จะให้จัดการงานศพอย่างไร ทำพิธีอย่างไร กี่วัน เถ้ากระดูกเก็บดูแล
อย่างไร เสื้อผ้า ข้าวของเครื่องใช้ ของสะสมจะให้นำไปที่ไหน การงานที่ทำอยู่ จะส่งต่อให้ใคร จะฝากฝัง
วานให้ลูกหลานทำอะไร เป็นต้นในกรณีที่เราปรารถนาจะตายตาม ธรรมชาติอย่างสงบ คือไม่ต้องการได้รับ
การแทรกแซงด้วยเทคโนโลยีเพียงเพื่อยืดลมหายใจเพียงระยะ หนึ่ง เราก็สามารถระบุไปในพินัยกรรมชีวิตได้
(คำที่ถูกต้องคือ หนังสือแสดงเจตนา)

ประเด็นสำคัญที่เราควรพิจารณาในการเขียนพินัยกรรมชีวิต มี ๖ ประเด็นสำคัญ คือ

๑. เรา ต้องการให้ญาติ และทีมแพทย์ รักษา จัดการร่างกายของเราอย่างไร เช่นหากเราป่วยในภาวะ
ไร้สติจะให้ทำการใดกับเราบ้าง หรือเมื่อเราเสียชีวิตแล้ว
๒. เราต้องการจัดการทรัพย์สิน เงินทอง ประกันชีวิต หรือไม่บางกรณีอาจระบุถึงภาวะหนี้สินด้วย
๓. คนที่ใกล้ชิดเรา คนที่เรารัก ครอบครัว ลูก พี่น้อง ญาติ มิตรสหาย เราอยากให้เขาเป็นอย่างไร
ทำอะไร
๔. ประโยชน์ ทางสังคม ที่อยากให้คนทำแทนเรา เช่นบริจาคสิ่งของ ของสะสม หรือเครื่องใช้ของ
เราให้ใครบ้าง* (ทั้งนี้ก็ไม่ควรสร้างภาระ หรือรบกวนผู้อื่นมากนัก ตัวอย่างกรณีหนึ่ง อยากทำความดี บริจาค
อุปกรณ์การเรียนตามที่ต่างๆ ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายและการจัดการมาก กลับสร้างภาระให้แม่)
๕. การงานที่คั่งค้างของเรา จะให้ใครช่วยดำเนินการต่อ หรือจะให้ทำอย่างไร
๖. งานศพเรา อยากให้จัดอย่างไร บางคนเตรียมรูปแบบงานศพของตน ของชำร่วยว่าจะเอา
หนังสือแบบใด เขียนหนังสืองานศพของตัวเอง เป็นต้นเรา อาจระบุบุคคลที่เราปรารถนาให้เขาตัดสินใจ
และจัดการธุระต่างๆให้เรา ในยามที่เราไม่สามารถทำการต่างๆนั้นได้ อาจมีลำดับหนึ่ง สอง สาม
นอก จากนีบ้ างคนอาจจะเขียนบรรยายความรูส้ กึ ต่างๆ คำขอบคุณ คำขอโทษ ให้กบั สมาชิกในครอบครัว
ญาติ และเพือ่ นในเรือ่ งต่างๆด้วย หรืออาจใช้เทคโนโลยีชว่ ยบันทึกน้ำเสียงและภาพของเราเป็นทีร่ ะลึก บอกผ่าน
ความรู้สึก ความทรงจำ ความฝัน เจตจำนงให้คนที่อยู่ข้างหลังพินัยกรรมชีวิตนี้อาจเขียนขึ้นใหม่ทุกปีก็ได้
ตามเงื่อนไขของชีวิตที่เปลี่ยนแปลง

๑๙๒

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

ตัวอย่างพินัยกรรมชีวิต
หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข

เขียนที่ …...............................................................................................................…………………………..
วันที่ ………........................................................................................................................……………………..
ข้าพเจ้า (ชือ่ - นามสกุล) ………………………...........……………………….........…....………… อายุ…..................…..ปี
บัตรประชาชนเลขที่ …………………………………………………………………………………………………………….
ทีอ่ ยูท่ ต่ี ดิ ต่อได้ ……………………………........................................................................................................
...................................……………………………………………………………………………..………………………………….
...................................……………………………………………………………………………..………………………………….
...................................……………………………………………………………………………..………………………………….
เบอร์โทรศัพท์ …………………………………...………. เบอร์ที่ทำงาน …………………………..………………………
ขณะทำหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ และมีความประสงค์ที่จะแสดงเจตนาที่จะ
ขอตายอย่างสงบตามธรรมชาติ ไม่ตอ้ งการให้มกี ารใช้เครือ่ งมือใดๆกับข้าพเจ้า เพือ่ ยืดการตายออกไป
โดยไม่จำเป็นและเป็นการสูญเปล่าเมื่อข้าพเจ้าตกอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเมื่อข้าพเจ้าได้รับ
ทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บหรือโรคที่ไม่อาจรักษาให้หายได้
ข้าพเจ้าขอปฏิเสธการรักษาดังต่อไปนี้ (เลือกได้มากกว่า ๑ ข้อ)
- การเจาะคอเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจ รวมทั้งการถอดท่อช่วยหายใจ
- การใช้เครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งหยุดเครื่องช่วยหายใจ (กรณีใส่ไว้แล้ว)
- การให้สารอาหารและน้ำทางสายยาง รวมทั้งถอดสายยาง
- การเข้ารักษาในห้องไอ.ซี.ยู (I.C.U.)
- การกระตุ้นระบบไหลเวียน
- ขบวนการฟื้นชีพเมื่อหัวใจหยุด
- การรักษาโรคแทรกซ้อนด้วยยาหรือวิธีการรักษาใดๆ
.............................................……………………………………………………………………………………………………….
ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ให้บริการดังกล่าว โดยมิได้ทราบถึง
เนือ้ ความในหนังสือแสดงเจตนาฉบับนีห้ รือไม่ทราบความประสงค์ทแ่ี ท้จริงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอร้อง
ให้ผู้นั้นกรุณาหยุดบริการประเภทดังกล่าวด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะได้รับการดูแลรักษา
ด้วยการดูแลรักษา เพื่อบรรเทาอาการทุกข์ทรมาน โดยขอให้สถานพยาบาลหรือผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสาธารณสุขอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
.................... ความประสงค์ที่จะเสียชีวิตที่บ้าน
.................... การเยียวยาทางจิตใจอืน่ ๆ (กรุณาระบุ เช่น การสวดมนต์, การเทศนาของนักบวช เป็นต้น)

๑๙๓

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (ชือ่ นามสกุล) ……………………………................................………….……………………..
ในฐานะบุคคลใกล้ชิด (ถ้ามี) เป็นผู้แสดงเจตนาแทน เพื่อทำหน้าที่ตัดสินใจตามความประสงค์
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ทำหนังสือแสดงเจตนาต่อหน้าพยาน และทำสำเนาเอกสารมอบให้บุคคลใกล้ชิด และพยาน
เก็บรักษาไว้ เพื่อนำไปแสดงต่อสถานพยาบาลเมื่อข้าพเจ้าถูกนำตัวเข้ารักษาในสถานพยาบาลในครั้งแรก
ผู้แสดงเจตนา……………………………..........………………. ลงชื่อ
บุคคลใกล้ชิด……………………………………..........……….. ลงชื่อ
พยาน…………………………………………..........….……….... ลงชื่อ
พยาน………………………………………………............……... ลงชื่อ
พยานคนที่ ๑
ชือ่ - นามสกุล …………………......…………...........................………………… มีความสัมพันธ์เป็น ……………….……
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ………….......................................................................................................................
...............…………………………………………………………………………………………………………………………….
เบอร์โทรศัพท์ …………….....…............………..………. เบอร์ที่ทำงาน ………………………………………….......
พยานคนที่ ๒
ชือ่ - นามสกุล …………………......…………...........................………………… มีความสัมพันธ์เป็น ……………….……
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ………….......................................................................................................................
...............…………………………………………………………………………………………………………………………….
เบอร์โทรศัพท์ …………….....…............………..………. เบอร์ที่ทำงาน ………………………………………….......
บุคคลใกล้ชิดหรือญาติ
ชือ่ - นามสกุล …………………......…………...........................………………… มีความสัมพันธ์เป็น ……………….……
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ………….......................................................................................................................
...............…………………………………………………………………………………………………………………………….
เบอร์โทรศัพท์ …………….....…............………..………. เบอร์ที่ทำงาน ………………………………………….......

เอกสารอ้างอิง และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม :

๑. ออนไลน์เข้าถึงได้จาก : http://www.isaanlawyers.com/th, พินัยกรรมชีวิตในประเทศไทย.

๑๙๔

หมวดที่ ๓

พระคิลานุปัฏฐาก

(พระอาสาสมัครสาธารณสุขประจำวัด - อสว.)

กับการพัฒนาวัดและชุมชน

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

แผนการสอนที่ ๑๐
พระสงฆ์กับการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ...
สู่ “วัด” รอบรู้ด้านสุขภาพ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

เพือ่ ให้พระคิลานุปฏั ฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.) และผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในองค์ประกอบและความสำคัญของการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพสู่ “วัด” รอบรู้ด้านสุขภาพ
(Health Literate Temple)

เนื้อหาวิชา :




แนวคิดการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ
องค์ประกอบและแนวทางการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ
การพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ...สู่ “วัด” รอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Temple)

ระยะเวลา : ทฤษฎี ๓ ชั่วโมง
รูปแบบ/วิธีการสอน :		  การบรรยาย			
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม :

 การอภิปรายกลุ่ม

๑. วิทยากรนำเข้าสู่บทเรียน ด้วยคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ
มาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
๒. ร่วมกันสรุปผลจากความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มและเสนอความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่ม
๓. วิทยากรสรุปพร้อมให้คำเสนอแนะ

สื่อประกอบการเรียนการสอน/อุปกรณ์ :


คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระ อสว.)

สื่อการอบรม : ไฟล์นำเสนอ โปสเตอร์ แผ่นพับ ข่าวจากหนังสือพิมพ์
คำแนะนำสำหรับวิทยากร :

ควรจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนสนใจ
และจูงใจเข้าสู่บทเรียน และร่วมแสดงความคิดเห็น
 กิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้นผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมมากที่สุด


การประเมินผล :




สังเกตการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม
ประเมินจากการถาม - ตอบ

๑๙๖

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

ใบความรู้ที่ ๑๐.๑

แนวคิดการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ
การสร้างสุขภาพโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง
พระธรรมวรเมธีกรรมการมหาเถรสมาคม
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

การส่งเสริมสุขภาพ⁄ แนวคิด “สุขภาพดีแบบองค์รวม” คือส่งเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรคสูก่ ารมีสขุ ภาพดี
ทั้งกายและใจอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขและมีคุณธรรม

๑. ทำไม?...

บวร
บ้าน

โรงเรียน/ชุมชน
วัด

๒. อย่างไร?...

เป็นศูนย์กลาง
นำสู่...ความเป็นเลิศ/ความประเสริฐ

เรามีศาสนาพุทธเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจ คติธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ล้วนเป็นหลักทีจ่ ะนำไป
ปฏิบตั ิ สูก่ ารมีสขุ ภาพดี ภายนอก...กาย และภายใน...จิต คือ ป้องกันไม่ให้เกิดโรคเป็นกลไกสำคัญของการดำเนินชีวติ
ใช้ชีวิต อยู่ในสังคม สิ่งแวดล้อม ได้อย่างสุขสงบทั้งกายและใจสอดคล้องกับแนวคิด สุขภาพดีแบบองค์รวม นั่นเอง
ในอดีตพระสงฆ์เป็นหมอรักษาโรค ทางกาย...โดยใช้ยาสมุนไพร ทางใจ...โดยใช้ธรรมะเทศนาสัง่ สอน เป็น
ความลงตัวของสังคมไทย วิถชี วี ติ ทีม่ กี ารเอือ้ อาทร เอาใจใส่ตอ่ กัน พึง่ พากัน “วัดช่วยชาวบ้าน ชาวบ้านช่วยวัด”
ตามกำลังของตน อุปถัมภ์บำรุงวัดตามศรัทธา วัดเป็นศูนย์กลางเป็นเสมือนบ้านที่อบอุ่นหลังที่สอง เป็นวิถีชีวิต
แบบไทยๆ
ต่อมา...กระแสความทันสมัย ความเจริญทางวัตถุ ความเป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาแทนที่ วิถชี วี ติ ทีม่ วี ดั เป็น
ศูนย์กลาง ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ค่อยๆ ลดบทบาทไป
 แทนที่...คนมีสุขภาพดี ควรจะเพิ่มขึ้น
 กลับกลาย...เป็นคนป่วย ที่เพิ่มขึ้น เป็นการป่วยด้วยโรคทางใจเสียส่วนใหญ่ อันส่งผลให้เกิด
การเจ็บป่วยทางกายตามมา หรือถ้าทางกายป่วยอยู่เดิม ทำให้อาการป่วยทรุดลงไปอีกด้วยจึงเกิดแนวคิด...

๑๙๗

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

นำการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมคืนกลับสู่ชุมชน สู่วิถีชีวิตแบบเดิมๆ ด้วยหลัก “ธรรมานามัย” อันเป็นแนวคิด
ของ ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ ที่นำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
ด้วยวิธีปฏิบัติ ๓ ประการ ได้แก่
 กายานามัย ส่งเสริมสุขภาพกาย ด้วย
		  รั บ ประทานอาหารสุ ข ภาพให้ เ หมาะกั บ ตน และไม่ แ สลงกั บ โรค ใช้ อ าหารเป็ น ยา
เพื่อป้องกันโรค
		  ออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น กายบริหารด้วยท่าฤาษีดดั ตน รำตะบอง
จี้กง เป็นต้น
 จิตตานามัย ส่งเสริมสุขภาพจิตด้วย
		  ปรับความคิด ทัศนคติ ฝึกจิต พัฒนาจิต จิตที่เข้มแข็งจะสงบนิ่ง มีพลังส่งผลให้สุขภาพกายดี
		  นำพุทธธรรมบำบัด ได้แก่ ธรรมโอสถ สวดมนต์ แผ่เมตตา ทำสมาธิ เจริญสติวิปัสสนา
ปฏิบัติธรรม มาใช้รักษาโรค ใช้วัดเป็นที่พักจิตใจ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความสุข
สงบทางใจ
 ชีวิตานามัย ส่งเสริมสุขภาพดี จากการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม/ สิ่งแวดล้อม
		  สั ง คมดำเนิ น ชี ว ิ ต มี ห ลั ก ธรรมนำทางชี ว ิ ต ดำรงชี ว ิ ต ทางสายกลาง พอเพี ย งด้ ว ย
ความไม่ประมาท ประพฤติดี มีศีลธรรม รักษาศีล ๕ ให้บริสุทธิ์ มีคุณธรรม จริยธรรม
		  สิ่งแวดล้อมอยู่กับธรรมชาติ ผสมกลมกลืน ไม่ฝืนกฎแห่งธรรมชาติ รักษาสิ่งแวดล้อม
ให้สะอาด ปลูกสมุนไพร พืช ผัก ผลไม้ตามธรรมชาติ นำไปใช้เป็นอาหารและยาถ้าเรา
เข้าใจธรรมมะ/ธรรมชาติ ใช้ชวี ติ สอดคล้องกับธรรมมะ/ธรรมชาติ จะเกิดการสมดุลของชีวติ
มีสุขภาพดีทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ

แนวคิด

บทสรุป
เพื่อเป็นแนวคิดแนวทางในการดำเนินงาน

“วัดเป็นองค์กรที่เหมาะสม” เป็นต้นแบบ มีศักยภาพในการเผยแพร่ความรู้ แนวทางดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวม ด้วยหลัก “ธรรมานามัย” แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ให้พึ่งพาตนเองด้านสุขภาพอนามัย
เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และในบางครั้งรักษาโรคในเบื้องต้นได้
นอกจากนี้ เป็นการใช้สาธารณสุขมูลฐานในชุมชนได้เหมาะสม ปลอดภัย มีประโยชน์ สามารถทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานให้บริการด้านสุขภาพภาครัฐในชุมชนนั้นๆ ผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันในการบำบัด
รักษา และดูแลสุขภาพคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

แนวทาง

พระสงฆ์ต้องเข้าใจวิธีปฏิบัติที่เป็นเรื่องง่าย ทดลองใช้ดูแลสุขภาพตนเองในเบื้องต้น เพื่อจะได้
เผยแพร่การดูแลสุขภาพตามหลัก “ธรรมานามัย” ให้กับคนชุมชนได้อย่างถูกต้อง ก่อนที่จะนำไปใช้ต่อๆ กัน
 วัดที่ใช้เป็นศูนย์กลาง ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามหลัก “ธรรมานามัย” ต้องเริ่มที่
 การส่งเสริมสุขภาพกาย พระสงฆ์ควรฉันอาหารสุขภาพ ที่สามารถผลิตจากสวนสมุนไพร
หลีกเลี่ยงอาหารที่ก่อโทษต่อร่างกาย และออกกำลังกายที่เหมาะสม นอกเหนือจากการออกบิณฑบาต
กวาดลานวัด งานของวัด งานดูแลสวนสมุนไพร


๑๙๘

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

การส่งเสริมสุขภาพทางใจและชีวิต พระสงฆ์เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของพุทธศาสนาเป็นผู้นำ
ทางจิตวิญญาณ สามารถสร้างศรัทธาให้คนในชุมชนนั้นๆ นำเอาหลักธรรมะมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
อันส่งผลให้มีสุขภาพดี
พระสงฆ์ในวัดที่มีการใช้หลัก “ธรรมานามัย” จะมีสุขภาพดี แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคสูงถ้าอาพาธ
อยูก่ จ็ ะทำให้อาการดีขน้ึ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ พระสงฆ์ทด่ี แู ลสุขภาพด้วยหลัก “ธรรมานามัย” ทีม่ ปี ระสบการณ์
เห็นว่าดีตอ่ สุขภาพ จะสามารถถ่ายทอดรูปแบบการดูแลสุขภาพกับคนในชุมชนได้ เพือ่ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ก่อให้เกิดการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าในชุมชนนั้นๆ


๑๙๙

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

ใบความรู้ที่ ๑๐.๒

องค์ประกอบและแนวทาง
การดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ
คุณสมบัติของวัดส่งเสริมสุขภาพ ๕ ส
สะอาด ร่มรื่น

ชาวประชา
ร่วมพัฒนา

สงบ ร่มเย็น

ศิลปะ
ร่วมจิตวิญญาณ

สุขภาพ ร่วมสร้าง

๒๐๐

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

แบบประเมินมาตรฐานวัดส่งเสริมสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
เกณฑ์
		

รายละเอียด
มาตรฐาน
กิจกรรม		

๑. สะอาดร่มรื่น ๑.๑ อาคาร
สถานที่
- อาคาร
สถานที่
-  บริเวณ
และสภาพแวดล้อม
ภายในวัด

๑.๒ ห้องน้ำ
ห้องส้วม

๑. อาคารต่างๆ เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ
กุฏิ โรงครัว เป็นต้น มีความมั่นคง แข็งแรง
โดยมีพื้นฝาผนัง เพดานทำด้วยวัสดุคงทน
อยู่ในสภาพดี และสะอาด
๒. ภายในอาคารต่างๆ เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ
กุฏิ โรงครัว เป็นต้น มีการระบายอากาศที่ดี
ไม่มีกลิ่นเหม็น กลิ่นอับ และมีการจัดแสงสว่าง
ให้เหมาะสมต่อการทำกิจกรรมนั้น
๓. แบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนและเหมาะสม
๑. ห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือ มีจำนวน
เพียงพอสะอาดและปลอดภัยจัดแยก
ชาย - หญิง และพระภิกษุ มีข้อความหรือ
สัญลักษณ์ชัดเจน
- ส้วมชาย
๑ : ๕๐ คน
- ส้วมหญิง
๑ : ๕๐ คน
- ส้วมพระ - แม่ชี ๑ : ๖ รูป
๒. มีส้วมแบบนั่งราบ และมีราวจับ สำหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ*
๓. มีที่ปัสสาวะชาย ๑ : ๓๐ คน*
๔. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับ
ประเทศ (HAS)**

๑.๓ สุขาภิบาล ๑. มีบริการน้ำดื่ม/น้ำใช้ที่สะอาดและเพียงพอ
อาหาร
๒. โรงอาหาร และห้องครัว ต้องดำเนินการให้
และน้ำ
ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
๒.๑ บริเวณที่เตรียม - ปรุงและที่รับประทาน
อาหาร สะอาด ไม่วางอาหารบนพื้น
และใช้ช้อนกลางในการตักชิม
๒.๒ อาหารสด และอาหารแห้ง แยกเก็บ
เป็นสัดส่วน

๒๐๑

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

เกณฑ์
		

รายละเอียด
มาตรฐาน
กิจกรรม		

๒.๓ สารปรุงแต่งอาหาร อาหารที่ปรุงสำเร็จ
แล้ว น้ำดื่มเครื่องดื่ม และน้ำแข็ง บรรจุ
ในภาชนะที่สะอาดและมีการปกปิด
๒.๔ ภาชนะอุปกรณ์ต้องสะอาด ไม่ชำรุดและ
ไม่ใช้ปะปนกันระหว่างอาหารดิบและ
อาหารสุก
๒.๕ การล้างภาชนะอุปกรณ์ด้วยวิธีการ
อย่างน้อย ๒ ขั้นตอน ไม่ล้างบนพื้น
และเก็บอย่างถูกวิธี
๒.๖ ในครัวต้องมีที่รองรับเศษอาหาร
๒.๗ ผู้ปรุง ผู้เสริฟ (ผู้ประเคน) ต้องแต่งกาย
สะอาด และล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัส
อาหารทุกครั้ง
๒. โรงอาหาร ห้องครัว/ร้านอาหาร/แผงลอย
ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาล
อาหาร*
๓. โรงครัว โรงอาหาร มีบ่อดักขยะ/บ่อดักไขมัน
ใช้งานได้ดี ถ้าไม่มีท่อสาธารณะต้องมีบ่อซึม*
๔. โรงอาหารห้องครัว/ร้านอาหาร/แผงลอย
ผ่านเกณฑ์ Clean Food Good Taste**
๑.๔ ขยะ, การ
จัดการ
น้ำเสีย
และเหตุ
รำคาญ

๑. มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ทำความ
สะอาดง่าย ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด
๒. มีการเก็บรวบรวมและจัดการขยะมูลฝอย
ตามหลักสุขาภิบาล
๓. จัดการน้ำเสีย ที่ถูกหลักสุขาภิบาลโดยมี
รางหรือท่อระบายน้ำรอบบริเวณไม่อุดตัน
๔. ในบริเวณวัดไม่มีน้ำขังนองและไม่เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

๒๐๒

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

เกณฑ์
		

รายละเอียด
มาตรฐาน
กิจกรรม		

๕. มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล และแยกเป็น ๓ ประเภท คือ
มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่
และมูลฝอยอันตราย รวมทั้งมีการทำความ
สะอาดอย่างสม่ำเสมอ*
๖. ไม่พบขยะมูลฝอยตกค้าง หรือตกหล่นตาม
พื้นถนน ท่อ หรือทางระบายน้ำ รวมถึงพื้นที่
ใช้สอยอื่นๆ*
๗. มีการจัดการเหตุรำคาญ ไม่มีกลิ่นเหม็น ควัน
ฝุ่นละออง เสียงดัง หรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผล
กระทบต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง *
๘. มีการนำขยะมูลฝอยไปแปรสภาพและใช้
ประโยชน์ เช่น ทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก
ขยะหอม ไบโอแก๊ส ฯลฯ
๑.๕ การป้องกัน ๑. ภาชนะขังน้ำทุกภาชนะไม่มีลูกน้ำยุงลาย
ควบคุมโรค ๒. สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
๓. มีการประเมินผลการดำเนินงานโดย
คณะกรรมการของวดทุกเดือน (ค่า CI)*
๔. สุนัขและแมว เพศเมีย ทุกตัวในบริเวณวัด
ได้รับการทำหมันหรือฉีดยาคุม*
๕. ชุมชนมีส่วนรวมในการทำความสะอาดวัด
อย่างสม่ำเสมอ**
๖. จัดพื้นที่ หรือมีโรงเรือนสำหรับสุนัขและแมว
พักอาศัยอย่างถูกสุขลักษณะ และมีการแยก
สัตว์ป่วย**
๑.๖ การป้องกัน ๑. พื้นอาคารไม่ลื่น สภาพลานจอดรถ ไม่เสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ
อุบัติภัย
และการ ๒. มีอุปกรณ์หรือมาตรการป้องกันอัคคีภัย*
๓. มีเอกสารแสดงถึงการตรวจสอบสภาพ
จราจร
การใช้งานของถังดับเพลิง*
๔. ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัย**

๒๐๓

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

เกณฑ์
		

รายละเอียด
มาตรฐาน
กิจกรรม		

๕. มีแผนรองรับกรณีสาธารณภัย เช่น จัดศูนย์
พักพิงชั่วคราวผู้ประสบสาธารณภัยในวัด**
๖. มีการซ่อมแผนกรณีเกิดสาธารณภัยโดยการมี
ส่วนรวมของชุมชน**
๑.๗ การควบคุม ๑. มีการติดป้ายเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณประตูเข้า - ออก
การบริโภค
วัด หรือที่เห็นชัดเจนตามความเหมาะสม
ยาสูบ*
๒. บริเวณวัดไม่มีการจำหน่ายและบริโภค
และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่มีการถวายยาสูบ
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์* แก่พระภิกษุสงฆ์
๓. มีการติดเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ ในอาคาร
และบริเวณวัด*
๔. ไม่มีการสูบบุหรี่หรือพบการสูบบุหรี่
ในบริเวณวัด*
๕. มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษพิษภัย
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาเสพติด
ในการเทศนาบรรยายธรรม*
๖. พระภิกษุสงฆ์ไม่สูบบุหรื่เพื่อเป็นตัวอย่างและ
ผู้นำทางสุขภาพของชุมชน*
๗. มีนโยบายในการห้ามสูบบุหรี่ในวัด**
๘. สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนโดยรณรงค์ให้วัด
เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ๑๐๐% ไม่พบก้นบุหรี่
ซองบุหรี่**
๙. มีกลไกและมาตรการป้องกันยาเสพติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ในวัด และ
ในชุมชน เช่น มีกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา
กฐินปลอดเหล้า, งานศพปลอดเหล้า ฯลฯ* *
๒. สงบร่มเย็น ๒.๑ เทศนา
๑. มีการสอดแทรก เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
- การเทศนา
บรรยาย
และป้องกันโรค ในการเทศนาและบรรยาย
ปฏิบัติธรรม
ธรรมและ
ธรรมแก่ชุมชน
ทำบุญ
การให้
๒. ให้คำปรึกษาด้าน สุขภาพอนามัยทั้งทางกาย
คำปรึกษา
และจิตใจ ทั้งราย บุคคล และครอบครัวได้

๒๐๔

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

เกณฑ์
		

รายละเอียด
มาตรฐาน
กิจกรรม		

๓. มีเอกสารความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ในการเทศนาสำหรับชุมชน*
๔. มีการผลิตสื่อการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเผยแพร่
ได้อย่างเหมาะสม **
๕. บุคลากรในวัดให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
แก่ชุมชนเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มแม่บ้าน**

- กิจกรรมที่
เอื้อต่อการ
ส่งเสริม
สุขภาพ

๓. สุขภาพ
ร่วมสร้าง
- กิจกรรม
ส่งเสริม
สุขภาพ
บุคลากร
ในวัด

๒.๒ การจัด
กิจกรรม
และบรรยากาศให้
เอื้อต่อการ
ส่งเสริม
สุขภาพ

๑. จัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด และจัดกิจกรรม
เหมาะสมแก่เพศและวัย ให้เอื้ออำนวยต่อ
การดูแลและรักษาสุขภาพ
๒. ไม่มีอบายมุขภายในวัด
๓. จัดมุมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
๔. มีสื่อเผยแพร่ที่สนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอก
๕. มีการปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้เด็ก
และเยาวชน*
๖. จัดกิจกรรมการเข้าค่ายหรือโครงการอบรม
พัฒนาจิตใจให้แก่กลุ่มหรือชุมชนได้*
๗. เป็นที่ศึกษาดูงาน จัดการอบรมประชุม
สัมมนาในด้านสุขภาพจิตชุมชนและ
ด้านอื่นๆ ได้**

๓.๑ การดูแล
สุขภาพ
บุคลากร
ในวัด

๑. มีองค์ความรู้ หรือแสวงหา ความรู้ ดูแล
สุขภาพตนเอง การส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค
๒. มีการตรวจสุขภาพและการตรวจคัดกรองโรค
ตามชุดสิทธิประโยชน์*
๓. มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ให้กับพระในรายที่มีผลการตรวจผิดปกติ
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและการ
เจ็บป่วยทั่วไป**

๒๐๕

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

เกณฑ์
		

รายละเอียด
มาตรฐาน
กิจกรรม		

๔. มีการแนะนาการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ
ในรายที่จำเป็น**
๓.๒ พฤติกรรม ๑. มีความรู้ตามหลักโภชนาการ
การบริโภค ๒. มีกิจกรรมส่งเสริมด้านโภชนาการ*
๓. มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการ**
๔. ชุมชนสามารถจดรายการอาหารส่งเสริม
สุขภาพในงานเทศกาลหรืองานบุญต่างๆ**
๕. ส่งเสริมให้ร้านค้า จำหน่ายอาหารส่งเสริม
สุขภาพ**
๓.๓ การดูแล
สุขภาพ
ช่องปาก

๑. มีวามรู้เรื่องทันตสุขภาพผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์
การประชุม/อบรม/สัมมนา หรือเรียนรู้
ด้วยตนเอง
๒. ดูแลอนามัยชองปากตนเองเช้าและก่อนนอน
ทุกวัน
๓ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพ เช่น มีแปรงสีฟัน ยาสีฟัน มุมความรู้
๔. มีการตรวจสุขภาพฟันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
และให้บริการตามความเหมาะสม*
๕. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้วัดอื่นๆ**
๖. พระสงฆ์เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรม
ให้ชุมชน**

๓.๔ การออกกำลังกาย

๑. ส่งเสริมกิจกรรมทางกายหรือออกกำลังกาย
เช่น การบริหารร่างกายอย่างสม่ำเสมอ
ด้วยอาการสำรวม เหมาะสม พอดีในที่อันควร
๒. พระภิกษุสงฆ์ เทศน์สั่งสอนเกี่ยวกับการ
ออกกำลังกาย*
๓. สนับสนุนให้มีลานกีฬาและกิจกรรมการ
ออกกำลังกายในวัดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ**

๒๐๖

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

เกณฑ์
		

รายละเอียด
มาตรฐาน
กิจกรรม		

๓.๕ ระบบดูแล ๑. มีมุม/ห้องพยาบาล/มีตู้ยาสามัญประจำบ้าน/
สมุนไพร
และส่งต่อ
๒. มีระบบการประสานการส่งต่อ เมื่อเจ็บป่วย
เมื่อ
ต้องรักษาในสถานพยาบาล
เจ็บป่วย
๓. มีระบบการดูแลปฐมพยาบาลโดยพระสงฆ์
ดูแลกันเอง*
๔. มีระบบการดูแลพระภิกษุสงฆ์ที่ติดเตียง
หรืออาพาธ*
๔. ศิลปะร่วมจิต ๔.๑ ส่งเสริม
การศึกษา
(วิญญาณ)
ธรรมะและ
- ดำรงรักษา
สนับสนุน
สืบสาน
ให้เป็น
ศิลปะ
แหล่งศึกษา
วัฒนธรรม
หาความรู/้
ประเพณี
ดูงาน
และ
ภูมิปัญญา ๔.๒ ประเพณี
- กิจกรรมที่
วัฒนธรรม
เอื้อต่อการ
ภูมิปัญญา
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
๔.๓ การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

๑. เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ แหล่งดูงาน เช่น
พิพิธภัณฑ์ บันทึก/ใบลาน หนังสือ เอกสาร
นิทรรศการ
๒. ส่งเสริมการศึกษาธรรมะ เช่น เข้าค่าย
คุณธรรม ประกวดอ่านภาษาบาลี สอนธรรมะ
วันอาทิตย์ บวชสามเณรภาคฤดูร้อน บวชชี
พราหมณ์ สอนธรรมะในโรงเรียน เป็นต้น*
๑. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
เช่น งานสงกรานต์ ลอยกระทง เข้าพรรษา
การจักสาน หัตถกรรม เป็นต้น
๒. กิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน เช่น การแพทย์แผนไทย เป็นต้น*
๓. มีสวนสมุนไพรสาธิต**
๔. ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในวัดและชุมชน**
๑. ปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนัก
ให้ชุมชนในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เช่น เป็นแกนการรณรงค์
๒. ส่งเสริมการดำเนินการอนุรักษ์ป่าชุมชน
ปลูกผักปลอดสารพิษ ทำปุ๋ยชีวภาพ*
๓. สร้างเครือข่ายประสานงานกับวัด องค์กร
อื่นๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม **

๒๐๗

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

เกณฑ์
		

รายละเอียด
มาตรฐาน
กิจกรรม		

๔. ส่งเสริมเยาวชนในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
โดยพระภิกษุ **

๕. ชาวประชา ๕.๑ มีนโยบาย
ร่วมพัฒนา
แผนงาน
- มีส่วนร่วม
ในการ
พัฒนา
การบริหาร
กรรมการ
กฎ ระเบียบ
- กระบวน
การพัฒนาสู่
“วัดส่งเสริม
สุขภาพ”

หมายเหตุ

๑. มีนโยบายการดำเนินงาน
๒. มีคณะกรรมการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ
๓. มีการสื่อสารให้สาธารณชนทราบ
๔. มีการจัดทำแผนและดำเนินงานตามแผน
โครงการโดยชุมชนมีส่วนร่วม*
๕. มีการสร้าง/พัฒนาแกนนำพระสงฆ์*
๖. มีการสนับสนุนจากภาคส่วนท้องถิ่น/ชุมชน
ในการดำเนินกิจกรรมตามแผนและโครงการ
โดยชุมชนมีส่วนร่วม*
๗. ประเมินผลดำเนินงาน “วัดส่งเสริมสุขภาพ”
ได้ด้วยตนเอง**
๘. มีนวัตกรรมในด้านการพัฒนาเชิงระบบ
ดำเนินงานและสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน**
๙. ชุมชนมีส่วนรวมในการจัดหางบประมาณ
เพื่อการบำรุงรักษา ซ่อมแซมวัด**

* มาตรฐานระดับระดับก้าวหน้า
** มาตรฐานระดับยั่งยืน

๒๐๘

ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

ใบความรู้ที่ ๑๐.๓

การพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ...
สู่ “วัด” รอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Temple)
ความหมายของความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ คือ ระดับของบุคคล ประชาชน ที่ได้รับหรือ เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร สุขภาพ
และ สามารถ เข้าใจ ข้อมูลพื้นฐาน ด้านสุขภาพ และ บริการสุขภาพที่จำเป็น เพื่อ นำไปสู่ การวิเคราะห์ และ
ตัดสินใจ ด้านสุขภาพ ที่เหมาะสม
“Health literacy is the degree to which individual have the capacity to obtain, process,
and understand basic health information and services needed to make appropriate health
decisions.” Ref. US. Dept. of Health and Human Services. ๒๐๐๐ Healthy People ๒๐๑๐
ที่มา : http://hpc๕.anamai.moph.go.th/director/data/HL/HLO_chanuanthong.pdf

วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ : Health Literate Temple

คุณลักษณะของบุคคลที่รอบรู้ ด้านสุขภาพ

๑. เข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวตามแผนการรักษาด้วยตนเอง รวมถึงการดูแลตนเองที่มีความซับซ้อน
๒. สามารถวางแผนและปฏิบัติตามแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
๓. เมื่อเผชิญหลายทางเลือกที่ต้องตัดสินใจ ก็สามารถเลือกทางเลือกที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
๔. เมื่อจําเป็นต้องได้รับบริการสุขภาพ รู้ว่าจะไปรักษาที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร
๕. สามารถแลกเปลี่ยนและแบ่งปันเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับผู้อื่นในชุมชน และสามารถ
ที่จะกําหนดประเด็นปัญหาด้านสุขภาพของชุมชุนและสังคมได้

๒๐๙

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

กรอบแนวคิดการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ

๒๑๐

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

แผนการสอนที่ ๑๑
การฝึกปฏิบัติงาน
(ฝึกปฏิบัติงานจริง ๓๐ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

เพื่อให้พระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) และผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติและมีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพดูแลพระสงฆ์สามารถนำความรู้ที่ได้
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั กิ ารดูแลพระสงฆ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยั และถูกต้องตามหลักวิชาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาวิชา :

ฝึกปฏิบัติงานจริงในวัดและชุมชนตามองค์ความรู้ ที่ ๑ - ๑๐ ในการดูแล
กลุ่มที่ ๑ พระสงฆ์และโยมอุปัฏฐากที่มีสุขภาพดี ให้คำแนะนำเทศนาการส่งเสริมสุขภาพ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ที่วัดและชุมชน
กลุม่ ที่ ๒ พระสงฆ์และโยมอุปฏั ฐาก ทีม่ พี ฤติกรรมสุขภาพเสียงหรือพระสงฆ์ทด่ี แู ลช่วยเหลือตัวเอง
ได้บ้าง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคที่พบบ่อย การใช้หลักธรรมวินัยในการดูแลสุขภาพ การใช้ยาหรือ
การแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ การให้คำปรึกษาดูแลภาวะร่างกาย จิตใจ การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น
กลุ่มที่ ๓ พระสงฆ์ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ/ทุพพลภาพ (ติดเตียง) เช่นการพลิกตะแคงตัว
การถวายอาหารทางสายยางที่วัด การดูแลการฉันยา การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม


๒๑๑

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

แผนการสอนที่ ๑๒
การวัดและการประเมินผล (๒ ชั่วโมง)
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

เพือ่ ประเมินระดับ/วัดระดับความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และการปฏิบตั ติ ามบทบาทพระคิลานุปฏั ฐาก
(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) เพือ่ ให้การถวายการดูแลพระสงฆ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพมีความปลอดภัย
เพื่อพระสงฆ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักพระธรรมวินัย

เนื้อหาวิชา :



ทดสอบและประเมินผลภาคทฤษฎี
ทดสอบและประเมินผลภาคปฏิบัติ

เกณฑ์การประเมิน :



ผ่านการทดสอบและประเมินผลภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
ผ่านการทดสอบและประเมินผลภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

๒๑๒

ภาคผนวก

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

คู่มือแนวทางการสอน
หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.)
หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง
ลำดับที่
เนื้อหาวิชา
			

หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

หมวดที่ ๑ หลักพระธรรมวินัยกับการดูแลสุขภาพ
แผนการสอนที่ ๑

แนวทางการปฏิบัติของพระสงฆ์ที่สอดคล้องกับพระธรรมวินัย
และสถานการณ์สุขภาพที่เชื่อมโยงกับกิจวัตร ๑๐ อย่าง
ของพระสงฆ์
• แนวทางการปฏิบัติของพระสงฆ์
• การปฏิบัติตนเป็นผู้ป่วยที่ดี
• การเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่ดี
• การดูแลพระสงฆ์อาพาธ และทุพพลภาพ
• สิทธิและกฎเกณฑ์ที่พระสงฆ์ควรทราบ

๓

-

แผนการสอนที่ ๒

๒

-

แผนการสอนที่ ๓

รู้เรา...รู้เขา (Reflection)
๒
• เป้าหมายชีวิต
• อุดมการณ์ชีวิต
• การประเมินสภาวะและพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง		

-

สถานการณ์พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ
• สถานการณ์พระสงฆ์ในปัจจุบัน
• สถานะสุขภาพของพระสงฆ์และความจำเป็นในการดูแล
		 พระสงฆ์

หมวดที่ ๒ การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลพระสงฆ์ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
แผนการสอนที่ ๔

การรู้จักและเข้าใจร่างกาย
• กลไกร่างกายแบบตะวันออกได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร
		 ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท ระบบต่อไร้ท่อ
		 ระบบภูมิคุ้มกัน
• กลไกร่างกายแบบตะวันออกเป็นศาสตร์แห่งชีวิต
• ธรรมชาติบำบัด

๒๑๔

๓

-

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

ลำดับที่
เนื้อหาวิชา
			

หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

แผนการสอนที่ ๕

ปัจจัยการเกิดโรคตามพระไตรปิฎกและกลไกการเกิดโรค
ในปัจจุบัน
• โรคความดันโลหิตสูง
• โรคเบาหวาน
• ข้อเข่าเสื่อม
• ภาวะสมองเสื่อม
• โรคอ้วน 		
• โรคไต
• โรคตับ			
• โรคตา

๔

-

แผนการสอนที่ ๖

การส่งเสริมสุขภาพ “พระสงฆ์สุขภาพแข็งแรง วัดมั่นคง
ชุมชนเป็นสุข”
• อาหารและโภชนาการ
• กิจกรรมบริหารกายที่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์
• การดูแลสุขภาพช่องปาก
• การส่งเสริมสุขภาพจิตและการจัดการความเครียด
• ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดูแลสุขภาพ

๔

๒

แผนการสอนที่ ๗

ภาวะวิกฤติกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
• การประเมินภาวะวิกฤติ
• การหมดสติ เป็นลม การนวดหัวใจ
• การห้ามเลือด
• หกล้ม กระดูกหัก ข้อเท้าแพลง
• การส่งต่อ (Refer)

๓

๓

การดูแลช่วยเหลือพระสงฆ์เบื้องต้น
• การตรวจร่างกายเบื้องต้น (ความดันโลหิต อุณหภูมิร่างกาย
		 ชีพจร และการหายใจ)
• การเช็ดตัวลดไข้
• การทำแผล
• การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
• การช่วยเหลือพระสงฆ์ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
• ดูแลจัดท่านั่ง ท่านอน การลุกจากเตียง
• การดูแลการใช้ยาในพระสงฆ์

๔

๓

แผนการสอนที่ ๙

๒

-

แผนการสอนที่ ๘

รู้เท่าทันชีวิตและความตาย
• หลักปฏิบัติมรณานุสติ
• การทำการทำพินัยกรรมชีวิต (Living Will)

๒๑๕

คู่มือแนวทางการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

ลำดับที่
เนื้อหาวิชา
			

หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

หมวดที่ ๓ พระคิลานุปัฏฐาก(พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.)
กับการพัฒนาวัดและชุมชน
แผนการสอนที่ ๑๐ พระสงฆ์กับการพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพสู่...“วัด”
รอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Temple)
• แนวคิดการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ
• องค์ประกอบและแนวทางการดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ
• การพัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพ...สู่ “วัด” รอบรู้ด้านสุขภาพ
		 (Health Literate Temple)

๓

-

แผนการสอนที่ ๑๑ การฝึกปฏิบัติงาน
ฝึกปฏิบัติงานจริงในวัดและชุมชนตามองค์ความรู้ ที่ ๑ - ๑๐
ในการดูแล
กลุ่มที่ ๑ พระสงฆ์และโยมอุปัฏฐากที่มีสุขภาพดี
ให้คำแนะนำเทศนาการส่งเสริมสุขภาพ สร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ที่วัดและชุมชน
กลุ่มที่ ๒ พระสงฆ์และโยมอุปัฏฐาก ที่มีพฤติกรรม
สุขภาพเสียงหรือพระสงฆ์ทด่ี แู ลช่วยเหลือตัวเองได้บา้ ง ให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับการป้องกันโรคที่พบบ่อย การใช้หลักธรรมวินัยในการ
ดูแลสุขภาพ การใช้ยาหรือการแพทย์ทางเลือกในการดูแล
สุขภาพ การให้คำปรึกษาดูแลภาวะร่างกาย จิตใจ การดูแล
ช่วยเหลือเบื้องต้น
กลุ่มที่ ๓ พระสงฆ์ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ/
ทุพพลภาพ(ติดเตียง) เช่นการพลิกตะแคงตัว การถวายอาหาร
ทางสายยางที่วัด การดูแลการฉันยา การจัดสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสม

๓๐

-

แผนการสอนที่ ๑๒ การวัดและการประเมินผล

๑

๑

รวม

๓๑

๓๙

๒๑๖

ภาพกิจกรรมสำคัญ
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