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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั แบบผสมผสาน ใช้รปู แบบวิจยั 2 รูปแบบ คือ การวิจยั เชิงปริมาณใช้วธิ แี จก
แบบสอบถามผูส้ งู อายุทเี่ ข้าศึกษาในโรงเรียนผูส้ งู อายุจงั หวัดร้อยเอ็ดและการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์
เชิงลึก และการสนทนากลุม่ กับผูน้ �ำ ท้องถิน่ , ผูบ้ ริหารโรงเรียนผูส้ งู อายุ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น, ตัวแทน
ภาครัฐจากโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด

การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธในโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า สุขภาวะด้านกาย
เป็นการพัฒนาร่างกายให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในทางเป็นคุณประโยชน์เกื้อกูล ไม่
เกิดโทษ รู้จักบริโภคปัจจัยสี่ให้มีคุณค่าสูงสุด ไม่บริโภคตามค่านิยม ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ สุขภาวะด้าน
จิตใจ เป็นการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธในโรงเรียนผูส้ งู อายุจงั หวัดร้อยเอ็ดให้ได้รบั ความรู้ ได้ฝกึ ปฏิบตั ิ
ด้านสมาธิ สวดมนต์เช้า-เย็น และก่อนนอน สุขภาวะด้านปัญญา เป็นการฝึกให้ผู้สูงอายุดำ�รงตนอยู่ในความไม่
ประมาท ไม่ลุ่มหลงมัวเมา รู้เท่าทัน รู้สึกสบายใจ มีสติอยู่กับตัวเอง ไม่คิดมาก มีความรู้ความเข้าใจในตัวเอง สุข
ภาวะด้านสังคม เป็นความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น อันได้แก่ สมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน
และเพื่อนบ้าน
นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ พบว่า สุขภาวะด้านร่างกาย ได้ดำ�เนินกิจกรรม
ต่างๆ มีการไหว้พระสวดมนต์ การนั่งสมาธิ การเป็นอยู่ที่สอดคล้องเกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อม การทำ�กิจกรรมต่างๆ
ที่เหมาะสมกับวัย การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง สุขภาวะด้านจิตใจ มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม การฝึกจิต
ให้มีความอดทน การดำ�รงชีวิตแบบพุทธมุ่งสร้างสุขภาพใจให้ เข้มแข็ง การพัฒนาจิตใจให้มีอารมณ์ดี มีจิตใจที่
เปี่ยมไปด้วยความสุข สุขภาวะด้านปัญญา มีกิจกรรมการเรียนรู้คุณค่าและการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ความสุข การใช้หลักธรรมทาง พระพุทธศาสนา ในการแก้ปัญหาชีวิต สุขภาวะด้านสังคม มีกิจกรรมการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัว ชุมชน และสังคม
คำ�สำ�คัญ : การส่งเสริม; สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ; โรงเรียนผู้สูงอายุ
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Abstract

This research is a mixed method research by using the form of two research methods,
namely quantitative research that was used to distribute a questionnaire for the elderly who
attended school for the elderly in Roi Et Province and qualitative research that was used indepth interviews and focus group discussions with local leaders, geriatric school administrators,
village health volunteers and government representatives from schools for the elderly people
in Roi Et Province.
The Promotion of Buddhist holistic well-being in schools for the elderly, Roi Et Province found that : physical well-being is the development of the body to be able to relate to
the physical environment in a way that is beneficial, harmless, and knows how to consume the
four factors to the highest value, do not consume according to the values which may have a
negative effect on health, psychological well-being, it promotes Buddhist holistic well-being
in school for the elderly, Roi Et Province, has gained knowledge, practiced meditation, praying
in the morning-evening and before going to bed, intellectual well-being is a training for the
elderly to stay in negligenceม not obsessed knowing, feeling at ease, being self-conscious, not
thinking too much, having knowledge and understanding of oneself, social well being, it is able
to co-exist with others such as family members, friends, colleagues and neighbors.
The innovation for promoting Buddhist holistic well-being found that : physical
well-being, it was carried out various activities, namely worshiping-praying, meditating, being
in harmony with the environment, activities age appropriate, self-sufficient living, psychological well-being, there is activity of mind volunteering to develop the environment, training the
mind to have patience, living a Buddhist way of life aims to strengthen mental health, mental
development to have a good mood, having a happy mind, intellectual well-being, there is
the value learning activities and happy living in harmony with the environment, there is using
Buddhist principles in solving life problems, social well being, there are activities to build good
relationships with family, community and society.
Keywords: Promotion; Buddhist holistic well-being; School for the elderly
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1. บทนำ�

ผู้สูงอายุในสังคมไทยนั้นเป็นที่เคารพยกย่องมีคุณค่าทั้งต่อครอบครัวและสังคม ผู้สูงอายุเป็นที่พึ่งที่
ยึด เหนีย่ วทางจิตใจของลูกหลาน คอยปกป้องคุม้ ครองให้ลกู หลานมีความสุข ให้ความอบอุน่ ร่มเย็น เป็นทีเ่ คารพ
นับถือ เป็นศูนย์กลางของจิตใจลูกหลาน สังคมไทยปัจจุบนั ให้การยกย่องการเป็นผูส้ งู อายุเพราะผูส้ งู อายุเป็น เสา
หลัก สิง่ ทีแ่ สดงให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนคือการมีวนั ผูส้ งู อายุทกี่ �ำ หนดขึน้ ในวันตรุษสงกรานต์ของทุกปี โดยลูก
หลานแม้จะอยูห่ า่ งไกลก็จะเดินทางกลับมาแสดงความเคารพ ผูส้ งู อายุจงึ เป็นเสมือนศูนย์กลางของจิตใจ สำ�หรับ
ลูกหลานผู้สูงอายุมีคุณค่าต่อ สังคม การเป็นผู้สูงอายุมีคุณค่าต่อสังคม เพราะทุกท่านได้ผ่านการทำ�ความดีมา
แล้วอย่างน้อยที่สุดคือ การได้เลี้ยงดูลูกหลานจนเติบโตเป็นคนดี มีหน้าที่การงานดี นอกจากนี้ผู้สูงอายุต่างก็มี
ประสบการณ์ ชีวติ มากมาย สามารถแยกแยะสิง่ ใดถูกสิง่ ใดผิด ประสบการณ์ความรูเ้ หล่านีย้ อ่ มสืบสานภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นต่อไปสู่คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี ทั้งวัฒนธรรมประเพณี พิธีกรรมต่างๆ นั้นต้องอาศัย ประสบการณ์จากผู้
สูงอายุ นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังมีบทบาทในฐานะผู้ผลิตสร้างรายได้เลี้ยงดูลูกหลาน หรือเคยเป็นกำ�ลังสำ�คัญด้าน
เศรษฐกิจมาก่อน ท่านจึงเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาแก่ชุมชนและสังคม ผู้สูงอายุมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว กล่าว
คือ เป็นแหล่งความรู้ ความชำ�นาญที่มีคุณค่า เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และเป็นสายใยแห่งครอบครัว
เชื่อมต่อระหว่างบุคคลในช่วงวัยต่างๆ
จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ประเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างเห็นได้ชดั เจน ทัง้ นีย้ อ่ มเป็นผลมาจาก
การพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้วถิ ชี วี ติ ของคนไทยมีการเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม การขยายตัวของเขตเมือง
การเพิม่ ของประชากร การอพยพย้ายถิน่ ฐานเพือ่ ขายแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ รวมทัง้ วิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจ ทำ�ให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนไทยเปลี่ยนไปจากเดิม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ ที่มีผลต่อภาวะสุขภาพ การเกิดโรคมีผลมาจากพฤติกรรมทางสังคมหรือโรคติดต่อมากขึ้น
ในทุกช่วงอายุ โดยเฉพาะผูส้ งู อายุ การก้าวเข้าสูว่ ยั สูงอายุจงึ จำ�เป็นต้องให้ความสำ�คัญทัง้ ในเรือ่ งการดูแลสุขภาพ
อนามัยทีเ่ หมาะสมอันจะส่งผลต่อการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ในการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุนนั้ จึงมุง่ เน้นในการดูแลให้ผู้
สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เพียงพอ และมีความสามารถในการดูแลตนเองได้ รวมทั้ง การปฏิบัติ
กิจวัตรประจำ�วันของตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของบุคคลอื่นหรือบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่น้อง (ยุวดี รอด
จากภัยและคณะ, 2557) ดังนัน้ การมีสขุ ภาพดีทงั้ กายและใจคือสิง่ ทีท่ กุ คนปรารถนาดังพุทธภาษิตทีว่ า่ “อาโรคฺย
ปรมา ลาภา” มีความหมายว่า ความไม่มโี รคเป็นลาภอันประเสริฐ (พระไตรปิฎกภาษาไทย 13/215-216/254-255)
ผูท้ มี่ สี ขุ ภาพดีในทัศนะทาง พระพุทธศาสนาถือว่าได้สร้างสมกุศลกรรมมาในอดีต แต่กไ็ ม่ทงั้ หมดยังอยูท่ กี่ รรมใน
ปัจจุบันด้วย หลายคน ต่างก็แสวงหา สุขภาพดี ใช้เงิน เป็นเครื่องมือซื้อหาความสะดวกสบาย แต่สาเหตุสำ�คัญที่
ทำ�ให้เจ็บป่วย อาจจะเกิดจากความไม่สมดุลในการใช้ชวี ติ หากสามารถใช้ชวี ติ อย่างสมดุลในด้านการกินอยู่ และ
การ ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องก็อาจทำ�ให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีได้
จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอีกจังหวัดหนึง่ ของประเทศไทยทีม่ แี นวโน้มว่าประชากรผูส้ งู อายุมจี �ำ นวนเพิม่ สูง
ขึ้นเรื่อยๆ จากการสำ�รวจข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(กรมกิจการผูส้ งู อายุ, 2564: ออนไลน์) พบว่า จังหวัดร้อยเอ็ดมีผสู้ งู อายุทม่ี อี ายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป เป็นผูท้ มี่ สี ญ
ั ชาติ
ไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จำ�นวน 224,131 คน แยกเป็นเพศชาย 100,225 คน เพศหญิง 123,406 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.17% ของประชากรทั้งจังหวัด ประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยเป็น
สังคมผูส้ งู อายุมคี วามก้าวหน้าด้านการแพทย์และความสำ�เร็จด้านสาธารณสุขทำ�ให้อตั ราการเกิดน้อยลง ประชากร
มีอายุยืนยาวมากขึ้น ในขณะที่แนวโน้ม ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวหรืออยู่ลำ�พังเพิ่มมากขึ้น โดยพบว่าผู้สูงอายุอยู่คน
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เดียวเพิม่ เท่าตัวซึง่ มีผลต่อการให้การดูแลผูส้ งู อายุทงั้ ด้านร่างกายและจิตใจ ประเทศไทยมีเป้าหมายให้ประชาชน
มีอายุยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำ�คัญ เนื่องจากสถานการณ์ผู้สูงอายุ
ที่เพิ่มขึ้นและผู้สูงอายุในกลุ่มติดสังคมเป็นผู้สูงอายุที่พบเป็นส่วนใหญ่ การให้ความสำ�คัญกับผู้สูงอายุในกลุ่มติด
สังคมจึงเป็นสิ่งที่จำ�เป็น เพื่อการชะลอความเสื่อมของผู้สูงอายุไปสู่กลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียง ขณะเดียวกัน
ก็เป็นการพัฒนา ฟื้นฟูให้สามารถดำ�รงชีวิตได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สัมพันธภาพทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่เรียกว่า “โรงเรียนผู้สูงอายุ” เป็นการรวมกลุ่มของผู้
สูงอายุในการ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาทักษะสู่คุณภาพชีวิตที่ดี โรงเรียนผู้สูงอายุ
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ด�ำ เนินการตัง้ แต่ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา (พระครูโสภณพุทธิศาสตร์และคณะ, 2562; 964) การ
จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุและตระหนักถึงผลกระทบ ที่เกิดจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประชากรที่เริ่มปรากฏขึ้น
ในชุมชน จำ�นวนผูส้ งู อายุทปี่ ว่ ยด้วยโรคเรือ้ รังทีเ่ พิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพจิต ภาวะซึมเศร้าในผูส้ งู อายุ
จากการถูกทอดทิง้ ให้อยูเ่ พียงลำ�พัง ผ่านกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารมีสว่ นร่วมในการกำ�หนดยุทธศาสตร์
การส่งเสริม และการสนับสนุนด้านการพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและผู้
สูงอายุด้วยกัน ภายใต้ทุนทางสังคมที่เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุถือเป็นศูนย์การ
เรียนรู้การจัดการสุขภาพระดับตำ�บลที่จะเป็นศูนย์เพื่อการเรียนรู้ของทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ
วางแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกแบบมีส่วนร่วมและเพื่อการเรียนรู้การจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุ ในปัจจุบันจำ�นวน
โรงเรียนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ในความรับผิดชอบของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำ�บล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพ จากการที่ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
จากความสำ�คัญดังกล่าวมาแล้วข้างต้น แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด มีวิธีดำ�เนิน
การส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุที่ตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาและเสนอนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธทีพ่ งึ ประสงค์ในโรงเรียนผูส้ งู อายุจงั หวัดร้อยเอ็ด

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาสุขภาวะในโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด
2.2) เพื่อศึกษาวิธีการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธในโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด
2.3) เพือ่ เสนอนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมแนวพุทธในโรงเรียนผูส้ งู อายุจงั หวัดร้อยเอ็ด

3. วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธในโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด” ในครั้งนี้
ใช้ระเบียบวิธกี ารวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยใช้รปู แบบวิธวี จิ ยั 2 รูปแบบ ประกอบ
ด้วย
		 1) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำ�รวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม
		 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus group)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั เชิงปริมาณ ได้แก่ ผูส้ งู อายุทม่ี อี ายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป ทีเ่ ข้าศึกษา
ในโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด จำ�นวน 4 โรงเรียน นักเรียนผู้สูงอายุ จำ�นวน 421 คน แยกเป็นโรงเรียน ดังนี้
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		 1) โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำ�บลจังหาร อำ�เภอจังหาร จำ�นวนนักเรียนผู้สูงอายุ 51 คน
		 2) โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำ�บลบึงงาม อำ�เภอทุ่งเขาหลวง จำ�นวนนักเรียนผู้สูง
อายุ 52 คน
		 3) วิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำ�บลท่าม่วง อำ�เภอเสลภูมิ จำ�นวนนักเรียนผู้สูงอายุ 118 คน
		 4) โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำ�บลหนองบัว อำ�เภออาจสามารถ จำ�นวนนักเรียน ผู้
สูงอายุ 200 คน รวมจำ�นวนนักเรียนผู้สูงอายุทั้ง 4 โรงเรียน 421 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 201 คน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญ (Key Informants) ในการการวิจยั เชิงคุณภาพประกอบด้วย ผูน้ �ำ ท้องถิน่ ผูบ้ ริหาร
โรงเรียน ผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน(อสม.) ตัวแทนภาครัฐ จากโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัด
ร้อยเอ็ด จำ�นวน 4 โรงเรียนๆ ละ 12 คน รวมจำ�นวน 48 คน

4. ผลการวิจัย

1) สภาพปัญหาสุขภาวะในโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด
ปัญหาสุขภาวะด้านกายของผู้สูงอายุในจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง 4 แห่ง พบว่า ผู้สูงอายุเป็นโรคความดัน
โลหิตสูง ต้อ โรคกระดูก และก็มผี สู้ งู อายุอกี คนหนึง่ ทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีลกู หลาน
คอยช่วยเหลือ โดยภาพรวมแล้ว ผูส้ งู อายุตา่ งก็เกิดการเปลีย่ นแปลงทางร่างกายทีม่ คี วามเสือ่ มสภาพทีเ่ ห็นได้ชดั
เช่น ผิวหนังเหีย่ วหย่อน ผมหงอก อาการปวดตามข้อ การทำ�กิจกรรมต่างๆ ช้าลง มีปญ
ั หาสุขภาพฟันรับประทาน
อาหารลำ�บาก เศษอาหารติดฟัน ทำ�ให้มกี ลิน่ ปาก ฟันโยก ปวดฟัน เหงือกอักเสบ รับประทานอาหารไม่อร่อย แม้
อาหารจะน่ารับประทานแต่ก็ไม่ค่อยมีความหมายเหมือนแต่ก่อน สุขภาพฟันไม่ดี แม้จะรู้ดีแต่ก็แก้ไขไม่ได้ คิดว่า
มันเป็นไปตามวัยตามสังขาร มีปัญหาโรคเรื้อรังหรือโรคประจำ�ตัวคือความดันโลหิตสูง มีอาการเวียนศีรษะเป็นๆ
หายๆ ปวดศีรษะ โดยปวดบริเวณท้ายทอยช่วงเช้าหลังตื่นนอน คลื่นไส้ อาเจียน หอบ นอนราบไม่ได้ เป็นโรคเบา
หวาน ปัสสาวะบ่อย ต้องตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืน ซึ่งเป็นเรื่องลำ�บากมาก กระหายน้ำ�บ่อย หิวบ่อย แต่เมื่อ
รับประทานมาก น้�ำ หนักกลับลด ตาพร่ามัว มองไม่คอ่ ยชัด และชาบริเวณปลายมือปลายเท้า ต้องระมัดระวังเรือ่ ง
อาหารและควบคุมน้�ำ ตาล มีโรคประจำ�ตัวคือโรคหัวใจ หายใจลำ�บากโดยเฉพาะหายใจเข้า หายใจสัน้ เจ็บบริเวณ
หน้าอกตลอดเวลา เหนือ่ ยง่ายหรือรูส้ กึ เหนือ่ ยตลอดเวลา, มีอาการปวดขา ปวดเอว และปวดหลัง อาการปวดขา
นั้นแม้ไม่ได้ทำ�งานหนัก อยู่เฉยๆ ก็มีอาการปวดโดยไม่ทราบสาเหตุ ต้องพึ่งหมอนวดแผนไทย
ปัญหาสุขภาวะด้านจิตใจ(Mental Health) สำ�หรับปัญหาสุขภาวะด้านจิตใจของผู้สูงอายุในจังหวัด
ร้อยเอ็ด ทั้ง 4 แห่ง โดยภาพรวมแล้วพบว่า ผู้สูงอายุไม่มีปัญหาสุขภาวะทางจิตใจหรือมีปัญหา ด้านจิตใจน้อย
มาก เนือ่ งมาจากความเชือ่ และคำ�สอนในพระพุทธศาสนา ทำ�ให้วถิ ชี วี ติ ความเป็นอยู่ ของผูส้ งู อายุในโรงเรียนผูส้ งู
อายุจงั หวัดร้อยเอ็ด ส่วนมากเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีจติ ใจทีเ่ มตตากรุณา เข้าใจความเป็นไปของชีวติ
นอกจากนัน้ จะเป็นกลุม่ บุคคลทีร่ กั ษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ เป็นแหล่งภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ทีค่ นในชุมชนสามารถ
มาศึกษาหา ความรู้ได้
ปัญหาสุขภาวะด้านปัญญา จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ พบว่า ความเสื่อมสภาพของร่างกายส่งผลให้
ความจำ�ของผูส้ งู อายุลดลง ผูส้ งู อายุมกั หลงลืมง่าย ความจำ�เลอะเลือน เมือ่ ลักษณะของสติปญ
ั ญาของผูส้ งู อายุ มี
การเปลีย่ นแปลงแล้ว ย่อมส่งผลไปสูค่ วามจำ�ของผูส้ งู อายุดว้ ย สำ�หรับในด้านการจำ�ของผูส้ งู อายุ โดยทัว่ ไปความ
เปลี่ยนแปลงในด้านความจำ� พบว่าผู้สูงอายุนั้นระบบความจำ�ระยะสั้น จะได้รับความกระทบกระเทือนมากกว่า
ระบบความจำ�ระยะยาวซึ่งมีผลให้ผู้สูงอายุเกิดความคับข้องใจและไม่สามารถเรียนรู้สิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจำ�
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ระยะสั้นได้ (เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์, 2550; 727) ผู้สูงอายุมักจะจดจำ�เรื่องราวเก่าๆ ได้ดีกว่าเรื่องราวใหม่ๆ
โดยหน่วยของความจำ�สามารถแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ
1) ความจำ�จากประสาทสัมผัส ผู้สูงอายุจะเริ่มสูญเสียความสามารถในด้านประสาทสัมผัสบางชนิด
ไปบ้าง เช่น การรับรู้ กลิ่น รส สัมผัส ซึ่งในแต่ละบุคคลจะมีระดับสัมผัสไม่เท่ากัน
2) ความจำ�จากหน่วยความจำ�ระยะสัน้ (short-term memory) เป็นการจำ�ทันทีทนั ใดทีม่ ี ต่อสิง่ เร้า
ต่างๆ ซึ่งสิ่งเร้านั้นเพิ่งจะมีการรับรู้เกิดขึ้นนั้นคือมีการวิเคราะห์หรือตีความแล้วว่าสิ่งเร้านั้นเป็นอะไร (ถวิล ธารา
โรจน์ และคณะ, 2541; 106)
3) ความจำ�จากหน่วยความจำ�ระยะยาว (long-term memory) เป็นการจำ�ข้อมูลหรือสิ่งเร้าบางสิ่ง
ที่เพิ่งรับรู้มาและถ้าข้อมูลได้รับการเอาใจใส่ มันจะถูกเก็บไว้ในความจำ�ระยะยาว ซึ่งมักเกี่ยวกับประสบการณ์
และความรู้ที่สะสมไว้ตลอดชีวิตจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ความจำ�ด้านนี้ผู้สูงอายุไม่ลดน้อยลงแต่ไประการใด
ปัญหาสุขภาวะทางสังคมของผู้สูงอายุ พบว่า ปัญหาความแตกต่างระหว่างวัยของผู้สูงอายุ การถูก
ลดบทบาททาง สังคมของผู้สูงอายุ เช่น การเกษียณอายุราชการทำ�ให้บทบาททางสังคมที่ผู้สูงอายุเคยมีนั้นหาย
ไป และผูส้ งู อายุตอ้ งการพืน้ ทีใ่ นการแสดงศักยภาพของตนเอง เพือ่ สร้างความคิดใหม่ๆ ให้แก่คนในสังคม ทีค่ ดิ ว่า
ผูส้ งู อายุมสี ภาพคล้ายกับบุคคลทุพลภาพจำ�เป็นต้องได้รบั การสงเคราะห์ แต่ในความเป็นจริงแล้วผูส้ งู อายุมคี วาม
สามารถและเป็นผูน้ �ำ ภูมปิ ญ
ั ญาของชุมชน ผูส้ งู อายุจะไม่มบี ทบาทเหมือนสังคมเดิมทีเ่ ป็นสังคมเกษตรกรรม ทำ�ให้
ผู้สูงอายุขาดการยอมรับจากสังคมและบุตรหลาน ก่อให้เกิดความเหงา การลดความสัมพันธ์กับชุมชนผู้สูงอายุ
2) วิธีการส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธในโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด
		 การส่งเสริมสุขภาวะด้านกาย
		 การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมด้านกายเป็นการพัฒนากาย และการพัฒนาร่างกายให้รู้จักติดต่อ
เกีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมทางกายภาพทัง้ หลาย ในทางเป็นคุณประโยชน์เกือ้ กูล ไม่เกิดโทษ รูจ้ กั บริโภคปัจจัยสีใ่ ห้
มีคุณค่าสูงสุด ไม่บริโภคตามค่านิยม ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ กายภาวนา มี 4 หมวดย่อย คือ สิ่งแวดล้อม
คือ การเห็นคุณค่า ดูแลรักษา มีความซาบซึ้ง มีความสุขในการได้อยู่กับธรรมชาติปัจจัยสี่ รวมทั้งอุปกรณ์และ
เทคโนโลยี คือ การเสพบริโภค การใช้สอยเพื่อการพัฒนา และสร้างสรรค์ให้เกิดความพอดี การใช้อินทรีย์ คือ
การใช้ประสาทตาและหูเป็นสำ�คัญ และใช้อย่างมีสติรู้ตัว สุขภาพ ร่างกาย คือ การดูแล เอาใจใส่สุขภาพร่างกาย
การมีสุขภาพทั่วไปสมบูรณ์แข็งแรง จากการสนทนากลุ่มย่อยและสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า การส่งเสริมสุขภาวะองค์
รวมแนวพุทธในโรงเรียนผูส้ งู อายุ จังหวัดร้อยเอ็ด ควรมีการส่งเสริมสุขภาวะของผูส้ งู อายุดา้ นศีล ให้ผสู้ งู อายุได้มา
ร่วมกันปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั หรือทีน่ ดั หมายทุกวันพระ และวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา ใส่บาตร ฟังธรรม เจริญจิต
ภาวนาที่วัดและบริจาคทานตามโอกาส เช่น ทำ�บุญสร้างพระ ทำ�ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น เกิดจิตใจที่ดีงาม รู้จักปล่อย
วาง มีความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีอารมณ์เบิกบาน แจ่มใส ทำ�ให้เกิดพลังในการช่วยเหลือผู้อื่น ในขณะที่อยู่
บ้านก็ใส่บาตร อธิษฐานจิต เดินจงกรม สวดมนต์ในห้องพระ โดยมีการฝึกปฏิบัติเป็นประจำ�ทุกวัน
		 การส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ด้านจิตใจ
		 จากการสนทนากลุ่มย่อยและสัมภาษณ์สรุปได้ว่า การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ
ในโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านจิตใจ พบว่า เป็นการส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ มีส่วนประกอบด้วย
คุณธรรมความดี ความงามภายในจิตใจ ให้ได้รบั ความรู้ ได้ฝกึ ปฏิบตั ดิ า้ นสมาธิจากโรงเรียนผูส้ งู อายุจงั หวัดร้อยเอ็ด
การฝึกปฏิบตั ทิ วี่ ดั กลับมาปฏิบตั ทิ บี่ า้ น ด้วยการฝึกสมาธิ สวดมนต์ ช่วงเช้า ช่วงเย็น และก่อนนอนทุกวัน ผลจาก
การฝึกด้านสมาธิ ตั้งจิตอธิษฐาน ฝึกจิตใจให้สงบ ทำ�ใจให้มีความสุข ปล่อยวาง ทำ�แล้วรู้สึกสบายใจ มีสมาธิ และ
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ความจำ�ที่ดี มีการจัดกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ การได้กำ�ลังใจจากคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว เพื่อน
สนิท คนในชุมชน เพื่อฝึกจิตให้เข้มแข็งจนสามารถควบคุมตนเองได้ เพื่อไม่ต้องกังวลกับครอบครัว และทำ�ให้ฟัง
คนในครอบครัวมากขึน้ มีการจัดกิจกรรมการฟืน้ ฟูสขุ ภาพด้านจิตใจ และ สังคม ของผูส้ งู อายุควบคูก่ นั ได้แก่ การ
อบรมจิตให้สงบมั่นคง เป็นสมาธิ ดำ�เนินการจัดกิจกรรมฝึกสมาธิตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายผู้สูงอายุ
ยืน เดิน นั่ง สงบจิตตั้งมั่นอยู่ในนิวรณ์ 5 ได้แก่ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจะ กุกกุจจะ วิจิกิจฉา มี
การจัดกิจกรรมให้พระไปเยีย่ มผูส้ งู อายุทชี่ ว่ ยเหลือตนเองไม่ได้ทพี่ กั อยูท่ บี่ า้ น และการจัดกิจกรรมผสมผสานแนว
พุทธกับสมัยใหม่ เช่น โยคะ ไทเก็ก ร้องเพลง วาดภาพ ปลูกต้นไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งระดับ
ความสุขด้านจิตใจออกเป็น 4 องค์ประกอบ คือ ๑) การมีสุขภาพจิตที่เข็มแข็ง ๒) การมีสมรรถภาพแห่งจิตที่ดี
๓) การมีคุณภาพแห่งจิตที่ดี และ ๔) ความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง (พระมหาสุทิตย์
อาภากโร, ดร. (อบอุ่น), 2558; 195-196)
		 วิธีการส่งเสริมสุขภาวะด้านปัญญา
		 การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธในโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านปัญญา พบว่า
ผู้สูงอายุมีการฝึกให้ดำ�รงตนอยู่ในความไม่ประมาท ไม่ลุ่มหลงมัวเมา รู้เท่าทันในการใช้ชีวิตและเห็นโทษในการ
เสพความสุขเกินความพอดี การยอมรับการเปลี่ยนแปลงของชีวิต รู้เท่าทันรู้สึกสบายใจ มีสติอยู่กับ ตัวเอง ไม่ไป
ว่าร้ายคนอื่น ไม่ว้าวุ่นใจ ไม่คิดมาก มีความรู้ ความเข้าใจในตัวเอง การเห็นในสิ่งที่เป็นจริง ทำ�ให้มีความสุขที่แท้
จริง ด้วยการเสพบริโภค การใช้สอยด้วยปัญญา และฝึกปฏิบัติตนให้เกิดปัญญาแจ่มแจ้ง การให้รู้จักการสื่อสาร
เพื่อจูงใจ และชักนำ�ในการพัฒนา และ สร้างสรรค์ มีการจัดพระมาเทศน์สอนให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ การฝึก
สมาธิ และปัญญาจะช่วยพัฒนาจิตใจทำ�ให้ เข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติ เห็นคุณค่าของชีวิตอื่น และสิ่งอื่น
การนั่งสมาธิทำ�ให้เรามีสติ ใจเย็น มีเหตุผลมากขึ้น สมองปลอดโปร่ง สภาพจิตใจดีขึ้นสงบขึ้น มีเพื่อนคุยเวลามา
วัดเพราะเป็นวัยเดียวกัน เพราะอยู่บ้านลูกไม่ค่อยได้คุยด้วย มีเหตุมีผล รับฟังคนอื่นมากขึ้น ไม่ว่าร้ายคนอื่น
		 วิธีการส่งเสริมสุขภาวะด้านสังคม
		 การส่งเสริมสุขภาวะด้านสังคมของผูส้ งู อายุ พบว่า เป็นความสามารถของผูส้ งู อายุในการอยูร่ ว่ ม
กับผู้อื่น อันได้แก่ สมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนบ้าน ทั้งนี้มีการแสดงให้เห็นว่า การ
สนับสนุนของสังคมมีส่วนสำ�คัญในการช่วยให้ร่างกายสามารถฟื้นตัวจากโรคภัยไข้เจ็บได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ ยัง
ช่วยลดผลกระทบของความเครียด ที่มีต่อสุขภาวะทางกาย และทางอารมณ์ รวมทั้งยังช่วยลดอัตราการเจ็บป่วย
และอัตราตายด้วย สำ�หรับพืน้ ฐานทางสังคมนัน้ จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อพฤติกรรม หรือวิถกี ารดำ�รงชีวติ ของ
บุคคลนัน้ โปรแกรมด้านสุขภาวะทางสังคมอาจรวมถึงโปรแกรมการดูแลเด็ก หรือผูป้ กครอง การจัดกลุม่ สนับสนุน
ด้านสุขภาพ การจัดโอกาสในการพัฒนาความเป็นผูน้ �ำ ความพยายามในการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรม สนทนาการก
ลุ่ม และการกีฬา และโปรแกรมการพัฒนา ความชำ�นาญ ทางด้านการติดต่อสื่อสาร การเป็นผู้ปกครอง และการ
มีความเชื่อมั่นในตนเอง การ ผสมผสานโปรแกรมด้านสุขภาวะทางสังคม เข้าสู่โครงการส่งเสริม

5. อภิปรายผล

ผลการศึกษาสภาพปัญหาสุขภาวะของผู้สูงอายุในจังหวัดร้อยเอ็ด ศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุทั้ง 4
แห่ง ศึกษาข้อมูลใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) สุขภาวะด้านกาย 2) สุขภาวะด้านจิตใจ 3) สุข-ภาวะด้านปัญญา
และ 4) สุขภาวะด้านสังคม สรุปอภิปรายผลได้ ดังนี้
สภาพปัญหาสุขภาวะด้านกาย พบว่า ผู้สูงอายุเป็นโรคความดันโลหิตสูง ต้อ โรคกระดูก และมีบาง

148 l Journal of Graduate Saket Review Vol.7 No.1 January - June 2022
วารสารบัณฑิตสาเกตปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565
ราย ที่ เป็นเบาหวาน แต่ไม่แสดงอาการชัดเจน เป็นต้น มีความเสื่อมสภาพที่เห็นได้ชัด เช่น ผิวหนังเหี่ยว หย่อน
ผมหงอก อาการปวดตามข้อ การทำ�กิจกรรมต่างๆ ช้าลง มีปญ
ั หาสุขภาพฟันคือฟันผุ รับประทานอาหารลำ�บาก
เศษอาหารติดฟัน ทำ�ให้มกี ลิน่ ปาก ฟันโยก ปวดฟัน เหงือกอักเสบ สอดคล้องกับงานวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาแนวทาง
การสร้างความสุขของผู้สูงอายุตามวิถีพุทธ”ของแม่ชีสุภาพ รักษ์ประสูตร (แม่ชีสุภาพ รักษ์ประสูตร, 2560: 7485) ผู้สูงอายุ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย เช่น ร่างกายเสื่อมโทรม อ่อนแรง สายตาไม่ดี กระดูกเปราะ
บาง ฟันหลุด ผิวหนังเหีย่ วย่น คันตามผิวหนัง ผมหงอก โรคเกีย่ วกับทางเดิน อาหาร โรคกระเพาะ อาหารวิงเวียน
ศีรษะ เป็นลมบ่อยๆ เป็นต้น สภาพปัญหาสุขภาวะด้านจิตใจ พบว่า ผู้สูงอายุไม่มีปัญหาสุขภาวะทางจิตใจหรือ
มีปัญหาด้านจิตใจน้อยมาก เนื่องมาจากความเชื่อ และคำ�สอนในพระพุทธศาสนา ทำ�ให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้สูงอายุ ในโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนมากเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม มีจิตใจที่เมตตากรุณา
เข้าใจความเป็นไปของชีวติ นอกจากนัน้ จะเป็นกลุม่ บุคคลทีร่ กั ษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ เป็นแหล่งภูมปิ ญ
ั ญาท้อง
ถิน่ ทีค่ นในชุมชนสามารถมาศึกษาหาความรูไ้ ด้ ผลการวิจยั ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาแนวทางการ
สร้างความสุขของผู้สูงอายุตามวิถีพุทธ” ของแม่ชีสุภาพ รักษ์ประสูตร (แม่ชีสุภาพ รักษ์ประสูตร, 2560: 74-85)
ที่ว่าปัญหาทางด้านจิตใจ ของผู้สูงอายุ ไดแก การวิตก กังวลในเรื่องต่างๆ เช่น วิตกกังวลเรื่อง สุขภาพ การเจ็บ
ป่วยเป็นเวลานาน กังวลเรือ่ งการบริหารทรัพย์ สมบัตหิ รือมรดกให้ลกู หลาน สว นผูท้ ไี่ มม รี ายไดก จ็ ะกังวลเรือ่ งเงิน
ทองค่าใช้จา่ ย เรือ่ งกลัวถูกทอดทิง้ สภาพปัญหาสุขภาวะด้านปัญญา พบว่า การเสือ่ มสภาพของร่างกายส่งผลให้
ความจำ�ของผูส้ งู อายุลดลง ผูส้ งู อายุมกั หลงลืมง่าย ความจำ�เลอะเลือน เมือ่ ลักษณะของสติปญ
ั ญาของผูส้ งู อายุ มี
การเปลีย่ นแปลงแล้ว ย่อมส่งผลไปสูค่ วามจำ�ของผูส้ งู อายุดว้ ย สำ�หรับในด้านการจำ�ของผูส้ งู อายุ โดยทัว่ ไปความ
เปลี่ยนแปลงในด้านความจำ� ผู้สูงอายุนั้นระบบความจำ�ระยะสั้น จะได้รับความกระทบกระเทือนมากกว่าระบบ
ความจำ�ระยะยาวซึ่งมีผลให้ผู้สูงอายุเกิดความคับข้องใจและไม่สามารถเรียนรู้สิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องกับการ จำ�ระยะ
สั้นได้ ผู้สูงอายุมักจะจดจำ�เรื่องราวเก่าๆ ได้ดีกว่าเรื่องราวใหม่ๆ สภาพปัญหาสุขภาวะด้านสังคม พบว่า ผู้สูง
อายุมีความแตกต่างกันระหว่างวัย ผู้สูงอายุถูกลดบทบาททางสังคม เช่น การเกษียณอายุราชการทำ�ให้บทบาท
ทางสังคมที่ผู้สูงอายุเคยมีนั้นหายไป และผู้สูงอายุต้องการพื้นที่ในการแสดงศักยภาพของตนเอง ผู้สูงอายุจะไม่มี
บทบาทเหมือนสังคมเดิมที่เป็นสังคมเกษตรกรรม ทำ�ให้ผู้สูงอายุขาดการยอมรับจากสังคมและบุตรหลาน ก่อให้
เกิดความว่าเหว่ การลดความสัมพันธ์กับชุมชนผู้สูงอายุ จึงต้องเปลี่ยนบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบจาก
ผู้ที่ลงมือทำ�งานใช้ความคิดกลายเป็นผู้คอยรับ คำ�ปรึกษา การยอมรับและพิจารณามอบหมายงานของชุมชนให้
ผูส้ งู อายุนอ้ ยลง ทำ�ให้ผสู้ งู อายุขาดความเชือ่ มัน่ ไม่กล้าแสดงออกสมรรถภาพลดลง นอกจากนัน้ การยอมรับของ
ครอบครัวทีม่ ตี อ่ ผูส้ งู อายุ ก็ลดลงกว่าแต่กอ่ นไปด้วยดังนัน้ กิจกรรมต่างๆ ในวัยผูส้ งู อายุจงึ ลดลงความสัมพันธ์กบั
คนอืน่ ก็ลดลง และหยุดตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจยั เรือ่ ง “การศึกษาแนวทางการสร้างความสุขของผูส้ งู อายุ
ตามวิถีพุทธ”ของแม่ชีสุภาพ รักษ์ประสูตร (แม่ชีสุภาพ รักษ์ประสูตร, 2560: 74-85) ปัญหาด้านสังคม ผู้สูงอายุ
ที่เคยมีสถานะทางสังคมสูง เมื่อต้องพ้นจากภาวะนั้นก็อาจจะทำ�ให้เกิดปัญหา และจะแยก ตัวออกจากสังคมไม่
อยากจะคบหาสมาคมกับผู้ใด หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อนบ้านได
ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง“การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธในโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัดร้อยเอ็ด”
ศึกษาจากโรงเรียนผู้สูงอายุทั้ง 4 แห่ง ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) สุขภาวะด้านกาย 2) สุขภาวะด้านจิตใจ 3)
สุขภาวะด้านปัญญา และ 4) สุขภาวะด้านสังคม สรุปเป็นองค์ความรู้ได้ ดังนี้
การส่งเสริมสุขภาวะด้านกาย พบว่า การพัฒนาร่างกายโดยรวมให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับ สิ่ง
แวดล้อมทางกายภาพทั้งหลาย ในทางเป็นคุณประโยชน์เกื้อกูล ไม่เกิดโทษ รู้จักบริโภคปัจจัยสี่ให้มีคุณค่าสูงสุด
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ไม่บริโภคตามค่านิยม ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ การตรวจสุขภาพ การบริโภคอาหารและโภชนาการ การ
ออกกำ�ลังกายอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจยั เรือ่ ง “โรงเรียนผูส้ งู อายุ : การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการ
ผู้สูงอายุในภาคกลาง” ของสุพรต บุญอ่อนและคณะ (สุพรต บุญอ่อน และคณะ, 2560: บทคัดย่อ) การจัดการ
สุขภาวะและสวัสดิการผูส้ งู อายุโดยดำ�เนินการผ่านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางกาย ได้แก่อาหารและโภชนาการ
การออกกำ�ลังกาย การส่งเสริมสุขภาวะด้านจิตใจ พบว่า การส่งเสริมสุขภาวะให้ได้รับความรู้ ได้ฝึกปฏิบัติด้าน
สมาธิ การฝึกปฏิบัติที่วัด กลับมาปฏิบัติที่บ้านด้วยการฝึกสมาธิ สวดมนต์ ช่วงเช้า ช่วงเย็น และก่อนนอนทุกวัน
ผลจากการฝึกด้านสมาธิ ตั้งจิตอธิษฐาน ฝึกจิตใจให้สงบ ทำ�ใจให้มีความสุข ปล่อยวาง ทำ�แล้วรู้สึกสบายใจ มี
สมาธิ และความจำ�ที่ดี โดยเน้นกิจกรรมให้ผู้สูงอายุคลายความวิตกกังวล ผ่านกระบวนการกิจกรรม นันทนาการ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เข้าวัดการเจริญจิตภาวนา นัง่ สมาธิ กิจกรรมธรรมบำ�บัด ดนตรีบ�ำ บัด ศิลปะบำ�บัด
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “โรงเรียนผู้สูงอายุ : การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู้สูงอายุใน
ภาคกลาง” ของสุพรต บุญอ่อนและคณะ ในการจัดการสุขภาวะและสวัสดิการด้านจิตใจ ผ่านกระบวนการจัด
กิจกรรมทางจิตวิทยา กิจกรรมคิดบวก กิจกรรมการร้องเพลง กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรม
ธรรมบำ�บัด จัดทำ�โครงการสร้างศูนย์สขุ ภาพสำ�หรับผูส้ งู อายุ เพือ่ พบปะพูดคุย แลกเปลีย่ นความคิดเห็น การส่ง
เสริมสุขภาวะด้านปัญญา พบว่า การฝึกให้ผู้สูงอายุดำ�รงตนอยู่ในความไม่ประมาท ไม่ลุ่มหลงมัวเมา รู้เท่าทัน
รู้สึก สบายใจ มีสติอยู่กับตัวเอง ไม่ไปว่าร้ายคนอื่น ไม่ว้าวุ่นใจ ไม่คิดมาก มีความรู้ ความเข้าใจในตัวเอง มีการ
พัฒนาการเรียนรู้และรับรู้ การให้ความรู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เสมอ การเห็นในสิ่งที่เป็นจริง ทำ�ให้
มีความสุขที่แท้จริง ด้วยการเสพบริโภค การใช้สอยด้วยปัญญา สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “โรงเรียนผู้สูงอายุ :
การจัดการสุขภาวะและสวัสดิการผู้สูงอายุในภาคกลาง” ของสุพรต บุญอ่อน และคณะ (สุพรต บุญอ่อน และ
คณะ, 2560) งานวิจัยได้ดำ�เนินการผ่านกิจกรรมทางวิชาการ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นให้ผู้สูง
อายุได้พัฒนาการเรียนรู้และรับรู้ การให้ความรู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับตนเองให้
มีความสุขในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ การส่งเสริมสุขภาวะด้านสังคม พบว่า ผู้สูงอายุมีความสามารถใน
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เข้ากับสมาชิก ในครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน และเพื่อนบ้านได้ ทั้งนี้มีการแสดงให้
เห็นว่า การสนับสนุนของสังคมมีส่วนสำ�คัญในการช่วยให้ร่างกายผู้สูงอายุสามารถฟื้นตัวจากโรคภัยไข้เจ็บได้เร็ว
ขึ้น การส่งเสริมการจัดการสุขภาวะให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนวัยอื่นๆ ได้ มีกิจกรรมการเสวนา แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจำ�วันอย่างเหมาะสม

6. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย

ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธในโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัด
ร้อยเอ็ด” ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) สุขภาวะด้านกาย 2) สุขภาวะด้านจิตใจ 3) สุขภาวะด้านปัญญา และ 4) สุขภาวะ
ด้านสังคม ในครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยเป็นองค์ความรู้ได้หลายประเด็น ดังนี้
สุขภาวะด้านกาย (Physical Health) โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ส่งเสริมสุขภาวะด้าน
กาย ด้วยการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุบริโภคอาหารปลอดสารพิษ มีประโยชน์
ต่อร่างกาย รณรงให้ผสู้ งู อายุลด ละ เลิกอบายมุขในวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา จัดให้มกี จิ กรรมการออกกำ�ลัง
กายเน้นการออกกำ�ลังกายในท่าต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย และจัด กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุประกอบสัมมาชีพ
ยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาชีพ
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สุขภาวะด้านจิตใจ (Mental Health) โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมการส่ง
เสริมสุขภาวะด้านจิตใจ ด้วยการจัดกิจกรรมให้ ผู้สูงอายุมีจิตอาสา มีจิตใจมุ่งบำ�เพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ต่อ
ส่วนรวมที่เหมาะสมกับวัย มีจิตผ่อนคลายอารมณ์ คลายความวิตกกังวล ผ่านกระบวนการ กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เข้าวัด การเจริญจิตภาวนา นัง่ สมาธิ กิจกรรมธรรมบำ�บัด ดนตรีบ�ำ บัด ศิลปะบำ�บัด
อย่างเหมาะสม
สุขภาวะด้านปัญญา (Intellectual Health) โรงเรียนผูส้ งู อายุจงั หวัดร้อยเอ็ด ได้จดั กิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาวะด้านปัญญา ด้วยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ธรรมชาติ ป่าไม้ การรักษาป่า และการอยู่ร่วมกับ
สิง่ แวดล้อมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ดำ�เนินชีวติ และแก้ปญ
ั หาชีวติ
ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุได้เรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ รักษา ต่อยอด และส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุได้มองเห็นคุณค่าของตนเอง
การเสียสละความสุขส่วนตัว ในการถ่ายทอดความรู้หรือภูมิปัญญาแก่ชุมชนและสังคม
สุขภาวะด้านสังคม (Social Health) โรงเรียนผูส้ งู อายุจงั หวัดร้อยเอ็ด ได้จดั กิจกรรมการส่งเสริมสุข
ภาวะด้านสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้จัดสภาพแวดล้อมบ้าน โรงเรียน และชุมชนให้ดี ให้น่าอยู่ จัด
กิจกรรมในวันสำ�คัญทางพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสัมพันธภาพที่ดีต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม มี
น้ำ�ใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการติดต่อสื่อสาร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันในชุมชน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้เป็นแบบอย่างที่ดี ยึดถือขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีในการสร้างสังคมสันติสุข

7. สรุป

ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธในโรงเรียนผู้สูงอายุ จังหวัด
ร้อยเอ็ด” ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ศึกษาสุขภาวะด้านกาย 2) ศึกษาสุขภาวะด้านจิตใจ 3) ศึกษาสุขภาวะด้านปัญญา
4) ศึกษาสุขภาวะด้านสังคม ครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ ดังนี้
สุขภาวะด้านกาย โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำ�เนินการจัดการสุขภาวะผ่านกิจกรรม ส่ง
เสริมสุขภาพทางกายได้แก่ การตรวจสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การออกกำ�ลังกายอย่างเหมาะสม
สุขภาวะด้านจิตใจ โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำ�เนินการจัดการสุขภาวะ ได้แก่กิจกรรมให้
ผู้สูงอายุคลายความวิตกกังวล ผ่านกระบวนการ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทางศาสนา เข้าวัดการเจริญจิต
ภาวนา นั่งสมาธิ กิจกรรมธรรมบำ�บัด ดนตรีบำ�บัด ศิลปะบำ�บัดอย่างเหมาะ
สุขภาวะทางปัญญา โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำ�เนินการจัดการสุขภาวะ ได้แก่ การ
จัดการสุขภาวะ ดำ�เนินการโดยผ่านกิจกรรมทางวิชาการ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นให้ผู้สูงอายุ
ได้พัฒนาการเรียนรู้และรับรู้ มีการให้ความรู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับตนเองให้มี
ความสุขในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
สุขภาวะด้านสังคม โรงเรียนผูส้ งู อายุได้ ดำ�เนินการจัดการสุขภาวะให้ผสู้ งู อายุสามารถใช้ชวี ติ ร่วมกับ
คนวัยอื่นๆ ได้ ได้แก่ กิจกรรมการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สูงอายุในโรงเรียน เพื่อให้มีการพูดคุยแลก
เปลี่ยนความรู้เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำ�วันอย่างเหมาะสม
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