โครงการสานสามวัยปองกันและสรางเสริม
สุขภาพผูสูงอายุดวยแนวทางวิถีแหงพุทธ
ความเปนมา
ดร.ทักษิณาร ไกรราช อาจารยประจําวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ผู
ประสานงาน “โครงการสาน ๓ วัยปองกันและสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยแนวทางวิถีแหงพุทธ”
ธ” เลา
ถึงที่มาของความสนใจในการทํางานกับกลุมผูสูงอายุ
“...เรียนมาทางดานมานุษยวิทยาการแพทย ทําวิทยานิพนธเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น กวาจะ
เรียนจบ ผูสูงอายุที่มีภูมิปญญาตายไปเยอะเลย จนรูสึกวาตองทําอะไรซักอยางกอนที่จะสายไป...”
และจากการที่คลุกคลีทํางานการจัดการเรียนการสอนอยูในแวดวงผูสูงอายุ ก็พบวาผูสูงอายุ
จํานวนมากมีปญหาดานสุขภาพ เปนโรคเรื้อรังจํานวนมาก เธอกลาววา
“...เราพบวาผูสูงอายุเปนโรคเรื้อรังเยอะมาก โดยเฉพาะเบาหวาน เจอเปนอันดับแรก...”
ในบรรดาผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน ดร.ทักษิณาร ยังไดพบวามีจํานวนไมนอยที่เปนแผลที่
เทาและตองลงเอยดวยการตัดอวัยวะทิ้งไป
“...ตอนเรียนจบปริญญาเอกแลวยายมาที่นี่ใหม ๆ ไปเทิรนขึ้นหวอดศัลยกรรม สมัยกอนเรา
เจอแตคนไข Accidents เขามาผาตัด แตตอนหลังสวนใหญเจอแตผูปวยเบาหวานมาก เราก็ตกใจ คนไข
มา Admit หาโมง ตอนเที่ยงเราลงมาทานขาว กลับเขาไป OR ตอนบายขาดวนแลว...”
สําหรับการจัดทําโครงการเพื่อชวยเหลือผูปวยกลุมนี้ เธอเลาวา
“...ตอนนั้นพานักศึกษาปสามไปฝกงานที่สถานีอนามัยแหงหนึ่ง ไปเห็นผูสูงอายุที่เปนแผล
เบาหวานตัดนิ้ว ตัดเทาเต็มไปหมด สถานีอนามัยเขาก็ตั้งรับอยูอยางนั้น เราไมไดโทษเขา เขาอาจจะไมมี
เวลา เรารูสึกวาปลอยไวอยางนี้ ตัดกันอยางนี้ วันนี้ตัดไปหนึ่งนิ้ว มาอีกสองสามเดือนตัดไปอีกสามนิ้ว
อะไรอยางนี้ เรารูสึกวามันไมใช...”
และจากการศึกษาขอมูลเพื่อทําความเขาใจปญหา ทําใหไดพบวาปญหาเรื่องการสูญเสียอวัยวะ
จากการเปนโรคเบาหวานในจังหวัดมหาสารคาม มีความรุนแรงคอนขางมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ ๓ ตําบล
ที่เลือกเปนพื้นที่ทํางาน ดร.ทักษิณาร เลาวา
“...ในสามตําบลนี้มันซีเรียสมาก ๆ คือป ๕๑ เจอผูปวยของมหาสารคามมีคนถูกตัดนิ้วเทาถูก
ตัดขาตัดสวนปลาย ๑๐๐ รายเราก็เลยไมไหวแลวมั้ง สูงสุดคือสามตําบลนี้ เราก็รูสึกไมไหวแลวนะ ก็เลย
เขียนโครงการขึ้นมาเพื่อชวยเหลือคนกลุมนี้...”
สําหรับการจัดทําโครงการฯ นี้ แมวา ดร.ทักษิณาร จะทํางานเกี่ยวของอยูกับผูสูงอายุ แตก็
มิไดเชื่อมโยงกับสภาผูสูงอายุโดยตรง การเสนอโครงการฯ เพื่อรับการสนับสนุนทุนดําเนินงานไดเสนอ
โดยตรงไปยัง สสส. ซึ่งโครงการฯ ไดถูกสงตอไปยังสภาผูสูงอายุฯ

๒
กระบวนการดําเนินงาน
โครงการสาน ๓ วัยปองกันและสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยแนวทางวิถีแหงพุทธ เปนการ
ทํางานกับกลุมผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานใน ๗ หมูบาน ครอบคลุม ๓ ตําบล
ดร.ทักษิณาร ไกรราช ไดอธิบายเพิ่มเติมถึงความเกี่ยวของในการทํางานที่ยึดแนวทางพุทธวา
“...ชื่อโครงการเราคือสานสามวัยปองกันและสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุเบาหวานโดยแนวทาง
แหงวิถีพุทธ เพราะฉะนั้นประการแรกเราจึงตองใหเขาเขาใจถึงคุณคาของตัวเอง ประการที่สองเราก็พูดถึง
ธรรมชาติของความเสี่ยง ใหเขาเขาใจวาทําไมเขาถึงปวดโนนปวดนี่ ใหเขาใจตัวเองวาทําไมถึงขี้หงุดหงิด
ใหเขาพัฒนาจิตใจใหเขาใจตัวเองมากขึ้น...
...แนวทางวิถีพุทธที่เราเนน คือ เรื่องอารมณ เราไดคุยกับผูสูงอายุคนที่เปนเบาหวานหลายคน
ก็พบวาหลายคนมีปญหาเรื่องอารมณ แมวาเราจะออกกําลังกาย จะดูแลเรื่องอาหาร แตมันจะไมไดผล
หากอารมณไมดี สภาพจิตใจเครียด จริง ๆ แลวโรคเบาหวานมันตองควบคุมตัวเองใหไดในเรื่องจิตใจ ถา
อารมณไมนิ่งจะระดับน้ําตาลก็สูงตลอด ก็เอาเลยเอาแนวทางวิถีพทุ ธมาจับ...”
สําหรับการดําเนินงานจะเริ่มจากการตรวจคัดกรองผูปวยในพื้นที่ทั้ง ๗ หมูบาน จากนั้นก็จะ
เชิญผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานมาอบรมใหความรู จากนั้นจะเปนกิจกรรมอบรมเด็กนักเรียนจิตอาสา และ
กิจกรรมเยี่ยมบาน ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้
การคัดกรองและฝกอบรมการดูแลตนเอง
ดร.ทักษิณาร ไกรราช เลาถึงการทํางานขั้นตอนแรกของโครงการฯ วา
“...ขั้นแรกเปนการตรวจคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุ ในพื้นที่ทั้งสามตําบล ตองจัดหลายครั้ง
เพราะแตละตําบลมีพื้นที่ม าก เราแยกตรวจคัดกรองเปนจุด ๆ ทั้ง หมด ๗ แหง ใชสถานที่ที่ผูสูงอายุ
เดินทางมาสะดวก บางที่ก็เปนศาลากลางบาน บางที่ก็เปนศาลาวัด การตรวจก็จะวัดตรวจวัดความดัน
ตรวจดูระดับน้ําตาลในเลือดแลวก็เอามาประเมิน...”
การลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองผูสูงอายุ ทําใหพบวามีผูเปนโรคเบาหวาน และผูที่มีภาวะเสี่ยง
จํานวนมาก ซึ่งมีตัวเลขทีส่ ูงกวาจํานวนที่ไดจากสถานีอนามัยจํานวนมาก และจากการสัมภาษณพูดคุยกับ
ผูสูงอายุที่มาคัดกรองพบวามีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอบรมใหความรูความเขาใจในการดูแลตนเอง
ของผูปวยสูงอายุเหลานี้ ซึ่งเดิมทีเดียวกิจกรรมการอบรมนั้นกําหนดไวสําหรับอบรมผูดูแลเพียงเทานั้น
“...เราไปพบคนไขแผลเรื้อรัง นาตกใจมาก กับผาพันแผลเหมือนไมไดเปลี่ยนเลย เพราะอยาง
นี้ทําใหตองตัดทิ้งไปหลายนิ้ว...
...ตอนแรกที่เราเขียนโครงการไป เราไมไดกําหนดใหมีการอบรมกลุมผูสูงอายุ แตปรากฏวา
เมื่อเราไปทํางานคัดกรอง เราก็เลยตองปรับ ทําหนังสือไปขอวาขอปรับกิจกรรม ใหมีเวทีสําหรับผูสูงอายุ
และคิดวาการดูแลรักษาตองใชเจาตัวเองนาจะไดผลมากกวา...”
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หลังจากไดคัดกรองเสร็จแลว ทางโครงการฯ ไดจัดอบรมใหแกผูสูงอายุในพื้นที่คัดกรองทั้ง ๗
หมูบาน ในพื้นที่ ๓ ตําบล ซึ่งการจัดอบรมจะจัดแยกตามพื้นที่ตําบลจํานวน ๓ ครั้ง ดร.ทักษิณาร เลาวา
การอบรมเนนเนื้อหาที่นําไปใชไดจริงในการปฏิบัติตน ไมเนนความเปนทางการ
“...เราจัดอบรมสามครั้ง แยกตามตําบล มีทั้งหมด ๗ หมูบาน เราหาพื้นที่ที่สามารถมารวมกัน
ไดสะดวก เลือกเอาจุดกึ่งกลาง เราไมสามารถลงไปทํารายหมูบานไดเนื่องจากงบประมาณมีจํากัด...
...การอบรมผูสูงอายุในแตละครั้ง ใชเวลา ๑ วัน เพราะวาผูสูงอายุเขาไมสามารถจะมานั่ง
อบรมไดนาน ๆ หลักสูตรก็เปนแบบยอ เนนความรูที่เอาไปใชไดจริง คือเราจะไมมาสอนแบบทางการ จะ
สอนภาษางาย ๆ แลวก็ใหฝกปฏิบัติ ทําใหดูเลย...
...เราจะบอกคุณหมอที่เปนวิทยากรรับเชิญใหพูดภาษางาย ๆ คุณหมอก็พูดเปนภาษาอีสาน
สไตลการอบรมของเราจะเปนแบบเอาไปใชไดเลย...”
เนื้อหาการอบรมนอกจากจะเปนเนื้อหาเกี่ยวกับโรคเบาหวาน หลักการปฏิบัติตนซึ่งบรรยาย
โดยแพทยผูเชี่ยวชาญ แลวยังมีการอธิบายแนวทางการปฏิบัติตัวทั้งเรื่องการรับประทานอาหาร การออก
กําลังกาย การควบคุมอารมณ
ซึ่งในหลายเนื้อหา ทีมงานไดนําความรูที่ผานการวิจัยมาแลวมาเผยแพรและสงเสริมใหผูสูงอายุ
นําไปปฏิบัติ ดังเชนการแนะนําใหบริโภคงาดํา ดร.ทักษิณาร เลาวา
“...เพราะวาสวนใหญมีปญหาเรื่องขอเขาเสื่อม มีงานวิจัยยืนยันวางาดํามีสรรพคุณที่จะชวย
ปองกันได เราก็เอาไปบอกชาวบาน ใหนํางาดําไปคั่วไฟออน ๆ จากนั้นก็นําไปตําใหละเอียดแลวก็นําคลุก
ขาว หรือวาใสในโอวัลตินก็ได...”
นอกจากนั้นยังมียังมีการสอนหลักปฏิบัติสําหรับผูปวยโรคเบาหวานที่มิไดเปนแผลที่เทา แตมี
แนวโนมสูงที่จะเกิดแผลที่เทา ดร.ทักษิณาร อธิบายวา
“...ปกติคนไขเบาหวาน ระดับน้ํา ตาลในเลือดจะสูง เลือดจะหนืด เสน เลือดตีบ พอเลือด
ไหลเวียนไมสะดวก ไมไหลมาเลี้ยงก็จะไมคอยรูสึก มีโอกาสจะเกิดแผลงาย พอเปนแผลก็จะหายยาก...”
จากประสบการณดูแลผูสูงอายุ ซึ่งเคยใชเอาลูกมะกรูดไปใหเหยียบและแชเทา และไดพัฒนา
องคความรูนี้มาตอเนื่อง จึงไดนําความรูนี้มาเผยแพรกับกลุมผูสูงอายุที่เขาอบรมดวย
“...เราสอนใหเขาเหยียบลูกมะกรูด มะกรูดเนี่ยถือเปนนวัตกรรมที่ไดรับรางวัลจากการประกวด
แลวไดมาศึกษาเพิ่มเติม ก็พบวาในลูกมะกรูดมันมีตอมของน้ํามันหอมระเหย มีคุณลักษณะรอน ยิ่งบีบ
หรือเหยียบมันจะชวยขยายเสนเลือด ขยายเสนประสาท...
...ถาคนไมมีแรงเหยียบก็จะใหแชในน้ํา เอามะกรูดบีบลงไปสี่หาลูก แลวก็แชเชาเย็น ถามีคน
ดูแลใหใชน้ําอุนเพราะจะชวยใหเลือดไหลเวียนดี ถาไมมีใครดูแลก็ใหน้ําธรรมดา...”
เนื่องจากผูเขารับการอบรมจํานวนหนึ่งซึ่งเปนแผลเรื้อรัง เนื้อหาการอบรมหนึ่งคือการดูแลแผล
เรื้อรัง ซึ่งไดเชิญ นางดวงสมร คาเทพ ผูสูงอายุที่มีความรูเกี่ยวกับการรักษาแผลเรื้อรังดวยภูมิปญญา
ทองถิ่น ซึ่งมีกรรมวิธีการไมยุงยาก สามารถดําเนินการไดดวยตัวเอง และสามารถใหผลในการรักษาไดเปน
อยางดี มีผูรักษาแผลดวยวิธีนี้จํานวนไมนอย
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วิธีการรักษาดังกลา ว จะใชเปลือกมังคุดหั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ นําไปตากแดดใหแหงแลวบดให
ละเอียด จากนั้นนํามาผสมกับน้ําปูนขาวตามสัดสวน นําสําลีชุบน้ําปูนใสที่ผสมกับเปลือกมังคุดบดมาปด
ทับแผลไว ทําเชนนี้วันละครั้งไปเรื่อย ๆ
นางดวงสมร คาเทพ เดิมเปน อสม.ในชุมชนเมืองมหาสารคาม ซึ่งเขามาเปนอาสาสมัครคน
หนึ่งที่ทาง ดร.ทักษิณาร ไกรราช ชวนมารวมงาน สะทอนวา
“...เขาไมรูจักคนในชุมชน ก็เลยมาถามปา รูจักคนนี้ไหม รูจักคนนั้นไหม ก็บอกวารูจัก แลวเขา
ก็บอกวาอยากไดประวัติผูสูงอายุ เขาก็เลยบอกวาชวยหนูทํางานหนอยไดไหม ปาก็สมัครใจไปชวยงาน...
...ออกไปทํางานกับแกสักสี่หาครั้งนี่ละ สนุกรูจักคนเยอะดวย ปาไปเปนวิทยากรสอนเรื่องการ
ทําแผลเบาหวาน เนนเรื่องนี้ดวยเพราะวาผูสูงอายุโดยมากเขาจะเปนแผล แลวบางทีก็ชวยสัมภาษณเก็บ
ขอมูลผูสูงอายุ...”
ในการอบรมผูสูงอายุทั้ง ๓ ครั้งนั้น ทางทีมงานไดมีของแจกใหกับผูสูงอายุเพื่อสรางแรงจูงใจ
สําหรับการเขามาอบรมดวย ดร.ทักษิณาร เลาวา
“...การอบรมแตละครั้งก็จะของแจกดวย ไมใชไปสรางคานิยมที่ไมมีนะ แตวาเราไปศึกษาวิธีคิด
ของคนแก เขาไมไดตองการอะไรมากมาย เขาขอแคมางานเราแลวมีอะไรไปฝากลูกฝากหลานนิด ๆหนอย
ๆ ความสุขก็คือไดมีอะไรไปใหลูกหลาน เขาไมไดมีรายไดอะไร มาหาเราไดมีอะไรติดไมติดมือกลับไปก็จะ
ไดรูสึกวามีคุณคา เราไมไดใหเปนเงิน แตใหเปนของฝาก...”
การอบรมนักเรียนจิตอาสา
“...เราคิดวานาจะสรางคนในนั้นไวดวย ก็เลยชวนนักเรียนในพื้นที่ทั้ง ๓ ตําบล ๆ ละยี่สิบคน
มาอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ เดิม เรากํา หนดไวหกสิบคน แต ม าจริง ๆ หกสิบเกา คน
อยากจะใหเด็กเขามีความรู คอยใหคําแนะนําและชวยเหลือผูสูงอายุได...”
ดร.ทักษิณาร ไกรราช สะทอนถึงที่มาของการอบรมนักเรียนจิตอาสา ซึ่งเปนกิจกรรมถัดมาจาก
การอบรมผูสูงอายุที่ไดดําเนินการไปกอนหนานั้น
การอบรมนักเรียนจิตอาสามีวัตถุประสงคเพื่อใหลูกหลานของผูสูงอายุเขาใจธรรมชาติของ
ผูสูงอายุ รวมทั้งเปนสวนหนึ่งที่จะชวยดูแลผูสูงอายุในครอบครัวและชุมชน สถานที่จัดอบรมคือวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม สําหรับนักเรียนที่มาเขา อบรมมีตั้งแตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ จนถึง
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ทั้งนี้กําหนดใหผูเขาอบรมที่อาศัยอยูในบานเรือนที่มีผูสูงอายุอยูดวย
“...การเลือกนักเรียน อันดับแรกคือดูคนที่มีผูสูงอายุอยูในบาน ถัดมาหากไมมีแตเปนคนที่จะ
อาสาดูแลคนแกในชุมชน อาจจะเรียนอยูในหมูบาน หรือมาเรียนที่ในอําเภอเมืองก็ได แตขอใหตัวอยูใน
ชุมชน มีสวนที่ตองดูแลผูสูงอายุ...”
การอบรมฯ มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระสรางความตระหนักในการดูแลตอบแทนบุญคุณผูสูงอายุ
ธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลงผูสูงอายุ การสื่อสารกับผูสูงอายุ การดูแลสุขภาพเบื้องตนผูสูงอายุ ฯลฯ
ดร.ทักษิณาร กลาววา
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“...เราก็พูดถึงคุณคาของผูสูงอายุ เนนเรื่องบุญคุณ ความกตัญTู แลวก็ใหเขาใจธรรมชาติของ
ผูสูงอายุวาทําไมขี้บน ขี้โมโห เพราะสวนใหญเด็กกับผูใหญเนี่ยคนแกจะเขากันไมคอยได...
...เราเชิญอาจารยอรนุช เปนนักวิชาการสุขศึกษา มาสอนเรื่องการพูดเรื่องเทคนิคทักษะการ
พูดกับผูสูงอายุ การใหศึกษาหอกระจายขาว การดูแลและทําความสะอาดเทาผูสูงอายุ การใหความรู
เกี่ยวกับหลักปฏิบัติกับคนแก...”
ระยะเวลาการอบรมนักเรียนจิตอาสาคือ ๒ วัน เปนการอบรมแบบไป-กลับ โดยทางโครงการ
ไดจัดรถรับสงผูมาเขาอบรมทั้งสองวัน
“...จัดอบรมสองวัน ตอนแรกเราจะใหเขาคายฯ แตตอนหลังผูปกครองเด็กสะทอนวาเปนหวง
ลูกหลานหากตองมาคางคืน จึงเปลี่ยนเปนแบบอบรมไป-กลับ...”
การอบรมฯ ดังกลาวนี้ ทางโครงการฯ ไดมอบเงินใหกับเด็กที่มาเขารับการอบรมดวย
“...ใหเงินเด็กกลับบานดวยเพราะเด็กเขาเรียกรอง มีงานกาชาดพอดี เปนชวงงานตนป...”
การเยี่ยมบาน
โครงการฯ ไดกําหนดกิจกรรมเยี่ยมบานหลังจากการตรวจคัดกรองและอบรมผูสูงอายุ และ
นักเรียนจิตอาสาแลว ซึ่งทีมเยี่ยมบานก็คือบุคลากรจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ภายใตการ
ประสานงานของ ดร.ทักษิณาร ไกรราช
สําหรับการดําเนินงาน ทางโครงการจะประสานงานไปยังสถานีอนามัย ขอใหทางสถานีอนามัย
เปนผูนัดหมายกับผูสูงอายุแตละราย และขอใหเปนผูนําทีมงานจากวิทยาลัยฯ ลงไปเยี่ยมบานดวย การ
เยี่ยมบานจะแบงออกเปน ๓ ทีมแยกตามตําบล ซึ่งแตละทีมจะกระจายลงไปเยี่ยมตามการนัดหมาย
กันเองภายในทีม ทั้งหมดราว ๑๐ ครั้ง
การลงไปเยี่ยมบานของทีมงาน ก็จะไปติดตามพูดคุย ตรวจดูสภาพบานเรือน ความเปนอยู
การรับประทานยา รวมทั้งการรับประทานอาหาร ตรวจสุขภาพเบื้องตน มีการแนะนําใหคําปรึกษาในการ
ดูแลตนเองทั้งกับผูปวยสูงอายุและบรรดาญาติ ๆ ในครอบครัว ดร.ทักษิณาร เลาวา
“...จะไปดูผูสูงอายุกลุมเปาหมายวาเขาเปนอยางไรบาง อาการเจ็บปวยเปนอยางไร สุขภาพ
เปนอยางไร กินยาอะไรอยู ดูบริบทสภาพสิ่งแวดลอมบานเรือน เราก็จะแนะนําความรูตาง ๆ ใหเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตัว เรียกญาติพี่นองเรียกมาคุยมาใหคําแนะนํา ไมใชแคตัวผูสูงอายุอยางเดียว...”
ดร.ทักษิณาร ยังไดเลากรณีผูปวยรายหนึ่งซึ่งเปนผูปวยเบาหวานและมีแผลเรื้อรัง มาเขารับ
การอบรม หลังจากการอบรมไมไดมาทําแผลตอเนื่องทําใหแผลกําเริบมากขึ้น การลงไปเยี่ยมบานทําใหพบ
ปญหานี้และไดชวยแกปญหาจี้ใหมาทําแผลและรักษาดวยปลือกมังคุด โดยมีเจาหนาที่ที่สถานีอนามัยเปน
ผูดําเนินการให จนกระทั่งอาการดีขึ้น
“...อยางแมนาง แกเปนผูปวยโรคเบาหวานถูกตัดไปแลวสามนิ้ว แกเขามาอบรมกับเราดวย
เราก็ตามใหมาทําแผล ใหคําแนะนํากับเจาหนาที่ สอ.เรียบรอย แตปรากฏวาแกหายไปอยูชวงหนึ่งไมยอม
มาทําแผล แกบอกวาไมวาง ไมมีใครไปสง ถามไปถามมาเปนเพราะเขาตองไปทํามาหากิน แกขายขาวแกง
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เวลาขายแกก็จะยืนตลอด แผลแกก็ไมหาย พอไปเยี่ยมบานเห็นแกใสถุงเทาอยางดี ทีแรกเราก็นึกวาดี พอ
เปดออกมาแทบจะเปนลม เนื้อตายเนื้อหนาเหลืองแบบเตรียมจะตัดทิ้งแลว...
...พอเห็นสภาพแบบนั้นแลวก็เรียกครอบครัวเขามาเลย ปกติแกจะอยูกับสามี เรียกสามีแกมา
เลย แลวก็บอกวาตองพาไปทําแผลที่สถานีอนามัยทุกวัน เราก็ขอเบอรโทรศัพทสามีแกมาดวย แลวก็โทรจี้
ทุกวัน ผานมาประมาณซักเดือนกวาก็กลับไปเยี่ยม เห็นแผลดีขึ้นแลว...”
แมวาการเยี่ยมบานจะมีเปาหมายเพื่อไปติดตามและเยี่ยมเยียนผูปวยสูงอายุที่มาเขารับการ
อบรม แตการลงพื้นที่ในบางคราวก็ยังเปนโอกาสชวยเหลือผูปวยที่นอนรักษาตัวอยูที่บานดวย
“...มีผูปวยรายหนึ่ง ประสบอุบัติเหตุมา หลังจากรักษาที่โรงพยาบาลแลวก็กลับมารักษาตัวอยู
ที่บาน แตเราไปดูแลวมันมีหนองไหลเยิ้มออกมา เราก็เลยกลับมาอีกวันเอาเปลือกมังคุดไปดวย ใชเปลือก
มังคุดรักษาแผลให และไดใหคําแนะนําคนในครอบครัวทําตอ สักพักแผลก็หาย...”
อ.ประภัสสร อาจารยประจําวิทยาลัยฯ ซึ่งมีโอกาสลงไปเยี่ยมบานสามครั้งสุดทายในโครงการ
บอกเลาเรื่องราวความประทับใจของตนเองวา
“...ทีแรกก็กังวลวาพวกเราจะไปล้ําเสนสถานีอนามัย หรือ อสม. หรือเปลา ก็เกรงใจเขาอยู แต
พอลงไปเขาก็ไปดวย ประทับใจจริง ๆ ที่ไดลงไปเยี่ยมชาวบาน ไดเขาใจชาวบาน ไดใหคําปรึกษากับเขา
เวลาทีมลงไปเขาจะบอกวาไอยาที่ใหมาบางทีก็ไมไดกินหรอก เวลากินแลวมันเหนื่อยมาก เพราะฉะนั้นให
ปรับยา เขาบอกวาถาปรับยาแลวจะเปนยังไง ปรับแลวเขาก็สบายดีเสร็จแลวพอไปตรวจน้ําตาลเขาก็บอก
วาสุขภาพเขาพอเราปรับแลวเขาก็อยูได...”
กิจกรรมลงเยี่ยมบานในชุมชนนั้น ถือเปนภาระที่คอนขางหนัก การดําเนินงานสําเร็จลลวงลงไป
ไดนั้นอาศัยวาไดรับความรวมมืออยางดียิ่ง จากบุคลากรภายในวิทยาลัย แมวาจะมีขอขัดของในระยะ
เริ่มแรกโครงการ ดร.ทักษิณาร และ อ.ประภัสสร เลาวา
“...ในดานทีมงาน ระยะแรกมีอุปสรรคนิดหนอย ชวงสามสี่เดือนแรกคอนขางจะหนัก แต
หลังจากนั้นทีมงานก็รับลูกกันไดดี ทุกคนมีความสุข...”
ดร.ทักษิณาร สะทอนขอจํากัดในการทํางานวา
“...แตปญหาอุปสรรคชวงแรกงานที่นี่เยอะ เราไมสามารถจัดกิจกรรมวันธรรมดาไดเลย ตองไป
จัดเสารอาทิตย ทีมงานบางคนจึงไมไดหยุดพักผอนเลย จัดกิจกรรมเสารอาทิตยหมดเลย จนสุดทายเยี่ยม
บานก็ยังตองเสารอาทิตย จนสุดทายไมมีเวลาก็ใชเวลาเย็นหลังเลิกงาน อยางออาจารยปภัสสรก็ชวยลง
ตอนเย็น บางคนก็ชวยลงตั้งแตเชาจนมืด ที่เปนอยางนี้เพราะวาอาจารยพยาบาลงานเยอะ แตก็สําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี...”
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ผลที่ไดรับจากโครงการ
การชวยเหลือผูปวยสูงอายุบรรเทาอาการเจ็บปวย
โครงการฯ มีสวนสําคัญอยางยิ่งที่ชวยดูแลผูปวยสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน ทั้งที่มีและไมมีแผล
ที่เทา การจัดกิจกรรมอบรมใหความรูทํา ใหผูสูง อายุมีหลักปฏิบัติตนอยา งเหมาะสมเปน ผลดีตอการ
ควบคุมโรคมิใหลุกลามขยายตัว จากการติดตามลงไปเยี่ยมบานของทีมงานโครงการฯ พบวา หลายรายมี
การปรับตัวและใชความรูที่ไดจากการอบรม ดร.ทักษิณาร เลาถึงการปรับตัวของผูสูงอายุรายหนึ่งที่มาเขา
รับการอบรม วา
“...เขาก็ใชวิธีการคือ กินขาวเหนียวตอนเชา แลวก็ตอนกลางวันกับตอนเย็นกินขาวจาว เพราะ
เขาบอกวาใกลนอนแลวรางกายไมคอยไดใชอะไร แตชวงนี้ยังตองทํางานอยู ตองกินเอาแรง กินไดตองมี
วิธีการปรับใหเขากับวิถีชีวิต แตวาเขาไมสามารถทําไดทั้งหมดเราก็สอนใหกินอยางงี้อยางงี้ สอนวิธีกินแบบ
พอดี เอาแคพออยาก แตสวนใหญจะไปหามเขากินเลย ซึ่งมันไมได...”
และในการอบรมฯ นั้น มีเนื้อหาการรักษาและดูแลแผลเรื้อรังดวยตนเองโดยการใชสมุนไพร
เปลือกมังคุด ซึ่งมีผูสูงอายุกวา ๑๐ รายที่นําไปปรับใช ทั้งนี้บางรายก็ดําเนินการเองที่บาน บางรายก็มา
ลางและทําแผลที่สถานีอนามัย ซึ่งวีการนี้ไดใหผลในทางการรักษาคอนขางดี บางรายแผลที่เปนดีขึ้น แหง
และหายไปในที่สุด ดร.ทักษิณาร กลาววา
“...ตอนที่เราไปเยี่ยมมีหลายคนที่เปนแผล เขาก็ทําแผลตามที่สอนไปเดี๋ยวนี้แผลหายไปหลาย
คนแลว อยางตาอุยเนี่ยถูกตัดนิ้วไปสามนิ้ว ตอนนี้แผลหายแลว สวนแมนางตอนมาอบรมกับเรา เราก็ตาม
เยี่ยมบาน เราก็ไปจี้ใหเขามาทําแผลที่สถานีอนามัย ภายในเดือนเดียวที่ใสเปลือกมังคุดตอนนี้แผลหายละ
ไมงั้นตองลามถึงขา สรุปแลวเกือบสิบรายที่ใชเปลือกมังคุดรักษาแลวแผลหาย...”
ดร.ทักษิณาร กลาววา ยังเลาดวยวา นอกจากการรักษาแผลดวยเปลือกมังคุดแลว ผูสูงอายุอีก
หลายรายที่นําความรูเรื่องการเหยียบนวดเทาบนผลมะกรูด หรือการบีบกําผลมะกรูดก็ชวยทําใหอาการชา
ตามมือและเทาคอยหายไป
“...ผูสูงอายุที่มาอบรมมีอาการชาตามมือและเทา อยางคุณตาแดง ไปหาเอามะกรูดมาเหยียบ
หาวันเปลี่ยนครั้งนึงเปลี่ยนไปสามครั้งแลว เราไปตรวจตามจุดชาของแก สิบหาวันหายหมดเลย...”
โอกาสในการลงและความเขาใจชุมชน
ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เปนสถาบันที่ทําหนาที่ผลิตพยาบาล ภาระการเรียนการสอน
ที่เนนเนื้อหาทางดานคลีนิคทําใหโอกาสการลงไปสัมผัสประสบการณจริงในพื้นที่มีไมมากนัก ดังที่อาจารย
หลายทานจากวิทยาลัยฯ สะทอนวา
“...เราเปนวิทยาลัยพยาบาล ผลิตพยาบาล แตเราก็ไมคอยไดสัมผัสชุมชน...”
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๘
อ.ประภัสสร ซึ่งไดเขาไปรวมกิจกรรมเยี่ยมบาน
“...เพราะวาแตกอน อาจารยพยาบาลเราก็จะมีแตผูมีหนาที่เทานั้นที่ลงไปในชุมชน ไปทําอะไร
ก็ไมรู สวนใหญจะไมมีใครอยากลงไป ถึงบอกใหไปแตก็ไมอยากไป มาระยะหลังมันก็เริ่มเปลี่ยนไป พอได
เริ่มลงไปมันก็ดีเหมือนกันนะ ไดไปเห็น ไดไปสัมผัส ไดไปพูดคุย ทําใหเราเขาใจความเจ็บปวยไดมากขึ้น
เขาใจเงื่อนไขของความเจ็บปวยมากขึ้น...”
ดร.ทักษิณาร กลาวเพิ่มเติมวา
“...จากการลงไปจัดกิจกรรมในชุมชน ลงไปเยี่ยมบาน มันทําใหอาจารยพยาบาลก็มีความเขาใจ
ชุมชนมากขึ้นนะ ในวิทยาลัยพยาบาลเมื่อกอนนี้ ถึงแมวาภาคชุมชนจะมีอาจารยเจ็ดแปดคนเดี๋ยวนี้มีสิบ
คนก็จริง แตสวนใหญอาจารยก็จะอยูบนหวอดไมไดลงชุมชน พอไดลงชุมชนจริง ๆ อาจารยก็จะเขาใจ
ผูสูงอายุมากขึ้น พอเขาลงไปนอกจากจะไปใหความรูแลวเนี่ยก็ไปเห็นสภาพจริงไดไปสัมผัสจริง ก็ไดเอา
กลับมาสอนนักเรียน ไมใชยึดแคทฤษฎีอยางเดียว ไดเห็นสภาพจริง เด็ก ๆ ก็จะไดอะไรมากขึ้นไมใชแค
จากหนังสืออยางเดียว...
...อาจารยหลายทานเอาประสบการณจากพื้นที่มาบูรณาการสอนมาเพิ่มเติมในเนื้อหา ซึ่งทาน
ผูอํานวยการก็อยากจะมาบูรณาการในหลายหลักสูตร เอาความรูจริงสภาพจริงของพื้นที่ของผูสูงอายุใน
พื้นที่มาบูรณาการในการเรียนการสอน ซึ่งตอนนี้คือสิ่งที่เรากําลังทํากันอยู...”
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