
โครงการสานสามวัยปองกันและสรางเสริม 
สุขภาพผูสูงอายุดวยแนวทางวิถีแหงพุทธ 

ความเปนมา 

 ดร.ทักษิณาร ไกรราช อาจารยประจําวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ผู
ประสานงาน ““““โครงการสาน โครงการสาน โครงการสาน โครงการสาน ๓ ๓ ๓ ๓ วัยปองกันและสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยแนวทางวิถีแหงพุทธวัยปองกันและสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยแนวทางวิถีแหงพุทธวัยปองกันและสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยแนวทางวิถีแหงพุทธวัยปองกันและสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยแนวทางวิถีแหงพุทธ”””” เลา
ถึงท่ีมาของความสนใจในการทํางานกับกลุมผูสูงอายุ 

 “...เรียนมาทางดานมานุษยวิทยาการแพทย ทําวิทยานิพนธเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ิน กวาจะ
เรียนจบ ผูสูงอายุท่ีมีภูมิปญญาตายไปเยอะเลย จนรูสึกวาตองทําอะไรซักอยางกอนท่ีจะสายไป...” 

 และจากการท่ีคลุกคลีทํางานการจัดการเรียนการสอนอยูในแวดวงผูสูงอายุ ก็พบวาผูสูงอายุ
จํานวนมากมีปญหาดานสุขภาพ เปนโรคเร้ือรังจํานวนมาก เธอกลาววา 

 “...เราพบวาผูสูงอายุเปนโรคเร้ือรังเยอะมาก โดยเฉพาะเบาหวาน เจอเปนอันดับแรก...” 

 ในบรรดาผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวาน ดร.ทักษิณาร ยังไดพบวามีจํานวนไมนอยท่ีเปนแผลท่ี
เทาและตองลงเอยดวยการตัดอวัยวะท้ิงไป 

 “...ตอนเรียนจบปริญญาเอกแลวยายมาท่ีนี่ใหม ๆ ไปเทิรนขึ้นหวอดศัลยกรรม สมัยกอนเรา
เจอแตคนไข Accidents เขามาผาตัด แตตอนหลังสวนใหญเจอแตผูปวยเบาหวานมาก เราก็ตกใจ คนไข
มา Admit หาโมง ตอนเท่ียงเราลงมาทานขาว กลับเขาไป OR ตอนบายขาดวนแลว...”  

 สําหรับการจัดทําโครงการเพื่อชวยเหลือผูปวยกลุมนี้ เธอเลาวา 

 “...ตอนนั้นพานักศึกษาปสามไปฝกงานท่ีสถานีอนามัยแหงหนึ่ง ไปเห็นผูสูงอายุท่ีเปนแผล
เบาหวานตัดนิ้ว ตัดเทาเต็มไปหมด สถานีอนามัยเขาก็ต้ังรับอยูอยางนั้น เราไมไดโทษเขา เขาอาจจะไมมี
เวลา เรารูสึกวาปลอยไวอยางนี้ ตัดกันอยางนี้ วันนี้ตัดไปหนึ่งนิ้ว มาอีกสองสามเดือนตัดไปอีกสามนิ้ว
อะไรอยางนี้ เรารูสึกวามันไมใช...” 

 และจากการศึกษาขอมูลเพื่อทําความเขาใจปญหา ทําใหไดพบวาปญหาเร่ืองการสูญเสียอวัยวะ
จากการเปนโรคเบาหวานในจังหวัดมหาสารคาม มีความรุนแรงคอนขางมาก โดยเฉพาะในพื้นท่ี ๓ ตําบล 
ท่ีเลือกเปนพื้นท่ีทํางาน 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
ทํางานกับกลุมผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวานใน ๗ หมูบาน ครอบคลุม ๓ ตําบล 

 ดร.ทักษิณาร ไกรราช ไดอธิบายเพิ่มเติมถึงความเกี่ยวของในการทํางานท่ียึดแนวทางพุทธวา 

 “...ชื่อโครงการเราคือสานสามวัยปองกันและสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุเบาหวานโดยแนวทาง
แหงวิถีพุทธ เพราะฉะนั้นประการแรกเราจึงตองใหเขาเขาใจถึงคุณคาของตัวเอง ประการท่ีสองเราก็พูดถึง
ธรรมชาติของความเสี่ยง ใหเขาเขาใจวาทําไมเขาถึงปวดโนนปวดนี่ ใหเขาใจตัวเองวาทําไมถึงขี้หงุดหงิด 
ใหเขาพัฒนาจิตใจใหเขาใจตัวเองมากขึ้น... 

 ...แนวทางวิถีพุทธท่ีเราเนน คือ เร่ืองอารมณ เราไดคุยกับผูสูงอายุคนท่ีเปนเบาหวานหลายคน
ก็พบวาหลายคนมีปญหาเร่ืองอารมณ แมวาเราจะออกกําลังกาย จะดูแลเร่ืองอาหาร แตมันจะไมไดผล
หากอารมณไมดี สภาพจิตใจเครียด จริง ๆ แลวโรคเบาหวานมันตองควบคุมตัวเองใหไดในเร่ืองจิตใจ ถา
อารมณไมนิ่งจะระดับน้ําตาลก็สูงตลอด ก็เอาเลยเอาแนวทางวิถีพุทธมาจับ...” 

 สําหรับการดําเนินงานจะเร่ิมจากการตรวจคัดกรองผูปวยในพื้นท่ีท้ัง ๗ หมูบาน จากนั้นก็จะ
เชิญผูสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวานมาอบรมใหความรู จากนั้นจะเปนกิจกรรมอบรมเด็กนักเรียนจิตอาสา และ
กิจกรรมเย่ียมบาน ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี ้

 การคัดกรองและฝกอบรมการดูแลตนเอง 

 ดร.ทักษิณาร ไกรราช เลาถึงการทํางานขั้นตอนแรกของโครงการฯ วา  

 “...ขั้นแรกเปนการตรวจคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุ ในพื้นท่ีท้ังสามตําบล ตองจัดหลายคร้ัง
เพราะแตละตําบลมีพื้นท่ีมาก เราแยกตรวจคัดกรองเปนจุด ๆ ท้ังหมด ๗ แหง ใชสถานท่ีท่ีผูสูงอายุ
เดินทางมาสะดวก บางท่ีก็เปนศาลากลางบาน บางท่ีก็เปนศาลาวัด การตรวจก็จะวัดตรวจวัดความดัน 
ตรวจดูระดับน้ําตาลในเลือดแลวก็เอามาประเมิน...” 

 การลงพื้นท่ีเพื่อตรวจคัดกรองผูสูงอายุ ทําใหพบวามีผูเปนโรคเบาหวาน และผูท่ีมีภาวะเสี่ยง
จํานวนมาก ซึ่งมีตัวเลขท่ีสูงกวาจํานวนท่ีไดจากสถานีอนามัยจํานวนมาก และจากการสัมภาษณพูดคุยกับ
ผูสูงอายุท่ีมาคัดกรองพบวามีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองอบรมใหความรูความเขาใจในการดูแลตนเอง
ของผูปวยสูงอายุเหลานี้ ซึ่งเดิมทีเดียวกิจกรรมการอบรมนั้นกําหนดไวสําหรับอบรมผูดูแลเพียงเทานั้น 

 “...เราไปพบคนไขแผลเร้ือรัง นาตกใจมาก กับผาพันแผลเหมือนไมไดเปลี่ยนเลย เพราะอยาง
นี้ทําใหตองตัดท้ิงไปหลายนิ้ว... 

 ...ตอนแรกท่ีเราเขียนโครงการไป เราไมไดกําหนดใหมีการอบรมกลุมผูสูงอายุ แตปรากฏวา
เมื่อเราไปทํางานคัดกรอง เราก็เลยตองปรับ ทําหนังสือไปขอวาขอปรับกิจกรรม ใหมีเวทีสําหรับผูสูงอายุ 
และคิดวาการดูแลรักษาตองใชเจาตัวเองนาจะไดผลมากกวา...” 
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 หลังจากไดคัดกรองเสร็จแลว ทางโครงการฯ ไดจัดอบรมใหแกผูสูงอายุในพื้นท่ีคัดกรองท้ัง ๗ 
หมูบาน ในพื้นท่ี ๓ ตําบล ซึ่งการจัดอบรมจะจัดแยกตามพื้นท่ีตําบลจํานวน ๓ คร้ัง ดร.ทักษิณาร เลาวา 
การอบรมเนนเนื้อหาท่ีนําไปใชไดจริงในการปฏิบัติตน ไมเนนความเปนทางการ 

 “...เราจัดอบรมสามคร้ัง แยกตามตําบล มีท้ังหมด ๗ หมูบาน เราหาพื้นท่ีท่ีสามารถมารวมกัน
ไดสะดวก เลือกเอาจุดกึ่งกลาง เราไมสามารถลงไปทํารายหมูบานไดเนื่องจากงบประมาณมีจํากัด... 

 ...การอบรมผูสูงอายุในแตละคร้ัง ใชเวลา ๑ วัน เพราะวาผูสูงอายุเขาไมสามารถจะมานั่ง
อบรมไดนาน ๆ หลักสูตรก็เปนแบบยอ เนนความรูท่ีเอาไปใชไดจริง คือเราจะไมมาสอนแบบทางการ จะ
สอนภาษางาย ๆ แลวก็ใหฝกปฏิบัติ ทําใหดูเลย... 

 ...เราจะบอกคุณหมอท่ีเปนวิทยากรรับเชิญใหพูดภาษางาย ๆ คุณหมอก็พูดเปนภาษาอีสาน
สไตลการอบรมของเราจะเปนแบบเอาไปใชไดเลย...” 

 เนื้อหาการอบรมนอกจากจะเปนเนื้อหาเกี่ยวกับโรคเบาหวาน หลักการปฏิบัติตนซึ่งบรรยาย
โดยแพทยผูเชี่ยวชาญ แลวยังมีการอธิบายแนวทางการปฏิบัติตัวท้ังเร่ืองการรับประทานอาหาร การออก
กําลังกาย การควบคุมอารมณ  

 ซึ่งในหลายเนื้อหา ทีมงานไดนําความรูท่ีผานการวิจัยมาแลวมาเผยแพรและสงเสริมใหผูสูงอายุ
นําไปปฏิบัติ ดังเชนการแนะนําใหบริโภคงาดํา ดร.ทักษิณาร เลาวา 

 “...เพราะวาสวนใหญมีปญหาเร่ืองขอเขาเสื่อม มีงานวิจัยยืนยันวางาดํามีสรรพคุณท่ีจะชวย
ปองกันได เราก็เอาไปบอกชาวบาน ใหนํางาดําไปคั่วไฟออน ๆ จากนั้นก็นําไปตําใหละเอียดแลวก็นําคลุก
ขาว หรือวาใสในโอวัลตินก็ได...” 

 นอกจากนั้นยังมียังมีการสอนหลักปฏิบัติสําหรับผูปวยโรคเบาหวานท่ีมิไดเปนแผลท่ีเทา แตมี
แนวโนมสูงท่ีจะเกิดแผลท่ีเทา ดร.ทักษิณาร อธิบายวา 

 “...ปกติคนไขเบาหวาน ระดับน้ําตาลในเลือดจะสูง เลือดจะหนืด เสนเลือดตีบ พอเลือด
ไหลเวียนไมสะดวก ไมไหลมาเลี้ยงก็จะไมคอยรูสึก มีโอกาสจะเกิดแผลงาย พอเปนแผลก็จะหายยาก...” 

 จากประสบการณดูแลผูสูงอายุ ซึ่งเคยใชเอาลูกมะกรูดไปใหเหยียบและแชเทา และไดพัฒนา
องคความรูนี้มาตอเนื่อง จึงไดนําความรูนี้มาเผยแพรกับกลุมผูสูงอายุท่ีเขาอบรมดวย 

 “...เราสอนใหเขาเหยียบลูกมะกรูด มะกรูดเนี่ยถือเปนนวัตกรรมท่ีไดรับรางวัลจากการประกวด 
แลวไดมาศึกษาเพิ่มเติม ก็พบวาในลูกมะกรูดมันมีตอมของน้ํามันหอมระเหย มีคุณลักษณะรอน ย่ิงบีบ
หรือเหยียบมันจะชวยขยายเสนเลือด ขยายเสนประสาท... 

 ...ถาคนไมมีแรงเหยียบก็จะใหแชในน้ํา เอามะกรูดบีบลงไปสี่หาลูก แลวก็แชเชาเย็น ถามีคน
ดูแลใหใชน้ําอุนเพราะจะชวยใหเลือดไหลเวียนดี ถาไมมีใครดูแลก็ใหน้ําธรรมดา...” 

 เนื่องจากผูเขารับการอบรมจํานวนหนึ่งซึ่งเปนแผลเร้ือรัง เนื้อหาการอบรมหนึ่งคือการดูแลแผล
เร้ือรัง ซึ่งไดเชิญ นางดวงสมร คาเทพ ผูสูงอายุท่ีมีความรูเกี่ยวกับการรักษาแผลเร้ือรังดวยภูมิปญญา
ทองถ่ิน ซึ่งมีกรรมวิธีการไมยุงยาก สามารถดําเนินการไดดวยตัวเอง และสามารถใหผลในการรักษาไดเปน
อยางดี มีผูรักษาแผลดวยวิธีนี้จํานวนไมนอย 
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 วิธีการรักษาดังกลาว จะใชเปลือกมังคุดหั่นเปนชิ้นเล็ก ๆ นําไปตากแดดใหแหงแลวบดให
ละเอียด จากนั้นนํามาผสมกับน้ําปูนขาวตามสัดสวน นําสําลีชุบน้ําปูนใสท่ีผสมกับเปลือกมังคุดบดมาปด
ทับแผลไว ทําเชนนี้วันละคร้ังไปเร่ือย ๆ  

 นางดวงสมร คาเทพ เดิมเปน อสม.ในชุมชนเมืองมหาสารคาม ซึ่งเขามาเปนอาสาสมัครคน
หนึ่งท่ีทาง ดร.ทักษิณาร ไกรราช ชวนมารวมงาน สะทอนวา 

 “...เขาไมรูจักคนในชุมชน ก็เลยมาถามปา รูจักคนนี้ไหม รูจักคนนั้นไหม ก็บอกวารูจัก แลวเขา
ก็บอกวาอยากไดประวัติผูสูงอายุ เขาก็เลยบอกวาชวยหนูทํางานหนอยไดไหม ปาก็สมัครใจไปชวยงาน... 

 ...ออกไปทํางานกับแกสักสี่หาคร้ังนี่ละ สนุกรูจักคนเยอะดวย ปาไปเปนวิทยากรสอนเร่ืองการ
ทําแผลเบาหวาน เนนเร่ืองนี้ดวยเพราะวาผูสูงอายุโดยมากเขาจะเปนแผล แลวบางทีก็ชวยสัมภาษณเก็บ
ขอมูลผูสูงอายุ...”  

 ในการอบรมผูสูงอายุท้ัง ๓ คร้ังนั้น ทางทีมงานไดมีของแจกใหกับผูสูงอายุเพื่อสรางแรงจูงใจ
สําหรับการเขามาอบรมดวย ดร.ทักษิณาร เลาวา 

 “...การอบรมแตละคร้ังก็จะของแจกดวย ไมใชไปสรางคานิยมท่ีไมมีนะ แตวาเราไปศึกษาวิธีคิด
ของคนแก เขาไมไดตองการอะไรมากมาย เขาขอแคมางานเราแลวมีอะไรไปฝากลูกฝากหลานนิด ๆหนอย 
ๆ ความสุขก็คือไดมีอะไรไปใหลูกหลาน เขาไมไดมีรายไดอะไร มาหาเราไดมีอะไรติดไมติดมือกลับไปก็จะ
ไดรูสึกวามีคุณคา เราไมไดใหเปนเงิน แตใหเปนของฝาก...” 

 การอบรมนักเรียนจิตอาสา 

 “...เราคิดวานาจะสรางคนในนั้นไวดวย ก็เลยชวนนักเรียนในพื้นท่ีท้ัง ๓ ตําบล ๆ ละย่ีสิบคน
มาอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ เดิมเรากําหนดไวหกสิบคน แตมาจริง ๆ หกสิบเกาคน 
อยากจะใหเด็กเขามีความรู คอยใหคําแนะนําและชวยเหลือผูสูงอายุได...” 

 ดร.ทักษิณาร ไกรราช สะทอนถึงท่ีมาของการอบรมนักเรียนจิตอาสา ซึ่งเปนกิจกรรมถัดมาจาก
การอบรมผูสูงอายุท่ีไดดําเนินการไปกอนหนานั้น 

 การอบรมนักเรียนจิตอาสามีวัตถุประสงคเพื่อใหลูกหลานของผูสูงอายุเขาใจธรรมชาติของ
ผูสูงอายุ รวมท้ังเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยดูแลผูสูงอายุในครอบครัวและชุมชน สถานท่ีจัดอบรมคือวิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม สําหรับนักเรียนท่ีมาเขาอบรมมีต้ังแตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๓ จนถึง
มัธยมศึกษาปท่ี ๖ ท้ังนี้กําหนดใหผูเขาอบรมท่ีอาศัยอยูในบานเรือนท่ีมีผูสูงอายุอยูดวย  

 “...การเลือกนักเรียน อันดับแรกคือดูคนท่ีมีผูสูงอายุอยูในบาน ถัดมาหากไมมีแตเปนคนท่ีจะ
อาสาดูแลคนแกในชุมชน อาจจะเรียนอยูในหมูบาน หรือมาเรียนท่ีในอําเภอเมืองก็ได แตขอใหตัวอยูใน
ชุมชน มีสวนท่ีตองดูแลผูสูงอายุ...” 

 การอบรมฯ มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระสรางความตระหนักในการดูแลตอบแทนบุญคุณผูสูงอายุ 
ธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลงผูสูงอายุ การสื่อสารกับผูสูงอายุ การดูแลสุขภาพเบื้องตนผูสูงอายุ ฯลฯ 
ดร.ทักษิณาร กลาววา 
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 “...เราก็พูดถึงคุณคาของผูสูงอายุ เนนเร่ืองบุญคุณ ความกตัญTู แลวก็ใหเขาใจธรรมชาติของ
ผูสูงอายุวาทําไมขี้บน ขี้โมโห เพราะสวนใหญเด็กกับผูใหญเนี่ยคนแกจะเขากนัไมคอยได... 

 ...เราเชิญอาจารยอรนุช เปนนักวิชาการสุขศึกษา มาสอนเร่ืองการพูดเร่ืองเทคนิคทักษะการ
พูดกับผูสูงอายุ การใหศึกษาหอกระจายขาว การดูแลและทําความสะอาดเทาผูสูงอายุ การใหความรู
เกี่ยวกับหลักปฏิบัติกับคนแก...” 

 ระยะเวลาการอบรมนักเรียนจิตอาสาคือ ๒ วัน เปนการอบรมแบบไป-กลับ โดยทางโครงการ
ไดจัดรถรับสงผูมาเขาอบรมท้ังสองวัน  

 “...จัดอบรมสองวัน ตอนแรกเราจะใหเขาคายฯ แตตอนหลังผูปกครองเด็กสะทอนวาเปนหวง
ลูกหลานหากตองมาคางคืน จึงเปลี่ยนเปนแบบอบรมไป-กลับ...” 

 การอบรมฯ ดังกลาวนี้ ทางโครงการฯ ไดมอบเงินใหกับเด็กท่ีมาเขารับการอบรมดวย  

 “...ใหเงินเด็กกลับบานดวยเพราะเด็กเขาเรียกรอง มีงานกาชาดพอดี เปนชวงงานตนป...” 

 การเย่ียมบาน 

 โครงการฯ ไดกําหนดกิจกรรมเย่ียมบานหลังจากการตรวจคัดกรองและอบรมผูสูงอายุ และ
นักเรียนจิตอาสาแลว ซึ่งทีมเย่ียมบานก็คือบุคลากรจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ภายใตการ
ประสานงานของ ดร.ทักษิณาร ไกรราช  

 สําหรับการดําเนินงาน ทางโครงการจะประสานงานไปยังสถานีอนามัย ขอใหทางสถานีอนามัย
เปนผูนัดหมายกับผูสูงอายุแตละราย และขอใหเปนผูนําทีมงานจากวิทยาลัยฯ ลงไปเย่ียมบานดวย การ
เย่ียมบานจะแบงออกเปน ๓ ทีมแยกตามตําบล ซึ่งแตละทีมจะกระจายลงไปเย่ียมตามการนัดหมาย
กันเองภายในทีม ท้ังหมดราว ๑๐ คร้ัง  

 การลงไปเย่ียมบานของทีมงาน ก็จะไปติดตามพูดคุย ตรวจดูสภาพบานเรือน ความเปนอยู 
การรับประทานยา รวมท้ังการรับประทานอาหาร ตรวจสุขภาพเบื้องตน มีการแนะนําใหคําปรึกษาในการ
ดูแลตนเองท้ังกับผูปวยสูงอายุและบรรดาญาติ ๆ ในครอบครัว ดร.ทักษิณาร เลาวา 

 “...จะไปดูผูสูงอายุกลุมเปาหมายวาเขาเปนอยางไรบาง อาการเจ็บปวยเปนอยางไร สุขภาพ
เปนอยางไร กินยาอะไรอยู ดูบริบทสภาพสิ่งแวดลอมบานเรือน เราก็จะแนะนําความรูตาง ๆ ใหเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตัว เรียกญาติพ่ีนองเรียกมาคุยมาใหคําแนะนํา ไมใชแคตัวผูสูงอายุอยางเดียว...” 

 ดร.ทักษิณาร ยังไดเลากรณีผูปวยรายหนึ่งซึ่งเปนผูปวยเบาหวานและมีแผลเร้ือรัง มาเขารับ
การอบรม หลังจากการอบรมไมไดมาทําแผลตอเนื่องทําใหแผลกําเริบมากขึ้น การลงไปเย่ียมบานทําใหพบ
ปญหานี้และไดชวยแกปญหาจ้ีใหมาทําแผลและรักษาดวยปลือกมังคุด โดยมีเจาหนาท่ีท่ีสถานีอนามัยเปน
ผูดําเนินการให จนกระท่ังอาการดีขึ้น 

 “...อยางแมนาง แกเปนผูปวยโรคเบาหวานถูกตัดไปแลวสามนิ้ว แกเขามาอบรมกับเราดวย 
เราก็ตามใหมาทําแผล ใหคําแนะนํากับเจาหนาท่ี สอ.เรียบรอย แตปรากฏวาแกหายไปอยูชวงหนึ่งไมยอม
มาทําแผล แกบอกวาไมวาง ไมมีใครไปสง ถามไปถามมาเปนเพราะเขาตองไปทํามาหากิน แกขายขาวแกง 



๖ 

��������	�
��  ������ 

 

เวลาขายแกก็จะยืนตลอด แผลแกก็ไมหาย พอไปเย่ียมบานเห็นแกใสถุงเทาอยางดี ทีแรกเราก็นึกวาดี พอ
เปดออกมาแทบจะเปนลม เนื้อตายเนื้อหนาเหลืองแบบเตรียมจะตัดท้ิงแลว... 

 ...พอเห็นสภาพแบบนั้นแลวก็เรียกครอบครัวเขามาเลย ปกติแกจะอยูกับสามี เรียกสามีแกมา
เลย แลวก็บอกวาตองพาไปทําแผลท่ีสถานีอนามัยทุกวัน เราก็ขอเบอรโทรศัพทสามีแกมาดวย แลวก็โทรจ้ี
ทุกวัน ผานมาประมาณซักเดือนกวาก็กลับไปเย่ียม เห็นแผลดีขึ้นแลว...” 

 แมวาการเย่ียมบานจะมีเปาหมายเพื่อไปติดตามและเย่ียมเยียนผูปวยสูงอายุท่ีมาเขารับการ
อบรม แตการลงพื้นท่ีในบางคราวก็ยังเปนโอกาสชวยเหลือผูปวยท่ีนอนรักษาตัวอยูท่ีบานดวย 

 “...มีผูปวยรายหนึ่ง ประสบอุบัติเหตุมา หลังจากรักษาท่ีโรงพยาบาลแลวก็กลับมารักษาตัวอยู
ท่ีบาน แตเราไปดูแลวมันมีหนองไหลเย้ิมออกมา เราก็เลยกลับมาอีกวันเอาเปลือกมังคุดไปดวย ใชเปลือก
มังคุดรักษาแผลให และไดใหคําแนะนําคนในครอบครัวทําตอ สักพักแผลก็หาย...” 

 อ.ประภัสสร อาจารยประจําวิทยาลัยฯ ซึ่งมีโอกาสลงไปเย่ียมบานสามคร้ังสุดทายในโครงการ 
บอกเลาเร่ืองราวความประทับใจของตนเองวา  

 “...ทีแรกก็กังวลวาพวกเราจะไปล้ําเสนสถานีอนามัย หรือ อสม. หรือเปลา ก็เกรงใจเขาอยู แต
พอลงไปเขาก็ไปดวย ประทับใจจริง ๆ ท่ีไดลงไปเย่ียมชาวบาน ไดเขาใจชาวบาน ไดใหคําปรึกษากับเขา 
เวลาทีมลงไปเขาจะบอกวาไอยาท่ีใหมาบางทีก็ไมไดกินหรอก เวลากินแลวมันเหนื่อยมาก เพราะฉะนั้นให
ปรับยา เขาบอกวาถาปรับยาแลวจะเปนยังไง ปรับแลวเขาก็สบายดีเสร็จแลวพอไปตรวจน้ําตาลเขาก็บอก
วาสขุภาพเขาพอเราปรับแลวเขาก็อยูได...” 

 กิจกรรมลงเย่ียมบานในชุมชนนั้น ถือเปนภาระท่ีคอนขางหนัก การดําเนินงานสําเร็จลลวงลงไป
ไดนั้นอาศัยวาไดรับความรวมมืออยางดีย่ิงจากบุคลากรภายในวิทยาลัย แมวาจะมีขอขัดของในระยะ
เร่ิมแรกโครงการ ดร.ทักษิณาร และ อ.ประภัสสร เลาวา  

 “...ในดานทีมงาน ระยะแรกมีอุปสรรคนิดหนอย ชวงสามสี่เดือนแรกคอนขางจะหนัก แต
หลังจากนั้นทีมงานก็รับลูกกันไดดี ทุกคนมีความสุข...” 

 ดร.ทักษิณาร สะทอนขอจํากัดในการทํางานวา 

 “...แตปญหาอุปสรรคชวงแรกงานท่ีนี่เยอะ เราไมสามารถจัดกิจกรรมวันธรรมดาไดเลย ตองไป
จัดเสารอาทิตย ทีมงานบางคนจึงไมไดหยุดพักผอนเลย จัดกิจกรรมเสารอาทิตยหมดเลย จนสุดทายเย่ียม
บานก็ยังตองเสารอาทิตย จนสุดทายไมมีเวลาก็ใชเวลาเย็นหลังเลิกงาน อยางออาจารยปภัสสรก็ชวยลง
ตอนเย็น บางคนก็ชวยลงต้ังแตเชาจนมืด ท่ีเปนอยางนี้เพราะวาอาจารยพยาบาลงานเยอะ แตก็สําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี...” 
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ผลท่ีไดรับจากโครงการ 

 การชวยเหลือผูปวยสูงอายุบรรเทาอาการเจ็บปวย 

 โครงการฯ มีสวนสําคัญอยางย่ิงท่ีชวยดูแลผูปวยสูงอายุท่ีเปนโรคเบาหวาน ท้ังท่ีมีและไมมีแผล
ท่ีเทา การจัดกิจกรรมอบรมใหความรูทําใหผูสูงอายุมีหลักปฏิบัติตนอยางเหมาะสมเปนผลดีตอการ
ควบคุมโรคมิใหลุกลามขยายตัว จากการติดตามลงไปเย่ียมบานของทีมงานโครงการฯ พบวา หลายรายมี
การปรับตัวและใชความรูท่ีไดจากการอบรม ดร.ทักษิณาร เลาถึงการปรับตัวของผูสูงอายุรายหนึ่งท่ีมาเขา
รับการอบรม วา 

 “...เขาก็ใชวิธีการคือ กินขาวเหนียวตอนเชา แลวก็ตอนกลางวันกับตอนเย็นกินขาวจาว เพราะ
เขาบอกวาใกลนอนแลวรางกายไมคอยไดใชอะไร แตชวงนี้ยังตองทํางานอยู ตองกินเอาแรง กินไดตองมี
วิธีการปรับใหเขากับวิถีชีวิต แตวาเขาไมสามารถทําไดท้ังหมดเราก็สอนใหกินอยางงี้อยางงี้ สอนวิธีกินแบบ
พอดี เอาแคพออยาก แตสวนใหญจะไปหามเขากินเลย ซึ่งมันไมได...” 

 และในการอบรมฯ นั้น มีเนื้อหาการรักษาและดูแลแผลเร้ือรังดวยตนเองโดยการใชสมุนไพร
เปลือกมังคุด ซึ่งมีผูสูงอายุกวา ๑๐ รายท่ีนําไปปรับใช ท้ังนี้บางรายก็ดําเนินการเองท่ีบาน บางรายก็มา
ลางและทําแผลท่ีสถานีอนามัย ซึ่งวีการนี้ไดใหผลในทางการรักษาคอนขางดี บางรายแผลท่ีเปนดีขึ้น แหง
และหายไปในท่ีสุด ดร.ทักษิณาร กลาววา 

 “...ตอนท่ีเราไปเย่ียมมีหลายคนท่ีเปนแผล เขาก็ทําแผลตามท่ีสอนไปเดี๋ยวนี้แผลหายไปหลาย
คนแลว อยางตาอุยเนี่ยถูกตัดนิ้วไปสามนิ้ว ตอนนี้แผลหายแลว สวนแมนางตอนมาอบรมกับเรา เราก็ตาม
เย่ียมบาน เราก็ไปจ้ีใหเขามาทําแผลท่ีสถานีอนามัย ภายในเดือนเดียวท่ีใสเปลือกมังคุดตอนนี้แผลหายละ
ไมงั้นตองลามถึงขา สรุปแลวเกือบสิบรายท่ีใชเปลือกมังคุดรักษาแลวแผลหาย...” 

 ดร.ทักษิณาร กลาววา ยังเลาดวยวา นอกจากการรักษาแผลดวยเปลือกมังคุดแลว ผูสูงอายุอีก
หลายรายท่ีนําความรูเร่ืองการเหยียบนวดเทาบนผลมะกรูด หรือการบีบกําผลมะกรูดก็ชวยทําใหอาการชา
ตามมือและเทาคอยหายไป  

 “...ผูสูงอายุท่ีมาอบรมมีอาการชาตามมือและเทา อยางคุณตาแดง ไปหาเอามะกรูดมาเหยียบ 
หาวันเปลี่ยนคร้ังนึงเปลี่ยนไปสามคร้ังแลว เราไปตรวจตามจุดชาของแก สิบหาวันหายหมดเลย...”  

 โอกาสในการลงและความเขาใจชุมชน 
 ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาล 

 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เปนสถาบันท่ีทําหนาท่ีผลิตพยาบาล ภาระการเรียนการสอน
ท่ีเนนเนื้อหาทางดานคลีนิคทําใหโอกาสการลงไปสัมผัสประสบการณจริงในพื้นท่ีมีไมมากนัก ดังท่ีอาจารย
หลายทานจากวิทยาลัยฯ สะทอนวา 

 “...เราเปนวิทยาลัยพยาบาล ผลิตพยาบาล แตเราก็ไมคอยไดสัมผัสชุมชน...”  
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 อ.ประภัสสร ซึ่งไดเขาไปรวมกิจกรรมเย่ียมบาน  

 “...เพราะวาแตกอน อาจารยพยาบาลเราก็จะมีแตผูมีหนาท่ีเทานั้นท่ีลงไปในชุมชน ไปทําอะไร
ก็ไมรู สวนใหญจะไมมีใครอยากลงไป ถึงบอกใหไปแตก็ไมอยากไป มาระยะหลังมันก็เร่ิมเปลี่ยนไป พอได
เร่ิมลงไปมันก็ดีเหมือนกันนะ ไดไปเห็น ไดไปสัมผัส ไดไปพูดคุย ทําใหเราเขาใจความเจ็บปวยไดมากขึ้น 
เขาใจเงื่อนไขของความเจ็บปวยมากขึ้น...” 

 ดร.ทักษิณาร กลาวเพิ่มเติมวา  

 “...จากการลงไปจัดกิจกรรมในชุมชน ลงไปเย่ียมบาน มันทําใหอาจารยพยาบาลก็มีความเขาใจ
ชุมชนมากขึ้นนะ ในวิทยาลัยพยาบาลเมื่อกอนนี้ ถึงแมวาภาคชุมชนจะมีอาจารยเจ็ดแปดคนเดี๋ยวนี้มีสิบ
คนก็จริง แตสวนใหญอาจารยก็จะอยูบนหวอดไมไดลงชุมชน พอไดลงชุมชนจริง ๆ อาจารยก็จะเขาใจ
ผูสูงอายุมากขึ้น พอเขาลงไปนอกจากจะไปใหความรูแลวเนี่ยก็ไปเห็นสภาพจริงไดไปสัมผัสจริง ก็ไดเอา
กลับมาสอนนักเรียน ไมใชยึดแคทฤษฎีอยางเดียว ไดเห็นสภาพจริง เด็ก ๆ ก็จะไดอะไรมากขึ้นไมใชแค
จากหนังสืออยางเดียว... 

 ...อาจารยหลายทานเอาประสบการณจากพื้นท่ีมาบูรณาการสอนมาเพิ่มเติมในเนื้อหา ซึ่งทาน
ผูอํานวยการก็อยากจะมาบูรณาการในหลายหลักสูตร เอาความรูจริงสภาพจริงของพื้นท่ีของผูสูงอายุใน
พื้นท่ีมาบูรณาการในการเรียนการสอน ซึ่งตอนนี้คือสิ่งท่ีเรากําลังทํากันอยู...” 

 


