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แพทย์หญงิศรปีระภา ชยัสนิธพ

 

ความเป็นผู้สงูอายุ เริม่ต้นท ีอ่ายุเทา่ไรน้ัน เรือ่งของตัวเลขทีแ่นน่อนยังเป็น ปัญหาทีไ่มยุ่ต5ิ ถ้า
มองในด้านการเกษยีณอายุ ในประเทศไทยถอืวา่อายุ 60 ป ีเป็นวัยท ี ่เกษยีณอายุราชการ
ขณะทีบ่างแหง่อาจจะใช้อายุ 55 หรอื 65 ป ีก็ได้ ในทางการแพทย์ แล้วถอืวา่มกีาร
เปลีย่นแปลงในทางเส ือ่มลงของรา่งกาย ซ ึง่อวัยวะตา่งๆก็เส ือ่มลงในเวลา ไมเ่ทา่กัน ความสงู
อายุนี้จะมอัีตราการเปลีย่นแปลงไปในแตล่ะคนไมเ่ทา่กันด้วย บางคนแม้ จะอายุเพียง 50 ป ีก็
อาจจะมองดูสงูอายุท้ังด้านรา่งกายและจติใจ ขณะทีบ่างคนอายุ 65ปแีล้ว ก็ยังดูไมต่า่งจากคน
หนุม่อายุ 50 ปแีตอ่ยา่งใด

 

อยา่งไรก็ตาม ส ิง่ท ีแ่นน่อนและหลกีเลีย่งไมไ่ด้สำหรับผู้สงูอายุทุกราย คอื นับเป็นชว่งเวลา
แหง่การเปลีย่นแปลง ท้ังในด้านสรรีวทิยาและจติใจ การเปลีย่นแปลงในสภาพแวดล้อมตา่งๆ
สัมพันธภาพในสังคม บุคคลใกล้ชดิ และการคาดคำนงึถงึความตายทีใ่กล้เข้ามา

 

การเปลีย่นแปลงหลายๆอยา่งท ีเ่กดิขึ้นในวัยสงูอายุ อาจจะไมถ่อืวา่เป็นความผดิปกติ
(abnormalities) แตบ่อ่ยคร้ังท ีก่ารเปลีย่นแปลงอันเป็นไปตามภาวะธรรมชาตนิี้

 

ก็กอ่ให้เกดิปัญหาทีเ่หมอืนกับเป็นโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะปัญหาทางด้านรา่งกายหรอื
ชวีวทิยา (Biology ofaging) เรือ่งสมองของผู้สงูอายุ ซ ึง่มรีายละเอยีดอยูแ่ล้วในบทอืน่ จงึจะ
ไมก่ลา่วถงึในทีน่ ี้

 

ปัญหาทางด้านจติใจ มักจะเกดิจากความรู้สกึสญูเสยี11โดยเฉพาะเก ีย่วข้องกับความสามารถ
ของตนเอง เชน่ การเคยเป็นทีพ่ึ่ง เป็นผู้นำให้กับคนอืน่ การเป็นท ีย่อมรับและยกยอ่งจากคน
ข้างเคยีงเพื่อนฝูงหรอืสังคมการขาดทีพ่ึ่ง เชน่ ผู้ใกล้ชดิ เพื่อนสนทิถงึแกก่รรม เป็นต้น
นอกจากนี้ การท ีส่ขุภาพไมแ่ข็งแรงพอทีจ่ะปฏบัิตภิารกจิตา่งๆในชวีติประจำวันได้ ขาดการ
ตดิตอ่ไปมาหาสูกั่บผู้อ ืน่ บุตรหลานก็เตบิโตมคีรอบครัวแยกย้ายกันไป ทำให้เกดิความรู้สกึ
เหงา ว้าเหว ่ไมส่บายตามรา่งกาย ปวดเมือ่ย ไมม่แีรง นอนไมห่ลับ เบือ่อาหาร ปัญหาทางด้าน
สังคม ก็เป็นอกีด้านหนึง่ท ีก่อ่ให้เกดิความเครยีดทางจติใจได้มาก

 

สังคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วจากระบบเกษตรกรรมไปสูร่ะบบอุตสาหกรรมทำให้เกดิ
ภาวะท ีม่กีารแขง่ขันกันมากขึ้น ตา่งคนตา่งอยูม่ากขึ้น พึ่งพาอาศัยกันน้อยลงครอบ ครัว
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เปลีย่นแปลงจากการอยูกั่นเป็นครอบครัวใหญม่ปูีย่า่ตายาย พ่อแมลู่ก กลายเป็นครอบครัว
เล็กๆ ลำพังพ่อแมลู่ก ทำให้ผู้สงูอายุขาดความสนใจจากลูกหลาน นอกจากนี้ ภาระหน้าท ีท่าง
สังคมทีเ่คยกระทำมาก็ขาดหายไปจะเนือ่งจากเกษยีณอายุหรอืจากบุตรหลานไมอ่ยากให้
ทำงานตอ่ไปด้วยความหวังดวีา่ทำงานหนักมานานแล้ว สมควรท ีจ่ะพักผอ่นให้สบายก็ตาม การ
ขาดภาระหน้าท ีค่วามรับผดิชอบในสังคมนี้ อาจเป็นเหตุให้กระทบตอ่ความรู้สกึในคุณคา่ของผู้
สงูอายุเอง ทำให้เกดิความรู้สกึน้อยใจ เสยีใจ เบือ่หนา่ย แยกตัวออกจากสังคมได้

 

พัฒนาการทางด้านจติใจในผู้สงูอายุ

 

พัฒนาการทางด้านจติใจของผู้สงูอายุเป็นส ิง่ท ีน่า่ศกึษามใิชน้่อย Erikson

 

ได้อธบิายถงึภาวะทางจติใจของผู้สงูอายุ วา่เป็นระยะท ีบุ่คคลควรจะสามารถรวบรวมประ-

 

สบการณ์ของชวีติท ีผ่า่นมา และเมือ่หันกลับไปมองชวีติตัวเองแล้วก็เกดิความรู้สกึภาคภูมใิจ

 

ในส ิง่ท ีต่นได้กระทำลงไป ภาคภูมใิจในชวีติของตนทีผ่า่นมา ภาวะท ีบุ่คคลบรรลุถงึจุดนี้ น้ัน

 

Erikson เรยีกวา่ “ego integrity”5 ซ ึง่ตรงกันข้ามกับภาวะของความส ิ้นหวังท้อแท้

 

“the state of despair” ซ ึง่ Erikson อธบิายวา่ เป็นภาวะท ีบุ่คคลประกอบด้วย

 

ความรู้สกึกลัวตาย รู้สกึวา่ชวีติท ีผ่า่นมาของตนน้ันล้มเหลวอยา่งส ิ้นเชงิ ทำให้เกดิความรู้สกึ

 

ท้อแท้ส ิ้นหวัง

 

นอกจาก Erikson แล้ว ยังมผู้ีอ ืน่อกีมากมายทีม่องวัยสงูอายุนี้วา่บุคคลเหลา่

 

นี้ได้สัง่สมประสบการณ์ในการสร้างชวีติวัยตา่งๆมาได้สำเร็จ และก็กำลังทำตอ่ไปในชว่ง

 



ของการมอีายุมากขึ้น การผสมผสานประสบการณ์ในอดตี ทำให้พัฒนาตอ่ไป จากการมวุีฒิ

 

ภาวะ (maturity) ไปสูค่วามมปัีญญา (wisdom)5 การมองเห็นชวีติท ีเ่ปลีย่นแปลงขึ้นลง

 

ทำให้เกดิการยอมรับการเปลีย่นแปลงในความยดึมัน่ตา่งๆ แม้แตก่ารท ีส่ามารถมองชวีติด้วย

 

อารมณ์ขันมากขึ้น เป็นต้น

 

การมองชวีติของคนสงูอายุผดิกับเมือ่อยูใ่นวัยหนุม่สาว10 เพราะในวัยน้ันเต็ม

 

ไปด้วยการตอ่สู้เพื่อผดุงตน สร้างฐานะครอบครัว ต้ังหน้าทำมาหากนิ สร้างสรรค์และสะสม

 

ด้านวัตถุ เม ือ่อายุมากขึ้นเริม่มองไปข้างหลัง และเริม่คดิวา่ได้ทำอะไรมาบ้างแล้ว เริม่

 

มองวา่เป็นวัยท ีจ่ะเก็บเก ีย่วผลประโยชน์ซ ึง่ตนทำมาตลอดชวีติ หลังจากทีไ่ด้ลงทุนสร้างสม

 

มาเป็นเวลานาน ได้ประหยัดมามากแล้วท้ังทรัพย์สมบัตแิละเวลา บัดนี้ถงึคราวท ีจ่ะช ืน่ชม

 

และใช้จา่ยให้เป็นประโยชน์แกต่น

 

มผู้ีสงูอายุหลายคนทีต้่องพยายามปรับตัวและเผชญิกับภาวะท ีต้่องพึ่งพาอาศัยผู้อ ืน่

 

อาจจะเป็นในด้านความมัน่คงปลอดภัยทางจติใจ หรอืทรัพย์สนิเงนิทองก็ตาม ซ ึง่เป็นภาวะท ี่

 

กลับไปเหมอืนเด็กท ีต้่องพึ่งพาอาศัยผู้อ ืน่

 



ถงึแม้จะมองสภาพจติใจของผู้สงูอายุในแงมุ่มตา่งกันได้ก็ตาม แตส่ ิง่หนึง่ท ีทุ่ก

 

คนเห็นเหมอืนๆกัน คอื ผู้สงูอายุน้ันต้องเผชญิกับความเปลีย่นแปลงในเรือ่งสำคัญๆเหมอืนกัน

 

คอื ในเรือ่งของภาวะเศรษฐกจิ สังคม การหาทางออกให้กับตนเองเพื่อให้รู้สกึวา่ชวีติยัง

 

มคุีณคา่ และเรือ่งของหน้าท ีข่องตนในครอบครัว บางคนมกีารเตรยีมตัวเผชญิหน้ากับความ

 

ตายทีใ่กล้เข้ามาทุกท ีในขณะทีบ่างคนไมย่อมรับในเรือ่งนี้เลยก็ได้5

 

สภาพทางจติใจของผู้สงูอายุท ีเ่ปลีย่นแปลงไปนี้ ยังทำให้เกดิผลตามมาอกีหลาย

 

ประการ ทีเ่ห็นได้ชัดประการหนึง่คอื การสนใจในตนเองมากขึ้น หมกมุน่กับเรือ่งของ

 

ตัวเอง (egocentricity) ความสามารถในการเก็บกดระงับความกังวลในยามทีเ่กดิ

 

ความคับข้องใจ (repression) ลดลง เม ือ่เผชญิปัญหาก็ทำให้เกดิความเครยีดและวติก

 

กังวลอยา่งมาก

 

ผู้สงูอายุท ีฉ่ลาด สขุุม เข้าใจชวีติ เผชญิปัญหาได้โดยการยอมรับความเป็นจรงิ

 

และปลงตก ปฏบัิตกิจิกรรมอันมคุีณประโยชน์ตอ่รา่งกายและจติใจอยา่งสมำ่เสมอ ก็ยอ่มท ี่

 

จะคงความมสีขุภาพจติท ีด่แีละพัฒนาภาวะจติใจของตนไปสูค่วามรู้สกึพึงพอใจ ภูมใิจในชวีติ

 



ของตนทีเ่กดิมาได้

 

การปรับตัวและการใช้กลไกการปรับตัว

 

พฤตกิรรมการปรับตัวเพื่อรับกับสถานการณ์ในวัยสงูอายุท ีพ่บได้บอ่ย คอื การ

 

แสดงออกเป็นอาการทางกาย (somatization) เพื่อนำมาซ ึง่การดูแลเอาใจใสจ่ากผู้อ ืน่

 

การถอยหนไีมส่ ู้กับปัญหา (withdrawal) การโทษผู้อืน่ (projection) การปฏเิสธไม่

 

รับรู้ความจรงิ (denial) และการท้อแท้เศร้าซมึ (depression) ซ ึง่อาจจะแสดงออก

 

โดยเบือ่อาหาร น้ำหนักลด ทำให้เกดิปัญหาอืน่ๆทางด้านสขุภาพตามมา ความคดิฆา่ตัวตายก็

 

พบได้บอ่ยพอควรในผู้สงูอายุ

 

ความคดิระแวง (paranoid thinking) เกดิขึ้นบอ่ยในคนสงูอายุ อาจจะ

 

เป็นเพราะหลายสาเหตุรว่มกัน ถ้ามองในแงมุ่มของกลไกการปรับตัวก็เป็นไปได้ท ีค่วาม

 

คดิระแวงนี้เกดิขึ้นเนือ่งจากมกีารใช้ projection มากขึ้น ในเวลาเดยีวกันกับทีป่ระสาท

 

การรับรู้ตา่งๆลดน้อยลง เชน่ ผู้สงูอายุอาจจะวติกกังวลน้อยลงถ้าเขาเลอืกทีจ่ะเช ือ่วา่คน

 

อืน่ๆหรอืลูกหลานไมย่อมบอกเรือ่งราวตา่งๆท ีส่ำคัญๆให้เขาได้รับรู้ มากกวา่ท ีจ่ะยอมรับวา่

 



ตนเองได้ยนิน้อยลง ฟังไมชั่ดเจน หรอืเริม่จำอะไรไมค่อ่ยได้เป็นต้น การใช้
copingmechanismแบบนี้ ยอ่มทำให้สัมพันธภาพระหวา่งเขาและคนอืน่เสยีไป และทำให้
ความ

 

สามารถในการแยกแยะข้อเท็จจรงิตา่งๆลดน้อยลง

 

พฤตกิรรมในผู้สงูอายุอกีแบบหนึง่ คอื การขาดความยดืหยุน่ หรอืมคีวามเข้ม

 

งวด (rigidity) ซ ึง่อาจจะมองวา่เป็นวธิกีารปรับตัวอยา่งหนึง่ท ีช่ว่ยให้ผู้สงูอายุสามารถ

 

จะคงอยูกั่บสภาพแวดล้อมตา่งๆท ีเ่คยชนิมาแล้วเป็นอยา่งดี

 

เห็นได้วา่มพีฤตกิรรมการปรับตัวในผู้สงูอายุ หลายแบบแตกตา่งกันไปในแตล่ะ

 

บุคคล อาจจะสรุปได้เป็น 4 ลักษณะกว้างๆ คอื11

 

1. การปรับตัวโดยการแสดงออกทางกาย เชน่ มคีวามสนใจรา่งกายมาก

 

ขึ้น มอีาการใจสัน่ ออ่นเพลยี เป็นต้น

 

2. การปรับตัวโดยใช้เหตุใช้ผล ใช้สตปัิญญาความรู้ เชน่ การอา่น การ

 

เขยีน การศกึษาเรือ่งตา่งๆท ีแ่ปลกใหม ่เป็นต้น

 

3. การปรับตัวโดยการใช้กลไกทางจติตา่งๆท ีซั่บซ้อนขึ้น เชน่การปฏเิสธ

 

ไมย่อมรับความจรงิ การโทษผู้อืน่ เป็นต้น



 

4. การปรับตัวโดยการแสดงออกเป็นพฤตกิรรม เชน่ พฤตกิรรมก้าวร้าว

 

ตอ่ต้าน หรอื หลบหนจีากเหตุการณ์ท ีเ่กดิขึ้น

 

จากพฤตกิรรมการปรับตัวเหลา่นี้ ทำให้พอจะจำแนกกลุม่ของผู้สงูอายุออกได้

 

เป็น 4 กลุม่11 ดังนี้

 

กลุม่ท ี ่1 ประพฤตปิฏบัิตไิด้สอดคล้องตามวัยของตน ทำให้ไมเ่กดิปัญหาตอ่

 

ครอบครัว ได้แก ่มคีวามเป็นอยูอ่ยา่งสงบ มคีวามสนใจกจิกรรม

 

ตา่งๆตามความพอใจและความเหมาะสม มุง่ทำประโยชน์ตอ่สังคม

 

กลุม่ท ี ่2 เป็นกลุม่ท ีช่อบตอ่สู้ มพีลังใจสงู ทำให้มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์

 

ส ิง่ใหม่ๆ ขึ้นได้

 

กลุม่ท ี ่3 ต้องพึ่งพาอาศัยผู้อ ืน่ มักจะต้องการความสนใจ และความเอาใจ

 

ใสจ่ากคนในครอบครัวมาก

 

กลุม่ท ี ่4 ส ิ้นหวังในชวีติ มักจะเกดิความเจ็บปว่ยด้วยโรคทางจติใจ โดย

 

เฉพาะโรคอารมณ์เศร้า



 

การพัฒนาตนเองทางด้านรา่งกายและจติใจ11

 

ผู้สงูอายุควรจะคำนงึถงึสขุภาพรา่งกาย มคีวามสนใจทีจ่ะออกกำลังและดูแล

 

รักษารา่งกายให้สมบูรณ์ตามควร สว่นทางด้านจติใจน้ัน การเข้าใจและยอมรับความเป็น

 

จรงิของชวีติยอมรับปรากฎการณ์ตา่งๆท ีเ่ปลีย่นแปลงไป เชน่ บุตรหลานทีเ่ตบิโตแยกครอบ

 

ครัว การมคีวามคดิเห็นท ีแ่ตกตา่งกัน ยอมรับการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึ้นในสังคมและส ิง่แวด

 

ล้อม เหลา่นี้ ล้วนเป็นวธิกีารท ีส่ำคัญ เพื่อดำรงรักษาสขุภาพจติให้มคีวามสขุตามควรแกฐ่านะ

 

ของแตล่ะคน

 

การป้องกันความอ้างว้าง10

 

การอยูอ่ยา่งอ้างว้างในบ้ันปลายแหง่ชวีติ เป็นภัยแกส่ขุภาพกายและสขุภาพจติ

 

ย ิง่นัก ท้ังนี้ มไิด้หมายความเพียงการอยูต่ามลำพัง ผู้สงูอายุแม้จะอยูท่า่มกลางลูกหลาน

 

มากมาย ก็อาจรู้สกึอ้างว้างได้ ถ้ารู้สกึวา่ตนถูกลมื ถูกจำกัดทีอ่ยู ่รู้สกึวา่ผลแหง่การตอ่สู้มา

 

ตลอดชวีติคอืความผดิหวัง

 

วกิฤตการณ์แหง่ชวีติของคนเราเกดิขึ้นได้ 3 ระยะ คอื วัยแรกรุน่ ชว่งของ



 

การเปลีย่นวัย และตอนเกษยีณ

 

โดยทัว่ไป สังคมกสกิรรมจะมชีวีติความเป็นอยูท่ ีผู้่สงูอายุได้รับการดูแลเอาใจ

 

ใส ่มากกวา่สังคมอุตสาหกรรม ซ ึง่มแีนวโน้มไปข้าง “ตัวใครตัวมัน”10 คนหนุม่สาวล้วน

 

แตม่ภีาระจนไมม่เีวลาให้แกผู้่สงูอายุ ครอบครัวเล็กๆพ่อแมลู่ก ทำให้ผู้สงูอายุไมม่สีว่นรว่ม

 

ด้วยในชวีติความเป็นอยู ่หรอืการตัดสนิใจตกลงใจเรือ่งใดๆ

 

ถ้าใครท ีเ่คยตอ่สู้เอาชนะชวีติมาแล้วในตอนหนุม่สาว พอมอีายุมากขึ้นก็อาจจะ

 

ยังพอสู้ไหว แตปั่ญหาคอื ชวีติในวัยนี้มคีวามสญูเสยีพลังกาย ความจำ ความคดิ ล้วนแล้วแต่

 

ทำให้รู้สกึวา่ชวีติน้ันไมม่อีะไรมัน่คงหรอืสมหวังเลย ทำให้เกดิความท้อแท้เศร้าซมึได้

 

การเกษยีณจากงานทีเ่คยทำเป็นกจิวัตร นับเป็นภาวะวกิฤตของชวีติอกีอยา่ง

 

หนึง่ เพราะภาพพจน์ของตนเอง คา่นยิมอันเก ีย่วเนือ่งกับงาน ความนับถอืตนเอง รายได้

 

เพื่อนฝูง ส ิง่แวดล้อมต้องเปลีย่นแปลงไป ดังน้ัน จงึต้องมกีารป้องกันโดยการเตรยีมตัว

 

เผชญิวกิฤตการณ์เหลา่นี้

 

การเตรยีมเผชญิความสงูอายุ



 

ในวัยหนุม่สาว น้อยคนนักทีจ่ะนกึถงึหรอืวางแผนไว้สำหรับชวีติในวัยสงูอายุ การประสบความ
สำเร็จในการงานทำให้รู้สกึพอใจในตนเอง มองเห็นตนเองมคีวามหมาย

 

มคุีณคา่ตามตำแหนง่หน้าท ีก่ารงาน เม ือ่ตำแหนง่เหลา่นี้ส ิ้นสดุลงตอนเกษยีณ ทำให้ไมท่ราบ
วา่จะมองตนเองเป็นอยา่งไร จะมองหาคุณคา่ของตนจากอะไรตอ่ไป

 

ในวัยหนุม่สาวควรเรยีนรู้ท ีจ่ะใช้เวลาวา่งให้มปีระโยชน์ มงีานอดเิรก มคีวามสนใจพิเศษ
นอกเหนอืไปจากงานทีท่ำประจำ ก็จะทำให้ปรับตัวงา่ยขึ้นเม ือ่เกษยีณ

 

การจัดเตรยีมกำหนดแผนในด้านตา่งๆ11 เก ีย่วกับการเงนิรายได้ การประ-

 

เมนิคา่ใช้จา่ยท ีอ่ยูอ่าศัยการชว่ยเหลอืค้ำจุนจากครอบครัวก็ควรจะจัดเตรยีมไว้เพื่อการใช้ชวีติ
ในบ้ันปลาย

 

การใช้วัยวุฒใิห้เกดิประโยชน์

 

ผู้สงูอายุมวัียวุฒอัินมคีา่ คอื ความเข้าใจและความอดทน (understanding

 

and tolerance) จากประสบการณ์ท้ังในด้านความรู้และทักษะ ทำให้สามารถเป็นท ีป่รกึษา

 

ได้ดมีปีระโยชน์ในงานหลายอยา่ง สมควรท ีจ่ะใช้วัยวุฒเิชน่นี้ให้เป็นประโยชน์ เพราะแม้จะ

 

อายุมาก แตร่า่งกายยังแข็งแรง ได้รับการศกึษาด ีมทัีศนคตอิยากแก้ปัญหา ถ้าผู้สงูอายุไมไ่ด้
ใช้วัยวุฒนิี้ให้เป็นประโยชน์ เชน่ ผู้ท ีเ่กษยีณแล้วปลกีตัวออกจากสังคมไปเลย จะทำให้

 

บุคลกิภาพและความนับถอืตนเองเส ือ่มถอยลง10

 

การเป็นบุคคลมปีระโยชน์ไมว่า่โดยทางใด ยอ่มผดุงสขุภาพจติได้เสมอ10



 

ผู้สงูอายุกับทัศนคตทิางสังคม

 

สังคมมักจะมองผู้สงูอายุวา่เป็นคนแกท่ ีห่ลงลมื เลอะๆเลอืนๆ (senile) ความคดิก็โบราณ ไมม่ ี
ประโยชน์อยา่งใด ผู้สงูอายุในปัจจุบันควรท ีจ่ะตอ่สู้กับทัศนคตหิรอืความเช ือ่ท ีผ่ดิๆเหลา่นี้
โดย10ดูแลสขุภาพของตนให้ด ีเอาใจใสกั่บภาวะโภชนาการและ

 

การออกกำลังกายทีเ่หมาะสม มคีวามพึงพอใจช ืน่ชมในชวีติ ไมตั่ดขาดสังคมออกไปรักษา

 

การตดิตอ่กับสังคมเอาไว้จัดเตรยีมฐานะการเงนิไว้ให้พอใช้และไมอ่ยูเ่ฉยยังคงทำกจิ-

 

กรรมทีต่นพอใจและทำได้อยา่งสมตัว

 

คนทีม่กีจิวัตรซ้ำซากไมม่งีานอดเิรก ไมส่นใจอะไรนอกจากงานอาชพี จะปรับ

 

ตัวลำบากเมือ่เกษยีณ แม้แตแ่มบ้่านเมือ่สามเีกษยีณก็ต้องปรับตัวเชน่กัน สังคมก็ควรจะรับผดิ

 

ชอบจัดให้มกีารดูแลผู้สงูอายุให้สมกับทีไ่ด้ทำงานหนักมาแล้วตลอดชวีติ

 

ทีใ่ดเมือ่ใดก็ตามทีผู้่สงูอายุได้รับการยกยอ่งในฐานะบุคคลอยา่งแท้จรงิ สขุภาพ

 

ของผู้สงูอายุก็ยอ่มดขีึ้นท้ังทางกายและใจ

 

สังคมกับการสง่เสรมิสขุภาพจติของผู้สงูอายุ

 

สังคมทีม่องเห็นคุณคา่ของผู้สงูอายุยอ่มมบีทบาทสำคัญในการสง่เสรมิสขุภาพจติ

 



การรักษาวัฒนธรรมและคา่นยิมของชาตติอ่ผู้สงูอายุ เชน่ ประเพณรีดน้ำผู้ใหญใ่นวันสงกรานต์

 

จะทำให้เกดิการกระตุ้นเตอืนความสนใจในเรือ่งของผู้สงูอายุ ทำให้มกีจิกรรมในสังคมรว่ม

 

กัน นอกจากนี้ การจัดให้มบีรกิารทางสขุภาพของผู้สงูอายุ สง่เสรมิและสนับสนุนการเตรยีม

 

แผนการในชวีติท้ังด้านรา่งกาย จติใจ สังคม ครอบครัว และการเงนิ สง่เสรมิให้มบีรกิาร

 

หรอืให้ผู้สงูอายุได้ชว่ยเหลอืตนเองให้มคีวามเป็นอสิระ โดยสังคมชว่ยจัดหาความสะดวก

 

สบายให้ตามสมควร ก็จะทำให้ผู้สงูอายุเกดิความมัน่ใจในตนเองมากขึ้น การสง่เสรมิให้ -29-

 

ผู้สงูอายุได้ชว่ยเหลอืซ ึง่กันและกัน เชน่ ในรูปแบบของสมาคมซ ึง่เปดิโอกาสให้ผู้สงูอายุท ีพ่อ

 

มคีวามสามารถอยูบ้่าง และเต็มใจชว่ยเหลอืผู้สงูอายุด้วยกันก็จะได้ประโยชน์ท้ังสองฝา่ย คอื
ฝา่ยรับความชว่ยเหลอืก็เกดิกำลังใจ ฝา่ยให้ความชว่ยเหลอืก็ได้รับความภูมใิจ

 

ศักดิ์ศรแีหง่วัย10

 

ไมว่า่เด็กหรอืผู้ใหญย่อ่มปรารถนาให้ผู้อ ืน่เห็นวา่ตนน้ันมคุีณคา่ผู้สงูอายุเปรยีบ

 

ดังหนังสอืมคีา่เลม่หนึง่ เพราะประสบการณ์ซ ึง่บรรจุอยูใ่นน้ัน มคีวามเป็นเอกลักษณ์อยูใ่นตัว

 

หาทีใ่ดไมไ่ด้อกีแล้ว10
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