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การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
ผ่านบทบาทอาสาสมัคร

The Self-Esteem of Older People Through
Volunteer Roles.
1

จุฑารัตน์ แสงทอง

บทคัดย่อ
“คุณค่าในตนเอง” ผู้สูงอายุสามารถสร้างได้ด้วยตนเองผ่านการท�ำหน้าที่อาสา
สมั ค รเพื่ อ การสร้ า งประโยชน์ ใ ห้ ผู ้ อื่ น ซึ่ ง บางครั้ ง อาจต้ อ งพบปั ญ หาและอุ ป สรรคจาก
การปฏิบัติงาน แต่ด้วยใจรักในการปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถท�ำให้ปัญหาและอุปสรรคเหล่านั้น
สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ทั้งนี้อาสาสมัครผู้สูงอายุยังสามารถสร้างประโยชน์ได้ในทุกๆ
ด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม
ปั จ จั ย ที่ ผู ้ สู ง อายุ ส ่ ว นใหญ่ ที่ เข้ า สู ่ ก ารเป็ น อาสาสมั ค รมี ห ลายปั จ จั ย ด้ ว ยกั น
การเกษียณอายุราชการ การไม่มีภาระในการเลี้ยงดูบุตร และรับผิดชอบภาระอื่นๆ เข้ามา
เพราะความเหงา เนื่องด้วยคู่ชีวิตเสียชีวิต บุตรหลานท�ำงานต่างถิ่น และการต้องการพบปะ
เพื่อนฝูง ด้วยเหตุผลการเข้ามาที่แตกต่างกันแต่มีเป้าหมายเหมือนกัน คือ การสร้างความสุข
ให้ตนเองด้วยการช่วยเหลือผู้อื่น สร้างคุณค่าให้กับตนเอง และเกิดเป็นความภาคภูมิใจ
ในตนเอง ตลอดจนความเสียสละที่ได้กระท�ำเพื่อการสร้างประโยชน์ต่อสังคม
ค�ำส�ำคัญ : อาสาสมัคร, ผู้สูงอายุ, การเห็นคุณค่าในตนเอง
1

บทความนีม้ าจากวิทยานิพนธ์เรือ่ ง “ประสบการณ์ชวี ติ และการเห็นคุณค่าในตนเองของผูส้ งู อายุ
ที่ปฏิบัติงานอาสาสมัครในโรงพยาบาลของรัฐ” หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต หมวดวิจัย
ทางสังคมสงเคราะห์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
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Abstract

“Self Esteem” aged can create their own page through a volunteers
for the benefit of others. sometimes have problems and difficulties of the
operation. But with a patriotic duty, it can cause problems, they can pass well.
The elderly can also benefit volunteers in all aspects of physical, mental and
social, both directly and indirectly.
The most aged volunteers in government hospitals consist of many
factors is retirement, unencumbered, feel lonely and meeting their friends. For
different reasons in enter but everyone has the same goal is make happiness
myself by helping others, increase self-esteem and make benefit for social.
Key word : volunteers, aged, self-esteem.

บทน�ำ

ช่วงหลายทศวรรษทีผ่ า่ นมาสังคมไทยเกิดการเปลีย่ นแปลงซึง่ ก่อให้เกิดการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุ ข เพื่ อ ความก้ า วหน้ า และความเจริ ญ ทั ด เที ย มกั บ ชาติ ต ะวั น ตก ซึ่ ง ผลของ
ความเจริญก้าวหน้าต่างๆ เหล่านีโ้ ดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขท�ำให้เกิด
การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทีช่ ว่ ยรักษาโรคร้ายแรง หรือโรคอืน่ ๆ ทีค่ ร่าชีวติ ของประชาชนใน
สังคม จึงท�ำให้ตลอดระยะเวลา 100 ปีทผี่ า่ นมานัน้ ประชากรในสังคมไทยมีอายุยนื ยาวมากขึน้
เพราะมี สุ ข ภาพอนามั ย ที่ ดี ขึ้ น เป็ น อย่ า งมาก โดยที่ ป ั จ จุ บั น อายุ เ ฉลี่ ย ของประชากร
ตามรายงานสุขภาพคนไทย 2554 เพศชายเฉลีย่ อยูท่ ี่ 79.4 ปี ขณะทีเ่ พศหญิงเฉลีย่ อยูท่ ี่ 80 ปี
เมือ่ ประชากรในสังคมมีอายุยนื ยาวขึน้ ก็สง่ ผลให้สดั ส่วนโครงสร้างประชากรในกลุม่ ผูส้ งู อายุมี
อัตราการเสียชีวิตที่ลดลง ในขณะที่นโยบายในการวางแผนครอบครัวก็ได้เกิดขึ้นเช่นกัน
การรณรงค์ให้ประชากรในสังคมมีการวางแผนครอบครัวก่อนที่จะมีบุตร ส่งผลให้ประชากร
ในสังคมปัจจุบนั มีบตุ รน้อยลง เฉลีย่ ต่อครอบครัวอยูท่ ปี่ ระมาณ 1 - 2 คน และก็จะมีอกี จ�ำนวน
หนึง่ ทีแ่ ต่งงานและไม่มบี ตุ ร เนือ่ งด้วยหลายเหตุผล เช่น มีบตุ รยากหรือมีไม่ได้ การไม่ตอ้ งการมี
บุตรเพราะไม่ต้องการสร้างภาระการเลี้ยงดู เป็นต้น หรืออีกกลุ่มที่ชอบการครองตัวเป็นโสด
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การได้ใช้ชวี ติ อย่างเป็นอิสระ ประกอบกับการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจทีส่ งู ขึน้ เรือ่ ยๆ ในสังคม
ทุกคนต่างต้องรีบเร่งท�ำงานเพื่อหารายได้ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น
จึ ง ท� ำ ให้ ป ั จ จุ บั น ประชากรให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การประกอบอาชี พ ต่ า งๆ ของตนเองเพื่ อ
การอยูร่ อดในสังคมมากกว่าทีจ่ ะมีเป้าหมายในการสร้างครอบครัว ด้วยเหตุผลข้างต้นจะเห็นว่า
ความเจริญก้าวหน้าในสังคมไทยก่อให้เกิดการพัฒนาที่ส่งผลดีและผลกระทบต่อสังคม
โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านโครงสร้างประชากรทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยสาเหตุของ
การมีอายุที่ยืนยาวขึ้นท�ำให้อัตราการเสียชีวิตของประชากรที่ต�่ำลง ส่งผลให้อัตราประชากร
กลุ่มวัยสูงอายุมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันอัตราการเกิดของประชากรก็ลดลง จึงท�ำให้
ประชากรกลุม่ วัยเด็กทีจ่ ะเป็นก�ำลังแรงงานในอนาคตกลับมีนอ้ ยลงอย่างต่อเนือ่ งเช่นกัน ด้วย
ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างที่สวนทางกัน ส่งผลให้สังคมไทยในปัจจุบันกลายเป็น
“สังคมผูส้ งู อายุ” (Aging Society) อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
ประเทศไทยเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุตงั้ แต่ ปี พ.ศ. 2548 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ซึง่
สัดส่วนโครงสร้างประชากรในปัจจุบันเมื่อจ�ำแนกประชากรออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
ประชากรวัยเด็ก (อายุนอ้ ยกว่า 15 ปี) วัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) และวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขนึ้
ไป) ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2558 สัดส่วนประชากรในวัยเด็ก และประชากร
วัยแรงงาน มีแนวโน้มลดลง ขณะที่สัดส่วนประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนือ่ งจากร้อยละ 13.2 ใน พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 32.1 ในปี พ.ศ. 2558 และในปี พ.ศ. 2560 มี
การคาดการณ์ ว ่ า สั ด ส่ ว นประชากรวั ย เด็ ก จะเท่ า กั บ สั ด ส่ ว นของประชากรวั ย สู ง อายุ
ด้วยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ภาครัฐเล็งเห็นความส�ำคัญของ
ในเรื่ อ งนี้ จึ ง ได้ มี ก ารวางแผน และก� ำ หนดนโยบายด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง ด้ า นอุ ต สาหกรรม
ด้านการลงทุน และด้านสวัสดิการสังคม ทีม่ คี วามสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงทางโครงสร้าง
ประชากรที่เกิดขึ้น ตลอดจนการรองรับสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุ เช่น แผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 2546 ยุทธศาสตร์และมาตรการของแผน และปฏิญญา
ผูส้ งู อายุไทย การก�ำหนดนโยบายและแผนเหล่านีเ้ ป็นพืน้ ฐานเบือ้ งต้นในการก�ำหนดแนวทาง
ของการด�ำเนินงาน ส่งเสริม คุม้ ครองด้านผูส้ งู อายุ ให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันของหลายๆ ประเทศทัว่ โลกทีล่ ว้ นแต่ประสบกับปัญหาการเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนผูส้ งู อายุ
อย่างต่อเนือ่ งเช่นเดียวกัน
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นโยบายและแผนที่ถูกก�ำหนดขึ้นมาเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุได้มีการปรับเปลี่ยน
หรือแก้ไขให้สอดคล้องกับสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในปัจจุบนั เพือ่ ทีเ่ นือ้ หาต่างๆ ทีถ่ กู ก�ำหนดขึน้
มีใจความทีส่ อดรับกับความต้องการ ปัญหา การส่งเสริม และการคุม้ ครองสิทธิของผูส้ งู อายุได้
มากที่สุด เพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียม เป็นธรรม และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ
ในสังคมได้ โดยปัจจุบันใจความส�ำคัญในการระบุสิทธิของผู้สูงอายุมีลักษณะของการให้
ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และคุ้มครอง การด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของผู้สูงอายุในสังคม
พร้อมทัง้ การสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องผูส้ งู อายุทงั้ ในปัจจุบนั และอนาคต ซึง่ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ประกอบด้วยการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันการเจ็บป่วย และการดูแลตัวเองเบื้องต้น ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และการสร้างความ
เข้มแข็งให้ผสู้ งู อายุ ส่งเสริมด้านการท�ำงานและหารายได้ของผูส้ งู อายุ และสนับสนุนผูส้ งู อายุที่
มีศกั ยภาพ (Action Ageing) ให้ผสู้ งู อายุได้นำ� ศักยภาพทีม่ ใี นตัวเองออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมนัน้ ถือว่าเป็นการเพิม่ คุณค่าในตัวเองของผูส้ งู อายุ ซึง่ อาจจะเป็นไปในลักษณะของการ
รวมกลุ่มท�ำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชน และสังคม หรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
“อาสาสมัคร” หรือ “จิตอาสา” การรวมกลุ่มเหล่านี้จะอยู่ในรูปแบบสโมสร หรือชมรม
โดยอาจจะยึดความพร้อมของผู้สูงอายุเป็นหลัก การมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาใน
ศักยภาพและความสามารถของผู้สูงอายุนั้นเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ “สังคม
ผูส้ งู อายุอย่างสมบูรณ์”
“อาสาสมัคร” และ “จิตอาสา” เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้สูงอายุสามารถใช้แสดง
ศักยภาพของตนเองให้ผอู้ นื่ ได้รบั รู้ อาสาสมัครผูส้ งู อายุเป็นการท�ำงานทีต่ อ้ งใช้จติ ใจทีเ่ สียสละ
และพร้อมทีจ่ ะใช้ศกั ยภาพในตัวตนเพือ่ สร้างความสุขให้แก่ผอู้ นื่ และสังคม ประชาชนส่วนใหญ่
นัน้ จะมีความเข้าใจกันว่าผูส้ งู อายุทมี่ าท�ำงานเป็นอาสาสมัครนัน้ มักจะเป็นบุคคลทีม่ คี วามมัน่ คง
ทางฐานะ และเศรษฐกิจแล้ว จึงยอมที่จะใช้เวลาว่างมาช่วยเหลือผู้อื่น แต่ความเป็นจริงก็มี
ผูส้ งู อายุอกี ส่วนหนึง่ เช่นกันทีเ่ ข้ามาท�ำบทบาทนีด้ ว้ ยใจรักในการท�ำงานจริงๆ และมักมีความสุข
กับการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งการท�ำหน้าที่เป็นอาสาสมัครนั้นจะมีจิตใจที่อาสาเสียสละ และ
พร้อมจะใช้ความรู้และความสามารถในตัวเองออกมาช่วยเหลือสังคม ผู้สูงอายุจึงถือเป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า เปี่ยมล้นไปด้วยประสบการณ์ชีวิตและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็น
รากฐานทีส่ ำ� คัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
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การที่ผู้ศึกษาได้ตระหนักในประเด็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Action Aging) และ
ผูส้ งู อายุทยี่ งั มีประโยชน์ (Productive Aging) นัน้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญ
กับกลุม่ ผูส้ งู อายุทไี่ ม่ตอ้ งการทีร่ อคอยเพือ่ รอรับความช่วยเหลือ หรือการสงเคราะห์จากบุคคล
คนอื่นเหมือนดังที่สังคมเคยมองผู้สูงอายุ (เล็ก สมบัติ และคณะ. 2554) แต่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้
อยากใช้ความสามารถทีย่ งั คงมีอยูใ่ นตัวตน ความพยายาม และความมุง่ มัน่ ทีไ่ ม่เคยจางหายไป
จากตัวเองออกมาแสดงให้บุคคลอื่นได้รับรู้ในศักยภาพที่สามารถช่วยเหลือตนเอง ผู้อื่น และ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผ่านการท�ำหน้าที่เป็น “อาสาสมัคร” ส�ำหรับผู้สูงอายุแล้ว
การไม่หยุดใช้พลังและศักยภาพของตัวเองนัน้ ไม่ใช่เป็นการท�ำเพือ่ ผูอ้ นื่ และสังคมเพียงอย่างเดียว
แต่ยังท�ำเพื่อตัวเองที่กลายเป็นวัยที่ถูกสังคมมองว่าเป็นภาระ ต้องพึ่งพาผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้นการแสดงออกเช่นนี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุกลับมารู้สึกเพิ่มคุณค่า และศักดิ์ศรีในตนเองได้
พร้อมทั้งการเรียกคืนพื้นที่ของผู้สูงอายุให้กลับคืนมามีความส�ำคัญกับสังคมอีกครั้งเหมือน
เมือ่ ครัง้ อดีตทีเ่ คยถูกลดทอนจากการพัฒนาในสังคมไทย ทว่าปัจจุบนั นีส้ งั คมได้กลายเป็นสังคม
ผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้วก็ยิ่งเป็นเหตุให้ผู้สูงอายุจะต้องใช้ศักยภาพที่มีในตัวตนออกมา
เพือ่ เป็นการสร้างกลุม่ ประชากรทีจ่ ะช่วยในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ และสังคม ให้เกิดการพัฒนา
ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระบวนการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นเนือ้ หาของอาสาสมัครผูส้ งู อายุ ทัง้ แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ บทความ วารสาร รายงาน
การวิจัย วิทยานิพนธ์ และเอกสารอื่นๆ เพื่อการสร้างกรอบแนวความคิดในการศึกษา
ให้รอบด้าน การศึกษาใช้ระเบียบวิธวี ทิ ยาการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology)
เน้นตัวผูส้ งู อายุเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเรือ่ งราว ฐานคิด อุดมการณ์ และประสบการณ์ชวี ติ
ทีน่ า่ สนใจของผูส้ งู อายุภายใต้บทบาทหน้าทีข่ องการเป็นอาสาสมัคร และเป็นการศึกษาปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นของการท�ำหน้าที่เป็นอาสาสมัครผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ผู้สูงอายุปฏิบัติ
งานอยู่ด้วย พร้อมทั้งการศึกษาประโยชน์ที่ผู้สูงอายุและสังคมได้รับจากการท�ำหน้าที่เป็น
อาสาสมัคร โดยทีผ่ สู้ งู อายุดงั กล่าวจะต้องอยูใ่ นเกณฑ์การแบ่งกลุม่ ผูส้ งู อายุ ดังนี้ (1) ผูส้ งู อายุที่
อยูก่ ลุม่ A ได้แก่ ผูส้ งู อายุระยะต้น อายุตงั้ แต่ 60 - 69 ปี ผูส้ งู อายุกลุม่ นีม้ พี ลังและศักยภาพที่
สามารถช่วยเหลือตนเอง บุคคลอืน่ และสังคมได้เป็นอย่างดี (2) กลุม่ B ได้แก่ ผูส้ งู อายุระยะ
กลาง มีอายุตั้งแต่ 70 -79 ปี เป็นกลุ่มที่มีพลังและศักยภาพที่จะสามารถช่วยเหลือตนเอง
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บุคคลอื่น และสังคมได้บ้างบางส่วน ผู้สูงอายุทั้ง 2 กลุ่มนี้จะต้องท�ำงานเป็นอาสาสมัคร
อยูใ่ นชมรมหรือสโมสรภายใต้สงั กัดของโรงพยาบาลรัฐทีก่ ำ� หนดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี
การวิจัยใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive) จากอาสาสมัครผู้สูงอายุจ�ำนวนทั้งหมด
8 ราย ซึง่ การศึกษาครัง้ นีใ้ ช้การสัมภาษณ์ลมุ่ ลึก (In-depth Interviews) และการสัมภาษณ์
กึง่ โครงสร้าง (Semi-structured or guided interviews) เป็นเครือ่ งมือหลักในการสนทนา
กับกลุม่ ผูส้ งู อายุทยี่ งั คุณประโยชน์ ผลการศึกษาอาจน�ำมากล่าวได้ดงั นี้

การเห็นคุณค่าในตนเองของผูส้ งู อายุ

การน�ำศักยภาพและความสามารถในตัวตนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
เป็นภาวะของผู้สูงอายุที่ยังคงมีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น เคลื่อนไหวที่คล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพ ประกอบกับกระบวนการคิดและการเรียนรูย้ งั คงมีความสมบูรณ์ถงึ แม้บางครัง้
อาจจะเกิดความล่าช้าในการประมวลข้อมูลต่างๆ แต่โดยภาพรวมแล้วยังคงเป็นกลุม่ ผูส้ งู อายุที่
สามารถเป็นก�ำลังในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสังคมได้ดี แนวคิดผู้สูงอายุที่ยังคุณ
ประโยชน์ (Productive Aging) มองว่าการเป็นผูส้ งู อายุทมี่ ศี กั ยภาพ มีความสามารถ มีความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ในชีวิตของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
โดยผลจากการได้ปฏิบตั เิ หล่านีอ้ าจจะได้รบั ทัง้ ค่าตอบแทน และไม่ได้รบั ค่าตอบแทน แต่สงิ่ ที่
ผูส้ งู อายุได้ คือ ความสุขทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ผูส้ งู อายุทมี่ พี ลัง (Power) สามารถ
ช่วยเหลือตนเอง ดูแลตนเอง (Self-Care) พึ่งตนเองได้ (Self-Reliance) และสามารถ
น�ำศักยภาพทีม่ อี ยูใ่ นตัวผูส้ งู อายุนำ� มาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ผูอ้ นื่ และสังคม ซึง่ ก็สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดของคุณภาพชีวติ ในวัยสูงอายุทจี่ ะต้องพบเจอกับสิง่ แวดล้อมทีร่ ายรอบอยูท่ กุ ด้าน
กว่าทีผ่ สู้ งู อายุคนหนึง่ สามารถทีจ่ ะมีคณ
ุ ภาพในชีวติ ทีด่ ไี ด้นนั้ ต้องอาศัยทัง้ กาย จิต ปัญญา และ
สังคม เข้ามาเป็นองค์ประกอบหลักของชีวติ พร้อมทัง้ การเรียนรูเ้ รือ่ งราวทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลง
ในสังคมตลอดเวลา ซึง่ ผูส้ งู อายุเองนัน้ ก็ตอ้ งมีการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับกับการใช้ชวี ติ ให้
ได้ในทุกๆ ด้าน ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม เพือ่ ให้เกิดความพร้อมตัง้ แต่ชว่ งวัยหนุม่ –สาว
ประกอบกับการก้าวย่างสูว่ ยั สูงอายุอย่างสง่างาม สิง่ เหล่านีเ้ ป็นฐานหลักของการเพิม่ คุณค่าให้
กับตนเอง รู้คุณค่าผ่านความสามารถและทักษะต่างๆ ที่ได้แสดงออกมาด้วยความจริงใจ ซึ่ง
การเป็นบุคคล “สูงวัย” อย่างมีคุณภาพนั้นมีความจ�ำเป็นและส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่ม
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เตรียมความพร้อมหรือปรับเปลี่ยนจาก “ตัวตน” ของผู้สูงอายุเป็นหลัก ทั้งมุมมอง ทัศนคติ
หรือกระทัง่ การตีตราตัวเองตามการก�ำหนดความหมายทางสังคมเหมือนทีผ่ า่ นมากล่าวคือ
1. การมองตนเองด้วยการ “ยอมรับ” การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ
ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ไม่ได้ให้ความส�ำคัญทีจ่ ะกล่าวถึงเรือ่ งสรีระร่างกายของตนเองทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปมากนัก เพราะมองว่าร่างกายทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปของตนเองนัน้ ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทีจ่ ะ
เข้ามาปฏิบตั งิ านเป็นอาสาสมัครอยูท่ โี่ รงพยาบาลเช่นนี้ เนือ่ งจากการเข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีอ่ าสาสมัคร
ตรงนี้เป็นการท�ำงานที่มีจิตใจอาสาที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกัน ถ้าจิตใจและ
ร่างกายพร้อมก็สามารถที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ได้ แต่ถ้ามีการกล่าวถึงในเรื่องสภาพ
ร่างกายและวัยที่เปลี่ยนแปลงนี้ก็จะเป็นไปในลักษณะของการที่ยอมรับได้ในรูปร่างตาหน้า
ผิวพรรณ และความเสื่อมสภาพของร่างกายที่อาจจะไม่สะดวกต่อการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
เหมือนดังสมัยที่ยังวัยรุ่นอยู่แต่ร่างกายที่เสื่อมถอยไม่สามารถหยุดพลังและศักยภาพที่มีอยู่
ในตัวของผูส้ งู อายุเหล่านีไ้ ด้
มุมมองของกลุม่ อาสาสมัครผูส้ งู อายุทไี่ ม่ได้มองในเรือ่ งของสภาพร่างกายของตนเอง
ที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นข้อจ�ำกัดที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครในโรงพยาบาลเลย เพราะ
ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่มองว่าสภาพร่างกายเป็นเพียงปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยรองในการทีจ่ ะเข้าสู่
การเป็นอาสาสมัครหรือการท�ำประโยชน์อื่นๆ เพื่อสังคมก็ตามแต่ “สภาพจิตใจ” หรือ
“จิตอาสา” ต่างหากที่เป็นหัวใจหลักและส�ำคัญอย่างยิ่งที่ท�ำให้คนคนหนึ่งสามารถผันชีวิตที่
เหลืออยู่ของตนเองเพื่อการท�ำประโยชน์ให้กับสังคมพร้อมกับการสร้างคุณค่าให้กับตนเองอีก
ด้วย แต่ทงั้ นีร้ า่ งกายทีแ่ ข็งแรงหรือพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ เ็ ป็นสิง่ ทีผ่ สู้ งู อายุจะต้องไม่มอง
ข้ามไปด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าผู้สูงอายุจะมีจิตอาสาที่เต็มเปี่ยมในการช่วยเหลือสังคม สามารถ
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ กุ อย่างได้ เพราะมีความรูแ้ ละความสามารถ แต่รา่ งกายของตนเองนัน้ กลับเจ็บ
ป่วยอยูต่ ลอดเวลาเสียเอง สิง่ นีไ้ ม่ได้เป็นประโยชน์กบั ผูส้ งู อายุเองเลย แต่กลับให้โทษพร้อมทัง้
สร้างภาระให้ลูกหลานและสังคมเพิ่มขึ้นไปอีก ดังนั้น การประมาณตน และการเตรียม
ความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตในจึงเป็นสิง่ ทีผ่ สู้ งู อายุทคี่ ดิ จะผันตนเองเข้าสูก่ ารปฏิบตั งิ าน
เพือ่ สังคมจะต้องพิจารณาควบคูก่ นั ไปด้วยไม่ควรมองข้ามสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ไปจึงจะเหมาะสมทีส่ ดุ
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2. “อาสาสมัคร” กับการสร้างคุณค่าให้กบั ผูส้ งู อายุ การเห็นคุณค่าในตนเอง หรือ
การภาคภูมิใจในตนเองนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องยิ่ง
ให้ความส�ำคัญอย่างมากในประเด็นการเห็นคุณค่าในตนเอง เนื่องจากวัยนี้เป็นช่วงวัยที่
เกิดการสูญเสียอะไรหลายๆ อย่างในชีวติ อาทิ สูญเสียการเป็นหัวหน้าครอบครัวมาเป็นเพียงแค่
ผูอ้ าศัย จากคนทีใ่ นอดีตเคยมีอำ� นาจและอิทธิพลต่อความครอบครัว กลับสูญสิน้ สิง่ เหล่านัน้ ไป
การสูญเสียรายได้จากการท�ำงาน และการสูญเสียพื้นที่สาธารณะหรือความอิสระ เป็นต้น
การสูญเสียหรือการปรับเปลีย่ นเหล่านีเ้ ป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะส่งผลให้ผสู้ งู อายุหมดก�ำลัง
ใจในการด�ำเนินชีวติ ต่อไป จนเริม่ ลดทอนคุณค่าทีม่ ใี นตนเอง เริม่ รูส้ กึ ตนเองเป็นภาระครอบครัว
ล�ำบากลูกหลาน กอปรกับผู้สูงอายุบางรายมีโรคประจ�ำตัวต่างๆ มารุมเร้าก็จะยิ่งเป็นปัจจัย
แห่งการลดทอนคุณค่าในตนเองได้อย่างชัดเจน จนอาจจะน�ำไปสู่การเกิดเป็นโรคซึมเศร้า
ในผู้สูงอายุ เกิดความเหงา ขาดความมั่นใจในตนเอง การไม่กล้าเผชิญกับโลกแห่งความจริง
ดังนั้นการสร้างความตระหนักให้ผู้สูงอายุเห็นถึงความส�ำคัญในตนเองจึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ
อย่างยิ่ง ซึ่งก็สอดคล้องกับนักวิชาการในประเทศไทยที่ได้กล่าวว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง
เป็ น การประเมิ น ตั ว เองตามความรู ้ สึ ก ของตนว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ มี คุ ณ ค่ า มี ค วามหมาย
มีความสามารถท�ำอะไรได้สำ� เร็จลุลว่ งไปได้ดว้ ยดี ได้รบั การยอมรับจากผูอ้ นื่ มีความคิดเกีย่ วกับ
ตนเองในด้านบวก มีความเชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งบุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเอง จะมองโลก
ตามความเป็นจริง มองโลกในแง่ดี ก็จะท�ำให้เกิดความรูส้ กึ ทีด่ กี บั บุคคลอืน่ ๆ ด้วย เมือ่ ผูส้ งู อายุ
ยอมรับและเข้าใจในความเป็นจริงตรงนีก้ จ็ ะช่วยให้ผสู้ งู อายุมองเห็นศักยภาพ และคุณค่าทีย่ งั มี
ในตนเอง และพร้อมจะน�ำพลังเหล่านั้นออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป
ในรูปแบบ “อาสาสมัคร”
3. ครอบครัวและเพือ่ นกลุม่ เพือ่ นทีม่ อี ทิ ธิพลกับผูส้ งู อายุ ครอบครัวเป็นกลุม่ แรก
ทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับผูส้ งู อายุมากทีส่ ดุ ตัง้ แต่ชว่ งวัยเด็ก วัยกลางคน และจนวัยสูงอายุ ครอบครัว
ก็ยงั เป็นส่วนส�ำคัญต่อชีวติ ผูส้ งู อายุ ถึงแม้วา่ บางครอบครัวจะมีทงั้ ครอบครัวเดีย่ วและครอบครัว
ขยาย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวจะเป็นสถาบันแรกทีเ่ ห็นพัฒนาการการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
ของผูส้ งู อายุตลอดมา ครอบครัวจึงเป็นสถาบันทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความรูใ้ นการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของผูส้ งู อายุมากทีส่ ดุ ผูส้ งู อายุจะมีพลังและก�ำลังใจทีด่ เี สมอเมือ่ พบเจอหรือพูดคุยกับลูกหลาน
สามารถขจัดความเศร้า ความเหงา และเสริมสร้างความสุขที่เพิ่มขึ้นให้กับผู้สูงอายุได้อย่าง
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ไม่ต้องลงทุน ทั้งนี้ครอบครัวเป็นกลุ่มแรกที่ได้ให้ก�ำลังใจ ให้โอกาส และไม่ปิดกั้นที่จะท�ำ
ประโยชน์เพื่อสังคม กลุ่มเพื่อนเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีความส�ำคัญและมีอิทธิพลต่อผู้สูงอายุมาก
ไม่แพ้สถาบันครอบครัว เนือ่ งจากเพือ่ นมักจะมีอทิ ธิพลในการตัดสินใจของคนเรามาตัง้ แต่ชว่ ง
เริม่ เข้าสูว่ ยั รุน่ เพราะวัยรุน่ เป็นวัยทีจ่ ะให้ความส�ำคัญกับเพือ่ นมากกว่ากลุม่ อืน่ ในสังคม แต่เมือ่
เข้ าสู ่ วัย ท� ำ งานแล้ ว ความส�ำคัญ ระหว่างเพื่อนก็อาจจะลดระดั บลงบ้ า ง แต่ เ พื่ อ นก็ ยั ง มี
ความส�ำคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราอยู่ ดังนั้น ในช่วงวัยของผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกัน
ความส�ำคัญระหว่างเพื่อนก็ยังคงมีอิทธิพลอยู่มากและยิ่งมีความหลากหลายมากขึ้น จนไม่
สามารถปฏิเสธได้เลยว่ากลุม่ เพือ่ นเข้ามามีอทิ ธิพลต่อชีวติ ของผูส้ งู อายุในทุกช่วงวัย ตัง้ แต่ยา่ ง
เข้าสู่วัยรุ่น สู่วัยท�ำงาน และสุดท้ายคือวัยสูงอายุก็ยังมีเพื่อนเป็นผู้ให้ก�ำลังใจ อยู่เคียงข้าง
ร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ถึงแม้ว่าเรื่องราวที่เป็นหัวข้อในการพูดคุยสนทนากันนั้นจะ
เปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลาและประสบการณ์ทเี่ กิดขึน้ กับตัวบุคคลนัน้ ๆ แต่เพือ่ นก็ยงั สามารถ
สร้างสิง่ ดีๆ ให้กนั และกันเสมอมา

อุปสรรคของการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ าสาสมัครของผูส้ งู อายุ

การเปลี่ยนผ่านทางบทบาทของช่วงวัยในแต่ละช่วงก็อาจจะต้องพบเจอกับปัญหา
และอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดา วัยผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันเมื่อเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่าน
ทางบทบาทหน้าทีจ่ ากผูท้ เี่ คยเป็นหัวหน้าครอบครัวกลายมาเป็นสมาชิกทีค่ อยความช่วยเหลือ
เลือกจากครอบครัวย่อมจะต้องพบเจอกับปัญหาทางความรู้สึกที่เกิดความขัดแย้งต่อกัน
ซึ่งจากการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุที่เปลี่ยนผ่านทางด้านบทบาทมาแล้วนั้น ส่วนใหญ่แล้วก็จะ
ผ่านความรู้สึกขัดแย้งทางจิตใจที่ต้องกลายเป็นบุคคลที่ต้องพึ่งพาครอบครัวเป็นหลัก ดังนั้น
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จึงเลือกการมองข้ามความรู้สึกเหล่านั้นให้มาเป็นความรู้ที่มองตนเองมีคุณค่า
และมีประโยชน์ตอ่ ครอบครัว และสังคม ด้วยการหันเข้าสูก่ ารท�ำงานเพือ่ สังคม เพราะผูส้ งู อายุ
เหล่านี้มองว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขที่มักจะมีเพิ่มขึ้นทุกวัน แต่ก็ไม่ได้หมายความร่างกายและ
สภาพจิตใจของท่านจะลดลงด้วยเช่นกัน ดังนัน้ ผูส้ งู อายุเหล่านีก้ จ็ ะใช้การเป็นอาสาสมัครเป็น
พืน้ ทีใ่ นการแสดงออกถึงศักยภาพทีต่ นเองมีออกให้สงั คมได้รบั รูก้ ล่าวคือ
1. เพือ่ นร่วมงาน การเข้าสูก่ ารปฏิบตั หิ น้าทีอ่ าสาสมัครนัน้ ผูส้ งู อายุจะต้องพบเจอกับ
เพื่อนร่วมงานกลุ่มใหม่หรือเป็นกลุ่มเดิมแต่ในบทบาทหน้าที่ใหม่ ซึ่งก็กล่าวได้ว่าผู้สูงอายุ
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ในแต่ละคนมาจากต่างทีต่ า่ งครอบครัว และประสบการณ์ในชีวติ ทีผ่ า่ นมาของผูส้ งู อายุแต่ละคน
ก็มีความแตกต่างกัน ท�ำให้บางครั้งมุมมองหรือแนวคิดต่างๆ ในชีวิตของผู้สูงอายุแต่ละคน
ก็มคี วามขัดแย้งและแตกต่างกัน ดังนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งแปลกเลยทีเ่ มือ่ ผูส้ งู อายุจากหลากหลายพืน้ ที่
ได้เข้ามาร่วมท�ำงานในทีเ่ ดียวกันแล้วเกิดปัญหาและอุปสรรคเกิดขึน้ ไม่วา่ เรือ่ งใดก็ตาม ทัง้ มุมมอง
ทางความคิด การปฏิบตั หิ น้าที่ และการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน ซึง่ ส่วนนีจ้ ะเป็นการถ่ายทอดถึงปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครของโรงพยาบาลในช่วงขณะที่ได้
ปฏิบัติหน้าที่กับเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้สงอายุด้วยกันเอง เพราะการปฏิบัติหน้าที่บางครั้งก็ไม่
สามารถทีจ่ ะหลีกเลีย่ งทีจ่ ะท�ำงานกับเพือ่ นได้ จนบางครัง้ การท�ำงานกับเพือ่ นก็กอ่ ให้เกิดเป็น
ปัญหาและอุปสรรคทีต่ ามมาก็ได้
2. หน่วยงานและผู้ใช้บริการ เมื่อผู้สูงอายุเข้าสู่บทบาทการเป็นอาสาสมัครของ
โรงพยาบาลของรัฐอย่างเต็มตัว บุคลากรหรือเจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาลจึงเป็นผูร้ ว่ มงานกลุม่ ใหม่
ทีผ่ สู้ งู อายุทเี่ ป็นอาสาสมัครทุกคนจะต้องสร้างความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน ซึง่ เจ้าหน้าทีห่ รือบุคลากร
ของโรงพยาบาลทัว่ ไปก็มหี ลากหลายช่วงวัย และหลากหลายหน้าทีภ่ าระงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบขึน้
อยู่กับต�ำแหน่งของแต่ละบุคคล แต่ละคนก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล และเมื่อผู้สูงอายุเข้าไปเป็นอีกกลุ่มงานหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยเหลือในการปฏิบัติ
งานทีม่ ากมายของโรงพยาบาล หรือเป็นการมาช่วยแบ่งเบาภาระงานด้านบริการให้แก่เจ้าหน้าที่
ประจ�ำโรงพยาบาล เพือ่ การปฏิบตั หิ น้าทีห่ ลักในการรักษาอาการป่วยของผูใ้ ช้บริการสามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้อย่างเต็มทีม่ ากขึน้ ทัง้ นีก้ ารเข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีอ่ าสาสมัครของผูส้ งู อายุจะมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบหลักอยู่ในกลุ่มงานที่โรงพยาบาลได้มอบหมายไว้ว่าผู้สูงอายุจะสามารถไปปฏิบัติ
หน้าทีต่ รงส่วนไหนของโรงพยาบาลบ้าง มีขอบเขตในการปฏิบตั งิ านอย่างไร และลักษณะหน้าที่
ที่รับผิดชอบเป็นอย่างไร กลุ่มงานที่รับผิดชอบเรื่องอาสาสมัครผู้สูงอายุจะเป็นผู้ที่ทราบ
รายละเอียดทัง้ หมดเกีย่ วกับอาสาสมัครผูส้ งู อายุ แต่เจ้าหน้าทีต่ รงส่วนอืน่ ๆ ก็อาจจะไม่ทราบ
รายละเอียดมากนัก จนท�ำให้ไม่เข้าใจในการเข้ามาปฏิบตั หิ น้าทีอ่ าสาสมัครของผูส้ งู อายุวา่ มาท�ำไม
และท�ำเพื่ออะไร เมื่อมีทั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่รู้และไม่รู้เกี่ยวกับอาสาสมัครผู้สูงอายุก็ย่อม
ส่งผลกระทบเป็นปัญหาในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ รงนีข้ องผูส้ งู อายุในทันที เมือ่ การรับทราบข้อมูลที่
ไม่ ต รงกั น ของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นโรงพยาบาล ดั ง นั้ น เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงจะต้ อ งมี
การประสานงานเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครของผู้สูงอายุที่ตรงกันว่า
เป็นเพียงการท�ำงานทีม่ งุ่ เน้นการบริการให้คำ� แนะน�ำและให้ความช่วยเหลือสิง่ ทีผ่ ใู้ ช้บริการนัน้
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ไม่ ท ราบและต้ องการที่จะรับ รู้ข้อมูลในเบื้องต้น เท่านั้ น ไม่ ใช่ เ ป็ น การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ห ลั ก
ในการรักษาผูใ้ ช้บริการในโรงพยาบาล
3. ด้านสุขภาพ สุขภาพเป็นอีกหนึ่งปัญหาและอุปสรรคที่ได้พบเจอในอาสาสมัคร
ผูส้ งู อายุ เพราะด้วยวัยทีเ่ ข้าสูภ่ าวการณ์เสือ่ มถอยของร่างกาย จึงท�ำให้ผสู้ งู อายุสว่ นใหญ่มกั จะ
มีโรคประจ�ำตัวติดตามมาด้วย เช่น โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคข้อ เข่าเสือ่ ม เป็นต้น
ซึง่ โรคเหล่านีล้ ว้ นแต่เกิดมาจากการด�ำเนินชีวติ ทีผ่ า่ นมาของผูส้ งู อายุ ทัง้ ทีก่ ระท�ำได้ดว้ ยความรู้
เท่าทันโรคและการรูไ้ ม่เท่าทันโรคต่างๆ นัน่ เอง ซึง่ ปัญหาสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ กับผูส้ งู อายุบางครัง้ ก็
กลายเป็นอุปสรรคในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้ อาสาสมัครผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วจะมีโรค
ประจ�ำตัวอย่างน้อยรายละ 1 - 2 โรค และก็เป็นโรคทีจ่ ะต้องได้รบั การรักษาหรือการกินยาอย่าง
ต่อเนือ่ ง แต่ผสู้ งู อายุสว่ นใหญ่กไ็ ม่เคยทีจ่ ะยอมให้ปญ
ั หาสุขภาพเหล่านีม้ าเป็นตัวยุตกิ ารท�ำงาน
อาสาสมัครของตนเอง ผู้สูงอายุใช้ความอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจที่รักอยากจะท�ำ
อยากจะช่วยเหลือผูอ้ นื่ อยากจะสร้างความสุขให้แก่ผปู้ ว่ ยและญาติๆ ถึงแม้วา่ การเป็นโรคภัย
ต่างๆ ของผู้สูงอายุจะเป็นอุปสรรคบ้าง แต่ก็ไม่เคยที่จะท�ำให้อาสาสมัครผู้สูงอายุเหล่านี้เลิก
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ รงนีล้ งได้เลยตราบใดทีย่ งั คงมีลมหายใจอยู่
การเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครผู้สูงอายุต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรค
ในการท�ำงานทั้งในช่วงแรก จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปัญหาที่เข้ามานั้นก็มีหลากหลายแหล่งและ
จุดก�ำเนิดของปัญหาดังกล่าว แต่ปญ
ั หาและอุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ ผ่านมาและก็ผา่ นไปของผูส้ งู อายุ
ในแต่ละรายนัน้ ผูส้ งู อายุเหล่านีไ้ ม่ได้ให้ความส�ำคัญเท่ากับการทีแ่ ต่ละคนจะจัดการกับปัญหา
ทีเ่ ข้ามาได้อย่างไร และจะสามารถทีจ่ ะเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของปัญหาเหล่านัน้ ได้ดแี ค่ไหน
เพือ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องการเป็นอาสาสมัครผูส้ งู อายุได้อย่างยัง่ ยืนและเกิดความภาคภูมใิ จทีส่ ดุ

ประโยชน์ทผี่ สู้ งู อายุและสังคมได้รบั จากการเป็นอาสาสมัคร

ประโยชน์ทผี่ สู้ งู อายุได้รบั จากการเป็นอาสาสมัคร
การเข้าสู่บทบาทอาสาสมัครของผู้สูงอายุเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างคุณค่า
ในตนเองของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ตัวผู้สูงอายุเองที่จะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้
ทัง้ ทางด้านร่างกาย กล่าวคือ การท�ำงานอาสาสมัครของผูส้ งู อายุเป็นการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ตี่ อ้ งใช้
ทัง้ ความรูแ้ ละใช้กำ� ลังในการปฏิบตั งิ าน ดังนัน้ เมือ่ วัยสูงอายุเป็นวัยทีเ่ ริม่ มีการเสือ่ มถอยทาง
ด้านร่างกาย เช่น กระดูก เข่า ข้อ สายตา และอืน่ ๆ สิง่ เหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิ
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หน้าที่ แต่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้เลือกที่จะยังคงท�ำงานด้วยความเต็มใจ โดยที่ไม่เคยคิดหวังผล
ตอบแทนใดๆ เลย ซึ่งการที่ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเข้ามาท�ำงานอาสาสมัครนี้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีและ
มีประโยชน์ต่อตัวผู้สูงอายุเอง มากกว่าที่จะให้โทษ เพราะการปฏิบัติงานอาสาสมัครท�ำให้
ผู้สูงอายุได้ออกก�ำลังกายไปในตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ จึงท�ำให้ร่างกายได้ขยับตลอดเวลาส่งผล
ให้ระยะเวลาในการเสื่อมของอวัยวะบางส่วนในร่างกายเกิดการเสื่อมถอยช้าลง และที่ส�ำคัญ
การปฏิบตั งิ านทีต่ อ้ งใช้สมองในการคิดแก้ไขปัญหา พร้อมไปกับการปรับอารมณ์อยูต่ ลอดเวลา
จะส่งผลให้ลดความเสีย่ งในการเป็นอัลไซเมอร์ได้ดี นอกจากการได้ประโยชน์ทางด้านร่างกาย
แล้วทางด้านจิตใจก็เป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการเป็นอาสาสมัครด้วยเช่นกัน กล่าวคือ
เมื่อผู้สูงอายุได้มีโอกาสมาพบปะผู้คน ทั้งในวัยเดียวกัน ต่างวัยกัน ได้แลกเปลี่ยนหรือท�ำ
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน สิง่ เหล่านีจ้ ะช่วยลดภาวะความเครียด ความเหงา และความว้าเหว่ได้
พร้อมทัง้ ยังส่งผลให้สขุ ภาพจิตดีขนึ้ เกิดความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ ตนเองทีเ่ ปลีย่ นไป จากการเมือ่ ก่อนที่
เคยรู้สึกว่าตนเองหมดประโยชน์ต่อสังคมแล้ว แต่เมื่อได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครก็จะ
สามารถเรียกคืนความภูมใิ จ ความมีคณ
ุ ค่าในตนเองนัน้ ให้กลับมาได้ ทัง้ นีค้ วามรูส้ กึ เช่นนีจ้ ะเป็น
เหมือนพลังทีจ่ ะท�ำให้ผสู้ งู อายุทปี่ ฏิบตั งิ านอาสาสมัครนีพ้ ร้อมทีจ่ ะน�ำศักยภาพทีม่ ใี นตนออกมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมได้มากทีส่ ดุ และการปฏิบตั ดิ ว้ ยจิตใจทีม่ คี วามสุขด้วย
ประโยชน์ทชี่ มุ ชนและสังคมได้รบั จากการเป็นอาสาสมัครของผูส้ งู อายุ
ผูส้ งู อายุทไี่ ด้ปฏิบตั งิ านเป็นอาสาสมัครในโรงพยาบาลรัฐส่วนใหญ่กเ็ ลือกทีจ่ ะท�ำงาน
ตามโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้าน เพื่อเป็นการสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ซึ่งการที่
ผู ้ สู ง อายุ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง านอยู ่ ชุ ม ชนและสั ง คมของตนเองนั้ น ก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ดี ที่ จ ะเป็ น ส่ ว นช่ ว ย
ในการพัฒนาชุมชน และที่ส�ำคัญชุมชนยังได้ประโยชน์ในส่วนของการลดภาระในการเลี้ยงดู
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น แต่กลับได้ในส่วนของกลุ่มคนที่ยังสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชนได้
ผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่ส�ำคัญกลุ่มหนึ่งของชุมชน เพราะผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความรู้
ทางด้านภูมิปัญญา เรื่องสมุนไพร และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ และยังสามารถเป็น
ปราชญ์ชาวบ้านได้เป็นอย่างดี ดังนัน้ การทีผ่ สู้ งู อายุกลุม่ หนึง่ ได้ใช้ศกั ยภาพหรือความสามารถ
ของตนเองมาใช้ในการช่วยเหลือผูอ้ นื่ ช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาล ช่วยสร้างความเจริญ
ก้าวมาสูช่ มุ ชน สิง่ เหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นสิง่ ทีด่ ที วี่ ยั ผูส้ งู อายุสามารถท�ำให้กบั สังคมได้
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วัยสูงอายุเป็นช่วงของการก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายในชีวิตของคน
คนหนึ่ง การที่ผู้สูงอายุมองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของโลกไม่ได้ไปยึดติดกับ
สภาพแวดล้ อ มภายนอก แต่ ก ลั บ เลื อ กที จ ะมองถึ ง คุ ณ งามความดี ที่ จ ะติ ด ตั ว ไปยาม
เมื่อหมดลมหายใจไว้ให้ลูกหลานได้กล่าวขานกันต่อไป การเลือกปฏิบัติหน้าที่ “อาสาสมัคร”
หรือ “จิตอาสา” ในโรงพยาบาลรัฐของผูส้ งู อายุเพือ่ เปิดพืน้ ทีส่ าธารณะในการแสดงศักยภาพ
ความสามารถ ความรู้ ความมีน�้ำใจ ความช่วยเหลือแบ่งปัน และความเสียสละ ที่ผู้สูงอายุ
พร้อมที่จะพิสูจน์ในสังคมได้รับรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ในตัวผู้สูงอายุที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง
ถึงแม้จะกลายเป็นวัยทีส่ งั คมอาจจะต้องดูแล แต่แท้ทจี่ ริงแล้วผูส้ งู อายุกลุม่ ทีไ่ ม่ตอ้ งการการดูแล
หรือเอาใจใส่จากสังคม แต่แค่ต้องการโอกาสในการแสดงศักยภาพในตนเองออกมาเพื่อสร้าง
การยอมรับจากสังคมให้กลายจากวัยแห่งการพึ่งพาเป็นวัยแห่งพลังและศักยภาพที่พร้อมจะ
ช่วยเหลือผูอ้ นื่ เท่าทีค่ วามสามารถยังมีและลมหายใจสุดท้าย
1. การถูกกดทับจากสังคมด้วยค�ำว่า “วัยสูงอายุ” การถูกมองว่าเป็นวัยสูงอายุที่
ขาดศักยภาพ ขาดความสามารถ ขาดความเชื่อมั่นในการสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น และขาด
พลังในการช่วยขับเคลือ่ นทางเศรษฐกิจของสังคม เป็นต้น การถูกกดทับด้วยวัยสูงอายุเพียงอย่างที่
บ่งบอกให้สงั คมได้รบั รูต้ ลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาว่า เมือ่ ไรทีบ่ คุ คลนัน้ ๆ อายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์
บุคคลนัน้ ก็จะกลายเป็นกลุม่ คนทีเ่ ป็นภาระของสังคมต้องได้รบั การช่วยเหลือหรือจัดสวัสดิการ
ให้สอดรับกับความต้องการของบุคคลกลุ่ม ด้วยการถูกตีตราแบบนี้มาหลายชั่วอายุคนก็ไม่ใช่
เรือ่ งแปลกทีป่ จั จุบนั มุมมองเหล่านีก้ ย็ งั ไม่หายไปจากสังคมไทย ผูส้ งู อายุทเี่ ป็นอาสาสมัครก็ตอ้ ง
เจอกับปัญหาและอุปสรรคของการถูกมองอย่างตีตราว่ากลุม่ ผูส้ งู อายุไม่สามารถช่วยเหลือและ
แบ่งเบาภาระงานของทางโรงพยาบาลได้ และยังเป็นส่วนทีส่ ร้างความวุน่ วายให้กบั โรงพยาบาลด้วย
ทว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับอาสาสมัครผู้สูงอายุต้องใช้ความพยายามในการก้าวผ่าน
ภาวะของการถูกกดทับจากบุคลากรในพืน้ ทีโ่ รงพยาบาล เพือ่ การพิสจู น์ให้เห็นถึงความสามารถ
และศักยภาพ พร้อมทัง้ ความรูท้ ผี่ สู้ งู อายุสามารถทีจ่ ะน�ำออกมาช่วยเหลือสังคมได้ ไม่วา่ จะเป็น
ผู้สูงอายุเพศไหนทั้งชายและหญิงก็เป็นผู้สูงอายุที่ยังประโยชน์ได้ถ้าสังคมเปิดโอกาสและเปิด
พืน้ ทีใ่ ห้ผสู้ งู อายุเหล่านีไ้ ด้แสดงศักยภาพอย่างอิสระ
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2. การสร้างมุมมองใหม่ในสังคมส�ำหรับ “ผูส้ งู อายุ” อย่างทีก่ ล่าวไว้ในหัวข้อข้างต้น
เกี่ ย วกั บ การมี มุ ม มองในสั ง คมที่ ก ดทั บ วั ย สู ง อายุ ใ ห้ ต ้ อ งรอคอยแต่ ค วามช่ ว ยเหลื อ จาก
ผู้อื่นเพียงอย่างเดียว แต่จากการจัดสวัสดิการและการช่วยเหลือที่ผ่านมานั้นยังไม่ตอบโจทย์
ของความต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุมากนัก เพราะส่วนใหญ่แล้วลักษณะของสวัสดิการ
ทีจ่ ดั สรรจะมีเป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าทีท่ ไี่ ม่ยงั่ ยืนและไม่สร้างความมีคณ
ุ ค่าในตนเองของ
ผูส้ งู อายุให้สงู ขึน้ แต่กลับตอกย�ำ้ ในความรูส้ กึ ถึงการไร้ศกั ยภาพและความสามารถของตนเอง
ทัง้ นีผ้ สู้ งู อายุในปัจจุบนั มีความรูแ้ ละความสามารถ พร้อมทัง้ ภูมปิ ญ
ั ญาทีจ่ ะน�ำมาแบ่งปันและ
ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามกรณีของอาสาสมัครผู้สูงอายุทั้ง 8 ราย
นีก้ เ็ ป็นเสียงส�ำคัญอีกส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยสะท้อนความรูส้ กึ จากตัวแทนผูส้ งู อายุในสังคมทีต่ อ้ งการ
บอกให้สังคมได้รับรู้และเปลี่ยนมุมมองในความต้องการที่แท้จริงของผู้สูงอายุในปัจจุบัน
ว่าไม่ตอ้ งการให้ชว่ ยเหลือในด้านสิง่ ของเครือ่ งใช้ตา่ งๆ แต่ผสู้ งู อายุตอ้ งการ “โอกาส” และพืน้ ที่
ในการแสดงศักยภาพ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนส�ำคัญในการช่วยขยับเขยื้อนมุมมองและ
แนวคิดเดิมๆ เกีย่ วกับผูส้ งู อายุให้หายไปจากสังคมไปไทย และเหลือไว้เพียงมุมมองใหม่ทสี่ ร้าง
ความภูมใิ จให้กบั ผูส้ งู อายุ การมีมมุ มองเกีย่ วกับ “ผูส้ งู อายุ” เช่นนีไ้ ด้หยัง่ รากลึกในสังคมไทย
มานาน และต้องใช้เวลาในการปรับเปลีย่ นให้มมุ มองเช่นนีล้ ดลง และหายไปในทีส่ ดุ แต่ในช่วง
10 – 20 ปี ทีผ่ า่ นมานีก้ ไ็ ด้มนี กั วิชาการหลากหลายสาขาทีใ่ ห้ความส�ำคัญเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ เนือ่ ง
ด้วยสังคมอันใกล้ที่ต้องเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” โดยสมบูรณ์ ดังนั้น การปรับมุมมองหรือปรับ
กลยุทธ์ในการรองรับประชากรผูส้ งู อายุทจี่ ะเพิม่ ขึน้ ในอนาคตให้สามารถกลายเป็นกลุม่ แรงงาน
ทีม่ บี ทบาทในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเป็นแรงผลักดันทีส่ �ำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง
ของผู้สูงอายุ การเห็นคุณค่าในตนเองพร้อมกับการย่างก้าวเข้าสู่บทบาทอาสาสมัครของ
ผู้สูงอายุมีเบื้องหลังที่เป็นข้อค้นพบที่น่าสนใจในการเป็นแรงผลักดันหลักของการเข้ามาสู้เส้น
ทางนี้ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทีป่ ระกอบด้วยสมาชิกในครอบครัว เพือ่ น สุขภาพ ชุมชน /
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้เป็นข้อค้นพบที่แสดงให้เห็นว่ามีส่วน
ในการผลักดันหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครในโรงพยาบาล สมาชิก
ในครอบครัวเป็นสภาพแวดล้อมหลักทีผ่ สู้ งู อายุจะต้องพบเจอ ฉะนัน้ การทีค่ รอบครัวมีมมุ มอง
ในตัวตนของผู้สูงอายุที่ดีก็ย่อมส่งผลให้การมองตัวเองมีคุณค่าก็จะยิ่งเกิดขึ้นได้เร็วส�ำหรับ

สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

การเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุผ่านบทบาทอาสาสมัคร

87

ผู้สูงอายุ เพื่อนเป็นกลุ่มคนที่สร้างความมั่นใจที่จะดึงความสามารถของผู้สูงอายุออกมาใช้ได้
อย่างเต็มที่ ขณะที่ความพร้อมของสุขภาพตนเองก็เป็นส่วนส�ำคัญในการพิจารณาเดินเข้าสู่
เส้นทางอาสาสมัคร เนือ่ งจากถ้าสุขภาพไม่พร้อมก็ไม่สามารถทีจ่ ะไปช่วยเหลือผูอ้ นื่ ได้ ขณะที่
ชุมชน / สังคม ก็อกี เป็นกลุม่ หนึง่ ทีเ่ ข้ามามีอทิ ธิพล เพราะเมือ่ ไรทีช่ มุ ชนและสังคมเปิดโอกาส
เปิดพืน้ ทีใ่ ห้ผสู้ งู อายุได้ใช้ความรูแ้ ละความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มทีก่ ส็ ง่ ผลให้ผสู้ งู อายุ
กล้าทีจ่ ะเปิดเผยศักยภาพในตนเอง ส่วนเศรษฐกิจก็มสี ว่ นทีเ่ ข้ามามีอทิ ธิพลแต่กน็ อ้ ยกว่ากลุม่
อื่นๆ เนื่องด้วยการท�ำกิจกรรมในเชิงบริการหรือการปฏิบัติงานที่เน้นการช่วยเหลือเป็นหลัก
ดังนั้น ผู้สูงอายุจะเน้นค�ำนึงถึงจิตใจที่อาสาเป็นหลักไม่เน้นฐานะทางสังคม และวัฒนธรรม /
ความเชื่อ การที่มีวัฒนธรรมและความเชื่อในการท�ำความดีของสังคมไทยก็เป็นส่วนช่วยให้
การตัดสินใจของผูส้ งู อายุเป็นสิง่ ทีง่ า่ ยขึน้ การเกิดความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตนเองของผูส้ งู อายุนนั้
บางครั้งจะต้องอาศัยปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่รายรอบตัวผู้สูงอายุเองเป็นแรงผลักดันให้
ความรูส้ กึ เหล่านีเ้ กิดขึน้ การทีค่ รอบครัว ชุมชนและสังคม เข้าใจและเปลีย่ นมุมมองในวัยสูงอายุ
เสียใหม่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างผู้สูงอายุที่ยังประโยชน์ในอนาคตให้มีคุณภาพ และ
มีความสุขในช่วงเวลาบัน้ ปลายของชีวติ ด้วยการสร้างประโยชน์ให้จารึกไว้กบั ลูกหลานตลอดไป
การสร้างจุดเริ่มต้นทางความคิด การตระหนักที่ต้องการจะช่วยเหลือผู้อื่น และ
แม้กระทัง่ การความสัมพันธ์กบั สิง่ แวดล้อมภายนอกก็มคี วามแตกต่างกันเช่นกัน เนือ่ งด้วยปัจจัย
ทางด้ านครอบครั ว ด้านเศรษฐกิจ พร้อมทั้งการถูก หล่ อ หลอมจากทางสั ง คมที่ ต ่ า งกั น
จึงส่งผลให้การมีฐานคิดหรือแนวคิดของผูส้ งู อายุแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างและหลากหลาย
ในประเด็นด้านของประสบการณ์ชวี ติ แต่ทา่ มกลางความแตกต่างของเส้นทางชีวติ ในบางช่วง
ของผู้สูงอายุแต่ละรายก็ยังคงมีความเหมือนกันในส่วนของเป้าหมายในการมี “จิตอาสา”
ที่อยากจะใช้ศักยภาพและความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น
ในสังคม การมองเห็นคุณค่าของตนเองที่ยังคงมีอยู่ภายหลังจากการเกษียณอายุราชการหรือ
แม้การประกอบอาชีพอิสระทั่วไปก็ยังผันชีวิตของตนเองในช่วงวัยบั้นปลายของชีวิตตนเอง
เข้ามาเป็นอาสาสมัครผูส้ งู อายุทไี่ ด้มโี อกาสช่วยเหลือและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นโรงพยาบาลใกล้บา้ น
ของตนเองด้วยความสมัครใจ พร้อมทั้งยังมองถึงจุดสิ้นสุดในการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัคร
ผู้สูงอายุที่เหมือนกันว่า “การปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครผู้สูงอายุของตนเองจะยุติลงก็ต่อเมื่อ
สิน้ ลมหายใจ แต่ถา้ ยังคงมีแรงและพลังอยูจ่ ะไม่มวี นั หยุดท�ำงานตรงนีอ้ ย่างแน่นอน” ผูส้ งู อายุ
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ตระหนักในคุณค่าที่มีอยู่ในตนเองด้วยการเดินทางเข้าเส้นทางการเป็นอาสาสมัครที่ทำ� งาน
เพือ่ สังคม เพือ่ ผูอ้ นื่ โดยทีต่ นเองไม่ได้คา่ ตอบแทนใดๆ แต่กลับได้ “ความสุข” “รอยยิม้ ” และ
“ค�ำขอบคุณ” เป็นรางวัลในการท�ำหน้าทีต่ รงนีด้ ว้ ยความจริงใจ
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