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ข่ าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
๑๑๔ สุขมุ วิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑
ข่ าวจากหนังสือพิมพ์ บ้านเมือง ฉบับประจําวันที่ ๒๓ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้ า
ั นธ์ ได ้จัดระบบข่าวสอสงพิ
ื่ ิ่ มพ์ สนใจดูทไี่ ด ้ http://news.swu.ac.th/newsclips/
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสมพั

ศนย์
ั นาความสุขแนะฟื ้ นคลังสมองแหล่ งรวมความร้ ู ผู้สูงอายุเคล็ดลับอายุยืน
ู พฒ

ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา ประธานศนย์
ั นาความสุขมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ู พฒ
(มศว) กล่ าวถึงการดแลผ้
ู ูสูงอายุในสังคมไทยว่ า ปั จจุบนั อัตราผ้ ูสูงอายุในเมืองไทยสงขึ
ู น้ ไม่ อยาก
เห็นผ้ ูสูงอายุต้องนั่งอย่ ูกับบ้ านเฉยๆ ขณะที่ตวั เองก็ยังมีความร้ ู ความสามารถและประสบการณ์
ชีวติ มากมาย อยากเห็นรั ฐบาลหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องมองเห็นศักยภาพของผ้ ูสูงอายุ มีการ
รวมกลุ่มของผ้ ูสูงอายุในหลากหลายอาชีพ ให้ ได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ชีวติ การทํางาน แก่ คน
รุ่ นลกหลานหรื
อหน่ วยงานต่ างๆ ที่อาจจะนําความร้ ู ประสบการณ์ ของผ้ ูสูงอายุไปใช้ ประโยชน์ ได้
ู
อยากเสนอให้ รือ้ ฟื น้ โครงการคลังสมองที่นําผู้สงู อายุที่เกษียณอายุราชการ มาจัดทําให้ เกิดประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง ถือเป็ นการรวมกลุม่ ผู้สงู อายุที่สว่ นใหญ่เกษียณอายุราชการ ทังนี
้ ้อยากเห็นโครงการนี ้ขยายสู่
จังหวัดต่างๆ และควรจะมีผ้ สู งู อายุในหลากหลายอาชีพมารวมกลุม่ กัน การนําความรู้ความสามารถของ
ผู้สงู อายุสามารถนํามาสร้ างเป็ นองค์ความรู้ใหม่ให้ กบั คนรุ่นใหม่ๆ ได้ หากผู้สงู อายุที่เคยทํางานเมื่อ
เกษี ยณอายุ หรื ออาจจะหยุดทํางานเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ และมาใช้ ชีวิตอยูบ่ ้ านแบบนัง่ ๆ นอนๆ ขอ
เตือนว่าจะทําให้ สมองฝ่ อ ร่างกายก็จะมีแต่ทรุดและโทรมลงไปเรื่ อยๆ
“อยากเห็นคนรุ่นใหม่ๆ ได้ ใกล้ ชิดผู้สงู อายุ โดยเฉพาะลูกหลานในบ้ านควรจะใส่ใจต่อความรู้ ประสบการณ์
ชีวิตของผู้สงู อายุ ซึง่ จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ทังนี
้ ้ผู้สงู อายุจะเป็ นกันเองในการบอกเล่าความรู้และ
ประสบการณ์ชีวิตให้ ลกู หลานได้ ฟัง ทําอย่างไรให้ เด็กๆ รุ่นใหม่มีโอกาสได้ ใกล้ ชิด ปู่ ย่า ตา ยาย หรื อ
ผู้สงู อายุอย่างลุง ป้า น้ า อา ผู้ใหญ่ต้องปลูกฝั งควรจะทําตัวอย่างให้ เด็กๆ เห็น พร้ อมเอาเป็ นเยี่ยงอย่าง
ต่อไป
ถ้ าทุกครอบครัวสามารถสร้ างกิจกรรมการเล่าเรื่ องประสบการณ์ชีวิตให้ ลกู หลานในบ้ านได้ ฟัง
ผู้สงู อายุจะมีความสุข เห็นคุณค่าในตัวเอง และสุขกายสบายใจขึ ้น”
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ดร.จิตรา กล่าวอีกว่า ผู้สงู อายุทกุ คนในขณะนี ้ต้ องฝึ กตัวเองด้ วยการยืดเส้ นยืดสายทุกวัน เพื่อสุขภาพกาย
ที่ดี ให้ ร่างกายเกิดการขับเคลื่อน เพราะเมื่อร่างกายเกิดการขับเคลื่อนย่อมส่งผลต่อความสดชื่นและสมอง
จะสดใส ทําให้ สมองใช้ การได้ ดีเหมือนเดิม นอกจากนี ้ควรให้ ผ้ สู งู อายุได้ ทํางานอดิเรก งานที่ทําแล้ วมี
ความสุข สนุก งานที่ทําต้ องทําแล้ วเพลิดเพลิน จุดมุง่ หมายเพื่อทําให้ คณ
ุ ภาพชีวิตในขณะปั จจุบนั ดีขึ ้น อย่า
คิดว่าเมื่อสูงอายุแล้ วไม่ควรทํางานอะไรเลย เป็ นความคิดที่ผิด ยิ่งไม่ทําอะไรยิ่งทําให้ ผ้ สู งู อายุมีร่างกายและ
จิตใจที่ทรุดลง งานบางงานผู้สงู อายุพอจะทําได้ เช่น ดูหลานบ้ างแต่ไม่ได้ หมายความว่าจะต้ องไปเลี ้ยง
หลาน หรื อเล่นกับหลานบ้ าง หน้ าที่ของการดูแลเลี ้ยงดูเด็กต้ องเป็ นหน้ าที่ของพ่อแม่เด็กหรื อพี่เลี ้ยง ไม่ใช่
มอบหน้ าที่การเลี ้ยงดูเด็กเป็ นงานหลักให้ แก่ผ้ สู งู อายุ ซึง่ เป็ นงานที่หนักเกินไป ทังนี
้ ้ยังต้ องให้ ผ้ สู งู อายุได้
พูดคุย ระบายเรื่ องราวที่อยากจะพูดหรื ออยากจะบอกเล่าออกมา ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องราวเก่าๆ ในอดีต สิ่ง
เหล่านี ้ล้ วนทําให้ ผ้ สู งู อายุมีความสุขและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุให้ ดีขึ ้น
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