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กินอย่�งไร ให้เหม�ะสมกับวัยสูงอ�ยุ

	 ในวัยสูงอายุ	 ความต้องการปริมาณอาหารจะลดน้อยลง	 แต่ความ

ต้องการสารอาหารนั้นยังคงเดิม	 ดังน้ันอาหารของผู้สูงอายุ	 ควรจัดให้มี

ปริมาณที่พอเพียงกับความต้องการของร่างกาย	 การรับประทานอาหารให้

ครบ	5	หมู่ทุกวัน	ในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำาคัญ	และ

ควรปฏิบัติในการแนะนำาอาหารสำาหรับผู้สูงอายุเพื่อนำาไปปฏิบัติในชีวิต

ประจำาวันเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรง
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อ�ห�รหลัก 5 หมู่

โปรตีนควรเลือกท�น
โปรตีนจ�กเนื้อปล�
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อ�ห�รที่เหม�ะสมกับผู้สูงอ�ยุ

1.ควรมีปริมาณสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอกับความ

ต้องการของร่างกาย

2.การจัดอาหารแต่ละมื้อควรลดปริมาณน้อยลง	 และให้กินบ่อยครั้ง

กว่าเดิมในแต่ละวัน

3.อาหารควรมีลักษณะนุ่ม	เคี้ยวง่าย	ย่อยง่าย	และเลือกวิธีการปรุง

ที่เหมาะสมสะดวกต่อการเคี้ยวและการย่อย

4.อาหารประเภทผักต่างๆ	 ควรปรุงโดยวิธีการต้มหรือนึ่งหลีกเลี่ยงการ

กินผัดสดที่มีผล	ทำาให้เกิดแก๊สและทำาให้ท้องอืด
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อ�ห�รที่เหม�ะสมกับผู้สูงอ�ยุ

5.เลีย่งอาหารทีม่ไีขมนัสงู	เพราะการยอ่ยและดูดซมึไขมนันอ้ยลง	อาจจะ

ทำาให้เกิดอาการท้องอืด	แน่นท้องได้

6.จัดผลไม้ควรเป็นผลไม้ที่นิ่ม	เคี้ยวง่าย	เพื่อช่วยในการขับถ่ายและ

ให้ได้วิตามิน

7.ขนมหวาน	 ควรจัดให้ทานบ้างแต่ไม่บ่อยนัก	 และควรเป็นขนมที่

ให้ประโยชน์แก่ร่างกายด้วย	 เช่น	 กล้วยบวชชี	 เต้าส่วน	 ลอยแก้ว

ผลไม้	เป็นต้น

8.ให้เวลาในการกินอาหารผู้สูงอายุตามสบาย	ไม่ควรรีบเร่ง	เพราะอาจ

สำาลัก	เค้ียวไม่ละเอียด	หรืออาหารติดคอได้	โดยข้าว	1	คำา	=	เค้ียว	40	ครัง้
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ก�รออกกำ�ลังก�ย

ผู้สูงอายุมักจะสูญเสียการทรงตัวและความคล่องตัว
และทำาให้เกิดอาการเวียนศีรษะ	การออกกำาลังกาย
อย่างถูกวิธี	ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดความ
เสี่ยง	ต่อการทรงตัวและการล้มในผู้สูงอายุได้ดีขึ้น

5



1.ท่�เขย่งฝ่�เท้�
สำาหรับผู้สูงอายุ	การออกกำาลังท่ีง่าย	และปลอดภัย
เพียงมีเก้าอี้ที่มั่นคง	จากนั้นให้ใช้มือข้างหนึ่งข้างใด	
หรือทั้งสองจับอุปกรณ์ดังกล่าว	พร้อมกับ	ยืนปรับ
หลังให้ตรง	ค่อยๆเขย่งปลายเท้าช้าๆ	สูงสุดเท่าที่
จะสูงได้	โดยค้างทิ้งไว้ประมาณ	3	วินาที	จึงค่อย
ลดส้นเท้าลงทำาสลับไปมา
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ก�รออกกำ�ลังก�ย

2.ท่�เหยียดข�
เลือกเก้าอ้ีท่ีมีพนักพิงสักตัว	จากน้ันค่อยๆ	เหยียดขา
ข้างหน่ึงไปข้างหน้าให้ตรงท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้	พร้อมกับ
ตั้งปลายเท้าค้างไว้ประมาณ	5	วินาที	ก่อนจะผ่อน	
ปลายเท้า	พร้อมกับลดขากลับสู่ท่าเดิมทำาสลับไปมา
ท้ังสองข้าง	เพ่ือยืดเส้น	และข้อ
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ก�รออกกำ�ลังก�ย

3.ท่�งอเข่�
หลังจบท่าเหยียดเข่าแล้วก็มาถึงท่างอเข่า	เริ่มที่ยืน	
จับโต๊ะ	หรือโซฟา	ยืดหลังให้ตรงเหมือนท่า	หรือท่า
เขย่งฝ่าเท้า	จากนั้นค่อยๆ	งอเข่าให้มากที่สุดเท่าที่
จะทำาได้	โดยให้ค้างไว้	3	วินาที	ทำาสลับไปมาทั้ง
สองข้าง
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ก�รออกกำ�ลังก�ย

4.ท่�เหยียดข�ไปข้�งหน้�
ยืนตรงชิดเก้าอี้	จากนั้นให้แยกเท้าประมาณหนึ่ง
ช่วงไหล่	ต่อด้วยค่อยๆ	เหยียดขาข้างขวาไปข้างหน้า
ค้างไว้ประมาณ	3	วินาที	จึงค่อยๆ	ลดขาลง	กลับสู่
ท่าเดิมให้ทำาสลับกันท้ังขาซ้าย	ขวา
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ก�รออกกำ�ลังก�ย

5.ท่�เหยียดสะโพก
ทันทีท่ีจบท่าท่ี	4แล้ว	ให้ขยับออกมายืนห่างจากโต๊ะ
หรือเก้าอี้	ประมาณ	1	ฟุต	แล้วจึงยกขาขวาไป
ข้างหลัง	โดยท่ีขาอยู่ในลักษณะตรง	ค้างไว้ประมาณ
3	วินาที	จากนั้นค่อยๆ	ทำาสลับกับขาข้างซ้ายไปมา		
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ก�รออกกำ�ลังก�ย

6.ท่�งอสะโพก
ท่าสุดท้าย	ยังอยู่ในท่ายืนตรงสองมือจับเก้าอี้ไว้
เหมือนเดิม	จากนั้นให้ค่อยๆ	งอเข่าข้างใดข้างหนึ่ง
มาหาหน้าอก	โดยที่เอวยังอยู่ในลักษณะตั้งตรง	
ค้างไว้สักประมาณ	3	วินาที	แล้วค่อยลดหัวเข่าลง	
ทำาสลับไปทั้งสองข้าง

ยาก็เ
หมือน

ๆกัน		
					

ไม่หา
ยซักท

ี
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“หล�ยโรค..หล�ยหมอ..หล�ยย�”

ไปมา
หลาย

ยาก็เ
หมือน

ๆกัน		
					

ไม่หา
ยซักท

ี

หลงๆ	ลืมๆ
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ก�รไม่ใช้ย�ต�มแพทย์สั่ง

ผลข้างเคียงจากการใช้ยาที่ไม่ถูกเวลาและขนาดที่แพทย์จัด

ให้เหมาะสม	ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่าง	ๆ	ได้แก	่

	 •	รับประทานวันละหลายครั้ง	จากการหลงลืมว่าได้ใช้

ยาไปหรือยัง

	 •	หยุดการใช้ยาเมื่อไม่มีอาการแล้ว

	 •	เบื่อการกินยาที่มีจำานวนมาก

	 •	สายตาไม่ดีหรือฉลากยาที่เขียนไม่ชัดเจน

ทำาให้โรคเรื้อรังที่เป็นอยู่
ไม่สามารถควบคุมให้อยู่
ในระดับที่ดีได้	เกิดการ

ลุกลามทำาลายอวัยวะต่างๆ
จนทำาให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

รักษาได้ยาก	และเป็นอันตราย
ต่อชีวิตได้
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ก�รใช้ย�ซ้ำ�ซ้อน

ตัวอย่างเช่น	นาย	ก.	เป็นโรคความดันโลหิตสูงและปวดข้อเข่า	
เมื่อไปหาหมอเรื่องปวดข้อเข่า	หมอจ่ายยาแก้ปวดแก้อักเสบ
ข้อเข่าให้	และไปพบหมอที่ดูแลเรื่องความดันโลหิตสูง	เมื่อ
หมอรู้ว่ามีอาการปวดข้อเข่าด้วย	ก็ให้ยาปวดข้อเข่ามาอีก

นาย	ก.	จึงได้ยาแก้ปวด
และอักเสบข้อเข่า
จากหมอทั้ง	2	คน
ทำาให้ใช้ยาซ้ำาซ้อน

ทำาให้เกิดกรดระคายเคือง
กระเพาะอาหาร	

ไปพบแพทย์	ครั้งใด
ควรนำายาที่ใช้ไปแสดง
เพื่อตรวจสอบและ

แก้ปัญหา
การใช้ยาซ้ำาซ้อนได้
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ย�ตีกัน

ยาตีกัน	เกิดจากยาชนิดหนึ่งไป
มีผลแทรกแซงยาอีกชนิดหนึ่ง	

และส่งผลเสียต่อผู้ป่วย
หรือบางครั้งปัญหายาตีกัน

อาจเกิดจากยาสามัญประจำาบ้าน	
อาหาร	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	

และสมุนไพร

ตัวอย่างเช่น
ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันเลือด
สูงและโรคเบาหวาน	ถ้าผู้ป่วย
ได้รับยาขับปัสสาวะที่ใช้ในโรค
ความดันเลือดสูง	ยาชนิดนี้จะ
ส่งผลให้ระดับน้ำาตาลในเลือด
สูงขึ้น	ส่งผลต้านฤทธิ์ลดระดับ
น้ำาตาลในหลอดเลือดของยา

รักษาโรค	เบาหวาน	ให้ไม่ได้ผล
หรือได้ผลลดน้อยลงได้
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ก�รเก็บสะสมย� ย�หมดอ�ยุ

ผู้สูงอายุมักมีโรคเรื้อรังและได้รับยาหลายชนิด	ผู้ป่วยบางราย
อาจจะเก็บสะสมยาไว้	ก็เก็บรวมๆ	กันไว้		เม่ือมีอาการเจ็บป่วย
ก็จะรับประทานยาจากที่สะสมไว้	มาทาน	โดยยานั้นอาจจะ
หมดอายุแล้ว	ทำาให้เกิดผลข้างเคียงจากยาได้	ทำาให้เกิดอันตราย
จากพิษของยาได้	
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วิธีสังเกตย�เสื่อมคุณภ�พ
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ก�รใช้ย�ที่ถูกต้อง

1.ให้ถูกต้องกับคน

2.ให้ถูกชนิดย�

3.ให้ถูกขน�ดย�  

4.ให้ถูกท�ง

5.ให้ถูกเวล�

ไม่ควรแลกเปลี่ยนยากับผู้อื่นหรือกินยาของผู้อื่น

ยาในการรักษาโรคแต่ละโรคที่แตกต่าง

เป็นมิลลิกรัม,	เม็ด,	แคปซูล

ทางปาก	ทางผิวหนัง	หยอดตา	หรือ	เหน็บทวาร

ก่อนอาหาร	หรือ	หลังอาหาร	หรือเมื่อมีอาการและ

วันละกี่ครั้ง
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หลักก�รท�นย�

1.ก�รรับประท�นย�ก่อนอ�ห�ร
ต้องทานก่อนอาหาร	อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง

ถึงหนึ่งชั่วโมง	เพื่อให้ยาถูกดูดซึมได้ดี

3.ก�รรับประท�นย�หลังอ�ห�รทันที หรือพร้อมอ�ห�ร 
ให้ทานยาทันทีหลังจากทานอาหารเสร็จหรือจะทานยาในระหว่างที่ทานอาหาร

ก็ได้	เพราะยาประเภทนี้จะระคายเคืองต่อกระเพาะมาก	

2.ก�รรับประท�นย�หลังอ�ห�ร 
จะให้ทานยาหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ

แล้วประมาณ	15	–	30	นาที	

4.ก�รรับประท�นย�ก่อนนอน
ให้รับประทานยาก่อนเข้านอนตอนกลางคืน

ประมาณ	15-30	
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ก�รป้องกันก�รหกล้ม

ปัญหาการหกล้ม	มักพบบ่อยในผู้สูงอายุ	เกิดจากการสูญเสีย
การทรงตัว	โดยไม่ได้ตั้งใจ	การเฝ้าระวังเรื่องการพลัดตก
หกล้มของผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่สำาคัญเพราะถ้าเกิดหกล้ม
แล้วอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนและผลกระทบ	ตามมามากมาย
ท้ังทางด้านร่างกาย	จิตใจ	สังคม	เกิดการบาดเจ็บ	กังวลใจ
กลัว	อาจต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้น	
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ก�รป้องกันก�รลื่นล้มในห้องน้ำ�

• วัสดุที่ใช้ปูพื้นห้องน้ำ�ไม่ลื่น

• ห้องอ�บน้ำ�มีที่นั่งขณะอ�บน้ำ�และเปลี่ยนเสื้อผ้�

• มีร�วเก�ะข้�งฝ�และบริเวณที่ต้องลุกอย่�งมั่นคง

  ใช้โถส้วมแบบชักโครก

• จัดว�งของใช้ให้หยิบจับง่�ย ในระดับข้อศอก

• เปิดไฟตอนกล�งคืนไว้เสมอ หรือใช้ไฟฉ�ย
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ก�รป้องกันก�รลื่นล้มในห้องนอน

• จัดของใช้ให้เป็นระเบียบ หยิบจับง่�ย ไม่มีของเกะกะ 
  ต�มพื้นห้อง
• เว้นที่รอบ ๆ เตียงนอน เพื่อจะเดินได้อย่�งสะดวกและ
• จัดให้มีแสงสว่�งอย่�งเพียงพอโดยเฉพ�ะท�งเดินไป
  ห้องน้ำ�
• เคลื่อนไหวหรือลุกจ�กเตียงอย่�งช้�ๆ
• มีไฟฉ�ยไว้ใกล้ที่นอนพอที่จะเอื้อมถึงได้
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ก�รป้องกันก�รลื่นล้มในห้องครัว

•จัดของข้�ว/เครื่องปรุงง่�ยต่อก�รใช้ เก็บของใช้ที่หนัก
ไว้ในที่ต่ำ�
• บนโต๊ะไม่ควรมีของว�งเกะกะเพื่อจะว�งของที่ซื้อม�
และสิ่งของอื่น
• พื้นครัวไม่ควรลื่นและ เช็ดหยดน้ำ�มันทันที และเลี่ยง
ก�รขัดเง�ห้อง
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ก�รป้องกันก�รล้มที่บันได

• บันไดควรมีแสงสว่�งเพียงพอ

• บันไดไม่ควรมีข้�วของว�งเกะกะ เช่น แว่นต� 

• บันไดควรมีร�วที่มีคว�มแข็งแรง ทั้งสองข้�งและมี
คว�มกว้�งพอดี
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ก�รป้องกันก�รล้มบนพื้นทั่วไป

• ดูแลท�งเดินให้โล่ง ไม่มีสิ่งของ กีดขว�งท�งเดินมี
  แสงสว่�ง เพียงพอ
• เปิดไฟตรงท�งเดินไปห้องน้ำ�ท่ีอ�จเดินไปตอนกล�งคืน
• เก้�อี้ที่คุณนั่งควรมั่นคง (ไม่มีล้อ) มีที่ว�งแขน
• ก�รป้องกันสะดุดล้มพรมที่หลุดหรือกระเบื้องที่แตก
  ควรซ่อมแซม
• ก�รว�งส�ยไฟต�มแนวผนัง ไม่ใช่ว�งขว�งท�งเดิน
• หลีกเลี่ยงก�รสวมรองเท้�หลวมๆ หรือแบบไม่หุ้มส้น
  หรือพื้นรองเท้�ที่ลื่น
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ก�รลุกขึ้นจ�กก�รหกล้ม

สำาหรับผู้สูงอายุเม่ือหกล้มจะต่ืนตระหนกทำาให้	การลุกท่ีผิดท่า
อาจจะทำาให้เกิดผลเสียมากกว่าการหกล้มเสียอีกก่อนอื่น
ขอให้ตั้งสติให้ดี	ประเมินอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นว่ารุนแรง
มากน้อยแค่ไหน	หากประเมินแล้วว่า	บาดเจ็บมาก	เช่น	
มีกระดูกหัก	อย่าพยายามลุกขึ้นเอง	ให้ขอความช่วยเหลือ
หรือโทรศัพท์	จากคนใกล้ชิด	แต่ถ้าอยู่คนเดียวและรู้สึกว่า
ได้รับบาดเจ็บไม่มากและคิดว่าลุกขึ้นเองได้ให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังนี้
1.พลิกตะแคง ยกศีรษะขึ้น
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ก�รลุกขึ้นจ�กก�รหกล้ม

2.ยึดเก�ะโต๊ะหรือเก้�อี้ที่มั่นคงโดยใช้มือสองข้�ง

3.พยุงตัวข้ึนม�ค่อยๆ ยกตัวข้ึนม� โดยเข่�ข้�งหน่ึงอยู่บนพ้ืน
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ก�รลุกขึ้นจ�กก�รหกล้ม

4.ค่อยๆ นั่งบนเก้�อี้ให้มั่นคง
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ก�รบริห�รกล้�มเนื้อ

ท่าที่	1	ยืดกล้ามเนื้อหลัง	นอนหงายหนุนหมอนธรรมดา	
ไม่ต้องยกศีรษะพ้นหมอน	เอามือสอดใต้เข่าทั้ง	2	ข้าง	
ดึงเข้ามาจนชิดหน้าอก	เกร็งไว้นับ	1	-	10	พัก

ท่าท่ี	2	เพ่ิมกำาลังกล้ามเน้ือท้อง	นอนหงาย	งอเข่า	1	ข้าง
เหยียด	1	ข้าง	ยกขาข้างที่เหยียดตรงขึ้นลงช้าๆ	10	ครั้ง	
แล้วสลับข้างทำา	5	-	10	ครั้ง
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ก�รบริห�รกล้�มเนื้อ

ท่าท่ี	3	ยืดกล้ามเน้ือด้านข้าง	นอนหงาย	งอเข่าข้างหน่ึงไว้
ใช้ส้นเท้าของขาอีกข้างหน่ึงกดเข่าท่ีงออยู่น้ันเข้ามาจนชิดพ้ืน
โดยท่ีต้องเกร็งให้หัวไหล่ท้ัง	2	ข้างแนบติดท่ีนอนตลอดเวลา
ทำาสลับข้าง

ท่าท่ี	4	เพ่ิมกำาลังกล้ามเน้ือก้นย้อย	นอนหงาย	ชันเข่า	2	ข้าง
กระดกก้นให้พ้นพ้ืนตลอดเวลาขมิบก้นกล้ันไว้แขม่วท้องให้
แบนท่ีสุด	พยายามกดหลัง	ส่วนเอวให้แบนติดพ้ืนมากท่ีสุด
นับ	1	-	10	แล้วหย่อนทำาซ้ำา	10	ครั้ง
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ก�รยืดกล้�มเนื้อ

หลักก�รยืดกล้�มเนื้อ
1.จัดท่าในการยืดกล้ามเนื้อให้สบายมั่นคงมากที่สุด	
2.ค่อย	ๆ 	ยืดกล้ามเนื้อจนรู้สึกตึงพอทนได้	และไม่มีอาการ
		ความเจ็บปวด	
3.ค้างอยู่ในท่านั้นประมาณ	15-30	วินาที	
4.ทำาซ้ำาแต่ละท่า	ประมาณ	5-10	ครั้ง

1.ก�รยืดกล้�มเนื้อบริเวณบ่�
ยืนแยกขาห่างกันเล็กน้อยจนรู้สึกมั่นคง	 ใช้มือข้างหนึ่งดึง
มือข้างหนึ่งพร้อมกับเอียงศีรษะไปฝั่งเดียวกับมือข้างที่ดึง	
ให้รู้สึกตึงบริเวณบ่า	และไหล่
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ก�รยืดกล้�มเนื้อ

2.ก�รยืดกล้�มเนื้อท้อง
ยืนแยกขาห่างกันเล็กน้อยจนรู้สึกม่ันคง	ประสานมือท้ังสองข้าง
พร้อมบิดออก	ยกแขนข้ึนเหนือศีรษะ	ให้รู้สึกตึงบริเวณท้อง

3.ก�รยืดกล้�มเน้ือหลังส่วนบน
ยืนแยกขาห่างกันเล็กน้อยจนรู้สึกม่ันคง	ประสานมือท้ังสองข้าง
พร้อมบิดออก	ยกแขนขึ้นระดับหัวไหล่	ดึงแขนไปด้านหน้า	
ให้รู้สึกหลังส่วนบนตึง

32



ก�รยืดกล้�มเนื้อ

4.ก�รยืดกล้�มเนื้อข้�งลำ�ตัว
ยืนแยกขาห่างกันเล็กน้อยจนรู้สึกม่ันคง	ยกมือข้างหน่ึงข้ึนไป
แตะต้นคอด้านหลัง	มืออีกข้างออกแรงดึงที่ข้อศอกพร้อม
เอียงลำาตัว	ให้รู้สึกตึงด้านข้างลำาตัว

5.ก�รยืดกล้�มเนื้อต้นข�ด้�นหน้�
ยืนแยกขาห่างกันเล็กน้อยจนรู้สึกม่ันคงพร้อมกับกางแขน	
ยกขาข้างหนึ่งขึ้น	และงอเข่าไปด้านหน้า	มืออีกข้างจับเท้า
แล้วดึงขึ้นจนรู้สึกตึงบริเวณต้นขาด้านหน้า
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ก�รบำ�บัดอ�ก�ร ปวดหลัง

ท่ายืดกล้ามเน้ือส่วนหลัง	จะช่วยลดอาการปวดหลังท่ีมาจาก
หมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท	(จะมีอาการปวดร้าว
ตามแนวและบริเวณที่เส้นประสาทไปเลี้ยง	ทำาให้สูญเสีย
ความรู้สึกและกำาลังของกล้ามเน้ือ)	และเป็นท่าออกกำาลังกาย
ท่ีเหมาะสำาหรับผู้ท่ีมีปัญหาปวดหลัง	ท่ีสามารถยืนและเดินได้
โดยไม่อาการปวดหลัง
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ก�รออกกำ�ลังก�ยเพื่อป้องกันและ
บำ�บัดอ�ก�รปวดหลัง

1.ท่�ยกแผ่นหลัง :	นอนคว่ำาให้บริเวณวางอยู่บนพื้น	โดย
วางมือไว้ท่ีระดับไหล่	แล้วค่อยๆ	ยกไหล่ข้ึนเหนือพ้ืนโดยท่ีมือ
ยังคงอยู่ที่พื้น	ทำาค้างไว้ประมาณ	5-10	วินาที		

2.ท่�ยกแขนและข�	นอนคว่ำา	ยื่นมือไปด้านหน้า	แล้วจึง
ยกแขนขวาและขาซ้ายขึ้นเหนือพื้นพร้อมๆ	กัน	ทำาค้างไว้
ประมาณ	5	วินาที	แล้ววางแขนและขาลง	สลับข้าง	(แขน
ซ้าย	ขาขวา)	ทำาต่อไปอีก	10	ครั้ง
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อ�ก�รนอนไม่หลับ	 คือ	 ความลำาบากในการเริ่มหลับหรือ
คงการนอนหลับให้ต่อเนื่องได้ตลอดคืน	หรือการนอนหลับ
ที่ไม่รู้สึกสดชื่นหลังตื่นนอนตอนเช้า	ผลทำาให้เกิดอาการใน
เวลากลางวัน	เช่น	ง่วงนอน	อ่อนเพลีย	ขาดสมาธิ	ความจำา
ไม่ดี	ความสามารถในการคิดตัดสินใจลดลง	

อ�ก�รนอนไม่หลับ

เมื่อไหร่จึงควรจะปรึกษ�แพทย์
ถ้�มีอ�ก�รนอนไม่หลับม�กกว่� 1 สัปด�ห์

หรือนอนไม่หลับติดต่อกัน
ควรจะม�ปรึกษ�แพทย์
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ทำ�อย่�งไร เมื่อนอนไม่หลับ

1.เข้านอนให้ตรงเวลาทุกวัน	เพ่ือให้เกิดสุขนิสัยท่ีดีในการนอน
2.หากยังไม่ง่วงไม่ควรอยู่บนเตียง	ควรหากิจกรรมอ่ืนๆ	ทำา
		ท่ีทำาให้ง่วงหลับได้
3.จัดกิจกรรมในตอนกลางวัน	ให้มีการออกกำาลังกาย	
		การทำางานอดิเรก
4.หลีกเล่ียงการงีบหลับในเวลากลางวัน
5.ผู้สูงอายุควรถ่ายปัสสาวะก่อนเข้านอนหรือจัดท่ีนอนให้อยู่		
		อยู่ใกล้ห้องน้ำา	หรือเตรียมกระโถนสำาหรับปัสสาวะไว้ใน
		ห้องนอน
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ทำ�อย่�งไร เมื่อนอนไม่หลับ

6.งดดื่มเครื่องดื่มที่กระตุ้น	เช่น	กาแฟ	ชา	และเครื่องดื่ม
		ชูกำาลัง	รวมถึงการงดสูบบุหรี่
7.ผู้สูงอายุควรดื่มนมอุ่นๆ	ก่อนเข้านอนเพราะนมมีกรด
		อะมิโนซึ่งเป็นยานอนหลับทางธรรมชาติ
8.จัดสถานที่ห้องนอนให้สะอาด	เงียบ	และอากาศถ่ายเท
		ได้ดี
9.ควรหลีกเลี่ยงจากเสียงรบกวนต่าง	ๆ 	ไม่ควรเอาโทรทัศน์	
		และโทรศัพท์ไว้ในห้องนอน
10.ถ้ามีโรคทางกาย	ควรกินยาให้สม่ำาเสมอ	เพ่ือให้ร่างกาย
		ปกติ	ก็จะสามารถนอนหลับได้อย่างต่อเนื่อง
11.การฝึกสมาธิ	และการปฏิบัติธรรมเป็นทางเลือกอีกอย่าง
		ที่ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น
12.ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงจากแสงสว่างที่มีระดับความ
		เข้มของแสงมากเกินไป	โดยการปิดไฟ	ปิดม่าน
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อัมพ�ตกับผู้สูงอ�ยุ

คนไทยเสียชีวิตจ�กโรคอัมพ�ตปีละกว่�  
13,000 คน เฉลี่ยวันละ 37 คน 

มีแนวโน้มสูงขึ้นในผู้สูงอ�ยุ

อัมพ�ต (Stroke) หมายถึง	อาการอ่อนแรงครึ่งซีกของ
ร่างกาย	หรือครึ่งท่อนล่างของร่างกาย	ที่มีสาเหตุจากโรค	
หลอดเลือดสมอง	หรือ	ไขสันหลัง	ซึ่งเกิดจากหลอดเลือด
ตีบหรือแตกก็ได้

อัมพ�ตจะพบม�กขึ้นต�มอ�ยุทั้งเพศช�ยและหญิง เช่น

อ�ยุ 45-54 ปี พบอัมพ�ต ประม�ณ 1 ต่อ ประช�กร 1000 ร�ย  

อ�ยุ 56-64 ปี พบอัมพ�ต ประม�ณ 1 ต่อ ประช�กร 100 ร�ย

อ�ยุ 75-84 ปี พบอัมพ�ต ประม�ณ 1 ต่อ ประช�กร 50 ร�ย 

อ�ยุ 75-84 ปี พบอัมพ�ต ประม�ณ 1 ต่อ ประช�กร 50 ร�ย 
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ส�เหตุของอัมพ�ต

เกิดจาก	โรคความดันโลหิตสูง	โรคหลอดเลือดหัวใจ	
หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ	เบาหวาน
สูบบุหรี่	การดื่มแอลกอฮอล์

ล้วนเป็นสาเหตุสำาคัญของการเกิด
อัมพาต	ทั้งสิ้น

ผู้ที่มีความดันโลหิตสูง	มีโอกาสเสี่ยง	มากกว่า
คนที่ไม่เป็นประมาณ	2-4	เท่า

ผู้ที่มี	โรคหลอดเลือดหัวใจ	มีโอกาสเสี่ยง	
มากกว่า	คนไม่เป็นประมาณ	1-3	เท่า	
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อัมพ�ต “ป้องกัน ย่อมดีกว่�ก�รรักษ�”

การป้องกัน	อาการนำาก่อนเป็นอัมพาต	เป็นสิ่งสำาคัญ	ในการ
ป้องกันอัมพาตมาก	ถ้าให้การรักษาในระยะนี้	จะมีผลดีมาก

1.ปวดศีรษะ	เช่น	ความดันโลหิตสูงก็จะปวดมาก	แถวท้ายทอย	และ
ด้านหน้า	เป็นมากตอนเช้า	หลังตื่นนอน

2.อาเจียน	เป็นอาการแสดงว่ามีความผิดปกติของความดันในสมอง	
ซึ่งอาจเกิดจากเนื้องอก	หรือก้อนเลือดก็ได้

3.	อาการวิงเวียนบ้านหมุน	เป็นอาการแสดงว่ามีความผิดปกติของสมอง
โดยมากเป็นส่วน	ที่เกี่ยวกับการทรงตัว	อาการเดินเซ	หรือหกล้มได้

4.	อาการชา	-		แขน	ขา	หรือชาท้ังคร่ึงซีกเลย		ซ่ึงอาการนำาเร่ืองชาน้ี
มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับอัมพาตมาก		ผู้ป่วยอาจจะเป็นอัมพาตตามมา
ในเวลาเป็นวัน	หรือสัปดาห์หลังจากอาการชาได้		

5.อาการปวดเสียวครึ่งซีก	-	อาการปวดเสียวมักจะร่วมกับอาการชา

6.อาการชัก	-	อาจจะเป็นแบบชักครึ ่งซีกหรือชักแบบทั้งสองข้าง	
ซึ่งเป็นอาการชนิดหนึ่ง	ที่มีความผิดปกติของสมอง		

7.	อาการตาบอดชั่วคราว	ตาก็เป็นส่วนหนึ่งของสมอง	และเส้นเลือด
ที่มาเลี้ยงลูกตาก็ร่วมกันกับ	อาการที่มีตาบอดชั่วคราวเป็นผลมาจาก
เส้นเลือดตีบมาก	ถึงกับทำาให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงลูกตา
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ก�รกลั้นปัสส�วะไม่อยู่

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่	
เป็นความผิดปกติที่ร่างกายไม่สามารถ
ควบคุมการกล้ันปัสสาวะ	กลุ่มผู้สูงอายุ
จะมีปัญหามากกว่าอายุน้อย	และเป็นหน่ึง
ในโรคของผู้สูงอายุท่ีพบได้บ่อย	โดยในคน
อายุ	60	ปีขึ้นไปมีภาวะปัสสาวะเล็ดได้
ถึงร้อยละ	15	–	35	และพบในผู้หญิง
มากกว่าผู้ชายถึง	2	เท่า	สาเหตุดังนี้

1.เกิดจากแรงเบ่ง	ไอ	จาม	หรือหัวเราะ	กล้ามเนื้อหูรูดไม่แข็งแรง
2.กระเพาะปัสสาวะไวเกินไป	บีบตัวบ่อยและเร็วกว่าปกติ	(มากกว่า	8
	ครั้งต่อวัน	ปัสสาวะบ่อย	ตอนกลางคืน	)
3.เกิดจากปัสสาวะค้างในกระเพาะปัสสาวะมากเกิน	ปัสสาวะจึงล้นไหล
	ออกมาเป็นหยดตลอดเวลา	มักเกิดจากการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ	
	หรือโรคต่อมลูกหมากโต	เบาหวาน	
4.สาเหตุอื่นๆ	เช่น	ความผิดปกติทางจิตใจ	การติดเชื้อในกระเพาะ
	ปัสสาวะ	
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ก�รรักษ�ก�รกลั้นปัสส�วะไม่อยู่

1.ก�รรักษ�เชิงพฤติกรรม	เป็นวิธีการรักษาที่ง่าย
1.1.	การฝึกปัสสาวะ	เม่ือรู้สึกปวดปัสสาวะ	ให้ยืดเวลาออกไปอีก	10	–
15	นาที	เม่ือทำาได้	2	สัปดาห์แล้วค่อยๆ	เพ่ิมเวลาออกไปอีก	จะทำาให้
สามารถกลั้นปัสสาวะได้นานขึ้น
1.2.	การฝึกขมิบกล้ามเน้ือเชิงกราน	โดยทำาการขมิบก้นและช่องคลอดช้าๆ
ครั้งละ	10	วินาที	วันละ	30	–	80	ครั้ง	วิธีนี้ได้ผลดีในผู้ป่วยที่มี
กล้ามเนื้อ	หูรูดไม่แข็งแรง
1.3.	การควบคุมน้ำาหนัก	เน่ืองจากความอ้วนจะเพ่ิมความดันในช่องท้อง
1.4.	ควรควบคุมปริมาณน้ำาดื่มในแต่ละวันไม่ให้มากเกินไป
1.5.	ควรงดดื่มสุรา	และชา	กาแฟ

2. ก�รรักษ�โดยย�และก�รผ่�ตัด แพทย์จะพิจารณาให้	ยาลดการบีบตัว
ของกระเพาะปัสสาวะ	ตามความเหมาะสม	
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ปัญห�ผิวหนังผู้สูงอ�ยุ

ผิวหนังของผู้สูงอายุ	ย่ิงได้รับแสงแดดมากข้ึน	เส้นใยอีลาสติก
เหล่านี้จะถูกเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น	ส่งผลทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า	คือ	ผิวซีด	เกิด
ริ้วรอยเหี่ยวย่น	ผิวหนังหยาบ	หลอดเลือดเปราะเกิดรอย
ฟกช้ำาง่าย	 มีจุดกระดากระด่าง	 มีเนื้องอกเกิดขึ้นตามคอ
และใบหน้า	ซึ่งเรียกว่า	“กระเนื้อ”	พวกนี้ลักษณะเป็นเนื้อ
งอกชนิดธรรมดา	บางรายอาจเกิดมะเร็งผิวหนัง
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ก�รดูแลป้องกันผิวหนัง

ก�รป้องกันดูแลผิวหนังจึงจำ�เป็นและควรปฏิบัติ ดังนี้

-	เวลาอาบน้ำาไม่ควรอาบน้ำาร้อน	
-	ไม่ควรใช้ผงซักฟอกแรงเกินไป
-	ควรใช้ครีมทาผิวที่เหมาะสมกับสภาพผิว	โดยทาหลัง
		อาบน้ำา
-	รู้จักแต่งตัวโดยใช้เสื้อผ้าที่เหมาะสม
-	เครื่องสำาอางควรใช้เท่าที่จำาเป็นและปลอดภัย
-	ควรใช้ครีมกันแดดเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวถูกแสงแดดมาก
		เกินไป	เพราะนั่นอาจเป็นสาเหตุของผิวแก่ก่อนวัยและ
		มะเร็งผิวหนังได้
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อยู่อย่�งไร..ให้เป็นสุข

ฟังเพลง

ดูหนัง

สวดมนต์

	สูดกลิ่นหอม		

โทรหาเพื่อนรู้ใจ		

หาสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน			

จินตนาการนึกถึงแต่
ความสุข		

กิจกรรมทางสังคม
เข้าวัด	เข้าชมรม

การเขียนไดอารี่	ระบาย
ความในใจ

สร้างอารมณ์ขัน
คุยกับเพื่อนที่มี
อารมณ์ขัน
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