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คำนำ
	
	 ปัจจุบันมีการสื่อสารที่ทันสมัยในรูปแบบต่าง	 ๆ	 ทำให้ความรู้เกี่ยวกับการ		
ดูแลรักษาโรค	 การป้องกัน	 การใช้ยา	 และการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ		
ต่าง	 ๆ	 ได้ถ่ายทอดไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง	 และแพร่หลายมากขึ้น	 ทำให้		
ประชากรทั่วโลกสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ถูกต้อง	 ดียิ่งขึ้น	 มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น			
โรคของผู้สูงวัยจะเป็นโรคของความเสื่อมของอวัยวะต่าง	ๆ	เช่น	หลอดเลือดสมอง			
อุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้ม	 ตลอดจนภาวะทางจิตใจ	 เช่น	 อาการซึมเศร้า			
กังวล	หวาดระแวง	เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยไม่ดีเท่าที่ควร	
	 ทางโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์	 ได้ตระหนักถึงปัญหาต่าง	 ๆ			
เกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงวัย	 และพยายามที่จะให้ผู้สูงวัยอยู่อย่างมีความสุข	 และ		
มีคุณภาพชีวิตที่ดี	 สามารถช่วยเหลือตนเองได้	 พึ่งตนเองได้โดยไม่เป็นภาระของ		
ครอบครัวมากนัก	 จึงได้จัดการบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับผู้สูงวัยขึ้น	 เมื่อ		
วันอาทิตย์ที่	 14	 ธันวาคม	 2557	 เรื่อง	“การดูแลผู้สูงวัยให้สุขภาพดีทั้งไต
และหัวใจ”	 พร้อมทั้งจัดพิมพ์บทความจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	 เผยแพร่แก่		
ประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯ	 และต่างจังหวัด	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในเดือน		
พระราชสมภพ	ธันวาคม	และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	
	 คณะกองบรรณาธิการต้องขอกราบขอบพระคุณ	 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ			
แพทย์หญิงสมศรี	 เผ่าสวัสดิ์	 และอาจารย์นายแพทย์ศัลยเวทย์	 เลขะกุล	 ที่กรุณา		
อนุญาตให้นำภาพครอบครัวประกอบบทความในหนังสือคู่มือเล่มนี้	 ซึ่ งเป็น		
แบบอย่างของความสุขในผู้สูงวัยเป็นอย่างดี	 ขออานิสงส์จากการจัดทำหนังสือ		
คู่มือเล่มนี้	 จงเป็นพลวปัจจัยให้คนไทยที่ เป็นผู้สูงวัยทุกท่านมีสุขภาพร่างกาย		
แข็งแรง	 จิตใจผ่องใส	 ประสบแต่ความสุข	 เป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่ลูกหลาน		
อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตลอดไป	
	

กองบรรณาธิการ	
ธันวาคม	2557	
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	 เนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุไทยและอายุค่าเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้น		

ตลอดช่วง	 50	 ปีที่ผ่านมา	 และตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2547	 สัดส่วนผู้สูงอายุ		

มีมากเกินกว่าร้อยละ	 10	 ถือว่า	 ประเทศไทยขณะนี้ได้เข้าสู่สังคม		

ผู้สูงอายุตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกแล้ว	 อย่างไรก็ตาม	 ค่า		

ใช้จ่ายเพื่อการให้บริการสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุกลับเพิ่มขึ้น	 ตาม		

ความก้าวหน้าด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง	ดังนั้น	ประโยชน์ที่ชัดเจน		

ของการดูแลผู้สู งวัยให้มีสุขภาพดี	 คือ	 การป้องกันโรคภัยไข้ เจ็บ			

ซึ่ งมักจะเกิดขึ้นได้ง่ ายในผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้ งด้านกายภาพ		

และด้านสุขภาพจิต	 เนื่องจากความชรา			

นอกจากนั้น	 ยังหมายรวมถึงการส่งเสริม		

ให้ผู้สูงอายุมีความสามารถในการดำเนิน		

กิจวัตรประจำวันที่ดี	 สามารถอยู่ในสังคม			

อันนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง		

ด้วย	

	

พฤติกรรมส่วนบุคคลที่นำไปสู่การมีสุขภาพดี
“หลักสำคัญ7ประการ”
	 1.	 การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง	

	 2.	 การออกกำลังกายสม่ำเสมอ	

ศ.นพ.ประเสริฐ	อัสสันตชัย	
สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ	

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม	
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	

การดูแลผู้สูงวัยให้สุขภาพดี
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	 3.	 ภาวะโภชนาการที่เหมาะสม	

	 4.	 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัวและสังคม	

	 5.	 การมีสุขภาพจิตที่ดีอยู่เสมอ	

	 6.	 การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเฉพาะโรค	

	 	 ●	 การหกล้ม	

	 	 ●	 ภาวะกระดูกพรุน	

	 	 ●	 โรคในระบบไหลเวียนโลหิต	

	 	 ●	 การหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่จำเป็น	

	 	 ●	 โรคมะเร็ง	

	 7.	 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ	

	

1. การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง
 การไม่สูบบุหรี่
	 ●	 การสูบบุหรี่ เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญที่สุดที่นำไปสู่ โรค		

ต่าง	ๆ	ที่สามารถป้องกันได้	

	 ●	 พบสารมากกว่า	 4,000	 ชนิด	 ในควันบุหรี่ที่เป็นพิษ	 บ้างก็เป็น		

สารก่อมะเร็ง	บ้างก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสารพันธุกรรม	

	 ●	 ผลต่ออวัยวะที่สำคัญ		

	 	 	 ปอด	ทำให้เกิดความเสื่อมต่อโครงสร้าง	 สมรรถภาพการ		

ทำงาน	แม้จะหยุดสูบบุหรี่หลังอายุ	60	ปี	ก็สามารถทำให้ปอดทำงาน		

ดีขึ้นได้	

	 	 	 หัวใจ	ทำให้ชีพจรเต้นเร็วขึ้น	ความดันโลหิตสูงขึ้น	ปริมาณ		

โลหิตที่ออกจากหัวใจจากการเต้นแต่ละครั้งมากขึ้น	 และปริมาณ		

โลหิตที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจเองกลับลดลง	 ผลจากก๊าซคาร์บอนมอน๊อกไซด์		

ทำให้เยื่อบุหลอดโลหิตผิดปกติ	 ทำให้มีเกล็ดเลือดมาเกาะติดได้ง่าย			
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ทำให้โลหิตเข้มข้นมากเกินไปจนไหลเวียนไม่ดี	 จากการศึกษาทดลอง		

ในสัตว์	 พบว่า	 ทำให้หัวใจเต้นเร็วมากเกินไปจนไม่เป็นจังหวะ	 อาจ		

เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ที่สูบบุหรี่เสียชีวิตกระทันหันได้บ่อย	ๆ		

	 ●	 โรคที่เกิดขึ้น	ได้แก่		

	 	 	 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง		

	 	 	 โรคมะเร็งปอด		

	 	 	 โรคหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง	พบว่า	 การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุ		

สำคัญที่ชัดเจนต่อโรคนี้	 ยิ่งสูบบุหรี่จำนวนต่อวันมากยิ่งมีโอกาสเกิด		

โรคมากขึ้นตามกันไป	 ผู้ที่สูบบุหรี่ติดต่อกันนานกว่า	 9	 ปี	 จะมีอัตรา		

การเสียชีวิตเพิ่มขึ้น	76%	เมื่อเทียบกับคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลย	ความ		

เสี่ยงต่อการเกิดโรคจะเป็น	 2-6	 เท่า	 เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่สูบบุหรี่เลย			

โดยผู้หญิงมีความเสี่ยงเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย	 มากเป็น	 3	 เท่า			

เมื่อเทียบกับผู้สูงอายุชาย	 และยิ่งในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงอื่น	 ๆ	 ต่อการ		

เกิดโรคนี้ร่วมด้วย	 ยิ่งมีโอกาสเกิดโรคมากเป็น		

ทวีคูณ	 ผู้ป่วยที่ เป็นโรคนี้และได้รับการผ่าตัด		

ตัดต่อเส้นเลือดที่หัวใจ	 หลังจากหยุดสูบบุหรี่		

จะมีชีวิตยืนยาวดีขึ้นแม้เข้าสู่วัยสูงอายุ	

	 	 โรคเส้นโลหิตในสมอง	

	 	 	 โรคกระดูกพรุน	

	 	 	 สมรรถภาพของร่างกายที่ถดถอย	 มีการศึกษาแบบติดตาม		

ผู้สูงอายุไปเป็นเวลา	 19	 ปี	 พบว่า	 ผู้สูงอายุที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยง		

เป็น	 2	 เท่า	 ที่ความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันเสื่อมถอยลง			

ยังพบอีกว่า	 ทำให้สูญเสียความสามารถในการเดินมากที่สุดเมื่อติดตาม		

ไป	4	ปี	
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 การไม่ดื่มสุรา
	 ●	 สารประกอบสำคัญที่มีอยู่ในสุรา	 เบียร์หรือไวน์	คือ	แอลกอฮอล์			

ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์เป็นยา	ออกฤทธิ์กดการทำงานของสมอง	เมื่อได้รับ		

เข้าร่างกายเป็นระยะเวลาสม่ำเสมอ	 ทำให้ เกิดการเสพติดทำให้		

มีความต้องการดื่มมากขึ้นเรื่อย	 ๆ	 จนเกิดผลเสียต่อตับและสมอง			

ตลอดจนจิตใจ	และคุณภาพชีวิตในที่สุด	

	 	 	 ผลกระทบต่อสุขภาพกาย
	 	 	 ◆	 ผู้ที่ติดสุราจะมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าประชากร		

ทั่วไปเพิ่มขึ้นเป็น	2	เท่า	

	 	 	 ◆	 ระบบทางเดินอาหาร	 ผู้ดื่มจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน		

ตอนเช้า	 แต่ถ้าดื่มสุราเข้าไปทำให้อาการดีขึ้น	 ยิ่งทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เสพ		

สุราเพิ่มขึ้นตามลำดับ	 กระเพาะอาหารอักเสบจากการทำลายเยื่อบุ		

กระเพาะด้วยแอลกอฮอล์	ทำให้มีเลือดออกรุนแรงจนช็อกได้	

	 	 	 ◆	 ภาวะขาดอาหาร	 เนื่องจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ทำให้		

เบื่ออาหารปกติ	 ร่างกายหันมาใช้พลังงานจากแอลกอฮอล์แทน	 ซึ่ง		

ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบหมู่ต่าง	ๆ	

	 	 	 ◆	 ตับ	 เริ่มแรกแอลกอฮอล์ทำให้ตับโตขึ้นในช่วง	 2-3			

วันแรกของการดื่มจัด	 เพราะไขมันประเภทไตรกลีเซอไรด์สะสมอยู่ใน		

เซลตับ	 ระดับไขมันในเลือดในช่วงนี้จะสูงขึ้น	 แต่ถ้าหยุดดื่มสุราใน		

ช่วงนี้ได้	 ตับจะคืนสู่สภาพปกติ	 ถ้ายังดื่มต่อไปจะเกิดภาวะตับอักเสบ			

เมื่อเข้าสู่ระยะนี้ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรง	ตัวตาเหลือง	มีไข้ได้	ปวดท้อง		

ใต้ชายโครงขวา	 ราวครึ่งหนึ่งจะลุกลามกลายเป็นตับแข็ง	 และใน		

ระยะสุดท้ายที่ตับไม่สามารถทำงานได้แล้ว	 ผู้ป่วยจะซึม	 หมดสติ	 ชัก	

และเสียชีวิตในที่สุด	
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	 ◆	 ตับอ่อนอักเสบ	 แอลกอฮอล์ที่		

ร่างกายได้รับเป็นปี	 ๆ	 จะไปทำลาย		

เนื้อเยื่อในตับอ่อน	 เกิดภาวะตับอ่อน		

อักเสบ	 ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดท้อง		

รุนแรงจนตัวงอไม่ยอมขยับเขยื้อนใด	 ๆ			

คลื่นไส้	อาเจียน	มีการสูญเสียสารน้ำและเกลือแร่จากระบบไหลเวียน		

เลือดจนช็อกได้	 ในรายที่เป็นเรื้อรังอาจทำให้เกิดเป็นเบาหวาน	 นิ่ว		

ในตับอ่อน	 หรือเกิดภาวะขาดอาหารรุนแรงเพราะลำไส้ไม่สามารถ		

ดูดซึมอาหารที่รับประทานเข้าไปได้	

	 	 	 ◆	 ระบบไหลเวียนเลือด	 แอลกอฮอล์ทำให้ความดัน		

โลหิตสูงขึ้น	 ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงและดื่มสุราด้วย	 เมื่อสามารถ		

หยุดดื่มได้	 จะทำให้ความดันโลหิตชนิดซิสโตลิคลดลงได้ถึ ง	 18			

มิลลิเมตรปรอท	 ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง			

ในด้านหัวใจ	 แอลกอฮอล์ทำให้หัวใจบีบตัวอ่อนลง	 หรือเต้นไม่เป็น		

จังหวะ	 ในระยะยาวทำให้เกิดภาวะหัวใจวาย	 ภาวะที่ร่างกายขาด		

วิตามิน	โดยเฉพาะวิตามินบี	1	ก็มีส่วนทำให้หัวใจวายด้วย	

	 	 	 ◆	 ระบบกล้ามเนื้อ	 แอลกอฮอล์จะทำลายกล้ามเนื้อได้หลาย		

รูปแบบ	 ในรายที่เป็นรุนแรง	กล้ามเนื้อจะสลายตัว	ทำให้เกิดของเสีย		

และขับทางไตจนทำให้ปัสสาวะมีสีดำ	 เกิดภาวะไตวายได้	 ในรายที่เป็น		

ทีละน้อย	ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงช้า	ๆ	ทีละน้อย	

	 	 	 ◆	 ระบบเลือด	 แอลกอฮอล์ทำให้เลือดจางจากหลายสาเหตุ			

เช่น	 จากการขาดธาตุเหล็กเนื่องจากสูญเสียเลือดเรื้อรังในทางเดิน		

อาหาร	หรือจากการขาดวิตามินโฟเลท	 เนื่องจากการเบื่ออาหารหรือ		

ผลจากแอลกอฮอล์เอง	นอกจากนั้น	ผู้ป่วยยังมีภาวะเลือดออกได้ง่าย		
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จากการขาดวิตามินเค	 ทำให้ไม่สามารถสร้างโปรตีนที่ทำหน้าที่การ		

แข็งตัวของเลือดได้ดี	หรือจากเกล็ดเลือดที่ลดลง	

	 	 	 ◆	 ภาวะไขมันในเลือดสูง	 แอลกอฮอล์ทำให้ระดับไตร		

กลีเซอไรด์สูงขึ้นในเลือด	บางรายสูงมากจนทำให้น้ำเลือดเมื่อตั้งทิ้งไว้		

จะเห็นเป็นครีมสีขาวลอยอยู่ด้านบน	 มีความเสี่ยงอย่างมากต่อภาวะ		

ตับอ่อนอักเสบ	

	 	 	 ◆	 มะเร็ง	 พบว่าแอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับโรคมะเร็ง		

เช่น	ในช่องปาก	ในคอ	หลอดอาหาร	ปอด	ตับอ่อน	และตับ	

	 	 	 ◆	 ปลายประสาทเสื่อม	โดยเฉพาะที่เท้าและมือ	ทำให้มี		

อาการชาหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้	

	 	 	 ผลต่อสุขภาพจิตและสังคม
	 	 	 ◆	 เมื่อผู้ป่วยอยู่ในระยะติดสุราแล้วจะไม่สามารถเลิกดื่ม		

สุราได้เลย	ปัญหาด้านสังคมมักจะเห็นได้ชัดก่อนอาการทางสุขภาพจิต		

จะปรากฏ	เช่น	ปัญหาภายในครอบครัว	การหย่าร้าง	ปัญหาการขาด		

ประสิทธิภาพในการทำงาน	 เช่น	 ขาดงานบ่อย	 เกิดความผิดพลาด		

ในขณะปฏิบัติงาน	ปัญหาทางกฎหมาย	เช่น	การเมาสุรา	การทะเลาะ		

วิวาท	 อุบัติ เหตุทางรถยนต์	 และปัญหาทางเศรษฐฐานะก็ตามมา		

ในที่สุด	

	 	 	 ◆	 กลุ่มอาการทางจิตที่เกิดจากการหยุดดื่มสุรากะทันหัน			

เนื่องจากเซลสมองปรับตัวให้อยู่ในสภาพที่มีแอลกอฮอล์ในเลือดสูง			

ครั้นเมื่อระดับแอลกอฮอล์ลดลง	 ทำให้		

เซลสมองสูญเสียการควบคุม	ในระยะแรก		

ภายใน	6-8	ชั่วโมง	จะมีมือสั่น	คลื่นไส้			

เหงื่อออกมาก	 ในระยะต่อมาภายใน			

48-72	ชั่วโมง	หลังหยุดดื่ม	จะมีอาการ		
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พูดจาสับสน	 สั่นไปทั้งตัว	 ประสาทหลอน	 กลัว	 หวาดระแวง	 โดย		

เฉพาะในเวลามืดค่ำ	ในรายที่เป็นรุนแรงอาจมีอาการชักได้	

	 	 	 ◆	 กลุ่มอาการประสาทหลอน	เช่น	หูแว่วเกิดขึ้นทั้งขณะ		

ดื่มหรือกำลังลดการดื่มก็ได้	 โดยผู้ป่วยบอกว่าเสียงมาจากภายใน		

ศีรษะเองหรือมาจากภายนอกก็ได้	

	 	 	 ◆	 การอัตวินิบาตกรรม	 เนื่องจากแอลกอฮอล์ทำให้เกิด		

ภาวะซึมเศร้าอย่างมาก	 โดยเฉพาะในผู้หญิง	 จะมีการเก็บตัวไม่เข้า		

สังคม	

	 	 	 ◆	 ภาวะสมองเสื่อม	 นอกจากทำให้ผู้ป่วยหลงลืมง่ายแล้ว			

ยังมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป	 เช่น	 ระแวงว่าคู่ของตนมีชู้	 ไม่สามารถ		

จำเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่	 จึงอาจกุเรื่องขึ้นมาเอง	 อาการเดินเซ			

ตามองเห็นภาพซ้อน	เป็นต้น	

	

2. การออกกำลังกายสม่ำเสมอ
	 จากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาเนื่องจากความชราทำให้		

เกิดความเสื่อมถอยต่อหลายระบบของร่างกาย	 รวมทั้งกำลังของ		

กล้ามเนื้อ	 และสมรรถภาพของหัวใจ	 จากการวิจัยพบว่า	 การออก		

กำลังกายมีประโยชน์อย่างมากในการฟื้นฟูความเสื่อมถอยต่าง	 ๆ	 ใน		

ผู้สูงอายุ	 ลักษณะทางกายภาพของผู้ที่ ไม่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ		

จะคล้ายกับลักษณะที่เกิดจากความชราเช่น	 กล้ามเนื้อลีบ	 ปริมาณ		

เลือดที่ต่ำลง	ระบบภูมิคุ้มกันต่าง	ๆ	ของร่างกายลดลง	ความแข็งแรง		

ของร่างกายลดลง	โดยสรุปผลเสียของการไม่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหว		

มีผลกระทบดังต่อไปนี้	ได้แก่	

	 ●	 ระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติ	

	 ●	 ความเปราะบางของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก	
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	 ●	 ระบบภูมิคุ้มกันโรคบกพร่อง

	 ●	 ความอ้วน	

	 ●	 ภาวะซึมเศร้า	

	 ●	 ความชราเร็วกว่ากำหนด	

	 	 	 จากการศึกษาติดตามผู้สูงอายุไปเป็นเวลา	 8	 ปี	 พบว่า			

ผู้สูงอายุที่มีความพร้อมของร่างกายดีที่สุด	 จะมีชีวิตยืนยาวที่สุด			

ความแตกต่างจะชัดเจนมากที่สุดระหว่างผู้ที่ ไม่ออกกำลังเลยกับ		

ผู้ที่ออกกำลังกายเล็กน้อย	 แสดงว่าการออกกำลังกายแม้จะเล็กน้อย		

แต่ก็มีผลดีอย่างมาก	

	 	 	 เมื่อถึงอายุ	70	ปี	ผู้สูงอายุที่มีสภาพร่างกายแข็งแรงที่สุด		

จะมีชีวิตยืนยาวมากกว่าผู้สูงอายุที่มีสภาพร่างกายแข็งแรงน้อยที่สุด		

ถึง	7	เท่า	

	 	 	 มีการศึกษาถึงความต่อเนื่องของการออกกำลังกาย	 พบว่า			

ผู้สูงอายุมักทำได้ต่อเนื่องใน	 3	 เดือนแรก	 ขณะที่อีกครึ่งหนึ่งจะหยุดทำ		

เมื่อเวลาผ่านไปในช่วงระหว่างเดือนที่	6-12	

	 	 	 แม้จะมีหลักฐานยืนยันถึงผลดีของการออกกำลังกาย		

มากมาย	 พบว่า	 มีเพียง	 30%	 ของผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า	 65	 ปี			

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ	

	 ผลดีของการกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อระบบต่าง	ๆ	

 1. ระบบไหลเวียนโลหิต
	 ปกติเมื่อเข้าสู่วัยชราสมรรถภาพการทำงานของหัวใจจะลดลง		

ได้แก่	 ปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดแต่ละครั้งลดลง	 ชีพจรที่ช้าลงและ		

อื่น	 ๆ	 แม้ว่าชีพจรสูงสุดที่หัวใจทำงานได้จะไม่สามารถฝึกให้ดีเหมือน		

เดิมได้	 แต่ปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดแต่ละครั้งอาจทำให้ดีขึ้นได้ด้วย		

การออกกำลังกายสม่ำเสมอ	แม้ในผู้สูงอายุที่ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย			
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ทำให้การเจ็บป่วยด้วยโรคระบบไหลเวียนเลือดลดลงทั้งชายและหญิง			

ตัวชี้วัดที่พบว่า	ดีขึ้นได้ด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอ	ได้แก่	

	 ●	 กำลังการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ	

	 ●	 จั งหวะการเต้นของหัวใจ	 มีการเต้นก่อนจั งหวะที่ ผิด

ปกติลดลง	

	 ●	 ความดันเลือดซิสโตลิคลดลงในผู้หญิงสูงอายุที่ยังกระฉับ		

กระเฉงจะมีความดันเลือดซิสโตลิคต่ำกว่าผู้ที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวถึง			

20	มม.ปรอท	

	 ●	 มีการใช้พลังงานขณะมีการเคลื่อนไหวปกติลดลง	ทำให้หัวใจ		

ต้องทำงานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวลดลง	

	 ●	 ปัจจัยเสี่ยงต่าง	ๆ	ที่ทำให้เกิดโรคหัวใจลดลง	ได้แก่	ความดัน		

เลือด	 ระดับไขมันในเลือด	 ความแข็งตัวของเลือด	 พลังสำรองของ		

หัวใจ	 เส้นเลือดแดงต่าง	 ๆ	 แม้ในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอยู่แล้ว			

การออกกำลังที่ถูกต้องหลังเกิดโรคก็เป็นผลดีไม่ต่างจากผู้ป่วยที่อายุ		

น้อยกว่า	

 2.การควบคุมน้ำหนักตัว
	 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะอ้วน	 ได้แก่	 การไม่ออกกำลังกาย			

และความสามารถของร่างกายในการเผาผลาญอาหารที่ได้รับเข้าไป		

ที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวร่างกาย	 หลักฐานปัจจุบันพบว่า	 การ		

เคลื่อนไหวของร่างกายมีความสำคัญอย่างมากในการช่วยคุมน้ำหนัก		

ตัวและรักษาน้ำหนักไม่ให้เพิ่มขึ้น	 โดยเนื้อเยื่อส่วนที่ไม่ใช่ไขมัน	 เช่น			

กล้ามเนื้อและกระดูกจะเพิ่มขึ้น	 แต่เนื้อเยื่อไขมันจะลดลงรวมทั้ง		

ระดับไขมันในเลือดด้วย	 โดยเฉพาะไขมันที่บริเวณหน้าท้องจะลดลง		

มากกว่าบริเวณอื่น	 ๆ	 จากการออกกำลังกายแบบแอโรบิค	 พบว่า			

ไขมันหน้าท้องจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพไม่ดีมากกว่าปริมาณ		
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ไขมันทั้งหมดของร่างกาย	 มีการทดลองให้ผู้หญิงอายุ	 40-82	 ปี	 เดิน		

ออกกำลังภายในบ้านเป็นเวลา	20-40	นาที	สัปดาห์ละ	4	ครั้ง	พบว่า			

แม้น้ำหนักตัวรวมจะไม่ลดลง	 แต่มวลกล้ามเนื้อก็เพิ่มขึ้นแต่ร้อยละ		

ของไขมันเทียบกับน้ำหนักตัวจะลดลง	 ส่วนภาวะที่หมดประจำเดือน		

ในผู้หญิงไม่มีผลต่อน้ำหนักตัว	

 3.ระดับไขมันและน้ำตาลในเลือด
	 มีหลักฐานสนับสนุนผลดีของการออกกำลังกายต่อระดับไขมัน		

ในเลือด	พบว่า	ในผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงที่กำลังควบคุมอาหารเป็น		

ระยะช่วงสั้นอยู่	 กลุ่มที่เพิ่มการออกกำลังกายจะมีระดับไขมันที่ไม่ดี		

ชนิด	LDL	VLDL	และไตรกลีเซอไรด์ลดลง	ส่วนระดับไขมันชนิดดีคือ			

HDL	 จะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่ไม่ได้ออกกำลังกาย	 อย่างไร		

ก็ตาม	 ยังมีการทดลองที่พบว่า	 แม้ไม่ได้ควบคุมอาหารอยู่ก่อน	 การ		

ออกกำลังกายก็ยังมีผลดีดังกล่าวอยู่	

 4.โรคกระดูกพรุน
	 การออกกำลังกายมีผลอย่างมากต่อความหนาแน่นของกระดูก		

โดยชะลอการลดลงของมวลเนื้อกระดูกเมื่ออายุมากขึ้น	มีหลักฐานว่า			

ในคนที่ยังออกกำลังกายสม่ำเสมอชนิดลงน้ำหนัก	 และได้รับธาตุ		

แคลเซียมเพียงพอจะมีภาวะกระดูกพรุนน้อย	 ผู้หญิงในวัยหลังหมด		

ประจำเดือนถ้ายังมีการออกกำลังกายที่ลงน้ำหนักจะลดการสูญเสียมวล		

เนื้อกระดูกได้	และเพิ่มความหนาแน่นของกระดูก	ส่วนการออกกำลังกาย		

ชนิดไม่ลงน้ำหนัก	เช่น	การว่ายน้ำจะไม่มีผลดีด้านนี้	

 5.สุขภาพจิต
	 พบหลักฐานว่า	 การออกกำลังกายทำให้ผู้สูงอายุรับรู้ถึงการมี		

สุขภาพดีและเกิดความสุขในชีวิต	 โดยเฉพาะการออกกำลังกายแบบ		

แอโรบิคทำให้มีผลดีต่ออารมณ์	 ระดับความเครียด	 นำไปสู่ความรู้สึก		
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มีคุณค่าในตนเอง	 อาจกล่าวได้ว่า	 การออกกำลังกายสามารถลดความ		

ซึมเศร้าได้	 นอกจากนั้น	 อาจมีผลดีต่อระดับสติปัญญาในผู้สูงอายุ	 มี		

การทดลองโดยติดตามผู้สูงอายุหลังจากเกษียณเป็นเวลา	 4	 ปี	 พบว่า			

กลุ่มที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวจะมีการไหลเวียนเลือดไปสมองลดลง		

ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ยังมีการเคลื่อนไหวได้ดี	

 6. ระบบกล้ามเนื้อและการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน
	 ความสามารถในการดำเนินชีวิต		

ประจำวันมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับความ		

เจ็บป่วย	และการเสียชีวิตในผู้สูงอายุ	เมื่อ		

เข้าสู่วัยสูงอายุ	 เนื้อเยื่อไขมันจะเพิ่มขึ้น	

ขณะที่ เนื้อเยื่อประเภทกล้ามเนื้อจะลดลง	 ผลจากนี้ทำให้กระดูก		

ลดลง	 ความสามารถในการออกกำลังกายก็ลดลงด้วย	 อย่างไรก็ตาม			

การลดลงของกล้ามเนื้อนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกาย			

พบว่า	ทำให้กำลังกล้ามเนื้อและการยืดหยุ่นดีขึ้น	ทำให้ลดความเสี่ยง		

ในการหกล้มได้	

	

3. ภาวะโภชนาการที่เหมาะสม
	 ปัญหาทางโภชนาการกำลังเป็นที่สนใจในสังคมไทยโดยเฉพาะ		

ในหมู่ผู้สูงอายุ	ด้วยประเด็น	4	ประการ		

	 3.1	 ผู้สูงอายุมักจะแลดูผอมลง	 แก้มตอบ	 กล้ามเนื้อขมับทั้ง	 2	

ข้างเล็กลง	 ตาลึกลง	 กล้ามเนื้อแขนขาก็อาจจะเล็กลง	 ทำให้ดูเสมือน		

ว่า	 ผู้สูงอายุอาจมีการขาดโภชนาการที่ดี	 ยิ่งบางรายมีน้ำหนักลดลง		

จะยิ่งกังวลมาก	โดยปกติผู้สูงอายุอาจมีน้ำหนักลดลงได้บ้าง	แต่ไม่ควร		

เกิน	 5%	 ของน้ำหนักตัวเดิมในเวลา	 6	 เดือน	 ซึ่งเกิดจากการลดลง		
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ของเนื้อเยื่อพวกกล้ามเนื้อ	 กระดูก	 ปริมาณน้ำในร่างกายและอื่น	 ๆ			

โดยธรรมชาติเมื่อเข้าสู่วัยชรา	แต่ถ้าน้ำหนักลดมากเกิน	5%	จากเดิม			

เช่น	น้ำหนักตัวเดิม	60	กิโลกรัม	แต่ลดลงเหลือน้อยกว่า	57	กิโลกรัม		

ในช่วง	6	เดือน	มักจะมีสาเหตุที่เป็นความผิดปกติทางด้านสุขภาพได้	

	 3.2	 สังคมเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของภาวะโภชนาการต่อ		

สุขภาพ	 นั่นคือ	 การทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะสามารถป้องกันการ		

เกิดโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุได้	 หรือเมื่อเกิดโรคแล้วจะทานอาหาร		

อย่างไร	 เพื่อไม่ให้โรคลุกลามกำเริบมากขึ้น	ทั้งนี้	 เพราะโรคภัยไข้เจ็บ		

จำนวนมากมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ	

	 3.3	 เมื่อย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	 ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะ		

ร่างกาย	สังคม	และเศรษฐกิจ	อันอาจจะนำไปสู่ภาวะทุโภชนาการได้			

เช่น	 ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว	 ทำให้เป็นอุปสรรคในการไปหาซื้อ		

อาหารข้างนอก	 หรือแม้แต่การจะประกอบอาหารด้วยตัวเอง	 การ		

ที่ต้องอยู่บ้านคนเดียว	 ขาดการติดต่อกับสังคมภายนอก	 ก็ปล่อยปละ		

ละเลยในเรื่องอาหารการกิน	 จนถึงการที่ต้องใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวัง			

เพราะรายได้ลดลงหรือไม่มีเลย	 เนื่องจากต้องออกจากงานประจำที่		

เคยทำอยู่	

	 3.4	 ผู้สูงอายุบางรายหันเข้าหาเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์			

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือปัญหาทางจิตใจ	 เมื่อผู้สูงอายุ		

ดื่มสุรามาก	 ทำให้ร่างกายหันมาใช้พลังงานจากแอลกอฮอล์	 ทำให้มี		

อาการเบื่ออาหารและขาดสารอาหารอย่างอื่นที่จำเป็น	 ที่สำคัญ	 เช่น			

วิตามิน	บี,	กรดโฟลิค	เป็นต้น	

	 ดังนั้น	 ผู้สูงอายุจึงควรสนใจและดูแลรักษาสุขภาพของตนเองใน		

เรื่องโภชนาการ	 อาหารที่ควรรับประทานก็เหมือนที่ได้รับการแนะนำ		

ในวัยอายุกลุ่มอื่นคือ	ควรได้อาหารครบ	5	หมู่	อันประกอบด้วย	
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	 ●	 อาหารพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรต	 เช่น	 ข้าว	 ก๋วยเตี๋ยว			

เผือก	 ขนมปัง	 ซึ่งประกอบเป็นสารอาหารหลัก	 และให้พลังงานแก่		

ร่างกายมากกว่าสารอาหารจากกลุ่มอื่น	 ผู้สูงอายุจะมีความต้องการ		

พลังงานลดลงเนื่องจากความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อลดลง			

ผู้สูงอายุจึงควรรับประทานอาหารกลุ่มนี้แต่พออิ่ม	 ไม่มากจนเกินไป	

เพราะส่วนที่เกินจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามที่ต่าง	 ๆ	 เกิดโรค		

อ้วน	 อันจะเป็นผลเสียต่อระบบไหลเวียนโลหิต	 โรคเบาหวาน	 โรค		

เข่าเสื่อม	เป็นต้น	

	 ●	 อาหารประเภทโปรตีนหรือเนื้อสัตว์	 ยังพบในพืชจำพวก		

ถั่วชนิดต่าง	ๆ	อาหารกลุ่มนี้เป็นส่วนสำคัญในการซ่อมแซม	และสร้าง		

เนื้อเยื่อที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอยู่	 ซึ่งผู้สูงอายุแม้จะไม่เจริญเติบโต		

อีกแต่ร่างกายก็ต้องมีการสร้างเนื้อเยื่อใหม่	 เพื่อทดแทนของเดิมที่		

สูญสลายไปตลอดเวลา	 ผู้สูงอายุจึงยังต้องการสารอาหารกลุ่ม	 เนื้อสัตว์		

ที่ผู้สูงอายุควรรับประทาน	 คือ	 เนื้อไก่ที่ลอกหนังออก	 เพราะหนังไก่		

จะมีไขมันมากเกินไป	เนื้อปลา	ซึ่งยังมีกรดไขมันชนิดโอเมก้า-3	เชื่อว่า		

สามารถป้องกันเส้นโลหิตแข็ง	 อันจะนำไปสู่โรคหัวใจได้	 รวมทั้งยังมี		

แร่ธาตุที่ผู้สูงอายุต้องการอีกด้วย	 ถั่วชนิดต่าง	 ๆ	 เช่น	 ถั่วลิสง	 ถั่วเหลือง			

ถั่วเขียว	 ก็เป็นแหล่งอาหารโปรตีนราคาถูกที่ให้คุณค่าไม่แพ้เนื้อสัตว์			

ทั้งยังมีกากเส้นใย	ทำให้ลำไส้บีบตัวดี	ป้องกันเรื่องท้องผูกได้	

	 ●	 อาหารประเภทไขมัน	 เช่น	 น้ำมันพืชที่ใช้ประกอบอาหาร			

กะทิหรือไขมันจากสัตว์	 เช่น	หนังไก่	 หนังหมู	 ไข่แดง	นม	อาหารกลุ่มนี้		

จะให้พลังงานสูงมากที่สุด	 ซึ่งถ้ารับประทานมากเกินไปจะเป็นผลเสีย		

ต่อร่างกายอย่างมาก	 ทำให้ เส้นโลหิตแข็งและโลหิตไหลเวียนไป		

หล่อเลี้ยงอวัยวะที่สำคัญลดลง	เช่น	สมอง	และหัวใจ	ผู้สูงอายุจึงควร		

รับประทานไขมันแต่น้อย	 น้ำมันพืชที่ทำจากถั่วเหลืองหรือข้าวโพด		
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จะดีกว่าน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันมะพร้าวพืช	 เพราะมีกรดไขมันชนิด		

ไม่อิ่มตัวซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเนื้อเยื่อชนิดต่าง	 ๆ			

อยู่ด้วย	

	 ●	 อาหารประเภทเกลือแร่	 แร่ธาตุที่ผู้สูงอายุต้องการและมักจะ		

ขาดคือ	ธาตุแคลเซียม	ธาตุเหล็กและธาตุสังกะสี	พบว่าธาตุแคลเซียม		

เป็นส่วนประกอบสำคัญของกระดูก	 มีมากในนม	 ผักผลไม้	 เนื้อสัตว์			

กระดูกสัตว์	 เช่น	 ปลาป่นหรือปลากระป๋อง	 ผู้สูงอายุจึงควรรับประทาน		

นมบ้าง	 แต่ควรเป็นนมพร่องไขมันเนย	 เพื่อลดปริมาณไขมันที่ไม่จำเป็น		

ออกไป	 ธาตุเหล็กมีความสำคัญต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง	 ถ้ามีการ		

สูญเสียเลือดเรื้อรังแม้เล็กน้อยในแต่ละวันก็ทำให้ขาดธาตุเหล็กได้			

ส่วนธาตุสังกะสีซึ่งมีมากในเนื้อสัตว์	 ข้าวกล้อง	 อาหารทะเล	 มีความ		

จำเป็นต่อร่างกายหลายระบบโดยเฉพาะระบบภูมิคุ้มกันโรค	 และ		

ผิวหนัง	

	 ●	 อาหารประเภทวิตามิน	 วิตามินมีหลายชนิด	 แต่ที่ผู้สูงอายุ		

ส่วนใหญ่อาจจะขาด	เช่น	วิตามินบี	1	ซึ่งมีมากในข้าวกล้อง	เมล็ดพืช		

ชนิดต่าง	 ๆ	 เช่น	 เมล็ดบัว	 ถั่ว	 สารโฟเลท	 ซึ่งมีมากในผักใบเขียว		

ทุกชนิด	 และวิตามินอี	 ซึ่งมีมากในน้ำมันพืช	 ถั่ว	 ผักใบเขียว	 ที่ภาค		

อีสานมักขาดวิตามินซีร่วมด้วย	 ซึ่งมีมากในผลไม้พวกส้ม	 ผักใบเขียว			

ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่อยู่แต่ในบ้านไม่ออก		

นอกบ้านรับแสงแดดบ้างจะขาดวิตามิน

ดี	 มีผลต่อกระดูกไม่แข็ งแรง	 เพราะ

แสงแดดสามารถกระตุ้นให้ผิวหนังสร้าง

วิตามินดีขึ้นเองได้	
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	 ●	 หลักเบื้องต้น4ประการในการป้องกันโรคอ้วน
	 	 1.	 ไม่ควรรับประทานอาหารจุกจิก	 แม้ปริมาณจะไม่มากใน		

แต่ละครั้ง	

	 	 2.	 ไม่ควรรับประทานอาหารจนอิ่มแล้วนอน	

	 	 3.	 หลีกเลี่ยงอาหารหรือผลไม้รสหวาน	 อาหารที่มีไขมันมาก			

เช่น	แกงกะทิ	เครื่องในสัตว์	อาหารประเภททอดหรือผัด	

	 	 4.	 ออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวันในปริมาณที่ร่างกายรับได้		

พอดี	

	 ●	 หลักเบื้องต้นในการป้องกันภาวะขาดโภชนาการ
	 	 1.	 ผู้สูงอายุที่มีอาการเบื่ออาหารเรื้อรัง	 หรือมีน้ำหนักลด		

โดยไม่ทราบสาเหตุ	ควรได้รับการตรวจหาสาเหตุโดยแพทย์ทันที	

	 	 2.	 หลีกเลี่ยงการใช้ยาหลายชนิดโดยไม่จำเป็น	 รวมทั้งการ		

ดื่มสุราหรือเบียร์	เพราะทำให้เบื่ออาหารได้	

	 	 3.	 หมั่นดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากทุกวัน	รวมทั้งฟันปลอม		

ถ้าหลวมควรปรึกษาทันตแพทย์	 ผู้ที่มีปัญหาในการกลืนอาหาร	 เช่น			

กลืนแล้วติดหรืออาเจียนหรือสำลัก	ก็ไม่ควรละเลยที่จะแก้ไข	

	 	 4.	 ฝึกจิตใจให้มีอารมณ์ผ่องใส	ถ้าลูกหลานสังเกตว่าผู้สูงอายุ		

มีจิตใจหดหู่	เซื่องซึมลงควรรีบหาสาเหตุและแก้ไขทันที	

	 	 5.	 ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงอย่างมากต่อการขาดอาหาร	 เช่น			

มีปัญหาด้านเศรษฐฐานะ	มีภาวะสมองเสื่อมจากเหตุใด	ๆ	ผู้สูงอายุที่		

ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน	ผู้สูงอายุกลุ่มนี้สมควร		

ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ	

	 โดยสรุป	ผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารแต่พออิ่ม	 ไม่มากเกินไป			

จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่ากลุ่มที่ให้กินอาหารตามสบายจะมี		

ช่วงชีวิตสั้นกว่ากลุ่มให้อาหารแต่พอประมาณ	 การขวนขวายสรรหา		
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ยาบำรุงเสริมสุขภาพที่ โฆษณากันทั่ว	 ซึ่งมักมีราคาแพงมาก	 ไม่มี		

ประโยชน์เพิ่มขึ้นคุ้มกับเงินที่เสียไป	 ถ้าผู้สูงอายุท่านนั้นรับประทาน		

อาหารได้ครบทั้ง	5	หมู่ดังกล่าวแล้ว	และไม่มีภาวะท้องร่วงหรือโรคที่		

ทำให้รับประทานอาหารไม่ได้	

	

4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมครอบครัวสังคม
	 จากการวิจัยเชิงสำรวจผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในจังหวัดลพบุรี	 จำนวน			

367	 คน	 ผลการวิจัยพบว่า	 สุขภาพจิตของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์		

เชิงบวกกับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน	 สัมพันธภาพ		

ในครอบครัวและการมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างมีนัยสำคัญ	

	 ●	 ผู้สู งอายุยั งคงต้องการการติดต่อสัมพันธ์กับสั งคม
เพื่อนฝูง เหมือนในวัยทั่วไป	 เกือบ	90%	จะมีความพอใจถ้ามีการ		

ติดต่อกับเพื่อน	แม้ในวัยที่มากกว่า	85	ปีก็ตาม	

	 ●	 องค์กรท้องถิ่นหรือชมรมผู้สูงอายุ จะมีส่วนสำคัญที่
ทำให้ผู้สูงอายุสามารถพบปะเพื่อนในวัยเดียวกัน	 จากการสำรวจ		

ความต้องการในชมรมผู้สูงอายุไทยพบว่า	 ร้อยละ	 72	 ต้องการมี		

กิจกรรมพบกันมากกว่าเดือนละครั้ง	 ร้อยละ	 70	 อยากให้มีกิจกรรม

บันเทิงในชมรมมาก	ๆ	อีกร้อยละ	75	ต้องการให้มีกิจกรรมช่วยเหลือ		

กันเองในชมรม	
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5. การฝึกจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอ
	 แม้ปัจจุบันผู้สูงอายุสามารถมีชีวิตยืนยาวขึ้นแต่คุณภาพชีวิต		

ในช่วงนี้จะขึ้นกับสุขภาพจิตอย่างมาก	 เพราะมีการเปลี่ยนแปลง		

หลายอย่างเกิดขึ้น	 ได้แก่	 สมรรถภาพร่างกายและจิตใจที่ เสื่อมลง			

บทบาทตนเองในสังคม	 การสูญเสียคู่ครองหรือเพื่อน	 วิถีชีวิต	 และ		

เศรษฐฐานะที่เปลี่ยนไป	 ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในด้านนี้	 ได้แก่	 ภาวะ		

ซึมเศร้า	การนอนไม่หลับ	และการเปลี่ยนแปลงสังคมสิ่งแวดล้อม	

 ภาวะซึมเศร้า
	 ภาวะที่พบบ่อยนี้มักถูกมองข้าม	 และไม่ได้รับการดูแล	 จากการ		

วิจัยในประเทศไทยพบว่า	 มีความชุกประมาณร้อยละ15-25	 อาการ		

ที่พบบ่อยของภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทยเรียงตามลำดับดังนี้	คือ	

	 1.	 ความรู้สึกเซ็ง	หรือเสียใจ	หรือเศร้า	หรือหงุดหงิด		

	 2.	 การเปลี่ยนแปลงด้านการนอน	

	 3.	 ความรู้สึกเบื่อหน่าย	

	 4.	 รู้สึกอ่อนเพลีย	

	 5.	 ความรู้สึกหมดหวัง	ไม่มีคุณค่า	

	 6.	 อาการกระวนกระวาย	

	 7.	 สมาธิไม่ดี	

	 8.	 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความอยากอาหาร	

	 9.	 ความคิดอยากตาย	หรือพยายามฆ่าตัวตาย	

	 ทั้งหมดมีผลทำให้ผู้สูงอายุเก็บตัว	 ไม่พบปะผู้คน	 อาจมีอาการ		

ทางกายต่าง	 ๆ	 และความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวันลดลง			

ทำให้มักถูกมองว่า	 เป็นภาวะที่เกิดจากความชราเอง	 ซึ่งแท้จริงสามารถ		

ให้การรักษาได้	
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	 มูลเหตุของภาวะนี้เกิดจากหลายปัจจัย	 เช่น			

ปัจจัยทางชีวภาพ	 ทางสุขภาพกายและจิตใจ			

ตลอดจนทางสังคม	เช่น	การที่ผู้สูงอายุไม่สามารถ		

ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพกายที่		

เสื่อมถอยลง	 การเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคม		

และเศรษฐกิจ	หรือการสูญเสียคู่ครอง	ที่มักเกิดขึ้นในวัยนี้	

 การนอนไม่หลับ
	 โดยทั่วไปเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุมักมีปัญหาในการนอนหลับยาก			

ทำให้ต้องตื่นขึ้นกลางดึกบ่อย	 ๆ	 หรือตื่นขึ้นในตอนเช้ามืดแล้ว	 ไม่		

สามารถหลับต่อได้	 หรือการนอนที่ไม่หลับสนิท	 ผลจากการที่ไม่ได้		

หลับพักผ่อนเพียงพอ	 ทำให้ผู้สูงอายุมีปัญหาในด้านความจำ	 การ		

ไม่มีสมาธิ	หรือการเคลื่อนไหวที่ช้าลง	ทำให้หงุดหงิดง่าย	สุขลักษณะ		

ในการนอนสำหรับผู้สูงอายุ	ได้แก่	

	 1.	 อย่าเข้านอนเร็วเกินไป	 กำหนดเวลาเข้านอนและตื่นนอนที่		

แน่นอน	

	 2.	 ไม่ควรเข้านอนขณะที่กำลังหิว	

	 3.	 หลีกเลี่ยงชา	กาแฟ	หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในช่วงอาหาร		

มื้อเย็น	

	 4.	 ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันหรือออกกำลังกายในช่วงกลางวัน		

อย่างสม่ำเสมอ	พยายามหลีกเลี่ยงการงีบช่วงกลางวัน	

	 5.	 ถ้านอนไม่หลับไม่ควรรู้สึกโกรธหรือทนนอนอยู่บนเตียงเพื่อ		

พยายามจะหลับต่อไป	ให้ลุกขึ้นมาปฏิบัติภารกิจใด	ๆ	ก็ได้	

	 6.	 สิ่ งแวดล้อมในห้องนอนควรเงียบสงบและไม่สว่างเกินไป			

พยายามทำให้เกิดมั่นใจในความปลอดภัยของบ้านที่อยู่อาศัย	
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6. การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเฉพาะโรค
 การหกล้ม
	 การหกล้มเป็นหนึ่งในอาการที่ ไม่จำเพาะเจาะจงในผู้สูงอายุ	

เพราะอาจเกิดจากพยาธิสภาพต่าง	ๆ	ได้มากมาย	เป็นสาเหตุที่สำคัญ		

ที่สุดของการเสียชีวิต	 เนื่องจากอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ	 ผลร้ายแรงหลัง		

การหกล้ม	 ได้แก่	 ภาวะกระดูกหัก	 โดยเฉพาะที่กระดูกข้อสะโพก		

ที่ทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ	 และความพิการต่อผู้สูงอายุ		

มากที่สุด	ขณะเดียวกันการหกล้มสามารถป้องกันได้	การป้องกันย่อม		

ดีกว่าการมาตามแก้ไขผลที่ เกิดขึ้น	 โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีสภาพ		

ร่ างกายฟื้นตัวช้ าหลั งการเจ็บป่วย		

แต่ละครั้ง	 แนวทางการป้องกันการ		

หกล้มอาจทำได้ดังต่อไปนี้	

	 ●	 ความชุกของภาวะหกล้มในผู้สูงอายุในชุมชนประมาณ	 20%			

ผู้ที่เคยหกล้มมักจะหกล้มได้บ่อย	ๆ	หรือไม่มีความมั่นใจในการเดินอีก	

	 ●	 การทรงตัวเพื่อไม่ให้หกล้มขึ้นกับการรับรู้	3	ระบบของร่างกาย			

ได้แก่	 การมองเห็น	 การรับรู้ตำแหน่งของแขนขาจากข้อมูลที่ส่งมา		

ตามเส้นประสาทส่วนปลาย	 และการรับรู้การเคลื่อนไหวของศีรษะ

จากประสาทรับรู้ที่หูชั้นใน	 ทั้งสามระบบมีการเสื่อมตามวัยเนื่องจาก

ความชราได้	

	 ●	 สาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดการหกล้มได้มีสองสาเหตุหลัก	 ได้แก่			

ปัจจัยภายนอก	 เช่น	 สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม	 พื้นที่ลื่นในห้องน้ำ			

สิ่งของที่วางเกะกะ	และปัจจัยภายใน	

	 	 	 ความผิดปกติที่เกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ 
	 	 	 ◆	 ภาวะที่ความดันโลหิตลดลงขณะเปลี่ยนท่าทางของ		

ร่างกาย	เช่น	ขณะที่ร่างกายขาดน้ำ	การได้รับยาลดความดันโลหิตมากเกินไป	
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	 	 	 ◆	 ความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิต	 เช่น	 อาการ		

เป็นลมเนื่องจากการเบ่งถ่ายหรือการไอจามที่รุนแรง	 การเต้นของ		

หัวใจที่ไม่เป็นจังหวะ	ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดโลหิตหล่อเลี้ยง	

	 	 	 ◆	 ความผิดปกติของระบบประสาท	เช่น	โรคเส้นโลหิตใน		

สมองแตกหรือตีบตัน	 ความผิดปกติของสมองน้อย	 ความผิดปกติของ		

ปลายเส้นประสาท	

	 	 	 ◆	 โรคทางตา	เช่น	ต้อกระจก	จอประสาทตาเสื่อม	

	 	 	 ◆	 โรคของกล้ามเนื้อ	 กระดูกและข้อ	 เช่น	 โรคข้อเสื่อม			

ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง	

	 	 	 ความผิดปกติที่ เ กิ ดจากปัจจัยภายนอกหรือ 
สิ่งแวดล้อม ได้แก่
	 	 	 ◆	 ติดตั้งหลอดไฟบริเวณมุมมืดที่เดินผ่านบ่อย	 ๆ	 โดย		

ปุ่มสวิทซ์อยู่ใกล้มือเอื้อม	

	 	 	 ◆	 มีอุปกรณ์เครื่องเรือนบริเวณที่อยู่เท่าที่จำเป็น	 และ		

ต้องแข็งแรงมั่นคงอยู่สูงจากพื้นมองเห็นได้ง่าย	ไม่ย้ายที่บ่อย	ๆ	

	 	 	 ◆	 เตียงนอน	 เก้าอี้	 และโถส้วมมีความสูงพอเหมาะ			

ไม่เตี้ยเกินไป	

	 	 	 ◆	 ทางเดินและบันได	 ควรมีราวจับตลอด	 และขั้นบันได		

สม่ำเสมอ	

	 	 	 ◆	 พื้นห้องสม่ำเสมอและเป็นวัสดุที่ไม่ลื่นโดยเฉพาะใน		

ห้องน้ำ	บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างห้องควรอยู่ในระดับเดียวกัน	หลีกเลี่ยง		

ธรณีประตู	ไม่ควรมีสิ่งของเกะกะ	เช่น	พรมเช็ดเท้า	สายไฟฟ้า	

	 	 	 ◆	 หลีกเลี่ยงการมีสัตว์เลี้ยง	 เช่น	 สุนัข	 แมว	 ในบริเวณ		

ที่อยู่อาศัย	
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	 ●	 การส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ	ได้แก่	การฝึกเดินที่ถูกต้อง	การ		

เสริมสร้างกำลังของกล้ามเนื้อด้วยการออกกำลังกาย	 โดยเฉพาะเน้น		

การฝึกเกร็งของข้อเท้าขึ้น	การใช้อุปกรณ์ที่ช่วยการเดิน	เช่น	คอกหัด

เดิน	 ตลอดจนการปรับพฤติกรรมส่วนบุคคล	 เช่น	 ลุกขึ้นยืนช้า	 ๆ	

เสมอ	 มองหาวัตถุรอบตัวที่สามารถจับยึดได้กรณีฉุกเฉิน	 การไม่เดิน

เข้าไปบริเวณที่เปียกน้ำ	

 โรคกระดูกพรุน
	 ภาวะกระดูกพรุนเป็นภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของมวลเนื้อ		

กระดูก	 ทำให้มีความหนาแน่นลดลง	 รวมทั้งโครงสร้างที่เปราะหักได้		

ง่าย	 ปกติมวลเนื้อกระดูกของร่างกายมนุษย์จะมีความหนาแน่นสูงสุด		

ในช่วงในวัยหนุ่มสาวถึงอายุราว	 30	 ปี	 จากนั้นจะมีปัจจัยต่าง	 ๆ			

ทำให้มวลเนื้อกระดูกนี้ลดลง	 ได้แก่	 อายุที่ เพิ่มมากขึ้น	 การหมด		

ประจำเดือนเนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลง	โรคภัยไข้เจ็บต่าง	ๆ			

รวมทั้งการได้รับยาบางชนิดที่ทำให้กระดูกบางลง	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การไม่เคลื่อนไหวร่างกายเป็นเวลานาน	ๆ	

	 1.	 สาเหตุจากกรรมพันธุ์	 มีผลต่อการสะสมของมวลเนื้อกระดูก		
ในช่วงวัยหนุ่มสาว	 ผู้ที่มีเชื้อชาติคอร์เคเซียน	 เช่น	 ในประเทศทาง		

ตะวันตก	 หรือคนรูปร่างเตี้ย	 จะมีความหนาแน่นของกระดูกน้อยกว่า		

คนอัฟริกาหรือเอเชีย	หรือคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่	

	 2.	 การไม่ได้รับแคลเซียมจากอาหารที่เพียงพอ	 โดยเฉพาะ		

อย่างยิ่งในช่วงวัยเด็กและวัยหนุ่มสาว	ซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายสร้างความ		

หนาแน่นของกระดูกมากที่สุด	

	 3.	 ยา	 อาจเกิดจากการใช้ยาสำหรับโรคบางอย่างที่นำสู่การลด		

ความหนาแน่นกระดูก	 เช่น	 ยาสเตียรอยด์	 สำหรับโรคไขข้ออักเสบ			

และโรคหืด	ยากันชัก	ยาขับปัสสาวะบางชนิด	นอกจากนั้น	การรักษา
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โดยการฉายรังสี	 หรือการให้สารเคมีในโรคมะเร็งก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง		

ที่มีการทำลายเซลล์กระดูก	ซึ่งนำไปสู่โรคกระดูกพรุน	

	 4.	 การสูบบุหรี่ การดื่มสุราเป็นประจำ	 ทำให้กระดูกเสื่อม		

และหดลงเร็ว	

	 5.	คาเฟอีน	การดื่มกาแฟมาก	ๆ	หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนผสม			

ก็ทำให้กระดูกเสื่อมง่ายขึ้น	

	 6.	 ฮอร์โมน	 การลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนของหญิงวัยหมด		

ประจำเดือน	หรือการตัดรังไข่ทั้ง	 2	ข้างออกก่อนวัยหมดประจำเดือน			

ทำให้ประสิทธิภาพในการสร้างมวลเนื้อกระดูกลดลง	 เป็นสาเหตุให้		

เกิดโรคกระดูกพรุนเพิ่มขึ้น	

	 7.	 อาหารที่มีแคลเซียมต่ำ	 การรับประทานอาหารที่มีแคลเซียม		

ต่ำในวัยชราจะทำให้การดูดซึมแคลเซียมในร่างกายลดลง	 เป็นสาเหตุ		

ให้เกิดโรคกระดูกพรุนเพิ่มขึ้น	

	 8.	 การไม่เคลื่อนไหวหรือขาดการออกกำลังกายเมื่อวัยชรา			

โรคกระดูกพรุนเกิดขึ้นรุนแรง	 และการสูญเสียความแข็งแรงของ		

กระดูก	 มักเกิดขึ้นในช่วงที่ไม่ได้เคลื่อนไหว	 เช่น	 ในขณะนั่งรถเข็น			

หรือนอนพักฟื้น	

	 9.	 ขาดวิตามินดี	 เพราะวิตามินดีมีความสำคัญในการดูดซึม		

แคลเซียมไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะเมื่อได้รับแคลเซียม		

ไม่เพียงพอ	 ในบ้านเรามักจะมีปัญหาขาดวิตามินดีน้อย	 เนื่องจากมี		

แสงแดดตลอดปี	

	 ●	 การป้องกัน
	 1.	 ออกกำลังกายเป็นกิจวัตร	 โดยเฉพาะกลางแจ้งตอนที่มีแดด		

อ่อน	เช่น	 เวลาเช้าหรือเย็น	ให้มีการเคลื่อนไหวของข้อต่าง	ๆ	ตลอดจน		

การยกน้ำหนักบ้างเท่าที่จะทำได้สะดวก	
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	 2.	 เมื่อมีความเจ็บป่วยไม่ว่าจากสาเหตุใด	 ควรรีบทำกายภาพ		

บำบัด	หรือเคลื่อนไหวส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกายให้เร็วที่สุดเท่าที่สภาพ		

ร่างกายจะเอื้ออำนวย	

	 3.	 รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง	 เช่น	 ปลากระป๋อง	 ซึ่ง		

สามารถรับประทานกระดูกปลาได้	 หรือดื่มนมพร่องไขมันเนย	 ผัก		

ผลไม้	เต้าหู้	เป็นต้น	

	 4.	 งดการดื่มสุรา	กาแฟ	รวมทั้งงดการสูบบุหรี่	อาหารเค็มจัด	

	 5.	 ไม่ควรซื้อยารับประทาน	เช่น	ยาลูกกลอน	เพราะมักจะมีสาร		

สเตียรอยด์ผสมอยู่	ทำให้กระดูกพรุนได้โดยไม่รู้ตัว	

	 6.	 การรับประทานยาประเภทฮอร์โมน	 เพื่อเสริมสร้างมวล		

เนื้อกระดูก	ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์เท่านั้น	

	 7.	 พยายามให้กระดูกสันหลังตั้งตรง	 ขณะที่มีอิริยาบถต่าง	 ๆ			

หลีกเลี่ยงการก้มการโก่งโค้งโดยไม่จำเป็น	

	 ●	 การหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่จำเป็น
	 	 	 ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรที่ เกิดผลข้างเคียงหรือผลที่		

ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยามากที่สุด	 ผู้ที่มีอายุตั้งแต่	 70	 ปีขึ้นไปจะพบ		

ผลข้างเคียงนี้มากเป็น	3	เท่าของคนที่อายุน้อยกว่า	50	ปี	นอกจากนี้			

ยังเป็นสาเหตุทำให้ผู้สูงอายุต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลถึง		

มากกว่า	15%	ของผู้ป่วยที่ได้ยาจากแพทย์	สิ่งที่น่าสนใจคือ	ลักษณะ		

ของผลข้างเคียงในผู้สูงอายุจะไม่เหมือนในผู้ป่วยกลุ่มอื่น	 ที่มักเด่นไป		

ทางผื่นผิวหนัง	 และอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหารที่ผู้สูงอายุ		

บอกได้เอง	 มักจะเป็นอาการผิดปกติในทางเดินอาหาร	 แต่ที่ เป็น		

สาเหตุของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเกิดจากดุลย์เกลือแร่		

ผิดปกติ	และระบบไหลเวียนโลหิตมากที่สุด	

	 	 สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ผู้สูงอายุแพ้ยาได้ง่าย	 คือ	 การใช้ยา		
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มากชนิดเกินไป	 การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา		

เนื่องจากความชรา	 และความผิดพลาดที่เกิด		

ขึ้นจากมนุษย์	

	 	 	 การใช้ยามากชนิดเกินไป	ความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียง		

จากยาเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อชนิดของยาเพิ่มขึ้น	พบว่า	การใช้ยามากกว่า			

4	 ตัว	 เป็นปัจจัยเสี่ยงสูงสุดต่อการเกิดปฏิกริยานี้สาเหตุที่พบบ่อย		

ในผู้สูงอายุ	ได้แก่	

	 	 	 ◆	 การที่ผู้สูงอายุมักจะมีพยาธิสภาพหลาย	 ๆ	 ระบบใน		

ขณะใดขณะหนึ่ง	ย่อมส่งผลให้ชนิดของยาที่ได้รับเพิ่มขึ้น	

	 	 	 ◆	 การใช้ยาที่ ไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์	 เช่น			

อาการนอนไม่หลับในเวลากลางคืนกับการใช้ยานอนหลับ	 ซึ่งผู้ป่วย		

อาจจะนอนหลับในช่วงกลางวันจนพอแล้ว	 โดยเฉพาะช่วงที่เจ็บป่วย		

ในโรงพยาบาล	 อาการที่ไม่ถ่ายอุจจาระทุกวันกับการใช้ยาระบาย		

เรื้อรัง	 ผู้สูงอายุควรเข้าใจว่า	 การไม่ถ่ายอุจจาระทุกวันแต่อาจถ่าย		

เว้นวันบ้างไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	

	 	 	 ◆	 ระบบการให้บริการทางการแพทย์ที่ ไม่ผ่านแพทย์		

ประจำตัว	 ผู้ป่วยสามารถซื้อยาเองได้อย่างอิสระ	 หรืออาจไปพบ		

แพทย์ในแต่ละสาขาเฉพาะทาง	 โดยที่ไม่มีแพทย์คนใดรับรู้ว่าผู้ป่วย		

กำลังได้รับยาอะไรอยู่บ้าง	 ทำให้ผู้ป่วยได้รับยามากชนิดเกินความ		

จำเป็นได้บ่อย	 โดยเฉพาะยาที่ผู้ป่วยซื้อมารับประทานเองมักจะ		

ไม่บอกแพทย์	 เพราะคิดว่าไม่ใช่ยา	 รวมทั้งยาที่แฝงมาในรูปของ		

ยาแผนโบราณ	 ซึ่งยากต่อการพิสูจน์ว่าทำจากอะไร	 มีผลข้างเคียง		

อะไรบ้าง	เนื่องจากไม่มีเอกสารหรือฉลากยาชัดเจน	

	 ●	 ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากมนุษย์
	 ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ป่วยสูงอายุเองก็มีส่วน		
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สำคัญอย่างมากในการเกิด	ผลข้างเคียงจากยาได้บ่อย	ๆ	ได้แก่	

 1. การจัดหายามาใช้เองโดยไม่ได้พบแพทย์เลย

	 ผู้ป่วยสูงอายุจำนวนมากมักไม่ชอบมาพบแพทย์	 เนื่องจาก		

ข้อจำกัดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ	 ทางด้านร่างกาย	 ได้แก่	 การมี

พยาธิสภาพหลายระบบที่ทำให้การเคลื่อนไหวลำบาก	 เช่น	 ข้อเสื่อม	

ภาวะหัวใจวาย	อัมพาต	ทางด้านจิตใจ	 เช่น	 ไม่อยากรบกวนให้ผู้ดูแล		

พามาโรงพยาบาล	รู้สึกเป็นคนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้	ข้อจำกัด		

ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ	 เช่น	การคมนาคมไม่สะดวก	ปัญหาทาง		

ด้านค่าใช้จ่าย		

 2. การสะสมยา

	 ผู้ป่ วยสู งอายุจะเก็บสะสมยาไว้	 แต่ ไม่ ได้ รับประทาน	 หรือ		

รับประทานไม่หมด	 คราวใดที่มีอาการเจ็บป่วยก็จะเลือกรับประทาน		

จากยาที่สะสมไว้	 ชนิดที่เคยรับประทานได้ผล	 โดยยานั้นอาจจะหมด		

อายุแล้วหรือมีข้อห้ามใช้ยานั้นเกิดขึ้นใหม่ ในขณะที่ รับประทาน			

เพราะฉะนั้น	 เมื่อใดที่ไปพบแพทย์จึงควรนำยาที่กำลังรับประทานอยู่		

ไปให้ดูทุกครั้ง	

 3. การรับประทานยาไม่สม่ำเสมอ

	 ยาที่ต้องรับประทานเป็นเวลายาวนานเนื่องจากโรคเรื้อรังที่เป็น		

อยู่	 พบว่า	 ผู้ป่วยมักรับประทานเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนยาที่แพทย์		

สั่ง	ผลเสียทำให้โรคกำเริบขึ้นจากขาดยาควบคุม	เกิดผลข้างเคียงจาก		

ยาที่รับประทานร่วมกัน	สาเหตุที่พบบ่อยมีดังนี้	

	 	 3.1	 ได้รับยาหลายชนิด	 บางชนิดรับประทานยาหลายครั้ง		

ในแต่ละวันและยาวนาน	

	 	 3.2	เกิดผลข้างเคียงจากยาจึงหยุดยาเองแล้วไม่บอกแพทย์	

	 	 3.3	สายตาไม่ดีหรือฉลากยาเขียนไม่ชัดเจน	
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	 	 3.4	ความจำลดลงจากภาวะสมองเสื่อมระยะแรก	

	 	 3.5	ผู้ป่วยไม่เข้าใจวิธีการใช้ยาที่แพทย์สั่ง	

	 	 3.6	ทัศนคติของผู้ป่วยต่อยาว่าทำให้อาการดีขึ้นจริงหรือไม่	

	

7. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ
	 ปัญหาโรคติดเชื้อของผู้สูงอายุ	โดยเฉพาะโรคติดเชื้อของทางเดิน

หายใจส่วนล่าง	 เช่น	 โรคปอดอักเสบเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่		

สำคัญอย่างหนึ่ง	 ซึ่งทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากร		

กลุ่มนี้	 ทั้งนี้	 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิคุ้มกันจากความชรา		

เองการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินหายใจ	 รวมทั้ งการมีโรค		

ประจำตัวบางชนิด	 เช่น	 โรคเบาหวาน	 โรคหัวใจวายเรื้อรัง	 หรือโรค		

ปอดอุดกั้นเรื้อรัง	 ซึ่งมีผลทำให้เกิดโรคปอดอักเสบได้ง่ายและหายช้า			

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจส่วนบน		

นำมาก่อน	

	 โรคไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุที่สำคัญของความพิการ	 และการ		

เสียชีวิตของผู้สูงอายุทั้งที่มีและไม่มีโรคประจำตัวมาก่อนโรคไข้หวัด		

ใหญ่เป็นโรค	ซึ่งสามารถป้องกันได้ผลด้วยการฉีดวัคซีนพบว่า	การฉีด		

วัคซีนดังกล่าวให้แก่ผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา	 ช่วยลดการเกิดโรค		

ปอดอักเสบ	 ลดอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	 ลดอัตรา		

การเสียชีวิตและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล		

ได้จากประสิทธิภาพของวัคซีนดังกล่าว	 ทำให้กระทรวงสาธารณสุข		

ของประเทศอังกฤษ	 แนะนำให้ฉีดวัคซีนดังกล่าวให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่		

ในบ้านพักคนชรา	 ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา		

แนะนำให้ผู้สูงอายุ	 (อายุมากกว่า	 65	 ปี)	 ทุกคน

ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี	
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	 ปัจจุบันพบว่า	 ประชากรที่เป็นผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	

และเป็นที่ทำนายไว้ล่วงหน้าว่ าภายในอีก	 2	 ทศวรรษข้างหน้า	

จำนวนผู้ที่มีอายุมากกว่า	 65	 ปี	 จะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	 3	 เท่า	 และ		

ในจำนวนนี้จะเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจำนวนหนึ่ง	 ทำให้ปริมาณผู้ป่วย		

โรคไตเรื้อรังที่จะกลายเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเพิ่มขึ้นด้วย			

ขณะนี้ปริมาณผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องได้รับการบำบัด		

ทดแทนไตมีจำนวนเพิ่มขึ้นทั้งในยุโรป	 สหรัฐอเมริกา	 และในสหรัฐ		

อเมริกาผู้ป่วยที่ฟอกเลือดเป็นผู้สูงอายุ	(มากกว่า	65	ปี)	ถึงร้อยละ	40			

จากการศึกษาในอดีตพบว่า	 ผู้ป่วยโรคไตที่มีอายุมากมักจะเสียชีวิต

จากโรคหัวใจและหลอดเลือดก่อนที่การทำงานของไตจะลดลงจน		

ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตหรือปลูกถ่ายไต	 ผู้ป่วยสูงอายุจะต้อง		

ได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะมีโรคร่วมเพิ่มขึ้น	 เช่น	 การอ่อนเพลีย			

ความจำเสื่อม	 การพาออกไปรับการตรวจก็ลำบากกว่าผู้อ่อนวัย	 กว่า			

ส่วนใหญ่ร้อยละ	50	จะมีโรคร่วมมากกว่า	5	โรคขึ้นไปถ้าอยู่เกิน	65	ปี	

	 โรคร่วมที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ	

	 ●	 สายตามองไม่ชัด	

	 ●	 ภาวะการได้ยินบกพร่อง	

	 ●	 ปัญหาการเข้าสังคม	

	 ●	 ทุพโภชนาการ	

	 ●	 โดดเดี่ยว	ไม่มีผู้ดูแล	

อจ.พญ.ธนันดา	ตระการวนิช	
หัวหน้าหน่วยโรคไต	

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	

โรคไตในผู้สูงอายุ
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	 ●	 ความจำเสื่อม		

	 ●	 ทำกิจวัตรประจำวันลดลง	

	 ●	 ลืมง่าย	

	 ●	 เดินไม่ถนัด	

	 ●	 กลั้นปัสสาวะ/อุจจาระไม่ได้	

	 ●	 ปัญหาด้านครอบครัว	

	 ●	 ความกังวล,	ซึมเศร้า	

	 ●	 ได้รับยาหลายชนิด	

	 เทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยยืดอายุและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

ได้เพิ่มขึ้นอาทิ	 เช่น	 การใส่บอลลูนเข้าหลอดเลือดหัวใจ	 การผ่าตัด

ตัอกระจก	 มียาลดไขมันที่มีประสิทธิภาพ	 แต่เมื่ออายุมากขึ้นก็จะพบ		

อุบัติการณ์ผู้ป่วยไตเรื้อรังเพิ่มขึ้นตามไปด้วย	

	

โรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้นตามอายุ
	 เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้น	 การทำงานของไตจะ		

ลดลง	 และอุบัติการณ์ของผู้ป่วยที่ต้องทำการบำบัดทดแทนไตผู้ป่วย		

สูงอายุก็เพิ่มขึ้นด้วย	 เกณฑ์การวินิจฉัยโรคไตในผู้สูงอายุจะไม่ต่าง		

จากกลุ่มอายุอื่น	 อายุที่ เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ เกิดโรคไต		

โดยเฉพาะถ้าอายุมากกว่า	 60	 ปี	 แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมารักษา		

ด้วยการบำบัดทดแทนไต	 หรือกลายเป็นไตวายระยะสุดท้ายไปหมด			

บางคนก็สามารถคงระดับการทำงานของไตอยู่ ในขนาดเดิมไปได้		

นาน	 ๆ	 อัตราการเสื่อมของไตโดยทั่วไปจะลดลง	 1	 มล./นาที/พื้นที่		

ผิวกาย	1.73	ม.2	หลังอายุ	 40	ปี	หรือลดลงจากค่า	130	มล./นาที/

พื้นที่ผิวกาย	1.73	ม.2	เหลือ	80	มล./นาที	ในช่วงอายุ	30-80	ปี	
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การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในผู้สูงอายุ
	 เมื่อไตเสื่อมทำให้โอกาสมีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น	เช่น	โรคหัวใจ		

หรือหลอดเลือดในสมอง	 ทั้งในผู้สูงอายุและผู้ที่อายุน้อยกว่า	 อย่างไร

ก็ดี	การศึกษาในทหาร	2.5	ล้านคน	พบว่า	แม้อายุจะมากกว่า	65	ปี			

การที่ไตเสื่อมลงเล็กน้อยไม่ได้ทำให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ		

และหลอดเลือดเพิ่มขึ้น	(eGFR	อยู่ในช่วง	45-59	มล./นาที/1.73	ม.2)			

การทำงานของไตที่จะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มอัตราการตายอยู่ในช่วง		

ต่ำกว่า	30	มล/นาที/1.73	ม.2	โดยเฉพาะถ้าน้อยกว่า	15	มล./นาที/

1.73	 ม.2	 และถ้ายังมีโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะมาก	 จะมีโอกาส		

ไตเสื่อมเพิ่มขึ้น	

	

การควบคุมความดันโลหิต
	 การควบคุมความดันโลหิตเป็นหัวใจของการชะลอการเสื่อมของ

ไตเพราะจะลดอุบัติการณ์ของทั้งการเกิดโรคหัวใจและโรคไต	 สำหรับ		

ผู้สูงอายุควรควบคุมให้ความดันอยู่ในช่วง	 130-159	 มม.ปรอท	 สำหรับ		

ความดันตัวบน	 และ	 70-89	 มม.ปรอท	 สำหรับความดันตัวล่าง			

(diastolic)	หรือ	140/90	มม.ปรอท	ถ้าอายุมากกว่า	80	ปี	

	 การควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยสูงอายุจะแตกต่างจากผู้ที่มี		

อายุน้อยกว่าคือ	 ในผู้ป่วยสูงอายุจะมีความไวต่อยาเปลี่ยนไป	 ยาบางชนิด			

เช่น	 ยาขับปัสสาวะเสริมฤทธิ์กับยากลุ่มเอซีอีไอ			

(ACE	inhibitors)	ได้เพิ่มขึ้น	ไม่ควรใช้ยาบางกลุ่ม		

ร่วมกันเพราะจะเกิดผลข้างเคียงเพิ่มขึ้น	เช่น	เบต้า		

บล็อกเกอร์	 ร่วมกับยาต้านแคลเซียมชนิด	 non-		

dihydropyridine	เช่น	verapamil	เป็นต้น	เพราะ		

ทำให้ฤทธิ์การกดหัวใจรุนแรงขึ้น	การใช้ยาแอลฟา		
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บล๊อกเกอร์	 เช่น	 cardura	 ก็อาจทำให้เกิดปัสสาวะคั่งได้	 ส่วนใหญ่		

ในผู้ป่วยสูงอายุมักต้องใช้ยาหลายชนิดในการควบคุมความดันโลหิต	

	 การลดอาหารเสริมจะช่วยปกป้องไต	 ทำให้ไตเสื่อมช้าลง	 ช่วย		

ลดความดันโลหิต	 ลดอุบัติการณ์ของโรคหัวใจและหลอดเลือด	 ซึ่ง		

จะเห็นผลได้เช่นกัน	 ในผู้ป่วยสูงอายุแนะนำให้ลดเกลือเหลือน้อยกว่า		

วันละ	2	กรัม	(หรือเท่ากับเกลือแกง	1	ช้อนชา)		

	

ยาลดไขมัน
	 การใช้ยาลดไขในในกลุ่ม	 Statin	 ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า	 จะ		

ได้ผลในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังหรือไม่	

	

การควบคุมเบาหวาน
	 เป็นที่ทราบกันดีว่า	 โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายปัจจุบันมี		

สาเหตุจากเบาหวาน	 ดังนั้น	 การควบคุมระดับน้ำตาลร่วมกับการ		

ให้ยากลุ่มเอซีอีไอ	 หรือเออาร์บี	 จะช่วยชะลอดการเสื่อมของไต	 โดย		

การควบคุมเบาหวานควรเน้นคุมให้ระดับน้ำตาลสะสม	 (HbA1C)			

น้อยกว่าร้อยละ	7	

	

การฟื้นฟูโดยกายภาพบำบัด
	 จะช่วยทำให้อายุยืนยาวขึ้น	 เพราะผู้สูงอายุมักจะอ่อนเพลีย		

ไม่มีแรง	 การออกกำลังกายจะช่วยให้สภาพร่างกายและจิตใจดีขึ้น	

โดยเฉพาะผู้ที่อายุไม่ถึง	 70	 ปี	 แต่ถ้าอายุมากกว่านี้ต้องปรับระดับ

การออกกำลังกายตามสภาพที่จะทำได้	 โดยทั่วไปถ้าร่างกายสามารถ

รับได้แนะนำให้ออกกำลังกายประมาณวันละ	 30	 นาที	 5	 ครั้งต่อ

สัปดาห์		
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การดูแลโดยสังคมรอบข้าง
	 ผู้ป่วยสูงอายุมักจะเคลื่อนไหวด้วยตัวเอง		

และเดินทางลำบาก	 บางครั้งอาจต้องอยู่ใน		

สถานดูแลคนชรา	 ในผู้ที่อายุมากกว่า	 80	 ปี			

เมื่อเริ่มต้นทำการบำบัดทดแทนไตจะยิ่งทำให้การเคลื่อนไหวลำบาก		

มากขึ้น	ซึ่งการเตรียมผู้ดูแลเป็นเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่ง	

	

ภาวะซีด
	 ควรได้รับการแก้ไขเพราะผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจะมีภาวะซีดร่วมด้วย		

เสมอ	 การแก้ไขสามารถกระทำได้โดยให้ยาบำรุงเลือด	 ร่วมกับกรด

โฟลิกและการฉีดยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือด	

	

การใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ
	 พึงระลึกว่า	 ผู้ป่วยสูงอายุทนการรับประทานยาไม่ได้ดีเท่าผู้ที่		

อายุน้อยกว่า	 ควรหลีกเลี่ยงยาที่มีพิษต่อไต	 เช่น	 ยาแก้ปวดกลุ่ม			

NSAIDS,	 ยาปฏิชีวนะบางชนิดที่มีพิษต่อร่างกาย	 เช่น	 เจนต้าไมซิน			

การฉีดสีเพื่อเอ็กซเรย์	 อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของไตได้	 ควร		

ต้องระวังมาก	

	

การบำบัดทดแทนไต
	 ปัจจุบันผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทน		

ไต	 มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น	 แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยของผู้ป่วย		

สูงอายุเหล่านี้ที่ใช้วิธีการรักษาแบบประคับประคอง	 (conservative			

treatment)	เฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า	85	ปี	
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	 การตัดสินว่าจะเริ่มทำการฟอกเลือดในผู้ที่สูงอายุก็ค่อนข้าง		

ลำบาก	 เพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีปัญหาอื่น	 ๆ	 รวมด้วย	 เช่น	 สภาวะ		

เศรษฐกิจ	 การเคลื่อนย้ายมาเพื่อทำการฟอกเลือด	 และยังมีรายงาน		

อีกด้วยว่าการฟอกเลือดเร็วไปอาจทำให้ไตเสื่อมเร็วมากขึ้น	 การ		

ตัดสินใจเริ่มบำบัดทดแทนไต	 ควรจะต้องตัดสินใจร่วมกันระหว่าง		

แพทย์ผู้ดูแลหรือแม้แต่กับตัวผู้ป่วยเอง	 อาจจะลองทำการบำบัด		

ทดแทนไตในระยะสั้นแล้วดูผลการตอบสนองว่าเป็นอย่างไร	 สภาพ		

ผู้ป่วยดีขึ้นหรือไม่ก่อนจะตัดสินใจทำต่อระยะยาว	 ส่วนใหญ่ผู้ป่วย		

สูงอายุอาจไม่จำเป็นต้องเตรียมทำผ่าตัดไว้ก่อนเพราะต้องใช้เวลา		

รอนานกว่าเส้นจะใช้ได้และผู้ป่วยอายุมากแล้ว	 อาจมีจำนวนหนึ่ง		

ที่เสียชีวิตไปก่อน	การใช้ท่อสวนแทง	เช่น	Perm	cath	หรือ	Double			

lumen	 ก็ต้องระวังการติดเชื้อด้วยเช่นกัน	 ผู้ป่วยสูงอายุอาจจะได้		

ประโยชน์จากการทำการบำบัดทดแทนไตที่บ้าน	 (Home	 hemo-		

dialysis)	มากกว่าถ้าสามารถทำได้	

	

	

	

	

	

	

	

	

จะเลือกบำบัดทดแทนไตหรือไม่ทำ
	 มีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าควรจะทำการบำบัดทดแทนไตหรือไม่ในผู้ป่วย		

สูงอายุ	 โดยเฉพาะในผู้ที่มี โรคร่วมมากหลายโรค	 ดังนั้น	 เมื่อการ		
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ทำงานของไตลดลงน้อยกว่า	 20	 มล./นาที/1.73	 ม.2	 จะต้องเตรียม		

แผนการดูแลรักษาไว้	 และคำนึงถึงช่วงอายุที่คาดว่าจะเหลืออยู่ของ		

ผู้ป่วยว่าจะคุ้มค่าหรือไม่	 ควรจะต้องให้ผู้ป่วยมีสิทธิ์ร่วมในการตัดสินใจ		

ถ้าสามารถทำได้	 มีการศึกษาย้อนหลังในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่อายุ		

มากกว่า	 75	 ปี	 ที่มีโรคร่วมมากกว่า	 2	 โรค	 พบว่าอัตราการรอดชีวิต		

ไม่แตกต่างกัน	ไม่ว่าผู้ป่วยจะทำการบำบัดทดแทนไตหรือไม่	

	

การหยุดบำบัดทดแทนไต
	 มีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่ งที่ประสงค์จะหยุดการบำบัดทดแทนไต	 ซึ่ ง		

ทำให้มีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้น	 ถ้าผู้ป่วยตัดสินใจหยุดการรักษา	 อาจ		

ต้องหันมาดูแลแบบประคับประคองอย่างเต็มที่	 เช่น	 ควบคุมอาการ		

อาเจียน	หอบเหนื่อย	อาการปวด	เป็นต้น	

	

การปลูกถ่ายไต
	 ผู้ ป่ วยสู งอายุก็สามารถรักษาด้วยการผ่ าตัดปลูกถ่ ายไตได้			

ถ้าสุขภาพยังแข็งแรงแต่พึงระวังผลข้างเคียงจากการติดเชื้อ	 การ		

เกิดมะเร็งและโรคหัวใจแทรกซ้อนได้มากกว่าคนที่อายุน้อย	 แต่ข้อดี		

คือ	 การสลัดไตจะเกิดน้อยลงเพราะระบบภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุจะ		

ทำงานน้อยลง	

	

สรุป
	 เนื่องจากปัจจุบันประชากรมีอายุเพิ่มขึ้น	 จึงพบโรคไตเรื้อรัง		

เพิ่มขึ้นไปด้วย	 และอาจพบร่วมกับโรคระบบอื่น	 ๆ	 การดูแลผู้ป่วย		

กลุ่มนี้อาจต้องใช้อาศัยการดูแลหลาย	 ๆ	 ด้าน	 รวมทั้ งการดูแล		

สภาพแวดล้อม	 และเศรษฐานะด้วย	 ทางเลือกหนึ่งของการรักษา		
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นอกจากการบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยระยะสุดท้าย	 คือ	 การรักษาแบบ		

ประคับประคอง	 โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคร่วมหลายโรค	 ผู้ป่วยบางราย		

อาจไปทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้	การตัดสินใจร่วมกันระหว่างแพทย์			

ผู้ป่วย	 และญาติในการเลือกทางออก	 และแนวทางการรักษาแก่ผู้ป่วย			

จะเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเหล่านี้	

เอกสารอ้างอิง
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	 โรคไตจัดเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง	 ผู้ที่ เป็นโรคไตมักมีกิจกรรม		

ทางกาย	 และการออกกำลังกายน้อยกว่าผู้ที่ ไม่ เป็นโรคไต	 ความ		

สามารถของร่างกายในการทำงาน	 หรือการออกกำลังกายสามารถ		

วัดได้จากอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกาย	 โดยพบว่า	 ผู้ที่		

ใช้ออกซิเจนสูงสุดได้มากกว่าจะมีสมรรถภาพทางกายที่ดีกว่า	 จาก		

งานวิจัยพบว่า	 ผู้ที่เป็นโรคไตจะใช้ออกซิเจนสูงสุดได้น้อยกว่าผู้ที่ไต		

ทำงานปกติ	 เนื่องจากโรคไตเป็นโรคที่มีผลกระทบต่ออวัยวะหลาย		

ระบบของร่างกาย	 การไม่ออกกำลังกายเป็นความเสี่ยงสำคัญของ		

การเกิดโรคไตเรื้อรัง	 และเป็นปัจจัยที่ทำนายการเสียชีวิตจากโรค		

หัวใจ	 และหลอดเลือดของผู้ที่ เป็นโรคไต	 การออกกำลังกายอย่าง		

สม่ำเสมอจะเพิ่มอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกายได้	 ประมาณ			

23-29%	 รวมทั้งช่วยให้หัวใจแข็งแรง	 กล้ามเนื้อแข็งแรง	 และไต		

ทำงานได้ดีขึ้น	 นอกจากนี้	 ผู้ที่เป็น		

โรคไตมักมีโรคร่วมอื่นอยู่ด้วย	 เช่น			

ความดันเลือดสูง	 เบาหวาน	 การ		

ออกกำลังกายก็ช่วยให้การควบคุม		

โรคเหล่านี้ดีขึ้น	เมื่อโรคร่วม	ซึ่งมีผล		

ต่อการทำงานของไตดีขึ้น	 จะช่วย

ชะลอความเสื่อมของโรคไตได้ด้วย	

รศ.พญ.ปิยะภัทร	เดชพระธรรม	
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู	

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	

การออกกำลังกายในผู้สูงวัย
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	 โรคไตเป็นโรคที่พบมากในวัยสูงอายุ			

ซึ่งเป็นวัยที่มีความเสื่อมถอยของระบบ		

การทำงานต่าง	 ๆ	 ในร่างกาย	 ส่งผลให้		

สมรรถภาพของร่างกายลดลง	ทั้งในด้าน		

ความสามารถของการประกอบกิจกรรม		

และกำลังกล้ามเนื้อ	 หากผู้สูงวัยมีโรคประจำตัว	 เช่น	 ความดันเลือด		

สูง	 เบาหวาน	 ไขมันในเลือดสูง	 โรคหัวใจ	 รวมทั้งโรคไต	 ยิ่งส่งผลให้		

ผู้ สู งวั ยมีสมรรถภาพทางกายที่ ถดถอยลงอย่ างมาก	 และยิ่ ง ไม่		

ออกกำลัง	 เพราะความอ่อนล้าจากโรค	 กลัวภาวะแทรกซ้อนจาก		

การออกกำลังกาย	 โรคเรื้อรังเหล่านี้หากผู้ที่ เป็นไม่ออกกำลังกาย			

การควบคุมโรคจะทำได้ยากขึ้น	 ต้องใช้ยามากขึ้น	 และอาจเกิด		

ผลข้างเคียงจากยา	 ความเสื่อมถอยทางกายมีมากขึ้น	 เกิดภาวะ		

แทรกซ้อน	และนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด	ดังนั้น	การคงสมรรถภาพ		

ร่างกายให้มีความแข็งแรงอยู่ เสมอจึงจำเป็นลดภาวะแทรกซ้อน		

ที่จะเกิดขึ้นทั้งจากโรคประจำตัวต่าง	 ๆ	 และความเสื่อมถอยตามวัย			

อีกทั้งคงความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง	 และเป็นยาอายุวัฒนะ		

ช่วยให้มีอายุยืนยาวอย่างสุขภาพดีด้วย	

	 การส่งเสริมสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุ	 และผู้ที่เป็นโรคไต

ทำได้	 2	 แบบ	 คือ	 การเคลื่อนไหวร่างกาย	 และการออกกำลังกาย	

การเคลื่อนไหนร่างกาย	 หมายถึง	 การเคลื่อนไหวร่างกายในกิจวัตร

ประจำวันทุกชนิดให้มีความกระฉับกระเฉงไม่อยู่นิ่ง	 เช่น	 การทำงาน

บ้าน	 การเดินไปยังที่ต่าง	 ๆ	 แทนการใช้รถ	 การออกกำลังกาย	 และ		

การเล่นกีฬาชนิดต่าง	 ๆ	 เป็นต้น	 ส่วนการออกกำลังกาย	 หมายถึง			

การเคลื่อนไหวร่างกายที่มีการวางแผน	หรือการเตรียมตัว	 โดยจะเป็น		

กิจกรรมที่มีการกระทำซ้ำ	 ๆ	 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มหรือคงไว้ซึ่ง		
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สมรรถภาพทางร่างกาย	 เช่น	 เดินออกกำลังกาย	 เต้นรำ	 รำไท้เก๊ก			

โยคะ	 ว่ายน้ำ	 รวมทั้งการเล่นกีฬาชนิดต่าง	 ๆ	 เป็นต้น	 จะเห็นได้ว่า			

การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่ งของการเคลื่อนไหวร่างกาย	 ผู้ที่		

ไม่แข็งแรงควรเริ่มด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายก่อน	 หากพร้อมที่จะ		

ทำการออกกำลังกาย	 ผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นโรคไตทุกรายควรปรึกษา		

แพทย์	 เพื่อตรวจสุขภาพให้แน่ใจว่าสามารถออกกำลังกายได้อย่าง		

ปลอดภัย	

	

ประโยชน์ของการออกกำลังกาย
	 1.	 จากภาวะโรคเรื้อรังต่าง	 ๆ	 ส่งผลให้หลอดเลือดแข็งตัว	 และ

ขยายตัวไม่ดี	 เกิดการตีบตันได้ง่าย	 เมื่อออกกำลังกายหลอดเลือดจะ		

แข็งตัวลดลงและขยายตัวได้ดีขึ้น	 ส่งผลให้การควบคุมความดันเลือด		

ดีขึ้น	

	 2.	 เมื่อออกกำลังกายกล้ามเนื้อหัวใจจะหดตัว	 และขยายตัวได้ดี		

ขึ้น	 สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่าง	 ๆ	 ของร่างกายได้ดีขึ้น	 การ		

เต้นของหัวใจเมื่อทำกิจกรรมต่าง	 ๆ	 มีความแปรปรวนลดลง	 ลดการ		

เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ	

	 3.	 ไขมันที่สะสมบริเวณรอบเอว	 หน้าท้อง	 และอวัยวะภายใน		

ลดลง	 คุมน้ำหนักได้ดีขึ้น	 นอกจากนี้	 ระดับไขมันในเลือดชนิด	 LDL			

และไตรกลีเซอไรด์จะลดลง	 และเพิ่มระดับของไขมันในเลือดชนิด			

HDL	

	 4.	 การออกกำลังกายจะทำให้น้ำหนักลดลง	 กล้ามเนื้อใช้น้ำตาล		

ได้ดีขึ้น	จงลดโอกาสเกิดโรคเบาหวาน	

	 5.	 กล้ามเนื้อมีขนาดเพิ่มขึ้น	แข็งแรงมากขึ้น	ลดการหกล้ม	
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	 6.	 ความหนาแน่นของกระดูกเพิ่มขึ้น	 ลดภาวะกระดูกพรุนตาม

วัย	และลดความเสี่ยงการเกิดกระดูกหัก	

	 7.	 ในคนที่ยังไม่เป็นสมองเสื่อม	 สามารถชะลอการเกิดสมอง		

เสื่อมได้	 เพราะการออกกำลังกายทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองเพิ่มขึ้น			

การซ่อมแซมรวมทั้งการสร้างโครงข่ายประสาทสมองมีมากขึ้น	 ทำให้		

คิดเร็ว	และความจำดีขึ้น	

	 8.	 ลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งชนิดต่าง	ๆ	ได้แก่	ลำไส้ใหญ่			

เต้านม	ต่อมลูกหมาก	ปอดและกระดูก	

	 9.	 ทำให้การนอนหลับดีขึ้น	

	 10.	เพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระ	ช่วยชะลอความชราลงได้	

	 11.	เพิ่มภูมิคุ้มกันโรค	จากเซลล์เม็ดเลือดขาวทำงานได้ดีขึ้น	

	

ควรออกกำลังกายอย่างไร
	 ผู้ที่เป็นโรคทุกระยะตั้งแต่ก่อนฟอกไต	ระยะฟอกได	โรคไตระยะ		

สุดท้าย	 และผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนไต	 ล้วนแต่ได้รับประโยชน์จากการ		

ออกกำลังกายทั้งสิ้น	 หากการออกกำลังกายนั้นถูกต้องและเหมาะสม		

กับสภาพของผู้ที่เป็นโรคแต่ละราย	 และแต่ละรายย่อมได้รับประโยชน์		

จากการออกกำลังกายทั้งสิ้น	 ในปี	 ค.ศ.	 2007	 วิทยาลัยเวชศาสตร์		

การกีฬาและสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา	 แนะนำว่าผู้ที่มี		

โรคเรื้อรังรวมทั้งโรคไต	 อายุ	 50-64	 ปี	 ควรมีการเคลื่อนไหวร่างกาย			

หรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตามแนวทางการเคลื่อนไหวร่างกาย		

เดียวกับผู้สูงอายุ	ดังต่อไปนี้	

	 1.การออกกำลังกายเพื่อให้ปอดและหัวใจแข็งแรง			

หรือเรียกว่า	การออกกำลังกายแบบแอโรบิก	
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	 	 วิธีการมี	3	ระยะ	คือ	

	 	 1.1	 ระยะอบอุ่นร่างกายประมาณ	 10-15	 นาที	 เพื่อเตรียม

กล้ามเนื้อให้พร้อมสำหรับการออกกำลังกาย	 ลดการบาดเจ็บที่อาจจะ		

เกิดขึ้นต่อหัวใจและกล้ามเนื้อ	

	 	 1.2	 ระยะออกกำลังกาย	 โดยออกกำลังกายตามชนิดที่ต้องการ			

ในผู้สูงอายุอาจทำได้หลายชนิด	ได้แก่	การเดิน	การปั่นจักรยาน	การ		

เต้นรำ	เป็นต้น	

 ระยะเวลาของการออกกำลังกาย ควรออกกำลังกายระดับ		

ปานกลาง	 อย่างน้อยวันละ	 30	 นาที	 อาจทำแบบต่อเนื่องกัน	 หรือ

แบบไม่ต่อเนื่อง	โดยสะสมครั้งละ	10	นาที	ให้ได้	30	นาที	 เนื่องจาก

ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป	

อาจไม่สามารถออกกำลังกายได้ถึง	30	นาทีต่อวัน	ในวันที่มีเวลามาก

อาจทำการออกกำลังกายนานกว่าวันอื่น	 ๆ	 ทั้งนี้	 เพื่อรวมระยะเวลา

การออกกำลังกายแล้วควรได้ เท่ากับ	 150	 นาทีต่อสัปดาห์	 หาก

เป็นการออกกำลังกายระดับหนักควรทำวันละ	 20	 นาที	 หรือรวม

ทั้งหมดเท่ากับ	75	นาทีต่อสัปดาห์	

 ความถี่ของการออกกำลังกาย อย่างน้อย	 5	 วันต่อสัปดาห์			

สำหรับการออกกำลังกายระดับปานกลาง	 หรือ	 3	 วันต่อสัปดาห์		

สำหรับการออกกำลังกายระดับหนัก	

 ระดับความหนักของการออกกำลังกาย ทั้งนี้	 ต้องมีระดับ		

ความหนักของการออกกำลังกายที่ เพียงพอในการเต้นหัวใจ	 หรือ

ระดับปานกลาง	กล่าวคือ	ต้องออกกำลังกายให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น	หรือ		

หายใจเร็วขึ้นกว่าปกติเล็กน้อย	 มีเหงื่อออกซึม	 ๆ	 และไม่เหนื่อย		

จนเกินไป	 เนื่องจากผู้สูงวันแต่ละคนจะมีสมรรถภาพทางกายที่ต่าง		

กัน	 ระดับความหนักของการออกกำลังกาย	 จึงประมาณจากคะแนน		
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ความเหนื่อยของการออกกำลังกาย	 โดยเมื่อนั่งนิ่ง	 ๆ	 ค่าคะแนน		

ความเหนื่อยเท่ากับ	 0	 และคะแนน	 10	 เท่ากับเหนื่อยมากที่สุด			

หากออกกำลังกายระดับปานกลางค่าคะแนนความเหนื่อยเท่ากับ			

5-6	 หากออกกำลังกายระดับหนักให้ค่าคะแนนความเหนื่อยเท่ากับ			

7-8	 นอกจากนี้	 อาจใช้การทดสอบการพูด	 กล่าวคือ	 หากเหนื่อยใน		

ระดับปานกลาง	 จะยังพอพูดประโยคสั้น	 ๆ	 5	 คำต่อเนื่องกันได้	 โดย		

เสียงไม่ขาดช่วง	เช่น	“ขอน้ำดื่มหน่อยคะ/ครับ”	หากเหนื่อยจากการ		

ออกกำลังกายระดับหนักจะพูดเป็นคำ	ๆ	ขาดช่วงไป	

	 ผู้สูงอายุที่แข็งแรง	 อาจออกกำลังกายทั้งระดับปานกลาง	 และ		

ระดับหนักผสมกันใน	1	อาทิตย์ก็ได้	

	 ผู้สูงอายุที่ ไม่แข็งแรง	 อาจไม่สามารถออกกำลังกายที่มีความ		

เหนื่อยระดับปานกลางได้	 ควรเริ่มจากระดับที่สามารถทำได้	 โดย		

ในระยะแรกค่าคะแนนเหนื่อยอาจน้อยกว่า	5	และทำได้ในระยะเวลา		

สั้น	 ๆ	 อย่างไรก็ตาม	 หากทำได้โดยในระยะแรกค่าคะแนนความเหนื่อย		

อาจน้อยกว่า	 5	 และทำได้ในระยะเวลาสั้น	 ๆ	 อย่างไรก็ตาม	 หากทำ		

ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ	 จะสามารถออกกำลังกายได้มากขึ้นเรื่อย	 ๆ			

หากไม่สามารถออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวเป็นแบบแผน	 การ		

ขยับกายหรือ เคลื่ อนไหวร่ า งกายอย่ างสม่ ำ เสมอก็มีประโยชน์		

เช่นเดียวกัน	และดีกว่าการอยู่นิ่ง	ๆ	ไม่เคลื่อนไหวร่างกาย	ในรายที่มี		

โรคร่วมหลายโรคอาจเริ่มการออกกำลังกายภายใต้การดูแลของ		

บุคลากรทางการแพทย์ก่อน	 ซึ่งแพทย์ที่ให้การดูแลจะเป็นผู้แนะนำ			

ในโรงพยาบาลจะมีแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูหั ว ใจ	 ซึ่ งมี เครื่ องมือ		

ตรวจวัดชีพจร	 และการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกาย	 ช่วยให้		

การออกกำลังกายมีความปลอดภัย	 และผู้ที่มารับการออกกำลังกาย		

มีความมั่นใจมากขึ้น	
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	 	 1.3	การผ่อนกำลังใช้เวลาเวลาประมาณ	 15-30	 นาที	 ขึ้น		

กับความแรงของการออกกำลังกาย	 ทำโดยลดความแรงของการ		

ออกกำลังกายลงเรื่อย	 ๆ	 เป็นการเปิดโอกาสให้หัวใจได้ปรับตัวและ		

ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อภายหลังการออกกำลังกายด้วย	

	 2.การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย			

ในวัยสูงอายุข้อต่อ	 และกล้ามเนื้อจะเสียความยืดหยุ่นจากความ		

กระฉับกระเฉงที่ลดลงทำให้เกิดพังผืดที่ข้อและกล้ามเนื้อ	 เกิดข้อยึด		

ติดได้ง่าย	 ผู้สูงอายุจึงควรยืดเหยียดกล้ามเนื้อทั้งแขนและขา	 โดยทำ		

ประมาณ	8-10	ท่า	การยืดเหยียดในแต่ละท่าควรยืดถึงจุดที่กล้ามเนื้อ			

หรือเส้นเอ็นตึง	 แล้วค้างไว้ประมาณ	10-30	 วินาที	 ทำการยืดเหยียด			

2-4	 ครั้งในแต่ละท่า	 และค่อยเพิ่มเวลาการยืดเหยียดเป็น	 60	 วินาที		

ต่อท่า	การออกกำลังกายชนิดนี้สามารถทำได้ทุกวัน	หรือทำอย่างน้อย		

สัปดาห์ละ	 2	 วัน	 การยืดเหยียดจะได้ผลดีที่สุดหากกล้ามเนื้อมีความ		

อบอุ่น	 หรืออาจใช้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นการอบอุ่นร่างกาย			

และผ่อนกำลังก่อนและหลังการออกกำลังกายแบบอื่นก็ได้	

	 3.การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ			

ในวัยสูงอายุความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะลดลงจากใยกล้ามเนื้อ		

ลดลง	 ส่งผลให้ขนาดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลง	 ทำให้		

ผู้สูงอายุมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองลดลงต้องพึ่งพาผู้อื่น			

รวมทั้งความสามารถในการเดินลดลง	เกิดการหกล้มได้ง่าย	

	 ดังนั้น	 จึงควรออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ		

ทั้งแขนและขา	 โดยเน้นที่ขามากกว่าแขน	 เนื่องจากเป็นกล้ามเนื้อ		

มัดใหญ่จะสูญเสียความแข็งแรงได้มากกว่า	 การเพิ่มความแข็งแรงของ		

กล้ามเนื้อนี้อาจใช้เครื่องออกกำลังกายชนิดต่าง	 ๆ	 หรือใช้ตุ้มน้ำหนัก

ก็ได้	 โดยเริ่มจากน้ำหนักน้อยก่อนแล้วค่อย	 ๆ	 เพิ่มขึ้น	 เป้าหมายคือ
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ใช้แรงของกล้ามเนื้อในระดับปานกลางในการยกน้ำหนัก	 กล่าวคือ	

หากไม่มีการยกน้ำหนักแรงที่ใช้ยกเท่ากับ	 0	 หากมีน้ำหนักและใช้		

แรงยกมากที่สุดเท่ากับ	10	ดังนั้น	แรงยกระดับปานกลางเท่ากับ	5-6			

และแรงยกระดับหนักเท่ากับ	 7-8	 ให้ทำการออกกำลังกายชนิดนี้		

ประมาณ	8-10	ท่า	ท่าละ	10-15	ครั้ง	เป็น	1	ชุด	ทำ	2-4	ชุดต่อท่า			

อย่างน้อยสัปดาห์ละ	 2	 วัน	 ที่ไม่ติดกัน	 เพื่อให้กล้ามเนื้อได้พัก	 และ		

ลดการบาดเจ็บ	

	 4.การออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มการทรงตัว	 และการ		

ประสานงานของกล้ามเนื้อ	 ในวัยสูงอายุจะมีความสามารถในการ		

ทรงตัว	 ความคล่องตัวของเดิน	 รวมทั้งการประสานงานของกล้ามเนื้อ		

ลดลง	ส่งผลให้เสียการทรงตัวง่าย	 เช่น	 เดินเซ	สะดุด	และหกล้มแล้ว		

เกิดการบาดเจ็บรุนแรง	 หรือมีกระดูกหักตามมาได้	 การออกกำลังกาย		

ชนิดนี้จะเลียนแบบท่าทางที่ใช้ในชีวิตประจำวัน	 เช่น	 การก้าวเดินไป		

ในทิศทางต่าง	ๆ	ทั้งไปข้างหน้า	ถอยหลัง	และไปด้านข้าง	การลุกยืน		

จากเก้าอี้	 การยืนด้วยขาข้างเดียว	 การยืนและการเดินต่อเท้า	 การ		

ก้าวขึ้นบันได	 การหมุนตัวในจังหวะการเดิน	 เป็นต้น	นอกจากนี้	 การ		

ออกกำลังกายที่มีกิจกรรมเพิ่มทักษาทางกายหลายอย่าง	 เช่น	 รำ		

ไท้เก๊ก	 โยคะ	 ที่มีการเคลื่อนไหวช้า	 ๆ	 สำหรับผู้สูงวัย	 ก็สามารถเพิ่ม		

การทรงตัวและทักษาทางกายได้เช่นกัน	 ควรทำการออกกำลังกาย		

ชนิดนี้ทุกวัน	วันละ	20-30	นาที	

	 ผลของการออกกำลังกายทุกชนิดจะเกิดขึ้นเมื่อมีการออกกำลังกาย		

สม่ำเสมอ	อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย	3-6	เดือน	
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ข้อห้ามของการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
	 ●	 ผู้ที่มีสภาวะทางการแพทย์ไม่คงที่	

	 ●	 ค่าเคมีในเลือดผิดปกติ	 โดยเฉพาะระดับโปแตสเซียมที่สูงหรือ		

	 	 ต่ำเกินไป	

	 ●	 ผู้ที่มีอัตราเต้นหัวใจผิดจังหวะทั้งช้าเกินไปและเร็วเกินไป	

	 ●	 น้ำหนักขึ้นมากกว่า	4	กิโลกรัม	หลังจากฟอกไตครั้งสุดท้าย	

	 ●	 ผู้ที่มีแขนหรือขาบวมผิดปกติ	

	

คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
	 1.	 ผู้สูงอายุที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน	 ต้องปรึกษาแพทย์		

เพื่อตรวจสุขภาพ	 และความพร้อมสำหรับการออกกำลังกายแต่ละ		

ประเภท	

	 2.	 ใส่รองเท้าที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายแต่ละชนิด	

	 3.	 ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยประมาณ	250	มล.	ทั้งก่อน	และ

หลังการออกกำลังกาย	

	 4.	 ใส่เสื้อผ้าที่ช่วยให้เคลื่อนไหวได้ง่ายและระบายเหงื่อได้ดี	

	 5.	 เลี่ยงการออกกำลังกายในสภาพอากาศที่เย็นหรือร้อนเกินไป	

	 6.	 หยุดออกกำลังกายทันทีหากมีอาการผิดปกติ	ดังต่อไปนี้	

	 	 ●	 เจ็บแน่นหน้าอก	 อาจมีอาการปวดร้าวขึ้นไปที่แขน	 คอ	 และ		

	 	 	 กราม	

	 	 ●	 หายใจไม่อิ่ม	

	 	 ●	 เวียนศีรษะ	หรือเป็นลม	

	 	 ●	 หอบเหนื่อยจนนอนราบไม่ได้	 หรือหอบเหนื่อยในเวลา		

	 	 	 กลางคืน	

	 	 ●	 เท้าบวม	
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	 	 ●	 ใจสั่น	หรือเต้นเร็วมากผิดปกติ	

	 	 ●	 ปวดขาเป็นระยะขณะที่เดิน	

	 	 ●	 รู้สึกหัวใจเต้นผิดปกติ	

	 	 ●	 อ่อนล้าอย่างมาก	 เมื่อทำกิจวัตรประจำวันที่เคยทำได้ตาม		

	 	 	 ปกติ	

	 7.	 ควรมีเพื่อนออกกำลังกาย	

	

สรุป
	 ความสามารถทางกายมีความเสื่อมถอยได้	 ทั้ งจากการเข้าสู่		

วัยสูงอายุ	 และการมีโรคเรื้อรังต่าง	 ๆ	 ซึ่งภาวะเหล่านี้หากขาดการ		

เคลื่อนไหวร่างกาย	 และการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม	 จะส่งผล		

ให้ความเสื่อมถอยมีมากขึ้น	 โรคเรื้อรังควบคุมยากขึ้น	 ทำให้โรค		

มีความก้าวหน้า	 เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน	 ภาวะพึ่งพา	 และ		

นำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด	 ในปัจจุบันการเคลื่อนไหวร่างกาย	 และ		

การออกกำลังกายจัดว่าเป็นทั้งการรักษาโรค	 และการป้องกันภาวะ		

ต่าง	 ๆ	 ดังที่กล่าวข้างต้น	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังและผู้สูงวัยมี

สภาวะโรคที่ไม่รุนแรง	 และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข			

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	
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ตัวอย่างท่าออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

1ก. กล้ามเนื้อยกไหล่:
	 กำตุ้มน้ำหนักหงายมือแล้วยกไหล่มาด้านหน้า		
	 ให้สูงระดับไหล่ศอกเหยียดตรง	
	
	
1ข. กล้ามเนื้อกางไหล่:
 นั่งเก้าอี้	เท้าวางที่พื้น	แยกจากกันเท่าความ		
	 กว้างของไหล่	 กำตุ้มน้ำหนักคว่ำมือและ		
	 กางแขนออกข้างลำตัวสูงระดับไหล่	
	
	
1ค. กล้ามเนื้องอศอก:
	 นั่งท่าเดียวกับ	 5ข.	 งอข้อศอก	 90	 องศา			
	 กำตุ้มน้ำหนักหงายมืองอศอกเข้าหาลำตัว	
	
	
1ง. กล้ามเนื้อเหยียดข้อศอก:
	 กำตุ้มน้ำหนัก	 ยกแขนขึ้นตรง	 ใช้มือข้าง		
	 ตรงข้ามประคองต้นแขนไว้	 ค่อย	 ๆ	 งอ		
	 ข้อศอกโดยให้มือชิดหัวไหล่	 แล้วค่อย	 ๆ			
	 เหยียดแขนตรงออกมา	
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1จ. กล้ามเนื้อเหยียดเข่า:
	 นั่งหลังตรงพิงพนักเก้าอี้	 รองผ้าขนหนูใต้		
	 ต้นขาเหยียดเข่าตรง	 เมื่อทำได้ดีขึ้นให้ใส่		
	 ถุงทรายที่ข้อเท้าโดยเริ่มที่น้ำหนักเบาก่อน	
	
	
	
1ฉ. กล้ามเนื้องอสะโพก:
	 ยืนตรงงอสะโพกและงอเข่า	 90	 องศา	 ใน		
	 ระยะแรกใช้มือ	 2	 ข้างเกาะ	 เมื่อทำได้ดีขึ้น		
	 ให้เหลือ	1	ข้าง	แล้วปล่อยมือ	ตามลำดับ	
	
	
	
1ช. กล้ามเนื้อเหยียดสะโพก:
	 ยืนเหยียดขาไปด้านหลัง	 ในระยะแรกใช้มือ			
	 2	 ข้างเกาะ	 เมื่อทำได้ดีขึ้นให้เหลือ	 1	 ข้าง			
	 แล้วปล่อยมือ	ตามลำดับ	
	
	
	
1ซ. กล้ามเนื้อกางสะโพก:
	 ยืนตรงกางสะโพกออกด้านข้างลำตัวทีละ		
	 ข้าง	 ในระยะแรกใช้มือ	 2	 ข้างเกาะ	 เมื่อ		
	 ทำได้ดีขึ้นให้เหลือ	 1	 ข้าง	 แล้วปล่อยมือ			
	 ตามลำดับ	
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1ฌ.กล้ามเนื้องอเข่า:
	 ยืนงอเข่า	90	องศา	ไปด้านหลังในระยะแรก		
	 ใช้มือ	 2	 ข้างเกาะ	 เมื่อทำได้ดีขึ้นให้เหลือ			
	 1	ข้าง	แล้วปล่อยมือ	ตามลำดับ	
	
	
	
	
1ญ.กล้ามเนื้อน่อง:
	 ยืนเขย่งปลายเท้า	 2	 ข้างในระยะแรกใช้มือ			
	 2	 ข้างเกาะ	 เมื่อทำได้ดีขึ้นให้เหลือ	 1	 ข้าง			
	 แล้วปล่อยมือ	ตามลำดับ	

ตัวอย่างท่าออกกำลังเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น

2ก. ดึงคอมาด้านหลังและเหยียดตรง
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2ข. งอศอก90องศาข้างลำตัวแล้วแบะ
 ไหล่มาด้านหลัง
	
	
	
	
	
	
2ค. เหยียดแขนขึ้นจนสุดพร้อมเหยียด
 หลังให้ตรง





2ง. นอนราบแล้วหมุนศีรษะไปทางซ้าย
 และขวาช้าๆ





2จ. นอนกางไหล่แล้วงอข้อศอก 90 องศา
 หมุนไหล่ขึ้นลงช้าๆ
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2ฉ. พนมมือแล้วกางข้อศอกทั้ง 2 ข้าง
 ออกให้ข้อมือตั้งฉากกับมือ2ข้าง







2ช. หาที่เกาะยืน งอเข่าข้างหนึ่งและใช้
 มือข้ าง เดียวกันจับข้อ เท้ าหรือขา
 กางเกง ดึงให้เข่างอชิดต้นขาด้านหลัง
 ขณะทำต้องให้หลังตรงตลอดเวลา





2ซ. หาที่เกาะยืนก้าวเท้าหนึ่งไปด้านหน้า
 งอเข่าหน้าลงเล็กน้อยให้เข่าหลังตึง
 และฝ่าเท้าแตะพื้นตลอดเวลา
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ตัวอย่างท่าออกกำลังเพิ่มการทรงตัว

3ก. ลุกจากนั่งไปยืน:
	 นั่งเก้าอี้มีพนักพิงและมีที่เท้าแขน	 ในระยะแรก		
	 ให้ใช้ที่เท้าแขน	 2	 ข้างเพื่อช่วยลุกยืน	 เมื่อ		
	 ทำได้ดีขึ้นให้เหลือการจับ	 1	 ข้าง	 แล้วไม่จับ		
	 โดยทำท่ากอดอก	ตามลำดับ	


3ข. ยืนงอเข่า:
	 ยืนตรง	 แล้วค่อย	ๆ	 งอเข่า	 ทำซ้ำประมาณ			
	 10	ครั้ง	ในระยะแรกใช้มือ	2	ข้างเกาะ	เมื่อ		
	 ทำได้ดีขึ้นให้เหลือ	 1	 ข้าง	 แล้วปล่อยมือ			
	 ตามลำดับ	
	
3ค. เดินหมุนตัว:		
	 ฝึกเดินไปมาประมาณ	 10	 ก้าวแล้วหมุนตัว			
	 ในระยะแรกใช้มือ	2	ข้างเกาะ	เมื่อทำได้ดีขึ้น		
	 ให้เหลือ	1	ข้าง	แล้วปล่อยมือ	ตามลำดับ	
	
	
3ง. เดินไปทางด้านข้าง:
	 ฝึกเดินก้าวออกไปด้านข้างประมาณ	10	ก้าว		
	 ไปกลับ	ในระยะแรกใช้มือ	2	ข้างเกาะ	เมื่อ		
	 ทำได้ดีขึ้นให้เหลือ	 1	 ข้าง	 แล้วปล่อยมือ			
	 ตามลำดับ	
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3จ. ยืนต่อเท้า:
	 ทำประมาณ	 10	 วินาทีต่อครั้งในระยะแรก		
	 ใช้มือ	 2	 ข้างเกาะ	 เมื่อทำได้ดีขึ้นให้เหลือ			
	 1	ข้าง	แล้วปล่อยมือ	ตามลำดับ	
3ฉ. เดินต่อเท้า:
	 ฝึกเดินต่อเท้าประมาณ	10	ก้าว	ในระยะแรก		
	 ใช้มือ	 2	 ข้างเกาะ	 เมื่อทำได้ดีขึ้นให้เหลือ			
	 1	ข้าง	แล้วปล่อยมือ	ตามลำดับ	
	
3ช. เดินบนส้นเท้า:
	 ฝึกเดินบนส้นเท้าประมาณ	 10	 ก้าว	 ใน		
	 ระยะแรกใช้มือ	 2	 ข้างเกาะ	 เมื่อทำได้ดีขึ้น		
	 ให้เหลือ	1	ข้าง	แล้วปล่อยมือ	ตามลำดับ	
	
3ซ. เดินบนปลายเท้า:
	 ฝึกเดินบนปลายเท้าประมาณ	 10	 ก้าว	 ใน		
	 ระยะแรกใช้มือ	 2	 ข้างเกาะ	 เมื่อทำได้ดีขึ้น		
	 ให้เหลือ	1	ข้าง	แล้วปล่อยมือ	ตามลำดับ	
	 หมายเหตุ	 การใช้มือเกาะขึ้นอยู่กับระดับ		
	 การทรงตัว	 ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการใช้มือ			
	 2	ข้างเกาะเสมอไป	
	
 3ฌ. การออกกำลังกายบนกระดานโค้ง
   เพิ่มการทรงตัว
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คณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษาวิชาการและฝึกอบรม

	 1.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	แพทย์หญิง	สมศรี	 เผ่าสวัสดิ์	 ที่ปรึกษา	

	 2.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์	ธีรชัย	 ฉันทโรจน์ศิริ	 ที่ปรึกษา	

	 3.	พลตรี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย	กิฎาพล	 วัฒนกูล	 ที่ปรึกษา	

	 4.	นายแพทย์	ชาตรี	 บานชื่น	 ที่ปรึกษา	

	 5.	ศาสตราจารย์	นายแพทย์	เกรียง	 ตั้งสง่า	 ที่ปรึกษา	

	 6.	แพทย์หญิง	นันทกา	 จันทวานิช	 ที่ปรึกษา	

	 7.	พลตรีหญิง	อุษณา	 ลุวีระ	 ที่ปรึกษา	

	 8.	นายกสมาคมพยาบาลโรคไต	 	 ที่ปรึกษา	

	 9.	พลอากาศตรี	อนุตตร	 จิตตินันทน์	 ที่ปรึกษา	

	 10.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	แพทย์หญิง	ธัญญารัตน์	 ธีรพรเลิศรัฐ	 ประธานกรรมการ	

	 11.	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์	เกรียงศักดิ์	 วารีแสงทิพย์	 รองประธาน	

	 	 	 	 กรรมการ	

	 12.	รองศาสตราจารย์	พันเอก	แพทย์หญิง	ประไพพิมพ์ธีรคุปต์	 กรรมการ	

	 13.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	แพทย์หญิง	อติพร	 อิงค์สาธิต	 กรรมการ	

	 14.	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์	อรรถพงศ์	 วงศ์วิวัฒน์	 กรรมการ	

	 15.	อาจารย์	นายแพทย์	ขจร	 ตีรณธนากุล	 กรรมการ	

	 16.	อาจารย์	แพทย์หญิง	วรางคณา	 พิชัยวงศ์	 กรรมการ	

	 17.	แพทย์หญิง	สุนันทา	 วิจิตรจิตเลิศ	 กรรมการ	

	 18.	นายแพทย์	ธีรยุทธ	 เจียมจริยาภรณ์	 กรรมการ	

	 19.	นายแพทย์	ธีรวัฒน์	 ธนชยานนท์	 กรรมการ	

	 20.	แพทย์หญิง	ปิยะรัตน์	 ไพรัชเวทย์	 กรรมการ	

	 21.	นายแพทย์	ณัฐพงศ์	 กาญจนะโกมล	 กรรมการ	

	 22.	นายแพทย์	สุธีระ	 ทองประไพ	 กรรมการ	

	 23.	แพทย์หญิง	บงกช	 สุรัตชัยกุล	 กรรมการ	

	 24.	แพทย์หญิง	กชรัตน์	 วิภาสธวัช	 กรรมการและ	

	 	 	 	 เลขานุการ	

	 25.	แพทย์หญิง	สุพัตรา	 กาญจนากร	 กรรมการและ	

	 	 	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ	
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สนับสนุนการพิมพ์โดย

มูลนิธิโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
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