AGING
G SOCIETY
โดยชมรมประกันภัยอุบตั เิ หตุและสุขภาพ ประจาปี 2560-62

ปั จจุบนั ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ งู อายุเนือ่ งจากมีประชากรที่มี อายุตงั้ แต่ 60 หรือ 65 ปี ขึ้น
มากกว่าร้อยละ 10 และ 7 ตามลาดับของประชากรทัง้ หมดและการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ คือปรากฎการณ์
ที่ผสู้ งู อายุมีสดั ส่วนสูงมากเมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด อีกทั้งความเข้มข้นของการเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
ยังแบ่งออกเป็ นหลายระดับอีกด้วย

สถิติผส้ ู งู อาย ุของประเทศไทย
สถิติยอ้ นหลัง 5 ปี (ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2555 – พ.ศ.2559)
จานวนประชากรที่ มีอ ายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
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ที่มา : ระบบสถิตทิ างการทะเบียน กรมการปกครอง(http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php)

จากสถิติจะเห็ นได้ว่าจานวนผูส้ งู อายุเพิ่มมากขึ้นทุกปี และในเดือนธันวาคมปี 2559 มีผสู้ งู อายุ
ประมาณ 9.8 ล้านคน คิด เป็ นร้อ ยละ 15.22 ของประชากรทั้งประเทศซึ่ งมีก ารคาดคะเนในอี ก 5 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ.2564) จะมีประชากรผูส้ งู อายุเพิ่มมากขึ้นถึง 12 ล้านคนและจากการเก็บสถิติของกรม
อนามัยปี 2556 พบปั ญหาสุขภาพโรคในผูส้ งู อายุบ่อยมากที่สดุ
ดังนั้นควรศึ กษาเกี่ยวกับ โรคภัยไข้เจ็ บและวิ ธีการป้องกัน ดูแลสุข ภาพ ร่างกายและจิตใจตั้งแต่
ก่อนเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุและในสังคมผูส้ งู อายุของตนเองและครอบครัว

โรคภัยไข้เจ็บในผูส้ งู อาย ุ
อาการและโรคที่พบบ่อยในผูส้ งู อายุ เช่น

1. โรคความดันโลหิตสูง ( Hypertension / High blood Pressure )
โดยปกติระดับ ความดันโลหิ ต ของคนทัว่ ไปอยู่ในระดับ 120/80 -129/80 มิ ลลิเมตร
ปรอท ส่วนความดันโลหิตสูงค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 139/85 ซึ่งความดันโลหิตสูง ถือเป็ นฆาตรกรเงียบ ( Silent
Killer ) ซึ่ งทาให้ผปู้ ่ วยเสียชีวิตกระทันหัน และเมื่อละเลยให้ความดันโลหิตสูงเป็ นระยะเวลานานจะทาให้มี
อาการ 2 ระยะดังนี้
1.1 อาการเริ่มต้น คือ หัวใจเต้นแรง ตืน่ เต้น นอนไม่หลับ ปวดศีรษะ
1.2 อาการค่อ นข้างรุนแรงจะมี อ าการปวดศี ร ษะบริ เวณท้า ยทอยในตอนเช้า คลื่ นไส้
อาเจียน เวียนศรีษะ ตามัว อ่อนเพลียและใจสัน่ อาจมีอาการแทรกซ้อนในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น
หลอดเลือดแดงโป่ งพอง อุดตัน หัวใจทางานหนัก ไตเสื่อม สายตาเสียหรือตาบอดได้
การป้องกัน และการดูแลสุขภาพ
o การรักษาที่ใช้ยา โดยยาลดความดันโลหิตที่ดี ควรออกฤทธิ์ชา้ ๆ ไม่ควรทาให้ความดันโลหิตแกว่ง
ขึน้ ลงมากจนเกินไป และสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
o การรักษาโดยไม่ใช้ยา โดยการปฏิบัติตนไม่ให้เสี่ยงต่อการทาให้อาการของโรคร้ายแรงยิ่งขึ้น เช่น
การออกกาลังกายสมา่ เสมอ การไม่สบู บุหรี่ การงดรับประทานอาหารที่มีรสชาติเค็มจัด การลด
นา้ หนัก การพักผ่อนที่เพียงพอ และการผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งเป็ นสิ่งที่ทาให้ร่างกาย
สามารถดารงอยู่ได้อย่างปกติสขุ ระหว่างเป็ นโรคความดันโลหิตสูง

2. โรคสมองเสื่อม ( Alzheimer )
อาการของโรคสมองเสื่อม คือ มักจะลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหม่ๆ มาไม่นาน ขณะที่ความจาเรื่อง
เก่าๆในอดีตดีอยู่ ทาสิ่งที่เคยทาเป็ นประจาไม่ได้ มักถามซา้ ๆ ในเรื่องที่เพิ่งบอกไป สับสนเรื่องวัน เวลา
สถานที่ พฤติกรรม อารมณ์ และบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงจากเดิม มีทั้งจากการแก้ไขได้ เช่น เกิดจากการ
ขาดสารอาหารบางชนิด หรือ แก้ไขไม่ได้ เช่นโรคอัลไซเมอร์
การป้องกันและการด ูแลส ุขภาพ
o งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทกุ ชนิด
o การใชัยาเองควรให้แพทย์เป็ นผูส้ ัง่ ยาทุกครั้ง และนายาที่ รับ ประทานเป็ นประจาไปให้แพทย์เพื่ อ
ป้องกันการสัง่ ยาซา้ ซ้อน
o หากิจกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น เต้นรา เล่นเกมส์ฝึกสมอง ดนตรีบาบัด
o ออกกาลังกายเป็ นประจา
o การตัง้ สมาธิกบั สิ่งที่ทาและพยามนึกสร้างภาพในใจเมื่อต้องจดจา
o หลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียว

3. โรคกระด ูกพร ุน ( Osteoporosis )
กระดูก พรุน คือ โรคที่ มวลกระดูกมีการลดลงไม่ว่าจากสาเหตุใด ท าให้โครงสร้างของกระดูก
อ่อนแอลงและแตกหักได้งา่ ยขึ้น ภาวะกระดูกพรุนจะพบมากที่สดุ ในเพศหญิง สาเหตุสาคัญ เกิดจากการ
ทางานของฮอร์โมนที่ลดลง ปั จจัยที่เป็ นตัวกระตุน้ คือ การไม่ได้แคลเซียมเพียงพอ กรรมพันธ์หรือการใช้
ยา

กระดูกปกติ

กระดูกพรุน

กระดูกปกติ

กระดูกพรุน

การป้องกันและการดูแลสุขภาพ
o การหลีกเสี่ยงปั จจัยที่เกิดจะทาให้หกล้ม
o การออกกาลงกายเป็ นประจา
o ควรรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่นปลากระป๋ องปลาเล็ก , ปลาน้อย หรือ ดื่มนมพร่องมัน
เนยผักผลไม้ที่มีประโยชน์
o งดดื่มสุราและงดสูบบุหรี่
ที่มา

: กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 5/7/2560

: www.Pharm.chula.ac.th
: www.thaihealth.or.th
: www.siamhealth.net

วิธีการด ูแลผูส้ งู อาย ุให้มีส ุขภาพดี

ผูส้ งู อายุ เป็ นวัยที่ร่างกายเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ เกิดจากการที่
ระบบต่างๆ ทางานได้ลดลง หรือด้อยประสิทธิภาพ ทาให้สขุ ภาพ
เสื่อมถอยตามไปด้วย แม้ว่าเราจะไม่สามารถแก้ไขปั จจัยความเสื่อม
ของร่างกายได้ แต่ในวัยสูงอายุ คุณก็สามารถดูแลตนเองเบื้องต้น
เพื่อการมีสขุ ภาพที่ดีได้ จุดประสงค์ที่สาคัญที่สดุ ในการดูแลผูส้ งู อายุ
คือ เพื่อให้ท่านทัง้ หลายได้สามารถใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างมีความสุข มี
อิสระที่จะดาเนินชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพตามที่ตนต้องการโดย

1.การเลือกอาหาร
ร่างกายผูส้ งู อายุมีการใช้พลังงานน้อยลงมากเพราะกิจกรรมที่
ลดลง จึงควรลดอาหารประเภทแป้ง นา้ ตาล ไขมันและควรหลีกเลี่ยง
อาหารรสหวานจั ด เค็ ม จั ด ให้เน้น อาหารโปรตี น จากเนื้ อ สัต ว์แทน

โดยเฉพาะปลา และทานนมถัว่ เหลือง ผัก ผลไม้ ธัญพืชต่าง ๆ ให้มากขึ้น ที่สาคัญควรกินอาหารประเภท
ต้ม นึ่ง ย่าง อบ แทนประเภทผัด ๆ ทอด ๆ เพื่อที่จะช่ว ยลดปริมาณไขมันในอาหารได้และดื่มนา้ สะอาด
อย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวัน

2.การออกกาลังกาย
หากผูส้ งู อายุไม่มีโรคประจาตัว การออกกาลังกายแบบแอโรบิค
ประมาณ 30 นาที/ครั้ง สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง จะมีป ระโยชน์ต่อ หัว ใจ
และหลอดเลือดอย่างมาก โดยเริ่มจากการยืดเส้นยืดสาย แล้วค่อยๆ
เพิ่มความหนักขึ้นจนถึงระดับที่ตอ้ งการ จากนัน้ ค่อยๆลดความเร็วลง
และค่อยๆหยุดเพื่อให้หวั ใจและร่างกายได้ปรับตัว
3. สัมผัสอากาศที่บริส ุทธิ์
การเดินที่สวนสาธารณะใกล้ๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดโปร่ง
อากาศถ่ายเทสะดวก สะอาด สามารถช่วยป้องกันโรคหอบหืดและภูมิแพ้ได้

4. การด ูแลส ุขภาพอนามัย
โดยให้พยายาม ลด ละ เลิก สิ่งที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ เหล้า และสังเกตการทางาน
ของอวัยวะในร่างกาย การขับถ่าย รวมถึงการควบคุมนา้ หนักตัวเพื่อลดความเสี่ยงของโรคต่างๆ เช่นข้อ
เข่าเสื่อม และควรได้รบั การตรวจสุขภาพเป็ นประจาทุกปี และหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม เพราะจะทา
ให้เสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงหรือเป็ นอันตรายต่อชีวิตได้ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาทุกครั้ง

5. ป้องกันการเกิดอ ุบัติเหต ุ
เลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับตัวบุคคลและโรคจะสามารถส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงได้
และการปรับสภาพสถานที่อยู่ให้โล่งโปร่งทาให้มีความปลอดภัยจะช่วยลดความเสี่ยงต่ออุบตั เิ หตุได้

6. หมัน่ สังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย
ถ้าคลาแล้วเจอก้อนเนื้อ แผลเรื้อรัง มีปัญหาการกลืนอาหาร ท้องอืดเรื้อรัง ไอเรื้อรัง ไข้เรื้อรัง
เบื่ออาหาร นา้ หนักลด แน่นหน้าอก ถ่ายอุจจาระมีอาการผิดปกติ ท้องเสียเรื้อรัง ควรพบแพทย์ดีที่สดุ

7. ทาจิตใจให้ผอ่ งใส
จิตใจที่ร่าเริง มองโลกในแง่ดี ไม่เครียด ทาให้ดสู ดใสอ่อนกว่า
วัยและไม่แก่เร็ว

8. หมัน่ พาผูส้ งู อาย ุเข้าวัดทาบ ุญ
การสวดมนต์ ไหว้พระ ฟั งธรรม การนัง่ สมาธิ และการได้ไปทาบุญนอกสถานที่ จะช่วยให้ผสู้ งู อายุ
มีจิตใจสงบและเกิดความสบายใจขึน้

9.ทากิจกรรมร่วมกัน ให้ลกู หลานแบ่งเวลาทากิจกรรมร่วมกับ
ผูส้ งู อายุจะทาให้ผสู้ งู อายุไม่รสู้ ึกถูกทอดทิ้งถูกทอดทิ้ง

ที่มา

: health.kapook.com/view4969.html
: มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
: www.eldercareinthai.com
: www.thaihealth.or.th

