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สู งวัย ห่ างไกลโรค

โดยชมรมประกันภัยอุบตั ิเหตุและสุ ขภาพ ประจาปี 2560-62

สุ ข ภาพและร่ า งกายมี โ อกาสร่ ว งโรยไปตามกาลเวลา ความจริ ง ข้อ นี้ เป็ นที่ รู้ ก ัน ดี อ ยู่แ ล้ว แต่ ใ นเมื่ อ
ไม่สามารถหยุดเวลาและยับยั้งความชราได้ สิ่ งที่ดีที่สุดก็คือการดูแลสุ ขภาพให้แข็งแรง รวมทั้งรักษาสุ ขภาพร่ างกาย
ให้ห่างไกลโรคได้มากที่สุด ซึ่ งเคล็ดลับดูแลสุ ขภาพผูส้ ู งวัยก็จาเป็ นต้องใส่ ใจในหลายๆ ด้าน เนื่องจากวัยสู งอายุเป็ น
วัยที่มีความแตกต่างจากวัยอื่น รวมทั้งปั ญหาในสุ ขภาพที่แตกต่าง ร่ างกายมีการถดถอยและเสื่ อมลง เป็ นผลทาให้
โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มาเบียดเบียน สิ่ งสาคัญคือ การได้รับการดู แลเอาใจใส่ จากคนรอบข้างซึ่ งมีผลต่อสุ ขภาพกาย
และใจ
จากรายงานสถานการณ์ ผูส้ ู งอายุไทย พบว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุโดยสมบูรณ์ คือมีสัดส่ วน
ประชากรผูส้ ู งอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) เพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ งปั จจุบนั ผูส้ ู งอายุมีจานวน 11 ล้านคน
คิดเป็ นร้อยละ 17.2 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ โดยผูส้ ู งอายุเป็ นกลุ่มที่มีความเสี่ ยงสู งต่อการเกิดโรคต่างๆ
เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นอวัยวะในร่ างกายจะมีความเสื่ อมตามวัย ก่อให้เกิดโรคเรื้ อรัง หรื ออาจเป็ นหลายโรคพร้ อมกัน
นาไปสู่ การเกิดกลุ่มอาการต่างๆ ที่ทาให้เกิดการบาดเจ็บหรื อการเจ็บป่ วย เช่น ภาวะพลัดตกหกล้ม ความจาบกพร่ อง
ภาวะขาดสารอาหาร เป็ นต้น
ทั้งนี้ การป้ องกันปั ญหาสุ ขภาพหรื อชะลอความเสื่ อมเหล่านี้ ให้ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุ ขภาพ
ที่เหมาะสม โดยเฉพาะเรื่ องอาหารและการออกกาลังกาย การออกกาลังกายส่ งผลดีต่อผูส้ ู งอายุท้ งั ด้านร่ างกายและ
จิตใจ ช่วยลดความเครี ยด เพิ่มสมาธิ ทาให้จิตใจแจ่มใส นอนหลับสนิท เพิ่มสมรรถภาพทางร่ างกายทาให้กล้ามเนื้ อ
แข็งแรงทนทานมากขึ้น การทรงตัวดีข้ ึน
ควรดู แลให้ผูส้ ู งวัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่ น ที่อยู่อาศัยต้องสะอาด พยายามหลี กเลี่ ยงไม่ให้
ผูส้ ู งอายุตอ้ งใช้บนั ได โดยเฉพาะห้องน้ าที่ ผูส้ ู งวัยใช้จะต้องแห้ง สะอาด มีราวไว้สาหรับเกาะพยุงตัว หรื อหาก
ผูส้ ู งอายุไม่ค่อยแข็งแรง จาเป็ นต้องมีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย
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เนื่ องด้วยผูส้ ู งอายุไม่วา่ จะเป็ นชายหรื อหญิงมักจะมีความเสี่ ยงต่อโรคมากขึ้นตามความเสื่ อมถอยของเซลล์
ต่าง ๆ ในร่ างกาย ดังนั้นการตรวจสุ ขภาพผูส้ ู งอายุจึงจาเป็ นต้องทาเป็ นประจาทุกปี โดยโปรแกรมสุ ขภาพที่ ค วร
ตรวจ มีดงั นี้
- ความเสี่ ยงโรคเบาหวาน
- ระดับไขมันในเลือด
- โรคความดันโลหิ ตสู ง
- ความเสี่ ยงโรคมะเร็ งต่างๆ
- โรคหัวใจ
- โรคในระบบทางเดินปั สสาวะ เช่น อาการปั สสาวะเล็ด
ส าหรั บ วิธี ก ารออกก าลังกายในผูส้ ู งอายุ อันดับแรกควรค านึ งถึ งโรคประจาตัวหรื อความผิดปกติ ของ
ร่ างกายก่อนเริ่ มออกกาลังกาย โดยเริ่ มจากการเดินแล้วเพิ่มเวลามากขึ้นจนถึง 20 นาทีถา้ ไม่รู้สึกเหนื่ อยหรื อผิดปกติ
สามารถเพิ่ ม เป็ นเดิ น เร็ ว หรื อ วิ่ง เหยาะๆ ได้ ควรใช้เ วลาออกกาลัง กายประมาณ 20 - 40 นาที แบ่ ง เป็ น
อบอุ ่ น ร่ างกาย 5 - 10 นาที ออกกาลังกาย 10 - 20 นาที และผ่อนคลายกล้ามเนื้ อ 5 - 10 นาที ไม่ควรใช้เวลาเกิ น
40 นาทีต่อครั้ง เพราะจะเป็ นการหักโหมเกินไป
ควรออกกาลังกายตามความสามารถและสภาพร่ างกาย ไม่ควรฝื น และควรงดออกกาลังกายขณะเจ็บป่ วย
มีไข้ อ่อนเพลีย เพราะอาจทาให้เกิดอันตรายได้ และที่สาคัญเมื่อเกิดอาการผิดปกติขณะออกกาลังกาย เช่น หน้ามืด
ใจสั่น ควรชะลอ หยุดการออกกาลังกาย และรี บพบแพทย์ ทั้งนี้ การออกกาลังกายสามารถทาในช่ วงเวลาใดก็ได้
ช่ ว งเวลาที่ ดีที่สุ ด ควรเป็ นช่ วงก่อนอาหาร 1 ชัว่ โมง หรื อหลังอาหาร 2 ชัว่ โมงขึ้นไป ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเท
ไม่ร้อนเกินไป ใส่ เสื้ อผ้าสบายไม่รัดรู ป และสวมรองเท้าที่เหมาะสม ออกกาลังกายสม่าเสมอทุกวันหรื ออย่างน้อย
3 - 5 วัน ต่อสัปดาห์ ในรู ปแบบ การเดิน วิง่ เหยาะๆ ว่ายน้ า เป็ นต้น
หากมีโรคประจาตัวหรื อมีความผิดปกติ เช่ น โรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง เคยแน่ นหน้าอกหรื อเจ็บ
หน้าอก เป็ นลมหน้ามืด เวียนศีรษะ ข้อเสื่ อมหรื อปั ญหาทางกระดูก มีประวัติครอบครัวเป็ นโรคหัวใจควรปรึ กษา
แพทย์ก่อนว่าสามารถออกกาลังกายได้หรื อไม่ หรื อควรออกกาลังกายอย่างไร

การบริหารร่ างกายในท่ านั่ง (โต๊ ะหรื อเก้าอีท้ ใี่ ช้ จับยึดต้ องหนักพอเพื่อไม่ ให้ เลื่อน)
1. ท่ าเหยียดข้ อเท้ า กระดกข้อเท้าขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ จากนั้น
จิกปลายเท้าลงให้มากที่สุด ทาซ้ าๆ 20 ครั้ง หมุนข้อเท้าตามเข็มนาฬิกา 20 ครั้ง
หมุนข้อเท้าทวนเข็มนาฬิกา 20 ครั้ง จะทาทีละข้างหรื อสองข้างตามใจชอบ
2. ท่าเหยียดหลัง นัง่ แยกขา เอามือวางที่ดา้ นข้างทั้งสองของหัวเข่า จากนั้น
ค่อยๆ เลื่ อนมือลงไปจนถึ งข้อเท้า แล้วเลื่ อนกลับพร้ อมยกลาตัวขึ้นตั้งตรง
เข่าซ้าย : ทาซ้ า 10 ครั้ง เข่าขวา : ทาซ้ า 10 ครั้ง
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3. ท่ าเหยียดเข่ า เหยียดเข่าขึ้นมาให้ตรง หยุดและเกร็ ง แล้วดึงเท้ากลับวาง
บนพื้น ขวา : ทาซ้ า 10 ครั้ง ซ้าย : ทาซ้ า 10 ครั้ง
4. ท่ ายกแขน ยกแขนขึ้นด้านข้างเหนื อศีรษะ หยุดประมาณ 2 วินาที แล้ว
ดึงมือกลับวางบนที่วางแขน ขวา : ทาซ้ า 10 ครั้ง ซ้าย : ทาซ้ า 10 ครั้ง ทา 2
ข้างพร้อมกัน : ทาซ้ า 10 ครั้ง
5. ท่าเตะเท้า เตะเท้าขึ้นลงโดยการเกร็ งและงอเข่า ขวา : ทาซ้ า 10 ครั้ง
ซ้าย : ทาซ้ า 10 ครั้ง

6. ท่ ากรรเชี ยง นัง่ ตัวตรง เหยียดแขนซ้ายตรงไปข้างหน้า จากนั้นงอศอกถึ ง
แขนกลับมาอยูข่ า้ งลาตัว แขนซ้าย : ทาซ้ า 10 ครั้ง แขนขวา : ทาซ้ า 10 ครั้ง ทา
สองแขนพร้อมกัน : ทาซ้ า 10 ครั้ง
7. ท่ านั่งสวนสนาม ยกเข่าขึ้นลง สลับกัน พยายามยกเข่าให้สูง ทาซ้ า 1015 ครั้ง
8. ท่ าเหยียดน่ อง มือสองข้างจับขอบโต๊ะหรื อพนักเก้าอี้ ก้าวเท้าซ้ายถอยไป
ข้างหลัง 1 ก้าวยาว ให้เข่าซ้ายเหยียดตรง ปลายเท้าตรงไปข้างหน้า ค่อยๆ โน้ม
ตัวไปข้างหน้า งอเข่าขวา พยายามให้ส้นเท้าซ้ายติดพื้นตลอดเวลาขาขวา : ค้าง
ไว้ 30 วินาที – ทาซ้ า 4 ครั้ง ขาซ้าย : ค้างไว้ 30 วินาที – ทาซ้ า 4 ครั้ง
9. ท่ าเขย่ งปลายเท้ าสลับยืนบนส้ นเท้ า ยืนตัวตรง แยกเท้าสองข้าง มือข้าง
หนึ่งจับพนักเก้าอี้เพื่อช่วยพยุง ยืนเขย่งปลายเท้าหยุดค้างไว้เล็กน้อย แล้วลง
กลับที่เดิ ม จากนั้นยกปลายเท้าขึ้น ยืนบนส้น หยุดค้าง แล้วกลับที่เดิ ม ทา
สลับกัน 10 ครั้ง
10. ท่ าเหวี่ยงขาออกข้ าง ยืนตรงจับพนักเก้าอี้ ยกขาซ้ายออกไปด้า นข้าง
ปลายเท้าชี้ ไปข้างหน้า เข่าเหยียด เอวตั้งตรง ไม่เอียง ขาขวา : ทาซ้ า 10 ครั้ง
ขาซ้าย : ทาซ้ า 10 ครั้ง
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11. ท่ าย่ อเข่ า ยืนจับพนักเก้าอี้ งอ (ย่อ) เข่าทั้งสองข้างลงในท่าสบาย ให้หลัง
และศีร ษะตั้ง ตรง โดยอยู ห่ ลัง ปลายเท้า พยายามเหยีย ดเข่า ยืน ขึ้ น สู ่ ท ่า
เริ่ มต้น ทาซ้ า 10 ครั้ง
12. ท่ างอและเหยียดสะโพก ยืนจับพนักเก้าอี้ งอเข่าซ้ายยกขึ้ นมาให้ใกล้
หน้าอก พยายามอย่าให้ลาตัวงอ หย่อนขาซ้ายลง แล้วเหวีย่ งไปด้านหลัง ให้
เข่าเหยียดตรง ดึ งขากลับสู่ ท่าเริ่ มต้น ขวา : ทาซ้ า 10 ครั้ง ซ้าย : ทาซ้ า 10
ครั้ง
13. ท่ า โยกล าตั ว ยื น แยกเท้า กว้า งพอประมาณ โยกหรื อ เอี ย งล าตัว ไป
ด้า นขวา แล้วกลับ มาด้า นซ้า ย สลับ ไปมา พยายามยืนให้ตรงที่ สุ ดเท่ า ที่
เป็ นไปได้ ทาซ้ า 10 ครั้ง
การออกกาลังกายสามารถป้ องกันโรคที่เกิดจากการเสื่ อมและฟื้ นฟูร่างกายจากโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน
ภาวะไขมันในเลื อดสู ง โรคข้อเสื่ อม เป็ นต้น ทั้งนี้ หากผูส้ ู งอายุสามารถปฏิ บ ตั ิ ตนตามข้อแนะนาดังกล่ าวอย่า ง
ต่อเนื่อง จะทาให้เป็ นผูส้ ู งอายุที่มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ความต้องการอาหารของร่ างกายผูส้ ู งอายุยงั คงอยูใ่ นเกณฑ์ที่ควรได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ เพียงแต่วา่
เมื่ออายุที่เพิ่มมากขึ้น ระบบการย่อยอาหาร การทางานของลาไส้อาจมีการเสื่ อมถอยประสิ ทธิ ภาพได้ ดังนั้นผูส้ ู งวัย
จึงควรจากัดปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตและไขมัน รวมทั้งควรเลื อกกินอาหารที่ยอ่ ยง่าย มีรสอ่อน ไม่เค็มจัด หวานจัด
เนื่ องจากเมื่ออายุมากขึ้น อัตราการเคลื่อนไหวร่ างกายจะลดลง ความอ้วนจึงมาเยือนได้ง่ายกว่าเดิม อีกทั้งเมื่อระบบ
ย่อยอาหารทางานได้ไม่เต็มที่เหมือนเดิม ดังนั้นจึงต้องมีการช่วยร่ างกายอีกแรง โดยการเลือกกินเฉพาะของที่ยอ่ ยง่าย
เช่น โปรตีนจากเนื้ อปลา ไข่ แป้ งจากธัญพืชไม่ขดั สี เพิ่มใยอาหารจากผัก-ผลไม้ที่มีน้ าตาลน้อย ย่อยง่าย เช่น แก้วมังกร
ส้ม แอปเปิ้ ล องุ่น เป็ นต้น
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