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บทคัดย่อ

ผู้สูงวัยมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทางร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ความสามารถเสื่อมถอยไปตามอายุ
ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณจึงจ�ำเป็นส�ำหรับผู้สูงวัย การสร้าง
เสริมสุขภาพเพื่อเป็นผู้สูงวัยสุขภาพดี ประกอบด้วย 1) โภชนาการที่เหมาะสม 2) การออกก�ำลังกายที่ช่วยป้องกันโรค
3) การนอนหลับที่เพียงพอ 4) การตรวจร่างกายประจ�ำปี การได้รับวัคซีน และการหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่จ�ำเป็น
5) การป้องกันอุบัติเหตุ สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และการป้องกันการหกล้ม 6) การจัดการความเครียดที่เหมาะสม และ
7) การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ค�ำส�ำคัญ: การสร้างเสริมสุขภาพ, ผู้สูงวัยสุขภาพดี

Abstract

The elderly have changed in physical, mental, social and spiritual degeneration. Indeed, their abilities are
gradually decreasing. Therefore, promoting physical, mental, social and spiritual health is essential in the elderly. Health
promotion for healthy elderly consists of 1) proper nutrition, 2) physical exercise for disease prevention, 3) enough
sleep, 4) an annual medical examination, vaccination and avoidance of unnecessary drug use, 5) accident prevention,
safety environment, and fall prevention. 6) appropriate stress management, and 7) social activity participation.
Keywords: Health Promotion, Healthy Elderly
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ความน�ำ

อุบตั เิ หตุสงิ่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัย และการป้องกันการหกล้ม
6) การจัดการความเครียดทีเ่ หมาะสม และ 7) การเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม
1. โภชนาการทีเ่ หมาะสม ช่วยเสริมสร้างร่างกาย
ส่วนที่เสื่อมถอยตามอายุ ผู้สูงวัยควรรับประทานอาหาร
ให้หลากหลาย และครบหมวดหมู่ ดังนี้
		 1.1 คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) ให้พลังงาน
ประมาณร้อยละ 50 ของแคลอรี่ (calorie) ที่ให้พลังงานแก่
ร่างกาย และส่งเสริมการท�ำงานของอวัยวะในร่างกาย เช่น
การหดตัวของกล้ามเนื้อ การส่งผ่านของกระแสประสาท
(nerve impulse) และการท�ำงานของสมองและปอด ผูส้ งู วัย
ไม่ควรรับประทานคาร์โบไฮเดรตมาก เพราะส่วนที่เกินจะ
เปลีย่ นเป็นไขมันสะสมในร่างกาย ส่งผลเสียต่อระบบไหล
เวียนโลหิต น�ำ้ หนักตัวเพิม่ ขึน้ ท�ำให้ขอ้ เข่าเสือ่ มเร็วขึน้ และ
ปวดเข่า ของหวานควรได้น้อยลงเนื่องจากความทนต่อ
กลูโคสลดลง เสีย่ งต่อการมีนำ�้ ตาลในเลือดสูง คาร์โบไฮเดรต
ควรเป็นชนิดเชิงซ้อน เช่น ข้าวซ้อมมือ ขนมปังโฮลวีท
ก๋วยเตี๋ยว เผือก มัน ข้าวโพด ลูกเดือย เป็นต้น (Saxon,
Etten, & Perkins, 2015)
		 1.2 โปรตีน (protein) ให้พลังงานประมาณ
ร้อยละ 20 - 30 ของแคลอรี่ ช่วยสร้างเนื้อเยื่อใหม่เพื่อ
ทดแทนของเดิมที่สูญสลายไปตลอดเวลา หรือควรได้
0.9 - 1 กรัม ต่อน�้ำหนักตัว 1 ก.ก./ วัน ควรเลือกโปรตีน
คุณภาพสูง ได้แก่ เนื้อไก่ที่ลอกหนังออก เนื้อปลาที่มี
กรดไขมันโอเมก้า 3 ไข่ขาว นม และเมล็ดธัญพืช เช่น
ถั่ว ควรใช้โปรตีนที่มีเนื้อสีแดงเพื่อป้องกันการขาดเหล็ก
เช่น ตับ เลือดหมู และไข่แดง (Saxon et al., 2015)
หลีกเลีย่ งอาหารโปรตีนทีใ่ ส่ดนิ ประสิว เช่น แหนม ไส้กรอก
ปลาร้า และไม่ควรรับประทานเนือ้ สัตว์ทปี่ รุงไม่สกุ (วีรศักดิ์
เมืองไพศาล, 2558)
		 1.3 ไขมัน ให้พลังงานประมาณร้อยละ 20 - 30
ของแคลอรี่ ควรเป็นไขมันไม่อมิ่ ตัวทีไ่ ด้จากพืช เช่น น�ำ้ มัน
มะกอก น�้ำมันร�ำข้าว น�้ำมันองุ่น เมล็ดธัญพืช เป็นต้น

ในปี 2563 ประเทศไทยมีผู้สูงวัย 60 ปีขึ้นไป
ร้อยละ 17.57 (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมกิจการผู้สูง
อายุ, 2563) ซึ่งใกล้เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ผู้สูงวัยมีการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ
ส่วนใหญ่เป็นการเปลีย่ นแปลงของการเสือ่ มถอยตามอายุ
แม้วา่ จะไม่มโี รคประจ�ำตัวก็ทำ� ให้ประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และภูมิคุ้มกันโรคลดลง
จึงเกิดปัญหาสุขภาพได้มากกว่าวัยอื่น ๆ การสร้างเสริม
สุขภาพในผูส้ งู วัย จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ เพือ่ ชะลอความ
เสื่อมถอยนี้ และให้มชี ีวิตยืนนานที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ เมื่อ
อายุมากขึ้นร่างกายเริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บ การมีสุขภาพที่ดี
จึงเป็นการป้องกันโรควิธหี นึง่ แม้บางโรคอาจป้องกันไม่ได้
เต็มที่ แต่จะช่วยลดปัญหาความเจ็บป่วยได้

แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยเพื่อให้
มีสุขภาพดี

ผูส้ งู วัยทุกคนปรารถนาการมีสขุ ภาพดี ผูท้ มี่ สี ขุ ภาพ
กายและใจที่ดี สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันได้ดี และ
ด�ำเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข ผูส้ งู วัยสุขภาพดี
ควรมีลกั ษณะดังนี้ 1) สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เรียนรู้
สิ่งใหม่ ๆ ได้ ตัดสินใจได้เอง 2) มีการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายได้ดี 3) รักษาการมีสังคมกับเพื่อนได้ และ 4) ให้
ความช่วยเหลือแก่สังคมได้ (วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, 2561)
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพมีความส�ำคัญและมี
อิทธิพลต่อภาวะสุขภาพ การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีช่วย
คงไว้ซ่ึงภาวะสุขภาพ และป้องกันการเจ็บป่วย (Pender,
2002) การมีพฤติกรรมสุขภาพทีด่ จี งึ เป็นวิธที ชี่ ว่ ยป้องกันโรค
และส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงวัย แนวทางการสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงวัยที่ส�ำคัญ ได้แก่ 1) โภชนาการที่เหมาะสม
2) การออกก�ำลังกายที่ช่วยป้องกันโรค 3) การนอนหลับที่
เพียงพอ 4) การตรวจร่างกายประจ�ำปี การได้รับวัคซีน
และการหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่จ�ำเป็น 5) การป้องกัน
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หลีกเลีย่ งไขมันอิม่ ตัวทีไ่ ด้จากสัตว์ เพราะมีคอเลสเตอรอล
(cholesterol) สูง เช่น หนังไก่ เนื้อสัตว์ตดิ มัน นม ไข่แดง
และไขมันทรานส์ เช่น มาการีนหรือเนยเทียม เนยขาว
และครีมเทียม เป็นต้น (Saxon et al., 2015)
		 1.4 เกลือแร่และวิตามิน ผู้สูงวัยมักขาด
แคลเซียมและสังกะสี แคลเซียมเป็นส่วนประกอบส�ำคัญ
ของกระดูก ทีพ่ บมากในปลาตัวเล็ก ปลากระป๋อง เมล็ดงา
เต้าหู้ นมควรเป็นนมพร่องมันเนยหรือนมขาดมันเนย สังกะสี
มีความจ�ำเป็นต่อร่างกายช่วยในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ
การสร้างคอลลาเจน (collagen) การเผาผลาญในร่างกาย
และการส่งเสริมภูมคิ ้มุ กันร่างกาย พบมากในนม เนือ้ สัตว์
ไข่ และเมล็ดธัญพืช ผูส้ งู วัยมักขาดวิตามินบีหนึง่ วิตามินดี
วิตามินอี และกรดโฟลิก วิตามินบีหนึ่งมีในข้าวซ้อมมือ
ข้าวกล้อง ผักผลไม้ วิตามินดีพบในแสงแดดอ่อน ๆ ผูส้ งู วัย
ควรถูกแสงแดดในช่วงเช้าเวลา 7.00- 8.00 น. นาน
10 - 15 นาที ผิวหนังจะสร้างวิตามินดีขึ้นเอง วิตามินอี
พบในน�้ำมันพืช ถัว่ ต่าง ๆ ส่วนกรดโฟลิกพบในผักใบเขียว
ทุกชนิด ส่วนวิตามินบีสิบสองผู้สูงวัยไม่ค่อยขาดเพราะมี
น�้ำปลาใช้ประกอบอาหาร ควรรับประทานผักผลไม้เป็น
ประจ�ำเพราะมีเส้นใยอาหารช่วยระบบการย่อยอาหาร
ท�ำงานดีขึ้น ป้องกันท้องผูก มะเร็งล�ำไส้ใหญ่ ริดสีดวง
ทวาร ไส้ติ่ง และโรคกระเปาะที่ล�ำไส้ใหญ่ (diverticular
disease) และช่วยให้ไลโปโปรตีน (lipoprotein) ในเลือดต�ำ่
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี
ควรบริโภคผักผลไม้หลากสี ผลไม้ควรมีน�้ำตาลน้อยและ
กากใยมาก เช่น แอปเปิ้ล ฝรั่ง (Saxon et al., 2015;
วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, 2558)
ผู้สูงวัยควรรับประทานอาหารพอประมาณเพียง
ร้อยละ 80 ของกระเพาะอาหาร ไม่รบั ประทานจนอิม่ เกินไป
ควรเลิกบุหรีแ่ ละแอลกอฮอล์ บุหรีอ่ าจท�ำให้เกิดโรคถุงลม
โป่งพอง มะเร็งปอด โรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีและ
โรคหลอดเลือดสมอง ควรดื่มน�้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
เพื่อช่วยให้ร่างกายสดชื่น และช่วยให้ไตขับถ่ายของเสีย

ได้ดี (Saxon et al., 2015; วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, 2558)
2. การออกก�ำลังกายที่ช่วยป้องกันโรค การ
ออกก�ำลังกายในผู้สูงวัยเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้มากที่สุด พึ่งพาผู้อื่นน้อยที่สุด มีสมรรถภาพทางกาย
เพียงพอในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น การ
บาดเจ็บจากการใช้งาน การหกล้ม เป็นต้น การออกก�ำลังกาย
ยังช่วยลดการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน ภาวะอ้วน กระดูกพรุน การหกล้ม และ
กระดูกหัก อีกทั้งช่วยให้ร่างกายท�ำหน้าที่ได้ดี มีความ
คล่องตัว และการทรงตัวดีขึ้น (Haber, 2013; ปิยะภัทร
เดชพระธรรม, 2556) จากการประเมินสมรรถภาพร่างกาย
ก่อนและหลังการออกก�ำลังกายแบบแอโรบิกและยืดเหยียด
กล้ามเนื้อพบว่า ภายหลังออกก�ำลังกาย สมรรถภาพ
ร่างกายโดยรวมดีขนึ้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ได้แก่ ความ
แข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัวของ
กล้ามเนื้อและข้อต่อ ความอดทนต่อการท�ำหน้าที่ของ
ระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจเพิ่มขึ้น (จันทนา
รณฤทธิวชิ ัย และคณะ, 2552)
การออกก�ำลังกายในผู้สูงวัยมี 4 แบบ (Haber,
2013; ปิยะภัทร เดชพระธรรม, 2556) ดังนี้
		 2.1 การออกก�ำลังกายแบบแอโรบิค (aerobic
exercise) ช่วยระบบหัวใจ หลอดเลือด ระบบการหายใจ
ท�ำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เป็นการออกก�ำลังกายของ
กล้ามเนือ้ มัดใหญ่บริเวณแขนขาทีท่ ำ� ให้รา่ งกายเคลือ่ นไหว
โดยมีระยะเวลาในการออกก�ำลังกายติดต่อกันนาน
20 - 30 นาที และมีการอุ่นเครื่องและผ่อนคลายอย่างละ
5 - 10 นาที ท�ำสัปดาห์ละ 150 นาทีเป็นอย่างต�ำ่ การเดิน
เหมาะสมทีส่ ดุ ส�ำหรับผูส้ งู วัย พฤติกรรมการออกก�ำลังกาย
ในผูส้ งู วัยไทย พบว่าผูส้ งู วัยมีการออกก�ำลังกายทีเ่ หมาะสม
กับสภาพร่างกาย มีการออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอและ
ต่อเนือ่ งอย่างน้อย 3 ครัง้ / สัปดาห์ ออกก�ำลังกายจนเหงือ่
ออกและหลังออกก�ำลังกายมีการผ่อนคลายกล้ามเนือ้ เพือ่
ให้ร่างกายกลับสู่ภาวะปกติ (ณัฐกวี ศิริรัตน์, วาสนา
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ราชรักษ์, และยุพิน ยิ่งสวัสดิ์, 2552)
		 2.2 การออกก�ำลังกายเพื่อช่วยการทรงตัว
ช่วยป้องกันการหกล้มซึ่งเป็นปัญหาส�ำคัญในผู้สูงวัย
อันส่งผลต่อการเกิดความพิการและการเสียชีวิตได้
การฝึกการทรงตัวอย่างเต็มที่ประมาณ 3 ครั้งต่อสัปดาห์
เป็นเวลา 3 สัปดาห์ท�ำให้การทรงตัวดีขึ้น (ปิยะภัทร
เดชพระธรรม, 2556) ตัวอย่างการออกก�ำลังกายชนิดนี้มี
เช่น 1) การยืนตัวตรง เขย่งปลายเท้าขึ้น ยกมือ 2 ข้างขึ้น
ขนานกับพื้นและทรงตัวให้นานที่สุด (หรือนับ 1 - 10)
ท�ำติดต่อกันหลายรอบเท่าที่สามารถท�ำได้ 2) การเดิน
ต่อเท้าเป็นเส้นตรง เดินให้ส้นเท้าข้างหนึ่งชนกับปลายนิ้ว
เท้าของขาอีกข้างหนึ่ง เดินสลับกันเป็นเส้นตรง และ
3) การร�ำมวยจีน (Tai - chi)
		 2.3 การออกก�ำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อหรือการออกก�ำลังกายโดยใช้แรงต้าน เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ เนือ่ งจากก�ำลัง
ของกล้ามเนือ้ จะลดลงเมือ่ อายุมากขึน้ เช่น การยกน�ำ้ หนัก
โดยการเพิม่ น�้ำหนักทีละน้อยเท่าทีร่ า่ งกายสามารถกระท�ำ
ได้ เป็นการออกก�ำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่โดยเฉพาะ
แขนและขา ควรท�ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง โดยวันที่
1 ออกก�ำลังแขน วันที่ 2 ออกก�ำลังขา ท�ำสลับกันเช่นนี้
ต่อไป โดยเริม่ ฝึกง่าย ๆ ในสัปดาห์แรกใช้น�้ำหนักน้อยทีส่ ดุ
1 - 2 ปอนด์ แล้วค่อยเพิม่ ขึน้ ถ้าใช้นำ�้ หนักมากไปจะท�ำให้
กล้ามเนื้อบาดเจ็บได้
		 2.4 การออกก�ำลังกายเพิ่มความยืดหยุ่นของ
กล้ามเนื้อ เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ช่วยแขนขา
เคลื่อนไหวคล่องขึ้น ท�ำกิจกรรมต่าง ๆ สะดวกขึ้น เช่น
เต้นร�ำ ร�ำมวยจีน โยคะ การยืดเหยียดกล้ามเนือ้ กลุ่มหลัก
ได้แก่ กล้ามเนื้อคอ หน้าอก ไหล่ หลัง แขนขา โดยยืด
กล้ามเนือ้ อย่างช้า ๆ และค้างไว้ 10 - 30 วินาที ท�ำ 3 - 5 ครัง้
ส�ำหรับกล้ามเนื้อแต่ละกลุ่ม ระดับการยืดที่เหมาะสม คือ
เมื่อท�ำแล้วไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อาจรู้สึกตึงเล็กน้อยบริเวณ
ที่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ท�ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

(ปิยะภัทร เดชพระธรรม, 2556) การออกก�ำลังกายโดย
บริหารกล้ามเนื้อต่าง ๆ มีดังนี้
			 2.4.1 กล้ามเนือ้ คอ ยืนหรือนัง่ เก้าอี้ ล�ำตัว
ตรง ตามองตรงไปข้างหน้า เอียงศีรษะไปทางซ้ายจนตึง
ค้างไว้ 10 วินาที กลับศีรษะมาท่าตรง เอียงศีรษะไปทาง
ขวาจนตึง ค้างไว้ 10 วินาที ท�ำสลับกัน
			 2.4.2 กล้ามเนือ้ หน้าอก งอศอก 90 องศา
ขึ้นมาข้างล�ำตัวแล้วแบะไหล่ไปด้านหลังให้สุด
			 2.4.3 กล้ามเนื้อหัวไหล่และแขน ยืนตรง
ประสานมือเหยียดแขนทัง้ สองข้างไปข้างหน้าจนสุด ค้างไว้
10 วินาที ยกแขนที่ประสานมือไว้ขึ้นเหนือศีรษะจนสุด
ค้างไว้ 10 วินาที แล้วปล่อยแขนลง
			 2.4.4 กล้ามเนื้อน่อง ยืนแขนเหยียดตรง
ยันฝาผนังไว้ ขาข้างหนึง่ ก้าวไปข้างหน้า ย่อเข่า ขาอีกข้าง
เหยียดตรง ส้นเท้าแตะพื้นและเข่าเหยียดตรง ค่อย ๆ
เอนตัวไปข้างหน้าจนน่องตึง หยุดไว้ชั่วครู่ โยกตัวกลับ
ที่เดิม ท�ำสลับขาอีกข้าง
3. การนอนหลับที่เพียงพอ การนอนหลับมี
ความส�ำคัญต่อสุขภาพกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ
ตลอดจนคุณภาพชีวิต การนอนหลับมีประโยชน์ เช่น
กระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อและชะลอความเสื่อมของ
อวัยวะภายในร่างกาย มีการหลั่งฮอร์โมนเพื่อการเจริญ
เติบโตเพิ่มขึ้น สร้างเสริมสุขภาพจิตใจและอารมณ์ ท�ำให้
ไม่หงุดหงิด อารมณ์ดี และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย
ผู้สงู วัยควรนอนวันละ 7 - 8 ชัว่ โมง (Enderlin, Harris, Rose,
& Hutchison, 2014) ผู้สงู วัยส่วนมากมีปัญหานอนไม่หลับ
ในประเทศไทย ผูส้ งู วัย ร้อยละ 52 มีคณ
ุ ภาพการนอนหลับ
ไม่ดี และนอนหลับเฉลี่ยวันละ 6.09 ชั่วโมง (โชติมันต์
ชิ น วรารั ก ษ์ , สุ ข เจริ ญ ตั้ ง วงษ์ ไ ชย, และนั ฏ ศรา
ด�ำรงค์พิวัฒน์, 2561) สาเหตุที่ท�ำให้นอนไม่หลับ ได้แก่
โรคเรื้อรัง โรคทางจิตใจ ผลไม่พงึ ประสงค์จากยา กาแฟ
นิโคติน สิ่งแวดล้อมการนอนที่ไม่เหมาะสม ความเครียด
การนอนหลับกลางวัน และการเปลี่ยนแปลงวงจรการ
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นอนหลับ (McCall, 2004) และสารเมลาโทนิน (melatonin)
ซึ่งเป็นฮอร์โมนจากต่อมไพเนียลลดลงท�ำให้หลับยากขึ้น
เชื่อว่าสารนี้ช่วยให้นอนหลับได้ดี จะหลั่งช่วงพระอาทิตย์
ตกดินและเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ และหยุดหลัง่ เมือ่ สว่าง (วราลักษณ์
ศรีนนท์ประเสริฐ, 2558) ในการเปลี่ยนแปลงวงจรการ
นอนหลับ ขณะหลับลึก คลืน่ สมองการนอนหลับช่วงคลืน่ ช้า
เพิ่มขึ้น และมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิร่างกายที่ลดลง
จึงเกิดการง่วงนอนขึ้น เมื่ออายุมากขึ้น การนอนหลับช่วง
คลื่นช้าลดลง ท�ำให้ผู้สูงวัยหลับยากขึ้นและตื่นขึ้นเร็ว
กว่าปกติ ขณะที่อุณหภูมิร่างกายจะลดต�่ำในช่วงเวลา
18.00 - 20.00 น. ท�ำให้ง่วงนอนและหลับเร็วขึ้น ผู้สูงวัยจึง
ควรเข้านอนเวลา 20.00 - 21.00 น. การหลับลึกจะลดลงมาก
ขณะที่การหลับตื้นจะเพิ่มขึ้นมาก ท�ำให้ความรู้สึกสดชื่น
และความรู้สึกเต็มอิ่มในการนอนหลับลดลง (American
Sleep Association, 2018)
วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ (2558) และวิจิตร
บุณยะโหตระ (2556) ได้ระบุการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการ
นอนหลับ ไว้ดังนี้ 1) หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งที่มีฤทธิ์กระตุ้น
ระบบประสาทส่วนกลาง เช่น เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์
การสูบบุหรี่ 2) หลีกเลีย่ งการนอนกลางวัน 3) ออกก�ำลังกาย
ในเวลาเย็นให้ห่างจากเวลานอนอย่างน้อย 60 นาที
4) หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อหนักก่อนนอน
ไม่ดื่มน�้ำมาก รับประทานอาหารว่างเบา ๆ ที่ช่วยให้หลับ
ดีขึ้น อาทิ อาหารที่มี tryptophan เช่น กล้วย และดื่มนม
อุน่ ๆ 5) อาบน�ำ้ อุน่ 6) ท�ำกิจกรรมทีช่ ว่ ยส่งเสริมการนอน
หลับ เช่น ฟังดนตรีเบา ๆ สวดมนต์ นัง่ สมาธิ 20 - 30 นาที
ก่อนเข้านอน 7) สวมถุงเท้าเวลานอน เพราะเส้นเลือด
บริเวณปลายเท้าเมื่อถูกอากาศเย็นจะหดตัวท�ำให้ปวด
ปัสสาวะบ่อย 8) สร้างสภาพแวดล้อมการนอนที่ดี ได้แก่
ห้องมืดสนิท ไม่มเี สียงรบกวน มีเตียงนอนเหมาะสม นอน
ที่เตียงเฉพาะเวลาที่ง่วง ไม่ท�ำกิจกรรมอื่นบนเตียงนอน
เช่น อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ พูดโทรศัพท์หรือใช้ความคิด
เรื่องต่าง ๆ 9) ตั้งเวลาในใจให้ต่นื ขึ้นตอนเช้าตามเวลาที่

ต้องการ และ 10) เมื่อนอนไม่หลับอย่าฝืนนอน ลุกจาก
เตียงท�ำสิ่งอื่นที่ผ่อนคลายจนง่วงจึงกลับไปนอนใหม่
4. การตรวจร่างกายประจ�ำปี การได้รบั วัคซีน
และการหลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่จ�ำเป็น ผู้สูงวัยควร
ตรวจร่างกายทุก 6-12 เดือน ได้แก่ การตรวจร่างกายทัว่ ไป
ความดันโลหิต การตรวจเลือดหาความสมบูรณ์ของเม็ด
เลือด น�ำ้ ตาล ไขมัน การท�ำงานของตับ ไต ตรวจปัสสาวะ
เอกซเรย์ปอด คลืน่ ไฟฟ้าหัวใจ และการตรวจหาความหนา
แน่นของกระดูก (วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, 2561ข) ควรได้
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1 เข็มทุกปี วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก
1 เข็ม และฉีดกระตุ้นวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ทุก 10 ปี
ส่วนวัคซีนงูสวัดฉีด 1 เข็มครั้งเดียว และวัคซีนป้องกัน
โรคปอดบวมชนิด 13 สายพันธ์ 1 เข็ม ตามด้วยชนิด
23 สายพันธ์ 1 เข็มห่างกัน 1 ปี (ศศิโสภิณ เกียรติบรู ณกุล,
2562) ผูส้ งู วัยไม่ควรซือ้ ยามารับประทานเองและหลีกเลีย่ ง
การใช้ยาที่ไม่จ�ำเป็น เช่น ยาลูกกลอน ยาสมุนไพร
ยาระบาย ยานอนหลับ เป็นต้น ผลเสียของการใช้ยาหลาย
ตัว คืออาจมีปฏิกริ ยิ าระหว่างกันและอาจมีปฏิกริ ยิ าระหว่าง
ยากับโรค (วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, 2561ข)
5. การป้องกันอุบตั เิ หตุ สิง่ แวดล้อมทีป่ ลอดภัย
และการป้องกันการหกล้ม อุบัติเหตุมักมีสาเหตุจาก
ความเสือ่ ม การถดถอยของร่างกาย และการเจ็บป่วยท�ำให้
การท�ำงานของอวัยวะลดลง อุบัตเิ หตุที่พบบ่อย คือ การ
หกล้ม เช่นลืน่ ล้มในห้องน�ำ้ การตกเตียง ตกบันได เป็นต้น
มักเกิดกับผู้มอี ายุระหว่าง 65 - 75 ปี การหักของกระดูก
สะโพกท�ำให้อตั ราความพิการและการเสียชีวติ ค่อนข้างสูง
เนื่องจากผู้สูงวัยมักมีภาวะกระดูกพรุนหรือกระดูกบาง
จึงเกิดการแตกหรือหักได้ง่าย (โรงพยาบาลกรุงเทพ, 2563)
พิกลุ ตินามาส, ภัทรานิษฐ์ จองแก, และทิพย์สดุ า เส็งพานิช
(2561) พบว่าผู้สูงวัยมีพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุอยู่
ในระดับปานกลางและพฤติกรรมการป้องกันการพลัดตก
หกล้มอยู่ในล�ำดับท้ายสุด หลังจากการหกล้มเกิน 6 เดือน
ไปแล้ว พบว่า การหกล้มท�ำให้คุณภาพชีวิตด้านความ
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สามารถทางร่างกายและความพึงพอใจในชีวติ ลดลงอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติ (Stenhagen, Ekstrom, Nordell, &
Elmstahl, 2014) สภาพบ้านที่อยู่อาศัยทั้งในและนอกบ้าน
ต้องปลอดภัย เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ ติดตั้งหลอดไฟ
บริเวณมุมมืดทีเ่ ดินบ่อย ๆ วัสดุปูพนื้ เป็นชนิดไม่ลนื่ มีราว
เกาะข้างฝาและบริเวณที่ต้องลุกขึ้นยืนได้อย่างมั่นคง ใช้
โถส้วมแบบชักโครกและมีราวเกาะ ห้องอาบน�ำ้ มีทนี่ งั่ ขณะ
อาบน�้ำและพื้นแห้งเสมอ ห้องพักควรจัดของใช้ให้เป็น
ระเบียบ ไม่มขี องเกะกะตามพืน้ ห้อง เป็นต้น (โรงพยาบาล
กรุงเทพ, 2563)
6. การจัดการความเครียดทีเ่ หมาะสม ความเครียด
ท�ำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายลดลงมีโอกาสติดเชื้อโรคง่าย
เสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจเนือ่ งจากอะดรีนาลีน (adrenaline)
หลัง่ มากท�ำให้หลอดเลือดหัวใจหดรัดตัว กระตุ้นการหลัง่
กรดในกระเพาะอาหารเกิดแผลในกระเพาะอาหาร การ
มองเห็นและการได้ยนิ เสื่อมลง (Institute of Aging, 2018)
อังควรา วงษาสันต์ และนพรัตน์ บุญเพียรผล (2560) ศึกษา
พบว่า ปัญหาสุขภาพร่างกายและจิต ท�ำให้ผู้สูงวัยเกิด
ความเครียดในระดับมาก ปัญหาสุขภาพร่างกาย ได้แก่
การมีโรคประจ�ำตัวหรือโรคเรื้อรังที่ยากต่อการรักษาและ
การมีปัญหาการเคลื่อนไหวล�ำบาก เช่น การเดิน การลุก
การนั่ง ส่วนปัญหาสุขภาพจิต ได้แก่ รู้สึกเบื่อหน่ายหรือ
ท้อแท้ รู้สกึ เหงาหรือโดดเดีย่ วในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน
ผู้สูงวัยควรยอมรับความจริงและปล่อยวาง มอง
ชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปว่าชีวติ ย่อมมีขนึ้ มีลง ยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งรอบตัว ยืดหยุ่นใน
การด�ำเนินชีวิต ไม่เข็มงวดกับตัวเอง หรือกับผู้อื่นมากจน
เกินไป มองชีวติ อย่างมีอารมณ์ขนั มากขึน้ ปฏิบตั กิ จิ กรรม

ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจอย่างสม�่ำเสมอ เช่น
ท�ำสมาธิ ออกก�ำลังกาย ท่องเที่ยว ปรึกษาเพื่อนหรือ
คนใกล้ชิด และอ่านหนังสือธรรมะ เป็นต้น (จิราภรณ์
อังวิทยาธร, 2563)
7. การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ช่วยส่งเสริม
คุณภาพชีวิตทางกาย จิตและสังคม ท�ำให้ชีวิตมีคุณค่า
มีสขุ ภาพจิตทีด่ ี ผูส้ งู วัยมีโอกาสเลือกท�ำกิจกรรมทางสังคม
ทีช่ นื่ ชอบและสนใจ ได้แก่ กิจกรรมทางศาสนา ทัศนศึกษา
ดนตรี และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น อาสาสมัคร ชมรมผู้สูงวัย
ท�ำให้ผู้สูงวัยมีปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม ช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น ภูมิคุ้มกันร่างกาย
แข็งแรง ลดความเครียด และภาวะซึมเศร้าลงได้ (วีรศักดิ์
เมืองไพศาล, 2561) จากการศึกษาในผูส้ งู วัยกลุม่ ติดสังคม
พบว่า ผู้สูงวัยเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอยู่ในระดับ
ปานกลาง กิจกรรมทีท่ ำ� มากทีส่ ดุ คือ การไปปฏิบตั ศิ าสนกิจ
ที่วัด/ โบสถ์/ มัสยิด และน้อยสุดคือ การใช้คอมพิวเตอร์
หรือโทรศัพท์มือถือในการส่งไลน์ อีเมลหรือค้นคว้าข้อมูล
(กิตติพร เนาว์สุวรรณ, อุทุมพร ดุลยเกษม, ธมลวรรณ
แก้วกระจก, และนภชา สิงห์วีรธรรม, 2562)

บทสรุป

ผู้สูงวัยที่ได้รับโภชนาการที่จ�ำเป็น ออกก�ำลังกาย
สม�่ำเสมอ นอนหลับได้เพียงพอ ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปี ได้รับวัคซีนที่จ�ำเป็น ไม่ใช้ยาโดยไม่จ�ำเป็น จัด
สิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุได้ดี จัดการความเครียด
ได้เหมาะสม และเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมทีเ่ หมาะสมได้
จะช่วยเสริมสร้างให้มสี ุขภาพดี
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