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ส่ วนที 3 ความรูเ้ บืองต้นเกียวกับการดูแลผู้สูงอายุ
จากผลกระทบในทางลบทีเกิดขึ นกับผู้ สูงอายุทีอยู่เพียงลํ าพั งส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการเตรี ยม
ความพร้อมในการอยู่ตามลํ าพั งดังนั น การให้ความรู้เกียวกับการดูแลสุขภาพเช่นเดียวกับการดูแลผู้ สูงอายุ
โดยทั วไป และโดยเฉพาะด้านจิตใจ และการดํ าเนินชีวิตในสังคม มีความต้องการมาก สําหรับในทีนี ขอ
นําซึ งในทีนี ขอนําเนื อหาสาระการดูแลสุขภาพของผู้ สูงอายุ ทั งร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึเป็งน
เอกสารประกอบการฝึ กอบรม โครงการการดูแลสุขภาพผู้ สูงอายุแบบองค์รวม ของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลั ยสุโขทัยธรรมาธิราชทีได้ด ํ าเนินการในปี พ.ศ. 2552 โดยได้รับอนุญาตจากผู้ เขียนแล้ ว โดยมี
รายละเอียด ดังนี

1. ความรู้ เกียวกับการดูแลสุ ขภาพสํ าหรับผู้สูงอายุ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรี นวล สถิตวิทยานันท์

1.1 การเปลียนแปลงของผู ้สูอายุทั งด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคม
การเปลียนแปลงของร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของผู้ สูงอายุ และการเปลียนแปลงของ
สิ งแวดล้ อมในสังคม ถ้ าผู้ สูงอายุไม่สามารถปรับตัวได้จะเกิดปัญหาต่างๆ ได้มาก ปัญหาผู้ สูงอายุ ได้แก่
1.1.1 ความเจ็บป่ วย คนไทยร้อยละ 66.4 มีปัญหาสุขภาพ ร้อยละ 14.6 ต้องล้ มหมอนนอนเสือ
ผู้ สูงอายุหญิงมีปัญหาเกียวกับสุขภาพมากกว่าเพศชาย การเจ็บป่ วยมั กเกิดจากการปฏิบัติตนไม่ถูกสุขลั กษณะ
ขาดการดูแลสุขภาพตนเอง ส่วนปัญหาสุขภาพจิตผู้ สูงอายุหญิงมีปัญหามากกว่าเพศชาย เพราะส่วนใหญ่
ผู้ สูงอายุหญิงเป็ นหม้ าย ขาดคูปรึ่ กษา ประกอบกับการเปลียนแปลงทางร่ างกายและเปลียนแปลงบทบาททาง
สังคม การสูญเสียอํ านาจและบทบาทของตน รูสึ้ กว่าตนเองไร้ค่า ซึมเศร้า
1.1.2 การศึกษา ผู้ สูงอายุไทยทีมีการศึกษาน้อยมั กจะขาดความรู้พื นฐานในการพั ฒนาความรู้ด ้าน
การป้ องกั นโรค และรักษาสุขภาพอนามั ยของตนเองตั งแต่ว ั ยเด็กจนสูงอายุ
1.1.3 ด้ านเศรษฐกิจ ผู้ สูงอายุจะมีปัญหาทาด้านเศรษฐกิจเนืองจากมีรายได้ไม่แน่นอน สุขภาพทรุ ด
โทรม ขาดเพือน ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่เพืออะไร
1.1.4 ปัญหาด้ านสังคมและวัฒนธรรม ถ้ าสังคมมีแนวคิดว่าผู้ สูงอายุเป็ นผู้ มีประสบการณ์สูง ทํ า
ประโยชน์ให้สังคม จะช่วยกระตุ ้นให้ผู้ สูงอายุพ ั ฒนาตน ร่ วมทํ าประโยชน์แก่สังคมเท่าทีจะทํ าได้ ตรงกัน
ข้ามกับสังคมตะวั นตก หรื อประเทศอุตสาหกรรม มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตสูงจะมองค่าผู้ สูงอายุต ํ า ไม่
ต้องพึ งพาการถ่ายทอดความรู้ ผู้ สูงอายุไม่ได้รับการยกย่อง ทํ าให้เกิกดารแยกตัวเอง ไม่สนใจการมีส่วนร่ วม
การพั ฒนาสังคม เกิดความเครี ยด เบือหน่ายชีวิต ขั ดแย้ งกับลูกหลาน
1.2 การเปลียนแปลงด้ านร่ างกายของสู งอายุ
เมือเข้าสู่ว ั ยสูงอายุ ร่ างกายจะมีการเปลียนแปลงตามแนวคิด ดังนี
1.2.1 ร่ างกายมีการเปลียนแปลงอย่างต่อเนือง และเกิดการเสือม อวั ยวะทํ างานลดลงและล้ มเหลวใน
ทีสุด
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1) ความผิดปกติของเซลล์ เมือบุคคลมีอายุมากขึ นจะมีเซลล์ผิดปกติ เสือมและตายไป หรื อเซลล์ที
เกิดขึ นจะแตกต่างจากเซลล์เดิม
2) สารอนุมูลอิสระ สารทีเกิดจากกระบวนการเผาผลาญของร่ างกาย จะเพิ มมากขึ นเนืองจาก
มลภาวะของสิ งแวดล้ อม เช่น สารอนุมูลอิสระ ทํ าให้มages
ี pigment สะสมในเนื อเยือ จะขัดขวางการรับ
ออกซิเจนและสารอาหารของเซลล์ วิตามินซี อี และซีลีเนียม เป็ นสารสําคัญทียั บยั งการเกิดอนุมูลอิสระ หรื อ
เรี ยกว่า สารต้ านอนุมูลอิสระ ซึ งจะยืดเวลาของการเกิดโรคหัวใจและมะเร็ ง
3) ความเสือมและสึกหรอ ถ้ ามีการใช้งานมากยิ งท ํ าให้แก่เร็ วขึ น หรื อเมือเซลล์ท ํ างานไปเป็ น
เวลานานย่อมเกิดการสึกหรอ กระบวนการเหล่านี จะมีการเสือมและถดถอยสูงตํ าแตกต่างกั น ขึ นอยู่ก ับแต่ละ
ปัจจัย
4) การเชือมไขว้ ของคอลลาเจน ทํ าให้เซลล์เกาะยึดกันแน่น ขาดความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื อ ข้อ
ติดแข็ง ฟันหัก กล้ ามเนื อหัวใจและหลอดเลือดมีแคลเซียมมาเกาะจับตั วแน่น ผิวหนังของผู้ สูงอายุจะขาด
ความยืดหยุ่น
การเชือมไขว้ จะเกิดขึ นได้เร็ วขึ นถ้ ามีระดับนํ าตาลในเลือดสูงขึและมี
น การเกิดต้อกระจก เนื อเยือ
ของไต และหลอดเลือด การเชือมไขว้ เป็ นสาเหตุเบื องต้นของโรคหลอดเลือดแข็งตัวไตวายเรื อรัง และระบบ
ภูมิคุ ้มกั นทํ างานลดลง
1.2.2 บทบาทของการสู งอายุ ทางสังคม
1) ผู้ สูงอายุจะมีการลดบทบาทความสําคัญลง ถอยตัวออกจากสังคม
2) ผู้ สูงอายุต ้องมีส่วนร่ วมในกิจกรรมและสังคมเพือเป็ นผู้ สูงอายุทีสมบูรณ์และรูสึ้ กว่ามีคุณค่าใน
ตนเอง แนวคิดนี เป็ นแนวคิดทีสําคัญของการจั ดกิจกรรมชมรมผู้ สูงอายุ
3) ผู้ สูงอายุจะพยายามดํ ารงหรื อดํ าเนินกิจวั ตรทีชอบ ค่านิยม ความเชือ พฤติกรรมต่างๆ ทีเป็ น
ส่วนตัวต่อเนืองไป
4) เมือบุคคลอายุเพิ มมากขึ น สมรรถนะในตนอาจเปลียนแปลงหรื อลดลงทํ าให้ผู้ สูงอายุรู้สึกไม่
มั นคง ตามไม่ทั นสิ งแวดล้ อมทีเปลียนแปลงไป
1.2.3 หลักจิตวิทยาของผู ้ สูงอายุ
1) มนุษย์มคี วามต้องการภายในตามลํ าดับ ได้แก่ 1) ความต้องการด้านร่ างกาย 2) ความต้องการ
ความมั นคงปลอดภัยทั งด้านร่ างกายและจิตใจ3) ความต้องการความรักและต้องการการเป็ นเจ้าของ 4) การ
ได้รับการยอมรับจากบุคคลอืน 5) การประจั กษ์ในคุณค่าของตนเอง
2) เมือบุคคลอายุเพิ มมากขึ นจะเปลียนแปลงจากการมองภายนอกเป็ นการมองเข้ามาภายใน
ตนเอง หาคํ าตอบโดยการมองภายในตนเองมากขึ น ผู้ สูงอายุทีประสบความสําเร็ จจะมองเข้ามาภายในตน
และเห็นคุณค่าของตนเองมากกว่าจะมองความสําคั ญของร่ างกายหรื อการเสือมของร่ างกาย และการยอมรับ
ได้ทั งความสําเร็ จและข้อจํ ากั ดทีเกิดขึ น
1.2.4 ความผิดปกติของผู ้ สูงอายุทีอาจพบในระบบต่ างๆ ของร่ างกาย
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ผู้ สูงอายุมีการเปลียนแปลงทางด้านร่ างกายจนเกิดอาจความตามระบบทีสําคัญ ดังนี
1) ระบบต่อมไร้ ท่อ การทํ างานของต่อมไทรอยด์ พาราไทรอยด์จะลดลง ตับอ่อนจะสร้างอินซูลิน
ลดลง ทํ าให้เป็ นเบาหวาน ฮอร์โมนเพศหญิงหรื อฮอร์โมนเพศชายจะลดลง ทํ าให้เกิดอาการ
หงุดหงิด ตกใจง่ายในเพศหญิง
2) ระบบผิวหนัง ผิวหนังจะบางลง ทํ าให้ผิวหนังแตกง่าย แห้ง ไขมันใต้ผิวหนังน้อยลง ผิวหนัง
ขาดนํ า ขาดความยืดหยุ่นเกิดแผลกดทับได้ง่าย ต่อมเหงือทํ างานลดลง การระบายร้อนโดยวิธี
ระเหยไม่ดี ทํ าให้เป็ นลมแดดได้ง่าย ต้องใส่เสื อผ้ าทีระบายอากาศได้ดี ผิวหนังคันง่าย ผมร่ วง
การไหลเวียนเลือดสู่ศีรษะน้อยลง ผิวตกกระ เล็บหนา ผิวหนังรับความรู้สึกต่ออุณหภูมิและการ
สั นสะเทือนลดลง
3) ระบบหัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดแดงใหญ่ จะมีความยืดหยุ่นลดลง มีผลให้ความดันซีส
โตลิกสูง ในขณะทีการเปลียนแปลงความดันไดแอสโตลิกเปลียนแปลงเล็กน้อย ลิ นหัวใจมี
ไขมั น และแคลเซียมมาจับทํ าให้ลิ นหัวใจปิ ดเปิ ดได้ไม่ดี กํ าลั งการหดตัวลดลงตราการเต้
อั
น
ของหัวใจลดลง กล้ ามเนื อหัวใจมีความไวต่อสิ งเร้าลดลง คนสูงอายุหัวใจวายได้ง่าย เกิดการอุด
ตันของหลอดเลือดได้ง่าย
4) ระบบประสาท เซลล์สมองและประสาทจะลดลงเรื อยๆ ตั งแต่อายุ25 ปี ขนาดของสมองลดลง
ความเร็ วในการส่งสัญญาณประสาทลดลง ความจํ าเสือมจํ าอดีตได้แม่นยํ า แต่จ ํ าสิ งทีรับรู้ใน
ปัจจุบันได้ น้อยความสัมพั นธ์ทางความคิดกับร่ างกายไม่สัมพั นธ์ก ัน เวลานอนน้อย ตืนบ่อย
นอนไม่หลั บ ซึ งเป็ นเพราะขาดการออกกํ าลั งกาย การคิดวกวน และเครี ยด
5) ระบบประสาทสัมผัส ได้แก่
- ตาจะลึก เพราะไขมั นใต้ตาจะลดลง หนังตาย้ อย รู ม่านตาเล็ก อาจมาจากม่านตาฝ่ อลีบลง
มั กพบตาต้อกระจกในผู้ สูงอายุ การมองมุมกว้ างได้ลดลง การรับรู้ความรู้สึกต่างๆ เริ มแยกได้ช้า
ลง สายตายาว มองเห็นในเวลากลางคืนไม่ดี ความสามารถในการปรับการมองเห็นจากทีมืดไปที
สว่างช้าลง
- หู จะตึง ไวต่อความถีลดลง มีความยากลํ าบากในการเข้าใจคํ าพูดหากมีเสียงรบกวนหรื อพูดเร็ว
- ต่อมนํ าลาย จะทํ างานลดลง นํลายน้
า อย รับรู้รสหวานลดลง จึงมั กรับประทานอาหารรสจัดมาก
ขึ นโดยไม่รู้ต ัว
- การรับกลิ นจากจมูกลดลง เพราะเยือโพรงจมูกเกิดการเสือม
6) ระบบกล้ามเนือและกระดูก กล้ ามเนื อลีบเล็กลงและลดความแข็งแรง กํ าลั งการหดรัดตัวลดลง
แคลเซียมออกจากกระดูกมากไปเกาะบริ เวณกระดูกอ่อน ทํ าให้ทรวงอกขยายน้อยลง หายใจ
ลํ าบาก อาศั ยกระบังลม การควบคุมกล้ ามเนื อหูรูดลดลง กระดูกสันหลั งโก่ง ความสูงลดลง นํ าไข
ข้อลดลง การเคลือนไหวการเดินจะสั นขณะทีพั กกล้ ามเนื อจะเป็ นตะคริ ว เจ็บปวดควบคุมไม่ได้
กระดูกเปราะ

48
7) ระบบทางเดินหายใจ ปอดมีขนาดใหญ่ขึ น ปอดยืดขยายหดตัวได้ น้อย ปริ มาตรการค้างของ
อากาศในปอดมีมาก ถุงลมจํ านวนลดลง ถุงลมทีเหลือจะมีขนาดใหญ่ขึ นและแตกง่าย
ประสิทธิภาพในการไอลดลงเนืองจากการแข็งตัวของผนังทรวงอก และการทํ างานของกล้ ามเนื อ
ในการหายใจไม่ดี จะทํ าให้เกิดอาการปอดบวมได้ง่าย
8) ระบบทางเดินอาหาร การขบเคี ยวจะลํ าบากเพราะฟันลดลง เหงือกร่ น ต่อมนํ าลายเสือม
นํ าย่อยลดลง1 ใน 3 อาหารเคลือนลงสู่กระเพาะอาหารช้าลง และย้ อนกลั บขึ นมาในหลอด
อาหารได้ง่าย ทํ าให้แสบยอดอก อาหารอยู่ในกระเพาะอาหารนานทํ าให้ไม่หิวดังนั นการให้
อาหารจึงควรให้น้อยแต่บ่อย และเป็ นอาหารอ่อนย่อยง่าย แต่มีกากเพือช่วยในการขับถ่าย เพราะ
ลํ าไส้ใหญ่และลํ าไส้เล็กหดรัดตัวช้า กล้ ามเนื อมีแรงเบ่งน้อย
9) ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ ์ ขนาดของไตเล็กลง อั ตราการกรองของเสียของไต
ลดลง ขนาดกระเพาะปัสสาวะเล็กลง ถ่ายปัสสาวะบ่อยเนืองจากกล้ ามเนื อกระเพาะปัสสาวะอ่อน
กํ าลั งลง กล้ ามเนื ออุ ้ งเชิงกรานหย่อนตั ว ทํ าให้ภาวะกระบังลมหย่อนและกลั นปัสสาวะไม่ได้ เพศ
ชายต่อมลูกหมากจะโต ทํ าให้ปัสสาวะลํ าบาก ในเพศหญิงมดลูก ปี กมดลูก รังไข่จะฝ่ อ เนื อเยือ
บริ เวณช่องอวั ยวะสืบพั นธุจะหนา
์
แห้ง มีความยืดหยุ่นน้อยลง
1.2.5 ปัญหาทีพบบ่ อยในผู ้ สูงอายุ
1) ความบกพร่ องในการติดต่อสือสาร เนืองจากหูตึง พูดไม่ชัด และความจํ าเสือม
2) ความจํ ากั ดในการทํ ากิจกรรม เนืองจากการหดรัดตัวและการประสานงานของกล้ ามเนื อในการ
ควบคุม การเคลือนไหวลดลง ข้อเสือม ประสิทธิภาพการทํ างานของหัวใจและระบายอากาศลดลง ทํ าให้
เหนือยง่าย
3) ความสามารถในการปรับตัวต่อภาวะเครี ยดลดลง
4.) ความสามารถในการเรี ยนรู้สิ งใหม่ๆ ช้า
5) การพั กผ่อนไม่เพียงพอ เนืองจากแบบแผนการนอนหลั บเปลียนแปลงไป
6) เกิดภาวะทุพโภชนการ เนืองจากการรับรสและการดมกลิ นลดลง ทํ าให้เบืออาหาร เคี ยวอาหาร
ลํ าบาก การย่อยและดูดซึมลดลง กระหายนํ าลดลง เมตาบอลิซึมของร่ างกายลดลง การสังเคราะห์โปรตีน
เอ็นไซม์ และการสะสมไกลโคเจนลดลง
7) เกิดภาวะเสียสมดุลเกลือแร่ ได้ง่าย
8) ความผิดปกติในการขับถ่ายอุจจาระ ได้แก่
- ท้องผูก เนืองจากการเคลือนไหวของลํ าไส้ลดลง
- กลั นอุจจาระได้ไม่ดี เนืองจากความแข็งแรงของกล้ ามเนื อหูรูดของทวารหนักลดลง
9). เกิดแผลได้ง่ายและหายช้า เนืองจากผิวหนังบอบบาง หลอดเลือดเปราะ และแตกง่าย รวมไปถึง
การไหลเวียนเลือด ระดับเนื อเยือลดลง
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10). กระดูกหักง่ายและหายช้า เนืองจากแคลเซียมทีสะสมในกระดูกมีน้อย มีการซ่อมแซมเซลล์
กระดูกลดลง
11). เกิดการติดเชื อได้ง่าย เนืองจากการทํ างานของระบบภูมิคุ ้มกันของร่ างกายลดลง
12) มีภาวะเสียงต่อการเกิดโรค
- มะเร็ งและเนื องอก เนืองจากการทํ างานของระบบภูมิคุ ้มกันเปลียนแปลงไป
- ความดันโลหิตสูง เนืองจากหลอดเลือดแข็ง ความต้านทานภายในหลอดเลือดส่วนปลาย
สูงขึ น
- ต้อกระจก เนืองจากการเสือมสภาพของแก้วตา
- เบาหวาน เนืองจากการทํ างานของตับอ่อนลดลง
- ถุงลงโป่ งพอง เนืองจากความยืดหยุ่น และจํ านวนถุงลมปอดลดลง
- ปอดบวม เนืองจากการทํ างานของระบบภูมิคุ ้มกันลดลง
- ข้ออั กเสบ เนืองจากข้อเสือม นํ าไขข้อลดลง
- โลหิตจาง เนืองจากจํ านวนเม็ดเลือดแดงและฮีโมโกลบินลดลง
- สมองเสือม เนืองจากการเปลียนแปลงของสมองและระบบประสาท
13) การตอบสนองต่อยาผิดไปและเกิดผลไม่พึงประสงค์ของยาได้ง่าย เนืองจากการดูดซึมยาทาง
ระบบทางเดินอาหารลดลง ตับสังเคราะห์โปรตีนและเอ็นไซม์ทีใช้ในการเปลียนแปลงยาลดลง การขับสาร
ออกจากร่ างกายทางไตลดลง การขับสารออกจากร่ างกายทางไตลดลง ทํ าให้ระดับยาคงอยู่ในกระแสเลือด
นานและเกิดพิษได้ง่าย ดังนั นการให้ยาแก่ผู้ สูงอายุต ้องระมัดระวั งอย่างยิ ง ควรปรึ กษาแพทย์ ก่อนให้ยาทุก
ชนิด
1.4.14 เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เนืองจากอวั ยวะรับความรู้สึกสัมผั สลดลง หูตึง การรับกลิ นลดลง ตามั ว
การทรงตั วดี และกล้ ามเนื ออ่อนแรง
1.3 การเปลียนแปลงด้ านสังคมของผู ้สูงอายุ
ภาระหน้าทีและบทบาททางสังคมของผู้ สูงอายุจะลดลง เนืองจากกฎเกณฑ์ทางสังคมหรื อสภาพ
ร่ างกายของผู้ สูงอายุ ผู้ สูงอายุม ั กขาดความคล่องตัวในการคิด การกระทํ า การติดต่อกับบุคคลอืนๆ ทํ าให้หง ่า
จากสังคม คนส่วนใหญ่ม ั กมองว่าผู้ สูงอายุมีความสามารถในการทํ างานลดลง แต่บางคนยั งมีความสามารถดี
ทั งนี เนืองจากสมรรถภาพของร่ างกายและการปรับตัวทีดี
1.4 การเปลียนแปลงด้ านจิตใจของผู ้สูงอายุ
จิตใจของผู้ สูงอายุม ั กจะเปลียนแปลงไป เนืองจากการเปลียนแปลงด้านร่ างกายและสังคมผู้ สูงอายุ
ส่วนใหญ่จะพั ฒนาจิตใจตั วเองไปในทางทีดีงามมากขึ น สามารถควบคุมจิตใจได้ ดีขึ น มีความสุขุมเยืกเย็
อ น
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เพิ มขึ น แต่ผู้ สูงอายุบางคนไม่สามารถปรับตั วต่อการเปลียนแปลงทีเกิดขึ นได้ ลั กษณะการเปลียนแปลงด้าน
จิตใจทีพบในผู้ สูงอายุ คือ
1.4.1 การรับรู้ ผู้ สูงอายุม ั กยึดติดกับความคิดและเหตุผลของตนเอง รับรู้สิ งใหม่ๆ ได้ยาก
1.4.2. การแสดงออกทางอารมณ์ ผู้ สูงอายุมั กท้อแท้และน้อยใจ โดยรู้สึกว่าสังคมให้ความสําคั ญต่อ
ตนเองน้อยลง ทํ าให้มีอารมณ์ไม่ม ั นคง กระทบกระเทือนใจง่าย หงุดหงิด
1.4.3. การยอบรับภาวะผู้ สูงอายุ การยอมรับว่าการมีอายุมากขึ น คือ การเข้าใกล้ ความตาย ความ
สิ นสุด ทํ าให้บางคนมุ่งสร้างความดี บางคนชอบอยู่คนเดียว ทํ าให้รู้สึกอิสระและได้ใช้ชีวิตทีตนเองชอบ
ก่อนตาย
1.4.4. ความสนใจสิ งแวดล้ อม ผู้ สูงอายุสนใจสิ งแวดล้ อมเฉพาะทีตนเองสนใจ ความสนใจส่วนใหญ่
มุ่งทีตนเอง สนใจเฉพาะสิ งทีตนเองคุ ้นเคย ไม่ชอบงานแปลกๆ ใหม่ๆ ความมุ่งหวั งในชีวิตลดลง
นอกจากนี ผู้ สูงอายุอาจต้องเผชิญกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาเสียงต่อการเปลียนแปลงบทบาท
ทางสังคม การสูญเสียและความเศร้าโศก และการถอยหนีจากสังคม ทํ าให้ผู้ สูงอายุมีความว้ าเหว่โดดเดียว
และแยกตัวออกจากสังคม
1.5 การดูแลผู ้สูงอายุ
1.5.1 หลั กสําคัญของการดูแลผู้ สูงอายุ คือ
1) ส่งเสริ มให้ผู้ สูงอายุท ํ ากิจกรรมด้วยตนเองให้มากทีสุด เพือคงไว้ ซึ งศั กยภาพและความภาคภูมิใจ
แห่งตน และควรประเมินสภาวะของผู้ สูงอายุ และให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
2) ป้ องกันไม่ให้ผู้ สูงอายุกลายเป็ นผู้ ไร้ประโยชน์ สูญเสียลั กษณะเฉพาะตัวและมีคุณค่า
3) ตระหนักในความแตกต่างของผู้ สูงอายุแต่ละคน ใช้กิจกรรมทีเหมาะสมโดยให้การดุแลฟื นฟู
ทั งด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคม ในภาวะเจ็บป่ วยและส่งเสริ มให้มีสุขภาพดี
1.5.2 สิ งทีควรคํ านึงถึงในการให้การดูแลช่วยเหลือผู้ สูงอายุ
1). ประเมินภาวะบกพร่ องในการทํ าหน้าทีของอวั ยวะต่างๆ โดยประเมินเกียวกับ
- การได้ยินลดลง ทํ าให้การสือสารข้อมูลต่างๆ ผิดพลาด
- การได้กลิ นลดลง
- การมองเห็นลดลง
- การรับรู้สัมผั สลดลง
- ปัญหาเรื องฟันและเหงือก
- ปัญหาเรื องความจํ าเสือม อาจลืมรับประทานยาหรื ออาหาร
2). ส่งเสริ มให้ผู้ สูงอายุดูแลตนเองให้มากทีสุด ควรอธิบายทํ าความเข้าใจเพือความร่ วมมือทีดี
3). ส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ สูงอายุโดยกระตุ ้นให้ท ํ ากิจกรรมให้นานทีสุดเท่าทีจะทํ าได้ และให้มี
อิสระในการปรับรู ปแบบการดํ ารงชีวิตของตนเองตามความพอใจ โดยให้มีส่วนร่ วมในสังคม
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4). จัดกิจกรรมเพือส่งเสริ มความรู้แก่ผู้ สูงอายุ เช่น การดูแลตนเองในวั ยสูงอายุ การจั ดการ
สิ งแวดล้ อมเพือป้ องกันอุบัติเหตุ การรับประทานอาหารเหมาะสม ออกกํ าลั งกายอย่างสมํ าเสมอ การพั กผ่อน
นอนหลั บ หลีกเลียงการดืมชา กาแฟ แอลกอฮอล์ สูบบุหรี หลีกเลียงสถานทีแออั ด และหมั นสังเกตอาหาร
ผิดปกติของตนเอง และควรไปพบแพทย์ เมือมีความผิดปกติ
5). ดูแลผู้ ป่วยสูงอายุในระยะสุดท้ายอย่างใกล้ ชิด ให้การสัมผั ส นั งเป็ นเพือน และช่วยเหลืออย่าง
จริ งใจ รวมทั งให้โอกาสญาติ ผูใกล้
้ ชิดได้อยู่ก ับผู้ ป่วยให้มากทีสุด
1.6 การส่ งเสริมสุ ขภาพสําหรับผู ้สูงอายุ
การส่งเสริ มสุขภาพ เป็ นกระบวนการปฏิบตั ิเพือนําไปสู่ “การพั ฒนา การคงไว้ และการป้ องกันการ
เสือมถอย” ของสถานะทางสุขภาพ การส่งเสริ มสุขภาพประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดังนี
1.6.1 การให้ความรู้ทางสุขภาพ เป็ นกระบวนการให้ข ้อมูลข่าวสาร ความรู้ มุ่งให้เกิดการ
ส่งเสริ มสุขภาพโดยอาศั ยกลวิธีต่างๆ ได้แก่ การสอนกลุ่ม การมีส่วนร่ วมของชุมชน การใช้สือต่างๆ เป็ นต้น
1.6.2 การป้ องกั นโรค เป็ นกระบวนการวินิจฉัยโรคหรื อปัญหาทางสุขภาพในระยะแรกก่อนจะมี
อาการคลินิก (การตรวจคัดกรอง) หรื อการป้ องกันเฉพาะโรค เช่น การให้ว ั คซีน การดํ าเนินการป้ องกันการ
หกล้ ม เป็ นต้น
1.6.3 การคงไว้ของสุขภาพ เป็ นการจัดการรักษาเพือป้ องกั นการเสือมถอยของสถานะทางสุขภาพ
ในประชากรกลุ่มเสียง
1.6.4 นโยบายสาธารณะทางสุขภาพ เป็ นกระบวนการทางนโยบายเพือส่งเสริ มสุขภาพโดยตรงหรื อ
เพือให้การสนับสนุน เช่น การจัดสรรงบประมาณ การออกกฎหมายเฉพาะ เช่น กฎหมายให้บริ การการ
ตรวจคัดกรองแก่ผู้ สูงอายุโดยไม่คิดมูลค่า เป็ นต้น การพั ฒนาระบบบริ การ หรื อการควบคุมการโฆษณาทีอาจ
เป็ นผลเสียแก่สุขภาพ
วั ยสูงอายุเป็ นกลุ่มวั ยทีมีความจํ าเป็ นทีจะต้องได้ รับการส่งเสริ มสุขภาพในลั กษณะกลุ่มเฉพาะทั งนี
เนืองจากกระบวนการชราทีทํ าให้ก ํ าลั งสํารองลดลงมีโอกาสเกิดโรค หรื อภาวะทุพพลภาพสูง มั กมีโรคหรื อ
ปัญหาทางสุขภาพหลายๆ อย่างในขณะเดียวกั น เกิดผลแทรกซ้อนจากการดูแลรักษาได้ง่าย เกิดปัญหาสังคม
ได้ง่าย ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้ อมหรื อการเปลียนแปลงได้ไม่ดี และทัศนคติทีไม่ดีต่อความชราและ
ผู้ สูงอายุเหล่านี ทํ าให้มีความจํ าเป็ นในการส่งเสริ มสุขภาพในประชากรสูงอายุเพือทีจะพยายามให้ผู้ สูงอายุ
สามารถทีมีสุขภาพดีและดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมให้ยาวนานทีสุด
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2. การดูแลผู้สูงอายุทีมีปัญหาเกียวกับหัวใจ หลอดเลือด และเลือด
รองศาสตราจารย์ ดร.วาริ ณี เอียมสวั สดิกุล

ปัญหาเกียวกับหัวใจ หลอดเลือด และเลือด เป็ นปัญหาทีพบได้บ่อยในผู้ สูงอายุ ในทีนี จะพูดเฉพาะ
ปัญหาหัวใจขาดเลือด หัวใจวาย ความดั นโลหิตสูง และภาวะเลือดจาง ซึ งจะทํ าให้ผู้ สูงอายุมีความเจ็บป่ วย
เรื อรัง ซึ งต้องได้รับการดูแลจากบุคลากรสุขภาพและญาติอย่างใกล้ ชิด
2.1 การดูแลผู ้สูงอายุทีมีปัญหาหัวใจขาดเลือด
หัวใจขาดเลือด หมายถึง ภาวะทีเนื อเยือของกล้ ามเนื อหัวใจได้รับออกซิเจนไปเลี ยงไม่เพียงพอ
เนืองจากเลือดไหลผ่านหลอดเลือดแดงทีไปเลี ยงหัวใจ(Coronary artery) ได้ช้าและน้อยลง
2.1.1 สาเหตุ ยั งไม่ทราบแน่ชัด แต่เชือว่ามีปัจจัยทีเกียวข้องกับการเกิดโรค3 ประการ (มุกดา ตั นชัย
2551)
1) ปัจจัยเสียงทีไม่สามารถปรับเปลียนได้ เช่น กรรมพั นธุ์ อายุ เพศ เชื อชาติ เป็ นต้ น โดยกรรมพั นธุ์
เพิ มคุณลั กษณะทีทํ าให้เกิดหลอดเลือดตีบแข็ง คือ ความดั นโลหิตสูง ไขมั นในเลืดอสูง เบาหวาน และความ
อ้ วน อายุท ํ าให้หลอดเลือดตีบแข็งมากขึ น จึงพบหัวใจขาดเลือดในผู้ มีอายุ40 ปี ขึ นไป เพศจะมีผลให้เกิดโรค
ต่างกันในแต่ละช่วง วั ยเจริ ญพั นธุ์ เพศหญิงมีความเสียงน้อยกว่าเพศชายวั ยเดียวกันถึง 4 เท่า วั ยหมด
ประจํ าเดือน เพศหญิงจะมีความเสียงสูงขึ นไม่ต่างจากเพศชาย วั ยสูงอายุ หลั งอายุ65 ปี เพศหญิงมีความเสียง
ลดลงและตํ ากว่าเพศชาย เชื อชาติจะมีอิทธิพลต่อวิถีการดํ าเนินชีวิต คนผิวขาวเป็ นโรคนี มากกว่ากลุ่มอืนแต่
อั ตราตายสูงมากทีสุดในคนผิวดํ า
2). ปัจจัยเสียงทีสามารถปรับเปลียนได้ เช่น สิ งแวดล้ อม บุหรีภาวะสุขภาพ การออกกํ าลั งกาย เป็ น
ต้น โดยจะพบโรคนี มากในเขตเมือง การสูบบุหรี ทํ าให้อ ั ตราตายด้ วยโรคนี เพิ มขึ น ผู้ มีความดันโลหิตสูงจะ
เป็ นโรคนี มากกว่าผู้ มีความดั นโลหิตปกติ 2-7 เท่า ผู้ มีโคเลสเตอรอลสูงกว่า 250 มก./ดล. จะเป็ นโรคนี
มากกว่าผู้ มีโคเลสเตอรอล 200 มก./ดล. 3 เท่า การออกกํ าลั งกายทํ าให้มีการหลั งเอนดอร์ฟินทํ าให้มี
เอชดีแอล (HDL) เพิ มขึ น มีความเครี ยดและนํ าหนักลดลง
3). ปัจจัยชั กนํา เช่น โรคเรื อรัง และความอ้ วน เป็ นต้น โรคเบาหวานทํ าให้หลอดเลือดแดงตีบและ
แข็งมากขึ น ความอ้ วนเป็ นปัจจัยเสริ มให้เกิดเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไขมั นในเลือดสูง ส่วนภาวะ
เครี ยดจะทํ าให้เกล็ดเลือดจับตัวเพิ มขึ นและหลอดเลือดหดตัวด้วย
2.1.2.กลไกการเกิดหัวใจขาดเลือด
เมือผนังหลอดเลือดแดงได้รับบาดเจ็บจากสาเหตุต่าง ๆ ผนังชั นในสุดของหลอดเลือดแดงจะบางลง
ยอมให้สารต่าง ๆ ซึมผ่านได้ง่ายขึ น ไขมั นและเกล็ดเลือดจะรวมกลุ่มอยู่ใต้เยือบุผนังหลอดเลือดแดงที
บาดเจ็บ ไขมั นจะถูกเปลียนรู ปและจับกับเซลล์เม็ดเลือดขาวเป็ นเซลล์อ ้ วนโตแทรกอยู่ในเยือบุผนังหลอด
เลือดชั นใน เป็ นรอยไขมั นสีเหลืองนูนขึ นเล็กน้อย ต่อมามีการหลั งสารเร่ งการเจริ ญเติบโตทํ าให้กามเนื
ล้ อ
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เรี ยบของผนังหลอดเลือดแดงแบ่งตัวมากขึ น เกิดตะกรันไขมั นในหลอดเลือดแดงทีไปเลี ยงหัวใจ หลอดเลือด
แดงขาดความยืดหยุ่น มีการตายของเซลล์อ ้ วนโตบางส่วน รู หลอดเลือดตีบแคบ ผนังเกิดรอยนูนมากขึ นเป็ น
แผ่นพั งผืดสีเหลืองปนเทา หากได้รับบาดเจ็บอย่างต่อเนืองจะเกิดการสะสมของไขมั นและแคลเซียม เซลล์
กล้ ามเนื อเรี ยบแบ่งตัวมากขึ นตามลํ าดับ จนในทีสุดหลอดเลือดแดงจะตีบแข็ง ขาดความยืดหยุ่น และฉีกขาด
ง่าย เมือหลอดเลือดแดงฉีกขาด เกล็ดเลือดจะมาจับตั วเป็ นก้อนลิ มเลือดเพือช่วยห้ามเลือด รู หลอดเลือดจะตีบ
แคบมากขึ นอาจอุดตั นได้ เลือดไปเลี ยงกล้ ามเนื อหัวใจไม่เพียงพอ หากหลอดเลือดแดงตีบแคบลงร้อยละ70
จะมีการเผาผลาญแบบไม่ใช้ออกซิเจน เกิดกรดขึ นทํ าให้เกิดอาการเจ็บปวดและกล้ ามเนื ออ่อนแรง(Angina)
เมือหลอดเลือดแดงอุดตันบางส่วน หลอดเลือดทีอยู่บริ เวณใกล้ เคียงจะขยายตัวหรื อสร้างหลอดเลือดแดงฝอย
ใหม่ขึ น เพือให้กล้ ามเนื อหัวใจได้รับเลือดมาเลี ยงอย่างเพียงพอ แต่การสร้างหลอดเลือดฝอยใหม่ต ้องใช้
เวลานาน จึงมั กจะพบในผู้ สูงอายุเท่านั น(มุกดา ตันชัย2551: 139)

2.1.3 อาการและอาการแสดง
เจ็บหน้าอก เหมือนถูกบีบรัดบริ เวณหน้าอก เจ็บหนัก ๆ หรื อรู้สึกเหมือนมีก๊าซจุกบริ เวณยอดอก
หรื อแสบบริ เวณยอดอกเหมือนอาหารไม่ย่อย
ตํ าแหน่งทีเจ็บจะอยู่ลึกใต้ กระดูกหน้าอกค่อนไปทางซ้าย
มั กจะร้าวไปตามไหล่ซ้ายและต้นแขน หรื อร้าวไปตามแขนซ้ายถึงข้อศอก ข้อมือ นิ วก้อย นิ วนาง รวมทั งต้ น
คอและกราม อาการปวดจะไม่เกิน 5 นาที แต่ถ ้ าเกิดหลังรับประทานอาหารมื อหลั กหรื อโกรธจัด อาจมี
อาการนาน 15-20 นาที อาการจะหายไปเมือพั กหรื ออมยาไนโตรกลีเซอรี น หากมีอาการเจ็บหน้าอกขณะ
ออกแรงและทุเลาเมือพั ก เรี ยกว่า “แองไจน่าเพกโตริ ส (Angina pectoris)” นอกจากนั นอาจจะมีอาการอืน
ร่ วมด้วย คือ หายใจลํ าบาก หัวใจเต้ นเร็ว ใจสั น คลืนไส้ อาเจียน เมือยล้ า เหงือออก ซีด อ่อนเพลีย เป็ นลม
2.1.4 ภาวะแทรกซ้ อน ได้แก่ หัวใจเต้ นผิดจังหวะกล้ ามเนื อหัวใจตาย และหัวใจหยุดเต้นหากเบ่งถ่ายอุจจาระ
2.1.5 การรักษา
1). ให้ยาบรรเทาอาการเจ็บหน้าอก โดยใช้ยา 5 กลุ่ม คือ 1) ยาขยายหลอดเลือดทั วร่ างกาย 2) ยาลด
แรงบีบตัวของกล้ ามเนื อหัวใจและลดการเต้นของหัวใจ 3) ยาลดแรงบีบตัวของกล้ ามเนื อหัวใจและขยาย
หลอดเลือด 4) ยาต้านเกล็ดเลือด เช่น แอสไพริ น (Aspirin) 5) ยาลดโคเลสเตอรอล
2). ควบคุมปัจจัยเสียง เพือป้ องกันการกลั บเป็ นซํ าและการลุกลามของภาวะหัวใจ
ขาดเลือด โดยงด
สูบบุหรี หรื อหลีกเลียงผู้ สูบบุหรี จํ ากัดอาหารทีมีไขมั นสูง ออกกํ าลั งกายแบบแอโรบิก เช่น เดินเร็ ว ๆว่ายนํ า
วิ งเหยาะ ๆ เพือควบคุมนํ าหนักตัวและลดไขมั นในเลือด ปรับกิจกรรมการดํ าเนินชีวิตประจํ าวั นให้เหมาะสม
ไม่เกิดอาการเจ็บหน้าอก โดยเฉพาะผู้ มีพฤติกรรมแบบเอ เช่น ไม่ท ํ างานหักโหมเร่ งรี บ นอนหลั บในช่วงพั ก
กลางวั น ผ่อนคลายความเครี ยด เป็ นต้น ควบคุมโรคทีเป็ นปัจจัยชักนํา เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดย
รับการรักษาอย่างต่อเนือง เพือควบคุมความดั นโลหิตและนํ าตาลให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม
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3). ทํ าหัตถการในกรณี ทีมีอาการรุ นแรงและรักษาด้วยยาไม่ได้ผล ยกเว้ นผู้ ทีมีการบีบตั วของหัวใจ
ห้องล่างซ้ายเสื อมมาก หรื อหลอดเลือดแดงทีไปเลี ยงหัวใจตีบทั วไป หัตถการทีทํ า คือ1) การขยายหลอด
เลือดแดง ด้วยการสวน อาจใส่สเตนท์ค ้างไว้ หรื อการยิงเลเซอร์สลายไขมั นและตัดสิ งอุดตัน2) การผ่าตั ด
ทํ าทางเบียงหลอดเลือดแดงหัวใจ
2.1.6 การป้องกัน
หลีกเลียงปัจจัยเสียง คือ การสูบบุหรี อาหารทีมีไขมั นและโคเลสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง ออก
กํ าลั งกายแบบแอโรบิกอย่างน้อยสัปดาห์ละ3 ครั ง ๆ ละ 20-30 นาที และควบคุมปัจจัยชักนํา คือ โรคเรื อรัง
และความอ้วน
2.1.7 การดูแลผู ้ป่วย
1). บรรเทาอาการเจ็บหน้าอก โดยหยุดทํ ากิจกรรมทุกอย่างเมือมีอาการเจ็บหน้าอก แล้ วนั งพั กหรื อ
นอนพั กในสภาพแวดล้ อมทีสงบ อมยาไนโตรกลีเซอรี นใต้ลิ น ถ้ ายั งไม่หายให้อมซํ าทุ5กนาที 3 ครั ง ถ้ ายั ง
ไม่หายพบแพทย์ สังเกตการเปลียนแปลงของอาการเจ็บหน้าอก ชีพจรและการเต้นของหัวใจ อาจให้
ออกซิเจน 2-4 ลิตรทางจมูกตามแผนการรักษา
2). ลดความวิตกกังวลและความกลั ว โดยอยู่เป็ นเพือน ให้ใช้เทคนิคการผ่อนคลาย อ่านหนังสือหรื อ
ฟังวิทยุ ให้ระบายความรู้สึกวิตกกังวลและกลั ว อาจให้ยาคลายเครี ยดตามแผนการรักษา
3). ลดความต้องการออกซิเจน โดยให้นอนพั กบนเตียงในท่าศีรษะสูงเล็กน้อย ขณะมีอาการผิดปกติ
คือ เจ็บหน้าอก หายใจลํ าบาก หัวใจเต้นเร็ว ใจสั น คลืนไส้ อาเจียน เมือยล้ า เหงือออก ซีด อ่อนเพลียป็เนลม
จัดสิ งแวดล้ อมให้เงียบสงบ อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ร้อนหรื อเย็นเกินไปให้นอนหลั บอย่างน้อยวั นละ 8
ชั วโมง และนอนในช่วงพั กกลางวั นอีก1 ชั วโมง
4). ป้ องกันภาวะแทรกซ้อน โดยงดกิจกรรมทีเพิ มความต้องการออกซิเจน เช่น การออกแรงมาก การ
ยกของหนัก การเบ่งอุจจาระหรื อปัสสาวะ การฟังเรื องตืนเต้นหรื อไม่สบายใจ การมีอารมณ์โกรธจัดหรื อ
ผิดหวั งอย่างแรง การขึ นไปอยู่บนทีสูง เป็ นต้น รับประทานผั กและผลไม้ มาก ๆ ถ้ าไม่มีข ้อห้ามจากโรคอืน
หลีกเลียงอาหารทีมีก๊าซมาก เช่น นํ าอั ดลม หัวผั กกาด เป็ นต้น หลีกเลียงอาหารทีมีไขมั นและโคเลสเตอรอล
สูง เช่น นํ ามั นหมู นํ ามั นมะพร้าว แคบหมู หนังไก่ หนังเป็ ด หนัมูงหปลาหมึก เครื องในสัตว์ อาหารทอด
เป็ นต้น หลีกเลียงอาหารทีมีเกลือมากหรื อเค็มจัด เผ็ ดจัด อาหารทีย่อยยาก ลดอาหารแป้ งและนํ าตาล หลั ง
รับประทานอาหารควรงดกิจกรรมอืน ๆ ระยะหนึ ง ดืมนํ าอย่างน้อยวั นละ2 ลิตร หลีกเลียงเครื องดืมทีมี
คาเฟอีน เช่น กาแฟ ชา ช็อกโกแลต กระทิงแดง เอ็ม 100 เป็ นต้น งดแอลกอฮอล์ ออกกํ าลั งกายอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 ครั ง ๆ ละ 20-30 นาที ขณะออกกํ าลั งกายหากเหนือย อ่อนเพลีย แน่นหน้าอก ใจสั นต้องหยุด
พั กทันที ห้ามออกแรงเบ่งอุจจาระและปัสสาวะเด็ดขาด ถ้ าท้องผูกรับประทานยาระบายอ่อน ๆ เช่นMilk of
Magnesia ก่อนนอน ตามแผนการรักษา ควบคุมโรคทีเป็ นปัจจัยชักนําและมารับการตรวจรักษาอย่างต่อเนือง
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2.2. การดูแลผู ้สูงอายุทีมีภาวะหัวใจวาย
ภาวะหัวใจวายหรื อหัวใจล้ มเหลว หมายถึง ภาวะทีกล้ ามเนื อหัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี ยง
ส่วนต่าง ๆ ของร่ างกายได้เพียงพอกับความต้องการในการเผาผลาญ
2.2.1 สาเหตุ
1). ความสามารถในการบีบตัวของกล้ ามเนื อหัวใจลดลง เนืองจากกล้ ามเนื อหัวใจขาดเลือดหรื อตาย
มีของเหลวในเยือหุ ้มหัวใจ มีความผิดปกติหรื อการติดเชื อของกล้ ามเนื อหัวใจ ทํ าให้เลือดทีออกจากหัวใจใน
การบีบตั วแต่ละครั งมีปริมาตรลดลง
2). กล้ ามเนื อหัวใจทํ างานมากไปจากสาเหตุต่าง ๆ คือ1) ความต้านทานของหลอดเลือดเพิ มขึ น เช่น
ความดั นโลหิตสูง ลิ นหัวใจตีบ โรคปอดอุดกั นเรื อรัง กล้ ามเนื อหัวใจห้องล่างหนาตัวขึ 2)
น ปริ มาณเลือดที
กลั บเข้าสู่หัวใจมากเกินไป เช่น ลิ นหัวใจรั ว หัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็ นต้ น 3) มีการคั งของนํ าในระบบ
ไหลเวียน เช่น ได้ รับนํ าทางหลอดเลือดมากไป ไตวาย4) มีความผิดปกติอืน ๆ ทีทํ าให้หัวใจต้องทํ างานมาก
ขึ น เช่น ภาวะเลือดจาง การติดเชื อ ต่อมไทรอยด์ท ํ างานมากเกินไป เนื องอกของต่อมหมวกไตส่วนใน
2.2.2 กลไกการเกิดหัวใจวาย
เมือหัวใจมีความสามารถในการบีบตั วลดลง จะทํ าให้ปริ มาตรเลือดทีออกจากหัวใจใน1 นาที ลดลง
หรื อตํ ากว่า 5-6 ลิตรต่อนาที หรื อกล้ ามเนื อหัวใจทํ างานมาก อั ตราการเต้นของหัวใจจะเพิ มขึ น ถ้ ามากกว่า
180 ครั งต่อนาที ปริ มาตรเลือดทีออกจากหัวใจใน 1 นาที จะลดลง เพราะช่วงเวลาทีหัวใจคลายตัวลดลง
ปริ มาตรเลือดทีไหลกลั บเข้าหัวใจจึงลดลงด้วย เมือกล้ ามเนื อหัวใจทํ างานมากจนล้ า อั ตราการเต้นของหัวใจ
จะลดลง ปริ มาตรเลือดทีออกจากหัวใจใน 1 นาที จึงลดลง
เมือปริ มาตรเลือดทีออกจากหัวใจใน 1 นาที ลดลง ร่ างกายจะมีการตอบสนอง 3 ลั กษณะ คือ 1)
หลอดเลือดหดตัว เลือดไหลกลั บเข้าสู่หัวใจมากขึ น หัวใจบีบตัวแรงและเร็ วขึ น ทํ าให้ปริ มาตรเลือดทีออก
จากหัวใจเพิ มขึ น 2) ปริ มาตรของเหลวในระบบไหลเวียนเพิ มขึ น 3) กล้ ามเนื อหัวใจหนาขึ น ทํ าให้
ประสิทธิภาพในการบีบตั วดีขึ น แต่ความสามารถในการยืดหดตัวลดลง หากร่ างกายต้อปง รับตัวชดเชยเป็ น
เวลานาน และไม่สามารถรักษาปริ มาตรเลือดทีออกจากหัวใจให้เพียงพอกับความต้องการของร่ างกายได้ การ
ทํ างานของหัวใจจะเลวลงจนในทีสุดจะล้ มเหลวหรื อวาย ซึ งอาจเกิดได้ทั งหัวใจข้างซ้ายและข้างขวา โดยมี
กลไกการเกิดต่างกั น แต่เมือหัวใจข้างใดข้างหนึ งล้ มเหลวหัวใจอีกข้างหนึ งจะล้ มเหลวตามไปด้วย เนืองจาก
มั ดของกล้ ามเนื อหัวใจทั งสองข้างติดต่อกัน และหัวใจทั งสองข้างมีผนังร่ วมกัน
2.2.3 อาการและอาการแสดง
อาการและอาการแสดงของหัวใจล้ มเหลวทั งสองข้างทีเหมือนกัน คือ หัวใจเต้นเร็ว ชีพจรไม่
สมํ าเสมอ ผิวหนังเย็นชืน ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวหรื อค่าตั วบนตํ าลง ความดั นโลหิตขณะหัวใจ
คลายตัวหรื อค่าตัวล่างสูงขึ น เสียงหัวใจผิดปกติ กระสับกระส่าย สับสน ความจํ าเสือม ฝันร้าย วิตกกังวล
นอนไม่หลั บ งุนงง เป็ นลมหมดสติ เหนือยล้ า กล้ ามเนื ออ่อนแรง ปัสสาวะออกน้อย นอกจากนี การล้ มเหล
ว
ของหัวใจแต่ละข้างยั งมีอาการและอาการแสดงทีต่างกัน ดั งนี
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หัวใจข้างซ้ายล้ มเหลว จะมีอาการหอบเหนือย ขณะออกแรง นอนราบ และเวลากลางคืน อาจมี
อาการหายใจช้าแล้ วเร็ วขึ นเรื อย ๆ จากนั นจะหายใจช้าลงจนหยุดชั วครู่ แล้ วเริ มหายใจใหม่ ปอดบวมนํ า ไอม
ี
เสมหะเป็ นเลือดปน และผิวเขียว
หัวใจข้างขวาล้ มเหลว จะมีอาการบวมกดบุ ๋ มบริ เวณอวั ยวะส่วนปลาย เช่น เท้าและข้อเท้า หลั งจาก
นั นจะบวมทั วตั ว ตับม้ ามโต ลํ าไส้บวม จุกแน่นใต้ชายโครงหรื อลิ นปี เบืออาหาร คลืนไส้ อาเจียน ท้องมา
น
หลอดเลือดดํ าทีคอโป่ งตึง ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
2.2.4 ภาวะแทรกซ้ อน ได้แก่ นํ าท่วมปอดเฉียบพลั น หัวใจเต้นผิดจังหวะ อวั ยวะหลายระบบล้ มเหลว
2.2.5 การรักษา
1). ให้ออกซิเจน 2- 4 ลิตรต่อนาที ถ้ าอาการรุ นแรงใช้เครื องช่วยหายใจ
2). ให้ยาดิจิตาลิสเพิ มประสิทธิภาพการบีบตั วของหัวใจ
3). ให้ยาลดภาระงานของหัวใจ คือ ยาขับปัสสาวะ ยาขยายหลอดเลือดแดงฝอย ยาขยายหลอดเลือด
แดงและดํ า ยายั บยั งการทํ างานของแองจิโอเทนซิน
4). ใช้อุปกรณ์เพิ มปริ มาตรเลือดทีออกจากหัวใจ คือ Intra-aortic balloon pump หรื อ Ventricular
assist devices
5). การรักษาอืน ๆ คือ จํ ากัดเกลือโซเดียม เพิ มโปแตสเซียม หากหัวใจล้ มเหลวรุ นแรงจํ ากั ดนํ า ทํ า
กิจกรรมหรื อออกกํ าลั งกายเมือความดันโลหิต อั ตราการเต้นของหัวใจ และความอิ มตั วของออกซิเจนคงที
และผ่าตัดแก้ไขสาเหตุของหัวใจล้ มเหลว เช่น ผ่าตัดซ่อมแซมลิ นหัวใจ เป็ นต้น
2.2.6 การป้องกัน
ควบคุมโรคหรื อความผิดปกติทีเป็ นสาเหตุของหัวใจล้ มเหลว โดยมารับการตรวจรักษาตามนัดอย่าง
สมํ าเสมอ และดูแลสุขภาพตนเองให้ดีอยู่เสมอ
2.2.7 การดูแลผู ้ป่วย
1). ดูแลให้ได้รับออกซิเจนเพียงพอ โดยให้ยาเพิ มแรงบีบตัวของหัวใจ คือ ดิจิตาลิส ตามแผนการ
รักษา ก่อนให้ยาต้องจับชีพจรหากช้ากว่า 60 ครั งต่อนาที หรื อชีพจรไม่สมํ าเสมอ งดการให้ยาและมาพบ
แพทย์ สังเกตอาการข้างเคียง คือ คลืนไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย อุจจาระร่ วง การมองเห็นผิดปกติ ตามั ว มีจุด
บอด เห็นแสงเป็ นวงกลมรอบวั ตถุสีเข้ม เห็นสีขาวเป็ นสีเหลือง ให้ยาขยายหลอดเลือด ยาขับปัสสาวะ จัดให้
อยู่ในท่าศีรษะสูงหรื อนั งฟุบบนโต๊ะหรื อนั งห้อยขา ให้ออกซิเจน 2-4 ลิตรต่อนาที ตามแผนการรักษา สังเกต
ความผิดปกติของชีพจร การหายใจ สีผิว บันทึกจํ านวนปัสสาวะ ชั งนํ าหนักทุกวั น
2). ดูแลความสุขสบาย ให้นอนพั กบนเตียงในท่าทีสุขสบาย กระตุ ้นให้เปลียนท่านอน ส่งเสริ มให้
นอนหลั บอย่างน้อยวั นละ 8 ชั วโมง จัดสิ งแวดล้ อมให้เงียบสงบ จัดตารางกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
ความสามารถ ไม่ออกแรงทันทีทั นใด ไม่เบ่งอุจจาระหรื อปัสสาวะ จํ ากัดจํ านวนคนเยียมในระยะทีอาการ
รุ นแรง กระตุ ้นให้ออกกํ าลั งกายและผ่อนคลายความเครี ยด ให้ยาลดอาการไอ ฝึ กการหายใจและไออย่างมี
ประสิทธิภาพ หลีกเลียงการอยู่ในสถานทีทีอุณหภูมิร้อนหรื อเย็นเกินไป
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3). ดูแลให้ได้รับอาหารเพียงพอ จํ ากัดนํ าและเกลือโซเดียม ไขมั นและโคเลสเตอรอลตํ า งดสูบบุหรี
งดดืมแอลกอฮอล์
2.3 การดูแลผู ้สูงอายุทีมีความดันโลหิตสู ง
ปี พ.ศ.2548 ประชากรไทยมีอ ั ตราตายจากความดันโลหิตสูง 3.9 ต่อประชากรแสนคน และมีผู้ ป่วย
นอกจํ านวนมากเป็ นอั นดับ 4 (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2548) แต่ความดันโลหิตสูงเป็ นโรคทีป้ องกั น
และรักษาได้ด ้วยตัวผู้ ป่วยเอง(สุรเกียรติ อาชานานุภาพ อ้ างถึงใน ชูชีพ ชีวะสุทธิ 2528)
ความดั นโลหิตสูง เป็ นโรคทีมีค่าเฉลียแรงดันโลหิตแดงสูงกว่า 100 มิลลิเมตรปรอท หรื อมีความดัน
โลหิตขณะหัวใจบีบตัวหรื อค่าบนสูงกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท หรื อมีความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวหรื อ
ค่าล่างสูงกว่า 95 มิลลิเมตรปรอท เมือวั ดสองครั งขึ นไป(Beare, and Myers, 1998)
2.3.1 สาเหตุ
ผู้ ป่วยร้อยละ 95 ไม่ทราบสาเหตุทีแน่ชัด เรี ยกความดันโลหิตสูงชนิดปฐมภูมิ มีประมาณร้อยละ 5
เท่านั นทีทราบสาเหตุ เรี ยกความดันโลหิตสูงชนิดทุติยภูมิ(สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2549) แต่เชือว่ามีปัจจัย
เสียง 2 กลุ่ม คือ
1). ปัจจัยเสียงทางพั นธุกรรม เช่น คนในครอบครัวมีความดันโลหิตสูง อายุ เพศ ภาวะหมด
ประจํ าเดือน และเชื อชาติ เป็ นต้น ถ้ ามีคนในครอบครัวเป็ นโรคนี โอกาสเป็ นโรคจะเพิ มขึ นร้อยละ30-40
(มุกดา ตันชั ย 2551: 166) อายุมากขึ นหลอดเลือดใหญ่หัวใจจะแข็งและกว้ างขึ น ความดั นโลหิตค่าบนจึง
เพิ มขึ นเล็กน้อย(ยุพาพิน ศิรโพธิ งาม และคนอืน ๆ2551) เพศชายมีความเสียงมากกว่าเพศหญิง จนอายุ 60 ปี
ขึ นไป เพศหญิงจะมีความเสียงมากกว่าเพศชายเนืองจากหมดประจํ าเดือนทํ าให้เอสโตรเจนตํ า ไขมั นและ
โคเลสเตอรอลสูงขึ น หลอดเลือดจึงตีบแคบและแข็งตัว (วาริ ณี เอียมสวั สดิกุล และสมใจ พุทธาพิทักษ์ผล
2551) คนผิวดํ าเป็ นมากกว่าคนผิวขาว
2). ปัจจัยเสียงทางสิ งแวดล้ อม เช่น ความเครี ยด อาหาร การดํ าเนินชีวิต เป็ นต้น ความเครี ยดทํ าให้
หลอดเลือดหดตัว การรับประทานอาหารมากเกินความต้ องการทํ าให้อ ้ วน หากอ้ วนลงพุงจะดื อต่ออินซูลิน
อินซูลินในเลือดจึงสูงเกิดความดั นโลหิตสูง รับประทานอาหารทีมีโคเลสเตอรอลสูงทํ าให้ผนังหลอดเลือด
ตีบแคบลง อาหารเค็มหรื อเกลือโซเดียมสูงทํ าให้ปริ มาตรเลือดเพิ มขึ น แคลเซียมภายในเซลล์เพิ มขึ น หลอด
เลือดหดตัวมากขึ น การรับประทานอาหารสําเร็ จรู ปนาน ๆ ทํ าให้ขาดโปแตสเซียมเกิดการคั งของโซเดียม
และหลอดเลือดแดงหดตัว การดํ าเนินชีวิตทีไม่เหมาะสม เช่น ดืมแอลกอฮอล์มากกว่าวั นละ 60 มิลลิลิตร ทํ า
ให้ปริ มาตรเลือดทีออกจากหัวใจเพิ มขึ น การหลั งคอร์ติซอลเพิ มขึ น หลอดเลือดทีไตและสมองหดตัว
นิโคตินในบุหรี ทํ าให้หัวใจเต้นเร็ วขึ น หากดืมกาแฟร่ วมกั บสูบบุหรี ความดันโลหิตจะสูงมากขึ น การไม่ออก
กํ าลั งกายจะเพิ มความเสียงของการเกิดความดันโลหิตสูงขึ นร้อยละ1.5 (มุกดา ตันชัย 2551)
2.3.2 กลไกการเกิดความดันโลหิตสู ง
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ปัจจัยต่าง ๆ ทีทํ าให้หัวใจเต้นเร็วขึ น มีปริ มาตรเลือดเพิ มขึ น หลอดเลือดหดตัวหรื อตีบแคบลงทํ า
ให้เกิดความดั นโลหิตสูง ระยะแรกมั กไม่พบพยาธิสภาพในหลอดเลือด ต่อมาจะมีไขมั นไปเกาะตามผนัง
หลอดเลือดขนาดใหญ่เกิดการตีบแคบ เลือดไปเลี ยงสมอง หัวใจ และขาลดลง หากไม่รักษาจะเกิดการอุดตั น
หรื อฉีกขาดทํ าให้เกิดภาวะเลือดออก
นอกจากนั นผนังชั นในของหลอดเลือดขนาดเล็กยั งถูกทํ าลายจาก
แรงดันทีสูงขึ น หลอดเลือดเกิดการบวมและลิ มเลือด เลือดไปเลี ยงหัวใจ สมอง ไต และจอตาลดลง จึงทํ า
หน้าทีผิดปกติ
2.3.3 อาการและอาการแสดง
ผู้ ป่วยมากกว่าครึ งไม่ทราบว่าตนเองมีความดันโลหิตสูง
เพราะระยะแรกอาการมั กจะไม่ชัดเจน
อาจจะมีเพียงปวดศีรษะช่วงตืนนอนตอนเช้าแล้ วหายไปเอง จึงได้รับฉายาว่า “ฆาตกรเงียบ” (กิจจา
ฤดีขจร 2550) อาการทีพบบ่อยทีสุด คือ ปวดศีรษะ เลือดกํ าเดาออก ปวดศีรษะข้างเดียวหรื อไมเกรน
(Migraine) มึนงง เป็ นลม หากเป็ นชนิดทุติยภูมิอาจมีอาการตามสาเหตุ เช่น เนื องอกของต่อมหมวกไตจะมี
อาการปัสสาวะบ่อย กระหายนํ าบ่อย กล้ ามเนื ออ่อนแรงจากการขาดโปแตสเซียม
2.3.4 ภาวะแทรกซ้ อน
ความดั นโลหิตสูงนาน ๆ จะทํ าให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทีสําคัญ คือ(มุกดา ตั นชัย2551)
1). ภาวะแทรกซ้อนทางสมอง ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง (CVA or Stroke) อาจจะมีหลอดเลือด
สมองแตกหรื อแข็งตัว ทํ าให้สมองขาดเลือด เซลล์สมองตายเกิดอั มพาต และโรคสมองจากความดั นโลหิตสูง
(Hypertensive encephalopathy) มีผลให้ความดันในกะโหลกศีรษะสูง เกิดอาการปวดศีรษะมาก คลืนไส้
อาเจียน ซึม สับสน ชัก หมดสติ อั มพาตชั วคราว เลือดออกในจอตาและการบวมของหัวประสาทตา
2). ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดแดงแข็งตัวขาดความยืดหยุ่น หัวใจทํ างาน
มากขึ น จึงเกิดหัวใจโตโดยเฉพาะห้องล่างซ้าย ในทีสุดจะเกิดหัวใจข้างซ้ายล้ มเหลว อาจเกิดกล้ ามเนื อหัวใจ
ตายร่ วมด้ วย หรื อเกิดการโป่ งพองของหลอดเลือดเอออร์ตา (Aortic aneurysm)
3). ภาวะแทรกซ้อนทางไต จะมีการตีบแข็งของหลอดเลือดฝอยไต ทํ าให้อั ตราการกรองของไต
ลดลง การทํ าหน้าทีของหลอดฝอยไตเสือมเกิดการรั วของโปรตีนออกไปในปัสสาวะ ปัสสาวะเป็ นเลือด มี
การคั งของนํ าและของเสีย คือ ยูเรี ยและครี อะตินินสูง เกิดไตวายตามมา
4). ภาวะแทรกซ้อนทางตา หลอดเลือดฝอยทีจอตาจะตีบแคบ ถ้ าเป็ นมากจะทํ าให้หลอดเลือดหด
เกร็ ง จอตาบวมและมีเลือดออก หากรุ นแรงหัวประสาทตาบวม ตาจะพร่ ามั วและอาจบอดได้
2.3.5 การรักษา
การรักษาต้องกระทํ าตลอดชีวิต ผู้ ป่วยทีไม่รักษาเกือบครึ งจะเสียชีวิตด้ วยโรคหัวใจ หนึ งในสาม
เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง และประมาณร้อยละ 10-15 เสียชีวิตด้วยไตวาย (Black and MatassarinJacobs 1997: 1387) มีผู้ ป่วยเพียงร้อยละ 10 เท่านั น ทีควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติได้(จั นทร์
เพ็ญ ชูประภาวรรณ 2543) ก่อนเริ มการรักษา แพทย์ จะวินิจฉัยสาเหตุให้แน่ชัด เพือให้การรักษาอย่าง
เหมาะสม ดังนี
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1). ชนิดปฐมภูมิ เน้นการลดความดันโลหิตด้ วยการปรับพฤติกรรมสําคัญ คือ การรับประทาน
อาหาร การออกกํ าลั งกาย การดํ าเนินชีวิต และให้ยาควบคุมความดันโลหิตให้ต ํ ากว่า140/90 มิลลิเมตร
ปรอท (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2549)
2). ชนิดทุติยภูมิ เน้นการรักษาสาเหตุ เช่น โรคไต เบาหวาน เนื องอกของต่อมหมวกไต ความ
ผิดปกติของหลอดเลือด (มุกดา ตันชัย 2551; ผ่องพรรณ อรุ ณแสง 2549: 215) และให้ยาควบคุมความดันให้
ตํ ากว่า 130/80 มิลลิเมตรปรอท (สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 2549)
การรักษาด้วยยา จะเริ มด้ วยยาขับปัสสาวะ หากไม่ได้ผลจะเพิ มยาลดความดันโลหิตซึ งมีหลายกลุ่ม
เช่น ยาปิ ดกั นบีตา (beta blockers) สําหรับผู้ มีโรคหลอดเลือดหัวใจ ยาปิ ดกั นแคลเซียม(calcium channel
blockers) สําหรับผู้ มีอาการเจ็บหน้าอก โรคหลอดเลือดส่วนปลาย และผู้ สูงอายุ ยายั บยั งแองจิโอเทนซิน
(angiotensin converting enzyme inhibitors: ACEI) สําหรับผู้ มีภาวะหัวใจล้ มเหลว(สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
2549; มุกดา ตันชัย 2551)
2.3.6 การป้องกัน
การป้ องกั นสามารถกระทํ าได้3 ระดับ (มุกดา ตันชัย 2551) ได้แก่
1). การป้ องกันระดับปฐมภูมิ เน้นค้นหาผู้ ป่วยรายใหม่ โดยคัดกรองด้วยการวั ดความดั นโลหิตอย่าง
สมํ าเสมอ โดยเฉพาะกลุ่มทีมีปัจจั ยเสียง โดยก่อนวั ดความดันโลหิต ต้องงดสูบบุหรี และดืมกาแฟอย่างน้อย
30 นาที นั งพั กในบรรยากาศทีสงบอย่างน้อย15 นาที ขณะวั ดความดันโลหิต นั งในท่าทีผ่อนคลาย วางเท้า
ราบกับพื นไม่ไขว่ห้าง วางแขนราบในระดับหัวใจ และไม่พูด บันทึกค่าความดั นโลหิตไว้ ทุกครั ง หลั งจาก
นั น วั ดความดันโลหิตซํ าในระยะเวลาทีเหมาะสม ดังนี(มุกดา ตั นชัย2549: 173)
ระดับความดันโลหิต
ตํ ากว่า 130/85 ม.ม.ปรอท
140-159/90-99 ม.ม.ปรอท
18 0-2 0 9/ 1 10 -11 9 ม .ม .
ปรอท

ข้ อแนะนํา
ระดับความดันโลหิต
ข้ อแนะนํา
วั ดซํ าภายใน2 ปี
130-139/85-89 ม.ม.ปรอท วั ดซํ าภายใน1 ปี
วั ดซํ าภายใน2 เดือน 160-179/100-109 ม.ม.ปรอท รักษาภายใน 1 เดือน
รักษาภายใน 1
สูงกว่า 210/120 ม.ม.ปรอท รักษาทันที
สัปดาห์

2). การป้ องกั นระดับทุติยภูมิ เน้นการติดตามกลุ่มเสียงไม่ให้เป็ นโรคความดันโลหิตสูง โดยลดหรื อ
หลีกเลียงปัจจัยเสียง 2 กลุ่ม และให้การรักษาทีเหมาะสม เพือควบคุมความดั นโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ และ
ป้ องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน
3). การป้ องกันระดับตติยภูมิ เน้นการรักษาทันทีเมือได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโรคความดั นโลหิตสูง
แม้ จะไม่มีอาการและรักษาอย่างต่อเนือง
2.3.7 การดูแลผูป้ ่ วย
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1). ดูแลให้รับประทานยาสมํ าเสมอตรงเวลา ไม่งดหรื อเพิ มยาเอง หากลืมรับประทานยาไม่เพิ มยาใน
มื อถั ดไป ไม่ซื อยามารับประทานเอง สังเกตผลข้างเคียงของยา หลีกเลียงการยืนนิ งเป็ นเวลานานหลั ง
รับประทานยาลดความดั นโลหิต 1-2 ชั วโมง หลีกเลียงอาการท้องผูกเพราะการดูดซึมยาไม่สมํ าเสมอหรื อ
มากเกินไปเกิดความดั นโลหิตตํ าได้(มุกดา ตันชั ย2551)
2). กระตุ ้นให้ปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม โดยเฉพาะพฤติกรรมสําคัญ3 ด้าน ดังนี
(1) การรับประทานอาหาร ควรรับประทานอาหารทีสมดุลครบทุกหมู่ ไขมั นและโคเลสเตอรอล
ตํ า จํ ากั ดเกลือโซเดียมโดยหลีกเลียงการปรุ งอาหารด้ วยนํ าปลาหรื อซีอิ ว ลดอาหารเค็มหมั กดองและมี
โซเดียมแฝง เช่น ผงชูรส ผงฟู ลดอาหารทีให้พลั งงานสูง เช่น แกงกะทิ ขนมกะทิ ขนมหวาน หนังสัตว์
ผลไม้ รสหวานมาก เช่น ลํ าใย ทุเรี ยน รับประทานโปแตสเซียมเพิ มขึ น เช่น ผั กชีฝรั ง นํ าชา กล้ วย ส้ม
รับประทานผั กและผลไม้ ไม่ให้ท้องผูก หลีกเลียงการลุกขึ นยืนหลั งอาหาร30-60 นาที เพราะอาจจะหน้ามืด
ได้ (มุกดา ตันชัย 2551) จํ ากัดการดืมแอลกอฮอล์ และงดการสูบบุหรี
(2) การออกกํ าลั งกายและการพักผ่อน ออกกําลังกายประจําสมํ าเสมอครั งละ20-30 นาที อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 3-4 วัน ใช้กล้ ามเนื อมัดใหญ่เคลือนไหวเป็ นจังหวะและได้บริ หารหัวใจ(aerobic exercise)
เช่น เดินเร็ ว วิ งเหยาะ เป็ นต้น หลีกเลียงการออกกํ าลั งกายทีต้องใช้แรงมาก ถ้าออกกําลังกายอย่างสมํสมอ
าเ
เป็ นเวลา 6 เดือน จะทํ าให้ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวลดลงโดยเฉลีย12 มิลลิเมตรปรอท (วรนันท์ ศุภ
พิพ ั ฒน์ 2538) หลั งออกกํ าลั งกายไม่อาบนํ าร้อนหรื อนอนเฉย ๆ เพราะหลอดเลือดจะขยายตัวมากเกิดอาการ
หน้ามืด ควรเปลียนท่าอย่างช้า ๆ ไม่กลั นหายใจ หากมีอาการหน้ามืดให้นั งหรื อนอนทันที(มุกดา ตันชัย
2551) นอนหลั บคืนละ 7-8 ชั วโมง (Edelman and Mandel eds. 1990) และหลับในช่วงพักเทียงอย่างน้อย 1
ชั วโมง
(3) การจัดการกับความเครี ยดอย่างเหมาะสม หลีกเลียงสถานการณ์ทีทํ าให้เครี ยด ไม่วิตกกังวลหรื อ
หวาดกลั วการเป็ นโรคความดั นโลหิตสูง แต่ไม่ปฏิเสธความเป็ นจริ ง ควบคุมปฏิกิริยาต่อสถานการณ์เครี ยด
ให้เหมาะสม ผ่อนคลายความเครี ยดด้ วยวิธีการทีเหมาะสม เช่น สวดมนต์ ทํ าสมาธิ ทํ างานอดิเรก ใช้เทคนิค
จินตภาพ เล่นกีฬา เล่นโยคะ เป็ นต้น
2.4 การมาตรวจรักษาตามนัด เพือเฝ้ าระวั งภาวะแทรกซ้ อน เพราะผู้ มีความดั นโลหิตสูงมีความ
เสียงทีจะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าผู้ มีความดั นโลหิตปกติถึง 3.7 เท่า (จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ
2543) มีความเสียงทีจะเกิดโรคหลอดเลือดสมองแตก/ตีบ/ตัน มากกว่าคนทั วไป2-17 เท่า (อนุสรา ทองอุไร
2551: c8) นอกจากนั นยั งอาจเกิดผลข้างเคียงจากยาลดความดันโลหิต และมาพบแพทย์ ทันทีแม้ จะไม่ถึงเวลา
นัด เมือมีอาการผิดปกติ เช่น ปวดศีรษะบริ เวณท้ายทอยในตอนเช้า มึนงง บ้านหมุน หูอื อ ตาพร่ ามั ว แขนขา
อ่อนแรง ปากเบี ยว ชัก หมดสติ เลือดกํ าเดาออก ปัสสาวะเป็ นเลือด(มุกดา ตั นชัย2551)
2.4 การดูแลผู ้สูงอายุทีมีภาวะเลือดจาง
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ภาวะเลือดจางหรื อภาวะซีด ไม่ใช่โรคแต่เป็ นการแสดงออกถึงพยาธิสภาพทีเกิดกับร่ างกาย เป็ น
ปัญหาสําคัญทีพบได้ในทุกประเทศมากถึงร้อยละ50 ของประชากรโลก ประเทศไทยมีอุบัติการณ์ภาวะเลือด
จางเฉลียร้อยละ 40 ในผู้ ใหญ่ และร้อยละ 36-60 ในเด็กและผู้ สูงอายุ (ปราณี ทู้ไพเราะ 2551: 336) ภาวะเลือด
จางจะส่งผลกระทบต่อร่ างกายทุกระบบ จึงต้องวินิจฉัยหาสาเหตุให้ได้โดยเร็ ว
ภาวะทีมีเม็ดเลือดแดงในระบบไหลเวียนน้อยกว่าปกติ คือ มีจ ํ านวนเม็ดเลือดแดงในเลือดทั งหมด
หรื อเลือดทีเจาะออกมาจากเส้นเลือด 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร ตํ ากว่าปกติ หรื อมีระดับฮีโมโกลบินและฮีมาโตคริ ตหรื อปริ มาณเม็ดเลือดแดงอั ดแน่นตํ ากว่าปกติ(ปราณี ทู้ไพเราะ 2546: 334) เมือเทียบกับค่าอ้ างอิงในวั ย
และเพศเดียวกัน

2.4.1 สาเหตุ ภาวะเลือดจางมีสาเหตุสําคัญ 3 ประการ คือ
1). การสร้างเม็ดเลือดแดงน้อยลง จากการขาดสารอาหาร เช่น ขาดเหล็ก ขาดวิตามินบี12 ซึ งพบใน
ผู้ สูงอายุถึงร้อยละ 20 ขาดกรดโฟลิก เป็ นต้น หรื อไขกระดูกถูกกดจากยา สารพิษ หรื อเคมีบ ํ าบัด เช่น เลือด
จางอพลาสติก มะเร็ งเม็ดเลือดขาว และมะเร็ งต่อมนํ าเหลือง เป็ นต้น หรื อมีสารสร้างเม็ดเลือดแดงลดลง เช่น
โรคไตเรื อรัง เป็ นต้น
2). การสูญเสียเลือด จากการมีเลือดออกในทางเดินอาหารเรื อรัง เช่น แผลในทางเดินอาหาร มะเร็ ง
ลํ าไส้ใหญ่ ริ ดสีดวงทวาร เป็ นต้น การมีเลือดออกจากอุบัติเหตุหรื อการบาดเจ็บ เช่น กระดูกหัก หลอดเลือด
ฉีกขาด มีบาดแผล เป็ นต้ น
3). การทํ าลายเม็ดเลือดมากขึ นจากเหตุต่าง ๆ ภาวะเม็ดเลือดแดงถูกทํ าลายเฉียบพลั นเกิดจากการ
ได้รับเลือดผิดหมู่ โรคมาลาเรี ย ขาดเอนไซม์ G-6-PD ภูมิต ้านตนเอง และการติดเชื อ ภาวะเม็ดเลือดแดงถูก
ทํ าลายเรื อรังเกิดจากการได้รับยาโรคหัวใจและหลอดเลือดบางตัว คือ แอลโดเม็ท(Aldomet) มีความผิดปกติ
ของฮีโมโกลบิน เช่น ภาวะซีดจากเม็ดเลือดแดงผิดปกติ โรคธาลั สซีเมีย เป็ นต้น
2.4.2 กลไกการเกิดภาวะเลือดจาง
กลไกการเกิดภาวะเลือดจางจะแตกต่างกันตามสาเหตุ เช่น การขาดสารอาหาร เหล็ก วิตามินบี และ
กรดโฟลิก ทํ าให้ร่างกายขาดสารจํ าเป็ นทีจะนําไปใช้ในการสร้างเม็ดเลือดแดง จึงมีจ ํ านวนเม็ดเลือดแดง
ตํ าลง การสูญเสียเลือดทํ าให้ปริ มาณเลือดลดลง จํ านวนเม็ดเลือดแดงจึงตํ าลงด้วย ส่วนการทํ าายเม็
ล ดเลือด
ทํ าให้จ ํ านวนเม็ดเลือดแดงลดลง เมือร่ างกายมีจ ํ านวนเม็ดเลือดแดงลดลง จะมีการตอบสนองคล้ ายคลึงกัน
คือ ความสามารถในการนําออกซิเจนลดลง เนื อเยือจึงขาดออกซิเจน ส่งผลให้เกิดอาการและอาการแสดง
ต่าง ๆ ตามมา
2.4.3 อาการและอาการแสดง
อาการจะขึ นกับความรุ นแรงของภาวะซีดและโรคทีเกิดร่ วม
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ซีดเล็กน้อยหรื อมีฮีโมโกลบิน 10-14 กรัมต่อเดซิลิตร อาจจะไม่มีอาการ หรื ออาจจะมีใจสั น หายใจ
ลํ าบากเวลาออกแรง เหงือออกมาก
ซีดปานกลางหรื อฮีโมโกลบิน 6-10 กรัมต่อเดซิลิตร หัวใจเต้นเร็ วและแรง เหนือยหายใจลํ าบากทั ง
เวลาออกแรงและพั ก
ซีดมากหรื อฮีโมโกลบินตํ ากว่า 6 กรัมต่อเดซิลิตร ผิวซีด หัวใจเต้นเร็ วมีเสียงผิดปกติ ความดันโลหิต
มีช่วงกว้ างขึ น คือ ค่าความดั นโลหิตตัวบนสูงขึ นแต่ค่าความดันโลหิตตัวล่างตํ าลง หายใจเร็ ว หายใจลํ าบาก
ขณะพั ก ปวดศีรษะ วิงเวียน กระสับกระส่าย ซึมเศร้า กระบวนการคิดบกพร่ อง (Lewis and others 2007:
686) นอกจากนั นยั งอาจมีอาการและอาการแสดงอืน ๆ ทีแตกต่างกันขึ นอยู่ก ับสาเหตุของเลือดจาง เช่น เลือด
จางอพลาสติก ซึ งเกิดจากการสร้างเม็ดเลือดผิดปกติจากไขกระดูกถูกกด จะมีเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว
และเกล็ดเลือดจํ านวนตํ าลง ทํ าให้มีโอกาสติดเชื อง่ายและเลือดหยุดยาก จึงอาจพบไข้ จุดเลือดออกหรื อจํ า
เลือดตามผิวหนัง เลือดจางจากการขาดเหล็กจะมีลิ นอั กเสบและเจ็บ อยากรับประทานนํ าแข็ง ดิน หรื อแป้ ง
เล็บเปราะรู ปร่ างคล้ ายช้อน คือ ตรงกลางบุ ๋ มด้านข้างมีขอบสูง เยือบุปากอั กเสบ ริ มฝี ปากแดงมุมปากแตก
เลือดจางจากการขาดโฟเลตจะมีลิ นอั กเสบและท้องเสียถ้ าขาดวิตามินบี 12 จะหายใจตื น ผิวสีมะนาวซีด ลิ น
เรี ยบซีดและเจ็บ ปวดท้อง ท้องเสีย คลืนไส้ อาเจียน ชาและเป็ นเหน็บตามปลายมือปลายเท้า กล้ ามเนื ออ่อน
แรง สูญเสียการทรงตัว ตรวจนํ าย่อยพบHCl ลดลง และพีเอช (pH) สูงขึ น เลือดจางจากการแตกของเม็ด
เลือดจะมีอาการตาและตัวเหลือง อาจมีอาการปวดหลั งหรื อปวดท้องปัสสาวะน้อยลง ม้ ามโต
2.4.4. ภาวะแทรกซ้ อน
หัวใจทํ างานมากกว่าปกติจนอาจล้ มเหลว ภูมิคุ ้มกันตํ า
2.4.5 การรักษา
ขจัดหรื อแก้ ไขสาเหตุ เช่น ให้สารอาหารทีขาด ขจัดสารทีกดไขกระดูก ลดการสูญเสียเลือด หยุด
การให้เลือดผิดหมู่ หากซีดมากให้เลือดหรื อผลิตภัณฑ์จากเลือดหรื อให้สารละลายทางหลอดเลือดดํ าเพือเพิ ม
ปริ มาตรเลือด ถ้ าเหนือยให้ออกซิเจน ให้อาหารโปรตีนสูง เหล็ก วิตามินบี และกรดโฟลิกสูง ปรับวิถีการ
ดํ าเนินชีวิต
2.4.6 การป้องกัน
รับประทานอาหารทีย่อยง่ายให้ครบทุกหมู่ หลีกเลียงการใช้ยาหรื อสารทีกดไขกระดูก เช่น คลอ
แรมฟิ นิคอล หรื อทํ าให้เม็ดเลือดแดงแตก เช่น แอลโดเม็ท เป็ นต้น หลีกเลียงปัจจัยทีจะทํ าให้สูญเสียเลือด
เช่น แอลกอฮอล์ ยาแก้ปวด แผลในทางเดินอาหาร อุบัติเหตุ เป็ นต้น
2.4.7 การดูแลผู ้ป่วย
1). สงวนพลั งงานและลดการใช้ออกซิเจน โดยให้นอนพั กบนเตียง งดกิจกรรมทีออกแรงหรื อทํ าให้
เหนือย เช่น ยกของหนัก ออกแรงเบ่งอุจจาระ เป็ นต้น ผ่อนคลายความเครี ยดทั งร่ างกายและจิตใจ โดยการ
สวดมนต์ ทํ าสมาธิ ใช้เทคนิคจินตภาพ ทํ างานอดิเรก และให้ออกซิเจนเมือหายใจลํ าบาก
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2). ดูแลให้ได้รับสารอาหารทีจํ าเป็ นสําหรับการสร้างเม็ดเลือดแดง คือ โปรตีนจากปลาและถั ว เหล็ก
จากผั กใบเขียว เครื องในสัตว์(ยกเว้ นเลือดจางจากโรคธาลั สซีเมียต้องให้อาหารทีมีเหล็กตํ)าวิตามินซีจากผั ก
และผลไม้ วิตามินบี 12 จากธัญพืชต่าง ๆ กรดโฟลิกจากผั กใบเขียว
3). ป้ องกันไม่ให้เกิดการติดเชื อและสูญเสียเลือดเพิ มขึ น โดยดูแลความสะอาดของร่ างกาย ดูแล
ไม่ให้ผิวหนังและเยือบุมีการฉีกขาด แยกผู้ มีภาวะเลือดจางออกจากผู้ ป่วยติดเชื ออืน พั กผ่อนให้เพียงพอด้
วย
การนอนหลั บอย่างน้อยวั นละ8 ชั วโมง จัดสภาพแวดล้ อมให้ปลอดภัย ไม่มีสิ งกีดขวาง เปี ยกแฉะ แสงสว่าง
เพียงพอ การถ่ายเทอากาศดี ดูแลช่วยเหลือในการเคลือนไหวไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ โดยจัดทํ าราว ใช้อุปกรณ์
ช่วยเดินให้เหมาะสม

3. การดูแลผู้สูงอายุทีมีปัญหาเกียวกับการหายใจ
รองศาสตราจารย์ ดร.วาริ ณี เอียมสวั สดิกุล

ความผิดปกติของระบบหายใจเป็ นปัญหาทีพบบ่อย
และก่อให้เกิดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ
อย่างมาก ความผิดปกติทีพบบ่อยในผู้ สูงอายุ คือ ภาวะหอบหืด ภาวะปอดอุดกั นเรื อรัง และปอดอั กเสบ จึงมี
ความจํ าเป็ นทีผู้ ดูแลผู้ สูงอายุจะต้องมีความรู้ความเข้ าใจเกียวกับความผิดปกติด ังกล่าว เพือจะได้
ดูแลผู้ สูงอายุ
ทีมีปัญหาดังกล่าวได้อย่างถูกต้องไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
และสามารถป้ องกันมิให้ผู้ สูงอายุเกิดปัญหา
ดังกล่าว
3.1 การดูแลผู ้สูงอายุทีมีภาวะหอบหืด
หอบหืด (Asthma) หมายถึง การอั กเสบเรื อรังของทางเดินหายใจ ทํ าให้มีการหดเกร็ งของหลอดลม
และมีเสมหะเหนียวจํ านวนมากในหลอดลม จนหลอดลมตีบแคบและอุดตัน
3.1.1 สาเหตุ
สาเหตุของการเกิดหอบหืดยั งไม่ทราบแน่ชัด แต่มีปัจจัยกระตุ ้น ได้แก่1) สารก่อภูมิแพ้ เช่น ไรบ้าน
ฝุ ่ นละออง เชื อรา เกสรดอกไม้ อาหารบางชนิด เช่น นม ไข่ ปลา ผลไม้ อาหารทะเล ยา สารเคมี ขนสัตว์ จะ
ทํ าให้เกิดหอบหืดจากการแพ้ 2) การออกกํ าลั งกายอย่างหนักหรื อออกกํ าลั งกายในทีทีมีอากาศหนาว เช่น
การเล่นสกี 3) มลพิษในอากาศ เช่น ควั นท่อไอเสีย ควั นบุหรี โอโซนสูง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจน ได
ออกไซด์ 4) ปัจจัยด้านอาชีพ เช่น ทํ างานในโรงไม้ โรงงานแป้ ง ยา ผงซักฟอก สี สารละลายพลาสติก
5) การติดเชื อทางเดินหายใจ เช่น หวั ด ไข้หวั ดใหญ่ ไซนัสอั กเสบเรื อรัง เป็ นต้น6) กรรมพั นธุ์ เช่น เพศ
ผู้ หญิงเป็ นมากกว่าผู้ ชาย 7) การมีออกซิเจนในเลือดน้อยหรื อมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมาก 8) ยาหรื อ
สารปรุ งแต่งอาหาร เช่น แอสไพริ น ยาต้านการอั กเสบทีไม่ใช่ สเตอรอยด์ 9) โรคกรดไหลย้ อน 10) ปัจจัย
ด้านจิตใจ เช่น อารมณ์ตึงเครี ยด กลั ว โกรธ ตืนเต้ น ทํ าให้เกิดหอบหืดโดยไม่แพ้(ปราณี ทู้ไพเราะ 2551:
303; Lewis and others 2007: 608-610)

64
3.1.2 กลไกการเกิดภาวะหอบหืด
เมือร่ างกายได้รับปัจจัยกระตุ ้ นให้เกิดภูมิแพ้
สารก่อภูมิแพ้ จะจับกับเม็ดเลือดขาวทีอยู่ใต้เยือบุ
หลอดลม ทํ าให้มีการหลั งสารต่างๆ ออกมาหลายชนิด ทํ าให้หลอดเลือดขยายตัวและยอมให้สารต่าง ๆ ซึม
ผ่านมากขึ น เกิดการคั งและบวม กล้ ามเนื อหลอดลมหดเกร็ ง ผนังทางเดินหายใจหนาตั ว มีการสร้างมูกที
เหนียวข้น อาการจะเกิดภายใน 30-60 นาทีหลั งได้รับสิ งกระตุ ้น และเกิดซํ าได้ภายใน4-10 ชั วโมง หากไม่ได้
รับการรักษากล้ ามเนื อเรี ยบของหลอดลมจะหนาตั ว คอลลาเจนจะไปจับทีผนังทางเดินหายใจเกิดพั งผืด ทํ า
ให้หลอดลมตีบแคบ ปริ มาตรปอดเพิ มขึ นจากความไม่สมดุลระหว่างการระบายอากาศและการไหลเวียนของ
เลือดในปอด มีผลให้ออกซิเจนในเลือดแดงตํ า คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดแดงสูง

3.1.3 อาการและอาการแสดง
หอบหืดมั กจะเกิดเป็ นพั ก ๆ ทันทีทั นใด หายในเวลา2-3 ชั วโมง มีอาการสําคัญ3 ประการ คือ ไอ
หายใจลํ าบากหรื อแน่นหน้าอก หายใจมีเสียงวีซส์ทั งในช่วงหายใจเข้าและหายใจออก (ปราณี ทู้ไพเราะ
2551: 304; Lewis and others 2007: 608-610) นอกจากนั นจะมีอาการเหนือย หายใจไม่ออกต้องนั งหายใจ
เหงือออก เสียงหายใจเบาลง บางรายอาจมีอาการหอบติดต่อกันมากกว่า 1 วั น
3.1.4 ภาวะแทรกซ้ อน
ถุงลมโป่ งพอง หลอดลมอั กเสบ หลอดลมโป่ งพอง ลมในช่องเยือหุ ้มปอด ปอดแฟบ ปอดอั กเสบ
หรื อปอดบวม หัวใจวายจากโรคปอด
3.1.5 การรักษา
การรักษาขึ นกับความรุ นแรง โดยทั วไปจะมีการรักษา2 ลั กษณะ คือ 1) การให้ยาเพือควบคุมภาวะ
หอบหืดระยะยาว โดยให้ยาลดการอั กเสบ เช่น คอร์ติโคสเตียรอยด์ (Corticosteroids) ด้วยการรับประทาน
และพ่น และยาขยายหลอดลมโดยการพ่นหรื อรับประทาน 2) การให้ยาเพือลดอาการอย่างเร็ ว โดยให้ยาขยาย
หลอดลม เช่น อีพิเนพฟรี น (Epinephrine) 1: 1000 ขนาด 0.3 -0.5 มิลลิลิตร ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง และยาลดการ
อั กเสบ คือ คอร์ติโคสเตียรอยด์โดยการฉีดและพ่น (ปราณี ทู้ไพเราะ 2551: 305; Lewis and others 2007:617)
3.1.6 การป้องกัน
หลีกเลียงปัจจัยทีทํ าให้เกิดภูมิแพ้ โดยทํ าความสะอาดบ้าน ไม่เลี ยงสัตว์ในบ้าน ไม่สูบบุหรี ไม่อยู่ใน
ทีแออั ด ไม่อยู่ในทีอากาศหนาวเย็น รักษาร่ างกายให้อบอุ่นเสมอ ดืมนํ าอุ่นมาก ๆ วั นละ2-3 ลิตร ออกกํ าลั ง
กายสมํ าเสมอ ดูแลความสะอาดของปากและฟันหลั งอาหารและก่อนนอน ป้ องกันการติดเชื อในทางเดิน
หายใจ
3.1.6 การดูแลผู ้ป่วย
1). ดูแลให้ได้รับออกซิเจนเพียงพอ โดยจัดให้อยู่ในท่าศีรษะสูงหรื อนั ง ให้ยาลดการอั กเสบ ยาขยาย
หลอดลม และออกซิเจนตามแผนการรักษา สังเกตลั กษณะการหายใจและเสมหะ ให้ดืมนํ าอุ่นอย่างน้อยวั น
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ละ 2-3 ลิตร กระตุ ้นให้ไออย่างมีประสิทธิภาพ โดยสูดหายใจเข้าออกลึก ๆ2-3 ครั ง สูดหายใจเข้าลึก ๆ กลั น
ไว้ แล้ วไออกมา ควบคุมการหายใจให้ช้าลงโดยการเป่ าริ มฝี ปากขณะหายใจออก ให้นอนพั กบนเตียงใน
สภาพแวดล้ อมทีเงียบสงบขณะมีอาการหอบ งดการทํ ากิจกรรมต่าง ๆ
2). ดูแลช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจวั ตรประจํ าวั น โดยเฉพาะขณะหอบเหนือย เช่น การรับประทาน
อาหาร การขับถ่าย การรักษาความสะอาดร่ างกาย การเคลือนไหว เป็ นต้น
3). ลดความวิตกกังวล โดยให้ก ํ าลั งใจ ให้ระบายความรู้สึกโดยเฉพาะความกลั ว ความโกรธ ความ
ตืนเต้น กระตุ ้นให้ผ่อนคลายความเครี ยดด้วยวิธีต่าง ๆเช่น ฟังเพลง สวดมนต์ ทํ าสมาธิ ใช้เทคนิคจินตภาพ
เป็ นต้น

3.2 การดูแลผู ้สูงอายุทีมีภาวะปอดอุดกันเรือรัง
ปอดอุดกั นเรื อรัง หมายถึง ภาวะทีหลอดลมหรื อถุงลมปอดมีการอุดกั นเพิ มขึ นอย่างช้า ๆ ทํ าให้การ
ระบายอากาศภายในปอดลดลง ประกอบด้วยโรค 2 โรค คือ โรคหลอดลมอั กเสบเรื อรัง ซึ งจะมีอาการไอ
เรื อรังมีเสมหะนาน 3 เดือน ในช่วง 2 ปี ติดต่อกันโดยไม่มีสาเหตุอืน และถุงลมโป่ งพอง
3.2.1 สาเหตุ
การสูบบุหรี การประกอบอาชีพทีสูดดมสารเคมีทีระคายเคือง ฝุ ่ น มลพิษในอากาศ การติดเชือของ
ทางเดินหายใจ กรรมพั นธุ์ อายุทีมากขึ นทํ าให้ความยืดหยุ่นของปอดลดลง จํ านวนถุงลมทีทํ างานปกติลดลง
3.2.3 กลไกการเกิดปอดอุดกั นเรือรัง
การได้รับปัจจัยทีเป็ นสาเหตุอยู่เสมอ จะทํ าให้หลอดลมระคายเคือง ต่อมเมือกหลั งสารคัดหลั ง
ออกมา หากเป็ นเวลานานต่อมเมือกจะมีขนาดใหญ่ขึ นและเพิ มจํ านวนมากขึ น ผนังของหลอดลมหนาตัว เสีย
ความยืดหยุ่นและตีบแคบ เซลล์ขนในหลอดลมจะเคลือนไหวลดลง ไม่สามารถขับมูกทีเหนียวและมีจ ํ านวน
มากกว่าปกติออกได้ เสมหะจึงจับตัวเป็ นก้อนอุดหลอดลมไว้ อากาศผ่านเข้าออกถุงลมไม่ได้ ดันให้ถุงลม
โป่ งพองเสียความยืดหยุ่น คือ ยืดได้แต่หดไม่ได้ เกิดการคั งของอากาศในถุงลม เมือเป็ นนาน ๆ จะมีการแตก
ของถุงลมเล็ก ๆ รวมกันเป็ นถุงลมใหญ่ พื นทีผิวสําหรับการแลกเปลียนก๊าซลดลง เกิดความไม่สมดุลของการ
ระบายอากาศกับการไหลเวียนของเลือด มีการคั งของคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด และออกซิเจนในเลือด
แดงตํ าลง ร่ างกายจะชดเชยโดยส่งเลือดไปปอดมากขึ น แต่หลอดเลือดในปอดหนาตัวมีความต้านทานสูง
หัวใจซีกขวาจึงต้องทํ างานหนักขึ นเป็ นเหตุให้หัวใจวายได้
3.2.4 อาการและอาการแสดง
ไอเรื อรัง เสมหะเหนียว หายใจหอบโดยเฉพาะเวลาออกแรง มีเสียงวีซส์ แน่นหน้าอก หายใจโดยใช้
กล้ ามเนื อช่วย ซูบผอม เบืออาหาร เหนือยล้ า อกมีล ั กษณะเป็ นถั ง(Barrel shaped chest) ริ มฝี ปากเขียว เล็บ
ปุ ้ ม อาจมีอาการสับสน ความจํ าเสือม ง่วงซึม มีการติดเชื อของทางเดินหายใจ
3.2.5 ภาวะแทรกซ้ อน ได้แก่ การติดเชื อของทางเดินหายใจ หัวใจวายจากโรคปอด
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3.2.6 การรักษา การขจัดเสมหะ ให้ออกซิเจนไม่เกิน 3 ลิตรต่อนาที เพือให้ออกซิเจนในเลือดแดงสูงกว่า 60
มิลลิเมตรปรอท ให้ยาขยายหลอดลม ยาลดอาการแน่นจมูก ถ้ ามีการติดเชื อให้ยาปฏิชีวนะ เมือรักษาอย่างอืน
ไม่ได้ผลให้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์ ทํ ากายภาพบํ าบัดทรวงอกด้วยการเคาะปอด
3.2.7 การป้องกัน
งดสูบบุหรี อยู่ห่างจากคนสูบบุหรี หลีกเลียงสารทีทํ าให้ระคายเคือง ป้ องกันการติดเชื อในทางเดิน
หายใจ ออกกํ าลั งกายสมํ าเสมอ อยู่ในสถานทีทีมีการระบายอากาศดีไม่แออั ด
3.2.8 การดูแลผู ้ป่วย
1). ดูแลให้ได้รับออกซิเจนเพียงพอ โดยจัดให้อยู่ในท่าศีรษะสูง ให้ยาขยายหลอดลมตามแผนการ
รักษา ให้ออกซิเจน 1-3 ลิตรต่อนาที ให้ดืมนํ าอุ่นอย่างน้อยวั นละ2-3 ลิตร กระตุ ้ นให้หายใจเข้าปกติหายใจ
ออกช้า ๆ ทางปากโดยห่อริ มฝี ปากเล็กน้อย นับเลขในใจหนึ ง สอง สาม และสี ไออย่างมีประสิทธิภาพโดย
นั งก้มหน้าเล็กน้อย เข่างอ หายใจเข้าลึก ๆ ไอออกมาแรง ๆ 3-4 ครั ง หลั งจากนั นหายใจเข้าลึก ๆ2-3 ครั ง
หากไอไม่ออกช่วยดูดเสมหะ เคาะปอด ล้ างจมูกด้ วยนํ าเกลือก่อนนอนและเช้ามืด สังเกตลั กษณะการหายใจ
และเสมหะ ให้นอนพั กบนเตียงในสภาพแวดล้ อมทีเงียบสงบ ลดการทํ ากิจกรรมต่าง ๆ และปรับการมี
เพศสัมพั นธ์
2). ดูแลช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจวั ตรประจํ าวั นโดยเฉพาะขณะหอบ กระตุ ้นให้รับประทานอาหาร
ทีมีโปรตีนและพลั งงานสูง หลีกเลียงอาหารทีมีก๊าซ เช่น ถั ว กะหลํ าปลี หัวผั กกาด เป็ นต้ น กระตุ ้นให้ลิพก
ตะแคงตัวบ่อย ๆ
3). ลดความวิตกกังวล โดยให้ก ํ าลั งใจ ให้ระบายความรู้สกโดยเฉพาะความกลั
ึ
ว ความโกรธ ความ
ตืนเต้น กระตุ ้นให้ผ่อนคลายความเครี ยดด้วยวิธีต่าง ๆ จั ดสิ งแวดล้ อมให้มีความผ่อนคลาย จั ดกิจกรรมให้
เหมาะสมไม่รบกวนการนอนและพั กผ่อน เช่น ออกกํ าลั งกายตอนกลางวั น ด้วยการยกแขนเหนือศีรษะ เดิน
วั นละ 15-20 นาที ทุกวั น โดยอาจจะเริ มจากวันละ 3 ครั ง ๆ ละ 2-5 นาที แล้ วเพิ มขึ นเรื อย ๆ ไม่ดืมกาแฟ
รับประทานอาหารโปรตีนมื อก่อนนอน
3.3. การดูแลผู ้สูงอายุทีมีปัญหาปอดอักเสบ
ปอดอั กเสบ หมายถึง การอั กเสบของเนื อปอด(Lung parenchyma) จากการติดเชื อ
3.3.1 สาเหตุ
เชื อทีเป็ นสาเหตุ คือ ไวรัส แบคทีเรี ย เชื อรา ซึ งสามารถเข้าสู่ปอดได้3 วิธี คือ สําลั ก การสูดหายใจ
เข้าไป และจากกระแสโลหิต โดยมีปัจจัยเสริ มทีทํ าให้กลไกการปกป้ องร่ างกายบกพร่ องจนเกิดการติดเชื อ
ได้แก่ ความรู้สึกตั วลดลง การใส่ท่อหลอดลมคอ การเจาะคอ การใส่สายยางทางจมูก ทํ าให้กลไกการไอและ
ขย้ อนผิดปกติจึงสําลั กได้ง่าย การสูบบุหรี ได้รับมลพิษในอากาศ อายุทีมากขึ น จะทํ าให้การขับมูกและการ
เคลือนไหวของเซลล์ขนผิดปกติ ภาวะทุพโภชนาการทํ าให้มีเม็ดเลือดขาวน้อยลงหรื อทํ างานผิดปกติ โรค
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ต่าง ๆ เช่น มะเร็ งเม็ดเลือดขาว พิษสุราเรื อรัง เบาหวาน การนอนนาน ๆ หรื อถูกจํ าก ัดการเคลือนไหว ทํ าให้มี
โอกาสติดเชื อมากขึ น
3.3.2 กลไกการเกิดปอดอักเสบ
เมือเชื อโรคเข้าสู่ถุงลมจะมีการหลั งสารคัดหลั งเข้าไปในถุงลมทํ าให้เกิดการคั ง หลอดเลือดฝอยจะ
ขยายตัวมาก ถุงลมมีเชื อโรค เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง และไฟบริ นจํ านวนมาก ปอดมีสีแดงและเป็ นปุม่
คล้ ายตับ เลือดทีไปเลี ยงปอดจะลดลง เม็ดเลือดขาวและไฟบริ นจับตั วกั นเป็ นก้อนบริ เวณทีมีการอั กเสบ ถ้ า
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนก้อนจะยุบลง หนองจะสลายไป ปอดจะกลั บสู่ภาวะปกติและแลกเปลียนก๊าซได้ด ังเดิม
3.3.3. อาการและอาการแสดง
ไข้ หนาวสั น หายใจตื น ไอมีเสมหะเป็นหนอง หรื อมีสีสนิมเหล็กในกรณี ทีติดเชื อนิวโมคอคคัส
เจ็บหน้าอก ผู้ สูงอายุอาจมีอาการสับสน ซึม เคาะปอดจะได้ยินเสียงทึบ ฟังปอดมีเสียงผิดปกติ นอกจากนี อาจ
มีอาการทีไม่เกียวข้องกับปอด เช่น ปวดศีรษะ ปวดกล้ ามเนื อ เหนือยล้ า เจ็บคอ คลืนไส้ อาเจียน ท้องเสีย
เป็ นต้น โดยเฉพาะปอดอั กเสบจากไวรัส
3.3.4 ภาวะแทรกซ้ อน
การอั กเสบของเยือหุ ้มปอด นํ าในช่องเยือหุ ้มปอด ถุงลมโป่ งพอง การติดเชื อแบคทีเรี ยในกระแส
โลหิต ฝี ทีปอด หนองในช่องเยือหุ ้มปอด เยือหุ ้มหัวใจอั กเสบ เยือหุ ้มสมองอั กเสบ กล้ ามเนื อหัวใจอั กเสบ
3.3.5 การรักษา
ให้ยาปฏิชีวนะตามสาเหตุของโรค ให้สารนํ าวั นละ3 ลิตร จํ ากัดกิจกรรมและให้พ ั กผ่อน ให้ยาลดไข้
แก้ปวด ให้ออกซิเจน หรื อยาขยายหลอดลม
3.3.6 การป้องกัน
หลีกเลียงการอยู่ในสถานทีทีแออั ด การอยู่ใกล้ ผู้ มีการติดเชื อ มีสารระคายเคือง ออกกํ าลั งกาย
สมํ าเสมอ รักษาร่ างกายให้อบอุ่น
3.3.7 การดูแลผู ้ป่วย
1). ลดการติดเชื อและดูแลให้ได้รับออกซิเจนเพียงพอ โดยให้ยาปฏิชีวนะตามแผนการรักษาทุก 4-6
ชั วโมง ให้ยาขยายหลอดลม กระตุ ้นให้ดืมนํ าวั นละ3 ลิตร ให้พ ั กผ่อนบนเตียงในท่าศีรษะสูง กระตุ ้ นให้
หายใจเข้าลึก ๆ และไออย่างมีประสิทธิภาพ พลิกตะแคงตั วบ่อย ๆ เคาะปอด รักษาความสะอาดของร่ างกาย
และสิ งแวดล้ อม
2). ดูแลความสุขสบาย เช็ดตั วลดไข้ ให้ยาลดไข้และยาแก้ ปวดตามแผนการรักษา ดูแลช่วยเหลือใน
การทํ ากิจวั ตรประจํ าวั น โดยเฉพาะการรับประทานอาหารทีมีโปรตีนและพลั งงานเพียงพอ การรักษาความ
สะอาดของร่ างกาย ปากและฟัน
3). ลดความวิตกกังวล โดยให้โอกาสระบายความรู้สึกคับข้องใจ ความกลั ว ผ่อนคลายความเครี ยด
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น สวดมนต์ ไหว้ พระ ทํ าสมาธิ เทคนิคจินตภาพ เป็ นต้ น
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4. การดูแลผู้สูงอายุทีมีปัญหาเกียวกับระบบประสาท
ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารี ชีวเกษมสุ ข

การดูแลผู้ สูงอายุทีมีปัญหาระบบประสาททีพบบ่อย ได้แก่ 1) อั มพาต 2) สมองเสื อม และ3) พาร์กิน
สัน (สยามเฮลท์ 2552) มีรายละเอียดดังต่อไปนี
ปัญหาที 1 อัมพาต หมายถึง ภาวะทีกล้ ามเนื อมีการสูญเสียหน้าทีอาจมีการสูญเสียความรู้สึกสัมผั ส หรื อ
สูญเสียทั งสองอย่าง ทํ าให้สูญเสียการเคลือนไหวและหรื อความรู้สึก(Anderson 2002; Wikipedia. 2009)
การสูญเสียการเคลือนไหว อาจทํ าให้ร่างกายส่วนนั นเคลือนไหวไม่ได้หรื อได้ น้อยกว่าปกติ(แล็ปออนไลน์
2552) ต่างจากอัมพฤกษ์ ซึ งหมายถึง ภาวะทีอวั ยวะนั นอ่อนแรง
1. อัมพาตแบ่ งเป็ น 2 แบบ 1) อั มพาตครึ งล่าง(Paraplegia) ถ้ าขาทั งสองข้างมีอาการอ่อนแรงหรื อ
ขยั บเขยื อไม่ได้สาเหตุจากโรคไขสันหลั ง และ 2) อั มพาตหมดทั งแขนขา(Quadriplegia) ถ้ าแขนขาทั ง4
ขยั บเขยื อนไม่ได้ สาเหตุจากโรคไขสันหลั ง 3). อั มพาตครึ งซีก(Hemiplegic) ถ้ าแขนขาเพียงซีกใดซีกหนึ ง
อ่อนแรง หรื อขยั บเขยื อนไม่ได้สาเหตุจากโรคทางสมอง
2. สาเหตุของอัมพาต มั กเกิดจาก 2 สาเหตุใหญ่ๆ ได้แก่ 1) ความผิดปกติของสมอง และ
2) ไขสันหลั ง
2.1 ความผิดปกติของสมอง ได้แก่ ความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง และการบาดเจ็บทีศีรษะ
2.1.1 ความผิดปกติชองหลอดเลือดสมอง หมายถึง ภาวะทีหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดํ า
ทีไปเลี ยงสมองมีการตีบ แตก และอุดตันจากสาเหตุดังนี
1) หลอดเลือดตีบแข็ง พบมากในโรคเบาหวาน โรคความดั นเลือดสูง ภาวะไขมั นในเลือดสูง หาก
เกิดจากหลอดเลือดตีบแข็ง ผนังหลอดเลือดจะขาดความยืดหยุ่น ทํ าให้เลือดไหลช้า เลือดมีความหนืดมากขึ น
จนเป็ นลิ มเลือดไปอุดตันหลอดเลือดสมอง ยิ งมีไขมั นสะสมในหลอดเลือดมากกว่าปกติ จะยิ งทํ าให้หลอด
เลือดแคบลง ส่งผลให้เลือดไปเลี ยงสมองไม่เพียงพอ
2) มีสิ งอุดตันหลอดเลือดสมอง เช่น ลิ มเลือด ก้อนไขมั น ชิ นส่วนของผนังหลอดเลือดในรายเป็ น
โรคลิ นหัวใจรั ว หากมีสิ งอุดตั นหลอดเลือดสมอง จะทํ าให้เลือดไปเลี ยงสมองไม่เพียงพอและส่งผลให้
สมองขาดออกซิเจนตามมา
3) หลอดเลือดสมองแตก ทํ าให้เลือด ออกในสมอง มั กพบรายทีมีความดันเลือดสูงและ มั กเป็ น
หลอดเลือดทีไปเลี ยงสมองใหญ่ส่วนบนด้านหน้า การแตกมั กสัมพั นธ์ก ับความดั นเลือดสูงและการออกกํ าลั ง
กาย เมือหลอดเลือดแตก เลือดทีออกจะเพิ มความดั นในกะโหลกศีรษะ และกดเนื อสมองส่วนนั น ทํ าให้
สมองขาดเลือดไปเลี ยงและเกิดสมองบวมตามมา
2.1.2 การบาดเจ็บทีศีรษะ เกิดจากมีแรงมากระทํ าต่อศีรษะจากการถูกตีหรื ออุบัติเหตุเมือ
ศีรษะได้ รับแรงกระแทก จะทํ าให้ศีรษะเคลือนไปตามแนวแรง ผลของแรงทํ าให้เนื อ
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สมองทีมีล ั กษณะนิ มกว่าไปกระแทกกับด้านในกะโหลกศีรษะทีแข็งกว่า ทํ าให้สมอง
ฟกชํ า หรื ออาจทํ าให้เนื อสมองมีการฉีกขาดและหรื อหลอดเลือดสมองฉีกขาด หาก
กะโหลกศีรษะแตกหรื อยุบลงก็จะกดเนื อสมองโดยตรง ส่งผลให้เกิดสมองบวมและเพิ ม
ความดั นในสมองได้ เป็ นอั นตรายถึงชีวิตได้
2.2 ความผิดปกติไขสันหลัง เช่น ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจ ํ าแนกตามสาเหตุ(ศุภกิจ สงวนดีกุล
2552) ตามปกติท ํ าหน้าทีส่งกระแสประสาทไปยั งสมอง เพือตีความและสั งการในขณะเดียวกั นก็
รับประแสประสาทจากสมองซึ งเป็ นคํ าสั งไปสู่อวั ยวะต่างๆ รวมทั งเป็ นศูนย์ กลางของปฏิกิริยาสะท้อนเพือ
ป้ องกันและหลีกเลียงอั นตรายทีอาจจะเกิดขึ นกับร่ างกายเมือไขสันหลั งหรื อประสาทสมองได้รับบาดเจ็บ
หรื อมีความผิดปกติจากโรคหรื อติดเชื อ จะทํ าให้ไขสันหลั งเสียหายทํ าให้กิดความผิดปกติของระบบ
ประสาทสั งการ ระบบประสาทรับความรู้สึก ระบบประสาทอั ตโนมั ติและปฏิกิริยาสะท้อน
2.2.1 อาการและอาการแสดง
1) อาการและอาการแสดงจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง อาทิ
- การสูญเสียการเคลือนไหวครึ งซีก เช่น อั มพาตซีกขวาจะมีความผิดปกติในสมองซีกซ้าย
- อาจสูญเสียการเคลือนไหวของอวั ยวะบางส่วน เช่น ใบหน้าหรื อปากเบี ยว หนังตาตก
- อาการอืนๆทีอาจเกิดร่ วมกับการสูญเสียการเคลือนไหว เช่น สูญเสียความรู้สึก โดยอวั ยวะทีเป็ นจะ
รู้สึกชา ตามั ว ตาเห็นภาพซ้อน พูดไม่ได้หรื อพูดอ้ อแอ้ กลืนไม่ได้ เป็ นต้ น ทั งนี ขึ นอยู่ก ับความผิดปกติ
า ว่
เกิดขึ นทีส่วนใดของสมอง รายละเอียดดังจะกล่าวต่อไป
2) อาการและอาการแสดงจากการบาดเจ็บทีศีรษะ ได้แก่
- หมดสติ จากการทีสมองถูกกระทบ กระเทือนนาน 2-3 วินาทีหรื อ 2-3 นาที ขณะหมดสติอาจ
หายใจไม่สมํ าเสมอ ชีพจรช้าลง ความดันเลือดสูงขึ น หลั งจากนั นค่อยๆรู้สึกตัระยะแรกๆอาจยั
ว
ง
สับสนหรื อจํ าเหตุการณ์ทีเพิ งผ่านมาไม่ได้ อาจเวียนหรื อปวดศีรษะ มึนงง อาเจียน
- อาจรู้สึกตั วดีแล้ วค่อยๆมีอาการเลวลงจากการทีสมองฟกชํ า ทํ าให้สมองบวมหรื อภาวะความดั นใน
สมองเพิ มขึ น อาจซึมลงเรื อยๆจนไม่รู้สึกตัว มีอาการแขนขนอ่อนแรง บางรายมีบุคลิกภาพ
แปรปรวน เอะอะโวยวาย
- รู ม่านตา อาจไม่ตอบสนองต่อแสงหรื อขยายจากสมองขาดเลือดไปเลี ยง
- อาการและอาการแสดงอืนๆ เช่นกะโหลกร้าว หนังศีรษะถลอก
3) อาการทางด้านจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ
-คับข้องใจจากการทีไม่สามารถสือสารกับผู้ อืนได้ตามปกติ
-ปฏิบัติต ัวไม่ถูกต้องเนืองจากการขาดความรู้
-ซึมเศร้าหรื อรู้สึกคุณค่าในตนเองลดลง เนืองมาการสูญเสียความสามารถ (พึ งพาผู้ อืน) หรื อ
ภาพลั กษณ์เปลียนแปลงไป
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-ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการรักษา พยาบาลได้ เนืองจากมีความบกพร่ องด้านการเคลือนไหว
ความรู้สึกหรื อความจํ า หรื อปรับตัวต่อภาวะอั มพาต/พิการไม่ได้
-แบบแผนเพศสัมพั นธ์เปลียนแปลง
2.2.2. ภาวะแทรกซ้ อน เช่น ภาวะสมองบวม อาจทํ าให้ชักได้ ภาวะความดันในสมองสูง ภาวะสมองเคลือน
ภาวะช็อก ปอดอั กเสบ แผลกดทับ กล้ ามเนื อลีบ ข้อติดแข็งหรื อพิการ ขาดสารอาหาร เป็ นต้น
2.2.3 การรักษา การรักษามีหลายวิธี (นิราศศิริ โรจนธรรมกุล 2540; เปรมฤทัย น้อยหมืนไวย 2549)
1).ใช้ยา ได้แก่ (1) ยาต้านการแข็งตัว เมือมีการตีบน้อยกว่าร้อยละ70 เช่น แอสไพริ น เฮปาริ น
(2) ยาลดความดันเลือด ในรายมีความดันเลือดสูงและ (3) ยาลดความดั นในสมองทางหลอดเลือดดํ าในราย
ทีมีความดั นในสมองสูง
2). สลายสิ งอุดตันในหลอดเลือด ในรายมีก ้อนอุดตันหลอดเลือดสมอง
3). ผ่าตัดถ้ ามีการตีบมากกว่าร้อยละ 70 หรื อในรายทีมีเลือดออกใสมองหรื อในรายทีมีการกดทับไขสันหลั ง
4). ทํ ากายภาพในส่วนทีเป็ นอั มพฤกษ์หรื ออั มพาต
5) รับอาหารทางสายกระเพาะอาหารในรายทีมีปัญหาการกลืน
6).ใส่สายสวนปัสสาวะในรายทีกลั นปัสสาวะไม่ได้
2.2.4 การดูแลผู ้ป่วย
ผู้ ป่วยและผู้ ดูแลต้องร่ วมมือกันดังนี(Daniels, Nosek & Nicoll 2007;กรรณิการ์ สุวรรณโคตร 2544; วรรณี
ตปนียากรและคณะ 2552)
1).ระยะทีผู้ ป่วยหายใจไม่ดี ผู้ ดูแลต้องดูแลให้ผู้ ป่วยได้รับออกซิ
เจนเพียงพอ โดยสังเกตการหายใจ
ปกติอ ั ตราการหายใจวั ยผู้ สูงอายุอยู่ระหว่าง15-20 ครั งต่อนาที ถ้ าน้อยกว่า12 หรื อมากกว่า 25 ครั งต่อนาที
แสดงว่า มีการหายใจผิดปกติ
2). ฝึ กการพึ งพาตนเองในการทํ ากิจวั ตรประจํ าวั นและการดูแลตนเองเรื องสุขภาพให้มากทีสุด เพือ
เพิ มความสามารถในการดูแลตนเองและเพิ มคุณค่าในตนเองของผู้ ป่วย ถ้ าผู้ ป่วยทํ าไม่ได้ ผู้ ดูแลต้อง ช่วย
เหลือการทํ ากิจวั ตรประจํ าวั นแทน
3). รับประทานอาหารโดยกลั นหายใจขณะกลืนหากมีปัญหากลืนอาหารลํ าบาก กรณี ทีผู้ ป่วย
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ ดูแลต้องป้ อนอาหารให้อย่างช้าๆและระวังป้ อนคํ าใหญ่เกินไป ไม่ให้ใช้หลอดดูด
เพราะจะทํ าให้สูดสําลั กได้ง่าย
4).ในรายรับประทานไม่ได้ต ้องดูแลให้ได้รับอาหารทางสายกระเพาะอาหารทุกมื อในปริ มาณที
กํ าหนดตามแผนการรักษา และญาติหรื อผู้ ดูแลจะได้รับการฝึ กการทํ าอาหารให้ทางสายกระเพาะอาหารอย่าง
ถูกวิธีต่อไป เช่น เตรี ยมอาหารเหลว ให้อาหารทางสายกระเพาะอาหาร เป็ นต้น
5). ดูแลการขับถ่ายของผู้ ป่วยและทํ าความสะอาดทุกครั งอย่างถูกวิธี โดยเช็ดจากด้านหน้าไป
ด้านหลั ง
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6). ดูแลเอาใจใส่อวั ยวะทีมีความผิดปกติ โดยฟื นฟูสภาพด้ วยการออกกํ าลั งกายเพือป้ องกั นกล้ ามเนื อ
ลีบ ออกกํ าลั งข้อต่างๆเพือป้ องกันข้อติดแข็ง บริ หารปอดโดยการหายใจเข้าออกลึกๆและเปลียนท่านอน
บ่อยๆเพือป้ องกันปอดอั กเสบ หากผู้ ป่วยทํ าไม่ได้ ผู้ ดูแลต้ องทํ าแทนอย่างถูกวิธี
7). สือสารกับผู้ อืนโดยเขียนในกระดาษแทนการพูดไม่ได้ หรื อใช้สัญลั กษณ์แทนการเขียน ผู้ ดูแล
ต้องมีความเข้าใจสภาพปัญหาการพูดและจิตใจอารมณ์ของผู้ ป่วย ต้องใจเย็น พูดให้ชัดเจนช้าๆ อาจพูดซํ าถ้ า
ฟังไม่ทันหรื อไม่เข้าใจ
8). ฝึ กการมีสัมพั นธภาพกับผู้ อืนเพือให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้และป้ องกั นความซึมเศร้าจา
การหมกมุ่นอยู่ก ับตนเอง
9). ปฏิบัติตามแผนการรักษา พยาบาล เช่น รับประทานยา ออกกํ าลั งกายฝึ กพูด
10). พูดคุยกับคู่สมรสเรื องแบบแผนเพศสัมพั นธ์ทีเปลียนแปลงไป และร่ วมกันหาแนวทางทีสร้าง
ความพึงพอใจซึ งกันและกัน อาจปรึ กษาทีมสุขภาพ
2. สมองเสือม
สมองเสือม หมายถึง กลุ่มอาการทางประสาทและจิตเวชทีเกิดขึ นอย่างเรื อรัง มีการสูญเสียหน้าที
และการทํ างานของสมองทุกด้าน สมองเสื อมมีหลายชนิด ในทีนี จะกล่าวถึงโรคอั ลไซเมอร์เท่านั น
โรคอั ลไซเมอร์ หมายถึง โรคทีมีการสูญเสียความฉลาดร่ วมกับความจํ าระยะสั น มีการเปลียนแปลง
บุคลิกภาพ และพฤติกรรมอย่างต่อเนืองและไม่สามารถกลั บคืนสู่สภาพเดิมได้ ส่งผลต่อการทํ างานและการ
ดํ าเนินชีวิตประจํ าวั น(ศิริพ ั นธ์ สาสัตย์2549; Daniel, Nosek & Nicoll 2007) ยั งไม่ทราบแน่ชัดแต่ปัจจัยที
อาจเป็ นสาเหตุของโรคนี ได้แก่ 1). ปัจจัยเสียงทีเกียวข้องกั บโรคอั ลไซเมอร์สูงได้แก่ ความสูงอายุ
พั นธุกรรม สารพิษจากสิ งแวดล้ อม 2). ปัจจัยเสียงทีน่าจะเกียวข้องกับโรคอั ลไซเมอร์ ได้แก่ ขาดสารอาหาร
ทีมีสารต้านอนุมูลอิสระ สมองได้รับการกระทบกระเทือน (Daniel, Nosek & Nicoll 2007; ศิริพ ั นธ์ สาสัตย์
2549) - มีการเปลียนแปลงด้านกายภาพในสมอง โดยสมองจะเหียว มีน ํ าหนักลดลง และสารสือประสาทอะ
เซทิลโคลีน ซึ งกํ าหน้าทีกระตุ ้นการทํ างานของสมองมีปริ มาณลดลง และมีความสัมพั นธ์ก ับภาวะสมอง
เสือมของผู้ ป่วย (ศิริพ ั นธ์ สาสัตย์2549)
2.1 . อาการและอาการแสดงทางด้ านร่ างกาย แบ่งเป็ น 3 ระยะดังนี (นิราศศิริ โรจนธรรมกุล 2540;
ศิริพ ั นธ์ สาสัตย์2549; Millsap 2007)
ระยะเริมต้น มีการสูญเสียความจํ าระยะสั นตั งแต่น้อยๆถึงปานกลาง ช่วยเหลือตนเองได้พอสมควร
เรี ยนรู้สิ งใหม่ได้ยาก แก้ ปัญหาได้ไม่ดี การทํ างานซับซ้อนต้องใช้เวลานานและทํ าผิดพลาด สับสนบางครั ง
ขาดความกระตือรื อร้น ลดความสนใจในงานและครอบครัว
ระยะกลาง มีการสูญเสียความจํ ามากขึ น การสือภาษาด้านการพูดและการเขียนเลวลง เริ มพึ งพาผู้ อืน
มากขึ นกระสับกระส่าย บุคลิกหรื อพฤติกรรมเปลียนแปลง สูญเสียความจํ าเรื องบุคคล สถานทีและเวลา
ระยะสุ ดท้ าย มีความจํ าเลวลงมาก ลืมชือและ
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สัมพั นธภาพกับผู้ ทีเกียวข้อง นํ าหนั
กลด กลืนลํ าบากหลั บมากขึ น กลั นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้ ต้อง
พึ งพาผู้ อืนทั งหมดหรื อต้องการการดูแลมากกว่า12-16 ชั วโมงต่อวั นมั กเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนจาก
ปอดอั กเสบจากการสําลั ก หรื อภาวะ
แทรกซ้อนจากการการนอนบนเตียงนานๆ เช่น ติดเชื อในระบบทางเดินปัสสาวะ
2.2 อาการและอาการแสดงด้ านจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ มีอาการและอาการแสดงดังนี (Millsap
2007; ไทยแล็ปออนไลน์ 2552)
1). วิตกกังวลการพรากจากผู้ ดูแลทีคุ ้ นเคย โดย เฉพาะในระยะกลางซึ งผู้ ป่วยต้องพึ งพาผู้ อืนมากขึ น
2). กลั วการถูกทอดทิ ง
3). คุณค่าในตนเองลดลงเนืองจากเป็ นภาระของญาติในการดูแลผู้ ป่วยอย่างต่อเนือง
2.3 การรักษา รักษาตามระยะ 3 ระยะ ดังนี
ระยะแรก มีทั งใช้ยาและไม่ใช้ยา ดังนี
1).ใช้ยารักษา เพือ เพิ มอะเซทิลโคลีน เช่น โดเนปซิล (Donepzil)
และชะลอโรค เช่น สารอาหารต้านอนุมูลอิสระ (เช่น วิตามินอี วิตามินซี แป๊ ะก๊วย) ฮอร์โมนเอสโตรเจน
2). ไม่ใช้ยา โดยเน้นการให้ความรู้เรื องโรค การดูแลและการปฏิบัติต ัว
การดูแลผู้ ป่วยในระยะแรก มีด ังนี
1) ผู้ ป่วยต้องดูแลตนเองให้มากทีสุดเท่าทีจะทํ าได้ สําหรับผู้ ดูแลเน้นการให้ความรู้และสนับสนุน
ผู้ ป่วยให้พึ งพาตนเองเท่าทีจะทํ าได้
2) ผู้ ดูแลอาจนําผู้ ป่วยเข้ากลุ่มประคับประคอง(Support groups) หรื อการมีกลุ่มเพือน เพือให้ผู้ ป่วย
ได้พบปะและแลกเปลียนความรู้ด ้านการดูแลตนเองกับผู้ อืนและมีจิตใจอารมณ์ทีดี อาจให้มีการเลี ยงสัตว์
เลี ยงเพือความเพลิดเพลินและความผ่อนคลายทางใจ
3) ผูด้ ูแลและญาติควรวางแผนการดูแลผู้ ป่วยระยะยาวในอนาคตเพือให้เป็ นผลดีต่อการจั ดการการ
ดูแลในระยะทีผู้ ป่วยช่วยเหลือตนเองลดลงในระยะกลางและระยะสุดท้าย
ระยะกลาง ดูแลดังนี
1) ผู้ ดูแลควรเน้นให้คงสภาพทีผู้ ป่วยพึ งพาตนเองในการทํ ากิจวั ตรประจํ าวั นและสิ งต่างๆให้นาน
ทีสุด
2) ญาติควรจั ดให้มีผู้ ดูแลทีผู้ ป่วยคุ ้นเคย(หากญาติไม่สามารถดูแลผู้ ป่วยได้) เพราะผู้ ป่วยวิตกกังวล
การพรากจากผู้ ดูแลทีคุ ้นเคย
3) ผู้ ดูแลจัดสิ งแวดล้ อมให้ปลอดภัย เงียบสงบ ลดสิ งกระตุ ้นหรื อลดกิจกรรมทีมากเกินไป
4) ผู้ ดูแลอาจต้องขอความรู้ การสนับสนุนและการให้ค ํ าปรึ กษาเกียวกับการดูแลผู้ ป่วยและวิธีการ
ป้ องกันความเครี ยดทีอาจเกิดขึ นจากการดูแลผู้ ป่วยจากทีมสุขภาพหรื อพยาบาล หรื อแลก เปลียน
ประสบการณ์ก ับผู้ ดูแลผู้ ป่วยโรคอั ลไซเมอร์ด ้วยกั น อาจให้การช่วยเหลือซึ งกันและกั นเมือจํ าเป็ น
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5) ญาติและผู้ ดูแลควรวางแผนการผลั ดเปลียนผู้ ดูแลเพือลดความเครี ยดจาการดูแลผู้ ป่วยเป็ น
เวลานาน
ระยะสุ ดท้ าย ญาติหรื อผู้ ดูแลมีบทบาทสําคัญทีจะดูแลผู้ ป่วยทั งหมดในทุกด้าน
1) ต้องให้การดูแลผู้ ป่วยด้านกิจวั ตรประจํ าวั นและทํ าสิ งต่างๆแทนผู้ ป่วย
เช่น
อาบ นํ า แต่งตัว ป้ อนอาหาร
2) ช่วยเหลือดูแลผู้ ป่วยอย่างต่อเนืองและครอบคลุมความต้องการทางร่ างกาย จิตใจ และสังคมเพือ
ลดความวิตกกังวลและความกลั วการถูกทอดทิ งของผู้ ป่วย
3). ขอความรู้ การสนับสนุนและคํ าปรึ กษาด้านการดูแลผู้ ป่วยเมือผู้ ป่วยมีภาวะ
แทรกซ้อนทางกายโดยดูแลตามปัญหาทีมี เช่น ปอดอั กเสบ ขาดสารอาหาร
4) ให้การดูแลผู้ ป่วยใกล้ เสียชีวิต โดยปฏิบัติต่อผู้ ป่วยให้สอดคล้ องกับความเชือของผู้ ป่วย
อยู่เป็ น
เพือนและดูแลความสุขสบายทั งทางร่ างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ
3. โรคพาร์ กินสัน
โรคพาร์กินสัน หมายถึง โรคทีมีความเสือมของระบบประสาทส่วนทีทํ าหน้าทีควบคุมระบบการ
เคลือนไหวของร่ างกาย
3.1 สาเหตุ ยั งไม่ทราบแน่ชั ดแต่ปัจจัยทีอาจเป็ นสาเหตุของโรคนี ได้แก่ พั นธุกรรม ความสูงอายุ
สารพิษจากสิ งแวดล้ อมเช่น คาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไซยาไนด์ แมงกานีสเป็ นต้น(Daniel,
Nosek & Nicoll 2007; ศิริพ ั นธ์ สาสัตย์2549)
3.2 กลไกการเกิด
เนืองจากสารเคมีชือว่าโดปามีนในสมองลดลง โดยเซลล์ทีสร้างสารโดปามีนตายไปมากกว่าร้อยละ 80 ทํ า
ให้การเคลือนไหวผิดปกติ ส่งผลให้มีการควบคุมท่าทาง และการเคลือนไหวปกติ (Daniel, Nosek & Nicoll
2007; นิราศศิริ
โรจนธรรมกุล 2540; ศิริพ ั นธ์ สาสัตย์2549)
3.3 อาการและอาการแสดง
มีอาการสําคัญ 3 ประการร่ วมกับอาการอืน ๆ (นิราศศิริ โรจนธรรมกุล 2540; ศิริพ ั นธ์ สาสัตย์2549)ได้แก่
1). อาการสั น ทีพบ บ่อยคือ สั นทีมือและแขน จะมีอาการสั นขณะพั ก แต่สั นลดลง เมือพยายามเคลือนไ
หว
จะหยุดสั นเมือนอนหลั บ จะสั นมากขึ นเมือเครี ยด
2). อาการเกร็ ง จะมีอาการเกร็ งต้านการเคลือนไหว กล้ ามเนื อหดเกร็ งแม้ ขณะพั ก จะเดินแบบกระตุกๆ ทํ าให้
มีอาการปวดตามตัวและปวดเมือยเป็ นเหน็บชา เช่น ปวดกล้ ามเนื อบริ เวณหลั งและคอ
3). อาการเคลือนไหวช้ามั กอยู่นิ งๆ ลุกจากเก้าอี ยาก บางรายอาจไม่เคลือนไหวเลย สูญเสียการเคลือนไหว
อั ตโนมั ติ เช่น แกว่งแขนเวลาเดิน กะพริ บตา
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4). อาการอืนๆทีอาจพบ เช่น สูญเสียการทรงตัว เดินผิดปกติ ควบคุมท่าทางลํ าบากปวดเนืองมาจากเป็ น
เหน็บชาในกล้ ามเนื อลึก ๆ หรื อจากผลของ ยาลีโวโดปา หน้ามืดเวลาเปลียนท่าทาง สือสารบกพร่ อง
เนืองจากพูดช้า พูดเสียงโทนเดียวกัน พูดตะกุกตะกักเนืองจากกล้ ามเนื อทีใช้ท ํ างานไม่ประสานกั น
กลืนลํ าบาก ท้องผูก ใบหน้าไร้ความรู้สึกเหมือนสวมหน้ากาก ลายเซ็นเปลียนแปลง มีอาการทางจิต เช่น
ซึมเศร้า วิตกกังวล ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเจ็บป่ วย
3.4 ภาวะแทรกซ้ อน ภาวะแทรกซ้อนมีด ังนี (ศิริพ ั นธ์ สาสัตย์2549; วรรณี ตปนียากร 2552)
1). อุบัติเหตุหกล้ มจากการทรงตัวไม่ดี
2).ปอดบวมจากการสําลั กอาหารง่าย
3).ความพิการจาการเคลือนไหวบกพร่ อง
4). กลุ่มอาการจาการใช้ยาลีโวโดปาระยะยาวมั กเกิดเมือใช้ ยาไปนาน2-4 ปี เช่น เห็นภาพหลอน ซึมเศร้า
นอนไม่หลั บ
3.5 การรักษา การรักษามี 3 ประเภทใหญ่ๆ (ศิริพ ั นธ์ สาสัตย์ 2549) ได้แก่
1). ใช้ยารักษาอาการ นิยมใช้ลีโวโดปาเพือทดแทนสือประสาทโดปามีนทีน้อยลงแต่มีอาการข้างเคียง เช่น
คลืนไส้ เบืออาหาร สูญเสียการรับรส ท้องผูก แสบร้อนลิ นปี
2). ปลูกถ่ายเนื อเยือจากทารกเพือลดอาการสั น ทํ าให้โดปามีนถูกปล่อยออกมาได้ดี
3). อืนๆ เช่น กายภาพ บํ าบั ด ฝึ กอาชีพ
3.6 การดูแลผู้ ป่วย ดังนี (ศิริพ ั นธ์ สาสัตย์2549; วรรณี ตปนียากรและคณะ 2552)
1).แก้ไขความบกพร่ องด้านการเคลือนไหว โดยฝึ กเดินตัวตรง ตามองไปข้างหน้า เท้าห่างกันพอควร และ
ออกกํ าลั งกายบริ เวณศีรษะ ลํ าตัวและอวั ยวะส่วนล่างสัปดาห์ละ
3- 5 ครั งนานครั งละ15-40 นาที เพือชะลอความพิการและความเสือมลงของโรค โดยก่อนและหลั งการออก
กํ าลั งกายนาน10 นาที
2). แก้ไขความบกพร่ องของการพูด โดย ฝึ กพูดหน้ากระจก บริ หารลิ นหลายๆครั ง เช่น แลบลิ นออกให้ยาว
ทีสุดและค้างไว้ หรื อ แลบลิ นออกมาแล้ วหดกลั บโดยเร็วทีสุด บริ หารริ มฝี ปากและขากรรไกร เริ มจากอ้ า
และหุบปากช้าๆ ปิ ดปากให้สนิท ทํ าหลายๆครั ง แล้ วเพิ มความเร็ วขึ นและเร็ วทีดเท่
สุ าทีทํ าได้ ฝึ กพูดคํ าว่า
มา-มา-มา ให้เร็ วทีสุดทีสามารถทํ าได้
3). พึ งพาตนเองในการทํ ากิจวั ตรประจํ าวั นให้มากทีสุดเพือให้สามารถปรับตัวกับโรคทีเป็ น หากเคลือนไหว
ลํ าบาก มือสั นจนช่วยตนเองไม่ได้ ผู้ ดูแลต้องช่วยเหลือ และจัดของใช้ให้เหมาะสมกับผู้ ป่วย เช่น หาเสื
อผ้ าที
ไม่มีกระดุมหรื อเชือกผู ก
4). ส่งเสริ มญาติให้มีส่วนร่ วมในการดูแลผู้ ป่วยโดยวางแผนร่ วมกับทีมสุขภาพ เพือปรับตั วให้เข้ากับความ
5). ดูแลการได้ รับยาลีโวโดปาอย่างถูกต้อง ห้ยาก่อนอาหาร45 นาทีเพราะยาดูดซึมดีเมือกระเพาะอาหารว่าง
ยกเว้ นมีอาการคลืนไส้ให้พร้อมอาหาร
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5). ดูแลให้ได้รับอาหารและนํ าเพียงพอ ออกกํ าลั งกายและให้ถ่ายโถส้วมสําหรับนั ง จะช่วยส่งเสริ มการ
ขับถ่ายปกติ
6). มีสัมพั นธภาพกับผู้ อืนเพือป้ องกั นอาการซึมเศร้าและวิตกกังวล ผู้ ดูแลให้การดูแลใกล้ ชิดด้ วยความเข้าใจ
และกระตุ ้นให้ผู้ ป่วยระบายความรู้สึก ให้ค ํ าปรึกษา

5. การดูแลผู้สูงอายุทีมีปัญหาเกียวกับกระดูกและกล้ ามเนือ
ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารี ชีวเกษมสุ ข

ในการอบรมการดูแลผู้ สูงอายุครั งนี จะกล่าวถึงการดูแลผู้ สูงอายุทีมีปัญหากระดูกและกล้ ามเนื อ
เกียวกับข้ ออักเสบ ปวดเข่ าและปวดหลังเท่านัน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ภายหลั งการอบรม ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถ
1. อธิบายความหมาย สาเหตุ และกลไกการเกิดของข้ออั กเสบ ปวดเข่าและปวดหลั งได้ถูกต้อง
2. อธิบายอาการและอาการแสดงและภาวะแทรกซ้อนของข้ออั กเสบ ปวดเข่าและปวดหลั งได้ถูกต้อง
3. อธิบายการรักษาและการดูแลผู้ สูงอายุทีข้ออั กเสบ ปวดเข่าและปวดหลั งแบบองค์รวม
ได้ถูกต้อง
ข้ ออักเสบและปวดเข่ า
ความหมาย
ข้ออั กเสบ หมายถึง ภาวะทีข้อมีการบวม แดง ร้อน ปวดและการเคลือนไหวจํ ากัด(Anderson 2002)
สําหรับข้ออั กเสบทีพบบ่อยคือ โรคข้ออั กเสบรู มาตอยด์ โรคเก๊าท์ และโรคข้อกระดูเสืก อม (ในทีนี เน้น
อาการปวดเข่า)
ต่อไปจะกล่าวถึงความหมาย กลไกการเกิด สาเหตุ อาการและอาการแสดง ภาวะแทรกซ้อน การ
รักษาและการดูแลแบบองค์รวมของโรคข้ออั กเสบรู มาตอยด์ โรคเก๊าท์และโรคข้อกระดูกเสือมตามลํ าดับ
(ช่อลดา พั นธุเสนา 2541; วรรณี สัตยวิว ั ฒน์ 2549)
ตารางที 1 การดูแลผู ้สูงอายุทีเป็ นโรคข้ ออักเสบรู มาตอยด์ โรคเก๊าท์ และโรคข้ อกระดูกเสือม
หัวข้ อ
ข้ ออักเสบรู มาตอยด์
เก๊าท์
ข้ อกระดูกเสือมและปวดเข่ า
เป็ นโรคข้ออั กเสบเรื อรังที
ความหมาย เป็ นโรคข้ออั กเสบชนิด เป็ นโรคทีมีระดับของกรด
เรื อรัง และเป็ นโรคข้อ ยูริกในเลือดสูงและตกเป็ น เกิดจากการสึกกร่ อนของ
อั กเสบทีอั นตรายทีสุด ผลึกยูเรทอยู่ตามเนื อเยือต่างๆ กระดูกอ่อนผิวข้อร่ วมกับมี
เพราะทํ าให้เกิดความ
โดยเฉพาะใกล้ ข ้อและทีไต การเปลียน แปลงทีขอบของ
พิการสูง
(สุรวุฒิ ปรี ชานนท์ 2552)
ข้อและกระดูกใต้กระดูกอ่อน
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กลไกการ
เกิด

ข้ ออักเสบรู มาตอยด์

เก๊าท์

เมือภูมิคุ ้มกันโรคของ
ร่ างกายผิดปกติ จะ
กระตุ ้ นให้เม็ดเลือดขาว
มารวมกั น และก่อให้เกิด
กลไกทีทํ าให้มีการหลั ง
สารทํ าลายเยือบุข ้อและ
กระดูกอ่อนผิวข้อ ทํ าให้
ข้อมีการอั กเสบ โรคมี
แนวโน้มรุ นแรงขึ น
เรื อยๆ
สาเหตุทีแท้จริ งยั งไม่
ทราบแต่มีปัจจัยที
เกียวข้องคือพั นธุกรรม
และความผิดปกติของ
ภูมิคุ ้มกั นโรคของ
ร่ างกาย

มีความผิดปกติของการ
เผาผลผาลาญของสารพิวรี น
ทํ าให้เกิดกรดยูริกสูงใน
เลือด ส่งผลให้ผลึกเกลือของ
ยูริกสะสมอยู่ตามเนื อเยือ
ต่างๆ โดยเฉพาะที
ข้อและไต

ปัจจัยเสียง เช่น
1. กรรมพั นธุ์ ผู้ ชายจะเริ มอายุ
35-40 ปี ส่วนผู้ หญิงเริ ม45 ปี
2. อ้ วน นํ าหนักเกิน ส่งผลให้
กรดยูริกในเลือดสูงขึ นด้ วย
3. ได้รับอาหารทีมีพิวรี นสูง
4. ดืมเครื องดืมทีมี
แอลกอฮอล์จะกระตุ ้นให้
สร้างกรดยูริกเพิ ม
5.ไตเสือม
6.โรคทีทํ าให้กรดยูริกสูง เช่น
มะเร็ ง โรคเม็ดเลือดแดงแตก
อาการและ 1. ข้ออั กเสบหลายๆข้อ 1. ปวด บวม แดง ร้อน
อาการแสดง คือ ข้อจะปวด บวม แดง โดยเฉพาะบริ เวณนิ วหัวแม่
ร้อน อาการอั กเสบเริ มที เท้าเป็ นข้อทีพบบ่อยทีสุดมั ก
ข้อเล็กๆส่วนปลายมือ
ปวดข้อเดียวแต่อาจปวด
ปลายเท้าบริ เวณข้อนิ ว หลายข้อได้
มือและข้อมือพบบ่อย
2. อาการปวดมั กเป็ นๆหายๆ
ทีสุด มั กเป็ นสองข้าง
หรื อเรื อรัง
สาเหตุ

ข้ อกระดูกเสือมและปวดเข่ า
ผิวข้อ พบบ่อยในผู้ สูงอายุทีมี
อายุ 50 ปี ขึ นไป
ปกติกระดูกอ่อนผิวข้อรอบ
ข้อช่วย ยืดหยุ่นและผ่อนแรง
ทีมากระทํ าทีข้อ เมือกระดูก
อ่อนผิวข้อเสือมจะเกิดการสึก
กร่ อน ทํ าให้ผิวข้อขรุ ขระไม่
เรี ยบ ข้อเคลือนไหวติดขัด
ฝื ด มีเสียงคล้ ายกระดาษทราย
ถูก ันเพราะกระดูกเสียดสีก ัน
หากเป็ นมากจะมีถุงนํ าบริ เวณ
ใต้กระดูกอ่อน
1. กระดูกอ่อนผิวข้อ
เสือมสภาพ
2. กระดูกอ่อนผิวข้อได้รับ
บาดเจ็บ
3. การใช้ข ้อมากเกินไป เช่น
งอเข่าบ่อยๆหรื อเป็ นนิสัย
4.ความอ้ วน ทํ าให้ข ้อรับ
นํ าหนักมากขึ น
5. กรรมพั นธุ์

มั กเป็ นกับข้อทีมีการ
เคลือนไหวมากๆ ได้แก่ ข้อ
เข่า ข้อตะโพก กระดูกสัน
หลั งส่วนคอ กระดูก
สันหลั งส่วนหลั งและเอว มี
อาการดังนี
1. ข้อปวด บวม เช่น ปวดเข่า
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ภาวะ
แทรกซ้ อน

การรักษา

ข้ ออักเสบรู มาตอยด์
คล้ ายกัน อาจกระจายไป
ทีข้อเข่า ข้อเท้า ข้อศอก
ข้อไหล่และข้อตะโพก
ในเวลาต่อมา
2. ปวดและฝื ดตึงข้อ โดย
เฉพาะตืนนอนตอนเช้า
นานเกินหนึ งชั วโมงหรื อ
อาจนานเป็ นวั น
3. เคลือนไหวข้อได้
น้อยลง
4. มีก ้อนใต้ผิวหนัง
บริ เวณปุ ่ มกระดูก เช่น ที
ข้อศอก
1. ข้อหงิกงอ ผิดรู ป
เหยียดหรื องอไม่ได้เต็มที
2. ข้อพิการหรื อข้อแข็ง
3. กล้ ามเนื อลีบ อ่อนแรง

เก๊าท์
3. มั กปวดตอนกลางคืน
อาการปวดจะเป็ นมากขึ น
เรื อยๆมั กจะมีปัจจัยกระตุ ้น
ได้แก่ การรับประทานอาหาร
ทีมียูริกสูง ดืมสุรา

ข้ อกระดูกเสือมและปวดเข่ า
2. ข้อขัดตึง จะขั ดตึงมากขึ น
เมืออากาศเย็น
3. เคลือนไหวไม่ได้ตามปกติ
4. มีเสียงดังกรอบแกรบเวลา
เคลือนไหวข้อ

1. ข้อแข็ง พิการ
2. เป็ นนิ วในไต
3. ไตวายเรื อรัง

1. ใช้ยาตามแผนการ
รักษาเช่น ยาต้านการ
อั กเสบที
กลุ่มเอ็นเซด (ทีไม่ใช่
สเตียรอยด์) เช่น
แอสไพริ น ไอบูโปรเฟน
2. ใช้น ํ ามั นปลา ซึ งมีโอ
เมก้า เพือลดปวดข้อและ
ลดการใช้ยาแก้อ ั กเสบลง
(ยั งต้องการข้อมูล
สนับสนุนเพิ มเติม) (ชนิ
ดา ปโชติการและศั ลยา
คงสมบูรณ์เวช 2550)

1. ใช้ยาลดการสร้างยูริก
ได้แก่
ยาอั ลโลพิวรี นอล
2. ใช้ยาขับกรดยูริกออกทาง
ปัสสาวะ เช่น โปรเบนนาซิค
3. ใช้ยาลดการอั กเสบทีไม่ใช่
สเตียรอยด์ คือ โคลชิซีนใน
ขนาดตํ าๆวั นละ1 เม็ดเพือลด
ความรุ นแรงของการอั กเสบ
4. ใช้ยาแก้ปวด เช่น
4.1 พาราเซตามอล
4.2 ไอบูโปรเฟน ยากลุ่มนี มี
ข้อเสียคือปวดท้องและเลือด

เมือถ้ าเป็ นมากๆหรื อเรื อรัง
1. เข่าจะบวมและมีน ํ าขังใน
ข้อ บางรายเข่าจะผิดรู ปเป็ น
ขาโก่งเหมือนก้ามปูได้
2. กล้ ามเนื อรอบข้อลีบ
1. ให้ข ้อทีอั กเสบพั ก
2. งดการลงนํ าหนัก อาจใช้
เครื องช่วยเดิน
3. ใช้ยาตามแผนการรักษา
เช่น
3.1 ยาต้านการอั กเสบกลุ่ม
เอ็นเซดประมาณ 7-10 วั น
3.2 ยากลูโคซามีนซัลเฟต
เพือลดอาการปวดข้อเข่าเมือ
ใช้ไปประมาณ 2-3 เดือน
และช่วยชะลอความเสือมทํ า
ให้กระดูกอ่อนในข้อเข่าไม่
เสือมทรุ ดลง หลั งจากใช้

78
หัวข้ อ

การดูแล
แบบ
องค์รวม

ข้ ออักเสบรู มาตอยด์
3. ให้กายภาพบํ าบัด
ประคบร้อนและเย็น
สลั บกัน

เก๊าท์
ออกทางเดินอาหารได้
5. ให้ดมนํ
ื ามากๆ3 ลิตรต่อ
วั นเพือขับกรดยูริก

1. รับประทานยาตาม
แผนการรักษา
2. ออกกลั งกายโดย
เคลือนไหวข้อทุกข้อ
3. ลดการใช้ข ้อในการรับ
นํ าหนัก และพั กการใช้
ข้อ
4. นอนในท่าปกติ ระวั ง
ไม่รองหมอนใต้เข่าเพือ
ป้ องกันข้อเข่าติดแข็งใน
ท่างอ
5. นวดรอบๆกล้ ามเนื อ
เบาๆ เพือคลายกล้ ามเนื อ

1. เมือมีอาการปวด
1.1 ให้พ ั กและดืมนํ ามากๆ
เมือมีอาการปวด เพือป้ องกัน
การตกตะกอนของกรดยู ริก
1.2 นอนพั ก ยกเท้าสูง
1.3 หลีกเลียงการยืนหรื อเดิน
1.4 อาจประคบด้ วยนํ าเย็น
2. หลีกเลียงรับประทาน
อาหารทีทํ าให้เกิดกรดยู ริกสูง
ได้แก่
2.1 อาหารทีมีพิวรี นน้อย เช่น
ธัญพืชต่างๆ ไข่ นม ผั กและ
ผลไม้ เกือบทุกชนิด

ข้ อกระดูกเสือมและปวดเข่ า
ติดต่อกั นไป 3-5 ปี และพบว่า
ระยะห่างของกระดูกสอง
ข้างในข้อไม่ได้แคบลงแต่
กลั บกว้ างขึ น กระดูกอ่อนใน
ข้อดูเหมือนจะหนาขึ น
(เส้นทางสุขภาพ 2552)
4. ใช้น ํ ามั นปลา เพือลด
ปวดข้อและลดการใช้ยาแก้
อั กเสบลง
5. รายทีเป็ นปวดมากและไม่
มีการติดเชื อในข้อ อาจได้รับ
การฉีดยาสเตียรอยด์เพือลด
อาการบวมและลดปวดลง
จากการอั กเสบ
6. ผ่าตัดในรายทีขาโก่ง หรื อ
รายทีต้องการเปลียนข้อเมือ
กระดูกอ่อนผิวข้อถูกทํ าลาย
มากแล้ ว
1. รับประทานยาตาม
แผนการรักษา
2. ประคบร้อนนานครั งละ
15 - 30 นาที วั นละ 2 ครั ง เช้า
และเย็น เพือบรรเทาอาการ
ปวดหรื อลดการเกร็ งของ
กล้ ามเนื อ
3. ลดการใช้ข ้อทีอั กเสบ อาจ
ใช้เครื องช่วยเดิน
4. สวมรองเท้าทีไม่สูงเกินไป
หรื อทํ าให้การทรงตัวไม่ดี
5. ควบคุมนํ าหนักตัว
6. บริ หารกล้ ามเนื อรอบข้อที
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ข้ ออักเสบรู มาตอยด์
และเอ็น
6. ปรับตัวเข้ากับความ
พิการทีมี และผูด้ ูแลต้อง
มีความเข้าใจและให้
กํ าลั งใจผู้ ป่วย เพราะป่ วย
เรื อรังและต้องใช้เวลา
รักษานาน
7. สังเกตอาการข้างเคียง
ของยากลุ่มเอ็นเซด เช่น
คลืนไส้อาเจียน ปวด
ศีรษะ มึนงง เป็ นต้น หาก
มีอาการดังกล่าว
ควรไปพบแพทย์

เก๊าท์
2.2 อาหารทีมีพวิ รี นปาน
กลาง เช่น เนื อหมู เนื อวั ว ข้าว
โอ๊ต ปลากะพงแดง ปลาหมึก
ปู ถั วลิสงหน่อไม้
2.3 อาหารทีมีพิวรี นสูง เช่น
เครื องในสัตว์ เนื อสัตว์ปีก
ปลาดุก ปลาซาร์ดีน ปลา
ไส้ต ัน กุ้ง ไข่ปลานํ าต้ม
กระดูก นํ าสกัดเนื อ ซุปก้อน
กะปิ ชะอม กระถิน
2.4 หลีกเลียงสุรา เบียร์ ไวน์
หรื อเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์
3. ช่วยเหลือตนเองให้มาก
ทีสุดเท่าทีจะทํ าได้และปรับ
ตัวเข้ากับความเจ็บป่ วยทีมี
4. ผู้ ดูแลต้องมีความเข้าใจ
และให้ก ํ าลั งใจผู้ ป่วยเพราะ
ป่ วยเรื อรัง
5. พบแพทย์ เมือมีอาการ
ข้างเคียงจากการใช้ยา

ข้ อกระดูกเสือมและปวดเข่ า
เสือม เมืออาการอั กเสบบวม
ทุเลาลงแล้ ว เช่น นอนยกขา
ขึ นให้ส้นเท้าสูงจากพื น1 ฟุต
เกร็ งนาน 5 - 10 วินาที แล้ ว
ลดลง
สลั บเหยียดขาอีกข้างหนึ ง ทํ า
เช่นนี ข้างละ10 - 15 ครั ง
เช้าและเย็น หรื อนั งยกขาขึ น
โดยนั งห้อยขาแล้ วเหยียดเข่า
ตรงให้ขนานกับพื น เกร็ งไว้
นาน 5- 10 วินาที แล้ วลดลง
สลั บเหยียดขาอีกข้างหนึ ง
ทํ าเช่นนี ข้างละ10 – 15 ครั ง
เช้าและเย็น
7. ช่วยเหลือตนเองให้มาก
ทีสุดเท่าทีจะทํ าได้และ
ปรับตัวเข้ากับความพิการทีมี
8. ผู้ ดูแลต้องมีความเข้าใจ
และให้ก ํ าลั งใจผู้ ป่วยเพราะ
ป่ วยเรื อรัง
9. พบแพทย์ เมือมีอาการ
ข้างเคียงจากการใช้ยากลุ่ม
เอ็นเซด
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ปวดหลัง
ปวดหลั งเป็ นปัญหาทีพบบ่อยในผู้ สูงอายุทีเป็ นโรคกระดูกและข้อ และพบเป็ นอั นดับสองของอาการปวด
รองจากปวดศีรษะ มั กเป็ นบริ เวณบั นเอวเนืองจากเป็ นส่วนทีรับนํ าหนักและเคลือนไหวมากทีสุด มั กพบใน
ผู้ ป่วยอายุ 45 ปี ขึ นไป (วรรณี สัตยวิว ั ฒน์2549; สุธี ศิริเวชฎารักษ์ 2552)
ความหมาย
ปวดหลั ง หมายถึง การมีอาการปวดเฉพาะทีหรื อปวดร้าวบริ เวณกระดูกสันหลั งส่วนล่าง(Anderson
2002)
สาเหตุและกลไกการเกิด
ปกติกระดูกสันหลั งมีกระดูกสันหลั งเรี ยวตัวซ้อนๆ กันมากกว่า30 ปล้ องและเกิดเป็ นช่องล้ อมรอบ
และปกป้ องไขสันหลั ง มีเส้นประสาทโยงใยเข้าออกจากไขสันหลั งผ่านทางช่องกระดูกสันหลั งกระดูกสัน
หลั งแต่ละปล้ องจะถูกยึดติดกั นด้วกยล้ ามเนื อและเส้นเอ็นต่างๆ และระหว่างกระดูกแต่ละปล้ องจะมีหมอน
รองกระดูกสันหลั งทํ าหน้าทีเป็ นตัวรับแรงกระแทกป้ องกั นกระดูกสันหลั งแต่ละปล้ องกระทบกันเมือเดิน วิ ง
กระโดดหรื อทํ ากิจกรรมใดๆ (นันทเดช หิรัณยั ญฐิติ2549) สําหรับสาเหตุของอาการปวดหลั งทีสําคัญ ได้แก่
1. ความผิดปกติของกระดูกสันหลั ง ทีพบบ่อย(นิราศศิริ โรจนธรรมกุล 2540; วรรณี สัตยวิว ั ฒน์
2549; พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์ 2552; สุธี ศิริเวชฎารักษ์ 2552)ได้แก่
1.1 โรคกระดูกพรุ น เป็ นภาวะทีร่ างกายมีมวลกระดูกลดลง ทํ าให้กระดูกบาง สูญเสียความ
แข็งแรง และกระดูกหักได้ง่าย(วรรณี สัตยวิว ั ฒน์2549) โรคนี กํ าลั งเป็ นภัยร้ายทีคุกคามผู้นคทั วโลก ภายใน
50 ปี คาดว่าจะมีผู้ ป่วยกระดูกหักจากภาวะกระดูกพรุ นถึงนาทีละ2 คน (วีระยุทธ เชาว์ปรี ชา 2552) เมือเข้าสู่
วั ยสูงอายุ โดยเฉพาะเพศหญิงทีประจํ าเดือนหมดแล้ วจะทํ าให้ความหนาแน่นของกระดูกลดลง มั กจะทํ าให้มี
อาการปวดเมือยภายหลั งใช้งานบริ เวณหลั ง เช่น เดินหรื อนั ง แต่ถ ้ านอนจะไม่ค่อยปวด และจะมีการทรุ ดตัว
ของกระดูกสันหลั ง ทํ าให้หลั งค่อม ตัวเตี ยลงและเอวแอ่น
สาเหตุทีทํ าให้เกิดโรคประดูกพรุ นมามาจากการขาดฮออร์โมนเอสโตรเจนจากรังไข่มีส่วน ทํ าให้การ
สร้างมวลกระดูกน้อยลง และหากมีการผ่าตัดรังไข่ในวั ยก่อนหมดประจํ าเดือนจะทํให้
า ขาดฮอร์โมน เอสโค
รเจนและส่งผลต่อการสร้างมวลกระดูกตามปกติ โดยการตั ดรังไข่ออกทั งสองข้างจะทํ าให้กระดูกมีการสึกหรอ
มากขึ น อาจสูญเสียมวลกระดูกร้อยละ5-10 ต่อปี (หมอชาวบ้าน 2552)
1.2 หมอนรองกระดูกสันหลั งเคลือนและทับส้นประสาท เนืองจากหมอนรองกระดูกสันหลั ง
ซึ งเดิมเคยอุ ้ มนํ าได้ดีและทํ าหน้าทีคล้ ายไฮโดรลิกของกระดูกสันหลั งสูญเสียหน้าทีไปเนืองจากความสูงยุอา
จึงเกิดแรงกดต่อเนื อเยือรอบนอกของหมอนรองกระดูก และมีการฉีกขาดของเนื อเยือจนหมอนรองกระดูก
สันหลั งมีการเคลือนจนไปกดทับเส้นประสาททีกระดูกสันหลั ง ทํ าให้เกิดอาการชาและกล้ ามเนื อที
เส้นประสาทนั นไปเลี ยงอ่อนแรงลง
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2. ความผิดปกติของระบบประสาท เช่น เป็ นเนื องอกบริ เวณไขสันหลั งในกระดูกสันหลั งทํ า
ให้กดเบียดเส้นประสาทและเกิดอาการปวดหลั งได้
3. อาการปวดร้าวจากอวั ยวะข้างเคียงเช่น โรคระบบทางเดินปัสสาวะ ผู้ สูงอายุม ั กแพร่ เชื อจาก
ระบบปัสสาวะมาทีกระดูกสันหลั ง ทํ าให้ติดเชื อทีกระดูกสันหลั งและมีอาการปวดหลั งในเวลาต่อมา
4. ความเครี ยดทางจิตใจ ความเครี ยดทํ าให้กล้ ามเนื อบริ เวณหลั งและคอหดเกร็ ง และส่งผลให้
มีอาการปวดหลั งและคอได้
อย่างไรก็ตามอาการปวดหลั งมั กมีสาเหตุมาจากโรคกระดูกพรุ นหมอนรองกระดูกสันหลั งเคลือน
และทับส้นประสาท
อาการและอาการแสดง
1. ระยะแรกจะปวดหลั งเป็ นครั งคราว เช่นเวลายกของหนัก อาการปวดจะลดลงเมือนอนพั ก
อาจมีอาการปวดร้าวไปด้านหลั งต้นขาถึงขาพั บ
2. ระยะทีมีความเสือมมากขึ น โดยกระดูกสันหลั งเสือมร่ วมกับความไม่ม ั นคงของข้อ จะปวดหลั ง
บ่อยขึ นและเป็ นเรื อรัง มั กเกิดเมือยืน เดิน นั งนานๆหรื อทํ ากิจกรรมทีมีการแอ่นหลั ง และมีการกดทับ
เส้นประสาทได้บ่อยขึ น
ภาวะแทรกซ้ อน
1. การเคลือนไหวและความยืดหยุ่นของหลั งลดลง
2. หากปวดหลั งรุ นแรงหรื อปวดเรื อรัง จะทํ าให้อ่อนแรงหรื ออั มพาต ไม่สามารถทํ ากิจกรรม
ได้ตามปกติและมีผลกระทบต่อการดํ าเนินชีวิตตามปกติของผู้ สูงอายุทีปวดหลั งเรื อรัง
การรักษา
การรักษาโรคปวดหลั งมีหลายประการ (วรรณี สัตยวิว ั ฒน์ 2549; สุธี ศิริเวชฎารักษ์ 2552) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี
1. รักษาตามสาเหตุ เนืองจากบางโรคมีวิธีรักษาเฉพาะของโรคนั นๆ เช่น กระดูกพรุ น เนื องอก การติด
เชื อในระบบปัสสาวะ
2. การรักษาโดยไม่ผ่าตั ด
2.1 ให้นอนพั ก แต่สามารถลุกนั งรับประทานอาหารและเข้าห้องนํ าได้ หากปวดหลั งจากสาเหตุ
ทั วไปจะพั ก1-2 วั น อาการก็จะดีขึ นนอนหงายต้องรองหมอนใต้เข่า นอนตะแคงรองหมอนระหว่างขา
2.2 ให้ยา ในรายทีมีอาการปวดเฉียบพลั น เช่น ยาแก้ปวด ยาคลายกล้ ามเนื อ ยาต้านการอั กเสบที
ไม่ใช่สเตียรอยด์ ฮอร์โมนเอสโตรเจนหรื อยากล่อมประสาทตามปัญหาทีพบ แต่การใช้ยาต้องได้รับดูแลของ
แพทย์ โดยใกล้ ชิดเนืองจากอาจมีภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาได้ เช่น อาการระคายเคืองทางเดินอาหารจาก
ยาต้านการอั กเสบ เป็ นต้น
2.3 ทํ ากายภาพบํ าบั ดเช่น
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2.3.1 ใช้ความร้อน มี 2 วิธี คือ แบบความร้อนตื น (เช่น ประคบนํ าร้อน) แบบความร้อนลึก
(เช่น อั ลตร้าวาวด์)
2.3.2 ใช้ความเย็นเพือลดปวดและป้ องกั นบวมในรายทีมีการอั กเสบเฉียบพลั น
2.3.3 กระตุ ้ นด้วยไฟฟ้ าเพือลดปวด
2.3.4 นวดเพือคลายกล้ ามเนือ
2.3.6 รักษาหมอนรองกระดูกโดยไม่ต ้องผ่าตัดไม่ต ้องใช้ยาแต่ใช้การปรับกระดูกสันหลั ง
และกล้ ามเนื อให้สมดุลในรายทีมีหมอนรองกระดูกเสือม(เรี ยกว่า ไคโรแพรคติก ) เพือให้หมอนรองกระดูก
เลือนเข้าตํ าแหน่งได้
2.4 บริ หารร่ างกาย เพือยืดกล้ ามเนื อหลั งและเสริ มสร้างความแข็งแรงของกล้ ามเนื อหน้าท้อง
เนืองจากกล้ ามเนื อหน้าท้องทีแข็งแรงจะช่วยเพิ มแรงดันในช้องท้อง ช่วยรับนํ าหนักตัวบางส่วน ท่าบริรหา
เช่น 1) นอนหงาย ชันเข่า แล้ วยกเอามือโน้มเข่ามาชิดอกพร้อมกันช้าๆแล้ วปล่อยลงท่าเดิม2) นอนหงายราบ
แล้ วยกขาข้างหนึ งขึ นช้าๆให้สูงทีสุดทีทํ าได้และเข่าตรง นับ1 ถึง 5 ช้าๆแล้ วลดขาลง ทํ าซํ 5-10
า ครั ง แล้ ว
เปลียนไปบริ หารขาอีกข้าง
3. การผ่าตัด เมือมีข ้อบ่งชี ทีชัดเจน เช่นกระดูกสันหลั งหักกดทับไขสันหลั ง จํ าเป็ นต้องได้ รับการ
ผ่าตัดด่วน เพือไม่ให้เกิดภาวะอั มพาต
การดูแลผู ้ป่วย
1. ดูแลตนเองเมือปวดหลั งอย่างถูกต้องเช่น
1.1 นอนพั กเมือปวดหลั ง หรื อใส่เครื องพยุงหลั ง
1.2 หลีกเลียงท่าทางเพิ มแรงกดหมอนรองกระดูก เช่น ก้มลงหยิบของ
1.3 ใช้ยาตามแผนการรักษาอย่างถูกต้อง เช่น ยาแก้ปวด ยาคลายกล้มา เนื อ
2. ดูแลตนเองเพือชะลอการลดลงของความหนาแน่นกระดูกในรายกระดูกพรุ น
2.1 ใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนชดเชยชะลอการลดลงของเนื อกระดูกและป้ องกันโรคกระดูกพรุ น
ตามแผนการรักษาและคอยสังเกตอาการข้างคียงของฮอร์โมนเอสโตรเจน เช่น จะมีเลือดออกเหมือน
ประจํ าเดือน คัดเต้านม คลืนไส้อาเจียน
2.2 รับประทานแคลเซียมให้เพียงพอประมาณ 1,000 มิลลิกรัม เพือชะลอไม่ให้กระดูกบางลงเร็ ว
จนเกินไป
3. ออกกลั งกายอย่างสมํ าเสมอเพือเพิ มความแข็งแรงของกล้ ามเนื อหลั
งและหน้าท้อง
4. ดูแลไม่ให้น ํ าหนักตัวมากเกินไปหรื อมีรูปร่ างอ้ วน เพราะการทีมีรูปร่ างอ้ วนจะ ทํ าให้แนว
กระดูกสันหลั งเปลียนไปและหลีกเลียงใส่รองเท้าทีส้นสูงเกินไป
5. ป้ องกันการปวดหลั งซํ าทีสําคัญ ได้แก่
5.1 การจัดท่าทาง การทํ างานหรื อการประกอบกิจวั ตรประจํ าวั นให้ถูกต้องโดยดูแลให้แนว
กระดูกสันหลั งอยู่ในแนวตรงเสมอไม่เอียง
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5.2 ไม่ท ํ างานติดด่อกันนานๆ หรื อทํ างานอยู่ในท่าทีมีการบิดตั วก้มตัวและเอี ยวตั ว
5.3 ควรหลีกเลียงการทํ างานทีต้องใช้กล้ ามเนื อหลั งมากๆ เช่น การยกของหนักซึ งใน
ต่างประเทศมีกฎหมายกํ าหนดถึงนํ าหนักสูงสุดทียกได้ในผู้ ชาย และหญิแต่
ง ในประเทศไทยยั งไม่มีการ
กํ าหนดดังกล่าว
6. ปรับตัวให้เข้ากับการมีอาการปวดหลั งอย่างถูกต้องเหมาะสมและพึ งพาตนเองเท่าทีทํ าได้ เพือ
เสริ มสร้างความมั นใจและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

6. การดูแลผู้สูงอายุทีมีปัญหาเกียวกับทางเดินอาหารและการขับถ่ าย
รองศาสตราจารย์ ดร.วาริ ณี เอียมสวั สดิกุล

ความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารมีล ักษณะทีหลากหลาย พบได้ทุกตําแหน่ งในทางเดินอาหาร
และส่งผลให้เกิดความผิดปกติในระบบอืนด้วย ขณะเดียวกันความผิดปกติในระบบอืน เช่น ความผิดปกติ
ของระบบไหลเวียนเลือดและระบบประสาท รวมทั งความผิดปกติด ้านจิตใจและอารมณ์ อาจส่ งผลให้เกิด
ความผิดปกติในระบบทางเดินอาหารได้ด ้วย ความผิดปกติทีพบในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ ความผิดปกติ
แต่ก ํ าเนิด ความผิดปกติของการเคลือนไหวของทางเดินอาหาร การมีเลือดออก การมีแผล การแตกทะลุ การ
อุดตัน การอั กเสบ การติดเชื อ การบาดเจ็บ เนื องอก ความผิดปกติด ังกล่าวจะมีผลให้การย่อย การดูดซึมและ
การเผาผลาญผิดปกติ ทํ าให้เกิดอาการและอาการแสดงต่าง ๆ ความผิดปกติทีพบบ่อยในผู้ สูงอายุ คือ ท้องเสี ย
ท้องผูก ท้องอืด

6.1 การดูแลผู ้สูงอายุทีท้ องเสีย
ท้องเสี ย หมายถึง ภาวะทีถ่ายอุจจาระเหลวเป็ นนํ าจํานวนมากกว่าปกติ หรื อมากกว่าวันละ3 ครั ง
หรื อถ่ายอุจจาระมีมูกปนเลือดวั นละ 1 ครั ง
สาเหตุ มี 2 กลุ่ม คือ
1. สาเหตุจากภายในทางเดินอาหาร ได้แก่ การติดเชื อของทางเดินอาหารจากแบคทีเรี ย ไวรัส หรื อ
โปรโตซัว อาหารเป็ นพิษ ได้รับอาหารทีมีความเข้มข้นมาก ลํ าไส้ขาดนํ าย่อยบางชนิด เช่น เอนไซม์แลคเตส
ทําให้ท้องเสี ยเมือดื มนม เป็ นต้น ได้รั บยาถ่ายทีมีแมกนี เซียม ยาลดกรด ยาปฏิชีวนะ การผ่าตัดกระเพาะ
อาหาร ความผิดปกติของการเคลือนไหวหรื อโครงสร้างอวั ยวะในทางเดินอาหาร เช่น การอักเสบของลํ าไส้
ใหญ่ เป็ นต้น
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2. สาเหตุภ ายนอกระบบทางเดิน อาหาร ได้แก่ จิ ตใจและอารมณ์ เช่น ความเครี ยด ความตกใจ
ตืนเต้น กลั ว เป็ นต้น ความผิดปกติทีทํใาห้มีการเปลียนแปลงของฮอร์ โมน ระบบประสาท และสารเคมี
ในร่ างกายทํ าให้ล ํ าไส้บีบตัวมากกว่าปกติ เช่น ต่อมไทรอยด์ท ํางานมากกว่าปกติ โลหิ ตเป็ นพิษ(Toxemia)
เป็ นต้น
กลไกการเกิดท้ องเสีย
เมือมีการติดเชื อจะมีการอั กเสบของลํ าไส้ ทํ าให้ผนังลํ าไส้หลั งนํ าและเกลือแร่ เข้ลําาสูไส้
่ มากใน
ขณะทีการดูดซึมอาหารลดลง ทํ าให้มีอาหารในลํ าไส้มาก การรับประทานอาหารทีมีความเข้มข้ นสูงทํ าให้
ลํ าไส้ดึงนํ าเข้าสู่โพรงลํ าไส้ ทํ าให้มีอาหารในลํ าไส้มาก ลํ าไส้มีความผิดปกติในการดูดซึม เช่น การผ่ดทําตัา
ให้พื นทีในการดูดซึมลดลง ทํ าให้มีอาหารอยู่ในทางเดินอาหารมากลํ าไส้พยายามบีบตัวเพือขับอาหารออก
ทํ าให้ท้องเสีย หรื อปัจจัยภายนอกทางเดินอาหารทํ าให้มีการบีบตัวของลํ าไส้มากกว่าปกติ ทํ าให้อาหารผ่าน
ทางเดินอาหารอย่างรวดเร็ว การดูดซึมนํ าสารอาหารและเกลือแร่ ลดลง จึงเกิดอาการท้องเสีย
อาการและอาการแสดง
ถ่ายอุจจาระเหลวหรื อเป็ นนํ ามากกว่า 3 ครั ง หรื อถ่ายอุจจาระมีมูกปนเลือด1 ครั ง ใน24 ชั วโมง
อาจมีอาการปวดท้อง มีไข้ หรื ออาเจียนร่ วมด้วย
ภาวะแทรกซ้ อน ได้แก่ ภาวะขาดนํ า ภาวะเสียสมดุลของเกลือแร่
การรักษา
อาการและอาการแสดงไม่รุนแรงให้สารละลายผงเกลือแร่ (ORS) หรื อนํ าหวานผสมเกลือ ให้อาหาร
อ่อนย่อยง่าย แก้ไขสาเหตุ เช่น ให้ยาปฏิชีวนะในกรณี ทีมีการติดเชื อ งดนมหรื อยาในกรณี ทีแพ้ นมหรื อแพ้ ยา
เป็ นต้น ถ้ าอาเจียนรุ นแรงงดนํ าและอาหารทางปาก ให้สารนํ าทางหลอดเลือดดํ า
การป้องกัน
รับประทานอาหารทีสด สะอาด สุกใหม่ ๆ ไม่รับประทานอาหารทีมีรสจัดหรื อเข้มข้นมาก รักษา
จิตใจและอารมณ์ให้อยู่ในภาวะปกติ ไม่เครี ยด ไม่ตืนเต้น
การดูแลผู ้ป่วย
1. ดูแลความสุขสบาย ช่วยเหลือให้ไปห้องนํ าได้ทัน เพราะส่วนมากจะกลั นอุจจาระไม่ได้ จัดท่าให้
สุขสบายขณะขับถ่าย ควรให้นั งถ่ายบนโถส้วม ไม่ควรนั งยอง ๆ จัดสภาพแวดล้ อมให้เป็ นวนตั
ส่ ว ปราศจาก
กลิ น ช่ วยเหลือทําความสะอาดหลังการขับถ่ายด้วยการชําระด้วยนํ าและซับให้แห้งทุ กครั ง ดูแลผิว หนัง
บริ เวณทวารหนักและฝี เย็บให้สะอาดแห้งอยู่เสมอ ดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดสงบ ให้นอนพักบนเตียง
ให้ยาตามแผนการรักษาของแพทย์ (ถ้ ามี)
2. ป้ องกันไม่ให้เกิ ดภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะขาดนํ าและเกลือแร่ เป็ นต้น ในระยะแรกอาจงด
อาหาร เพือไม่กระตุ ้นลําไส้ให้เคลือนไหวมากทําให้เสี ยนํ าและเกลือแร่ มาก ให้ดื มสารละลายผงเกลือแร่
นํ าหวานหรื อนํ าอั ดลมโดยเขย่าฟองให้หมดก่อนแล้ วเติมเกลือเล็กน้อย เมืออาการดีขึ นไม่อาเจียนให้อาหาร
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อ่อนย่อยง่ายกากน้อย รสอ่อน ไม่มีไขมั น ดืมนํ าทดแทนการสูญเสี ยอย่างน้อยวันละ2-3 ลิตร ถ้าอาเจียนให้
อาหารและนํ าทางหลอดเลือดดํ า สังเกตภาวะขาดนํ าและเกลือแร่ เช่น กระหายนํ ามาก ผิวขาดความตึงตัว ใจ
สั น ปวดท้อง เป็ นตะคริ ว ซึม สับสน เป็ นต้น
6.2 การดูแลผู ้สูงอายุทีท้ องผูก
ท้องผูก หมายถึง ภาวะทีถ่ายอุจจาระแห้งแข็ง ถ่ายลํ าบากต้องออกแรงเบ่งมาก เกิดความเจ็บปวดเมือ
ถ่ายอุจจาระ หรื อไม่ถ่ายอุจจาระตามสุขนิสัยปกติ หรื อไม่ได้ถ่ายอุจจาระเกินกว่า 3-4 วัน (ยุวดี วงษ์กระจ่าง
2533, 100)
สาเหตุ
ท้องผูกมั กเกิดจากการอุดตันของลํ าไส้ เนื องอก การเคลือนไหวของลํ าไส้ผิดปกติจากอัมพาต ไม่
เคลือนไหวร่ างกาย กล้ ามเนื ออ่อนแรง รับประทานอาหารทีมีกากน้อย ดืมนํ าน้อย กลั นอุจจาระ ถ่ายอุจจาระ
ไม่เป็ นเวลา ความผิดปกติแต่ก ํ าเนิดทํ าให้มีการบีบตัวของลํ าไส้มากกว่าปกติจนถ่ายอุจจาระไม่ได้ จิตใจและ
อารมณ์ผิดปกติ ซึมเศร้า ท้อถอย วิตกกังวล ปวด สภาพแวดล้อมไม่เอื ออํ านวยต่อการขับถ่าย ต่อมไทรอยด์
ทํ างานน้อยกว่าปกติ แคลเซียมในเลือดสูง ได้รับพิษตะกั ว ตั งครรภ์ สูงอายุ ใช้ยาถ่ายเป็ นประจํา ได้รับยา
ลด
กรดในทางเดินอาหารบางประเภท
กลไกการเกิดท้ องผูก
อาหารอยู่ในลําไส้นาน นํ าจากกากอาหารถูกดูดซึมทําให้ก ากอาหารแข็งและแห้ง หรื อได้น ํ าไม่
เพียงพออุจจาระแห้ง จึงขับถ่ายออกยาก
อาการและอาการแสดง
ไม่ถ่ายอุจจาระ แน่ น ท้อง ท้องอืด ปวดท้อง ไม่สุขสบาย เบืออาหาร คลืนไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ
วิงเวียน ปากแตก ลิ นแตก ลมหายใจเหม็น อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
ภาวะแทรกซ้ อน ริ ดสีดวงทวาร อุจจาระอั ดแน่น ลํ าไส้ใหญ่ยืดขยายเป็ นกระเปาะ กลั นอุจจาระไม่ได้
เนืองจากอุจจาระไปกดปลายประสาททีควบคุมการขับถ่าย
การรักษา
ปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ขับถ่ายเป็ นเวลา ให้ยาระบายซึ งมีหลายชนิด คือ1) ยาทีทํ าให้
อุจจาระมีน ํ ามากขึ นขับถ่าอยอกได้ง่ายขึ น เช่น เมตามูซิล(Metamucil) มีความปลอดภัยทีสุด นิยมใช้ ก ับ
ผู้ สูงอายุ แต่อาจทํ าให้ท้องอืด จึงต้องเริ มให้ในขนาดน้อย ๆ แล้ วค่อย ๆ เพิ มขึ น และกระตุ ้นให้ดืมนํ
ามาก ๆ
2) ยาทีทํ าให้อุจจาระอ่อนตัว โดยลดแรงตึงผิวทํ าให้อุจจาระดูดนํ าได้มากขึ น เช่น โคแ
ลซ (Colace) นํ ามั นแร่
(Mineral oil) เป็ นต้น ต้องระวั งในผู้ มีปัญหาการกลืนเพราะจะเกิดปอดอั กเสบได้ถ ้ าสําลั3)ก ยาทีสร้างและ
ขับของเหลวออกมาในลํ าไส้และทํ าให้ล ํ าไส้ใหญ่ท ํ างานมากขึ น เช่น มิลค์ออฟแมกนีเซี(Milk
ย of
magnesia) 4) ยากระตุ ้นลํ าไส้ให้บีบตัว เช่น ดัลโคแลกซ์(Dulcolax) ซีโนกอต (Senokot) ต้องระวั งถ้ าใช้ไป
นาน ๆ อาจเกิดการบีบตั วผิดปกติหรื อทํ าลายระบบประสาทลํ าไส้ นอกจากนั นอาจจะใช้ยาเหน็บทางทวาร
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หนักกระตุ ้นให้ล ํ าไส้บีบตัว ฝึ กการขับถ่ายโดยเฉพาะผู้ มีปัญหากลั นอุจจาระไม่ได้หรื อมีแนวโน้มจะมี
อุจจาระอั ดแน่น หรื อสวนอุจจาระ
การป้องกัน
รับประทานผั กและผลไม้ ทีมีกากมาก เช่น คะน้า ผั กกาด มะระ มะละกอสุ ก กล้วย ส้มทั งกาก เป็ น
ต้น ดืมนํ าผลไม้ เช่น นํ าลูกพรุ น นํ ามะนาว นํ าส้ม เป็ นต้น ดืมนํ าให้เพียงพอวั2-3
นละลิตร ออกกํ าลั งกาย ไม่
กลั นอุจจาระ ขับถ่ายอุจจาระให้เป็ นเวลา
การดูแลผูป้ ่ วย
1. กระตุ ้นให้ถ่ายอุจจาระ โดยให้ข ับถ่ายเป็ นเวลาทุกวัน จัดสภาพแวดล้อมขณะขับถ่ายให้สะดวก
เป็ นส่วนตัวมิดชิด สะอาดปราศจากกลิ นรบกวน นั งถ่ายบนโถส้วม นวดหน้าท้องเบา ๆ ขณะถ่ายอุจจาระ
เกร็ งกล้ ามเนื อหน้าท้องบ่อย ๆ หากไม่ได้ผลให้ยาระบายสัปดาห์ละ2 ครั ง ถ้ าไม่ถ่ายอุจจาระให้ยาเหน็บหรื อ
สวนอุจจาระ
2. ป้ องกันไม่ให้ท้องผูกซํ า โดยกระตุ ้นให้ออกกํ าลั งกายหรื อเคลือนไหวร่ างกายบ่อย ๆ รับประทาน
อาหารทีมีกากมาก ได้แก่ ผั กผลไม้ สด ธัญพืช ถั ว ลูกพรุ น หลีกเลียงเนย ไข่ เนื อสัตว์ ซึ งรับประทานมาก
แล้ว
จะทํ าให้ท้องผูกดืมนํ าอย่างน้อยวั นละ2-3 ลิตร ฝึ กนิสัยการขับถ่ายอุจจาระให้เป็ นเวลา โดยนั งถ่ายครั งละ10
นาที หลังตืนนอนตอนเช้าและดืมนํ าอุ่น1-2 แก้ว หรื อหลังรับประทานอาหารเช้า 30 นาที ประเมินและ
บันทึกความถีของการขับถ่ายอุจจาระ ลั กษณะและสีของอุจจาระ
6.3 การดูแลผู ้สงู อายุทีมีอาการท้ องอืด
ท้องอืด (intestinal bloating) เป็ นภาวะทีมีการสะสมของก๊าซในทางเดินอาหาร ซึ งเป็ นปัญหาทีพบ
บ่อยทั งผู้ ป่วยทีอยู่ในโรงพยาบาลและบุคคลทั วไป โดยเฉพาะผู้ สูงอายุ
สาเหตุ
อาหารไม่ย่อย รับประทานอาหารมากเกินไป รับประทานอาหารเร็ ว เคี ยวหมากฝรั ง ท้องผูก อวัยวะ
ในช่องท้องโต เช่น ตับโต ม้ ามโต ถุงลมโป่ งพอง มีการสะสมของอาหารหรื อนํ ามาก ลํ าไส้ใหญ่อุดตัน ลํ าไส้
เคลือนไหวน้อย ท้องมาน (Ascites) มีการระคายเคืองทีคอ รับประทานอาหารทีมีก๊าซ ออกกําลังกายหรื อ
เคลือนไหวร่ างกายไม่เพียงพอ เช่น อั มพาต หลั งผ่าตัดเป็ นต้น
กลไกการเกิดท้ องอืด
อาหารไม่ย่อย รับประทานอาหารมากเกินไป ท้องผูก ลํ าไส้อุดตัน ทํ าให้ก๊าซในกระเพาะอาหารมาก
หากไม่สามารถเรอ (belching) เอาก๊าซออกทางปาก หรื อขั บออกทางทวารหนัก หรื อผายลม(flatulence) ได้
จะทํ าให้มีก๊าซในลํ าไส้มาก หากแรงดั นในช่องท้องเพิมขึ นมากจะดั นกระบังลมให้สูงขึ น ปอดจะขยายตัวไม่
เต็มทีทํ าให้การหายใจผิดปกติ
อาการและอาการแสดง
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จุกแน่น อึดอั ด เสียดท้อง ท้องอืด ไม่สุขสบาย เคาะท้องได้ยินเสียงเหมือนเคาะกลอง อาจมีปวดท้อง
คลืนไส้ อาเจียน ไม่อยากอาหาร ถ้ าเป็ นมากจะทํ าให้หายใจลํ าบาก กระวนกระวาย อาจไม่อยากเคลือนไหว
เพราะทํ าให้ปวดเสียดมากขึ น
ภาวะแทรกซ้ อน ได้แก่ การหายใจลํ าบาก
การรักษา
แก้ไขสาเหตุ เช่น ให้ยาระบายสําหรับผู้ ท้องผูก เจาะท้องเอานํ าออกในผู้ มีท้องมาน ใส่สายยางทาง
จมูกเข้ากระเพาะอาหาร (NG tube) เพือดูดก๊าซและของเหลวออกด้วยเครื องดูดไฟฟ้ า ให้ยาช่วยย่อย ยาขับ
ก๊าซ อาจใส่สายสวนทางทวารหนักเพือระบายก๊าซ
การป้องกัน
ไม่รับประทานอาหารเร็ วหรื อรับประทานมากเกินไป เคลือนไหวร่ างกายบ่อย ๆ และออกกํ าลั งกายสมํ าเสมอ
การดูแลผู ้ป่วย
1. ดูแลความสุ ขสบาย โดยจัดให้อยู่ในท่าศีรษะสูง 45-60 องศา หลีกเลียงการใส่ เสื อผ้ าทีรัดแน่ น
เกินไป หรื องดกิจกรรมทีเพิ มแรงดันในช่องท้อง เปลียนท่าบ่อย ๆ ลุกนั งและเดิน ผายลมและเรอออกมาโดย
ไม่ต ้องกลั นเอาไว้ ให้ยาตามแผนการรักษา หากใส่ สายยางดูแลให้เครื องทํางานได้ดี สายยางไม่เลือนหลุด
คลึงสายเบา ๆ ให้ไหลได้สะดวกไม่อุดตัน ดูแลความสะอาดของจมูก ปาก ฟัน วันละ 1-2 ครั ง เปลียนถุง
รองรับและเทเมือเต็ม สังเกตและบันทึกลั กษณะ สี ปริ มาณของสิ งทีดูดออกมา
2. ป้ องกันไม่ให้ท้องอืดเพิ มขึ น โดยให้รับประทานอาหารช้า ๆ ไม่รีบร้อน เพราะการรับประทาน
อาหารเร็ วจะทําให้กลืนอากาศเข้าไปในกระเพาะอาหารมาก รับประทานอาหารจํานวนพอดี หุ บปากเวลา
เคี ยวอาหารและเคี ยวให้ละเอียดก่อนกลืน หลีกเลียงการรั บประทานอาหารที ทําให้เกิด ก๊าซ เช่น ถั ว หัว
ผั กกาด (หัวไชเท้า) นํ าอัดลม เครื องเทศ อาหารรสจัด เป็ นต้น อาหารทีย่อยยากประเภทไขมันหรื ออาหาร
ทอด หลีก เลี ยงการเคี ยวหมากฝรั ง อมทอฟฟี และสู บบุ หรี เพราะกลืน ลมมากขึ น ไม่ดื มนํ าขณะกําลัง
รับประทานอาหาร ควรดื มนํ าหลังอาหาร ไม่น อนหรื อออกกําลังกายหนัก ทันที หลังรับประทานอาหาร
กระตุ ้นให้ออกกํ าลั งกายและเคลือนไหวร่ างกายบ่อย ๆ
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7. การดูแลผู้สูงอายุทีมีปัญหาเกียวกับทางเดินปัสสาวะ
รองศาสตราจารย์ ดร.วาริ ณี เอียมสวั สดิกุล

ความผิดปกติเกียวกับทางเดินปัสสาวะ จะก่อให้เกิดความไม่สุขสบายต่าง ๆ ซึ งอาจจะทํ าให้ผู้ สูงอายุ
ไม่สามารถมีกิจกรรมด้านสังคมตามปกติได้ ความผิดปกติทีพบบ่อยในผู้ สูงอายุ คือ การติดเชื อของกระเพาะ
ปัสสาวะ และปัญหาการกลั นปัสสาวะ ซึ งผู้ ดูแลสามารถช่วยเหลือผู้ สูงอายุ เพือป้ องกันไม่ให้เกิดปัญหาและ
ภาวะแทรกซ้อนดังจะกล่าวต่อไป
7.1 การดูแลผู ้สูงอายุทีมีการติดเชือของกระเพาะปัสสาวะ
การติดเชื อในทางเดินปัสสาวะ เป็ นการติดเชื อทีพบบ่อยทีสุดของการติดเชื อในสถานพยาบาลผูป่้ วย
ระยะยาว เป็ นการติดเชื อแบคทีเรี ยทีพบมากเป็ นอั นดับสอง แต่เป็ นการติดเชื อแบคทีเรี ยทีพบมากทีสุดใน
ผู้ หญิง โดยผู้ ป่วย1 ใน 3 จะมีการติดเชื อก่อนอายุ 24 ปี และเป็ นสาเหตุให้เกิดการติดเชื อในกระแสโลหิตใน
ผู้ สูงอายุมากทีสุด (Lewis and others 2007: 1155) การติดเชื อในทางเดินปัสสาวะมีทั งการติดเชื อในทางเดิน
ปัสสาวะส่วนล่าง คือ ท่อปัสสาวะอั กเสบและกระเพาะปัสสาวะอั กเสบ และการติดเชื อในทางเดินปัสสาวะ
ส่วนบน คือ ท่อไตอั กเสบ กรวยไตอั กเสบ หลอดไตอั กเสบ การติดเชื อในทางเดินปัสสาวะส่วนบนพบน้อย
กว่า แต่จะรุ นแรงกว่าเพราะทํ าลายไตและเกิดไตวายได้ การติดเชื อในทางเดินปัสสาวะทีพบบ่อย คือ การติด
เชื อของกระเพาะปัสสาวะ ซึ งโดยทั วไปจะเรี ยกว่ากระเพาะปัสสาวะอั กเสบ
ความหมาย
กระเพาะปัสสาวะอั กเสบ หมายถึง การอั กเสบทีเกิดในกระเพาะปัสสาวะ จะบอกได้ว่ามีการอั กเสบ
จากการติดเชื อเมือตรวจพบเชื อแบคทีเรี ยในปัสสาวะเท่ากั บหรื อมากกว่า 1 แสนตัว ต่อนํ าปัสสาวะ 1
มิลลิลิตร เมือเก็บปัสสาวะมาตรวจด้วยวิธีการสะอาดปราศจากการปนเปื อนเชื อจากภายนอก
สาเหตุ
ได้รับเชื อโรคทางช่องเปิ ดของทางเดินปัสสาวะหรื อจากกระแสเลือดและระบบนํ าเหลือง โดยทั วไป
จะเป็ นเชือแบคทีเรี ยทีอยู่ในอุจจาระ เชื อไวรัส เช่น หัด หัดเยอรมั น คางทูม เป็ นต้ น หรื อเชื อรา เช่น ไมโค
พลาสมา เป็ นต้น ปัจจัยเสริ มให้เกิดการติดเชื อของทางเดินปัสสาวะ คือ1) เพศ ผู้ ชายมีความไวต่อการติดเชื อ
ในทางเดินปัสสาวะตํ ากว่าผู้ หญิง เพราะมีท่อปัสสาวะยาวกว่าและสารทีหลั งมาจากต่อมลูกหมากมีฤทธิ ต้าน
เชื อแบคทีเรี ยด้วย 2) การตั งครรภ์3) การอุดกั นหรื ออุดตันของทางเดินปัสสาวะ มีผลให้ปัสสาวะไหลช้าหรื อ
คั ง 4) แรงดันในท่อทางเดินปัสสาวะสูงขึ น หรื อกระเพาะปัสสาวะยืดตัวมากไปทํ าให้ปัสสาวะไม่ออก 5)
ช่องเปิ ดของทางเดินปัสสาวะสัมผั สกับอุจจาระ 6) การสอดใส่อุปกรณ์เข้าไปในทางเดินปัสสาวะ เช่น การ
สวนปัสสาวะ การส่องกล้ องตรวจทางเดินปัสสาวะ เป็ นต้น 7) การไหลย้ อนกลั บของปัสสาวะในทางเดิน
ปัสสาวะ 8) ความผิดปกติของการเผาผลาญ และ 9) โรคไต
กลไกการติดเชือของกระเพาะปัสสาวะ
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เมือกระเพาะปัสสาวะได้รับเชื อโรค ซึ งส่วนใหญ่ม ั กจะลุกลามมาจากอวั ยวะเพศและฝี เย็บ กระเพาะ
ปัสสาวะจะระคายเคือง เยือมูกไม่สามารถทํ าลายเชื อโรคได้ เชื อโรคจะรวมตั วเป็ นกลุ่มเกิดปฏิกิริยาอั กเสบ
โดยเม็ดเลือดขาวจะเคลือนทีมายั งเยือบุกระเพาะปัสสาวะ ทํ าให้เยือบุบวมแดง มีเลือดออก หากมีการอั กเสบ
นาน ๆ จะทํ าให้ผนังกระเพาะปัสสาวะหนาขึ น ทํ างานได้น้อยลง มีความจุลดลง และขาดความยืดหยุ่น
หากลุกลามไปยั งกล้ ามเนื อรอบกระเพาะปัสสาวะด้านนอกจะทํ าให้เกิดพั งผืด กระเพาะปัสสาวะหดเล็กลง
ความจุลดลงด้ วย
อาการและอาการแสดง
ปัสสาวะบ่อย กลั นปัสสาวะไม่ได้ เจ็บปวดหรื อถ่ายปัสสาวะลํ าบาก ถ่ายปัสสาวะแสบ อาจมีอาการ
ปวดหรื อไม่สุขสบายบริ เวณเหนือหัวหน่าวและฝี เย็บ ปวดหลั ง ปัสสาวะผิดปกติ คือ มีแบคทีเรี ย มีเลือดปน
หรื อมีหนอง มีไข้ หนาวสั น ในผู้ สูงอายุจะมีอาการง่วงงุน ไข้ต ํ า ๆและเบืออาหาร ถ้ าเป็ นเชื อราอาการจะ
เหมือนกันแต่มีฟองอากาศเมือถ่ายปัสสาวะสุด
ภาวะแทรกซ้ อน
การติดเชื อของกระเพาะปัสสาวะซํ า นิ วในกระเพาะปัสสาวะ ความดั นโลหิตสูง ไตวายหรื อไตทํ า
หน้าทีเสือมลง
การรักษา
ให้ยาปฏิชีวนะ อาจจะให้ครั งเดียวหรื อให้แบบมาตรฐาน ยาทีให้ครั งเดียว คือ อะมอกซีซิลิน
(Amoxicillin) แอมพิซิลิน (Ampicillin) คอไทรมอกซาโซล (Cotrimoxazole) นอร์ฟลอกซาซิน
(Norfloxaxin) โอฟลอกซาซิน (Ofloxacin) ไซโปรฟลอกซาซิน (Ciprofloxacin) กานามั ยซิน (Kanamycin)
เจนตามั ยซิน (Gentamycin) ยาทีให้แบบมาตรฐาน 7-14 วั น สําหรับผู้ ป่วยทีบ้าน คือ คอไทรมอกซาโซล
อะมอกซิคลาฟ (Amoxyclav) เซฟาเลซิน (Cephalexin) ไนโตรฟูแรนทอยน์ (Nitrofurantoin) นอร์ฟลอกซา
ซิน โอฟลอกซาซิน หรื ออาจจะให้ยาฆ่าเชื อ คือ ซินอกซาซิน (Cinoxacin) เมทานามีนแมนดีเลท
(Methanamine mandelate) (สมพร ชินโนรส อรสา พั นธ์ภ ั กดี และจิราพร เกศพิชญวั ฒนา2551: 373) อาจให้
ยาลดอาการไม่สุขสบายต่าง ๆ คือ ยาลดการบีบตั วของทางเดินปัสสาวะ หรื อให้ยาลดอาการแสบ เช่น ฟี นา
โซไพริ ดีนหรื อไพริ เดียม (Phenazopyridine or Pyridium) ซึ งจะทํ าให้ปัสสาวะแดง
การป้องกัน
ไม่กลั นปัสสาวะถ่ายปัสสาวะทันทีทีปวด รักษาความสะอาดฝี เย็บและอวัยวะเพศ ด้ วยการทํ าความ
สะอาดอย่างถูกวิธี คือ เช็ดหรื อล้ างบริ เวณฝี เย็บจากด้านหน้าหรื อหัวเหน่าไปด้านหลั งหรื อทวารหนัก
โดยเฉพาะหลั งการขับถ่ายทุกครั ง งดการใช้สบู่ทีแรง การใช้แป้ งหรื อสเปรย์ บริ เวณฝี เย็บ หลีกเลียงการ
อาบนํ าในอ่าง แต่ใช้ฝักบัวแทน ใส่เสื อผ้ าทีสะอา
ดและแห้ง ไม่รัดแน่นเกินไป ระบายอากาศได้ดี เช่น ผ้ า
คอตตอนไม่ควรใช้ผ ้ าไนลอน ล้ างมือก่อนและหลั งสัมผั สอวั ยวะเพศ ดืมนํ าให้เพียงพอ หลีกเลียงการดืมนํ า
ทีมีส่วนผสมของคาร์บอนเนตหรื อคาเฟอีนซึ งระคายเคืองเยือบุกระเพาะปัสสาวะ ปัสสาวะก่อนนอนเพือ
ไม่ให้ปัสสาวะคั งค้าง และหลั งมีเพศสัมพั นธ์เพือขจัดเชื อโรคทีจะเข้าไปสู่ท่อปัสสาวะ
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การดูแลผู ้ป่วย
1. ลดการติดเชื อ โดยดูแลให้รับประทานยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนืองตามแผนการรักษา คือ ทุก 4-6
ชั วโมง สังเกตอาการไม่พึงประสงค์ของยา เพิ มความเป็ นกรดให้ปัสสาวะเพือทํ าลายเชื อโรค โดยรับประทาน
อาหารทีมีกรด เช่น เนื อสัตว์ ปลา หอย เนย ไข่ ข้าวโพด ลูกพรุ น ลูกพลั ม ธัญพืช ถั วเปลือกแข็ง ถ่ายปัสาวะ
ส
เป็ นระยะอย่างน้อยวั นละ 4 ครั ง หรื อทุก 2-3 ชั วโมง และถ่ายปัสสาวะให้สุดทุกครั ง หลีกเลียงการกลั น
ปัสสาวะ ทํ าความสะอาดบริ เวณฝี เย็บและอวั ยวะเพศอย่างถูกต้อง งดการมีเพศสัมพั นธ์ขณะมีกระเพาะ
ปัสสาวะอั กเสบ สังเกตความผิดปกติของการขับถ่ายปัสสาวะและลั กษณะของปัสสาวะ
2. ดูแลความสุขสบาย โดยดืมนํ าเปล่าวั นละ3 ลิตร เพือไม่ให้ปัสสาวะมีความเข้มข้นมาก ระคาย
เคืองกระเพาะปัสสาวะ ยกเว้ นถ้ ามีข ้อจํ ากัดเกียวกับห้องสุขหรื
า อมีข ้อห้าม หลีกเลียงการดืมชา กาแฟ
แอลกอฮอล์ ช็อกโกแลต นํ าอั ดลม นม อาหารรสจั ดเพราะระคายเคืองผนังกระเพาะปัสสาวะ รับประทานยา
ลดการบีบตั ว ลดอาการปวดหรื อแสบตามแผนการรักษา หรื อประคบความร้อน งดการออกกํ าลั งกายทีจะ
เพิ มความเจ็บปวด ไม่สวมเสื อผ้ าทีรัดเอวแน่น กระตุ ้ นให้พ ั กผ่อนหย่อนใจและออกกํ าลั งกายอย่างเพียงพอ
7.2 การดูแลผู ้สูงอายุทีมีปัญหากลั นปัสสาวะ
การกลั นปัสสาวะไม่ได้ หมายถึง การสูญเสียความสามารถในการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ ทํ าให้
ปัสสาวะรั วไหลหรื อเล็ดจนเปี ยกเปื อนร่ างกายหรื อเสื อผ้ าทีสวมใส่อยู่โดยไม่ได้ตั งใจ มี2 ประเภท คือ 1)
แบบชั วคราวหรื อเฉียบพลั น และ2) แบบเรื อรัง
สาเหตุ
สาเหตุจะแตกต่างกันตามประเภท 1) แบบชั วคราวหรื อเฉียบพลั น มั กจะมีสาเหตุมาจากความ
ผิดปกติทางกายวิภาคหรื อสรี ระ เช่น มีปัสสาวะจํ านวนมาก ถูกจํ ากัดการเคลือนไหว ท้องผู กหรื อมีอุจจาระ
อั ดแน่น ภาวะสับสนเฉียบพลั น ภาวะซึมเศร้ารุ นแรง การติดเชื อในทางเดินปัสสาวะ ท่อปัสสาวะหรื อช่อง
คลอดฝ่ อ การได้รับยาบางประเภท เช่น ยานอนหลั บ ยากล่อมประสาท ยาขับปัสสาวะ ยาลดความดันโลหิต
เป็ นต้น การผ่าตัด2) แบบเรื อรัง มั กจะมีสาเหตุจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางเช่น การ
ได้รับบาดเจ็บทางสมอง
กลไกการเกิดปัญหากลั นปัสสาวะ
ความผิดปกติทางสรี ระ/กายวิภาค หรื อความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง มีผลให้กลไกการ
ขับถ่ายปัสสาวะซึ งอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาทใต้อ ํ านาจจิตใจและนอกอํ านาจจิตใจ มีความ
ผิดปกติในส่วนใดส่วนหนึ ง จะไม่สามารถกลั นปัสสาวะได้หรื อปัสสาวะเล็ด โดยปกติเมือมีปัสสาวะใน
กระเพาะปัสสาวะ 200-400 มิลลิลิตร กล้ ามเนื อกระเพาะปัสสาวะจะตึงตัว ปลายประสาทถูกกระตุ ้น ทํ าให้
รู้สึกปวดปัสสาวะ ส่งกระแสประสาทไปยั งศูนย์ ควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะในไขสันหลั งสะโพก ทํ าให้
กระเพาะปัสสาวะบีบตั ว และหูรูดกระเพาะปัสสาวะคลายตัวเปิ ดออก ปล่อยให้ปัสสาวะไหลลงไปอยู่ในท่อ
ปัสสาวะ ทํ าให้รู้สึกอยากถ่ายปัสสาวะ หากอยู่ในสภาพทีเหมาะสม หูรูดชั นนอกท่อปัสสาวะจะคลายตัวเปิ ด
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ออก ร่ วมกับการคลายตัวของกล้ ามเนื ออุ ้ งเชิงกราน ทํ าให้ปัสสาวะไหลออกมาได้ในเวลาประมาณ3-10
วินาที หากกล้ ามเนื อ หูรูด ปลายประสาทมีความผิดปกติ จะทํ าให้การขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติไปด้ วย
อาการและอาการแสดง
อาการและอาการแสดงจะแตกต่างกัน 5 ลั กษณะ ดังนี
1. การมีปัสสาวะเล็ดเมือมีแรงดันในช่องท้องเพิ มขึ น เช่น ไอ จาม หัวเราะ วิ ง ยืน เดิน พบอาการนี
บ่อยในผู้ หญิง เนืองจากกล้ ามเนื ออุ ้ งเชิงกรานไม่แข็งแรง หรื อฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลง
2. การมีปัสสาวะเล็ดร่ วมกับรู้สึกปวดถ่ายปัสสาวะอย่างรุ นแรง เกิดจากกระเพาะปัสสาวะมีความไว
ต่อการกระตุ ้น เนืองจากการติดเชื อ นิ ว พยาธิสภาพทีไขสันหลั ง และปัญหาด้านจิตใจ
3. การมีปัสสาวะเล็ดจากกระเพาะปัสสาวะยืดตั วมากผิดปกติ จะปวดถ่ายปัสสาวะบ่อย มีปัสสาวะ
เล็ดไม่มากเป็ นหยดแต่จะเกิดเกือบตลอดเวลา เนืองจากกล้ ามเนื อกระเพาะปัสสาวะไม่บีบรัดตัว การอุดกั น
ของท่อปัสสาวะทํ าให้ปัสสาวะคั งค้างในกระเพาะปัสสาวะ ได้รับยาบางอย่าง ได้รับอุบัตเหตุไขสั
ที นหลั ง
ต่อมลูกหมากโต หรื อมดลูกหย่อนตัว
4. การมีปัสสาวะเล็ดตลอดเวลา เนืองจากการทํ างานของระบบประสาทบกพร่ อง
5. การมีปัสสาวะเล็ดเพราะกลั นปัสสาวะไว้ นาน เนืองจากไม่สามารถไปห้องนํ าได้เมือปวดปัสสาวะ
ไม่ต ้องการไปห้องนํ าเพราะห้องนํ าสกปรก ถอดเสื อผ้ าบาก
ลํ า
ภาวะแทรกซ้ อน
การติดเชื อในทางเดินปัสสาวะ แผลกดทับ ผิวหนังเป็ นผืนแพ้ ภาวะซึมเศร้า แยกตั วออกจากสังคม
วิตกกังวล สูญเสียภาพลั กษณ์
การรักษา
1. การรักษาเชิงพฤติกรรม ด้ วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี 1) การฝึ กกระเพาะปัสสาวะ โดยให้ความรู้
กํ าหนดตารางเวลาการปัสสาวะทุก 2-3 ชั วโมง เมือควบคุมได้ดี ยืดเวลาถ่ายปัสสาวะออกไปเป็ น4-6 ชั วโมง
หากรู้สึกปวดปัสสาวะก่อนเวลาทีกํ าหนด ให้กลั นไว้ ก่อนโดยหายใจเข้าออกลึก ๆ ช้า ๆ จนอาการปวด
หายไป เพือฝึ กกลั นปัสสาวะไปด้ วย2) การฝึ กนิสัยการขับถ่ายปัสสาวะ กํ าหนดเวลาการปัสสาวะและให้ถ่าย
ตามเวลา โดยไม่ต ้องยืดเวลาการถ่ายปัสสาวะออกไป 3) การถ่ายปัสสาวะทันทีทีปวด โดยติดตามถามอย่าง
สมํ าเสมอเพือให้ถ่ายปั สสาวะตามเวลาทีเหมาะสม4) การฝึ กกล้ ามเนื ออุ ้ งเชิงกราน ด้วยการกลั นปัสสาวะ
ขณะกํ าลั งถ่ายปัสสาวะ ทํ าให้กล้ ามเนื อด้านหน้าของอุ ้ งเชิงกรานแข็งแรง ขมิ
บก้นในท่านั งหรื อยืนทํ าให้
กล้ ามเนื อด้านหลั งของอุ ้ งเชิงกรานแข็งแรง ขมิบก้นและช่องคลอด นับ1-4 ช้า ๆ แล้ วคลายกล้ ามเนื อ ทํ าท่า
นี 4 ครั ง/ชั วโมง ซิทอั พโดยเกร็ งกล้ ามเนื อหน้าท้อง30-80 ครั ง/วั น ติดต่อกั นอย่างน้อย6 สัปดาห์
2. การรักษาด้วยยา ได้แก่ ยาคลายกล้ ามเนื อเรี ยบ ยาต้านโคลิเนอร์จิกยาต้านแคลเซียม ยารักษาภาวะ
ซึมเศร้า ยาปฏิชีวนะ ยาต้านการอั กเสบทีไม่ใช่สเตียรอยด์ และฮอร์โมนเอสโตรเจน
3. การผ่าตัด เช่น ผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดด้านหน้า หรื อผ่าตัดยกคอกระเพาะปัสสาวะหรื อท่อ
ปัสสาวะให้สูงขึ น
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4. การรักษาอืน ๆ เช่น สวนปัสสาวะเป็ นระยะ การคาสายสวนปัสสาวะ การคาสายสวนปัสสาวะ
เหนือหัวเหน่า การใช้อปุกรณ์ภายนอกเก็บปัสสาวะ การใช้อุปกรณ์ซึมซับปัสสาวะ
การป้องกัน
บริ หารกล้ ามเนื ออุ ้ งเชิงกรานและหน้าท้องให้แข็งแรง ป้ องกันไม่ให้ท้องผูกหรื ออุจจาระอั ดแน่น
การดูแลผู ้ป่วย
1. ดูแลความสุขสบาย โดยดูแลให้ผิวหนังบริ เวณฝี เย็บและอวั ยวะเพศสะอาดและแห้งอยู่เสมอ ทํ า
ความสะอาดบริ เวณฝี เย็บด้วยนํ าและสบู่อ่อน ๆ ซับให้แห้งอย่างอ่อนโยน ใส่เสื อผ้ าทีแห้งสะอาด ทาครี ม
ผิวหนังบริ เวณทีสัมผั สกับปัสสาวะ เช่น ขาหนีบ ฝี เย็บ เป็ นต้น กระตุ ้นให้ฝึกพฤติกรรมการขับถ่ายปัสสาวะ
ให้รับประทานยาตามแผนการรักษาของแพทย์ หลั งผ่าตัดให้ยาลดปวด หากใช้อุปกรณ์เก็บปัสสาวะ ให้
เปลียนอุปกรณ์เมือเต็ม หากใช้อุปกรณ์ซึมซับปัสสาวะให้เปลียนเมือเปี ยกชื น
2. ลดความวิตกกังวล โดยไม่แสดงอาการรําคาญหรื อเบือหน่าย ให้ก ํ าลั งใจ ให้ระบายความรู้สึกคับ
ข้องใจ
3. ป้ องกันการติดเชื อ สังเกตความผิดปกติของผิวหนังบริ เวณฝี เย็บและอวั ยวะเพศ การติดเชื อของ
แผลผ่าตัดและภาวะแทรกซ้อนอืน ๆ เช่น เลือดออก ช็อก เป็ นต้น หากสวนปัสสาวะเป็ นระยะใช้เทคนิค
สะอาดปราศจากเชื อ หากคาสายสวนปัสสาวะไว้ ดูแลให้ปัสสาวะไหลได้สะดวก สายสวนปัสสาวะเป็ น
ระบบปิ ด วางถุงรองรับปัสสาวะให้ต ํ ากว่าเอว ทํ าความสะอาดสายสวนปัสสาวะ

8. ปัญหาด้ านสั งคมและครอบครัวของผู้สูงอายุ
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรี นวล สถิตวิทยานันท์

การเปลียนแปลงด้ านสังคมของผู ้สูงอายุ
ผู้ สูงอายุจะมีการเปลียนแปลงทางสังคม ดังนี
1. การหยุดบทบาทของตนเอง เนืองจากจากความต้องการของตนเอง หรื อแรงกดดันทางสังคม ทํ า
ให้ผู้ สูงอายุต ้องถอนตัวออกจากสังคม เช่น การเกษียณอายุจากงาน การออกจากงานจากปัญหาสุขภาพ หรื อ
สาเหตุอืน ๆ ทํ าให้ผู้ สูงอายุต ้องถอนตัวออกจากสังคม หรื อลดบทบาทความสําคัญลง
2. ความต้องการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของสังคม เพือให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าเกิดความพึงพอใจใน
ตนเอง มีทัศนคติทีดีต่อตนเอง ผู้ สูงอายุทีมีกิจกรรมอยู่สมํ าเสมอจะรู้สึกมีเรี ยวแรง สดชืน เป็ นหนุ่มสาว และ
ไม่ถอยหนีจากสังคม การมีชีวิตทีตืนตั วไม่อยู่นิ ง(Active) ดีกว่าการอยู่เฉย ๆ การทํ ากิจกรรมต่าง ๆ นํามาซึ ง
ความสุข รู้สึกว่าตนมีคุณค่า
3. ความสามารถปรับตัวเข้ ากับสิงแวดล้อมได้ ลดลง ผู้ สูงอายุรู้สึกไม่ม ั นคง ถูกตัดขาด ตามไม่ทั น
สิ งแวดล้ อมทีเปลียนไป ยิ งอายุมากขึ นจะยิ งทํ าให้รู้สึกสูญเสียความสามารถในการเผชิญกับสิ งแวดล้ อม
โดยเฉพาะสังคมทีเจริ ญทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
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ปัญหาด้ านสังคมผู ้สูงอายุ
1. การเข้ าสังคมลดลงเนืองจากอุปสรรคด้ านร่ างกาย และภาวะพึงพาผู ้อืน ผู้ สูงอายุม ั กมีอาการเจ็บป่ วย
และอาจมีโรคเรื อรัง ปัญหาทีผู้ สูงอายุพบมาก เช่น การกลั นปัสสาวะไม่ได้ การเป็ นโรคเรือรัง มีปัญหาทาง
สายตา ปัญหาการทรงตัว ความดันโลหิตสูง การปวดข้อทํ าให้หกล้ มง่าย อาการสมองเสือม ภาวะซึมเศร้า
ท้องผูก เหล่านี เป็ นปัญหาผู้ สูงอายุจ ํ านวนมากต้องเผชิญ ทํ าให้ต ้องพึ งพาผู้ อืนและไม่อยากเข้าสังคม
2. การเปลียนแปลงและสู ญเสียภายหลังเกษียณอายุ ผู้ สูงอายุจะรู้สึกว่าพอใจทีไม่ต ้องรับผิดชอบ
สิ งต่าง ๆ มีอิสระไม่มีข ้อผูกมั ดใด สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ทีตนต้องการได้ รู้สึกสบายใจ จะเป็ นเพียง
2-3 ปี หลั งจากนั น จะรู้สึกว่าตนประสบกับความสูญเสียต่าง ๆ ได้แก่
2.1 สถานภาพและบทบาททางสังคมลดลง ผู้ สูงอายุหลั งเกษียณอายุจะรู้สึกว่าตนเองถูกลด
สถานภาพและบทบาททางสังคม ทํ าให้ผู้ สูงอายุยึดติดอยู่ก ั บผลงาน หรื ออาชีพทีเคยทํ าในอดีต เพือความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
2.2 การสมาคมกับเพือนฝูงลดลง การพบปะสมาคมกับเพือนหลั งเลิกงาน การรับประทาน
อาหารร่ วมกันลดลง ทํ าให้เกินความเหินห่างจากเพือนฝูง เนืองจากโอกาสในการพบกันและสภาพเศรษฐกิจ
ของผู้ สูงอายุ การจากไปของเพือน สนิท การเดินทางไม่สะดวก ฯลฯ เหล่านี ทํ าให้รู้สึกอ้ างว้ างว้ าเหว่
2.3 รายได้ ลดลง ผู้ สูงอายุต ้องการรายได้ประมาณร้อยละ65-80 ของรายได้เดิมก่อนปลดเกษียน
จึงจะเพียงพอต่อการยั งชีพ ผูส้ ูงอายุจ ํานวนมากประสบกับปั ญหานี เนื องจากค่าครองชีพจะสูงขึ นเรื อย ๆ
และการใช้จ่ายค่ารักษาตัวของตนเองและคู่ครองเพิ มขึ น ทํ าให้ผู้ สูงอายุประสบปั ญหาการเงิน ชีวิตในสังคม
และการพั กผ่อนหย่อนใจถูกจํากัดลดลง การให้ของขวัญเพือนฝูง และญาติมิตรทําได้น้อยลง ผู้ สูงอายุต้อง
วางแผนเกียวกับรายได้ และค่าใช้จ่ายของตนเองอย่างรอบคอบและใช้เงินทีมีอยู่ให้เป็ นประโยชน์ให้มาก
ทีสุด ผู้ สูงอายุจ ํ านวนมากต้องการให้รัฐช่วยจัดหาอาชีพให้ เพือทํ ารายได้เพิ มทําให้รู้สึกมีศ ักดิี แศรละภูมิใจ
ตนเอง
2.4 แบบแผนการดําเนินชีวิต การเปลียนแปลงแบบแผนการดํ าเนินชีวิตในสังคม มั กเนืองจาก
การสูญเสียสถานภาพทางสังคม ขาดการสังสรรค์ก ับเพือนฝูงและการพั กผ่อนหย่อนใจ เคยทํ างานนอกบ้าน
แต่ต ้องอยู่บ้านรับบทบาทของแม่บ้าน หรื ออยู่ก ับบ้านทํ างานเล็กๆ น้อยๆ อยู่ทีบ้าน ผู้ สูงอายุต ้องปรัวให้
บตั
เข้ากับสภาวะการเปลียนแปลง และหาแนวทางทีเหมาะสมกับสุขภาพและสภาพแวดล้ อมของ แต่ละคน
สิงทีผู ้สูงอายุต้องเผชิญหลังปลดเกษียณ
1. การปรับตัวเข้ากับภาวะการเจ็บป่ วย และสุขภาพทีเลวลง
2. การปรับตัวเข้ากับภาวะการมีรายได้ลดลง และการไม่ได้ท ํ างาน
3. การปรับตัวเข้ากับภาวะการจากไปของคู่ครอง หรื อสมาชิกในครอบครัว
4. การยอมรับแบบแผนของสังคมในกลุ่มผู้ สูงอายุด ้วยกัน
5. พยายามสร้างความพึงพอใจและเตรี ยมพร้อมทีจะดํ ารงชีวิตต่อไป
การประเมินสภาวะจิตสังคมผู ้สูงอายุ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

มีความสุขในการเกษียณอายุหรื อไม่
มองตัวเองมีคุณค่าหรื อไม่
มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงหรื อไม่
มีความสามารถในการดูแลตนเองได้ หรื อต้องการความช่วยเหลือหรื อไม่
มีการสังสรรค์ก ับเพือนหรื อมีบุคคลทีคอยให้ความช่วยเหลือหรื อไม่
ต้องการสนับสนุนด้านปรัชญา และศาสนาหรื อไม่
สามารถเผชิญกับความสูญเสียทีเกิดขึ นได้หรื อไม่
สามารถปรั บปรุ งแบบแผนการดําเนิ น ชี วิต ให้เหมาะสมกับความสามารถที มีอยู่ในขณะนั น
หรื อไม่
การช่ วยเหลือ
1. การจั ดหางานทีเหมาะสมให้
2. การจั ดหากิจกรรมให้ผ ู ้ สูงอายุ รู ้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความหมาย เช่น
เข้าชมรมต่าง ๆ ชมรมท่องเทียว กลุ่มกีฬา ทํ างานอดิเรกทีสนใจ
3. ใช้ เวลาว่างทํ างานทีตนเองชอบ ทํ างานร่ วมกั บคนทีอายุน้ อยกว่าเหมาะกั บผู ้ ทีคิดว่าตนเองมีพลั ง
และเรี ยนรู้ได้
การเปลียนแปลงทางครอบครัว
เดิมผู้ สูงอายุเป็ นศูนย์กลางของครอบครั ว มีความใกล้ชิดกับลูก หลานในครอบครัว ทํากิจกรรม
ร่ วมกับสมาชิกในครอบครัว ได้รับการยกย่องว่าเป็ นผู้ มีคุณค่ า มีบุญคุณที ลูก หลายต้องตอบแทน การที
ผู้ สูงอายุได้ท ํ าหน้าทีในครอบครัว เช่น ดูแลบ้าน เลี ยงหลาน ทํ าประโยชน์ต่อผู้ อืน ทําให้ผู้ สูงอายุมีความ
พึง
พอใจและมีความสุขไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
ปั จ จุ บัน ครอบครั ว เปลียนจากครอบครั ว ขยายเป็ นครอบครั ว เดี ยว สภาพสัง คมและครอบครั ว
เปลียนไป ค่านิยมลูกหลานเปลียนไป อยู่ตามลํ าพั ง ไม่มีลูกหลานให้เลี ยงดู หรื ออยู่ก ับลูกหลานทีต่างวัยต่าง
ความรู้สึก ต่างประสบการณ์ไม่ได้ รวมทั งสภาพเศรษฐกิจ ทํ าให้ลูกหลานไม่สามารถเลี ยงดูผู้ สูงอายุได้ อาจ
ต้องแยกตนเองออกไปอยู่ต่างหาก
การจากไปของคู ่ครองหรือเพือนสนิท
การจากไปของคนที ตนรัก ทําให้รู้สึกเศร้าโศก ขาดคู่คิด ต้องดูแลทุกอย่างด้ว ยตนเอง ทําให้รู้สึก
ว้ าเหว่ เดียวดาย รู้สึกเศร้า ผู้ สูงอายุต ้องปรับตัว ยอมรับสภาพความเป็ นจริ ง รักษาระดับของการมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมทีเคยปฏิบัติในวัยกลางคนให้มากทีสุ ด ผู้ ให้การดูแลช่วยเหลือ ต้องคํานึงถึง
ความต้องการของผู้ สูงอายุในเรื องของความต่ อเนือง ทีจะคงให้ผู้ สูงอายุ ได้ด ําเนิ นชีวิตตามรู ปแบบเดิมที
ต้องการ
บทบาทของผู ้ดูแลในการส่ งเสริมสุ ขภาพจิตสังคมให้ ผู ้สูงอายุ
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ผู้ ให้การดูแลต้องคํานึ งถึง ความเสื อมถอยด้านร่ างกายและจิต สังคมของผู้สูงอายุ ทําความเข้าใจ
ผู้ สูงอายุและมองผู้ สูงอายุอย่างเข้าใจว่า ทําไมผู้ สูงอายุจึงพู-ดทําซํ า ๆ เชืองช้า เล่าแต่เรื องเก่า ๆ ยํ าคิดยํ าทํา
ผู้ ดูแลต้องให้ความเข้าใจผ่อนปรน เมตตา เอาใจใส่ด ้วยความสมํ าเสมอ เพือให้ผู้ สูงอายุได้ใช้ชีวิตอยู่ใบ้นาน
ของตนเองอย่างมีความสุขได้นานทีสุด โดยให้การดูแลช่วยเหลือ ดังนี
1. ส่งเสริ มให้ผู้ สูงอายุเข้าใจการเปลียนแปลงทีเกิดขึ นกับร่ างกายและจิตสังคม หากิจกรรมงาน
อดิเรกให้ท ํ าในเวลาว่าง เข้าร่ วมโครงการของชุมชน เป็ นอาสาสมั ครช่วยเหลือผู้ อืนและสังคมอาจให้ท ํ าใน
สิ งทีเคยอยากทํ า เช่น ท่องเทียว ปลูกต้ นไม้ กลั บข้เ าเรี ยนใหม่ จะช่วยให้ผู้ สูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิต
2. ส่งเสริ มให้ผู้ สูงอายุเข้าร่ วมกิจกรรมฟื นฟูทางด้านจิตสังคม การเข้าร่ วมกิจกรรมในสังคมจะ
ช่วยให้สภาพจิตใจของผู้ สูงอายุได้ท ํ าหน้าทีอย่างเต็มที โดยจัดกิจกรรมทีเหมาะสมกับบุคลิกภาพและความ
สนใจของแต่ละคน เช่น เลี ยงสัตว์ ทํ างานปั น วาดรู ป เต้นรํา ฟังเพลง แกะสลั ก เป็ นต้น
3. การให้การดูและช่วยเหลือ ต้องตระหนักถึงความรู้สึกและความต้องการของผู้ สูงอายุแต่ละคน
ดูแลประคับประคองความรู้ สึก มีคุ ณค่ าในตนเองโดยการให้ก ําลังใจ และให้ค วามช่ วยเหลือตามความ
เหมาะสมด้วยความเมตตา อดทน ให้อภัย เสียสละ และตั งใจทํ าอย่างเต็มความสามารถ
การปฏิบัติตนสําหรับผู ้สูงอายุ (ปรับมาจาก : นายแพทย์ พ ั นธุ์ศ ั กดิ ศุภกระฤกษ์)
1. มีชีวิตด้วยความรัก ให้ความรักแก่คนรอบข้างและสังคม ไม่คิดว่าตนเองจะหงอยเหงา ไม่มีคนรัก
ไม่เป็ นทีต้องการของคนอืน ให้มองในด้านดี และให้ความรักแก่คนทีอยู่รอบข้างและสังคมเพิ มพูนความรัก
ให้แก่คนอืน โดยไม่หวั งสิ งตอบแทน
2. ลด ละเลิก ความโกรธและความเกลียด รวมทั งความอิจฉาริ ษยาและอาฆาตผู้อืน ดับความโกรธ
เกลียด โมโห ด้วยความเข้าใจ และให้ความรัก และเมตตาต่อคนรอบข้าง
3. พูดดี คิดดี ทํ าดี ฝึ กทีจะรับฟังและรับรู้แต่สิ งดี ๆ เลิกรับฟังข่าวสารทีไม่ดีทั งหลาย โดยเฉพาะก่อน
เข้านอน พูดจาเพราะ ๆ กับคนใกล้ ชิดทุกคน จะทํ าให้มีความสุขเพิ มขึ น
4. ทํ าตัวให้เป็ นประโยชน์ อย่าอยู่คนเดียวว่าง ๆ หางานทีชอบทํ า แล้วจะรู้ว่าตนเองมีความหมาย การ
ทํ าประโยชน์ต่อผู้ อืนจะทํ าให้คนอืนยอมรับ
5. คบผู้ เยาว์ ชีวิตจะสดใส เมือคบหาสมาคมกับคนทีอ่อนเยาว์กว่า จะรู้สึกว่าพบกันครึ งทางกับวัยรุ่ น
ซึมซับเอาความรื นเริ งของวั ยรุ่ น แล้ วให้ประสบการณ์ในการดํ าเนินชีวิตทีมีคุณค่าให้ก ับเขา
6. หางานอดิเรกทํา เช่น ปลูกต้นไม้ เลี ยงสัตว์ รวมทั งออกกําลังกายทีอพเหมาะจะช่วยให้มีอารมณ์
สดใส และหัวใจเป็ นสุข
เพศสัมพันธ์ ในผู ้สูงอายุ
เมือกล่าวถึงเพศสัมพั นธ์หลายคนอาจคิดว่า เป็ นเรื องทีไม่น่านํามาพูดถึงโดยเฉพาะใน วั ยสูงอายุเรื อง
เหล่านี ควรหมดไปได้แล้ ว แต่โดยความเป็ นจริ งเรื องเพศสัมพั นธ์เป็ นธรรมชาติของสิ งมีชีวิต เป็ นวิถี
ธรรมชาติของคนเราทุกคน มีความสัมพั นธ์ก ับความสุขและความทุกข์ของทุกคน และเป็ นเรื องสําคัญของ
ครอบครัวอย่างยิ งเรื องหนึ ง หลายคนมีความเชือว่า การมีเพศสัมพั นธ์เป็ นยาอายุว ั ฒนะของมนุษย์ ทีจะทํให้า
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เกิดความสุข สงบ และสันติในครอบครัว ทํ าให้มีชีวิตชีวาและประการสําค ัญ คือ ช่วยให้มีอายุยืนยาวขึ น
เห็นได้จากการวิจ ัยพบว่า อายุข ัยของประชาชนชาวอเมริ ก ั นและยุโรปทีแต่งงานอยู่กินกันจนแก่เฒ่าอายุข ั ย
เฉลียจะยืนยาวมากกว่าคนโสดหรื อเป็ นหม้ าย ปัจจุบันจึงมีผู้ ให้ความสําคัญกับเรื องนี มากขึ น โดยเฉพาะ
ผู้ สูงอายุซึ งเป็ นวั ยทีอวัวยะทุกอย่างถดถอยลงทํ าให้เกิดปัญหาเรื องความไม่ลงตัวในเรื องเพศสัมพั นธ์ก ับ
คู่ชีวิต ซึ งถ้ ามีความเข้าใจและแก้ไขปัญหาถูกทาง จะสามารถช่วยให้ผู้ สูงอายุมีชีวิตครอบครัวทีมีความสุขได้
การเปลียนแปลงทางเพศของผู ้สูงอายุ
เมือคนเราอายุมากขึ นโดยเฉพาะเมืออายุเกิน45 ปี ฮอร์โมนเพศจะลดลงเรื อยๆ ทั งเพศชายและเพศ
หญิงจะมีความต้องการทางเพศลดลงตามลํ าดับเป็ นส่วนใหญ่ ทั งนี ขึ นอยู่ก ับความแข็งแรงของร่ างกายและ
สภาพจิตใจของผู้ นั น บางคนเมืออายุมากขึ นแต่ความต้องการทางเพศกลั บมากขึ นได้ เนืองจากสภาพร่ างกาย
และจิตใจในระยะนั นดีขนโดยเฉพาะการไม่
ึ
เคร่ งเครี ยด รู้จ ั กปล่อยวาง รู้สึกสบายใจ มีการออกกํ าลั งกาย และ
พั กผ่อนอย่างเพียงพอ
เพศชาย โดยปกติเมือเข้าสู่ว ั ยสูงอายุการเปลียนแปลงของเพศชาย จะมีอวั ยวะเพศแข็งตัวลดลง
และอาจไม่แข็งตัวสมํ าเสมอ หรื อแข็งตัวไม่เต็มที ขนาดของอวั ยวะเพศจะเล็กลงกว่าวั ยหนุ่ม แต่การ
เปลียนแปลงด้านความต้องการทางจิตใจจะมีไม่มาก ทํ าให้ผู้ ชายยั งคงมีความต้องการทางเพศทางจิตใจเท่า
เดิมหรื อลดลงไม่มาก แต่ร่างกายไม่เอื ออํ านวย ผู้ ชายบางคนมีความต้องการด้านจิตใจลดลงพร้อมกับสภาพ
ร่ างกายไม่เอื ออํ านวย คือ อวั ยวะเพศไม่แข็งตัว และบางคนมีปัญหาหลั งเร็ วหรื อไม่สามารถควบคุมการหลั ง
ได้ตามต้องการทํ าให้มีกิจกรรมทางเพศลดลง
ผู้ ชายทีเริ มเข้าสู่ว ั ยทองถ้ ามีความต้องการทางเพศลดลงมากผิดปกติควรไปพบแพทย์ เพือตรวจดู
ฮอร์โมนเพศชาย (เทสโทสเตอโรน) ลดลงเพียงใด แพทย์ จะให้ค ํ าแนะนําและรักษาอย่างเหมาะสม ถ้ าตรวจ
พบว่าฮอร์โมนเพศชายไม่ได้ลดลง ควรต้องหาสาเหตุอืนๆ ทีเป็ นปัจจัยเสริ ม ทีสําคัญคือ ความเครี ยด ควร
ทบทวนว่าท่านมีความเครี ยดเกียวกับเรื องอะไรอยู่ พร้อมทั งหาทางลดความเครี ยด โดยการผ่อนคลาย
ความเครี ยดด้ วยวิธีต่างๆ เช่น พั กผ่อน ท่องเทียว ทํ าในสิ งทีตนเองชอบหรื อพลิ
เ ดเพลิน เช่น ปลูกต้นไม้
พบปะเพือนฝูงทีถูกใจ และทีสําคัญคือ การออกกํ าลั งกายอย่างสมํ าเสมอ จะช่วยเสริ มสร้างกล้ ามเนื อทุกวน
ส่
ของร่ างกายให้แข็งแรงขึ น การนวดอวั ยวะเพศเบา ๆ วั นละ3-5 นาที จะช่วยให้กล้ ามเนื อมีความแข็งแรง ช่วย
ป้ องกันปัญหาอวั ยวะเพศไม่แข็งตั วได้
เพศหญิง เมือเข้าสู่ว ั ยหมดประจํ าเดือนจะมีการเปลียนแปลงทั งร่ างกายและจิตใจ เนืองจากฮอร์โมน
เพศหญิงลดน้อยลง เมืออายุมากขึ นตั งแต่60 ปี ขึ นไป ช่องคลอดจะแคบลง นํ าหล่อลืนในช่องคลอด
ลดลง เมือมีเพสสัมพั นธ์จะเจ็บปวดทํ าให้ไม่มีความสุขทางเพศ ความสนใจทางเพศก็ลดน้อยลง บางคน
เจ็บป่ วยมีโรคประจํ าตัวจะยิ งทํ าให้สนใจกิจกรรมทางเพศลดลง แต่ในบางคนยั งคงมีความต้องการทางเพศอยู่
เนืองจากฮอร์โมนเพศหญิงลดลงฮอร์โมนเพศชายในตั วผู้ หญิงจะออกฤทธิ มากขึ น ทํ าให้มีความตืนตัวทาง
เพศ และมีความต้องการทางเพศเพิ มขึ นได้
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โดยทั วไปผูสู้ งอายุทีเป็ นหญิงมั กจะเข้าสู่ว ั ยทองเร็ วกว่าผู้ ชาย อารมณ์และความต้องการจะลดลง
ก่อนผู้ ชาย ทํ าให้ผู้ ชายมั กถือเป็ นข้ออ้ างไปมีคู่นอนใหม่ ซึ งโดยแท้จริ งปัญหาเหล่านี แก้ไขได้ไม่ยาก ใน
กรณี ทีมีปัญหาด้านความเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพั นธ์ แก้ไขได้โดยครี มหล่อลืนทีมีส่วนผสมของนํ า ทา
บริ เวณอวั ยวะเพศก่อนมีเพศสัมพั นธ์เป็ นการหล่อลืน เพือบรรเทาอาการเจ็บปวดขณะมีเพศสัมพั นธ์ หรื อไป
พบแพทย์ ซึ งแพทย์ อาจจะให้ฮอร์โมนทีเหมาะสม โดยการรับประทาน ทาทีผิวหนัง หรื อฉีด หรื อสอดใส่
ในช่องคลอด จะช่วยลดปัญหาช่องคลอดแห้งและช่วยให้มีความตืนตัวทางเพศเพิ มขึ น
การมีเพศสัมพั นธ์ของผู้ สูงอายุจะมีมากหรื อน้อยขึ นกับความต้องการของทั งสองฝ่ าย โดยทั วไปผู้ ที
มีอายุ 60 ปี ขึ นไป โดยเฉลียจะมีเพศสัมพั นธ์ประมาณเดือนละ4 ครั ง และผู้ ทีมีอายุ 70 ปี ขึ นไป ประมาณ
เดือนละ 2 ครั ง ซึ งการมีเพศสัมพันธ์ของสามีภรรยา ควรมีหลั กปฏิบัติ คือ 1) ร่ างกายควรมีความสมบูรณ์
พอสมควร 2) ต้องมีความเห็นอกเห็นใจกัน ถ้ ามีการทะเลาะเบาะแว้ งกันบ่อย ๆ ทั งสองฝ่ ายหรื อเฉพาะฝ่ าย
หญิงจะไม่มีความรู้สึกทางเพศ และ 3) การร่ วมเพศในผู้ สูงอายุซึ งมีร่างกายอ่อนแอลง ความรู้สึกช้าลง
โดยเฉพาะฝ่ ายหญิงจะช้าลงไปมาก รวมทั งช่องคลอดก็แคบลงและแห้งลง ควรป้ องกันความเจ็บปวดที
เกิดขึ นโดยใช้ครี มหล่อลืน การร่ วมเพศควรปฏิบัติในท่าธรรมดา และเมือการร่ วมเพศสิ นสุดแล้ ว ฝ่ ายชาย
มั กจะเป็ นฝ่ ายสําเร็ จก่อน ควรช่วยให้ฝ่ายหญิงสําเร็ จด้วย เพือให้ฝ่ายหญิงมีความสุขด้วยเช่นกัน
การรับประทานยาหรื อสมุนไพรเพือเพิ มพลั งหรื อกระตุ ้ นทางเพศ เช่น หอยนางรม โสม รังนก ยา
บํ ารุ งบางชนิด น่าจะเป็ นผลทางจิตใจมากกว่า ผู้ ชายบางคนนิยมใช้ยากระตุ ้นการมีเพศสัมพั นธ์เมือรู้สึกว่า
ตนเองมีสมรรถภาพทางเพศเสือม จะต้องใช้อย่างระมั ดระวั งโดยแพทย์ เป็ นผู้ สั งให้เท่านั น เพราะยาเหล่านี
จะมีผลเสียต่อร่ างกาย และอาจเป็ นอั นตรายถึงแก่ชีวิตได้
สิ งสําคัญของการมีเพศสัมพั นธ์ คือ การมีอารมณ์ร่วมทั งสองฝ่ าย ต้องเข้าใจถึงธรรมชาติแห่งวั ยซึ ง
กันและกั นแล้ วปรับใจให้เข้ากับความต้องการของทั งคู่ ถ้ าไม่สามารถแก้
ปัญหาได้ควรปรึ กษาแพทย์ เพือ
หาทางช่วยเหลือโดยการให้ฮอร์โมนทดแทน หรื อใช้วิธีอืน แต่ทีสําคัญทีสุดคือ การสร้างสุขภาพร่ างกายให้
แข็งแรง โดยออกกํ าลั งกายทีเหมาะสมอย่างสมํ าเสมอทั งสองฝ่ าย จะช่วยป้ องกั นปัญหาความเสือมทางเพศได้
มากทีสุด
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9. การสร้ างเสริมสุ ขภาพจิตในผู้สูงอายุ
อาจารย์ ดร. เรณุการ์ ทองคํ ารอด

ปัญหาสุขภาพจิตเป็ นปัญหาทีสําคัญและพบได้มากในผู้ สูงอายุ เนืองจากผู้ สูงอายุเป็ นวั ยทีต้องเผชิญ
กับความเปลียนแปลงต่างๆ มากมาย ทั งการเปลียนแปลงด้ านร่ างกาย เช่นมีความเจ็บป่ วย หรื อมีความเสือม
ของระบบต่างๆ ในร่ างกาย และมีการเปลียนแปลงทางด้ านบทบาททางสังคม เช่น การเกษียณอายุ การ
สูญเสียบทบาทในการเป็ นหัวหน้าครอบครัว การเสียชีวิตของคู่สมรส ญาติ คนใกล้ ชิดหรื อเพือนฝูง เป็ นต้น
หากผู้ สูงอายุไม่สามารถปรับตัวต่อความเปลียนแปลงต่างๆ เหล่านี ได้อย่างเหมาะสม จะก่อให้เกิดปัญหา
ทางด้านสุขภาพจิตหลายประการ จากการรายงานของกรมสุขภาพจิตในปี พ.ศ. 2552 พบว่าในรอบ 5 ปี ที
ผ่านมา (พ.ศ. 2547- พ.ศ. 2551) มีผู้ สูงอายุทีมีอายุต ั งแต่อายุ60 ปี ขึ นไปมาเข้ารับการรักษาในหน่วยงานที
ให้บริ การทางด้านสุขภาพจิต แผนกผู้ ป่วยนอกจํ านวน141,566 รายต่อปี และรับไว้ รักษาในแผนกผู้ ป่วยใน
จํ านวน 2,663 รายต่อปี โดยปัญหาสุขภาพจิตทีพบบ่อยในผู้ สูงอายุซึ งเป็ นผู้ ป่วยนอก5 อั นดับแรกได้แก่
1) โรควิตกกังวลและความเครี ยด คิดเป็ นร้อยละ 26.42
2) โรคจิต เช่น โรคจิตเภท คิดเป็ นร้อยละ 25.73
3) โรคทีมีสาเหตุจากทางสมองและทางกาย เช่น โรคสมองเสือม คิดเป็ นร้อยละ 18.47
4) โรคทางอารมณ์ เช่น โรคซึมเศร้า คิดเป็ นร้อยละ 18.24
5) โรคทีมีสาเหตุจากสารเสพติด เช่น จากสุรา คิดเป็ นร้อยละ 3.45
จะเห็นได้ว่าปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ เหล่านี เมือเกิดขึ นแล้ วจะมีผลกระทบต่อสุขภาพร่ างกายของ
ผู้ สูงอายุ สัมพั นธภาพกับบุคคลอืนในครอบครัวและสังคม รวมทั งเป็ นปัญหาระดับประเทศชาติในการดูแล
รักษาผู้ สูงอายุทีป่ วยเป็ นโรคทางจิตเวชดังกล่าวด้วย
นอกจากนี สังคมส่วนใหญ่ย ั งมิได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของปัญหาสุขภาพจิตในผู้ สูงอายุ มั กจะมองข้ามไปด้วยเข้าใจว่าเป็ นเรื องปกติ
ทีพบได้ในผู้ สูงอายุ
โดยทั วไป หรื อเข้าใจว่าเป็ นอาการแสดงของโรคทางกายทีเป็ นอยู่
ดังนั นการเรี ยนรู้วิธีการต่างๆ ในการส่งเสริ มภาวะสุขภาพจิตทีดีในผู้ สูงอายุ จะสามารถช่วยป้ องกัน
การเกิดปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ ดังกล่าว เป็ นผลให้ผู้ สูงอายุสามารถดํ ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมี
คุณภาพชีวิตทีดีต่อไป ซึ งในทีนี จะได้กล่าวถึงเรื องปัญหาการปรับตั วต่อความเปลียนแปลงต่างๆในผู้ สูงาอยุ
และปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ ทีพบบ่อยในผู้ สูงอายุ เช่น ความเครี ยด ความวิตกกังวล ความซึมเศร้า การนอน
ไม่หลั บ และภาวะสมองเสือม
ความหมายของปัญหาสุ ขภาพจิตในผู ้สูงอายุ
ปัญหาสุขภาพจิตในผู้ สูงอายุหมายถึง ความผิดปกติของความรู้สึกนึกคิด อารมณ์และพฤติกรรมของ
ผู้ สูงอายุทีเกิดขึ นจากการทีผู้ สูงอายุไม่สามารถปรับตัวต่อความเปลียนแปลงต่างๆ ของตนเองและสังคมรอบ
ข้างได้ ทํ าให้เกิดพฤติกรรมการปรับตั วทีไม่เหมาะสมเช่น แสดงออกเป็ นอาการทางกาย เนืองจากต้องการ
ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลาน ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาไม่เหมาะสม เช่น การถอยหนีไม่สู้ก ับปัญหา
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การกล่าวโทษผู้ อืน การมีความคิดหวาดระแวงผู้ อืน หรื อมีการแสดงออกโดยการขาดความยืดหยุ่น หรื อ
เข้มงวดมากเกินไป ความซึมเศร้า ท้อแท้ รวมทั งการมีความคิดฆ่าตัวตายซึ งพบได้บ่อยในผู้ สูงอายุถึงร้อยละ
20
สาเหตุของการเกิดปัญหาสุ ขภาพจิตในผู ้สูงอายุ
การเกิดปัญหาสุขภาพจิตในผู้ สูงอายุเป็ นผลมาจากการเปลียนแปลงของร่ างกาย จิตใจ และสังคม ซึ ง
ล้ วนแต่มีผลกระทบต่อทางจิตใจทั งสิ นดังต่อไปนี
1. การเปลียนแปลงทางด้านร่ างกาย เช่น ความเจ็บป่ วยการเสือมของระบบต่างๆ ในร่ างกาย ทํ าให้มี
ปัญหา เช่น ประสิทธิภาพของประสาทการรับรู้ และความทรงจํ าต่างๆ ลดลง ทํ าให้ได้ยินน้อยลง ฟังไม่
ชัดเจน เริ มจํ าอะไรไม่ค่อยได้ ความสามารถในการแยกแยะข้อเท็จจริ งต่างๆ ลดน้อยลง ทํ าให้เกิดความ
หงุดหงิด วิตกกังวล คับข้องใจ เป็ นต้ น
2. การเปลียนแปลงทางด้านจิตใจ บุคคลเมือเข้าสู่ว ั ยสูงอายุจะมีการเปลียนแปลงของสภาพทาง
จิตใจต่างๆ มากมาย การเปลียนแปลงทีเห็นได้ชั ด ได้แก่ หมกมุ่นกับเรื องของตัวเองมากขึ น ความสามารถใน
การอดทนต่อปัญหาหรื อความคับข้องใจต่างๆ ลดลง ดั งนั นเมือเผชิญปัญหาความเปลียนแปลงต่างๆ ก็มี
แนวโน้มทีจะเกิดความเครี ยดและความวิตกกังวลอย่างมาก นอกจากนี ผู้ สูงอายุทีมีความรู้สึกว่าชีวิตทีผ่านมา
ของตนนั นล้ มเหลว ไม่ประสบความสําเร็ จ มั กจะเกิดความรู้สึกท้อแท้สิ นหวั งและมีความรู้สึกกลั วตาย
มากกว่าผู้ สูงอายุทีมีความรู้สึกภาคภูมิใจในชีวิตของตนทีผ่านมา
3. การเปลียนแปลงทางด้านบทบาททางสังคม เช่น การเกษียณอายุ การสูญเสียบทบาทในการเป็ น
หัวหน้าครอบครัว การเสียชีวิตของคู่สมรส ญาติ คนใกล้ ชิดหรื อเพือนฝูง รวมทั งไม่สามารถปรับตัวต่อ
บทบาททีเปลียนแปลงไป เช่น การพึ งพาอาศั ยผู้ อืนในด้านความมั นคงปลอดภัยทางจิตใจ หรื อทรัพย์ สินเงิน
ทอง เป็ นต้น
ปัญหาสุ ขภาพจิตทีพบได้ บ่อยในผู ้สูงอายุ และแนวทางป้องกันแก้ไข
1. ปัญหาความเครียด
ปัญหาความเครี ยดทีเกิดขึ นในผู้ สูงอายุม ั กเกิดขึ นจากปัญหาสุขภาพร่ างกาย ปัญหาทางด้นจิ
า ตใจ
เช่น ความสูญเสีย ความผิดหวั ง ความไม่เข้าใจกันของบุคคลในครอบครัว หรื อปัญหาทางด้านสังคม
เศรษฐกิจต่างๆ นั น อาการเริ มแรกทีเป็ นสัญญาณว่าผู้ สูงอายุก ํ าลั งเกิดความเครี ยด เช่น สีหน้าเคร่ งเครีดยหน้า
นิ วคิ วขมวด วิตกกังวล ซึมเศร้า หงุดหงิด โมโหง่าย เบืออาหาร นอนไม่หลั บ บ่นปวดศีรษะ เก็บตั ว ไม่พูดจา
กับใคร เป็ นต้น หากปล่อยทิ งไว้ นานๆ จนทํ าให้ความเครี ยดนั นสะสม รุ นแรงหรื อยาวนานมากขึ น จะส่งผล
เสียต่อสุขภาพร่ างกายและจิตใจจนอาจถึงขั นเจ็บป่ วยเป็ นโรคทางกายทีรุ นแรง เช่น เป็ นโรคหัวใจ โรคหลอด
เลือด โรคทางเดินอาหาร หรื อโรคทีเกียวข้องกับภูมิคุ ้มกันต่างๆ รวมทั งอาจเป็ นโรคทางจิตเวช เช่นโรคจิต
เภท โรคซึมเศร้า หรื ออาจร้ายแรงถึงขั นฆ่าตัวตายเพือหลีกหนีปัญหา
วิธีปฏิบัติตัวเพือป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาความเครียด
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1. การดูแลสุขภาพร่ างกายให้แข็งแรงทั งในภาวะปกติและภาวะทีมีความเครี ยด เนืองจากผู้ สูงอายุทีมี
ความเครี ยดมั กจะมีปัญหาเบืออาหาร หรื อนอนไม่หลั บ ควรเลือกรับประทานอาหารทีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ในปริ มาณทีเพียงพอ อาหารทีช่วยลดความเครี ยดเช่น ผั กใบเขียว ผลไม้ ทีให้รสเปรี ยว กล้ วย ขนมปังโฮลวีท
หรื อข้าวโอ๊ต ควรรับประทานอาหารทีมีไขมั นน้อย เช่น ปลา และงดเครื องดืมทีมีคาเฟอีน ควรนอนหลั บ
พั กผ่อนให้เพียงพอโดยเข้านอนและตืนให้เป็ นเวลา นอกจากนี ควรออกกํ าลั งกายอย่างสมํ าเสมอ เนืองจาก
เวลาทีมีความเครี ยดกล้ ามเนื อต่างๆจะมีการตึงตัว ทํ าให้รู้สึกปวดเมือย อ่อนล้ า การออกกํ าลั งกายจะช่วยใ
ห้
กล้ ามเนื อมีความยืดหยุ่นดีขึ น เมือร่ างกายสบายก็จะพลอยทํ าให้จิตใจผ่อนคลายความเครี ยดลงได้
2. การค้ นหาวิธีแก้ไขปัญหาทีเหมาะสม โดยการระบายความรู้สึกให้คนใกล้ ชิดฟัง พยายามให้มีสติ
อยู่ก ับตัวให้มากทีสุด ไม่คิดฟุ ้ งซ่าน หรื อคิดในทางทีร้ายแรงเกินจริ ง ค่อยๆไล่เรี ยงลํ าดับความคิดของตนว่า
ปัญหาทีแท้จริ งคืออะไร อะไรเป็ นปัญหาหลั ก ปัญหารอง อะไรเป็ นสาเหตุของปัญหา มีแนวทางอะไรบ้างใน
การแก้ไขปัญหานั น แต่ละแนวทางมีข ้อดี ข้อเสียอย่างไรแล้ วจึงค่อยตัดสินใจเลือกวิธีแก้ไขปัญหา ไม่ควรใช้
ความวู่วาม ขาดสติ ประชดประชัน ตํ าหนิตนเอง โทษคนอืน หรื อหนีปัญหา
3. การปรับเปลียนวิธีการคิดของตนเอง เช่น การคิดว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอ การเปลียนวิกฤต
ให้เป็ นโอกาส หรื อคิดในแง่ทียืดหยุ่นมากขึ น รู้จ ักผ่อนหนักผ่อนเบา ลดทิฐิมานะ ลดการคาดหวั งผู้ อืน
ยอมรับว่าคนเราย่อมทํ าผิดพลาดกั นได้ รู้จ ั กการละวาง ไม่ถือโทษโกรธเคือง ให้อภัยตนเองและผู้ อืนได้ เป็ น
ต้น นอกจากนี ควรพยายามคิดแต่เรื องดีๆ คิดในทางบวก อย่าเอาแต่ตนเองเป็ นทีตั ง อย่าหมกมุ่นอยู่แต่ปัญหา
ของตนเอง ให้มองบุคคลรอบข้างบ้าง การเห็นคนอืนทีเดือดร้อนหรื อลํ าบากมากกว่า และหากเราสามารถ
ช่วยเหลือผูอ้ ืนได้ ก็อาจช่วยให้ตนเองรู้สึกสบายใจมากขึ น
4. การเปลียนบรรยากาศโดยการหลบไปจากสิ งแวดล้ อมทีทํ าให้เกิดความเครี ยด เช่น การไปวั ด ไป
ท่องเทียวในสถานทีต่างๆ หรื อทํ ากิจกรรมทีชอบเพือให้เกิดความเพลิดเพลินเช่น เล่นกีฬาเบาๆ เล่นดนตรี
เลี ยงสัตว์ ปลูกต้นไม้ เป็นต้ น
5. การฝึ กฝนเทคนิควิธีการผ่อนคลายความเครี ยดต่างๆ เช่น การฝึ กการหายใจ ฝึ ก
การทํ าสมาธิ การฝึ กเกร็ งและคลายกล้ ามเนื อ การจินตนาการ การนวดและการกดจุดต่างๆ เป็ นต้น
6. การไปพบแพทย์ ทีมีความเชียวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพือขอรับคํ าแนะนําใน
การดูแลรักษาทีถูกต้องต่อไปหากปฏิบัติด ังทีกล่าวมาแล้ วไม่ได้ผล
2. ปัญหาความวิตกกังวล
ผู้ สูงอายุม ั กจะมีความวิตกกังวลทีต้องพึ งพาลูกหลาน มั กแสดงออกเด่นชัดเป็ นความกลัขาดความ
ว
เชือมั นในตนเอง เช่น กลั วว่าจะไม่มีใครให้ความเคารพยกย่องนับถือ กลั วว่าตนเองไร้ค่ากลั วถูกลูกหลาน
ทอดทิ ง กลั วเป็ นคน งก ๆ เงิ น ๆ กลั วถูกทํ าร้าย กลั วนอนไม่หลั บ หรื อกลั วตาย เป็ นต้น หรื อมีความวิตก
กังวลเนืองจากเป็ นห่วงลูกหลาน ซึ งความวิตกกังวลต่างๆ เหล่านี จะแสดงออกมาเป็ นอาการทางด้านร่ างกาย
เช่น หน้ามืด เป็ นลม แน่นหน้าอก อาหารไม่ย่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง นอนไม่หลั บ กระสับกระส่าย เป็ นต้น
วิธีการปฏิบัติตัวเพือป้องกันและแก้ไขความวิตกกังวล
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2.1 แก้ไขความคิดของตนเอง ปัญหาบางอย่างเป็ นปัญหาทีเกิดขึ นเนืองจากผู้ สูงอายุคิดมากไปเอง
หรื อคิดในทางทีรุ นแรงหรื อร้ายแรงเกินจริ ง เช่น ความเป็ นห่วงลูกหลาน เป็ นต้น ควรมองโลกในแง่ดี
เชือมั นในความสามารถของลูกหลานเปิ ดโอกาสให้เขาแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง
2.2 ให้คนอืนช่วยแก้ปัญหาหรื อให้ท ํ าใจยอมรับความเป็ นจริ งทีเกิดขึ น หากมีความวิตกกังวลใน
เรื องทีตนเองไม่สามารถแก้ไขได้ด ้ วยตนเอง
2.3 ฝึ กฝนการทํ าจิตใจให้สงบอย่างสมํ าเสมอ เช่น สวดมนต์ ไหว้พระ เข้าวั ด ฟังเทศน์ ฝึ กสมาธิ
หรื อทํ าพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชือของตนเอง เช่นการทํ าบุญ การปล่อยสัตว์ เป็ นต้น
3. ปัญหาความซึมเศร้ า
ภาวะซึมเศร้าทีเกิดขึ นในผู้ สูงอายุม ั กเกิดขึ นเมือผู้ สูงอายุต ้องเผชิญกับเหตุการณ์ทีก่อให้เกิดความ
สูญเสียต่างๆ เช่น การเสียชีวิตของคู่ชีวิตหรื อเพือนสนิท การสูญเสียตํ าแหน่งหน้าทีการงานภายหลั งการ
เกษียณ หรื อการสูญเสียภาวะสุขภาพทีดีจากการเจ็บป่ วยด้ วยโรคทางกายต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจ โรคไขข้ออั กเสบเป็ นต้น ลั กษณะอาการของความซึมเศร้า ได้แก่ การเปลียนแปลงของอารมณ์
ในลั กษณะทีไม่สดชืน หดหู่ เบือหน่าย เศร้าใจ รู้สึกว่าตนเองไร้ค่า ไม่อยากทํ ากิจกรรมใดๆ อยากนั งหรื อ
นอนอยู่เฉยๆ เก็บตัว ไม่พูดคุยกับใคร ไม่สนใจดูแลตนเอง ไม่มีสมาธิ หรื อวิตกกังวลกับเรื องใดเรื องหนึจงน
หยุดความความคิดตนเองไม่ได้ อาจมีอาการทางกายร่ วมด้ วย เช่น นอนไม่หลั บ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เบือ
อาหาร และนํ าหนักลดร่ วมด้วยบางรายทีมีอารมณ์เศร้ามาก ๆ อาจมีความคิดจะทํ าร้ายตนเองได้
อย่างไรก็ตามผู้ สูงอายุส่วนใหญ่สามารถกลั บสู่การดํ าเนินชีวิตตามปรกติได้หลั งจากช่วงเวลาแห่ง
ความเศร้าโศกผ่านไประยะหนึ ง แต่สําหรับผู้ สูงอายุทีเป็ นโรคซึมเศร้านั นจะยั งคงมีความเศร้าโศกอยู่ต่อไป
โดยไม่สามารถแก้ปัญหาทั งทางร่ างกายและจิตใจผู้ สูงอายุเหล่านี อาจจะรู้สึกเช่นนั นอยู่นานหลายสัปดาห์
หลายเดือน หรื อแม้ แต่หลายปี อาการซึมเศร้าอย่างรุ นแรงหรื อเรื อรังอาจนําไปสู่การฆ่าตัวตายได้ดังนั น
ผู้ สูงอายุทีมีอาการซึมเศร้าในลั กษณะดังกล่าวต้องรี บไปพบแพทย์ โดยเร็ ว
คําแนะนําสําหรับผู ้สูงอายุเพือหลีกเลียงภาวะซึมเศร้ าหรือลดโอกาสเสียงต่อการเป็ นโรคซึมเศร้ า
3.1 เตรี ยมตัวให้พร้อมรับการเปลียนแปลงครั งสําคัญในชีวิตเช่น การเกษียณอายุ หรื อการเสียชีวิต
ของบุคคลในครอบครัวหรื อเพือนฝูง ด้ วยการฝึ กฝนการทํ าใจให้ยอรับการเปลียนแปลงต่างๆ ของชีวิต การ
ไม่ยึดมั นถือมั นในสิ งต่างๆ ตามหลั กธรรมะของพระพุทธเจ้า
3.2 ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ด้ วยการรับประทานอาหารทีมีประโยชน์และพอเพียง ได้แก่ การ
บริ โภคอาหารทีมีไขมันน้อย เช่น ปลา ผั ก ผลไม้ สดจํ านวนมาก และดืมนํ าสะอาดอย่างพอเพียง พยายามออก
กํ าลั งกายทีเหมาะสมกับสภาพร่ างกายอย่างสมํ าเสมอ
3.3 ทํ าจิตใจให้ร่าเริ ง แจ่มใส มองโลกในแง่ดี ไม่คิดเรื องต่างๆ ในทางทีร้ายแรงเกินความเป็ นจริ ง
เพราะจะทํ าให้จิตใจขุ่นมั วพยายามดํ าเนินชีวิตให้เรี ยบง่าย ลดการคาดหวั งสิ งต่างๆ ลง เพราะความคิดทีดี
อารมณ์ทีดี และการกระทํ าแต่สิ งทีดี จะทํ าให้บังเกิดความสุขแก่ตนเองและเผือแผ่ไปยั งคนรอบข้างด้วย
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3.4 แสวงหาความสุขสงบให้ก ับจิตใจด้วยการฝึ กฝนการทํ าสมาธิง่ายๆ ด้วยตนเอง เช่น การหายใจ
เข้า-ออกช้าๆ การท่องพุทโธ ๆ การเอาใจจดจ่ออยู่ก ับสิ งทีตนเองเคารพ นับถือ เป็ นต้น
3.5 มองเห็นคุณค่าของตนเอง ชืนชมตนเอง รักตนเอง และเผือแผ่ความรักไปยั งบุคคลรอบข้าง ไม่
เป็ นคนเห็นแก่ต ัวหรื อใจแคบ
3.6 หาโอกาสทํ าตนให้เป็ นประโยชน์ด ้วยการช่วยเหลือผู้ อืนเท่าทีจะกระทํ าได้ เช่น การให้
คํ าปรึกษา คํ าแนะนํา ให้ก ํ าลั งใจหรื อแสดงความรัก ความห่วงใย ความเอื ออาทรแก่ลูกหลานหรื อบุคคล
ใกล้ ชิด รวมทั งการให้ความช่วยเหลือทางด้านวั ตถุสิ งของต่างๆ
3.7 หลีกเลียงการอยู่คนเดียวเมือมีอารมณ์เศร้าเกิดขึ น หากมีการสูญเสียคู่ชีวิต ควรจะมีเพือนอยู่ด ้ วย
ตลอดเวลา เพราะเพือนสามารถช่วยคลายความอ้ างว้ างจากการสูญเสียคู่ชีวิตหากิจกรรมหรื องานอดิเรกทีให้
ความเพลิดเพลินมาทํ าเพือไม่ให้ร่างกายและจิตใจอยู่ว่างๆ เช่น การเลี ยงสัตว์ หรื อการหมั นติดต่อกับ
ครอบครัวทียั งเหลืออยู่เพือหลีกเลียงโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้า
4. ปัญหาการนอนไม่หลับ
โดยปกติผู้ สูงอายุมีความต้องการการนอนหลั บทีปกติ ยาวนานต่อเนืองประมาณ 6 - 7 ชั วโมงต่อ
คืนเช่นเดียวกับบุคคลวั ยอืนๆ อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้ สูงอายุม ั กมีปัญหาเรื องการนอนได้มากกว่าวั ยอืนๆ
เนืองจากนาฬิกาชีวภาพทีเคยทํ างานตามปกติ จะเริ มลดประสิทธิภาพลง ทํ าให้มีผลกระทบต่อคุณภาพของ
การนอนหลั บ เช่น ช่วงเวลาของการนอนหลั บจะเลือนขึ นมาเร็ วขึ นทํ าให้รู้สึกง่วงหัวคํ าขึ นกว่าแต่ก่อน หลั บ
ยากและหลั บๆตืนๆ บ่อยมากจนเหมือนไม่ได้หลั บเลย ตืนขึ นมากลางดึกแล้ วหลั บต่อไม่ได้ ตืนมาแล้ วรู้สึก
ไม่สดชืน นอนได้ไม่เต็มอิ ม ทํ าให้มอาการอ่
ี
อนเพลียมากหรื อง่วงมากในตอนกลางวั น
การนอนไม่หลั บจะทํ าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่ างกายและจิตใจ อาจทํ าให้เกิดโรคทางกายหรื อทํ า
ให้โรคทางกายทีเป็ นอยู่รุนแรงมากขึ น นอกจากนี การนอนไม่หลั บมั กพบร่ วมกับอาการของความเครี ยด
ความไม่สบายใจ เมือเริ มนอนไม่หลั บ ผู้ สงอายุ
ู ม ั กจะเริ มรู้สึกกลั วการนอนไม่หลั บ หรื อหมกมุ่นเกียวกับ
อาการนอนไม่หลั บ โดยจะพยายามบังคับให้ตนเองนอนให้หลั บซึ งมั กจะไม่ประสบความสําเร็ จอย่างไรก็
ตามปัญหาเรื องการนอนไม่หลั บ มีข ้อสังเกตง่ายๆ คือ เมือรู้สึกว่านอนไม่หลั บ หลั บไม่สนิทหรื อหลั บไม่พอ
เป็ นเวลา 3 วั นในหนึ งสัปดาห์ติดต่อกันเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ งเดือนและรู้สึกวิตกกังวลต่ออาการทีเกิดขึ น
ร่ วมกับหน้าทีการทํ างานทีแย่ลง ก็จะถือว่ามีปัญหานอนไม่หลั บซึ งต้องรี บไปพบแพทย์ เพือรับการรักษาที
ถูกต้องต่อไป
สาเหตุของการนอนไม่หลับ เกิดจากปัจจัยทางกาย ทางจิตใจ และสภาพแวดล้อมของการนอน ดังนี
4.1 ปัจจัยทางกาย ได้แก่ อาการปวดจากโรคทางร่ างกายต่างๆ เช่น ปวดกระดูก ปวดข้อ ปวด
กล้ ามเนื อ หรื อเป็ นโรคทีทํ าให้หายใจไม่สะดวก เช่นโรคหัวใจ หลอดเลือด และโรคระบบทางเดินหายใจ
นอกจากนี ยั งอาจเป็ นผลจากยาหรื อสารกระตุ ้นบางอย่าง เช่น กาแฟ เป็ นต้น
4.2 ปัจจัยทางจิตใจ ได้แก่ เหตุการณ์ในชีวิตทีเกิดขึ น อาจเป็ นเรื องทีทํ าให้เสียใจ ไม่สบายใจบางคน
นอนไม่หลั บเนืองจากใจไม่สงบ หรื อจิตไม่มีสมาธิ เนืองจากผู้ สูงอายุม ั กมีความสามารถในการปรับตั วต่อ
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เรื องเครี ยด หรื อไม่สบายใจต่างๆ ลดน้อยลง มีผลทํ าให้การนอนหลั บอาจไม่ค่อยดีได้ในขณะทีมีเรื องไม่
สบายใจ
4.3 ปัจจัยทางสังคม ในปัจจุบันสภาพสังคมมีการเปลียนแปลงอย่างมาก เช่น สภาพถนนหนทาง
เปลียนแปลงไป มีการใช้เทคโนโลยีข ั นสูง มีปัญหาความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเมือง หรื อแม้ แต่
มลพิษจากสิ งแวดล้ อมทีเพิ มมากขึ น ก็มีผลทํ าให้ผู้ สูงอายุมีภาวะเครี ยดจนส่งผลกระทบต่อการนอนหลั บได้
4.4 สภาพแวดล้ อมของการนอน ได้แก่สภาพห้องนอน หรื อการไม่คุ ้นเคยกับสถานที เป็ นต้น
วิธีการปฏิบัติตัวเพือป้องกันและแก้ไขการนอนไม่หลับในผู ้สูงอายุ
1. ควรฝึ กนิสัยให้เข้านอนและตืนเป็ นเวลา การเข้านอนไม่เป็ นเวลา อาจจะทํ าให้เกิดการนอนไม่
หลั บ
2. พยายามอย่านอนหลั บตอนกลางวั น ถ้ าหากรู้สึกเพลียและง่วง ก็สามารถนอนหลั บระยะสั น
ประมาณ 10-20 นาที
3. ออกกํ าลั งกายให้สมํ าเสมอการออกกํ าลั งกายทีดีทีสุดของผู้ สูงอายุ คือ การเดินเร็ วๆ วั นละ2030 นาที แต่อย่าออกกํ าลั งกายในช่วง 2-3 ชั วโมงก่อนเข้านอน เพราะอาจทํ าให้นอนไม่หลั บได้
4. งดอาหารและเครื องดืมทุกชนิดทีมีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ นํ าอั ดลมบางอย่าง และช็อกโกแลต
5. งดดืมสุรา เบียร์ และเครื องดืมทีมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด เพราะแอลกอฮอล์อาจจะทํ าให้ง่วง และ
หลั บได้ง่ายก็จริ ง แต่มั กจะทํ าให้ตืนกลางดึก แล้ วนอนไม่หลั บอีก
6. งดสูบบุหรี เนืองจากสารนิโคตินทีได้ จากการสูบบุหรี จะไปออกฤทธิ ในการกระตุ ้ นสมอง ทํ าให้
นอนไม่หลั บ หรื อนอนหลั บยาก
7. ไม่ควรรับประทานอาหารหนักก่อนเข้านอนประมาณ 2-3 ชั วโมง หากรู้สึกหิวอาจดืมนมร้อน
หรื อกล้ วย เช่นกล้ วยหอม เป็นต้น เนืองจากเป็ นอาหารทีมีสารทริ ปโตแฟนทีออกฤทธิ ช่วยให้นอนหลั บได้ดี
8. ควรทํ ากิจกรรมทีช่วยให้ร่างกายสุขสบายและจิตใจสงบ เช่น อาบนํ าอุ่น อ่านหนังสือธรรมะ
หรื อการนั งสมาธิประมาณครึ งชั วโมง ก่อนนอน รวมทั งจั ดสถานทีนอนให้สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่
ร้อนอบอ้าว
9. ควรปรึ กษาแพทย์ เพือให้การบํ าบัดรักษาต่อไปหากอาการนอนไม่หลั บยั งคงอยู่เป็ นเวลานาน
5. ปัญหาภาวะสมองเสือมทีพบในผู ้สูงอายุ
ภาวะสมองเสือมทีพบได้บ่อยในผู้ สูงอายุเกิดจากการเสือมสลายของเซลล์สมองทีเรี ยกว่า โรคอั ล
ไซเมอร์ โดยโอกาสเสียงต่อการเป็ นโรคสมองเสือมจะสูงขึ นตามอายุทีเพิ มมากขึ น โดยเฉพาะผู้ สูงอายุทีมี
ประวั ติพ ั นธุกรรมโรคนี ในครอบครัว หรื อเป็ นโรคทางกายบางอย่าง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน
เป็ นต้น อั ลไซเมอร์เป็ นโรคทีรักษาไม่หายขาด อาการทีพบมั กเกิดขึ นช้าๆ ค่อยเป็ นค่อยไป และรุ นแรงขึ น
ตามระยะเวลาการป่ วย อาการทีสําคัญของภาวะสมองเสือมได้แก่ การเสือมของสติปัญญา ความจํ า การคิด
อย่างมีเหตุมีผล การเรี ยนรู้ และการใช้ภาษา ซึ งจะทํ าให้เกิดความผิดปกติอย่างมากของอารมณ์ บุคลิกภาพ
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ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวั ตรประจํ าวั น
และการเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคม
ตามมา
อาการแรกเริ มทีสามารถสังเกตได้และพบบ่อยทีสุดคือ อาการหลงลืม โดยเฉพาะเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจํ าวั นทีเพิ งเกิดขึ นได้ไม่นาน เช่น รับประทานอาหารไปแล้ วแต่บอกว่ายั งไม่ได้ รับประทาน ลืม
รับประทานยา ลืมชือคน คิดคํ าศั พท์บางคํ าไม่ออก ลืมว่าวางของไว้ ทหีไ น หลงทิศทางกลั บบ้านไม่ถูก
สับสนเรื องเวลาระหว่างกลางวั นกลางคืน มั กจะพูดซํ า ๆ ซาก ๆยํ าคํ าถามคํ าตอบเพือให้ตนเองแน่ใจ เมือ
อาการรุ นแรงขึ นอาจจํ าบุคคลในครอบครัวไม่ได้ อ่านหนังสือไม่ออก อาบนํ าแต่งตัวเองไม่ได้ หรื อใช้ของ
ผิดประเภท เช่น นําหวีไปหั นของ เป็ นต้น รวมทั งมีบุคลิกภาพเปลียนแปลงไป เช่น กลายเป็ นคนก้าวร้าว
หงุดหงิดฉุนเฉียว แยกตัวไม่เข้าสังคม เป็ นต้ น จนท้ายทีสุดจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวั ตรประจํ าวั นต่างๆ ได้เลย อาจนอนนิ งๆ อยู่บนเตียง ไม่เคลือนไหว และอาจเสียชีวิตได้ จาก
ภาวะแทรกซ้อนจากการนอนนานๆ เช่น ติดเชื อทีปอด เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าโรคอั ลไซเมอร์จะรักษา
ไม่หาย แต่ก็มีวิธีการการป้ องกันโดยการชะลอความเสือมของเซลล์สมองอั นเป็ นสาเหตุสําคัญของโรคอั ลไซ
เมอร์ได้ด ังนี
5.1 รับประทานอาหารทีช่วยลดและชะลอความเสือมของเซลล์สมอง และช่วยบํ ารุ งการ
ทํ างานของสมอง ได้แก่ ธัญพืชต่างๆ จมูกข้าวสาลี ถั วลิสง ข้าวกล้ อง มั นฝรั ง กล้ วย กะหลํ าปลี นมสด ควร
รับประทานผั กและผลไม้ มากๆ เพือเพิ มสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติ รับประทานปลาทะเลสัปดาห์ละ
2-3 ครั ง เพือเพิ มกรดโอเมกา3 และดืมนํ าอย่างน้อยวั นละ8 แก้ว หลีกเลียงการรับประทานอาหารทีมีไขมั น
สูงจากสัตว์บก กะทิ นํ ามั นมะพร้าว อาหารรสเค็มจัด หวานจัด ของหมั กดอง อาหารทีใส่ผงชูรส เครื องดืมชา
กาแฟ โคล่า และควบคุมนํ าหนักตั วไม่ให้มากหรื อน้อยเกินไป
5.2 อาศั ยอยู่ในแหล่งทีมีอากาศบริ สุทธิ ถ่ายเทสะดวก สะอาด ไม่แออั ด ไม่มีมลภาวะฝุ ่ น
ละออง สารเคมี หรื อเสียงดังเกินไป
5.3 ออกกํ าลั งกายในสถานทีทีมีอากาศบริ สุทธิ อย่างสมํ าเสมอ อย่างน้อ3ย วั น/สัปดาห์ โดย
เลือกกิจกรรมทีเหมาะกับสภาพร่ างกาย เช่น เดินเล่นนอกบ้านในเวลาเช้าหรื อเย็น วิ งเหยาะๆ เล่นโยคะ รํา
มวยจีน หรื อไทเก๊ก เป็ นต้น
5.4 นอนหลั บพั กผ่อนอย่างเพียงพอ เพือมิให้สมองทํ างานหนักหรื อเหนือยล้ ามากเกินไป
5.5 หลีกเลียงการเกิดภาวะเครี ยดหรื อรู้จ ักวิธีการผ่อนคลายความเครี ยด
เนืองจากความเครี ยดที
รุ นแรงหรื อยาวนานเกินไปจะส่งผลให้สมองมีการทํ างานผิดปกติ และควรงดการสูบบุหรี และ
แอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด
5.6 เข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคมเพือกระตุ ้นความตืนตัวของสมองในการได้ทดลองประสบการณ์
ใหม่ๆ เช่น ร้องเพลง เล่นเกม เต้นรํา ฯลฯ
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5.7 ฝึ กฝนการใช้ความคิด หรื อฝึ กความจํ าอย่างสมํ าเสมอ เพือกระตุ ้นการทํ างานของเซลล์สมอง
เช่น การอ่านหนังสือ การเล่นดนตรี การเรี ยนรู้สิ งใหม่ ฝึ กการทดสอบความจํ า การคิดคํ านวณ
รวมทั งการเล่นเกมส์ต่างๆ เช่น ปริ ศนาอั กษรไขว้ หมากรุ กเป็ นต้น
5.8 เขียนวิธีการใช้งานเครื องมือเครื องใช้ต่างๆ ในบ้านเอาไว้เขียนโน้ตช่วยจํ ากิจกรรมต่างๆ ทีต้อง
ทํ า และไม่เปลียนแปลงสถานทีจัดวางสิ งของบ่อยๆ

10. การดูแลช่ วยเหลือแบบประคับประคองและการดูแลผู้สูงอายุระยะสุ ดท้ าย
อาจารย์ อุมาภรณ์ ไพศาลสุ ทธิเดช

วัฏฏะจักรของชีวิต คือ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ชีวิตของมนุษย์ ทุกคนทีเกิดมามีคุณค่า มีความหมาย
เมือการเดินทางของชีวิตมาถึงช่วงสุดท้ายก่อนทีต้องจากโลกนี ไป ทํ าอย่างไรจึงจะสามารถใช้ชีวิตทีเหลือยอู่
ให้มคี วามสุขทีสุดตามอั ตภาพและพร้อมทีจะเผชิญและเดินทางผ่านความตายได้อย่างสงบและสมศั กดิ ศรี
ของความเป็ นมนุษย์
การดูแลแบบ ประคับประคอง (Palliative care ) เป็ นการดูแลผู้ ป่วยทีโรคอยู่ในระยะลุกลามเกิน
จะรักษาให้หายได้ และมีข ้อบ่งชี ทางการแพทย์ ว่าจะต้องเสียชีวิตในเวลาไม่นาน
มั กเป็ นผู้ ป่วยทีอยู่ใน
ระยะสุดท้าย และเป็ นการดูแลอย่างต่อเนือง ครบองค์รวม( continuing and holistic care)และครอบคลุม ทั ง
ผู้ ป่วย ครอบครัว และผู้ ดูแลผู้ ป่วย ให้การดูแลรักษาอย่างเต็มทีด้วยความรักและเมตตา เพือลดความทุกข์
ทรมานและเพิมคุณภาพชีวิตทียั งเหลืออยู่ให้แก่ผู้ ป่วยและญาติ
เป้าหมายในการดูแลช่ วยเหลือผู ้ป่วยระยะประคับประคอง
1.
2.
3.
รายบุคคล
4.

มุ่งประโยชน์ต่อตั วผู้ ป่วยเป็ นหลั กมิใช่ต ัวโรค
มุ่งบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานทั งด้านร่ างกาย จิตสังคมและจิตวิญญาณ
ให้การดูแลรักษาด้วยความรัก เมตตา เอื ออาทร ครอบคลุมทุกด้านอย่างจริ งใจและเน้นเฉพาะ

เพิ มคุณภาพชีวิตให้ผู้ ป่วยและครอบครัว ให้การดูแลช่วยเหลือตั งแต่เริ มต้นเจ็บป่ วยจน
วาระสุดท้าย
5. จัดให้มีระบบการช่วยเหลือคํ าจุนครอบครัวผู้ ป่วยทุกสภาวะการณ์
6. ถือว่า “ความตาย” เป็ นขบวนการปกติของธรรมชาติ เป็ นสัจธรรมทีทุกชีวิตต้องสัมผั ส
ไม่ควรพยายามเร่ งรัดหรื อเหนียวรั งความตายจนเกินกว่าเหตุ
ปัญหาทีพบบ่ อยในการดูแลผู ้ป่วยระยะสุ ดท้ าย
ด้ านผู ้ป่วย: ปัญหาทีพบบ่อยมีหลายด้ าน
1. ปัญหาด้ านร่ างกาย ต้องการรับการดูแลตอบสนองเกียวกับ
1.1 ภาวะการปวดและการควบคุมหรื อบรรเทาความปวด
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1.2 การนอนหลั บและการพั กผ่อน
1.3 ภาวะการเคลือนไหวด้านร่ างกาย
1.4 ภาวะทางระบบหายใจ
1.5 ภาวะสมดุลของอาหารและนํ า
1.6 ภาวะการคลืนไส้-อาเจียน
1.7 ภาวะทางระบบขับถ่าย
1.8 ความสะอาดทั วไปของร่ างกายและความสุขสบาย
2. ปัญหาด้ านจิตสังคม และจิตวิญญาณ มั กพบผู้ ป่วยมีสภาพจิตใจดังนี
2.1 อารมณ์หวั นไหว
2.2 จิตใจว้ าวุ่น หวาดกลั ว
2.3 กลั วถูกทอดทิ ง
2.4 กลั วหายใจไม่ออก
2.5 กลั วหลั บไม่ตืน
2.6 กลั วการตายและผลของความตาย
2.7 กลั วการพลั ดพรากจากบุคคลทีรัก
2.7 มีความผูกพั นห่วงใยในทรัพย์ สมบัติ
ฯลฯ
3. ปัญหาความพร่ องในการดูแลตนเอง (Self– Care deficit) มีส่วนทํ าให้ผู้ ป่วยเกิด
3.1 ความเครี ยดและมีความวิตกกังวลหลายด้าน
3.2 กลั วเป็ นภาระต่อครอบครัว
3.3 สูญเสียความมีคุณค่าในตัวเอง
ฯลฯ
4. ปัญหาด้ านเศรษฐกิจ มีผลกระทบทั งทางตรงและทางอ้ อมต่อภาวะความเจ็บป่ วยของผู้ ป่วย ทํ า
ให้ไม่สามารถประกอบอาชีพ เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจภายในครอบครัว เนืองจากมีรายจ่ายเพิ มขึ น ทํ า
ให้ผู้ ป่วยมีความเครี ยดมากขึ น
ด้ านผู ้ดูแลและครอบครัว: ปัญหาทีพบบ่ อยมีหลายด้ าน
1. มีทัศนคติทีไม่ชั ดเจนหรื อไม่ถูกต้องเกียวกับการดูแลผู้ ป่วยระยะสุดท้าย
2. ข้อมูล ความรู้และทักษะต่างๆทีใช้ในการดูแลผู้ ป่วยระยะสุดท้ายไม่มีหรื อมีไม่เพียงพอ
3. ความรัก ความผูกพั นระหว่างผู้ ป่วยผู้ ดูแลและครอบครัวไม่มีหรื อมีน้อยมากทํ าให้รับ
การดูแลไม่ดีพอ
4. ผู้ ดูแลและครอบครัว จํ าเป็ นต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้านเนืองจากมีปัญหาเศรษฐกิจ
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การเปลียนแปลงด้ านร่ างกายเมือเข้าสู ่ ภาวะสุ ดท้ ายของชีวิต: ถ้ าผู้ ดูแลมีความรู้ความเข้าใจในการ
เปลียนแปลงต่างๆ ย่อมสามารถให้การดูแลช่วยเหลือผู้ ป่วยทีอยู่ในภาวะสุดท้ายได้ ซึ งมีรายละเอียดดังนี
1. อ่อนเพลีย ง่ วงซึม สติสัมปชัญญะลดลง : อวั ยวะต่างๆภายในร่ างกายเริ มเสือมสภาพลงพร้อมๆ
กัน ทํ าให้ความเป็ นกรดด่างในร่ างกายไม่สมดุล ร่ างกายทํ างานได้น้อย พลั งงานทีผลิตได้มีน้อยและเก็บไว้
ใช้ก ับอวั ยวะส่วนอืนทีจํ าเป็ น ผู้ ป่วยมั กนอนหลั บทั งวั น ง่วงซึมไม่ค่อยตืน ควรให้ผู้ ป่วยได้ พนในระยะ
ั กผ่อ
นี ให้เต็มที ไม่ควรปลุกให้ตืน แต่อย่างไรก็ตามอย่าทิ งผู้ ป่วยไว้ ตามลํพัาง ควรมีญาติอยู่ใกล้ ชิด ใช้เวลา
พูดคุยและสัมผั สให้ผู้ ป่วยเกิดความรู้สึกอบอุ่นและมีความสุข
2. มือเท้าเย็น ผิวหนังเป็ นจํ า การไหลเวียนเลือดน้ อยลง: ส่งผลให้ความดันเลือดตํ า ชีพจรเต้ นเร็ ว
ปลายมือปลายเท้าเย็น เขียวซีด ผิวหนังเป็ นจํ าๆ ควรดูแลห่มผ้ าห้ใความอบอุ่น
3. ปัสสาวะออกน้ อยลง สีเข้ มขึน : เนืองจากเลือดไปเลี ยงร่ างกายน้อยลง
4. การหายใจผิดปกติ : ผู้ ป่วยอาจหายใจตื นๆ หยุดหายใจเป็ นช่วงๆ หรื อหายใจเร็ วกระชั นแบบ
หอบเหนือย สาเหตุเนืองจากภาวะความเป็ นกรดด่างในเลือดผิดปกติ การใส่ท่อช่วยหายใจหรื อสายคาจมูก
เพือให้ออกซิเจนจึงไม่มีประโยชน์ เพราะแท้จริ งแล้ วผู้ ป่วยไม่ได้ ขาดอากาศ
แต่มีภาวะเลือดเป็ นพิษ
ภายหลั งจากอวั ยวะต่างๆเสือมสภาพลง
5. กินดืมลดลง กลืนลําบาก นําลายสอ เสมหะในคอมีมากขึน : เนืองจากระบบประสาทอั ตโนมั ติ
ทํ างานผิดปกติ
กล้ ามเนื อทีใช้ในการกลืนและกล้ ามเนื อระบบทางเดินอาหารทั งระบบจะหยุดทํ างาน
ร่ างกายจึงไม่สามารถกิน ย่อย และดูดซึมอาหารได้ตามปกติ สมองสั งให้การอยากอาหารลดลง ญาติจะ
กระวนกระวายเมือเห็นผู้ ป่วยกินได้น้อยลง กลั วจะทํ าให้ผอมแห้งและตายเร็ วขึ น แท้จริ งแล้ วอาการทีไม่
อยากกินนันเป็ นอาการแสดงอย่างหนึ งของกระบวนการตาย ไม่ใช่สาเหตุจากผู้ ป่วยดื อหรื อญาติดูแลไม่ดี
ยิ งบังคับให้กินก็จะรู้สึกผิดด้ วยกั นทั งสองฝ่ าย เมือร่ างกายไม่รับอาหารแล้ ว การพยายามยั ดเยียดให้าหาร
อ
ทางสายยาง ควรพิจารณาเป็ นรายๆ เพราะอาจไม่ท ํ าให้ผู้ ป่วยมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ น แต่กลั บอาจทํ าให้
เพิ มความทรมานจากความเจ็บปวด การสําลั ก อาการอืดแน่นท้อง ญาติผู้ ดูแลควรให้อาหารในปริ มาณ
น้อยๆเท่าทีผู้ ป่วยรู้สึกอยากและกินได้ ถ้ าผู้ ป่วยไม่กินก็แสดงว่าร่ างกายไม่รับอาหารแล้ ว
6. กระสับกระส่ าย สับสนกระวนกระวาย ประสาทหลอน: เนืองจากมีการเปลียนแปลงสารเคมีใน
เลือด ทํ าให้เลือดมีความผิดปกติ ผู้ ป่วยบางรายมีอาการเพ้ อ เอะอะโวยวาย เห็นญาติทีตายแล้ วมารายล้ อม
บางรายยํ าคิดถึงเหตุการณ์ความผิดพลาดทีเคยกระทํ าในอดีตซึ งเก็บค้างในใจเป็ นเวลานาน ถ้ ามีอาการหวาด
ผวารุ นแรง ควรปรึ กษาแพทย์ เพือให้ยานอนหลั บได้
7. สติสัมปชัญญะช่ วงสุ ดท้ าย : บางรายอาจมีอาการตืนได้สติ พูดคุยรู้เรื องเหมือนไม่ได้เป็ นอะไร
เลยต่อได้อีกช่วงสั นๆ ก่อนจะจากไปอย่างถาวร ( มีผู้ อธิบายว่า อาจเป็ นพลั งงานช่วงสุดท้ายทีเก็บไว้ ใช้
เพือให้ญาติๆได้กล่าวลา
เป็ นการจากไปอย่างมีความสุขทั งผู้ ตายและญาติทียั งอยู่ )
ปัจจัยทีมีผลต่อการปรับตัวเข้ าสู ่ สมดุล( 3 balancing factors ) ของผู ้ป่วยระยะสุ ดท้ าย
1. การรับรู้ (perception ) ต่อเหตุการณ์ทีเกิดขึ น
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2. การได้รับความดูแลช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัว ญาติ เพือนสนิท องค์กรในชุมชน
( social or situation support system ) เจ้าหน้าทีในทีมสุขภาพ
3. การใช้วิธีการแก้ปัญหาตามความถนัดของแต่ละบุคคล
(coping techniques and problem –solving skills )
หลักสําคัญ 7 ประการในการดูแลช่ วยเหลือผูป้ ่ วยระยะสุ ดท้ าย
1. ความสะอาด การรักษาความสะอาดทั วร่ างกายเป็ นสิ งจํ าเป็ น รวมถึงเสื อผ้ า เครื องนุ่งห่ม และ
สิ งแวดล้ อมต่างๆรอบตัวผู้ ป่วย
2. ความสบาย ผูป้ ่ วยระยะสุดท้ายมั กมีอาการแทรกซ้อนต่างๆ เช่น มีอาการหอบเหนือย ปวดเจ็บ
ทรมาน เป็ นต้น ผู้ ป่วยควรได้ รับการช่วยเหลือบรรเทาอาการต่างๆทีมี ให้สามารถใช้ชีวิตประจํ าวั นได้สุข
สบายตามสมควร
3. ความสงบ ผู้ ป่วยระยะสุดท้ายมั กมีสภาพจิตใจและอารมณ์แปรปรวน มีความไม่แน่นอนของ
อารมณ์ เปลียนกลั บไปกลั บมาบ่อยครั งตั งแต่ การปฏิเสธ โกรธ ซึมเศร้า ต่อรองและการยอมรับสภาพ
ความเจ็บป่ วยในวาระสุดท้าย ดังนั นผู้ ดูแลควรเข้าใจพฤติกรรมต่างๆของผู้ ป่วยในการเผชิญกับภาวะวิกฤติ
ของชีวิต การปรับสภาพจิตใจเพือให้เกิดความสงบ สามารถเผชิญกับเหตุการณ์ความจริ งทีเกิดขึ นและ
ควบคุมสภาพการณ์ให้ผ่านพ้ นไปด้ วยดี
4. การสงเคราะห์ ผู้ ป่วยควรได้รับการดูแลช่วยเหลือแบบองค์รวมและต่อเนืองตราบจนถึงวาระ
สุดท้ายของชีวิต แหล่งประโยชน์ต่างๆทีจะให้การช่วยเหลือ เช่น สมาชิกภายในครอบครัว ญาติมิตร
เพือนสนิท ผู้ ดูแล เจ้าหน้าทีทีมสุขภาพทีเกียวข้อง มูลนิธิ สถานสงเคราะห์ เป็ นต้น
5. การสือสาร ผู้ ป่วยควรมีโอกาสได้ระบายความคิด ความรู้สึกต่างๆ เช่น ความรู้สึกกลั ว
ความรู้สึกเสียใจ ความห่วงใยกังวลเรื องต่างๆ เป็ นต้น การทีผู้ ป่วยมีโอกาสได้สือสารความรู้สึกต่างๆ มี
ส่วนช่วยให้ผู้ ป่วยรู้สึกไม่โดดเดียว ไม่ถูกทอดทิ งให้เผชิญความเครี ยดหรื อความทุกข์มานเพียงคนเดียว
6. การมีศักดิ ศรี ควรเปิ ดโอกาสให้ผู้ ป่วยได้มีส่วนรับรู้และตัดสินใจเกียวกับแผนการ
รักษาพยาบาล เพือให้ผู้ ป่วยเกิดความรู้สึกภูมิใจและดํ ารงคุณค่าในตนเองเพราะได้ใช้สิทธิแห่งตน
7. การสังเสีย ผู้ ป่วยควรมีโอกาสได้บอกเล่าถึงความต้องการ ความวิตกกังวลหรื อความห่วงใยใน
เรื องต่างๆ เช่น ความห่วงใยบุตรซึ งยั งอยู่ในวั ยเยาว์ การจัดแบ่งทรัพย์ สมบัติ การสะสางภารกิจต่างๆทีคั ง
ค้าง การจัดงานศพในรู ปแบบทีผู้ ป่วยต้องการ เป็ นต้ น การมีโอกาสตอบสนองความต้องการทีเป็ นไปได้ใน
เรื องต่างๆจะช่วยลดความวิตกกังวลและมีส่วนช่วยให้ผู้ ป่วยเตรี ยมความพร้อมในการจากไปด้วยความสงบ
สันติสุข.
สรุ ป ผู้ ป่วยระยะสุดท้ายควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองอย่างต่อเนืองและเป็ นองค์รวม เพือบรรเทา
อาการทุกข์ทรมานต่างๆ
เป็ นการดูแลให้มีความสุขสบายเพือคุณภาพชีวิตของผู้ ป่วยทีเหลืออยู่ให้ดีทีสุด
เท่าทีจะเป็ นไปได้ เปิ ดโอกาสให้ผู้ ป่วยได้เตรี ยมความพร้อมในการเผชิญความตายอย่างสงบและสมศั กดิ ศรี
ของความเป็ นมนุษย์ ช่วงเวลานี เป็ นเวลาทีสําคัญทีผู้ ดูแ/ล ครอบครัวควรได้แสดงออกถึงความรัก ความ
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เมตตา ความเอื ออาทร ความอดทน และความเสียสละให้ก ับผู้ ป่วย โดยตระหนักถึงความสําคัญของ
ระยะเวลาทีเหลืออยู่น้อยของผู้ ป่วยและให้การช่วยเหลือเพือตอบสนองความต้องการพื นฐานทั งด้านร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ ในด้านผู้ ดูแลนอกจากให้การดูแลผู้ ป่วยแล้ วยั งต้องดูแลสุขภาพ
ร่ างกายและจิตใจของตนให้มีสุขภาวะทีแข็งแรง เพือจะได้มีพลั งในการดูแลผู้ ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพใน
ระยะยาวต่อไป
 อันสังขารร่ างกายนั นไม่เทียง
จงทําดี แต่วันนี อย่ารีรอ
 จงใช้ ชีวิตวันนี ให้เหมือนเป็น

สุ ดบ่ ายเบียงบั นปลายต้องตายหนอ
รู ้ จักพอ ก่อสุ ข ทุกกาลเอย
วันสุ ดท้ ายของเรา
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