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5 การเปลี่ยนแปลงที่สำ คัญ
ของร่างกายผู้สูงอายุ

“การดแูลผูส้งูอายนุัน้มคีวามพเิศษ... เพราะทา่นไมใ่ช่เพียง
ผู้ใหญ่อายุมากเท่านั้น”

การดูแลผู้สูงอายุมีความละเอียดอ่อน	 และมีข้อแตกต่าง
จากคนในวัยอื่น	การดูแลอย่างรอบด้านด้วยความใส่ใจ	ถือเป็น
สว่นสำาคญัท่ีสดุในการดแูลผูส้งูอาย	ุหมอมคีำาแนะนำาด	ีๆ 	เกีย่วกบั 
การดูแลผู้สูงอายุมาฝากกันครับ

ความเอาใจใสใ่นรายละเอยีด	ทัง้รา่งกายและจติใจ	เปน็สว่น 
สำาคญัทีส่ดุในการดูแลผูส้งูอาย	ุเน่ืองด้วยผูส้งูอายมุคีวามแตกตา่ง
กับช่วงวัยอื่น	ในด้านต่าง	ๆ 	5	ข้อ	ดังนี้ครับ

12 ไกลแก่แค่รู้ก่อน เคล็ดลับง่าย ๆ  รู้ไว้ใช้เพื่อไกลแก่
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1 ระบบการทำ งานลดลง

ความยืดหยุ่น	 และความแข็งแรงของอวัยวะภายในลดลง	
ไม่ว่าจะเป็นลักษณะหรือการทำางานของผิวหนัง	 เส้นเลือด	 หัวใจ	
ไต	สมอง	ระบบทางเดินอาหาร	รวมไปถึงประสาทสัมผัสทั้งห้า

2 การเจ็บป่วย

อาการป่วยในระบบต่าง	ๆ 	 อาจแสดงออกมาแตกต่าง 
จากวัยอื่น	 เนื่องจากการไม่ยอมรับและไม่ รับรู้ถึงสภาพ 
การเปลีย่นแปลงของร่างกาย	ทำาใหผู้สู้งอายุรบัรูอ้าการไดไ้มช่ดัเจน	
และรับรู้ได้ช้าลง

3 มีภาวะเจ็บป่วยร่วมกันหลายโรค  

อวัยวะต่าง	ๆ 	 เก่ียวเนื่องกันกับหลายระบบ	 เม่ือมีการ 
เจ็บป่วยขึ้น	 ก็อาจจะไปกระทบกับอีกระบบหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยง 
ไม่ได้

13
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4 กินยาหลายชนิดร่วมกัน   

ยารกัษาโรคแตล่ะโรคนัน้อาจสง่ผลขา้งเคียงต่ออวัยวะอ่ืน	ๆ  
รวมถงึการออกฤทธิข์องยาแต่ละตัว	อาจมฤีทธิเ์สริมหรือตา้นกนัเอง
ก็ได้	เพราะฉะนั้น	การใช้ยาในแต่ละครั้ง	จึงควรมีการติดตามผล	
และใชอ้ยา่งระมดัระวงั	เพราะสิง่สำาคญัคอื	การใชย้าตามความจำาเป็น

5 สภาวะจิตใจและสังคมแวดล้อมของผู้สูงอายุ    

แตกต่างกับช่วงวัยอื่นอย่างชัดเจนเลยครับ	โดยมักจะพบ	
ภาวะเครียดและซึมเศร้าได้บ่อย	 จากการขาดคนเล้ียงดูหรือคน
คอยบริบาลดูแล	รวมถึงสภาพแวดล้อมที่บ้าน	และพื้นที่ที่ผู้สูงวัย 
ใช้ชีวิตประจำาวัน

ทั้ง 5 ข้อนี้ มีส่วนสำาคัญในการประเมินและดูแลผู้สูงวัย
อย่างรอบด้าน ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี จิตใจผ่องใส และ 
สุขภาวะที่สมบูรณ์

14 ไกลแก่แค่รู้ก่อน เคล็ดลับง่าย ๆ  รู้ไว้ใช้เพื่อไกลแก่
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ห่างไกลความดันโลหิตสูงได้ง่าย ๆ   
Part 1 (รู้เท่าทัน)

ท่ีผ่านมา...	 หมอได้มีโอกาสดูแลผู้สูงวัยที่มีปัญหา 
ความดันโลหิตสูงมาพอสมควร	 ถึงแม้ว่าคนไทยในปัจจุบัน 
จะเริม่ใสใ่จสขุภาพและดแูลตวัเองมากขึน้	รวมไปถงึอาหารการกนิ 
ที่เน้นสุขภาพ	 แต่ในความเห็นของหมอ	 ความดันโลหิตสูงก็ยัง 
นบัวา่เปน็ปญัหาสำาคัญท่ีพบได้บ่อย	และมรีายละเอยีดในการดแูล
ที่น่าสนใจหลายอย่าง	

จะว่าไปแล้ว...	 ความดันโลหิตสูงก็ถือว่าเป็นภัยเงียบ 
สำาหรับคนไทยอย่างมากนะครับ	 เนื่องจากความดันโลหิตสูง	 
สามารถสรา้งความเสยีหายใหก้บัทัง้หลอดเลอืดและอวยัวะภายใน	
ไม่ว่าจะเป็นภาวะแทรกซ้อน	 เช่น	 สมอง	 หัวใจ	 ไต	 ดวงตา	 
ในกรณีที่ไม่เคยตรวจสุขภาพเลย	 หรือควบคุมอาการได้ไม่ดี	 
จนท้ายที่สุดก็นำาไปสู่อวัยวะภายในล้มเหลว	 เกิดภาวะแทรกซ้อน
และนำาไปสู่การเสียชีวิตได้	 แล้วความดันโลหิตสูงคืออะไร	 
และเกิดขึ้นได้อย่างไร	หมอมีคำาตอบครับ

15
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สาเหตุ

ความดันโลหิตสูงเกิดได้จากหลายสาเหตุ	 แต่ในผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่เกิดจากเส้นเลือดแดงสูญเสียความยืดหยุ่นไป	 จนเกิด
การแขง็ตวั	เม่ือหวัใจบบีตวัและคลายตวัผา่นหลอดเลอืดทีผ่ดิปกต	ิ
จึงเกิดค่าความดันเกินมาตรฐานขึ้น	ถือได้ว่าผิดปกติ	

ความดันโลหิตสูงคือเท่าไร

หมออ้างอิงจากแนวทางเวชปฏิบัติความดันโลหิตสูง	 โดย
สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยปี	 2558	 ที่กำาหนดว่า	 
หากมคีา่ความดนัโลหติตวับนตัง้แต	่140	มลิลเิมตรปรอท	(mmHg)	
เป็นต้นไป	 และค่าความดันตัวล่างตั้งแต่	 90	 มิลลิเมตรปรอท 
ขึ้นไป	 ไม่ว่าจะค่าใดค่าหนึ่งหรือทั้งสองค่าที่สูง	 จะถือว่า 
เป็นความดันโลหิตสูง	โดยจะแบ่งความรุนแรงไปตามค่าความดัน 
ที่มากขึ้นด้วย	 ในการศึกษาคนไทยช่วง	 6-7	ปีที่ผ่านมา	พบว่า
ประชากรผู้ใหญ่	เป็นความดันโลหิตสูงราว	20	เปอร์เซ็นต์	แม้ว่า
จะวนิจิฉยัแลว้	แต่กย็งัมีถงึ	10	เปอร์เซ็นต์	ทียั่งไมไ่ดร้บัการรกัษา 
ซ่ึงความดันโลหิตสูงนั้นจะไม่มีอาการ	 จึงจำาเป็นต้องตรวจหา 
ความดันโลหิตสูงอยู่เสมอ

16 ไกลแก่แค่รู้ก่อน เคล็ดลับง่าย ๆ  รู้ไว้ใช้เพื่อไกลแก่
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การตรวจคดักรองความดนัโลหติสงู

การตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูงตามเกณฑ์ดังกล่าว	
จำาเปน็จะตอ้งทำาอยา่งถกูตอ้ง	โดยการวัดทีค่ลินกิหรอืโรงพยาบาล	
และเลือกใช้เครื่องวัดความดันแบบปรอทหรือชนิดอัตโนมัติ	 
ซึ่งจะต้องมีขนาดของแถบผ้ารัดแขน	 (Cuff)	 ที่เหมาะสม	 และ
อุปกรณ์หูฟังในการตรวจวัดความดัน	

เทคนคิสำ คัญในการเตรยีมตวักอ่นวัดความดนัโลหติ

	นั่งในท่าที่เหมาะสม	:	หลังพิงพนัก	เท้าติดพื้น
 	ก่อนวัดความดัน	ควรนั่งพักอย่างน้อย	5-10	นาที	

	งดดื่มชา	กาแฟ	และการพูดคุยช่วงก่อนทำาการตรวจ

หากพบว่าความดันโลหิตสูงกว่าปกติ	 แพทย์จะทำาการ
นัดหมายมาตรวจซ้ำาอีกครั้งหนึ่ง	 หลังจากตรวจคร้ังแรกราว	 
1-2	สัปดาห์	หากตรวจแล้วยังพบว่าผิดปกติอยู่	ตั้งแต่	2	ครั้ง 
ขึ้นไป	ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็นความดันโลหิตสูงครับ

17
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ห่างไกลความดันโลหิตสูงได้ง่าย ๆ   
Part 2 (กินอย่างไร)

การดแูลตนเองเพือ่ควบคมุและปอ้งกนัภาวะความดันโลหติสงู 
แบ่งออกเป็น	3	เสาหลัก	ที่ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำาคัญ	ดังนี้	

 เสาหลักที่ 1	:	เลือกอาหารอย่างถูกต้องเหมาะสม	
  เสาหลักที่ 2	:		เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

 เสาหลักที่ 3	:	การออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ	

ในบทนี้หมอจะเน้นเรื่องการเลือกอาหารเป็นหลักครับ	
เนื่องจากเป็นส่วนที่สำาคัญมาก	ผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง	ก็มักจะ 
มีปัญหาในการเลือกกินอาหาร	 เพราะแพทย์มักจะห้ามโน่นงดนี่ 
และให้ควบคุมความเค็มอย่างเคร่งครัด	 แต่หากคุณทราบ 
รายละเอียดในการเลือกอาหารอย่างเหมาะสมแล้ว	 ก็จะสามารถ 
นำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง	และจดจำาได้ง่ายขึ้นครับ	

18 ไกลแก่แค่รู้ก่อน เคล็ดลับง่าย ๆ  รู้ไว้ใช้เพื่อไกลแก่
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ซึ่งหมอมีวิธีเลือกกินอาหาร	 ท่ีจะเลี่ยงภาวะเค็มมาแนะนำา
พูดได้ว่าเป็นเคล็ดลับที่จะนำาไปปฏิบัติได้ทันทีเลย

1. กินไม่ปรุง
2. ไม่ซดน้ำ แกง
3. โควตา 2 ช้อนชา
4. หลีกเลี่ยงกลุ่มถนอมอาหาร
5. ทำ อาหารกินเองที่บ้าน

1 กินไม่ปรุง

อันน้ีพูดง่ายและสามารถทำาได้นะครับ	 หมอขอเน้นให้กิน
อาหารรสธรรมชาติ	 ไม่ผ่านการเติมแต่งรส	 โดยเฉพาะน้ำาปลา	
ซีอิ๊ว	 เครื่องปรุงรสเค็ม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้าวราดแกง	ที่มัก
จะมีพริกน้ำาปลาพ่วงมาด้วย	 หรือก๋วยเตี๋ยวที่คนไทยมักชอบกิน 
รสจัดจ้าน	 เส่ียงต่อการได้รับเกลือหรือความเค็มที่มากเกินไป	 
หมอแนะนำาให้เน้นกินอาหารที่สด	 สะอาด	 ไม่ผ่านการปรุงแต่ง 
มากนัก	จะเป็นการดีที่สุดครับ
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2 ไม่ซดน้ำ แกง

กรณีนี้เป็นเทคนิคที่ใช้กับอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวหรือ 
น้ำาเเกงครบั	เพราะโดยพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคสว่นใหญ่	มักจะใส่ 
เครื่องปรุงเพื่อปรับรสชาติ	ให้น้ำาแกงมีรสชาติเข้มข้นและมีรสเค็ม 
หมอแนะนำาให้เลี่ยงการซดน้ำาแกง	 และใช้ตะเกียบกินก๋วยเตี๋ยว	
เพื่อไม่ให้ได้รับน้ำาแกงในปริมาณที่มากเกินไป

3 โควตา 2 ช้อนชา

เริ่มต้นจากการทำาอาหารที่ไม่ปรุงรสอะไรเลย	 ให้แก่ 
ผู้สูงอายุหรือคนที่มีความดันโลหิตสูง	 ซ่ึงหมอให้โควตาปรุงรส 
อาหารได้	2	ช้อนชาต่อวัน

“ตักน้ำาปลาหรือซีอิ๊ว ใส่ถ้วยไว้ 2 ช้อนชาต่อวัน และให้ใช้
เครื่องปรุงรสจากถ้วยนี้ไปตลอดทั้งวัน...”

เทคนิคคือ	 ให้แตะน้ำาปลาหรือซีอิ๊วที่ลิ้นเพื่อให้รับรสชาติ
ก่อน	แล้วจึงค่อยกินข้าวและกับข้าวตามไป	จะทำาให้ได้รสชาติที่ดี	
อีกทั้งยังได้รับความเค็มไม่เกินกำาหนดอีกด้วย

20 ไกลแก่แค่รู้ก่อน เคล็ดลับง่าย ๆ  รู้ไว้ใช้เพื่อไกลแก่
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