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อาการ
ยอดฮิต!

คุณหรือคนใกล้ตัว
มีอาการเหล่านี้หรือเปล่า?

เตรียมพร้อมตั้งรับ! กลุ่มอาการและโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เรียนรู้สาเหตุเพื่อป้องกันการเกิด
อาการและโรค รวมทั้งรู้จักวิธีการดูแลรักษาเพื่อบรรเทาและหลีกเลี่ยงการเจ็บปวด



เวียน
ศีรษะ

เป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยมากอาการมักเป็นๆ 
หายๆ บางครั้งอาจมีอาการบ้านหมุน คลื่นไส้ อาเจียน 
ซึ่งสาเหตุของอาการเวียนศีรษะน้ันเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวกับ
การควบคมุการทรงตวัของร่างกาย อนัประกอบด้วย อวยัวะ
ทรงตัวในหูชั้นใน การมองเห็น ระบบประสาท ตลอดจน
สมองน้อยทีค่วบคุมการทรงตวั ระบบกล้ามเน้ือ และข้อต่อ

 โรคที่มีผลต่อระบบไหลเวียนโลหิต เช่น โรค
เบาหวาน โรคความดันสงู หรือโรคหวัใจ ทีท่�าให้เกดิ
การตีบของหลอดเลือด เลือดจึงไหลไปเลี้ยงอวัยวะ
ทรงตัวหูชั้นในได้ไม่ดี หรือไปเลี้ยงสมองที่ท�าหน้าที่
ควบคุมการทรงตัวได้ไม่เพียงพอ
 โรคที่มีผลต่อการท�างานของระบบประสาทรับ

ความรู้สึก เช่น โรคเบาหวาน โรคไตวาย ฯลฯ
 โรคที่มีผลต่อกล้ามเนื้อและกระดูก เช่น ข้อเสื่อม 
หรือเคยมีกระดูกหักมาก่อน ฯลฯ
 โรคของหูต่างๆ อาจท�าให้หูท�างานแย่ลง เช่น 
โรคน�้าในหูไม่เท่ากัน
 โรคอื่นๆ เช่น โรคต่อมไทรอยด์

แพทย์อาจให้ยามาทานแก้อาการ แต่ยาเหล่านีไ้ม่ควรใช้ตดิต่อกนัเป็นเวลานาน เพราะจะท�าให้การปรับตวัตาม
ธรรมชาตเิพือ่ลดอาการเวยีนศีรษะถูกกดโดยยา ท�าให้เกิดอาการเวียนศรีษะเร้ือรัง และอาจท�าให้เกดิการง่วงซมึ 
และแข็งเกร็ง สั่นเหมือนโรคพาร์กินสันได้

ข้อควรระวัง

สิ่งกระตุ้นอื่นๆ ที่ทำาใหสู้ญเสียการทรงตัวเร็วขึ้น

ทำาอย่างไรเมื่อรู้สึกเวียนศีรษะไม่หาย
 อันดับแรกต้องหาสาเหตุให้พบก่อนว่าเกิดจากอะไร โดยการไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา
 ส�าหรบัผูท้ีม่อีาการเดนิเซ เวียนศีรษะ ไม่ควรให้นัง่หรอืนอนอยูเ่พยีงอย่างเดยีว แต่ควรได้เดนิและท�ากจิวตัร
ประจ�าวันด้วย แต่ต้องมีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และไม่ควรพยุงเดินตลอดเวลา เพราะจะท�าให้ผู้สูงอายุไม่
สามารถเดินได้เองอีกต่อไป



กายบริหาร 
สิ่งที่ถูกมองข้าม

การท�ากายบริหารจะช่วยลดอาการเมื่อเกิดเวียนศีรษะและ
ท�าให้หายเร็วขึ้น โดยการบริหารสายตาและกล้ามเนื้อคอ 

ท�าครั้งละอย่างน้อย 15-30 นาทีขึ้นไป ท�าบ่อยๆ 
วันละกี่ครั้งก็ได้ เมื่อท�าไป 1-2 สัปดาห์จะเริ่มเห็นผล

โรค
กระดูกพรุน เป็นโรคที่พบในผู้สูงอายุทุกคนอันมีสาเหตุส�าคัญจากการท�างานของ

ฮอร์โมนที่ลดลง 

สิ่งกระตุ้นที่ทำาให้เป็นโรคกระดูกพรุน

 ไม่ได้รบัแคลเซยีมเพยีงพอ
 กรรมพันธุ์
 การใช้ยาส�าหรับโรคบางอย่าง
ท�าให้เกิดการลดความหนาแน่น
ของกระดูก เช่น ยาคอร์ติโซน 
ส�าหรบัโรคไขข้ออกัเสบ ยาเฮปารนิ 
ส�าหรับโรคหัวใจและความดัน
โลหิต
 การสูบบุหร่ีหรือดื่มสุราเป็น
ประจ�า

 ทานคาเฟอีน เช่น ดื่มชา หรือ
กาแฟ ซึง่มผีลท�าให้กระดกูเสือ่ม
ง่ายขึ้น
 ฮอร์โมนลดลง เช่น ในหญิงวัย
หมดประจ�าเดือน
 ขาดการออกก�าลังกาย
 ขาดวติามนิด ีเพราะในวติามนิดี
มีความจ�า เป ็นในการดูดซึม
แคลเซียมไปใช้



โรค
ข้อเสื่อม

เกดิจากการเปลีย่นแปลงทีก่ระดกูอ่อนผวิข้อเป็นหลกั โดยมกัเป็นทีต่�าแหน่งข้อ 
คอืมอีาการปวด และมกัเป็นหลงัจากท่ีมกีารใช้ข้อมากกว่าปกต ิอาจมอีาการ
เจบ็ด้านใดด้านหนึง่ของข้อได้ หรอือาจมอีาการบวมแดง แต่เมือ่ได้พักอาการ
ปวดก็จะลดลงหรือหายไป อาการจะเป็นๆ หายๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งานข้อ 
นอกจากนี้ยังมีอาการข้อฝืดเกิดขึ้นหากหยุดการเคลื่อนไหวข้อเป็นเวลานาน 
เช่น นั่งท่าเดียว นั่งขัดสมาธิ และนั่งพับเพียบฟังเทศน์ เป็นต้น

สิ่งกระตุ้นที่ทำาให้เป็นโรคข้อเสื่อม

 อายุที่มากขึ้น
 พันธุกรรมและโรคทางเมตาโบลิค เช่น โรคเก๊าท์
 เป็นโรคท่ีท�าให้เกิดข้ออักเสบ เช่น โรคข้อรมูาตอยด์
หรือข้ออักเสบติดเชื้อ
 การได้รบับาดเจบ็ของข้อ อาจมกีารเคลือ่นไหวข้อ
ซ�้าๆ หรือมีน�้าหนักที่กดทับลงผิดข้อ ก็มีโอกาสเกิด
ข้อเสื่อมได้

 อาชีพการงานที่มีการใช้นิ้วมือมาก
 ความอ้วน พบว่า คนอ้วนมโีอกาสเกิดโรคข้อเสือ่ม
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเพศหญิงซึ่งมักเป็นที่ข ้อรับ
น�้าหนัก เช่น ข้อเข่า เป็นต้น
 กล้ามเนื้อต้นขาเหนือเข่าอ่อนแรงหรือลีบจะมี
โอกาสเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมสูงขึ้น

ทำาอย่างไรให้ห่างไกล
โรคกระดูกพรุน

 ออกก�าลังกายเป็นกิจวัตร
 เมื่อมีความเจ็บป่วยไม่ว่าสาเหตุใด ควรรีบท�า

กายภาพบ�าบัด หรือเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้

 รบัประทานอาหารท่ีมแีคลเซียมสงู เช่น ปลากระป๋อง 
ปลาเล็กปลาน้อย หรือดื่มนมพร่องมันเนย ผักผลไม้ 
เป็นต้น
 งดดื่มสุราและสูบบุหรี่
 หลกีเลีย่งการซือ้ยารับประทานเอง เช่น ยาลูกกลอน 

เพราะมักมีสารสเตียรอยด์ผสมอยู ่  จะท�าให ้
กระดูกพรุนโดยไม่รู ้ตัว



ทำาอย่างไรให้ห่างไกล
โรคข้อเสื่อม

 หมัน่ออกก�าลังกาย บรหิารกล้ามเนือ้
ให้แข็งแรง
 การนั่ งส ้วมไม ่ควรนั่ งยอง ควร

ปรับเปลี่ยนเป ็นชักโครก หรือหา
ม้าสามขา มาคร่อมบนส้วมซึม

 ไม่ควรนั่งกับพื้น หรือท�ากิจกรรมที่
ต้องก้มเป็นเวลานาน เช่น ถูบ้าน ควร
เปลี่ยนเป็นใช้ไม้ม็อบแทน
 หลีกเล่ียงการขึ้นบันไดหรือที่สูงชัน
 หลีกเลี่ยงการยกของหนัก
 หากมีน�้าหนักตัวมากหรืออ้วน ควร
ควบคุมอาหารและออกก�าลังกาย
สม�่าเสมอ

TIPS
หากมอีาการปวดข้อมาก ให้ใช้กระเป๋าน�า้ร้อน
ห่อผ้าขนหนูประคบรอบๆ บริเวณข้อ จะช่วย
บรรเทาได้ดี

โรค
สมองเสื่อม

เป็นโรคที่มักพบในผู้สูงอายุที่เกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งแก้ไขได้ เช่น 
เกิดจากการขาดสารอาหารบางชนดิ หรอืแก้ไขไม่ได้ เช่น โรคอลัไซเมอร์

ผู้ที่อาจเป็นโรคสมองเสื่อมจะมีอาการ...
 มักลืมเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆ ไม่นาน ขณะที่ความจ�าเรื่องเก่า
ในอดตียงัดอียู ่ ท�าสิง่ทีเ่คยท�าเป็นประจ�าไม่ได้ มกัถามซ�า้ๆ ในเร่ืองที่
เพ่ิงบอกไป สับสนเรื่องวัน เวลา สถานที่ พฤติกรรม อารมณ์ และ
บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงจากเดิม 
 จริงอยู่ที่ว่าอาการหลงลืมมักเป็นเรื่องปกติของผู้สูงอายุและอาจ
ไม่ได้เป็นโรคสมองเส่ือม แต่หากรู้สึกว่ามีอาการที่น่าสงสัยเหล่านี้ก็
ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีป้องกันและรักษาได้ทันท่วงที

ม้าสามขา



TIPS
สำาหรับ
ผู้ดูแล

ผู้ดูแลต้องมีความอดทนและมีความยืดหยุ่นกับการดูแล
ผู้ป่วยโรคนี้เป็นอย่างมาก เพราะผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคน้ีจะ
มีขีดจ�ากัดหลายด้าน เช่น หิวอาหารไม่เป็นเวลา เดินช้า 
พูดช้า ตัดสินใจช้า และต้องให้ก�าลังใจผู ้สูงอายุ อย่า
ดุด่าว่ากล่าวให้ท่านเกิดความท้อแท้และหมดก�าลังใจ 

ทำาอย่างไรให้ห่างไกล
โรคสมองเสื่อม

 งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 ระวังเรื่องการใช้ยาเอง ควรให้แพทย์เป็นผู้ส่ังยา
ทุกคร้ัง และควรน�ายาที่รับประทานเป็นประจ�าไป
ให้แพทย์ดูเพื่อกันการสั่งยาซ�้าซ้อน
 ระมัดระวังการเกิดอุบัติ เหตุที่ส ่งผลกระทบ
กระเทือนศีรษะ
 หมั่นไปตรวจสุขภาพเป็นประจ�าทุกปี และเจาะ
เลือดตรวจหาเบาหวานและไขมันในเลือดสูง

 หม่ันออกก�าลังกายเป็นประจ�า
 หากิจกรรมที่ท�าให้ผ่อนคลายความตึงเครียด
และชะลอภาวะสมองเสื่อม เช่น ดนตรีบ�าบัด 
เต้นร�า เล่นเกมฝึกสมอง กลิ่นบ�าบัด และการ
ออกก�าลังกายที่ฝ ึกความสัมพันธ ์ของร ่างกาย
และการส่ังงานของสมองซีกซ้ายและขวา

 ตั้งสมาธิกับส่ิงท่ีท�าและพยายามนึกสร้างภาพในใจเม่ือต้องจดจ�าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 เลือกจ�าเฉพาะข้อมูลท่ีส�าคัญเท่าท่ีจ�าเป็นเท่านั้น
 พกสมุดบันทึกติดตัวตลอดเวลา

เทคนิคพัฒนาความจำา



โรค
ซึมเศร้า

เป็นอาการเจ็บป่วยทางจิตใจท่ีส�าคัญซ่ึงไม่อาจมองข้ามได้ เพราะ
โรคซึมเศร้าเป็นสาเหตุหนึ่งของการฆ่าตัวตาย

สิ่งกระตุ้นที่ทำาให้เป็นโรคซึมเศร้า
 การเปลี่ยนแปลงของสารสื่อประสาทในสมอง 
 โรคทางกายบางอย่าง การได้รับยาหลายขนานทีท่�าให้เกดิอารมณ์เศร้า 
 การสูญเสียสิ่งมีค่าในชีวิต เช่น คู่ชีวิต หรือการงาน หรือการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เช่น การเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ต้อง
เปลี่ยนมาเป็นผู้ตาม เป็นต้น

ทำาอย่างไรให้ห่างไกล
โรคซึมเศร้า

 หลีกเลี่ยงการอยู่คนเดียว
 พยายามปรับตัวให้เข ้ากับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวัยนี้

 ท�ากิจกรรมหรืองานอดิเรก รวมทั้งท�ากิจกรรม
เข้าสังคมร่วมกับผู้อื่น
 หากอาการไม่ดข้ึีน ควรพบแพทย์เพ่ือขอค�าแนะน�า



เรียบเรียงข้อมูลบางส่วนจาก
   หนังสือคู ่มือการอบรมการดูแลสุขภาพผู ้สูงอายุ 
18 ชั่วโมง โดยงานผู ้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๒ สระบุรี 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
  หนังสือคู่มือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถสืบค้นข้อมูลและหนังสือเพิ่มเติมได้ที่ห้องสร้างปัญญา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)
หรือดาวน์โหลดได้ที่ resource.thaihealth.or.th โทร. 02-343-1500 กด 2


