
บทที่ 4 

วัยของชีวติ 
        

         ศศวิรรณ  ทัศนเอ่ียม, ณรีนุช  วรไธสง 

 

โรคและการปองกนัโรคของบุคคลวัยตางๆ 

แนวคดิ    

มนุษยมีพัฒนาการและการเรยีนรูตลอดชีวติ มนุษยเรยีนรูที่จะดูแลสุขภาพตนเองเพื่อการมี

สุขภาวะ โดยมีการแสดงออกของพฤติกรรมสุขภาพของแตละบุคคลแตกตางกันไปตามปจเจก

บุคคลและตามชวงวัย การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคจะสงผลใหเกิดการมีสุขภาพและ

คุณภาพชีวติที่ดี 

 

จุดประสงคการเรียนรู  

1. เพื่อใหผูเรยีนอธบิายเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานรางกาย จติใจและสังคมของบุคคลตามวัย 

2. เพื่อใหผูเรยีนรูเกี่ยวกับโรคหรอืปญหาสุขภาพในบุคคลตามวัย 

3. เพื่อใหผูเรยีนอธบิายวธิสีงเสรมิสุขภาพและการปองกนัโรคในบุคคลตามวัย 

 

 เนื้อหาวชิา 

1. บทนํา วัยของชีวติ   

2. เรยีนรูตามวัย 

2.1 วัยเด็กและวัยรุน  

2.1.1  พัฒนาการทางดานรางกาย จติใจและสงัคมของเด็กและวัยรุน 

2.1.2 โรคหรอืปญหาที่เกี่ยวของและการสงเสรมิสุขภาพในวัยเด็กและวัยรุน 

          2.2  วัยผูใหญและวัยผูสงูอายุ  

     2.2.1  การเปลี่ยนแปลงดานรางกาย ดานจติใจ ดานสังคม ดานสตปิญญาและ

จติวญิญาณเม่ือเขาสูวัยผูใหญและผูสูงอาย ุ

    2.2.2  ปญหาสุขภาพและพฤตกิรรมเสีย่งที่พบบอยในวัยผูใหญและผูสูงอาย ุ

    2.2.3  การสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคในวัยผูใหญและผูสูงอาย ุ
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยาย 

2. คนควาจากเอกสาร หนังสอื 

3. ใบงาน 

4. ทดสอบยอย 

สื่อการเรียน 

1. เอกสารการสอน หนังสอื 

2. สื่อ power point 

การประเมินผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมการเรยีน ความสนใจ 

2. ตรวจผลงาน 

3. ทดสอบยอย 

1. บทนํา วัยของชวีติ 

 บุคคลแตละคนมีวถิชีีวติเปนของตนเอง มีจดุเดน จดุดอย และพื้นฐานทางอารมณที่

แตกตางกนั ชวงวัยหรอืชวงเวลาที่เปลี่ยนไปจะทําใหบุคคลมีพัฒนาการ มีการเปลี่ยนแปลงทางดาน

โครงสรางของรางกาย จติใจ อารมณ อันจะสงผลถึงการปรับตัวและการแกไขปญหาในชวงวัย

ตางๆ ตลอดจนการมีบทบาททางสังคมมากข้ึนตามวัย ชวงวัยแตละชวงของชีวติมนุษยสามารถ

จําแนกออกเปนระยะตางๆ คอื  

 ระยะที่ 1 วัยกอนคลอดหรอืวัยทารกในครรภ (Prenatal period) เริ่มตัง้แตปฏิสนธิ

จนถงึระยะคลอด ซ่ึงมีระยะเวลา 9 เดือน หรอืประมาณ 280 วัน ซ่ึงเปนชวงที่มีการเจรญิเตบิโต

และพัฒนาการเร็วมาก โดยเฉพาะพัฒนาการทางดานรางกาย  

 ระยะที่ 2 วัยทารก (Infancy period) เริ่มตัง้แตแรกเกดิ จนถงึอายุ 1 ป  

 ระยะที่ 3 วัยเด็ก (Childhood period)  

   เปนวัยที่มีระยะยาวนานแบงออกเปน 3 ระยะ คอื 

   -  วัยเตาะแตะหรอืวัยหัดเดนิ (Toddler) หมายถงึ เด็กอาย ุ 1 - 3  ป  

   -  วัยกอนเรยีน (Pre–school) หมายถงึ เดก็อายุ 3 – 6  ป 

   -  วัยเรยีน (School age)  หมายถงึ เดก็อายุ 6 -12  ป 

 ระยะที่ 4 วัยรุน (Adolescence) เริ่มจากอายุประมาณ 13 ป ไปจนถึงอายุ 21 ป 

 ระยะที่ 5 วัยผูใหญ (Adulthood) ระหวางอายุ 21- 59 ป 

 ระยะที่ 6 วัยชรา (Old age) ตัง้แตอาย ุ60 ปข้ึนไป 
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ชวงวัยของมนุษย ไมวาจะเปนวัยกอนคลอด วัยทารก วัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญหรอืวัยชรา

นัน้ มนษุยไดแสดงพฤตกิรรมอันบงบอกถงึพัฒนาการและการเรยีนรูตางๆ หากการผสมผสาน

เปนไปดวยดพัีฒนาการในแตละชวงวัยก็เปนไปอยางสมบูรณทัง้ทางดานรางกาย จติใจและสังคม 

แตหากไมเหมาะสมก็จะเกดิภาวะชะงักของพัฒนาการตลอดจนสงผลกระทบตอภาวะสุขภาพของ

บุคคลได ในบทนี้จะกลาวถงึพัฒนาการทางดานรางกาย จติใจและสังคมของวัยเด็กจนถงึวัยชรา

รวมถงึโรคหรอืปญหาที่เกีย่วของในแตละชวงวัย ตลอดจนแนวทางในการดแูลและสงเสรมิสุขภาพที่

เหมาะสม 

 

2. เรียนรูตามวัย 

2.1 วัยเด็กและวัยรุน  

2.1.1 พัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจและสังคมของเด็กและวัยรุน 

พัฒนาการ (Development) หมายถงึ การเปลี่ยนแปลงของมนุษยที่เปนไปอยางมีลําดบั

ข้ันตอนอยางตอเนื่อง เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัง้ดานรางกาย อารมณ สังคม และสตปิญญา 

ซ่ึงมีความสัมพันธระหวาง เวลา วุฒิภาวะ การเรยีนรู และสิ่งแวดลอม อันสงผลใหมนุษยมี

ความสามารถและพฤตกิรรมทีแ่ตกตางกัน และเปนไปตามศักยภาพ   

  

 การประเมนิการพัฒนาการของเด็ก 

 การประเมินการพัฒนาการของเด็ก เปนกระบวนการสังเกตพฤตกิรรมเดก็อยางตอเนื่อง 

บดิามารดาหรอืบุคลากรที่เกี่ยวของกับเดก็ตองสังเกตและตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ วธิกีาร

ประเมินการพัฒนาการของเด็ก ไดแก บันทกึในสมุดบันทกึสุขภาพแมและเดก็ ในป 2535 กระทรวง

สาธารณสุขไดพัฒนาสมุดบันทกึสุขภาพแมและเดก็ข้ึนใช ในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเดก็ 

ตัง้แตระยะตัง้ครรภ ระยะคลอดและระยะหลงัคลอดจนเด็กอายุ 5 ป บดิามารดาสามารถตรวจ

พัฒนาการของลกูไดเองสามารถตดิตามและเฝาระวังสขุภาพของเด็ก ตลอดจนดูคําแนะนําในสมุด

บันทกึประกอบในการเลี้ยงดูบุตร รวมทัง้กําหนดการนําบุตรไปรับบรกิารตรวจสุขภาพและ

เสรมิสรางภูมิคุมกันโรค 
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ภาพท่ี 4. 1  ลักษณะพัฒนาการทางดานรางกายของวัยตางๆ 

 

 พัฒนาการและความตองการ 

 พัฒนาการและความตองการมีความตองการแตกตางกนัไปตามวัย ทัง้ในภาวะสุขภาพปกติ

และภาวะเจ็บปวย ความตองการในภาวะสภาพปกต ิจะสังเกตไดตามทฤษฎีของอีรคิสนั 

(Eriksonian’s Theory) ซ่ึงในที่นี้จะนํามากลาวเฉพาะที่เกีย่วของกับวัยเด็กและวัยรุนเทานัน้ 

 วัยเตาะแตะหรือวัยหัดเดนิ (Toddler) เปนระยะปที ่2 ของชีวติ เม่ืออายุ 2 ป เดก็จะมี

น้ําหนักเปน 4 เทาของแรกเกดิ และมีความสูงเปน ½ เทาของผูใหญ สัดสวนรางกายจะเปลี่ยนโดย

ขาจะยาวข้ึนและศรีษะมีสดัสวนเลก็ลง เด็กเริ่มเดนิได ควบคุมการเคลื่อนไหวได ควบคุมเสยีงได 

และเริ่มสํารวจสิง่แวดลอม คนหา ทดลอง เดก็เริ่มอยากเปนตัวของตัวเอง อยากเปนอิสระ ถาเดก็

ไดมีโอกาสไดฝกหัดควบคุมตนเองจะทําใหมีทัง้ความภาคภูมิใจและดใีจ แตถาเด็กไมมีโอกาส

ควบคุมตนเองไดเลย มีแตคนอ่ืนคอยควบคุมอยูตลอดเวลา เดก็จะเริ่มทําบางสิ่งเพื่อใหไดอํานาจ

หรอืพลังแกตัวเองโดยการดื้อดงึ จูจี้ ซ่ึงจะเปนพื้นฐานของการเปนคนย้ําคิด ย้ําทํา 

 วัยกอนเรียน อยูในระหวางอายุ 3-6 ป เดก็จะเริ่มมีอัตราการเจรญิเตบิโตชาลงและ

สมํ่าเสมอ สวนใหญเปนการเตบิโตของกระดกูแขนขาทําใหรูปรางสูงเพรยีวข้ึน เปนวัยพัฒนา

ความคิดรเิริ่ม ความอยากรูอยากเหน็ เด็กจะมีความคิดตรกึตรอง มีความเขาใจในสิ่งแวดลอมมาก 

ชอบรเิริม่ ชอบทดลองสิ่งใหม ๆ แปลก ๆ เด็กตองการทีจ่ะทดสอบพลัง ทักษะและความสามารถ

ของตนเองอยูเสมอ ถาเดก็ไมมีโอกาสไดพัฒนาตามความคิดดังกลาว จะเปนสาเหตุใหเดก็รูสกึวา

เปนสิ่งไมด ีเปนความผิดที่คิดหรอืทําเชนนัน้ ทําใหเดก็เกดิความรูสกึไมอยากทําอะไร 

 วัยเรียน อยูในระหวางอายุ 6-12 ป เปนชวงสุดทายที่เดก็หญิงและเดก็ชายจะมีรูปรางและ

สัดสวนของรางกายใกลเคียงกนั การเจรญิเตบิโตของกระดูกแขนขายงัมีอยูอยางตอเนื่อง เริ่มมีการ

เพ่ิมมวลกลามเนื้อแทนทีไ่ขมัน และปรากฏลักษณะผอมเพรยีว ฟนแทซ่ีแรกจะเริ่มเปลี่ยนเม่ืออายุ 
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6 ป ระบบภูมิคุมกนัรางกายจะสมบรูณ เปนวัยที่เด็กใชความเพียร เริ่มมีเปาหมายในการเรยีน การ

ทํางานเริ่มมีความพยายามทลีะนอยและมีความรูสกึตองการความสําเรจ็ ถาพอแมตัง้ความหวังไว

สูงและวธิกีารสอนและการอบรมเลี้ยงดูมุงหวังมากเกนิไป โดยไมพิจารณาตามความสามารถของ

เด็กแตละคน จะทําใหเด็กมีปมดอยและเกดิปญหาได ถาเด็กไดสรางลกัษณะนสิัยที่ดใีนการทํางาน 

จะทําใหเกดิความสําเร็จ และเอาตัวรอดในชีวติได 

 วัยรุน อยูในระหวางอายุ 13-21 ป เปนวัยที่ตอจากชวงปลายของวัยเด็กและเปนวัยเริ่มตน

ของวัยผูใหญ เปนระยะที่รางกายมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ในสัดสวนและหนาที่ของอวัยวะ

และตอมบางอยางในรางกาย รวมทัง้อวัยวะเพศดวย ในเด็กหญิงจะมีการเพ่ิมขนาดของเตานม และ

มีการเจรญิของขนบรเิวณอวัยวะสบืพันธุ การมีประจาํเดอืนครัง้แรก และการเจรญิเตบิโตทาง

รางกายอยางรวดเร็วไดลดลง ในเด็กชายมีการเพ่ิมทัง้ความสูงและน้ําหนักอยางรวดเร็ว อวัยวะ

พันธุจะมีการเพ่ิมขนาด และมีขน มีการเปลี่ยนแปลงของเสยีงและขนบนใบหนาจะเกดิข้ึนในระยะ

ทายของวัย เดก็วัยนี้จะตองปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เหลานี้ จติใจของเด็กอยูในระหวาง

ภาวะของการเปนเดก็และการเปนผูใหญ จติใจของวัยรุนจงึเปนในแงอุดมการณและพยายามหา

บุคคลตัวอยาง เดก็ในวัยนี้ตองการรวมกลุมในเพศเดยีวกัน ดังนัน้เด็กจงึตองการอิสระ ตัดสนิใจ

ดวยตัวเอง ไมชอบการควบคุมทัง้ดานรางกาย ความนกึคิด และการแสดงออก ที่ควรระวังในระยะ

นี้คอื ความรูสกึหางเหนิเมินหมางอันเปนผลใหเกดิความรูสกึแยกตัวเองจากบุคคลอ่ืนพยายามเลี่ยง

ไมสังคมหรอืสนทิสนมกับบุคคลใดๆ ซ่ึงความรูสกึและพฤตกิรรมเหลานี้ อาจจําไปสูปญหาที่รนุแรง

ไดในอนาคต  

 

 ปจจัยท่ีมีอทิธิพลตอพัฒนาการ 

1) พันธุกรรม เด็กแตละคนจะไดรับโครโมโซมจากบดิาและมารดา ที่จะเปนตัวกําหนด

ลักษณะทางรางกาย ศกัยภาพทางสตปิญญา รูปแบบบคุลกิภาพ รวมทัง้ความบกพรองตาง ที่อาจ

ไดรับการถายทอดทางพันธุกรรม เชน โรคเลอืด เปนตน 

2) ผลกระทบที่เกดิกับระยะในครรภ เชน ภาวะโภชนาการของมารดา สุขภาพ การสูบบุหรี ่

ยาบางชนดิที่มีผลตอทารกในครรภ การตดิเช้ือของมารดา เปนตน 

3) โครงสรางของครอบครัว ทําใหเดก็ไดรับการสงเสรมิพัฒนาการในรูปแบบตางๆกนั เชน 

จํานวนพ่ีนอง บดิามารดาทํางานฝายเดยีว หรอืทํางานทัง้คู ครอบครัวขยาย การเลี้ยงด ูสภาพ

เศรษฐกจิของครอบครัว 

4) วัฒนธรรม เชน การบรโิภคอาหารพื้นบานหรอือาหารประจําถิ่น ซ่ึงอาจทําใหไดรับ

สารอาหารไมครอบทัง้ 5 หมู หรอืวัฒนธรรมการเลี้ยงดเูด็กของชาวเขาที่ผูกเด็กไวทีห่ลงัของมารดา

ขณะทํางาน ทําใหเด็กมีการเจรญิของกระดกูตะโพกลดลง การคลาน การเดนิชาลง 
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5) สิ่งแวดลอม สิ่งตางๆที่อยูรอบตัว เชน โทรทัศน วทิย ุ วดีโีอเกม ถาเดก็ไดอยูกับสิ่ง

เหลานี้โดยไมมีผูใหญคอยช้ีแนะ อาจสงผลใหเกดิมีพฤตกิรรมกาวราว การเลยีนแบบได เปนตน 

 การสงเสรมิและปองกันปญหาที่อาจเกดิข้ึน ควรพิจารณาและแกไขปจจัยที่มีอิทธพิลตอ

พัฒนาการขางตนเพื่อใหเด็กทีจ่ะกลายเปนผูใหญในวันขางหนามีพัฒนาการสูงสดุตามศกัยภาพซ่ึง

ในบทนี้จะขอกลาวถงึโรคหรอืปญหาที่เกี่ยวของในวัยเดก็และวัยรุนที่พบบอยในปจจุบัน 

 

2.1.2 โรคหรือปญหาท่ีเกี่ยวของและการสงเสริมสุขภาพในวัยเด็กและวัยรุน 

        2.1.2.1 โรคหรือปญหาท่ีเกี่ยวของและการสงเสริมสุขภาพในวัยเด็ก 

   1) โรคหรือปญหาที่เกี่ยวของในวัยเด็ก 

    เด็กที่เจรญิอยูในครรภมารดาจะอยูในสภาวะที่ปลอดเช้ือ และจะไดสัมผัส

เช้ือหลังคลอด ตามดวยเช้ือในอากาศและอาหารตามลําดับ ในวัยนี้รางกายยังอยูในข้ันตอนการ

เจรญิเตบิโตและพัฒนาการของระบบอวัยวะตางๆ จงึมีความออนแอและภูมิคุมกันต่ํา ตดิโรคงาย 

ซ่ึงตองอาศัยการเลี้ยงดูทีด่จีงึจะชวยใหเดก็สามารถเจรญิเตบิโตตามวัย มีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง 

โรคที่พบไดบอยในวัยนี้ไดแก 

    1.1) โรคหัด (Measles) เกดิจากเช้ือรูบโีอลาไวรสั (Rubeola virus) พบมาก

ในเดก็อายุ 2-14 ป แตมักไมพบในเด็กทารก เนื่องจากยงัมีภูมิคุมกันโรคทีไ่ดจากมารดาตัง้แตอยูใน

ครรภ มักพบมากปลายฤดหูนาวถงึตนฤดูรอนราวเดอืนมกราคม-มีนาคม แตก็พบไดตลอดป 

อาการที่พบเดก็มักจะมีไข พบจดุขาวๆ เหลอืงๆ ขนาดเมล็ดงาทีก่ระพุงแกมบรเิวณใกลกรามลาง 

ผ่ืนจะข้ึนที่ตนีผมและซอกคอกอนและจงึลามไปทีใ่บหนา ลําตัว แขนขา ชวงมีอาการโรคสามารถ

แพรกระจายเช้ือสูผูอ่ืนได ตองแยกผูปวยออกอยาใหคลกุคลกีับเดก็อ่ืนเปนเวลา 1 สัปดาห สวน

ใหญโรคจะหายเองและไมเปนซํ้าเพราะรางกายจะสรางภูมิคุมกันตลอดไป 

    1.2) ไขสุกใส (Chickenpox) เกดิจากเช้ือวารเิซลลาไวรสั (Varicella virus) 

พบบอยในเดก็ อาการจะเริ่มดวยการมีไข เกดิผ่ืนแดงซ่ึงตอมาจะกลายเปนตุมใสๆ ขนาดแตกตาง

กัน โดยหนาแนนที่ลําตัวกอนแลวกระจายไปสวนอ่ืนของรางกาย ตุมเหลานี้จะแตกและตกสะเกด็

แหงหลุดไปใน 1 สัปดาห อาจเกดิอาการแทรกซอนตดิเช้ือแบคทเีรยีซํ้าที่ผ่ืนผิวหนงัได โรคสามารถ

แพรสูผูอ่ืนไดตัง้แต 2 วันกอนออกผ่ืน การสัมผัสหรอืใชของรวมกนักับผูปวยจะทําใหตดิเช้ือไดจงึ

ควรแยกออกจากบุคคลอ่ืนๆจนตุมแผลแหงเสยีกอน เม่ือหายแลวรางกายจะมีภูมิคุมกันโรค

ตลอดไปแตการตดิเช้ือยังคงมีอยูโดยเขาไปแอบแฝงในเซลลประสาท เม่ือรางกายออนแอหรอืรับ

เช้ือจะเปนการกระตุนเช้ือและออกมากอเปนโรคงสูวัดในภายหลัง 

    1.3) ไขเลอืดออก (Dengue hemorrhagic fever) เกดิจากเช้ือเดงกี่ 

(Dengue virus) พบผูปวยไดทุกระดับแตมีอัตราปวยสูงในเดก็ 5-9 ป โรคนี้มียงุลายเปนสัตวนําโรค 
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ยุงชนดินี้อาศยัอยูในบานและรอบบาน ชอบเพาะพันธุตามแหลงน้ําใสขังนิ่ง เชน ตุมน้ํา แจกัน จอง

รองตูกับขาว เปนตน และชอบออกหากนิในเวลากลางวัน โรคมักพบบอยในฤดูฝนในชวงที่มียุงลาย

ชุกชุม ลักษณะอาการทีส่ําคัญ คอื มีไขรวมกับอาการเลอืดออกโดยพบจดุเลอืดออกเลก็ๆ กระจาย

อยูตามแขน ขา ลําตัว ตบัโตและอาจมีอาการช็อค ซ่ึงเปนอาการรนุแรงซ่ึงเกดิจากเช้ือไวรัสนี้มี

ปฏิกริยิาตอหลอดเลอืดทําใหเลอืดออกงาย ในขณะนี้ยังไมมียารักษาหรอืวัคซีนทีใ่ชปองกนั การ

รักษาจงึเปนแบบประคับประคองตามอาการ ควรใหผูปวยพักผอนมากๆใหดื่มน้ํามากๆ หามใชยา

แอสไพรนิในการลดไขเพราะจะทําใหเลอืดออกงายข้ึน การปองกนัควรกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย

อยางตอเนื่อง 

   1.4) ไขหวดั (Common Cold) ไขหวัดเปนโรคที่พบบอยในเดก็ที่เริ่มเขาโรงเรยีน

ทัง้เดก็เลก็และเด็กโต โรคนี้ตดิตอไดงายโดยการอยูใกลชิดกัน เกดิจากเช้ือไวรัส ซ่ึงมีอยูมากใน

อากาศ การเกดิโรคข้ึนในแตละครัง้จะเกดิเช้ือหวัดชนดิเดยีว เม่ือเปนแลวนักเรยีนจะมีภูมิตานทาน

ตอเช้ือหวัดชนดินัน้ และในการเจ็บปวยครัง้ใหมก็จะเกดิจากเช้ือหวัดชนดิใหม ซ่ึงพบมากกวา 200 

ชนดิ เช้ือหวัดจะอยูในน้ํามูก น้ําลายและเสมหะผูปวย ตดิตอโดยการไอจามหรอืหายใจรดกัน พบได

ตลอดป โดยเฉพาะชวงฤดูฝน ฤดหูนาว หรอืในชวงที่อากาศเปลี่ยนแปลง อาการที่พบมักมีไขตัว

รอน ครัน่เนื้อครั่นตัว ออนเพลยี ปวดศรีษะ เจ็บคอ คัดจมูก น้ํามูกใส จาม คอแหงหรอืเจ็บคอ

เล็กนอย ไอแหง ๆ หรอืไอมีเสมหะ ลกัษณะสขีาวเหนยีว เด็กนักเรยีนจะจับไขทนัท ีบางครัง้อาจมีไข

สูงและชัก ทองเดนิ หรอืถายเปนมูกรวมดวย ถาเกนิ 4 วัน อาจมีน้ํามูกเขียวเหลอืง ไอมีเสลดเขียว

เหลอืง เกดิเพราะมีเช้ือแบคทเีรยี 

    1.5) โรคฟนผุ เปนปญหาอันดับหนึง่ของวัยเดก็ มักพบในเดก็วัยเรยีน สาเหตุมา

จากการบรโิภคอาหารไมถูกตอง และความใสใจผูปกครองที่มีใหกบัเดก็ในการดแูลความสะอาด 

ความพรอมของวัสดุอุปกรณในการทําความสะอาดฟน ปญหานี้มีความสําคัญเพราะเปนวัยที่ฟนแท

เริ่มข้ึนหากไมแกไขหรอืใหความรูกับผูปกครอง ปญหาฟนผุจะกอความรุนแรง ลกุลามไปทีร่ากฟน

และอวัยวะใกลเคียง นอกจากนี้การสูญเสยีฟนกอนกําหนดมีผลตอการพูด การออกเสยีง การเค้ียว 

ปญหาที่ตามมาอาจเกดิการขาดอาหาร เนื่องจากการเบือ่อาหาร การบดเค้ียวที่ทําใหการดูดซึม

สารอาหารเปนไปไดไมดเีทาที่ควร  

   1.6) ปญหาโรคขาดสารอาหาร สามารถพบไดโดยเฉพาะเด็กกอนวัยเรยีนและ

เด็กวัยเรยีน สาเหตุเพราะเปนวัยทีก่ําลังซุกซนไมสนใจอาหาร โดยเฉพาะอาหารประเภทโปรตนีที่

รางกายนําไปใชในการชวยใหรางกายเจรญิเตบิโตและซอมแซมสวนที่สกึหรอ ลกัษณะของเดก็ที่

ขาดสารอาหารเดก็มักจะซึม ไมอยากอาหาร ผมและผิวหนัง พบมีการเปลี่ยนแปลงของสผีมและ

ผิวหนัง เปลี่ยนจากสดีําเปนสจีางและซีด บางครัง้ผมเปนสแีดง แหงกรอบ เปราะ รวงงาย 

นอกจากนี้จะมีการขาดไวตามินและแรธาตุดวย เชน ขาดแรธาต ุเหล็ก และกรดโพลกิ ทําใหมีภาวะ
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ของโลหติจาง อาการขาดไวตามินตาง ๆ เชน ขาดไนอะซินจะทําใหลิ้นบวมแดง ขาดไวตามินซีจะทํา

ใหเหงอืกอักเสบ ขาดไวตามินบ ี2 จะทําใหมีแผลที่มุมปาก ขาดไวตามินเอจะมีปญหาตาแหง ตาดํา

อักเสบมีการตดิเช้ือและตาบอด 

    1.7) โรคผวิหนัง เชน เหา หดิ กลากเกลื้อน โรคพุพอง เปนโรคที่เกดิจาก

ความสกปรกเปนสวนใหญ พบบอยในเด็กที่เลนดวยกนั ใกลชิด และเหาถอือยูในกลุมพวกโรค

ผิวหนังพบบอยในนกัเรยีนหญิงโดยเฉพาะเด็กชนบท สถติอินามัยเดก็วัยเรยีนและเยาวชน สํานกั

สงเสรมิสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ป 2533 และ 2538 เปนโรคเหารอยละ 8.9, 

5.9 โรคเกลื้อน รอยละ 7และ 6 และเปนโรคกลาก รอยละ 3.1และ 0.3 ตามลําดับ 

    1.8) อุบัตเิหต ุ เด็กโดยเฉพาะกอนวัยเรยีนเปนวัยซุกซน วุฒิภาวะยังขาด

ประสบการณทัง้ดานความคิดอยางมีเหตุผล ความสนกุเปนสิ่งเดยีวที่ชอบ ดังนัน้สิง่ที่จะพบในวัยนี้

คอืชอบวิ่งเลนกับเพื่อน เลนอุปกรณกลางแจง หอยโหน ปนปายตนไม ชอบกฬีากลางแจง มีการ

แขงขันในกลุมเดก็ อุบัตเิหตุที่พบบอย กระดกูหกัจากการเลนกฬีาหรอืข่ีจักรยานหกลม จมน้ํา ตก

ตนไม ไฟลวก สตัวมีพิษกดัตอย การเลนดอกไมไฟ จุดประทัด สาเหตุมักเกดิจากตัวเดก็เองเปนวัย

ซุกซนไมเคยมีประสบการณการบาดเจ็บ ไมไดรบัคําแนะนําในสิ่งทีถ่กูตองวาควรเปนอยางไร ชอบ

เลยีนแบบอยางผูใหญ และครอบครัว ขาดการดแูลและใหคําแนะนํา สมํ่าเสมอ บางครัง้จะมีการยั่ว

ยุใหเดก็ทํา สิง่แวดลอมมีสิ่งที่เอ้ือตออุบัตเิหตุไดงาย เชน สระน้ํา อุปกรณที่ไมเหมาะกบัตัวเด็ก  

 นอกจากโรคดังกลาวแลวเดก็สวนใหญจะมีพัฒนาการไปตามอายุ แตบางรายอาจมี

พัฒนาการผิดไปจากปกต ิทําใหสงัเกตเห็นพฤตกิรรมทีแ่ตกตางไปจากเดก็ทั่วไป ในทีน่ี้จะกลาวถงึ

เฉพาะพฤตกิรรมที่พบไดบอยเทานัน้ 

 1) การดูดนิว้ 

  การดดูนิ้วเปนพฤตกิรรมที่พบไดบอยซ่ึงเปนเรื่องปกตใินวัยเด็ก เนื่องจากพัฒนาการ

ของเด็กมักใชการดูดนิ้วเปนการสรางความพึงพอใจใหกบัตนเอง แตจะดูดมากข้ึนเม่ือหวิ งวงนอน

หรอืเหงา ปกตอิายุ 1-2 ป ไปแลวจะดดูนิ้วนอยลงและหายไปเม่ืออายุ 3-4 ป รายที่ยังเลกิดูดนิ้ว

ไมไดหลงัอายุ 3-4 ป ไปแลว อาจเพราะถกูปลอยทิ้งไวลําพังบอย ๆ หรอืตองเผชิญกบัความเครยีด

จากการเจ็บปวยหรอืมีนองใหม วธิกีารของพอแม ผูใหญที่พยายามใหเด็กเลกิโดยการทําโทษ ดงึ

มือเอานิ้วออกจากปาก ดุวาหรอืลอเลยีนลวนเปนสิง่ที่ไปเพ่ิมความเครยีดใหกับเดก็ทัง้สิ้นซ่ึงจะยิ่ง

ทําใหดูดนิ้วมากข้ึน หากไมเลกิดูดไปจนถงึอายุ 6-7 ป ฟนแทเริ่มจะข้ึนและจะสงผลเสยีตอการ

เจรญิเตบิโตของขากรรไกรและการสบกันของฟนที่ผิดปกต ิการชวยเหลอื ผูปกครองหรอืผูเลี้ยงดู

เด็กควรสังเกตตัง้แตเดก็ยังเลก็ไมถงึ 1 ขวบ ถาเหน็เดก็ดูดนิ้วโดยเฉพาะชวงเวลาที่หางจากการให

นมม้ือกอนประมาณ 2 ช่ัวโมงสําหรับเดก็ทีก่นินมแมหรอื 3 ช่ัวโมงในเดก็ทีก่นินมผสม ควรจะใหนม

ทันทไีมควรปลอยใหหวินาน ในเด็กที่อายุเกนิ 1 ขวบแลวควรพยายามหลกีเลี่ยงงดเวนการดุวา
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ตําหนหิรอืลอเลยีน ถาอายุเกนิ 3-4 ป แลวยังไมเลกิดูดนิ้วควรพยายามใชวธิอีธบิายใหเขาใจ

และตอรองพรอมทัง้ชมเชยเม่ือเดก็ทําได ไมควรใชวธิกีารลงโทษหรอืตําหน ิ

 2) การรองอาละวาดแผลงฤทธิ ์

  อาการรองอาละวาด แผลงฤทธิ์เม่ือถูกขัดใจเปนอาการที่พบบอยในเด็กอายุ 2-5 ป 

โดยอาจมีอาการกลัน้หายใจรวมดวย อาการเหลานี้เปนสิ่งที่เกดิข้ึนตามพัฒนาการปกตขิองเดก็ซ่ึง

จะคอย ๆ หายไปไดเอง  ถาพอแมและผูใหญมีขอบเขตการปฏิบัตติอเด็กที่ชัดเจนภายใต

สัมพันธภาพที่ดตีอกันและไมสนใจตอการกระทําของเดก็ แตถาพอแมคอยตามใจอยูเสมอจะเปน

การสงเสรมิใหเกดิพฤตกิรรมลักษณะนี้มากยิง่ข้ึน การชวยเหลอื ผูปกครองตองเขาใจวาอาการ

อาละวาดแผลงฤทธิ์ที่เหน็นี้เปนการแสดงออกทางอารมณของเดก็ซ่ึงจะคอยหายไดเองถาไดรับการ

ชวยเหลอือยางเหมาะสม ไมยั่วใหเดก็โกรธหรอืขัดใจโดยไมจําเปน ขณะเดยีวกนักไ็มใชตามใจกนั

ตลอดเวลา เวลาที่เด็กรองผูดแูลเด็กตองพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของเดก็ไปที่อ่ืน และเม่ือโต

ข้ึนตองพยายามอธบิายถงึเหตุผลใหเขาใจ ในกรณทีี่ไมตามใจไมควรดูหรอืทําโทษจะทําใหเดก็โมโห

และอาละวาดมากข้ึน แตควรจะบอกวาพอแมรักเขาแตจะไมยอมตามใจในสิง่ที่ไมถูกตอง ถาอยาก

รองไหจะปลอยใหรองแลวคอยคุยกันใหมเม่ือหยุดรอง โดยปลอยใหอยูในมุมสงบ 

 3) ปสสาวะรดท่ีนอน 

  เด็กสวนใหญรอยละ 90 จะสามารถควบคุมการขับถายในตอนกลางวันไดเม่ืออายุ 4 

ป ประมาณรอยละ 25 ของเดก็นี้จะไมปสสาวะรดที่นอน เม่ืออายุได 8 ป เดก็สวนใหญรอยละ 90 

จะเลกิปสสาวะรดที่นอน สาเหตุสวนใหญเกดิจากการไมไดฝกการขับถายอยางเพียงพอหรอืไม

เหมาะสม รายที่ถกูบังคับเรื่องการถายอาจทําใหเกดิอารมณโกรธและเอาชนะโดยจติใตสํานกึดวย

การปสสาวะรดทีน่อนหรอืรายที่ไมไดฝกดพีอจะควบคุมการถายปสสาวะไมได ความเครยีดในบาง

กรณจีะมีผลตอจติใจและการควบคุมกระเพาะปสสาวะดวย เชน การยายบานใหม การมีนองใหม

หรอืการตายในครอบครับการชวยเหลอื แนะนําใหทําตารางบันทกึการปสสาวะรดที่นอน ถาวันไหน

ไมเปยกอาจมีการใหรางวัลเลก็นอย สอนใหเด็กโตซักชุดนอนและผาปูที่นอนเองเม่ือเปยก ใหงดน้ํา

และของเหลวหลงัอาหารเย็น การปลกุเดก็ไปเขาหองน้ําอาจไดผลบางบางราย แตขณะเดยีวกันบาง

รายอาจกอใหเกิดความหงุดหงดิโมโหทัง้เด็กและพอแม หากปฏิบัตติามขอแนะนําเปนเวลาหลาย

เดอืนแลวไมดข้ึีน ควรสงตัวเดก็ไปรับการรักษาตอกับแพทยผูเช่ียวชาญโรคเด็กตอไปเนื่องจาก

อาจจะจําเปนตองใชยาในบางกรณ ี

 2) การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในวัยเด็ก 

  การสงเสรมิสุขภาพในวัยเดก็เปนสิง่สําคัญ เพราะถาเดก็มีการเจริญเตบิโต มี

พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ก็จะสงผลใหโตเปนผูใหญทีส่มบูรณแข็งแรง มีศักยภาพ พรอมที่จะ

พัฒนาประเทศได ซ่ึงในบทนี้ขอกลาวถงึแนวทางในการสงเสรมิสุขภาพในวัยเด็กพอสังเขป ดังนี้ 
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  2.1)  การปองกันการตดิเช้ือในวัยเด็กทีไ่ดผลดแีละมีประสทิธภิาพคอืการไดรับวัคซีน 

รางกายจะสรางภูมิคุมกันข้ึนมาจากการกระตุนของวัคซีน วัคซีนบางชนดิตองใหหลายครัง้เพื่อ

กระตุนใหมีภูมิคุมกันในระดับที่สงูพอที่จะอยูในรางกายไดนาน เดก็ทุกคนควรไดรับวัคซีนตัง้แตแรก

เกดิตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

  2.2) การสอนใหเด็กไดรูจักดูแลสุขภาพอนามัยสวนบุคคลและผูอ่ืน เชน การอาบน้ํา 

แปรงฟน สระผม เปนตน จะชวยลดการแพรระบาดของโรค โดยเฉพาะโรคตดิตอทางเดนิหายใจ 

เชน ไขหวัด เปนตน ตองสอนใหเดก็รูจกัใชผาเช็ดหนาปดปากและจมูกเวลาไอจาม สําหรับผูหญิง

ตองสอนใหรูจักการทําความสะอาดหลังถายปสสาวะและอุจจาระ 

  2.3) การรับประทานอาหาร ควรใหเด็กรับประทานอาหารม้ือหลัก 3 ม้ือ สอนเดก็ใหรู

คุณคาของอาหารหลกั 5 หมู ไดแก โปรตนี คารโบไฮเดรต ไขมัน วติามินและเกลอืแร รวมถงึการ

รับประทานอาหารใหครบ 5 หมู เพื่อเสรมิสรางการเจรญิเตบิโตของรางกาย  

  2.4) การปองกนัอุบัตเิหตุ เม่ือเด็กเริ่มคลานได เดนิ และวิ่งได ตองระวังอันตรายจาก

การพลดัตกหกลม ตกบนัได เอามือไปแหยปลัก๊ไฟ อันตรายจากทองถนน จมน้ําและถูกสัตวเลี้ยง

กัด ไมควรใหเลนของเลนจําลองพวกอาวุธซ่ึงคลายของจรงิ เพราะเดก็อาจเขาใจผิดไปเลนของจริง

แลวอาจเกดิอันตรายได 

  2.5) การดูโทรทัศน ผูปกครองควรดูโทรทัศนดวยกันกับเด็กและกํากับการดูโทรทัศน

ของเด็ก โดยพยายามอยาใหดูรายการที่รุนแรงทํารายกนั จะทําใหเกดิมีนสิัยกาวราวยิ่งข้ึน 

  2.6) ผูปกครองควรใหความรัก ความใสใจ และสั่งสอนสิ่งทีถู่กที่ควรแกเดก็ เพื่อเปน

การปลกูฝงสิ่งที่ด ีเม่ือเดก็มีความรักความผูกพันในครอบครัวจะสามารถลดปญหาดานพฤตกิรรม

รุนแรงในเดก็ได 

  2.1.2.2 โรคหรือปญหาท่ีเกี่ยวของและการสงเสริมสุขภาพในวัยรุน 

   1) โรคหรือปญหาท่ีเกี่ยวของในวัยรุน 

       วัยรุนเปนวัยที่อยูในระยะหัวเลี้ยวหัวตอระหวางวัยเดก็และวัยผูใหญ เปนวัยที่

สําคัญมากในการจะสรางประชากรใหเปนบุคคลที่เตบิโตอยางมีความสุข และเปนประโยชนตอ

สังคมและประเทศชาติ ซ่ึงเปนชวงวัยที่มีการเปลีย่นแปลงทางดานรางกายและจติใจอยางมาก ยดึ

ตัวเองเปนหลกั เริ่มสรางกลุมเพื่อน ชอบเลยีนแบบบุคคลที่ช่ืนชอบ ถาวัยนี้มีตนแบบที่ไมเหมาะสม 

หรอืขาดการช้ีแนะจากผูใหญก็อาจเกดิปญหาซ่ึงจะกลาวพอสังเขป ดังนี้   

        1.1)  โรคอวน หมายถงึ การที่มีน้ําหนักมากกวาน้ําหนักมาตรฐานเม่ือเทยีบ

กับอายุ สวนสงูและโครงสรางกระดกูเทากับหรอืมากกวารอยละ 20 สาเหตุของโรคอวนมักเกดิ

หลายสาเหตุรวมกัน ปจจัยที่อาจมีผลทําใหเกดิโรคอวน เชน ผูที่มาจากครอบครัวที่เปนโรคอวนมัก

มีแนวโนมทีจ่ะอวน ปญหาการเจ็บปวยทีท่ําใหผูปวยมีความรูสกึอยากอาหารมากผิดปกต ิปญหา
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ทางดานจติสังคม เชน การที่พอแมปอนนมขวดใหเดก็ทารกทุกครัง้ที่เดก็หงดุหงดิหรอืรองกวน

เพื่อใหเดก็หยดุรอง อาจสงผลใหเตบิโตเปนทารกที่อวนและเดก็อาจพัฒนารูปแบบนสิัยที่ตองหา

อาหารกนิตลอดเวลาเม่ือเกดิความรูสกึเครยีดหรอืคับของใจเม่ือโตข้ึน เดก็ที่อวนตัง้แตยังเปนทารก

มักจะมีแนวโนมที่จะอวนตลอดไป ทัง้นี้เพราะทารกที่อวนจะมีการเพ่ิมข้ึนของทัง้จํานวนและขนาด

ของเซลลไขมัย เวลาที่น้ําหนักลดลงขนาดของเซลลไขมันจะลดลง แตจํานวนของเซลลไขมันไม

ลดลงทําใหมีแนวโนมทีจ่ะกลบัมาอวนเหมือนเดมิเม่ือวัยรุนกลับมารับประทานอาหารเหมือนเดมิอีก 

ในวัยรุนบางรายแมจะรับประทานอาหารไมมาก แตไมชอบออกกําลงักาย ไมชอบเคลื่อนไหวจะมี

โอกาสเปนโรคอวนได ซ่ึงสงผลกระทบตอวัยรุน คอื  

   1.1.1)  ผลกระทบตอสุขภาพทางดานรางกาย ทําใหมีความเสี่ยงตอการเปนโรค

ของระบบหัวใจและหลอดเลอืดมากกวาคนปกต ิซ่ึงสงผลกระทบตอกลามเนื้อหัวใจ พบปญหาของ

ระบบทางเดนิหายใจได วัยรุนที่อวนมาก ๆ จะหายใจเขาไดนอยทําใหเกดิภาวะขาดออกซิเจน งวง

นอน ปญหาเกี่ยวกับกระดกูและขอไดบอย วัยรุนที่อวนจาํนวนไมนอยมีปญหาปวดหัวเขา บางราย

พบความผิดปกตขิาโกง  เกดิผิวหนงัอักเสบไดบอยเพราะผิวหนังของวัยรุนที่อวนมักจะซอนกนัเปน

ช้ันทําใหเกดิการเสยีดสแีละเกดิการอักเสบไดบอย 

   1.1.2)  ผลกระทบทางจติใจ วัยรุนที่อวนมักถกูเพื่อนหยอกลอเปนประจํา ทําให

วัยรุนเหลานี้เกดิความรูสกึรังเกยีจและมีความรูสกึที่ไมดตีอภาพลักษณ (body image) ของตนเอง 

ทําใหเกดิความรูสกึไมม่ันคงในจติใจ มีความเช่ือม่ันในตวัเองต่ํา แยกตัวเองออกจากลุมเพื่อน วัยรุน

ที่อวนมักเฉื่อยชา ขาดความกระฉับกระเฉง ทําใหเปนอุปสรรคในการมีสวนรวมในการทํากจิกรรม

ทางสังคม ซ่ึงมีสวนชวยในการพัฒนาดานสตปิญญารวมกับเพื่อน ๆ ในวัยเดยีวกนั 

  ดังนัน้การดูแลสุขภาพวัยรุนทีเ่ปนโรคอวน ควรมุงเนนเปาหมายทีวั่ยรุนสามารถปฏิบัติ

ได โดยในระยะแรกควรเปนการหยุดไมใหน้ําหนกัเพ่ิมมากข้ึน วัยรุนเปนวัยทีก่ําลังมีการเจรญิเตบิโต 

การใหวันรุนที่อวนรกัษาน้ําหนักตัวใหคงที่ในขณะที่ยังมีการเพ่ิมข้ึนของสวนสูงจะสามารถทําให

ความอวนลดลงได เม่ือสามารถควบคุมน้ําหนกัไดแลว วัยรุนจะเกดิกําลังใจในการลดความอวน 

สามารถเปลี่ยนทัศนคตแิละพฤตกิรรมการบรโิรคอาหารของตนได การดูแลวัยรุนที่อวนจะตอง

ครอบคลุมแนวทางตอไปนี้ 

  1) การใหความรูแกวัยรุนและครอบครัว เกี่ยวกับสาเหตคุวามเปนมาของโรคอวน 

ตลอดจนความรูทางดานโภชนาการวาอาหารชนดิใดใหสารอาหารประเภทใดใหพลังงานเทาใด  

  2) การออกกําลังกาย เพื่อใหรางกายมีการใชพลังงานมากข้ึน และมีผลในการ

เปลี่ยนแปลงบุคลกิภาพและพฤตกิรรมของวัยรุนที่เคยเฉื่อยชาใหมีความกระฉบักระเฉง 

  3) การควบคุมอาหาร ปรมิาณอาหารในวันหนึ่ง ๆ ควรแบงเปน 3 ม้ือเทา ๆ กนั คอื 

ม้ือเชา ม้ือกลางวัน ม้ือเยน็และควรใหวัยรุนไดรับสารอาหารหลกัที่รางกายตองการครบถวน ไม
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ควรงดอาหารมือใดม้ือหนึง่เพราะอาจมีผลเสยีตอสุขภาพ เชน อาจเกดิโรคกระเพาะอาหาร เปนตน 

การงดม้ืออาหารจะทําใหเดก็หวิในม้ือถดัไปและจะกนิมากกวาปกต ิทําใหพลังงานที่ไดจากอาหาร

ในแตละวันไมไดลดลงและไมสามารถควบคุมน้ําหนักไดตามที่ตองการ ในการควบคุมอาหารควรดง

อาหารประเภทไขมันหรอืลดไขมันในอาหารเนื่องจากไขมันเปนอาหารที่ใหพลังงานสงูและเปน

สาเหตุที่ทําใหอวน เชน เนื้อสัตวตดิมัน หมูสามช้ัน หนังเปด หนังไก อาหารทดในน้ํามัน เปนตน 

ตลอดจนงดขนมหวาน น้ําอัดลม ขนมขบเค้ียว ควรตัดทอนหรอืจํากัดการกนิที่มากเกนิความ

ตองการของรางกาย ตลอดจนแกไขพฤตกิรรมการกนิอาหารจุบจบิ เชน การกนิขนมหรอืของขบ

เคียวขณะดูทวี ีเปนตน ควรใหครอบครัวมีสวนชวยสงเสรมิการรบัประทานอาหารที่เหมาะสม 

  4) ใหการดูแลสนับสนนุทางดานจติใจมีสวนสําคัญในการชวยใหการลดน้ําหนกัประสบ

ผลสําเร็จ 

 1.2 ปญหาการตั้งครรภก็ไมพึงประสงค ซ่ึงจะนํามาคอืการทําแทง เดก็ถกูทอดทิ้ง ซ่ึง

สาเหตุสําคัญของปญหานี้ ไดแก  

  - ครอบครัวขาดความอบอุนจงึออกแสวงหาความรกันอกบาน เชน ครอบครัว

แตกแยก การทะเลาะววิาทในครอบครัว ฐานะเศรษฐกจิ ครอบครัวทีร่ะเบยีบเครงครดัมากเกนิไป 

บานที่ปลอยปละละเลยตามใจทุกอยางโดยไมใสใจ เดก็ที่ถูกทอดทิ้ง 

  - การยั่วยุทางกามารมณ สื่อทางหนังสอื วดีโีอ คอลัมนการตอบปญหาทางเพศ 

  - ขาดความรูเกี่ยวกับเพศศกึษา และไดรบัความรูผิด ๆ 

  - ขาดที่ปรกึษา วัยรุนตองการกําลงัใจ ความม่ันคงในชีวติ ตองการคนที่จะเปนที่ยดึ

เหนี่ยว 

  แนวทางการแกไขปญหาดงักลาวควรแนะนําใหคําปรกึษาเกี่ยวกับความรูทาง

เพศศกึษาโดยจดัตามหลักสูตรและจดัหองสําหรับใหคําปรกึษาแกวัยรุนและผูปกครอง เนนใหพอ 

แมควรเปนทีป่รกึษาของลกู โดยเฉพาะเม่ือยามมีปญหา สรางความเขาใจใหตรงกนัวาการมีเพื่อน

ตางเพศไมกระทบกระเทอืนพัฒนาการหรือการเรยีน วัยรุนบางคนมีความสุขถามีเพื่อนตางเพศที่ดี

จะชวยใหมีกําลังใจมีอนาคตขางหนา นอกจากนี้ควรใหความเปนอิสระมีการพัฒนาการในดาน

ความคิด พอแมควรใหอิสระกับลกูทลีะนอยตามความเหมาะสม ใหหดัลองและแกปญหาดวย

ตนเองหรอืใหเกดิความม่ันใจ เปนตัวของตัวเอง แตพอแมตองคอยดูแลอยูหาง ๆ สิ่งทีท่ําไปถกูทาง

หรอืไม ถาเห็นวาผิดทางควรมีการพูดคุยใหเหตุผลซ่ึงกนัและกัน 

 1.3 ปญหาอุบัตเิหตุ วัยรุนมีการเจรญิเตบิโตทางรางกายคอนขางเร็ว ความคิดความอาน 

ความรูสกึตองการอิสระจากผูใหญมีมากข้ึน ตองการกลุมเพื่อนที่มีเอกลักษณเฉพาะคลายคลงึกัน

อยูดวยกนั ตัง้เปนชมรม เปนแกง มีการแยกกลุมของชาย หญิง และมีความสัมพันธแนนเหนยีว 

ความผูกพันกลุมชายพบมีมากกวา ปญหาที่พบ คอื อุบตัเิหตตุามทองถนน ขับข่ีมอเตอรไซดแขงขัน
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ความเร็ว กฬีากลางแจง เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล ซ่ึงมีสาเหตุมาจากตองการแสวงหาความ

แปลกใหม รวมถงึความทาทายตืน่เตน ชอบฝาฝนกฎระเบยีบ ลองสิ่งผิด ๆ บางครัง้อยากลองเพื่อ

ประชดชีวติ หรอืจากครอบครัวทีใ่หทกุอยางที่ตองการเกดิจากแรงเชียร กลุมเพื่อน สามารถทําใน

สิ่งที่เปนอันตราย เพราะตองการเปนหนึ่งในกลุม 

  แนวทางการแกไขเพื่อใหความรูทีถ่กูตองและรูถงึผลกระทบของอุบัตเิหตุแกวัยรุนอาจ

เชิญผูเช่ียวชาญบรรยายปญหาอุบัตเิหตุที่พบบอย มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล 

กระดกูหกั จมน้ํา ทําแผล เปนตน จัดหองแนะแนวเกี่ยวกับสุขภาพ หรอืจดัชมรมเพื่อนชวยเพื่อน 

 1.4 ปญหาใชสารเสพตดิ เปนปญหาสงัคมที่สําคัญทีส่ดุ นับวันจะเพ่ิมปรมิาณและความ

รุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยปญหานี้มักเริ่มในวัยรุน ซ่ึงเปนวัยที่มีพฤตกิรรมตาง ๆ ที่แสดงออกเพื่อ

เรยีกรองความสนใจ ชอบลอง ชอบเปนฮโีร และชอบสนกุ ดงันัน้ในพฤตกิรรมที่จะลองของในชีวติ

จงึเกดิข้ึนไดงาย เม่ือเกดิแลวก็ยากทีจ่ะแกไข สิ่งที่ดทีีสุ่ด พยายามตัดวงจรปจจัยเสี่ยงหรอืสาเหตุที่

จะนํามาสูปญหา ซ่ึงเปนสิ่งทําไดงายกวา หากวัยรุนใชสารเสพตดิจะทําใหสูญเสยีทางเศรษฐกจิ 

การเกดิโรค การพัฒนาทางสตปิญญาและความสามารถลดลง ตลอดจนคุณภาพชีวติดอยในทาง

สังคมยังทําใหเกดิปญหา ครอบครัวขาดความอบอุนสงผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศชาต ิ

ปญหาอาชญากรรม ทําลายเศรษฐกจิ และการพัฒนาประเทศชาต ิสาเหตกุารเกดิและปจจัยทีท่ํา

ใหเกดิปญหา ไดแก สิ่งเสพตดิราคาถูกหาซ้ืองาย พอ แม ไมมีเวลาใหเดก็ เม่ือตองการคําปรกึษา 

สภาพบานแตก  พอแมหยาราง หรอืทะเลาะกัน ไมมีความรักใครกลมเกลยีวกัน ขาดความอบอุน

หรอืครอบครัวที่เดก็เปนสวนเกนิ เดก็ขาดความรกัความอบอุนในครอบครัว สิ่งแวดลอมของ

ครอบครัวมีอบายมุข เชน เลนไพ เลนหวย เปนตน วัยรุนชอบสนกุและอยากลองของแปลกใหม 

สวนใหญเพื่อใหเขากับหมูเพื่อนฝูงเนื่องจากตองการลองของ ตองการรูรสชาต ิโดยไมคิดวาจะตดิ

งาย และคบกับเพื่อนทีเ่สพยาเสพตดิ นอกจากนี้วัยรุนจะคบเพื่อนแกงวัยรุนที่ชอบสนกุ และลุมหลง

ในอบายมุข ความคึกคะนองไมเกรงกลัว ชอบแสดงความเกงกลาอวดตนกับเพื่อนฝูง อวดหญิง 

หรอืถกูชักชวนขณะมึนเมา อิทธพิลจากสถาบันครอบครวั สถานศกึษาและสิง่แวดลอม เชน กลุม

เพื่อนมีความสําคัญมาก ดังกลาวแลววาเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอ วัยเด็กจะกาวสูวัยผูใหญมีความเปน

ตัวของตัวเอง ชอบลอง ชอบโชว มีความคิดเปนของตนเอง เปนบอนทําลายหลายอยาง ขาดการ

บรหิารแนะแนวทีด่ ีการปองกันถอืเปนการรักษาอยางหนึ่งที่ดวีเิศษ กวาที่ทําการรักษาเม่ือถงึภาวะ

ที่เสพตดิ 

 การสงัเกตวัยรุนที่ตดิยาเสพตดิ 

 - ทางรางกาย สงัเกตทั่วไปจะผอมซีด รมิฝปากเขียวคล้าํ นิ้วมือและเลบ็มีคราบเหลอืงของ

บุหรี่ การแตงกายสกปรก ไมเรยีบรอย ไมสนใจสิง่แวดลอมและกจิวัตรประจําวันของตวัเอง ไม

สนใจการเรยีน ขาดเรยีนบอย นัง่หลับในช้ัน จะสงัเกตรอยเข็มฉดียาตามแขน ขา 
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 - ทางดานพฤตกิรรม ชอบแยกตัวจากเพื่อนทําตัวเปนคนลกึลับ ในดานการใชจาย จะใช

เงนิเปลอืงไมพอใชและขอยมืเพื่อนบอย ๆ 

 - ทางอารมณ หงดุหงดิ ฉุนเฉยีวงาย ชอบอยูเงยีบ ๆ มีโลกสวนตัว 

 แนวทางแกไข 

  สรางครอบครัวใหมีความสุข เปนปจจัยแรกที่ใหภูมิตานทานกับชีวติ ครอบครัวควรให

คําแนะนําวัยรุนทีจ่ะคบเพื่อนทีด่ ีและใหการชวยเหลอืซ่ึงกันและกนัในทางที่ถกู มีการพูดคุยกนัใน

ครอบครัว พอ แมควรใหเวลากับครอบครัวในหนึ่งอาทติยควรมีหนึ่งวันทีจ่ะอยูและพูดคุยปรกึษา

กันใหความรักความอบอุน และพัฒนาใหมีจติสํานกึในตวัเองและรูจักทํางานรวมกบับุคคลอ่ืน ทกุ

คนมีเปาหมายชีวติเพื่อใหบรรลุในสิง่ที่ตองการ ความสําเร็จจะเกดิข้ึนตองมีความมานะพากเพียร 

ชีวติในการสังคมจําเปนตองมีเพื่อน รูจักทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนใหเปน และทํางานอยางมีความสุข 

นอกจากนี้ควรสงเสรมิงานอดเิรกของคนในครอบครัวใหรูจักใชเวลาวางใหมีประโยชน กระตุนให

ความสนใจในสิ่งที่ชอบ รูจกัชมเชย ใหกําลังใจซ่ึงกนัและกัน เชน การออกกําลังกาย เที่ยวปา หรอืมี

กจิกรรมพรอมกัน และที่ควรใหความรกัวัยรุนไมเปลี่ยนแปลงมีความหวงใยเอ้ืออาทรพรอมทัง้ให

กําลังใจในสิ่งที่ทําได ขณะเดยีวกนัถาทําผิด ตองใหโอกาสในการกลับตัวดวย ตักเตอืนไมให

เกี่ยวของกับยาเสพตดิใด ๆ และเปนแบบอยางที่ด ีใหโอกาสวัยรุนตดัสนิใจดวยตัวเอง มีความคิด

อิสระรูจกัใชเหตุผลในการตดัสนิแลกเปลี่ยนความคิดเหน็กับบุคคลอ่ืน ใหขอมูลขาวสาร วัยรุนควร

ไดรับรูขอมูลตาง ๆ อยางถกูตองทันการณ รูผลดผีลเสยี ขาวสารที่ไดรับ เผยแพรตามสื่อตาง ๆ 

เชน วทิยุ ทวี ีเอกสาร โปสเตอร 

  1.5 สวิ (Acne Vulgaris) เปนผ่ืนผิวหนังทีเ่กดิจากการอักเสบของตอมไขมันและรูขุม

ขน ซ่ึงสามารถทุเลาหรอืหายไปไดเอง พบบอยในชวงวัยรุน และในบางรายอาจคงอยูจนถงึวัย

ผูใหญ ชวงอายุที่พบสูงสุดในวัยรุนหญิงอยูในชวงอายุระหวาง 14-17 ป วัยรุนชายจะอยูในชวงอายุ

ระหวาง 16-19 ปสาเหตุเช่ือวาเกดิจากหลาย ๆ ปจจัยรวมกัน ไดแก เม่ือเขาสูวัยแตกเนื้อหนุมสาว

ตอมไขมันจะมีขนาดใหญข้ึนและสรางสารไขมันมากข้ึนอันเปนผลจากอิทธพิลของฮอรโมน ทําใหมี

สวนกระตุนใหเกดิการสรางหัวสวิข้ึน  และเม่ือมีแบคทเีรยีมาทําปฏิกริยิาจะทําใหเกดิการอักเสบ 

กลายเปนสวิอักเสบซ่ึงเปนปฏิกริยิาการตอบสนองของรางกายที่จะทําใหเกดิการทําลายเช้ือ

แบคทเีรยีและเกดิการอักเสบของตอมไขมัน รูขุมขนและบรเิวณขางเคียงทําใหเกดิเปนตุมแดง ตุม

หนอง ถุงหนองข้ึน 

 แนวทางแกไข 

 วัยรุนเปนวัยที่มีความรูสกึและคิดถงึรางกายของตนเองอยางมาก วัยรุนจะสนใจเอาใจใส

พิถพิีถนัเกี่ยวกับหนาตาและรูปรางของตนเอง การเกดิสวิบนใบหนาอาจกอใหเกดิความไมเขาใจ
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เปนกงัวลจนกลายเปนปมดอย การใหการดูแลรักษาวัยรุนที่เปนสวิผูดแูลควรอธบิายใหเด็กและ

ผูปกครองเขาใจถงึสาเหตุของการเกดิสวิและการปฏิบตัติน ดังนี้ 

 1.  อาหาร โดยทั่วไปอาการไมไดมีบทบาทสําคัญในการกอใหเกดิสวิ มีหลักฐานนอยมากที่

แสดงวาการกนิอาหารบางชนดิสามารถกระตุนใหสวิลกุลามได ในกรณทีี่วัยรุนสงัเกตพบวามี

รายการอาหารชนดิใดทีท่ําใหสวิมีอาการกําเรบิข้ึนอาจใหวัยรุนงดอาหารชนดินัน้ อยางไรกต็าม

สําหรับวัยรุนไทยทั่วไปไมมีความจําเปนใดๆ ที่จะกําหนดวาควรงดอาหารชนดินัน้ชนดินี้ ควรแนะนํา

ใหรับประทานอาหารครบถวนทกุหมูเพื่อการเจรญิเตบิโตของเดก็ 

 2.  การพักผอน อารมณตงึเครยีดและการพักผอนไมเพียงพออาจทําใหเปนสวิมากข้ึนไดใน

ผูปวยบางราย 

 3.  เครื่องสําอาง เชน ครมีแตงผมที่เปนมันเยิ้มอาจทําใหสวิที่ข้ึนอยูเดมิเปนมากข้ึนและทํา

ใหเพ่ิมสิ่งอุดตันในรูขุมชน เปนตน 

 4.  การทําความสะอาดใบหนา การลางทําความสะอาดใบหนาดวยน้ําสะอาดและสบูจะ

ชวยชะลางไขมันที่อยูบรเิวณผิวหนาและทําใหผิวหนาดูมันนอยลง 

 5.  การบบีแคะสวิ ไมบบีแคะสวิเพราะอาจทําใหเกดิการอักเสบได 

 6.  แสงแดด อาจชวยใหสวิดข้ึีนในผูปวยบางราย 

 7.  การเขารับการรักษา ในรายที่มีอาการมากควรแนะนาํใหไปพบแพทยโรคผิวหนงัเพื่อให

การรกัษาทางยา ซ่ึงมีทัง้ยาทาและยารับประทานหรอืใหการรกัษาโดยวธิศีัลยกรรมโดยใชเครื่องมือ

ดูดสวิ 

 2) การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในวัยรุน 

  วัยรุนเปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงทัง้ดานรางกาย จติใจอารมณ และสังคมเปนอยาง

มาก ดังนัน้การสงเสรมิสุขภาพและปองกันโรคในวัยรุนควรใหความรูทีถู่กตองและสรางความเขาใจ

กับวัยรุนและครอบครัว เพราะปญหาที่เกดิข้ึนสวนใหญในวัยนี้มักเกดิจากความอยากรู อยากลอง

ความคึกคะนอง ถาวัยรุนไดรับความรูที่ถกูตองจะสามารถปองกันหรอืลดปญหาที่อาจข้ึนได ซ่ึง

สรุปพอสงัเขปในประเดน็ตอไปนี้ 

 ขอเสนอแนะสําหรับวัยรุน 

 1.  เขาใจความหวังดขีองผูใหญ ควรสํานกึอยูเสมอวา การที่พอแมจูจี้ชอบหามโนนหามนี ่

ชอบยุงเรื่องสวนตัวก็เปนเพราะทานรกัและหวงใยเรามากเกนิไปนัน้เอง และการมีพอแมคอยให

ความรัก ความหวงใย ยอมดกีวาไมมีคนหวงเลย นอกจากนี้วัยเดก็มักคิดเสมอวาพอแมเปนฝายให 

ตนเปนฝายรบั แตถาเราคิดวาเราโตแลวเราก็ควรตองรูจักใหพอแมบาง ดวยการคํานงึถงึความรูสกึ

ของพอแมเพื่อแสดงใหเห็นถงึความเปนผูใหญของเราทีพ่รอมจะกาวไปสูความเปนตัวของตัวเองใน

วันขางหนา 
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 2.  ไมเอาแตใจ ความตองการอิสระ เปนตัวของตัวเองเปนสิ่งด ีแตการทําอะไรตามใจชอบ

และไมรูจกัรับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง จะทาํใหผูอ่ืนขาดความไววางใจ 

 3.  รูจักใชเหตุผล ในการมองหรอืแกปญหาใด ๆ วัยรุนมักใชความรูสกึของตนเองเปนหลกั

ถาตองการใหผูอ่ืนยอมรับความเปนผูใหญของตนเอง ควรจะรูจกัมองปญหากวาง ๆ หลาย ๆ ดาน

กอนจะตดัสนิใจทําอะไร และคํานงึถงึผลดแีละผลเสยีทีจ่ะตามมา 

 4.  ควบคุมอารมณ วัยรุนที่อารมณเปลี่ยนแปลงงายจะทําใหผูอ่ืนเกดิความรําคาญ ขาด

ความเช่ือถอื ดังนัน้ ถาตองการความเช่ือถอืและการยอมรับจากผูอ่ืน ควรจะรูจักควบคุมอารมณ

ตนเอง 

 5.  ออกกําลงักายสมํ่าเสมอ การออกกําลังกายเปนสิ่งจาํเปนอยางยิ่ง สําหรับการพัฒนา

ทัง้รางกายและจติใจ โดยเฉพาะในวัยนี้ ซ่ึงรางกายกําลงัเจรญิเตบิโตอยางเต็มที ่

 ขอแนะนําสําหรับพอแมหรือผูใหญท่ีรับผดิชอบวัยรุน 

 1.  ทําความเขาใจและใชความอดทน พอแมหรอืผูใหญตองยอมเขาใจเสยีกอนวาการอยู

รวมกับวัยรุนนัน้แมจะทําใจไดยากเพียงไรก็จะตองยอมรบัใหได เพราะความวุนวายทัง้หลายที่

เกดิข้ึนนัน้เปนธรรมชาตขิองวัยรุน และวัยรุนแตละสมัยก็แตกตางกันไป จะเอาตนเองเม่ือครัง้เปน

วัยรุนมาเปรยีบเทยีบหรอืเปนขอบังคับไมได แตจะตองพยายามเขาใจธรรมชาตขิองวัยรุนและรูจัก

โอนออนผอนตาม ซ่ึงพอแมตองใชความอดทน อดกลัน้อยางมาก แตหากทําไดก็เปนความสามารถ

ของเราที่ชวยใหเขาไดเตบิโตเปนผูใหญอยางสมบูรณ 

 2.  ใหความรู พยายามใหความรูในสิ่งที่เขาควรรู แทนทีจ่ะปลอยใหเขาไปหาความรูเอาเอง

อยางผิด ๆ ถกู ๆ ถงึแมเขาอาจจะมีททีาวาไมอยากรูไมสนใจหรอืไมเช่ือฟงก็ตาม 

 3.  เปนผูฟงที่ด ีเม่ือเดก็เลาปญหาตาง ๆ ใหฟงตองรับฟงใหตลอดและพิจารณาใครครวญ

ใหรอบคอบไมดวนตดัสนิใจหรอืดุวาเด็ก 

 4.  เปนผูแนะนํา วัยรุนชอบการแนะนํามากกวาการถูกสัง่ การอธบิายช้ีแนะใหเห็นวาอะไรด ี

อะไรไมด ีอะไรผิดอะไรถกู และใหเขาตดัสนิใจเอง จะเปนผลดกีวาการใชวธิบีงัคับ 

 5.  ย้ําเหตุผลและใหการชวยเหลอืเม่ือมีทกุข การใหสิ่งใดหรอือนญุาตใหทําอะไรตามที่

วัยรุนตองการ ควรใหเขาช้ีแจงเหตุผลกอนแลวจงึให และตองใหเขารับผิดชอบในผลของการกระทํา

ของเขาเองไปพรอมกนัดวยทกุครัง้ไมควรใหเปลา ๆ แตเม่ือเขามีความทุกข ควรรบีชวยเหลอือยาให

เขารูสกึวาถูกทอดทิ้ง 
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โรคและการปองกนัโรคในวัยผูใหญและผูสูงอายุ 

 วัยผูใหญ (Adult) เปนวัยที่รางกายมีการพัฒนาการเจริญเติบโตสมบูรณแข็งแรง และมี

พัฒนาการดานรางกายเต็มที่เม่ืออายุ 30 ป และเริ่มเสื่อมลงเม่ือเขาสูวัยผูใหญกลางคนและเขาสู

วัยผูสูงอายุ ประกอบกับมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม ทําใหเกิดปญหาสุขภาพหรือเกิดโรค

เรื้อรังตางๆ ตามมา ดังนั้นจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาการดานรางกาย จติใจ สังคมและจติวญิญาณ ปญหาสุขภาพและพฤตกิรรมเสี่ยงตอสุขภาพ

ในวัยผูใหญชวงอายุ 21-59 ป และวัยผูสูงอายุ (60 ปข้ึนไป) ซ่ึงจะสามารถปองกันและสงเสริม

สุขภาพในวัยดังกลาวไดอยางเหมาะสม  

 

วัยผูใหญ  

 วัยผูใหญ คอื บุคคลที่มีอายุระหวาง 21-59  ป แบงไดเปน 2 ชวง ไดแก วัยผูใหญตอนตน 

อายุ 21-40 ปเปนวัยที่มีวุฒิภาวะพรอมที่จะดําเนินชีวิตในสังคม  และวัยผูใหญกลางคน อายุ

ระหวาง 41-59 ป เปนวัยที่เริ่มมีความเสื่อมทางดานรางกาย และเริ่มปรากฏอาการเจ็บปวยจาก

การเปลี่ยนทางดานรางกาย จติใจ และพฤตกิรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม  

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในวัยผูใหญ 

 1. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดานรางกาย  

     วัยผูใหญตอนตน เม่ืออายุ 21-30 ป จะมีพัฒนาการทางดานรางกายอยางเต็มที่ วัยนี้

รางกายจะมีพลัง คลองแคลว วองไว การรับรูตางๆมีความสมบูรณ และมีประสิทธิภาพสูงสุดใน

การทําหนาที่ เชน ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ และระบบประสาท สวนระบบ

กลามเนื้อและกระดูก เม่ืออายุ 21 ป กระดูกจะหยุดเจรญิเตบิโต จะไมมีพัฒนาการดานความสูงอีก 

แตระบบกลามเนื้อจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเพศชายจะมีกลามเนื้อโตและ

แข็งแรงกวาเพศหญิง 

    วัยผูใหญกลางคน   การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายเปนไปในทางที่เสื่อมลง ดังนี้  

         1. ระบบกลามเนื้อและกระดูก น้ําหนักตัวเพ่ิมข้ึน รูปรางอวน มีการสะสมไขมันใต

ผิวหนัง โดยเฉพาะบรเิวณหนาทอง เนื่องจากวัยนี้มีกจิกรรมที่ลดลง กระดูดเริ่มเปราะบาง ผิวหนัง

บรเิวณใบหนา ลําคอ และมือเริ่มหยาบปรากฏริ้วรอยเหี่ยวยนงายข้ึน 

         2. ระบบประสาท อวัยวะที่ทําหนาที่รับสัมผัสจะมีความเสื่อมเกิดข้ึน เชน สายตาจะ

ยาวหลังอายุ 40 ป เพราะแกวตาไมสามารถยืดหดตัวไดเหมือนกอน ขนาดของรูมานตาลดลง  

อวัยวะเกี่ยวกับการไดยนิ คอื หูจะมีความเสื่อม คอื การไดยนิเสยีงแหลมจะเสยีกอน การไดกลิ่นจะ

เสื่อมลง การรับรูสัมผัสเบาๆจะชาลง การลิ้มรสจะลดลงเนื่องจากตอมรับรสนอยลง เปนตน 
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     3. ระบบหัวใจและหลอดเลอืด เปนระบบที่สําคัญ โดยจะทําหนาที่ลดลงเรื่อยๆหลังจาก

อายุ 30 ป และผนังเสนเลอืดมีความยดืหยุนนอยลง มีไขมันมาเกาะทําใหตบีตัน การหมุนเวียนของ

โลหติไมสะดวก 

    4. ระบบยอยอาหาร ตอมตางๆในรางกายเกี่ยวกับการยอยอาหารลดลง ทําให

ประสทิธภิาพการยอยอาหารและการดูดซึมลดลง  

    5. ระบบปสสาวะและอวัยวะสบืพันธุ การกรองของไตลดลง เม่ืออายุ 45 – 50 ป ผูหญิง

เกดิภาวะหมดประจําเดอืน (Menopause) หรอืวัยทอง ทําใหเกดิอาการรอนวูบวาบ หงุดหงิด ตกใจ

งาย คิดมาก   

2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดานจิตใจ 

    วัยผูใหญตอนตน วัยนี้จะรูสกึควบคุมตนเองไดดข้ึีน มีเหตุผล มีอารมณม่ันคง สามารถ

ควบคุมพฤตกิรรมใหสอดคลองกับอารมณได  

    วัยผูใหญกลางคน ลักษณะบุคลกิคอนขางคงที่ มีความยดืหยุนทางอารมณ ยดืหยุนทาง

ความคิด รูสึกสมบูรณและเปนสุข สวนบุคคลที่มีประสบการณที่ผานมาไมดี จะคิดเรื่องตางๆ

มากมาย ทําใหเกิดความเครียดสูง  หรือเรียกวา วัยวิกฤตตอนกลางชีวิต (Mid-life crisis) เชน 

สูญเสยีคูสมรส เดือดรอนใจเรื่องบุตร มีปญหาเรื่องงาน สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงานไมดี หรือ

รายไดไมเพียงพอ เปนตน 

3.การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดานสังคม 

    วัยผูใหญตอนตน    สังคมของบุคคลวัยนี้ คอื เพื่อนรัก คูครอง บุคคลจะพัฒนาความรัก 

ความผูกพัน แสวงหามิตรภาพที่สนิทสนม หากสามารถสรางมิตรภาพไดม่ันคง จะเปนผูใหญที่มี

ความสัมพันธกันอยางไวเนื้อเช่ือใจ และนับถอืซ่ึงกันและกัน ในทางตรงขามกับผูใหญที่ไมสามารถ

สรางความสนทิสนมจรงิจังกับผูใดผูหนึ่งไดจะมีความรูสึกอางวาง เดียวดายหรือเปนคนที่หลงรัก

ตัวเอง วัยนี้ใหความสําคัญกับบุคคลในครอบครัวเพ่ิมข้ึน เนื่องจากเปนวัยที่เริ่มใชชีวติครอบครัวกับ

คูของตนเอง เกดิการปรับตัวกับบทบาทใหม ดานหนาที่การงานจะสามารถสรางสัมพันธภาพกับ

บุคคลอ่ืนได มีการรวมงานกับหมูคณะไดอยางมีประสทิธภิาพ มีความเต็มใจที่จะเสยีสละรับผิดชอบ

ตอสังคมสวนรวมโดยคํานงึถงึหนาที่และความสามารถของตน 

   วัยผูใหญกลางคน   วัยนี้เปนวัยที่มีพัฒนาการอยางสมบูรณ วัยนี้จะแบงปนเผ่ือแผตอ

บุคคลอ่ืน เอ้ืออาทรตอบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะกับบุคลที่เยาววัยกวา สรางสรรคผลงานใหม กอใหเกดิ

ความปลาบปลื้มใจ เห็นคุณคาในตนเอง ตรงขามกับวัยกลางคนที่พะวงแกตน จะเห็นแกตัว ชอบ

แสดงอํานาจ หรอืเปนคนเฉื่อยชา ขาดความกระตือรือรนใน งาน สังคมวัยนี้สวนใหญคือที่ทํางาน

และที่บาน สวนบุคคลที่โสดมาจนถึงวัยกลางคน จะอุทิศเวลาทั้งกําลังกายและกําลังใจใหกับงาน 

และมีหนาที่รับผิดชอบดูแลพอแมสูงอายุที่เจ็บปวย โดยพ่ีนองตางโยนภาระใหกับหญิงโสด ทําให



62 

 

เกดิอาการหงุดหงดิ อึดอัดใจ ในขณะที่ชายโสดมักไมตองรับภาระเลี้ยงดู เพียงแตใหความชวยเหลอื

ดานการเงนิ ปญหาของหญิงโสดวัยกลางคนจงึตางกับชายโสดมาก 

 4.  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดานสตปิญญาและจิตวญิญาณ 

            4.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดานสตปิญญา 

           วัยผูใหญตอนตน เปนวัยที่มีความสามรถทางดานสติปญญาสมบูรณที่สุด คือ 

คุณภาพความคิดจะเปนระบบ มีความสัมพันธกันมีความคิดเปดกวาง ยืดหยุนมากข้ึน ทําให

สามารถปรับตัวไดดี 

          วัยผูใหญกลางคน เปนวัยที่มีความรู มีประสบการณ ความคิดสรางสรรคของวัย

กลางคนมีลักษณะประณตี ใชเวลามากกวาและถูกตองกวาวัยผูใหญตอนตน 

1.2  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดานจิตวญิญาณ 

   วัยผูใหญตอนตนและวัยกลางคน  บุคคลจะพัฒนางอกงามทางจิตใจของตน 

บุคคลเริ่มจะเลิกมุงหวังสิ่งตอบแทนตางๆในการกระทํา เพราะชีวิตเริ่มมาถึงจุดปลายทาง การ

กอบโกย ความเห็นประโยชนสวนตน การสรางฐานะก็จะบรรเทาไป บุคคลเริ่มมีความ

เอ้ือเฟอเผ่ือแผตอบุคคลอ่ืน และทําความดโีดยไมหวังสิ่งตอบแทน เพียงแตคํานงึถงึสิ่งสบายใจ 

พฤตกิรรมเสี่ยงตอสุขภาพวยัผูใหญ 

 1. ดานรางกาย เกดิปญหาสุขภาพจากวัยหมดประจําเดอืน หรือสตรีวัยทอง เม่ืออายุ 45-

55 ป เกดิการขาดฮอรโมนเอสโตรเจน ทําใหผิดหนังมีรอยเหี่ยวยนอยางรวดเร็ว ผิวแหง อารมณ

เปลี่ยนแปลงงาย ปวดศรีษะ นอนไมหลับ น้ําหนักเพ่ิมเปนตน สวนผูชาย เกิดภาวะพรองฮอรโมน

แอนโดรเจน ผิวหนังฝอ และแหง เปนตน  

 2. ปญหาจากพฤตกิรรมไมเหมาะสม ไดแก  

     2.1 การรับประทานอาหารไมเหมาะสม ไดแก ปญหารับประทานอาหารนอยหรือมาก

เกนิไป การงดรับประทานอาหารมือเชา ซ่ึงเปนอาหารที่สําคัญ การรับประทานอาหารประเภทแปง

และไขมันสูง ทําใหเกิดภาวะอวน และเสี่ยงตอการเปนโรคเรื้อรัง เชน โรคเหวาน โรคหัวใจ โรค

ความดันโลหติสูงเปนตน 

     2.2 การขาดการออกกําลังกาย การที่ตองทํางาน การแข็งขันสูง ทําใหขาดการออก

กําลังกาย ซ่ึงเปนปจจัยสนับสนุนใหเกดิโรคตางๆไดงายข้ึน 

 3. ปญหาสุขภาพที่เกดิจากการประกอบอาชีพ  การทํางานในสภาพแวดลอมไมเหมาะสม 

ทําใหเกดิปญหากับสุขภาพได เชน เสยีงดังเกนิไป ทําใหหูอ้ือ รอนเกินไป ทําใหเปนตะคริวจากเสีย

เหงื่อหรือเกลือแรได หรือในโรงงานที่มีสารพิษ เชน สารตะกั่ว ทําใหมีอาการทางประสาท 

กลามเนื้อออนแรง  เปนตน  
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  4. ปญหาสุขภาพที่เกดิดานจติใจ เชน เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดาน

รางกายที่เสื่อมลง      วติกกังวลเกี่ยวกับโรค เศรษฐกจิ และปญหาในชีวติครอบครัว เปนตน ทําให

เกดิความเครยีด และภาวะซึมเศราตามมา 

 ปญหาสุขภาพท่ีพบบอยในวัยผูใหญ   

ปญหาสุขภาพที่พบบอยในวัยผูใหญ ไดแก  วัยทอง(Menopause)    โรคความดันโลหติสูง   

โรคเบาหวาน   และโรคอวน   รายละเอียดดังนี้ 

1. วัยทอง(Menopause) 

      วัยทองในผูหญิง คอื ที่มีอายุ 45 – 59 ป ที่สิ้นสุดของการมรประจําเดือนอยางถาวร 

เนื่องจากรังไขหยุดทํางาน ในชวงแรกประจําเดอืนอาจมาเร็วกอนกําหนดแลวคอยหางออกไป อาจ

หายไประยะหนึ่งแลวคอยกลับมาใหมอีก บางรายอาจนานถึง 1 ป จนกระทั่งประจําเดือนหาย

ติดตอกันนานถึง 12 เดือน ถือวาหมดประจําเดือนอยางถาวร มีผลตอฮอรโมนเอสโตรเจน 

(Estrogen) ลดลง ทําใหเกดิอาการตางๆ สงผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาว 

   ผลจากการขาดฮอรโมนเอสโตรเจนในเพศหญิง 

1. ชองคลอดมีขนาดเล็กลง 

2. มดลูกมีขนาดเลก็ลง 

3. เตานมมีรูปรางขนาดและความตงึตัวลดลง 

4. กระดกูคอยๆ มีการสูญเสยีแคลเซียม 

5. จะมีขนข้ึนตามรางกายมากข้ึน 

6. ผิวหนังจะแหงเหี่ยวยน 

   อาการหรือโรคท่ีเกดิจากการขาดฮอรโมนเอสโตรเจน 

       ระยะแรกเริ่ม 

1. อาการรอนวูบวาบตามตัว (Hot flush) 

2. ผนังชองคลอดบางและอักเสบ (Atrophic vaginitis) 

3. กลุมอาการของสตรหีมดประจําเดอืน (Menopausal syndrome) 

          ระยะยาว 

1. ภาวะกระดูกพรุน (Osteoporosis) 

2. ภาวะโรคของหลอดเลอืดไปเลี้ยงหัวใจอุดตัน(Coronary heart disease) 

3. ทางสมอง ความจําเสื่อมลง  หลงลมื ขาดสมาธ ิ
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วัยทองในเพศชาย 

     วัยทองในเพศชาย หมายถึง  ผูชายที่สูงอายุแลวอัณฑะเสื่อมหนาที่การผลิตฮอรโมน

แอนโดรเจน (androgen) มักเกิดกับ  ผูชายที่สูงอายุ 40 ปข้ึนไปตรงกับภาวะที่เรียกวา  Partial   

Androgen Deficiency in Aging Male  (PADAM)  

อาการวัยทองในเพศชาย 

1. เกดิอาการปวดเม่ือยและรอนวูบวาบตามตัว แตรนุแรงนอยกวาหญิง 

2.  โกรธหรอืหงุดหงดิงาย หลงลมื ไมมีสมาธ ิความจําเสื่อม นอนไมหลับ ออนเพลยี 

ความตองการทางเพศลดลง 

การปฏบิัตติวัสําหรับผูใหญวัยทอง 

1. ควรเตรยีมตัวเตรยีมใจรับการเปลี่ยนแปลงและตัง้ใจจะมีชีวติอยูตอไป 

2. ควรปลอยตัวเองใหสนุกสนานราเรงิ ยดึหลักความเรยีบงายและยืดหยุนใหมากข้ึน 

จะทําใหมีสุขภาพจติดี 

3. รับประทานอาหารใหถกูสวน   ดื่มน้ําใหมากพอ และออกกําลงักายอยางเหมาะสม 

4. มีจุดมุงหมายในชีวติที่สรางสรรค และสนุกสนานกับงานอดเิรก 

5. สนใจศกึษาธรรม หม่ันยกระดับจติใจใหราเรงิ และสรางสรรคอยูเสมอ 

6. ชวนคูสมรสทํากจิกรรมคลาย ๆ กัน และถายทอดประสบการณใหมีคา 

7. ใชเซลลสมองใหมากๆ เชน การคิดคํานวณ เปนตน 

2. โรคความดันโลหิตสูง 

     ความดันโลหติของผูที่มีภาวะสุขภาพดี ไมควรเกิน 120/80 มิลลิเมตรปรอท คาความ

ดันโลหติจะประกอบดวยตัวเลข 2 ตัว เรยีกยอๆแบบไมเปนทางการวา คาความดันตัวบนกับตัวลาง  

             ความดันโลหติสูง  จงึหมายถงึ คาความดันโลหิตสูงกวา 140/90 มิลลิเมตรปรอทข้ึนไป

ตลอดเวลาแสดงวาเปนโรคความดันโลหติสูง  

      สาเหตุ มากกวารอยละ 90 ไมทราบสาเหตุ แตพบวาเกี่ยวของกับการใชชีวิตที่สะสม

มาตั้งแตยังหนุมสาวไมวาจะเปนการรับประทานอาหาร ขาดการออกกําลังกาย การทํางาน 

ความเครียด  อายุ ความอวน พฤติกรรมการรับประทานอาหารไมเหมาะสม รับประทานอาหาร

เค็ม ดื่มเหลาจัด สูบบุหรี่ หรอืการไดรับยาบางชนดิ เชน ยาคุมกําเนดิ ยาลดความอวน เปนตน  

      อาการ สวนใหญไมพบอาการ มักตรวจพบโดยบังเอิญขณะไปพบแพทยดวยปญหาอ่ืน 

สวนนอยพบอาการปวดมึนทายทอย ตงึที่ตนคอ วงิเวยีน มักเปนเวลาตื่นนอนใหมๆ พอตอนสายๆ

จะหายไปเอง หรอืปวดศรีษะตุบๆขางเดยีว แบบไมเกรน ในรายที่เปนนานๆ อาจมีอาการออนเพลีย 

เหนื่อยงาย ใจสั่น นอนไมหลับ มือเทาชา ถาเปนเรื้อรังระยะเวลานาน ทําใหเกิดโรครายตามมาอีก
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มากอยางคาดไมถึง ไดแก  โรคหัวใจขาดเลือด ภาวะหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน หัวใจ

ลมเหลวและไตวาย  

       การปฏบิัตติัวเพ่ือปองกันโรคความดันโลหิตสูง 

1. หลกีเลี่ยงการกนิอาหารเค็ม การเตมิซีอ้ิว น้ําปลา เกลอื ผงชูรสและผงปรุงรส

ตางๆในอาหาร 

2. หลกีเลี่ยงการกนิอาหารหมักดอง เหลา เบยีร เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล 

3. การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับสภาพรางกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน 

ครัง้ละ 30 นาท ี 

4. หลกีเลี่ยงอาหารมันๆ อาหารผัด-ทอด เลอืกกนิอาหารตมนึ่ง แกงไมใสกะทิ 

5. ดูแลน้ําหนักตัวไมใหอวนเกนิไป 

6. ทําจติใจใหแจมใส ไมเครยีด นอนหลับ พักผอนอยางเพียงพอ 

3. โรคเบาหวาน 

      โรคเบาหวาน เปนโรคที่ถายทอดทางพันธุกรรม เกิดจากความผิดปกติของระบบการ

เผาผลาญในรางกาย โดยเฉพาะการสรางฮอรโมนอินซูลินที่ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด 

โดยเฉพาะผูที่มีน้ําหนักเกิน ขาดการออกกําลังกาย ทําใหประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารใน

รางกายลดลง มีโอกาสเปนโรคเบาหวานมากข้ึน 

      อาการ น้ําหนักลด กินจุแตผอม หิวน้ําบอย ปสสาวะมาก และเกิดภาวะแทรกซอน

ตามมา เชน ตาพรามัว ไตเสื่อม ชาตามปลายมือปลายเทา เปนโรคตดิเช้ืองาย  

 ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงที่ตองเผชิญกับภาวะดังกลาว ผูปวยเบาหวานควรดูแล

ตนเองและควบคุมระดับน้ําตาลในเลอืดดังนี้  

                 1. การควบคุมอาหาร และน้ําหนักใหเหมาะสมคงที่  อาหารที่ควรรับประทานไดแก 

อาหารประเภทมีกากใยมาก เชน ผัก หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแปงและน้ําตาลสูง เชน ของหวาน 

เงาะ ทุเรียน และลําไย เปนตน ลดอาหารที่มีไขมันมากๆ เชน ขาวขาหมู ขาวมันไก และการ

รับประทานอาหารในแตละม้ือควรใหเทาๆกัน  

    2. การออกกําลังกาย เพื่อสงเสรมิใหมีการดงึพลังงานไปใช น้ําตาลในเลอืดลดลง 

และชวยเผาผลาญไขมันที่สะสมไว ทําใหน้ําหนักลดลง 

    3. การใชยา เพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลอืด และสังเกตอาการน้ําตาลในเลือด

ต่ํา ไดแก อาการเหงื่อออก ตัวเย็น ใจสั่น มือสั่น หวิ งวงนอนตาพรามัว ใหรับประทานน้ําหวานทันที  

    4.การดูแลรักษาเทา เนื่องจากเทาเปนอวัยวะสวนปลายสุด และในผูที่ เปน

เบาหวานจะมีปญหาในหลอดเลอืดสวนปลาย ทําใหเทาชา การไหลเวยีนของเลอืดไปเสี่ยงอวัยสวน

ปลายไมด ีถาเกดิแผลที่เทา ทําใหแผลลุกลามและหายชา 
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     5.การมาตรวจตามแพทยนัดทุกครั้ง เพื่อประเมินระดับน้ําตาลในเลือด 

ภาวะแทรกซอนจากโรคเบาหวาน และประเมินความรุนแรงของโรค  

4. โรคอวน 

     ขอมูลจากราชวทิยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภระบุวา ภาวะ

อวนเปนโรคอยางหนึ่งซึ่งมปีริมาณไขมันในรางกายมากกวาปกติ โดยลักษณะการกระจายตัว

ของไขมันในรางกายมีผลรายตอสุขภาพนัน้แยกออกเปน “อวนทัง้ตัว” กับ “อวนลงพุง” 

   อวนท้ังตัว – จะพบวาผูปวยมีไขมันทัง้รางกายมากกวาปกต ิและไขมันที่มาก ๆ นั้นไมได

จํากัดอยูในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งของรางกายโดยเฉพาะ 

   อวนลงพุง – จะพบวาผูปวยมีไขมันของอวัยวะในชองทองมากกวาปกติ รวมทั้งอาจมี

ไขมันใตช้ันผิวหนังบรเิวณหนาทองเพ่ิมข้ึนดวย 

           บางรายเปนโรคอวนทัง้สองลักษณะแตพบไมมากนัก สวนใหญจะเปนแคเพียงลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่งเทานัน้ 

เกณฑท่ีใชวนิจิฉัยโรคอวน 

           การวัดปรมิาณไขมันในชองทองและไขมันใตช้ันผิวหนังบรเิวณหนาทองจะบอกไดวาเรา

เปนโรคอวนลงพุงหรือไม แตจะวินิจฉัยวาเปนโรคอวนทั้งตัวหรือเปลานั้น หากตองการคําตอบที่

แนนอน ตองทําการวัดดูปรมิาณไขมันในรางกายวามีมากนอยขนาดไหน โดยใชเครื่องมือพิเศษ ซ่ึง

สิ้นเปลอืงและยุงยาก โดยทั่วไปจงึใชดัชนคีวามหนาของรางกายเปนหลักในการวนิจิฉัย  

ดัชนีมวลรางกาย (Body mass index: BMI)  เปนคาที่อาศัยความสัมพันธระหวาง

น้ําหนักตัวและสวนสูง มาเปนตัวช้ีวัดสภาวะของรางกายวามีความสมดุลของน้ําหนักตัวตอ

สวนสูงอยูในเกณฑที่เหมาะสมหรือไม คาดัชนีมวลกายสามารถคํานวณไดโดย นําน้ําหนักตัว

(หนวยเปนกโิลกรัม) หารดวย สวนสูงกําลังสอง (หนวยเปนเมตร) 

 

      BMI =     น้ําหนกัตัว (กโิลกรัม)  

                          สวนสูง (เมตร)2 

 

     ซ่ึงคาดัชนมีวลกายของคนปกตติามนยิามขององคการอนามัยโลก คอื 18.5-24.9 และ

คนผอมคอื ต่ํากวา 18.5 อยางไรก็ตาม บางการศึกษา แนะนําวา นิยามโรคอวน และ น้ําหนักตัว

เกนิในคนเอเชีย ควรแตกตางจากที่องคการอนามัยโลกกําหนด เพราะคนเอเชียมีรูปรางเล็กกวาคน

อเมรกิัน ยุโรป และอัฟรกิัน โดยกําหนดใหคนผอม ของชาวเอเชีย มีคาดัชนมีวลกาย นอยกวา 18.5 

และคนปกตมีิคาดรรชนมีวลกาย 18.5-22.9 ตามลําดับ สวนโรคอวนมีคาดรรชนีมวลกาย ตั้งแต 

23 ข้ึนไป และน้ําหนักตัวเกินมีคาดรรชนีมวลกาย ตั้งแต 25 ข้ึนไป (กองออกกําลังกายเพื่อ
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สุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข: เขาถงึไดจาก http://dopah.anamai.moph.go.th)  ซ่ึงทํา

ใหมีความเสี่ยงตอการเกดิโรคตางๆ ดังนี้ 

1. ไขมันในเลอืดสูงทําใหอวน 

2. โรคความดันโลหติสูง 

3. โรคเบาหวาน 

4. โรคขอกระดูกเสื่อม 

5. โรคทางระบบหายใจ 

6. มีปญหาทางดานสังคม ทัง้กับตัวผูปวยเอง และครอบครัว และมักเปนโรค

ซึมเศรา 

การดูแลตนเองอยางไรเมื่อน้ําหนักตวัเกนิหรือ เปนโรคอวน 

    มักเปนการยากที่จะควบคุมน้ําหนักได ดังนัน้จงึตองเริ่มควบคุมน้ําหนกัตัง้แตเม่ือเริ่มมี

น้ําหนักเกนิ เชน รูสกึเสื้อผาคับ หรอื เม่ือช่ังน้ําหนกัแลวน้ําหนักข้ึนตอเนื่องทกุอาทติย ซ่ึงการดูแล

ตนเองทีส่ําคัญ คอื ตองตระหนกัถงึความสําคัญของโทษของโรคอวน และ น้ําหนกัตัวเกนิ และมี

อุตสาหะในการควบคุมน้ําหนัก โดย 

 กนิอาหารแตละม้ือใหนอยลง คอยๆทยอยลด เพราะถาลดฮวบฮาบ จะทนหวิ

ไมได ไมกนิจุบจบิ และเม่ือมีกจิกรรมตางๆ เชน ทองเที่ยว ประชุม ก็ยงัควร

ตองจํากดัอาหารเสมอ  

 จํากัดอาหารแปง หวาน และไขมัน เพ่ิม ผักและผลไม  

 ปรับพฤตกิรรมการใชชีวติที่ไมเคลื่อนไหว/เคลื่อนไหวนอย เชน ลดการดูทวี ี

โดยทํางานบานทดแทน  

 พยายามหาทางใหรางกายใชพลงังาน เชน ลงรถเมลกอนถงึปายทีท่ํางาน 1 

ปาย หรอื ใชลฟิตเฉพาะเม่ือจําเปน  

 พยายามออกกําลังกายใหไดอยางนอยวันละ 30 นาที  

 ช่ังน้ําหนกัทุกสัปดาห  

 การควบคุมน้ําหนัก ตองไดรับความรวมมือจากทกุคนในครอบครัว โดย 

เฉพาะในเรื่องอาหาร เชน ไมซ้ือขนมเขาบาน  

 ไมซ้ือยาลดความอวนกนิเอง โดยไมปรกึษาแพทย เพราะยามีผลขางเคียง

หลายอยางที่อาจสงผลตอสุขภาพ และอาจเปนสาเหตุใหเสยีชีวติได เชน เบื่อ

อาหารมากจนกนิไดนอย ขาดอาหาร การรับรสชาตผิิดปกต ิทองผูก ปากแหง 

เหงื่อออกมาก นอนไมหลับ คลืน่ไสอาเจยีน ความดันโลหติสงู ใจสั่น หัวใจเตน

เร็วผิดปกต ิปวดหัว กังวล หงุดหงดิงาย และสับสน  
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 ควรพบแพทย เม่ือดูแลตนเองแลว น้ําหนักยงัข้ึนตอเนื่อง หรอืเม่ือกังวลในเรื่อง

น้ําหนัก  

การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในวัยผูใหญ 

1. การสรางเสรมิความรูเกีย่วกับการเปลี่ยนแปลงของรางกาย เชน ปญหาที่เกดิจากความ

เสื่อมของอวัยวะตางๆในรางกาย ไดแก ปญหาวัยหมดประจําเดอืน หรอืชายวัยทอง และวธิกีาร

ชะลอความเสื่อมถอยของรางกาย  

2. การรกัษาคงไวซ่ึงความสมบรูณแข็งแรงของรางกาย เพื่อชะลอความเสื่อมของอวัยวะ

ตางๆในรางกาย ไดแก การออกกําลังกาย การรับประทานที่เหมาะสม เชน การรบัประทานอาหาร

ที่มีไขมันใหนอยลง รับประทานอาหารที่มีกากใยมากข้ึน คอื รับประทานผักและผลไมใหมากข้ีน 

เพ่ิมอาหารที่มีแคลเซ่ียมสูง เชน ปลาเลก็ปลานอย นม เพื่อปองกันกระดูกบาง โดยเฉพาะหญิงใน

วัยหมดประจําเดอืน  

3. การพักผอนนอนหลับใหเพียงพอ และการผอนคลายความเครยีด  

4. สนับสนุนใหมีการตรวจรางกายประจําป  เพื่อดูความสมบูรณของรางกายและคนหา

ความผิดปกตขิองรางกายตัง้แตแรก   

5. การสงเสรมิความรูในการดูแลรกัษาสุขภาพ   

 

วัยผูสูงอายุ 

  ผูสูงอายุ คอื ผูที่มีอายุ 60 ป ข้ึนไป ทัง้เพศชายและเพศหญิง จากการประชุมสมัชชาโลก

ผูสูงอายุที่กรุงเวยีนนา เม่ือป พ.ศ. 2525  ซ่ึงประเทศไทยไดยดึเกณฑนี้ในการแบงวัยผูสูงอายุจาก

วัยผูใหญ รวมทั้งใชเปนเกณฑในการเกษียณอายุของขาราชการไทย  ตอมาไดมีพระราชบัญญัติ

ผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตราที่ 3 ไดใหความหมาย ผูสูงอายุ ดังนี้ “ผูสูงอายุ” หมายความวา 

บุคคลซ่ึงมีอายุเกนิ 60 ป บรบิูรณข้ึนไป และมีสัญชาตไิทย  

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการในวัยผูสูงอายุ 

วัยผูสูงอายุจัดเปนวัยที่อยูในระยะสุดทายของชีวติ ลักษณะและพัฒนาการในวัยนี้   จะตรง

ขามกับวัยเด็ก คือมีแตความเสื่อมโทรมและสึกหรอ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้จะดําเนินไปอยางคอย

เปนคอยไป ในแตละดาน ดังนี้ 

 1. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดานรางกาย 

       ความชราหรอืกระบวนการความชรา (Aging process) เปนกระบวนการที่เกิดข้ึนจาก

การเปลี่ยนแปลงของเซลลตางๆในรางกาย เริ่มตั้งแตอยูในครรภ จนเติบโตเปนทารกและเขาสูวัย

ผูใหญ ในชวงเวลานี้เซลลมีการเปลี่ยนแปลงในทางเสริมสราง เม่ือพนวัยผูใหญจะมีการสลายของ
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เซลลมากกวาการสราง ทําใหสมรรถภาพการทํางานของอวัยวะตางๆในรางกายลดลง การ

เปลี่ยนแปลงมีดังนี้ (สุทธชัิย จติะพันธกุล, 2544) 

       1.1 ผิวหนัง ผมและขน มีจํานวนลดลงและมีสีจางลง เปลี่ยนจากสีดําเปนสีขาว แหง

และรวงงาย เนื่องจากการไหลเวียนของเลือดบริเวณหนังศีรษะลดลง แลเสนผมไดรับอาหารไม

เพียงพอ เซลลผิวหนังมีจํานวนลดลงและเจริญชาลง ผิวหนังจึงบางและขาดความเตงตึง จํานวน

ไขมันใตผิวหนังลดลง ทําใหผิวหนังหยอนยาน เกิดรอยยนปรากฏชัดเจนข้ึน สีผิวเปลี่ยนไปและ

ผิวหนังตกกระ  

       1.2 กระดูกและกลามเนื้อ กระดูกจะมีความเปราะบางเนื่องจากมีการเสื่อมสลายของ

แคลเซียมออกจากกระดูกมากข้ึน การขาดวติามินด ีทําใหกระดูกพรุนหักงาย หมอนรองกระดูกสัน

หลังผุกรอน ทําใหเตี้ยลง หลังโกง 

       1.3 ระบบสัมผัส ไดแก หู ตา จมูก ลิ้น จะคอยเสื่อมลง คอื  

           1)  หู ประสาทรับเสยีงเสื่อมไป เนื่องจากการไหลเวยีนโลหติของหูช้ันในลดลง จาก

การแข็งของเสนเลอืด ทําใหผูสูงอายุหูตงึ และไดยนิเสยีงต่ําดกีวาเสยีงธรรมดา และเสยีงสูง 

           2)  ตา จะเล็กลงเพราะจํานวนไขมันหลังลูกตานอยลง หนังตาตก ประสาทตาเสื่อม 

เลนสเสื่อมความยืดหยุน แกวตาขุนมัว มานตาสีจางลง ขอบเขตการมองเห็นแคบลง การปรับ

สายตาชา ทําใหการมองเห็นในระยะใกลและไกล การปรับตัวตอความสวางและความมืด การแยก

ความแตกตางของส ีความชัดเจนของภาพลดลง จงึเปนสาเหตุทําใหผสูงอายุเกดิอุบัตเิหตุงาย  

              3)  จมูก มีการเสื่อมของเยื่อบุโพรงจมูก และประสาทรับกลิ่นเสื่อมลง ทําให

ความไวในการดมกลิ่นและความสามารถในการจําแนกกลิ่นลดลง  

               4) ลิ้น จํานวนตุมรับรสของลิ้นลดลง มีผลทําใหความไวในการรับรสลดลง จาก

มากไปนอยตามลําดับ ดังนี้ รสเค็ม รสเปรี้ยว รสหวาน มีการฝอตัวของประสาทรับรส ทําให

ผูสูงอายุมีความอยากอาหารลดลง  

      1.4 ระบบทางเดินหายใจ สมรรถภาพการทํางานของปอดลดลง จํานวนถุงลมลดลง 

ความจุปอดนอยลง ปรมิาตรอากาศคางในปอดเพ่ิมข้ึน เนื่องจากความยืดหยุนของทรวงอกลดลง 

ทําใหการหายใจลําบาก โดยเฉพาะการหายใจออก ทําใหการกําซาบและการแลกเปลี่ยนกาซลดลง  

รเีฟล็กซการไอลดลง การทํางานของขนกวักลดลง ทําใหการกําจัดสิ่งแปลกปลอมภายในทางเดิน

หายใจไมด ีเกดิการตดิเช้ือในทางเดนิหายใจไดงาย    

      1.5  ระบบหัวใจและหลอดเลือด หัวใจมีขนาดใหญข้ึน ผนังหัวใจหนาข้ึน เนื่องจากมี

ไขมันเพ่ิมในชองวางของทรวงอก กลามเนื้อหัวใจมีแคลเซียมมาเกาะ ทําใหลิ้นหัวใจแข็ง หัวใจเตน

ผิดจังหวะ มีการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือด ความยืดหยุนของหลอดเลือดลดลง มีการเกาะจับ

แคลเซียมตามผนังเสนเลอืดสูง ทําใหเกิดการตานของการไหลเวียนเลือด ทําใหความดันโลหิตสูง
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กวาปกต ิและอาจทําใหมีภาวะความดันต่ําขณะเปลี่ยนทาได เนื่องจากการตอบสนองของตัวกระตุน

ตอการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตลดลง ทําใหเกิดอาการหนามืด เปนลมไดงาย นอกจากนี้

การเตนของหัวใจเพื่อตอบสนองตอการออกกําลังกายมีแนวโนมลดลงเม่ืออายุมากข้ึน เปนผลให

ผูสูงอายุออกกําลังกายไดนอยลง  

      1.6 ระบบทางเดนิอาหาร มีการเปลี่ยนแปลงของเหงอืกและฟน รวมทั้งตอมขับน้ําลาย

นอยลง การหลั่งน้ํายอยของกระเพาะอาหารอาหารลดลง การบีบตัวและการเคลื่อนไหวของลําไส

ลดลง ทําใหการยอยและการดูดซึมลดลง เปนผลใหผูสูงอายุทองอืดงาย เบื่ออาหาร เกิดภาวะ

โลหติจาง ขาดวติามินและขาดสารอาหารได  

      1.7 ระบบตอมไรทอ พบวาตอมไรทอตางๆ มีน้ําหนักลดลง และฝอมากข้ึน การผลิต

ฮอรโมนตาง ๆ ลดลง การตอบสนองตอการกระตุนลดลง ดังนี้  

          1) ตอมใตสมองเสื่อมหนาที่ ผลิตฮอรโมนลดลง ทําใหออนเพลียเบื่ออาหาร ขน

บรเิวณรักแร และหัวเหนารวง อวัยวะเพศเล็กลง 

          2) ตอมไทรอยดขนาดเล็กลง เม่ืออายุเกนิ 50 ป ทําใหเบื่ออาหาร ตาฟาง ขุนมัว 

          3) ตอมพาราไทรอยด มีการลดของฮอรโมนทําใหกระดูกผุกรอน 

          4) ตับออนหลั่งอินซูลินนอยลง จึงนําน้ําตาลไปใชประโยชนไดนอยลง ทําใหมี

แนวโนมเกดิโรคเบาหวานไดงาย  

          5) ตอมหมวกไตทํางานมากข้ึน ทําให มีอารมณเครียด หงุดหงิดงาย แตจะมีความ

เฉื่อยชา เพราะมีการนําเอากลูโคสไปใชไดนอย 

      6) ตอมเพศ มีผลดานอารมณในเพศหญิงมาก  สําหรับเพศชายมีความเสื่อม

เชนเดยีวกับเพศหญิงแตนอยกวา สวนความสนใจทางเพศปกติ 

 1.8 ระบบขับถาย การขับของเสียไดนอยลง แตขับน้ําออกมากทําใหปสสาวะบอย 

กลามเนื้อหูรูดบรเิวณชองเปดของกระเพาะปสสาวะเสื่อม ทําใหกลัน้ปสสาวะไดยากข้ึน  

 1.9 ระบบประสาท มีการเปลี่ยนแปลงของเซลสมองและเซลลประสาท ทําใหประสิทธิภาพ

การทํางานของสมองลดลง ทําใหปฏิกริยิาตอบสนองตางๆของรางกายลดลง เชน การเคลื่อนไหว

และความคิดชา ความจําเสื่อม โดยเฉพาะจําเรื่องราวในอดตีไดดกีวาเรื่องราวใหมๆ   

 2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดานจิตใจ  

       การเปลี่ยนแปลงดานจิตใจและอารมณในผูสูงอายุ มักเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ทางดานรางกายและสังคม ดานรางกายผูสูงอายุมีโรคเรื้อรัง เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ สูญเสีย

การไดยนิ และการมองเห็นเปนตน ดานจติใจ เกดิความวิตกกังวล  ความทอแท ใจนอย หงุดหงิด 

โกรธงาย สาเหตุสวนใหญ เกิดจากการสูญเสีย การพลัดพรากจากบุคคลอันเปนที่รัก เชน การ

สูญเสียคูสมรส ญาติพ่ีนอง บุตรแตงงานและแยกครอบครัว ทําใหผูสูงอายุเกิดความวาเหวดาน
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สังคมพบวาผูสูงอายุสูญเสยีบทบาททางสังคม เชน การปลดเกษียณ  ทําใหผูสูงอายุหงุดหงิดงาย 

โกรธงาย ทัง้นี้ข้ึนกับบุคลกิภาพ สภาพแวดลอมและประสบการณที่ผานมาของแตละบุคคล  

  3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดานสังคม  

     การเปลี่ยนแปลงดานสังคมของผูสูงอายุ ที่พบคือ ภาระและหนาที่บทบาททางสังคม

ลดลง ทําใหผูสูงอายุมีกจิกรรมลดลง เชน การปลดเกษียณจากงาน บทบาทหนาที่ที่เคยเปนผูนํา

ครอบครัวกลายมาเปนผูอาศัย และปญหาเศรษฐกจิที่เกดิข้ึน อาจทําใหผูสูงอายุมีรายไดไมเพียงพอ

ในการเลี้ยงชีพ ทําใหผูสูงอายุเกดิความรูสกึมีคุณคาในตนเองนอยลง เกดิภาวะซึมเศราตามได 

  4. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดานสตปิญญาและจิตวญิญาณ  

      4.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดานสตปิญญา  

                   ผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงดานสตปิญญาในลักษณะสตปิญญาที่เกดิจากการสัง่สม

ความรอบรู ความชํานาญในความรู ความคิดที่ไดจากประสบการณตรง ความสามารถเชิงภาษา

และวัฒนธรรม ดังนั้นผูสูงอายุ เปนผูที่มากดวยประสบการณ มีความคิดในเชิงเหตุและผลที่

สามารถนํามาเปนบทเรยีนใหคําปรกึษาแกลูกหลานไดเปนอยางด ี 

       4.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการดานจิตวญิญาณ 

    การเปลี่ยนแปลงดานจติวญิญาณ ผูสูงอายุจะยึดศาสนาเปนสิ่งยึดเหนี่ยวมาก

ข้ึน เกดิความเขาใจในธรรมชาตขิองชีวติ ทําใหผูสูงอายุมุงสรางแตความดงีามใหแกตนเองมากข้ึน  

พฤตกิรรมเสี่ยงตอสุขภาพวยัผูสูงอายุ  

  ปญหาพฤตกิรรมเสี่ยงตอสุขภาพในวัยผูสูงอายุ มีดังนี้ 

 1. ปญหาที่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงของรางกายตามกระบวนการชรา ไดแก ปญหาการ

มองเห็น ปญหาการไดยนิ ปญหาการรับความรูสึก ภาวะเบื่ออาหาร เปนตน สวนปญหาจากการ

เปลี่ยนแปลงดานจติใจ และสังคม ไดแก ความรูสกึโดดเดี่ยว วติกกังวล และซึมเศรา   

  2. ปญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ ไดแก พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่ม

แอลกอฮอล  การออกกําลังกายลดลง พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารไมถูกตอง การรับประทานยา

ไมถูกตอง ทําใหเสี่ยงตอการเกดิโรคเรื้อรัง ซ่ึงโรคหรอืปญหาสุขภาพที่พบบอย ไดแก  โรคความดัน

โลหิตสูง  กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด  โรคเบาหวาน ภาวะกระดูกพรุน ขอเสื่อม  การหกลม และ

สมองเสื่อม เปนตน  

ปญหาสุขภาพท่ีพบบอยในวัยผูสูงอายุ   

1. การหกลม (Falls) 

      การหกลมพบไดบอยในผูสูงอายุ โดยพบเพ่ิมข้ึนตามอายุที่เพ่ิมข้ึน ผลกระทบยังนําไปสู

ความพิการทางดานรางกาย และผลตอจติใจของผูสูงอายุ แมวาการหกลมสวนใหญจะนําไปสูการ
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บาดเจ็บเล็กนอย แตก็เปนอาการเริ่มแรกของโรครายแรงบางชนิดที่ซอนเรนอยู ผลที่เกิดจากการ

หกลมมีดังตอไปนี้ 

1. กระดูกหัก โดยเฉพาะกระดูกขอสะโพก กระดูกสันหลัง และกระดูกขอมือ 

2. มีความพิการไมสามารถเดนิไดดวยตนเอง 

3. ภาวะเลอืดค่ังในสมอง 

4. อาการปวดจากการบาดเจ็บ 

5. สูญเสยีความม่ันใจในการเดนิ 

6. ภาระตอญาตใินการดูแล 

แนวทางการปองกันการหกลมในผูสูงอายุ 

1. การสงเสริมสุขภาพใหแกผูสูงอายุ ไดแก การออกกําลังกาย การฝกเดิน การใช

อุปกรณชวยในการเคลื่อนยาย เชน ไมเทา คอกอลูมิเนยีมที่มี 4 ขา 

2. การปรับพฤตกิรรมในการปรับเปลี่ยนอิรยิาบถ เชน การลุกข้ึนยนืชาๆ 

3. การปรับสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม ไดแก ทางเดนิและบันไดควรมีราวจับ พื้นหองไมลื่น 

การจัดสิ่งของภายในและภายนอกใหเปนระเบยีบ และควรมีแสงสวางเพียงพอ 

 2. กลุมอาการสมองเสื่อม (Dementia) 

    กลุมอาการสมองเสื่อม (Dementia) เกิดจากความผิดปกติของการทํางานของสมอง 

สาเหตุของอาการสมองเสื่อมมีมากมาย แตที่พบบอย คือ โรคอัลไซเมอร ทําใหเกิดความผิดปกติ

ดานสตปิญญา ความคิด และความจําบกพรอง มีความผิดปกตขิองระดับความรูสึกตัว หลงลืมทั้ง

ความจําระยะสัน้ และระยะยาว ความสามารถในการตัดสนิใจบกพรอง มีความผิดปกติของการใช

ภาษา เชน พูดซํ้าๆ ซากๆ ไมเขาใจภาษา หรือพูดไมได ความผิดปกติดังกลาวสงผลใหไมสามารถ

ทํางานได กอใหเกดิผลเสยีตอชีวติในสังคม และความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 

  การดูแลผูปวยกลุมอาการสมองเสื่อม 

    ถึงแมแมสาเหตุสวนใหญจะไมสามารถหยุดยั้งการดําเนินของโรคได แตไมได

หมายความวาจะไมสามารถจัดการดูแลใหเกิดประโยชนแกผูปวยไดเลย หัวใจของการดูแลผูปวย

สมองเสื่อม คอื การใหความรูแกผูดูแลละญาตเิปนหัวใจสําคัญ ตองเขาใจในอาการแสดงของสมอง

เสื่อม โรคที่เปนสาเหตุ การดําเนินของโรค การเฝาระวังและการปองกันปญหาที่อาจเกิดข้ึน เชน 

หลงทาง หกลม ใชยาผิด นําสิ่งของไปซอน แจกสมบัติ เปนตน ซ่ึงตองใหความรัก ความเขาใจกับ

ผูสูงอายุที่มีอาการสมองเสื่อม ทัง้นี้เพื่อใหผูสูงอายุและผูดูแลเองมีคุณภาพชีวติที่ดทีี่สุดตามสภาพที่

เปนไปได 
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3. โรคถุงลมโปงพอง (Emphysema) 

     โรคถุงลมโปงพอง (Emphysema) เปนโรคที่พบบอยในผูสูงอายุ โดยเฉพาะผูสูงอายุชาย

ที่สูบบุหรี่เปนระยะเวลานาน โรคนี้จะมีการทําลายผนังถุงลม ซ่ึงอยูสวนปลายของระบบทางเดิน

หายใจ ผนังถุงลมจะมีการขยายหรอืฉกีขาด ทําใหขาดความยดืหยุน ซ่ึงมีผลตอการระบายอากาศ

ออกมาในขณะหายใจออก นอกจากนี้ชองทางเดนิของอากาศหายใจตบีแคบลง เนื่องจากตอมเมือก

ที่อยูในเยื่อบุทางเดนิหายใจจะสรางเมือกออกมา เม่ือผนังของถุงลมถูกทําลาย บริเวณแลกเปลี่ยน

กาซลดลง 

 สาเหตุหรือปจจัยเสี่ยง  

         การสูบบุหรี่ เปนสาเหตุสําคัญที่สุด  ควันบุหรี่จะมีผลตอผูสูบและผูที่อยูใกลชิด โดย

จะไป ทําลายเยื่อบุทางเดินหายใจ สารนิโคตินในบุหรี่จะทําลายเซลลขน ไมเคลื่อนไหว และยัง

กระตุนใหสรางสิ่งคัดหลั่งและเมือกเพ่ิมข้ึน หลอดลมจะมีการหดเกร็งมากข้ึน ทําใหความตานทาง

ในปอดสูงข้ึน กลไกดังกลาวทําใหผูสูงอายุขับเสมหะออกยากข้ึน การระบายอากาศในปอดลดลง 

เกดิการตดิเช้ือ มีการทําลายเยื่อบุผิว ทําใหหลอดลมตบีแคบอยางถาวร  

 อาการและอาการแสดง  

     เริ่มจากมีอาการเหนื่อยงายเม่ือออกกําลัง ระยะแรกอาจไมมีอาการไอ  ตอมาจะมี

อาการหายใจลําบากข้ึน รูปรางผอม ทรวงอกมีขนาดใหญข้ึน เนื่องจากตองออกแรงในการหายใจ 

ถาไอจะไมมีเสมหะ ผูปวยจะมีระยะของการหายใจออกนานข้ึน และมีเสียงวี๊ด ทรวงอกใหญข้ึน 

คลายอกถัง  

 การดูแลและการปฏบิัตติัวในผูปวยโรคถุงลมโปงพอง 

     1.  การขจัดเสมหะเพื่อทําใหทางเดินหายใจโลง และดูแลใหมีการหายใจที่ มี

ประสทิธภิาพ ไดแก การใชยา การดูแลใหไดรับน้ําอยางเพียงพอ อยางนอย 2-3 ลิตรตอวัน เพื่อ

ชวยใหทางเดนิหายใจชุมช้ืน ซ่ึงทําใหสามารถไอและขับเสมหะไดงายข้ึน  

      2. การฟนฟู ไดแก การบริหารการหายใจซ่ึงผูปวยตองเรียนรูและปฏิบัติตลอดชีวิต 

ไดแก การหายใจโดยการหอปาก (Pursed lip exercise) โดยการใหหายใจทางจมูกและปดปากให

สนทิ ขณะเดยีวกันใหทรวกอกอยูกับที่ และขณะหายใจออกทางปากชาๆ โดยการหอปาก ใหระยะ

ของการหายใจออกนานเปน 2-3  เทาของการหายใจเขา  เพื่อทํ าใหการระบายกาซ

คารบอนไดออกไซดออกไดมากข้ึน ผูปวยจะหายใจไดสะดวกและไมรูสกึเหนื่อย  

      3. การรับประทานอาหาร เปนอาหารออน ยอยงาย แตมีคุณภาพสูง หลีกเลี่ยงอาหาร

มัน และอาหารทอด เพราะจะทําใหเกดิการระคายเคอืงตอทางเดนิหายใจ และมีอาการไอมากข้ึน  

      4. การปองกันการติดเช้ือ หลีกเลี่ยงการเขาไปในที่ชุมชุนแออัด หรือหลีกเลี่ยงเขา

ใกลชิดกับบุคคลที่เปนหวัด และควรหม่ันทําความสะอาดในชองปากสมํ่าเสมอ เพื่อลดการตดิเช้ือ  



74 

 

      5. การมาตรวจตามนัด สมํ่าเสมอ เพื่อประเมินผลการรักษาและความรุนแรงของโรค  

4. ขอเสื่อม (Osteoarthritis) 

      ขอเสื่อม เปนภาวะที่มีการเสื่อมทําลาย โดยไมมีการอักเสบของขอ เปนความผิดปกติที่

เกดิข้ึนกับขอที่เคลื่อนไหวได มีลักษณะเฉพาะ คอื กระดูกออนผิวขอ จะเสื่อมเปนรอยถลอดกรอน

ไปรวมกับมีการสรางกระดูกข้ึนใหมบรเิวณขอบขอกระดูก ซ่ึงความเสื่อมของกระดูกออนผิวขอ เริ่ม

เกดิข้ึนทลีะเล็กทลีะนอย ตัง้แตอายุ 20-30 ป และเช่ือวาเปนการเปลี่ยนแปลงตามอายุ แมวาคน

สวนใหญมากกวารอยละ 90 จะเริ่มมีขอเสื่อมแลว ตัง้แตอายุ 40 ป แตก็มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่มี

อาการ ผูที่มีอาการมักจะมีอายุ 60 ปข้ึนไป และพบในเพศหญิง : เพศชาย = 3:1  

      ขอเสื่อมแบงไดเปน 2 กลุม คอื  

        1. ภาวะขอเสื่อมที่เกดิข้ึนเอง พบบอยที่สุดในวัยสูงอายุ โดยเริ่มมีอาการเม่ืออายุ 50 

ปไปแลว มักเกดิกับขอที่รับน้ําหนักของรางกาย และขอที่เคลื่อนไหวมาก เชน ที่ขอเขา สะโพก คอ 

หลัง เอว และขอนิ้วมือ ซ่ึงสาเหตุที่แทจรงิยังไมทราบ 

        2. ภาวะขอเสื่อมที่เปนผลมาจากการบาดเจ็บที่ขอนั้นๆ เชน กระดูกหักในทาที่ผิดรูป 

สาเหตุอ่ืนๆ อาจเกิดจากความผิดปกติแตกําเนิดเชน ขอเคลื่อน การติดเช้ือที่ขอ รวมทั้งการ

บาดเจ็บทลีะเล็กทลีะนอยซํ้าอยูนานๆ เปนปๆ   

ปจจัยเสี่ยง  

      1. ปจจัยเสี่ยงที่หลกีเลี่ยงไมได ไดแก เพศ อายุ และพันธุกรรม  

      2. ปจจัยเสี่ยงที่หลกีเลี่ยงได ไดแก น้ําหนักตัวมาก อาชีพบางอาชีพ และการบาดเจ็บ

หรอืการไดรับการกระทบกระแทกตางๆ  

 อาการ  

      ผูที่เปนขอเสื่อม จะเริ่มอาการเกดิข้ึนชาๆ คอยเปนคอยไป เริ่มแรกจะมีอาการปวดเม่ือ

เคลื่อนไหว ทุเลาลงเม่ือพัก รูสกึขอฝด แข็ง หลังจากหยุดพักการใชงานขอนั้นมาระยะหนึ่ง อาการ

จะเกดิข้ึนเม่ือมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กนอย ในระยะหลังๆ แมขณะพักก็อาจปวดได หรอืไดยนิเสยีง

กรอบแกรบจากการเสยีดสภีายในขอขณะเคลื่อนไหว เกิดความเจ็บปวด มีการอักเสบ กลามเนื้อ

หดรัง้ หรอืมีความพิการผิดรูปจากกระดูกงอก เชน ขอเขาอาจมีเขาโกง ผูที่มีขอเสื่อม จึงมีรูปราง

และทาทางการเดินเปลี่ยนไป 

 การดูแลและการปฏบิัตติัวในผูปวยโรคขอเสื่อม 

   1. ทุเลาอาการปวดและชะลอการความเสื่อมของขอ โดย ลดน้ําหนักในคนที่อวน พักการ

ใชงานของขอนัน้ ลดการนั่ง ยนืเดนิ นานๆหรือถือของหนัก หลีกเลี่ยงการใชงานขอนั้นมากเกินไป 

เชน การถือของหนัก การนั่งยองๆ นั่งคุกเขา การอยูในอิริยบถใดอิริยบถหนึ่งเกินไป การข้ึนลง 

บันได เพราะกลามเนื้อรอบขอเขาจะเกร็งตัวมาก ทําใหเจ็บปวดมาก 
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     2. การรักษาทาทางอิรยิบถในชีวิตประจําวันที่ถูกตอง เชน นอนบนเตียงที่ไมสูงเกินไป 

เพื่อลุกนั่ง ลงนอนไดสะดวก ปรับระดับของงานที่ทําอยูตรงหนาใหพอด ีโดยไมตองกมหรอืแหงนคอ

มากเกนิไป  

     3. การใชอุปกรณชวยใหถูกตอง เชน การใชไมเทา การใสเฝอกพยุงหลัง เปนตน  

     4. การใชยาแกปวด แกอักเสบและยาคลายกลามเนื้อ ตามคําแนะนําของแพทย 

     5. การฟนฟูโดยการบริหารรางกาย เพื่อเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเนื้อรอบๆขอ 

เคลื่อนไหวไดเต็มศักยภาพโดยเร็ว 

5. ภาวะซมึเศรา 

     ในผูสูงอายุ นอกจากปญหาดานรางกายแลว ปญหาดานจิตใจที่พบบอย คือ ภาวะ

ซึมเศรา 

     สาเหตุของภาวะซึมเศรา ในวัยผูสูงอายุเกี่ยวของกับปจจัยทั้งทางชีวภาพ ปจจัยทาง

รางกายและปจจัยทางจติสังคม ดังนี้  

1. ปจจัยทางชีวภาพ ไดแก บุคคลในครอบครัวเคยมีอาการซึมเศรา หรือผูปวยเคยมี

อาการซึมเศรามากอน รวมทัง้มีการเปลี่ยนแปลงของสารสื่อสัญญาณประสาทจากการมีอายมุาก

ข้ึน  

2. ปจจัยดานรางกาย เกี่ยวของภาวะสุขภาพที่เสื่อมถอยลงจากการมีโรคประจําตัว

หรอืการเจ็บปวยเรื้อรัง เชน โรคหัวใจ โรคอัมพาตทําใหขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ เกิด

การแยกตัวจากสังคม นําไปสูภาวะซึมเศราไดงาย 

3. ปจจัยดานจิตใจ ปจจัยที่เปนสาเหตุการเกิดภาวะซึมเศรา ไดแก ความรูสึกไร

คุณคา ไรความหมาย ขาดความภาคภูมิใจในตนเอง ทําใหละเลยตอการดูแลตนเอง ทําใหโรคหรอื

ความเจ็บปวยที่เปนอยูทรุดลงเร็วข้ึน  

4. ปจจัยดานสังคม มักเกี่ยวของกับการสูญเสียสิ่งมีชีวิต เชน สูญเสียบุคคลที่รัก 

ญาตหิรอืคนใกลชิด ขาดที่พ่ึง ขาดผูดูแล ทําใหรูสกึทอแท สิ้นหวัง และเบื่อหนายชีวติ 

 อาการ  

    อาการและอาการแสดงของภาวะซึมเศราในผูสูงอายุ แบงกลุมได ดังนี้ 

1.  ดานอารมณ รูสกึเศรา สิ้นหวัง รองไห โกรธ เกลียด กลัว หรือระแวงงาย ขาด

ความกระตอืรอืรน ขาดความสนใจสิ่งตางๆ และรูสกึวาสิ่งใดในชีวติไมมีดเีลย 

2.  ดานความคิด รูสึกคุณคาในตนเองลดลง คิดหมกมุนในสิ่งที่เปนปญหา สมาธิ

ลดลง ขาดความม่ันใจในตนเอง 
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3. ดานพฤติกรรม การแสดงออก ความสนใจในสิ่งตางๆลดลง ละเลยการดูแล

ตนเองในกวัิตรประจําวัน ทาทางการเคลื่อนไหวเปลี่ยนไป เฉยเมย ทําอะไรชา คิดชา แยกตัวเอง

ออกจากสังคม 

4. ดานรางกาย การนอนหลับเปลี่ยนไป นอนไมหลับหรือนอนมากเกินไป  ความ

อยากอาหารเปลี่ยนไป ปวดศรีษะ ปวดหลัง ออนเพลยีเหนื่อยงาย กลัวเปนมะเร็ง เปนตน 

การดูแลผูสูงอายุท่ีมภีาวะซมึเศรา 

     จุดมุงหมายในการดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะซึมเศรา คอื 

1. ความสุขสบายและปลอดภัย ทั้งนี้เม่ือผูสูงอายุเกิดภาวะซึมเศรา มักไมสนใจ

ดูแลตนเอง เสี่ยงตอการหกลม ฆาตัวตาย ผูดุแลตองสังเกตพฤติกรรม คําพูดที่บงช้ีถึงการฆาตัว

ตาย ใหการดูแลอยางใกลชิด จัดสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย และดูแลใหไดรับการรักษา การ

รับประทานยา 

2. การชวยใหผานพนภาวะซึมเศราโดยเร็ว โดยสงเสริมความมีคุณคาความ

ภาคภูมิใจของผูสูงอายุ  

3. การไดรับปจจัยพื้นฐานการดํารงชีวติ และการใหผูสูงอายุไดมีกิจกรรมตางๆใน

สังคม  

การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในวัยผูสูงอายุ 

 แนวทางการสงเสรมิสุขภาพและการปองกันโรค ดังนี้ 

1. การสงเสริมสุขภาพดานรางกาย โดยการสงเสริมการไดรับอาหารที่เหมาะสม ควร

เลอืกอาหารที่มีคุณคาเพียงพอ อาหารยอยงาย เชน เนื้อปลา ผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองเพ่ิมข้ึน ผัก 

ผลไมและธัญพชื เพ่ิมข้ึน ลดอาหารไขมันจากสัตว ขนมหวาน ของทอด หมักดอง เปนตน และควร

ปรับปรมิาณตามระดับของการมีกกิรรม  

2. สงเสริมการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอเพื่อเพ่ิมความสามารถทางดานรางกาย 

ควรออกกําลังกายเปนประจํา การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ คือ การเดิน การวิ่ง

เหยาะๆ โยคะ ฤๅษดีัดตน ไทเก็ก ไมพลอง เปนตน  

3. การสงเสรมิการพักผอนและการนอนหลับอยางมีประสทิธภิาพ ซ่ึงผูสูงอายุจะมีปญหา

การนอนหลับ ดังนัน้ควรแนะนําใหผูสูงอายุแบบแผนการนอนหลับ เชน การผอนคลายดวยการทํา

สมาธ ิการสวดมนต การรับประทานอาหารที่ชวยสงเสรมิการนอนหลับ เชน กลวย นม ข้ีเหล็ก เปนตน 

4. การปองกันอุบัติเหตุ โดยการจัดสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย การเปลี่ยนอิริยาบถอยาง

ชาๆ การฝกการทรงตัว เปนตน 
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5. การสรางเสริมสุขภาพดานจิตใจ ไดแก การสงเสริมการจัดการความเครียด อยา

ปลอยใหผูสูงอายุวาเหวอยูคนเดียว การเตรียมตัวกอนเกษียณอายุงาน และการจัดกิจกรรม

นันทนาการ เปนตน 

6. การสรางเสรมิสุขภาพดานสังคม โดยการใหความเคารพนับถือ การเขารวมกิจกรรม

ในชุมชน และใหผูสูงอายุไดศกึษาหาความรูเพ่ิมเตมิ เปนตน 

7. การสงเสรมิสุขภาพดานจติวญิญาณ โดยการสงเสริมใหเขารวมกิจกรรมทางศาสนา  

การนําลูกหลานมาเยี่ยมผูสูงอายุบอยๆ เคารพในศักดิ์ศรขีองผูสูงอายุ เปนตน  
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