การดูแลผูสูงอายุ
10. ควบคุมน้ำหนักตัวหรือลดความอวน
โดยควบคุมอาหารและออกกำลังกายจะชวย
ทำใหเกิดความคลองตัว ลดปญหาการหกลม และ
ความเสี่ยงตอโรคตางๆ เชน โรคขอเขาเสื่อม และ
โรคหลอดเลือดหัวใจ เปนตน
วิธีประเมินวาน้ำหนักตัวอยูในเกณฑอวน
หรือไม โดยคำนวณจากดัชนีมวลกายหรือเรียกสั้น ๆ
วา BMI (body mass index) ถาน้ำหนักตัวเกิน คา BMI
จะอยูระหวาง 23 - 24.9 กิโลกรัม/เมตร2 แตถาอวนละก็
คา BMI จะตั้งแต 25 กิโลกรัม/เมตร2 ขึ้นไป
สูตร ดัชนีมวลกาย(BMI) = น้ำหนักตัว(กิโลกรัม)
สวนสูง (เมตร)2
ตัวอยาง ผูสูงอายุ หนัก 67 กิโลกรัม สูง 160 เซนติเมตร
ดัชนีมวลกาย(BMI) = 67
(1.6) 2
= 26.17 ถือวาเขาขายอวน8.
11. ตรวจสุขภาพประจำป แนะนำใหตรวจสม่ำเสมอ
เปนประจำทุกป หรืออยางนอยทุก 3 ป โดยแพทยจะ
ทำการซักประวัติ ตรวจรางกาย และอาจมีการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการ เพื่อหาปจจัยเสี่ยงตอโรคหลอดเลือดแข็ง
เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง
ตรวจหาโรคมะเร็งที่พบบอย ไดแก มะเร็งลำไส มะเร็งเตานม
มะเร็งปากมดลูก และยังมีตรวจการมองเห็น การไดยิน
ตลอดจนประเมินความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุดวย

ทั้งหมดนี้เปนหลักการเบื้องตน ในการดูแล
ผูสูงอายุ ซึ่งแตละคนจะมีปญหาแตกตางกันไป ดังนั้น
จะตองปรับการดูแลใหเหมาะสม
หลักสำคัญก็คือ ตองใหทานเหลานั้นสามารถดำเนินชีวิต
ไดดวยตนเอง โดยพึ่งพาผูอื่นนอยที่สุด และมีความสุข
กายสบายใจในบั้นปลายของชีวิต
ดังคำที่วา "เปนรมโพธิ์รมไทรของลูกหลาน"

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

หลัก 11ข้อ
ในการดูแล
ผู้สูงอายุ

"ผูสูงอายุ" คำนิยามในทางการแพทยและสาธารณสุข

คือ ผูมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป ซึ่งโดยปกติรางกายของ
สิ่งมีชีวิต จะมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายไปในทางที่
เสื่อมลง ตั้งแตอยูในวัยกลางคน แตจะเห็นเปนลักษณะ
ของความเสื่อมอยางชัดเจน ตั้งแตอายุประมาณ 40 กวาป
เปนตนไป
ผูสูงอายุ จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพรางกาย
เนื่องจากความสูงอายุ ซึ่งแตละคน จะมีการเปลี่ยนแปลง
มากนอยไมเทากัน ขึ้นอยูกับสุขภาพและการใชชีวิต
ในวัยที่ผานมา รวมกับผูสูงอายุบางคนมีโรคประจำตัว
ซึ่งทำใหสมรรถภาพของรางกายเสื่อมถอยลงไป จุดประสงค
ที่สำคัญที่สุดในการดูแลผูสูงอายุคือ เพื่อใหทานทั้งหลาย
ไดสามารถใชชีวิตแตละวันอยางมีความสุข มีอิสระที่จะ
ดำเนินชีวิตอยางมีคุณภาพตามที่ตนตองการ ถึงแมสภาพ
รางกายจะเสื่อมถอยไป และมีโรคเรื้อรังตาง ๆ อยูก็ตาม
เพื่อใหบรรลุจุดประสงคดังกลาวนี้ การดูแลผูสูงอายุจะตอง
เนนที่จะทำใหรางกายอยูในสภาพที่ดีที่สุดเทาที่จะเปนไปไ
ดรวมกับสงเสริมใหผูสูงอายุสามารถรวมกิจกรรมตาง ๆ ได
ตามที่สภาพรางกาย จิตใจ และเวลาเอื้ออำนวย โดยยึดหลัก
11 อ.เพื่อสุขภาพกายใจที่ดี ดังนี้
1. อาหาร
ความตองการพลังงานลดลง แตความตองการ
สารอาหารตาง ๆ ยังใกลเคียงกับวัยผูใหญ ผูสูงอายุ
ควรลดอาหารประเภทไขมัน (น้ำมันจากสัตว และพืช
ไขแดง เนย) และประเภทคารโบไฮเดรต (ขาว แปง
และน้ำตาล)ผูสูงอายุควรไดรับอาหารโปรตีน หรือกลุม
เนื้อสัตว ประมาณ 50-60 กรัมตอวัน หรือประมาณ
มื้อละ 2 ชอนโตะ ควรเปนเนื้อสัตวที่ยอยงาย พวกปลา

จะดีที่สุด ผูสูงอายุกินไขขาวไดไมจำกัด แตควรกินไขแดงไมเกิน
3 ฟองตอสัปดาห ผูสูงอายุควรกินผักมาก ๆ ทั้งผักที่ใชใบ หัว
และถั่วตาง ๆ ผลไมรับประทานไดมากเชนกัน แตควรเลือก
ผลไมที่ไมหวานจัด ผลไมที่หวานจัดเชน กลวยสุก มะมวงสุก
ทุเรียน ลำไย ควรรับประทานแตนอย เพราะถารับประทานมาก
อาจจะทำใหเกิดโรคตามมาได เชนเบาหวาน เปนตน
2. ออกกำลังกาย
ผูสูงอายุควรออกกำลังกายประมาณสัปดาหละ 3-4 ครั้ง
เพื่อใหรางกายมีความคลองตัว แข็งแรง ซึ่งจะทำใหการทรงตัว
และการเคลื่อนไหวดีขึ้น ไมหกลมงาย
3. อนามัย
คือ การดูแลตนเองโดยเฉพาะใหพยายาม ลด ละ เลิก
สิ่งที่เปนอันตรายตอสุขภาพ เชน บุหรี่ เหลา และพฤติกรรม
เสี่ยงตาง ๆ รวมทั้งสังเกตการทำงานของอวัยวะตาง ๆ ในราง
กาย การขับถาย เปนตน และควรไดรับการตรวจสุขภาพ
เปนประจำทุกป ตั้งแตอายุประมาณ 65 ป เปนตนไป
4. อุจจาระ ปสสาวะ
จะตองใหความสนใจการขับถายของผูสูงอายุดวยวามี
ปญหาหรือไม บางรายอาจจะเกิดปญหาถายยาก ถายลำบาก
อีกสวนหนึ่งอาจมีปญหาเรื่องกลั้นการขับถายไมได ซึ่งแตละ
ปญหาจะตองใหการดูแลแกไขไปตามสาเหตุ
5. อากาศ และแสงอาทิตย
จะเนนใหอยูในสถานที่ ๆ มีสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
ที่เหมาะสม
6. อารมย อดิเรก อนาคต และอบอุน
เปน 4 อ. ที่เนนทางดานความรูสึกนึกคิด และจิตใจ
ของผูสูงอายุ เพื่อชวยใหการมีชีวิตอยูแตละวันมีความสุข
มีความรื่นรมยกับการมีชีวิตอยู และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ควรเขาใจธรรมชาติของสิ่งตาง ๆ และปรับความรูสึก
นึกคิดไปตามนั้น ไมยึดแตลักษณะเกา ๆ ดั้งเดิมที่เคย
เปนมา ควรมีงานอดิเรกที่นาสนใจ แตไมควรเปนสิ่งที่
เปนภาระมากนัก เชน ถาอยูคนเดียวก็ไมควรเลี้ยงสัตว
จำนวนมาก เพราะจะเปนภาระในการซื้อหา และให
อาหาร และถาสัตวเจ็บปวย เสียชีวิต ก็จะเกิดความ
สลดหดหู และจิตใจเศราหมองได ผูสูงอายุควรคิดถึง
อนาคตดวย และควรพยายามเขารวมในสังคมกลุม
ตาง ๆ ตามสมควร การมีเพื่อนรุนเดียวกัน หรือตางรุน
จะทำใหมีความอบอุน และรูสึกถึงคุณคาของตน
7. อุบัติเหตุ
เกิดขึ้นไดทุกขณะ และอาจทำใหเกิดความบาด
เจ็บ และความพิการตางๆ ได ควรพยายามดูแลสภาพ
บานเรือนใหปลอดภัย มีแสงสวางพอเหมาะ พื้นไมลื่น
หรือควรมีราวจับในบางแหงที่เกิดอุบัติเหตุไดบอย ๆ
เชน หองน้ำ เปนตน
8. หลีกเลี่ยงการใชยาที่ไมเหมาะสม
การซื้อยากินเอง การใชยาเดิมที่เก็บไวมาใชรัก
ษาอาการที่เกิดใหม หรือรับยาจากผูอื่นมาใช เนื่องจาก
วัยนี้ประสิทธิภาพการทำงานของตับและไตในการกำ
จัดยาลดลง ทำใหเสี่ยงตอการเกิดพิษจากยาหรือผล
ขางเคียง อาจมีแนวโนมรุนแรง และเกิดภาวะแทรก
ซอนเปนอันตรายถึงชีวิตได ฉะนั้นจึงควรปรึกษาแพทย
กอนใชยาจะดีที่สุด
9. หมั่นสังเกตอาการผิดปกติตางๆ ของรางกาย
คลำไดกอน โดยเฉพาะกอนโตเร็ว แผลเรื้อรัง
มีปญหาการกลืนอาหาร กลืนติด กลืนลำบาก ทอง
อืดเรื้อรัง เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ไอเรื้อรัง ไขเรื้อรัง

