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1. ชื่ อกิจกรรม: เรียนรู้ และเข้ าใจผู้สูงวัย
2. หลักการและเหตุผล
สังคมไทยในอดี ตให้ความเคารพและยกย่อง “ผูส้ ู งอายุ” ด้วยเห็ นว่า ผูส้ ู งอายุเป็ นผูท้ รงความรู ้
ความสามารถ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเป็ นเวลานาน มีประสบการณ์ ที่ดีมีคุณค่าที่ถ่ายทอดไปสู่ คนรุ่ นหลัง
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ ยุคโลกาภิวตั น์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
สังคม อีกทั้งการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง ทาให้เกิดคาถามขึ้นใน
ใจหลายๆ คนว่า คนไทยในยุคโลกาภิ วตั น์ที่เติ บโตมาในบริ บทของสังคมไทย ยังคงให้คุณค่าผูส้ ู งอายุ
เหมือนในอดี ตที่ผ่านมาหรื อไม่ โดยเฉพาะผูท้ ี่ เติบโตมาพร้ อมๆ กับการเปลี่ ยนแปลง ในสังคมที่ การให้
คุ ณค่ากับสิ่ งต่างๆ เริ่ มเปลี่ ยนไป การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้นย่อมส่ งผลกระทบต่อความคิดและความเชื่ อ
ของคนในสังคมที่มีต่อผูส้ ู งอายุ ไม่มากก็นอ้ ย
ในช่วงสองทศวรรษที่ผา่ นมา จานวนและสัดส่ วนที่เพิ่มขึ้นของผูส้ ู งอายุได้ก่อให้เกิดความห่ วงใย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องของภาระการดู แลผูส้ ู งอายุของคนรุ่ นลูกรุ่ นหลาน โดยมองว่า หากทัศนะคติของ
คนรุ่ นลู กรุ่ นหลานต่อผูส้ ู งอายุเปลี่ ยนไป เช่ น มองว่าผูส้ ู งอายุเป็ นภาระของลู กหลาน หรื อเป็ นภาระของ
สังคม ทัศนะเหล่ านี้ ย่อมส่ งผลต่อการดู แลผูส้ ู งอายุในอนาคต ดังนั้นการรับรู ้และการทาความเข้าใจถึ ง
ทัศนคติหรื อมุ มมองของผูท้ ี่ ตอ้ งรับผิดชอบดู แลผูส้ ู งอายุจึงมีความจาเป็ น เพราะจะเป็ นข้อมู ลพื้นฐานที่
ช่ วยในการกาหนดแนวทาง ตลอดจนนโยบายด้านผูส้ ู งอายุอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับสถานการณ์ ใน
ปั จจุบนั และอนาคต อันจะส่ งผลให้สามารถช่วยเหลือดูแลผูส้ ู งอายุได้อย่างเหมาะสมและอย่างทัว่ ถึง ซึ่งจะ
ท าให้ ผู ส้ ู ง อายุไ ทยมี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี แ ละมี ชี วิต อยู่อ ย่า งมี คุ ณ ค่ าต่ อ ไป (กาญจนา ตั้ง ชลทิ พ ย์, ปั ท มา
ว่าพัฒนวงศ์, เฉลิมพล แจ่มจันทร์ , อุไรวรรณ คนึงสุ ขเกษม, ภาณี วงษ์เอก และ สุ รียพ์ ร พันพึ่ง, 2553)
ดังนั้น กิ จกรรมที่ จดั ท าขึ้ นเพื่ อให้ผูท้ ี่ เข้าร่ วมมี ความเข้าใจถึ งกระบวนการเปลี่ ยนแปลงของ
ผูส้ ู งอายุ เข้าใจถึงความรู ้สึกของผูส้ ู งอายุ และความจากัดในการทากิจวัตรประจาวัน
3. วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
3.1. เพื่อเรี ยนรู ้และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของร่ างกายเมื่อเข้าสู่ วยั ผูส้ ู งอายุ
3.2. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความยากลาบากในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันของผูส้ ู งอายุ
3.3. เพื่อเข้าใจถึงการเคลื่อนไหวร่ างกายที่ยากลาบากเมื่อเข้าสู่ วยั สู งอายุ
3.4. เพื่อเข้าใจถึงความรู ้สึกของการเป็ นผูส้ ู งอายุ
3.5. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อผูส้ ู งอายุ
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4. เป้ าหมาย
บุคคลทัว่ ไปและผูท้ ี่สนใจ ที่มีอายุนอ้ ยกว่า 60 ปี
5. วิธีการดาเนินงาน
5.1 กิจกรรมทั้งหมดที่จดั
5.1.1. กิจกรรมการให้ความรู ้ถึงการเปลี่ ยนแปลงทางด้านร่ างกาย ด้านการมองเห็น ด้านการ
ได้ยนิ ด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ และด้านการทรงตัว
5.1.2. กิจกรรมการเข้าฐาน ได้แก่
5.1.2.1 กิจกรรมการแต่งกายของผูส้ ู งอายุ “แต่งกายอย่างสู งวัย”
5.1.2.2 กิจกรรมการรับประทานอาหารของผูส้ ู งอายุ “เปิ ดแล้วกระดกไม่หกไม่สาลัก”
5.1.2.3 กิจกรรมการเลือกซื้ อของสาหรับผูส้ ู งอายุ “เมื่อสู งวัยไปชอปปิ้ ง”
5.1.2.4 กิจกรรมการส่ งสารของผูส้ ู งอายุ “กระซิบรักให้ได้ยนิ ”
5.2. ขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรม
5.2.1 วิทยากรให้ความรู ้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกาย ดังนี้ ด้านการมองเห็น ด้านการได้
ยิน ด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ และด้านการทรงตัว โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้
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การเปลีย่ นแปลงทางด้ านร่ างกาย
ปัญหาด้ านการมองเห็นในผู้สูงอายุ
เมื่ออายุมากขึ้ นอวัยวะต่างๆของร่ างกายเกิ ดความเสื่ อมดวงตาก็เช่ นกัน เมื่ อเกิ ดความเสื่ อมของ
ดวงตา จะส่ งผลต่อการมองเห็น การปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน ซึ่ งก่อให้เกิดความเครี ยดต่อผูส้ ู งอายุได้ ความ
เสื่ อมทางตาจะมีอาการแบบค่อยเป็ นค่อยไป ซึ่ งผูส้ ู งอายุอาจจะไม่ทนั ได้สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลง หรื อ
เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วมักจะละเลย เพราะคิดว่าไม่น่ามีปัญหา ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขก็ส่งผลให้เกิด
อาการที่รุนแรงมากขึ้น เมื่อเข้าพบจักษุแพทย์ขณะที่อาการของโรครุ นแรง อาจจะไม่สามารถรักษาให้หาย
ได้ โรคทางตาที่สามารถพบได้ในผูส้ ู งอายุ อย่างเช่น โรคตาแห้ง ต้อหิน ต้อกระจก จุดภาพชัดที่จอตาเสื่ อม
และเบาหวานขึ้นจอตา เป็ นต้น
1. โรคตาแห้ ง
โรคตาแห้งเป็ นโรคที่พบได้บ่อยส่ วนหนึ่งเกิดจากอายุที่มากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์ โมน
รวมถึงโรคต่างๆ
ปั จจัยเสี่ ยง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรครู มาตอยด์ โรคไทรอยด์ โรคต้อกระจก หรื อในบุคคลที่ทา
เลสิ ก ใส่ คอนแทคเลนส์ มานานเป็ นสิ บปี นอกจากนี้ ยาบางชนิ ด เช่ น ยาแก้แพ้ ยาลดความดันโลหิ ต ก็ทา
ให้เกิดตาแห้งได้เช่นกัน
อาการ ส่ วนใหญ่ผปู ้ ่ วยจะมีอาการเคืองตา คันตา ไม่สบายตา หรื อตาแดงบ่อยๆ การเคืองตาหรื อ
คันตาเมื่อทางานหน้าคอมพิวเตอร์ นานๆ ในบางรายอาจมีน้ าตาไหลตลอดเวลา ซึ่ งมักเป็ นอาการที่ทาให้
ผูป้ ่ วยสงสัยเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นตาแห้ง ทั้งนี้ เนื่องจากภาวะตาแห้งทาให้มีการระคายเคืองตา เมื่อมี
การระคายเคืองเรื่ อยๆ จะไปกระตุน้ ปฏิกิริยาของร่ างกายให้มีการสร้างน้ าตาขึ้นมามาก ดังนั้นสาเหตุของ
การมีน้ าตาไหลคือตาแห้ง ผูป้ ่ วยจึงจาเป็ นต้องหยอดน้ าตาเทียมเพื่อรักษาอาการน้ าตาไหลที่เกิ ดเนื่ องจาก
ภาวะตาแห้ง
การรักษาและการป้ องกัน ผูป้ ่ วยสามารถเริ่ มต้นได้จากการป้ องกันดวงตาด้วยตนเอง เช่น กะพริ บ
ตาบ่อยๆ ในขณะอ่านหนังสื อหรื อทางานกับคอมพิวเตอร์ นานๆ ใส่ แว่นตากันลม หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่ น
และควัน และหยอดน้ าตาเทียม ซึ่ งในปั จจุบนั มี 2 ชนิ ด คื อ ชนิ ดที่มีสารกันเสี ย ส่ วนใหญ่จะใช้ในคนที่
เป็ นไม่มาก และชนิดที่ไม่มีสารกันเสี ย ใช้ในผูป้ ่ วยที่ตอ้ งหยอดตาบ่อยๆ
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ในกรณี ที่ใช้น้ าตาเทียมแล้ว ผูป้ ่ วยยังมีอาการตาแห้งรุ นแรงอยู่ แพทย์อาจพิจารณารักษาโดยการ
อุดท่อน้ าตาเพื่อลดการระบายออกของน้ าตา ในรายที่ เป็ นไม่มากอาจใช้การอุดแบบชั่วคราว แต่ถ้าเป็ น
รุ นแรงมากอาจใช้วธิ ีการอุดแบบถาวร (โรงพยาบาลบารุ งราษฏร์ , 2557)
2. โรคต้ อกระจก
โรคต้อกระจกพบได้ทุกคนเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น เกิดจากเลนส์ แก้วตาภายในดวงตาขุ่น ทาให้แสง
ผ่านเข้าไปในตาได้นอ้ ยลง
ปัจจัยเสี่ ยง ได้แก่ อายุ การได้รับแสงอัลตราไวโอเลตบ่อยๆ หรื อแสงแดดจ้า โรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสู ง หรื อการใช้ยาหยอดตาในกลุ่มสเตียรอยด์ เป็ นต้น
อาการ ตามัวลง อาจเริ่ มจากต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยๆ ต่อมามีอาการมัวลงมากปรับแว่นอย่างไรก็
ไม่ดีข้ ึน อาจมองเห็นภาพเป็ นสี เหลือง บางคนอาจมองเห็นแสงกระจายในที่สว่างจ้า

ภาพประกอบจาก www.kkict.org

ภาพประกอบจาก http://www.ideaforlife.net/
การรักษาและป้ องกัน ต้อกระจกบางส่ วนสามารถป้ องกันหรื อชะลอการเกิดได้ แต่เมื่อเป็ นต้อ
กระจกแล้ว ไม่มียาหยอดตาหรื อยารับประทานที่จะช่วยสลายต้อกระจกได้ การรักษาต้องทาการผ่าตัดเอา
เลนส์ ที่ ขุ่น ออก และใส่ เลนส์ แก้ว ตาเที ย ม ซึ่ งในปั จจุ บ ัน ใช้ค ลื่ น เสี ย งความถี่ สู ง(Ultrasound) เรี ย กว่า
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วิธี “สลายต้อกระจก” หรื อเรี ยกย่อๆว่า “เฟโค” (Phacoemulsification) สามารถรักษาต้อกระจกได้โดยไม่
ต้องรอให้ตอ้ สุ กก่อน เป็ นเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและได้ผลดี โดยใช้คลื่นเสี ยงความถี่สูงเข้าไปสลายเลนส์
แก้วตาที่ข่นุ แล้วดูดออกจนหมด เหลือแต่เยื่อหุ ้มเลนส์ดา้ นหลังไว้เป็ นถุงสาหรับให้จกั ษุแพทย์สอดเลนส์
แก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่ แผลผ่าตัดจะมีขนาดเล็กมากเพียง 3 ม.ม. สมานตัวเป็ นปกติได้เร็ วไม่จาเป็ นต้อง
เย็บแผล ผูป้ ่ วยสามารถมองเห็นได้อย่างรวดเร็ วและมักจะกลับมามองเห็นเป็ นปกติ ถ้าไม่มีโรคอื่น ๆ ที่ทา
ให้ตามัว (พิทยา ภมรเวชวรรณ, 2555)
3. โรคต้ อหิน
ต้อหิ นเป็ นสาเหตุ สาคัญที่ ทาให้เกิ ดตาบอดถาวร เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นโอกาสเกิ ดต้อหิ นเพิ่มขึ้ น
ตามวัย ต้อหิ นเป็ นโรคของเส้นประสาทตา ซึ่ งเป็ นตัวนากระแสประสาทจากลู กตาไปยังสมอง ทาให้
สามารถมองเห็นภาพต่างๆ ได้
ปั จจัยเสี่ ยง โดยปั จจัยเสี่ ยงหลัก คือ ความดันตาสู ง กดทาลายเส้ นประสาทตา ส่ วนปั จจัยอื่ นๆ
เช่ น มีคนในครอบครัวเป็ นโรคต้อหิ น มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป การใช้ยาในกลุ่มสเตียรอยด์ การได้รับอุบตั ิเหตุ
หรื อมีการผ่าตัดตามาก่อน
อาการ โดยทัว่ ไปช่วงแรกของโรคมักไม่มีอาการ ต่อมาจะสู ญเสี ยการมองเห็ นภาพจากด้านข้าง
เข้ามาตรงกลางเรื่ อยๆ และตาบอดในที่ สุ ด อาจมี ต้อหิ น บางประเภท เช่ น ต้อหิ นมุ ม ปิ ดเฉี ย บพลันที่ มี
อาการปวดตามาก เห็ นแสงรุ ้งรอบดวงไฟมัวลงมาก และตาแดง ซึ่ งเป็ นอาการเร่ งด่ วนที่ ตอ้ งรี บมาพบ
แพทย์ทนั ที

ภาพประกอบจาก http://www.siamhealth.net/
การรักษาและการป้ องกัน การรักษาต้อหิ นส่ วนใหญ่เริ่ มต้นด้วยการใช้ยาลดความดันตา หรื อการ
ยิงเลเซอร์ โดยผูป้ ่ วยจะต้องมาตรวจและติ ดตามอย่างสม่ าเสมอ ถ้ารักษาด้วยยาไม่ได้ผลแพทย์จะใช้วิธี
ผ่าตัดต่ อไป ในปั จจุ บนั ไม่มี การรั กษาที่ สามารถท าให้ก ารมองเห็ นกลับ คื นมาเท่าคนปกติ แต่ส ามารถ
ชะลอไม่ให้โรคแย่ลงได้ (พิทยา ภมรเวชวรรณ, 2555)
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4. จุดภาพชั ดทีจ่ อตา
เกิ ด จากภาวะเสื่ อมของบริ เวณจุ ดภาพชัด ที่ อ ยู่บ ริ เวณส่ ว นกลางของจอตา ซึ่ งจุ ด นี้ ใช้รับ รู ้
รายละเอียดและสี ของภาพ ทาให้การมองเห็ นส่ วนกลางของภาพมัวลง โดยที่ยงั เห็ นบริ เวณรอบข้างของ
ภาพได้เป็ นปกติ สามารถพบได้ในผูท้ ี่ มี อายุ 50 ปี ขึ้ น ไป จะเรี ย กว่า “โรคจุ ด ภาพชัด ที่ จอตาเสื่ อ มใน
ผูส้ ู งอายุ” ซึ่ งเป็ นสาเหตุสาคัญสาเหตุ หนึ่ งที่ทาให้ผูส้ ู งอายุเสี ยการมองเห็ น เช่ น เห็ นขอบนาฬิ กา แต่ไม่
สามารถบอกได้ว่าเป็ นเวลาเท่าไร ผูท้ ี่ มีโรคจุดภาพชัดที่ จอตาเสื่ อมอาจไม่มีอาการในระยะเริ่ มต้น ถ้า
บริ เวณที่เสื่ อมมีขนาดเล็กมาก และหากจุดภาพชัดของตาอีกข้างยังปกติ เมื่อใช้ตา 2 ข้างร่ วมกัน ผูป้ ่ วยอาจ
ไม่สังเกตว่ามีการเปลี่ ยนแปลง ต่อมาเมื่อความเสื่ อมมากขึ้นจึงมีอาการมองภาพไม่ชดั เห็ นภาพบิดเบี้ยว
เห็นจุดดา หรื อจุดบอดที่บริ เวณส่ วนกลางภาพในที่สุดโดยไม่มีอาการเจ็บปวด ดังนั้นโดยตัวของโรคจอ
ประสาทตาเสื่ อม จะไม่ท าให้การมองเห็ นมื ดสนิ ท ไปทั้งหมด แม้แต่ ในรายที่ เป็ นมาก คนไข้จะยังพอ
มองเห็ นทางด้านขอบข้างของภาพ และพอที่ จะช่ วยเหลื อดู แลตัวเองได้บ ้าง สาเหตุ เชื่ อว่าเกิ ดจากการ
สะสมของอนุ มูลอิสระ และของเสี ยจากการทางานที่ไม่สมบูรณ์ของเซลล์รับแสง เซลล์เม็ดสี ใต้จอตา และ
หลอดเลือดในบริ เวณจุดรับภาพชัด ทาให้เกิดการทาลายเซลล์ที่จุดภาพชัด
แบบของโรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่ อมในผูส้ ู งอายุ แบ่งได้ 2 แบบดังนี้
1. แบบแห้ ง เกิ ดจากการเสื่ อมและบางตัวลงของบริ เวณศู นย์กลางรับ ภาพของจอตา ทาให้การ
มองเห็นค่อย ๆ ลดลง โดยที่อาการของโรคจะเป็ นไปอย่างช้า ๆ
2. แบบเปี ยก พบได้ประมาณ 15-20% ของโรคจุ ดภาพชัดที่ จอตาเสื่ อมในผูส้ ู งอายุ เกิ ดจากการ
เสื่ อมโดยมีเส้นเลือดผิดปกติงอกขึ้นมาใหม่ หากเส้นเลื อดที่งอกใหม่น้ ี เปราะบาง จะเกิดการรั่วซึ ม ทาให้
จุดภาพชัดบวม มองเห็นภาพบิดเบี้ยว และสู ญเสี ยการมองเห็นในส่ วนกลางในที่สุด

ภาพประกอบจาก http://www.manager.co.th/
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ปั จ จั ย เสี่ ย ง ปั จ จุ บ ัน พบว่ า ปั จ จัย ทางพัน ธุ ก รรมมี ส่ ว นร่ ว มในการเกิ ด โรคจอประสาทตา
เสื่ อม ปั จจัยเสี่ ยงที่สัมพันธ์กบั การเกิดโรคคือ ภาวะสู งอายุ ในผูท้ ี่ใช้สายตาเผชิ ญกับแสงอัลตราไวโอเลต
หรื อแสงอาทิตย์นานๆ จากหลักฐานทางการแพทย์พบว่า ผูท้ ี่สูบบุหรี่ มีโอกาสเสี่ ยงที่จะเป็ นโรคจุดภาพชัด
ที่จอตาเสื่ อมเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า และมีโอกาสเกิ ดโรคนี้ เร็ วกว่าผูท้ ี่ไม่สูบบุหรี่ ถึง 10 ปี ผูท้ ี่เป็ นโรคความดัน
โลหิ ตสู งและมี ระดับ ไขมันมันเลื อดสู ง รวมถึ ง สตรี วยั หมดประจาเดื อนที่ ไม่ ได้รับ ประทานฮอร์ โมน
ทดแทน พบว่ามีความเสี่ ยงสู งในการเป็ นโรคนี้เช่นกัน
อาการ ในระยะเริ่ มต้นอาจไม่มีอาการ ต่อมาเมื่อเสื่ อมมากขึ้นจะมีอาการตามัว เห็ นภาพบิดเบี้ยว
เห็นจุดดาอยูก่ ลางภาพ และสู ญเสี ยการมองเห็นตรงกลางภาพโดยไม่มีอาการปวด

ภาพประกอบจาก http://www.manager.co.th
การรักษาและป้ องกัน ผูป้ ่ วยต้องมีความรู ้และเข้าใจในโรคนี้ รับประทานยาต้านอนุ มูลอิสระตาม
ข้อบ่งชี้ เพื่อชะลอการดาเนิ นโรคและลดโอกาสเกิ ดหลอดเลื อดผิดปกติ ในกรณี ที่มีหลอดเลื อดผิดปกติ
เกิดขึ้นแล้ว จะมีการรักษาหลายวิธี ได้แก่ ฉี ดยาที่มีฤทธิ์ ยับยั้งการเกิดหลอดเลือดเข้าในวุน้ ตา การใช้แสง
เลเซอร์ พลังงานต่าและสารไวแสง การใช้แสงเลเซอร์ พลังงานสู ง บางกรณี อาจพิจารณาใช้การผ่าตัดวุน้ ตา
และจอตาร่ วมด้วย การรักษาและติดตามผลต้องกระทาอย่างต่อเนื่ อง ในด้านการป้ องกัน ผูส้ ู งอายุควร
ตรวจตาเป็ นประจาทุกปี เมื่อมีการมองเห็ นภาพที่เปลี่ ยนแปลงไปดังกล่าวควรรี บมาพบจักษุแพทย์ ควร
ทดสอบการมองเห็ นเป็ นประจาด้วยตารางตรวจจุดภาพชัด หรื อมองสิ่ งที่เป็ นเส้ นตรง เช่ น กรอบประตู
หน้าต่าง ถ้าพบความผิดปกติควรรี บมาพบจักษุแพทย์ หยุดสู บบุหรี่ หลีกเลี่ยงการเผชิญแสงแดดจัดเป็ น
ประจา หรื อถ้าจาเป็ นควรสวมแว่นกันแดดที่มีการกรองของแสงUV ไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันสู ง
จัก ษุ แพทย์จะแนะน าให้ ผูส้ ู งอายุที่ มี โอกาสเกิ ดโรคจุ ดภาพชัดที่ จอตาเสื่ อม หรื อผูท้ ี่ เป็ นโรค
จุ ด ภาพชัด ที่ จ อตาเสื่ อมแล้ว ทดสอบสภาพจอตาเป็ นประจ าด้ว ยการมองตารางตรวจจุ ด ภาพชั ด
(Amsler grid) โดยสามารถทาการทดสอบได้ดว้ ยตนเอง ดังนี้
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1. เมื่อจะทดสอบการมองเห็น ไม่ตอ้ งถอดแว่นตา หรื อคอนแทคเลนส์ที่ใส่ อยูอ่ อก
2. มองแผ่นภาพนี้ในระดับสายตา บนผนังที่มีแสงสว่างเพียงพอ
3. ยืนห่างจากแผ่นภาพตารางประมาณ 14 นิ้ว ใช้มือปิ ดตาข้างหนึ่ งไว้ มองที่จุดตรงกลางแผ่นภาพ
ด้วยตาข้างที่เปิ ดอยู่
4. ขณะที่ จอ้ งจุ ดตรงกลางนี้ ให้สังเกตว่าตารางสี่ เหลี่ ยมที่ เห็ นเป็ นเส้ นตรงหรื อไม่ และมี ขนาด
เท่ากันหรื อไม่
5. ถ้าพบว่าส่ วนไหนของตารางไม่ชัด หรื อโค้งเป็ นลักษณะคลื่ น บิ ดเบี้ ยว ขาดจากกัน พร่ ามัว
หรื อบางพื้นที่หายไปจากพื้นที่ที่มองเห็ น หรื อมีการเปลี่ ยนแปลงเมื่อเทียบกับการตรวจครั้งสุ ดท้าย ควร
พบจักษุแพทย์ทนั ที
6. ทาการทดสอบซ้ าเช่นเดียวกับตาอีกข้าง (ณัฐวุฒิ รอดอนันต์, 2555)
5. ภาวะเบาหวานขึน้ จอตา
เบาหวาน (diabetes mellitus) เป็ นโรคที่ มีความผิดปกติเกี่ยวกับการมีระดับน้ าตาลในเลือดสู ง ทา
ให้เกิ ดภาวะแทรกซ้อนของร่ างกายตามมาในหลายระบบ อย่างเช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคไตวาย
เบาหวานขึ้นจอตา แผลที่เท้า เป็ นต้น ในปัจจุบนั พบผูป้ ่ วยโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ และเป็ นปัญหา
สาคัญทัว่ โลก โรคเบาหวานทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางตาหลายอย่าง เช่น ผิวกระจกตาหลุดลอก โรค
ต้อหิ น โรคต้อกระจก โรคปลายประสาทเสื่ อม เป็ นต้น แต่ภาวะแทรกซ้อนที่ เป็ นสาเหตุ ของตาบอดที่
สาคัญคือ ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา (diabetic retinopathy)
การมี ระดับ น้ าตาลสู งในเลื อดเป็ นเวลานานท าให้เกิ ดความผิดปกติ ข องหลอดเลื อดของจอตา
ได้แก่
1. มี ก ารอ่ อ นแอของผนัง หลอดเลื อ ดของจอตา ท าให้ ห ลอดเลื อ ดฝอยโป่ งพอง เรี ย กว่า ไม
โครอะนูริซึม (microaneurysms) เป็ นสิ่ งตรวจพบอย่างแรกในผูป้ ่ วยที่เริ่ มมีเบาหวานขึ้นจอตา ไมโครอะนู
ริ ซึมมักแตกทาให้เกิ ดจุดเลื อดออกเล็กๆกระจายทัว่ ไป นอกจากนี้ ไมโครอะนู ริซึม มักมีรูรั่วทาให้มีน้ า
และไขมันรั่วออกมา ทาให้จอตาบวมน้ าและมีจุดไขมันสี เหลือง ถ้าจอตาบวมน้ าบริ เวณจุดภาพชัดจะทา
ให้มีอาการตามัว
2. ในรายที่เป็ นเบาหวานมานานและรุ นแรง จะทาให้หลอดเลือดฝอยเล็กมีการอุดตัน ทาให้จอตา
ขาดเลือด ถ้ามีการขาดเลื อดบริ เวณจุดภาพชัดก็จะทาให้ตามัวมาก ในรายที่จอตาขาดเลื อดรุ นแรงจะเกิ ด
หลอดเลือดฝอยงอกใหม่แผ่เป็ นร่ างแหคล้ายพัด (neovascularization) หลอดเลือดฝอยที่ผดิ ปกติเหล่านี้อาจ
แตก ทาให้เกิดเลือดออกในช่องน้ าวุน้ ตารุ นแรงตามมา หรื อเส้นเลือดผิดปกติเหล่านี้ อาจมีพงั ผืดมาหุ ้มและ
ดึงรั้งให้จอตาหลุดลอกรุ นแรง
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เบาหวานขึน้ จอตาแบ่ งเป็ น 2 ระยะ คือ
1. เบาหวานขึ้ นจอตาระยะต้น หรื อระยะที่ ยงั ไม่ มี ห ลอดเลื อดฝอยงอกใหม่ (non-proliferative
diabetic retinopathy หรื อ NPDR)
2. เบาหวานขึ้นจอตาระยะรุ นแรง หรื อระยะที่มีหลอดเลือดฝอยงอกใหม่ (proliferative diabetic
retinopathy หรื อ PDR)
การมีจอตาบวมน้ าบริ เวณจุดภาพชัดเป็ นสาเหตุของตามัวที่พบได้บ่อยในผูป้ ่ วยที่มีเบาหวานขึ้น
จอตา สามารถพบได้ท้ งั เบาหวานขึ้ นจอตาในระยะต้นและระยะรุ นแรง ดังนั้นแม้ว่าเบาหวานขึ้นจอตา
โดยรวมจะยังไม่รุนแรง แต่ถา้ ถ้ามีจอตาบวมน้ าบริ เวณจุดภาพชัด ก็อาจทาให้ตามัวมากได้ ซึ่ งต้องการการ
รักษา
ปัจจัยเสี่ ยงของการเกิดเบาหวานขึน้ จอตา
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีเบาหวานขึ้นจอตามากหรื อน้อย มีดงั นี้
1. ระยะเวลาที่เป็ นเบาหวาน ยิ่งเป็ นเบาหวานมานาน ยิ่งมีโอกาสพบมีเบาหวานขึ้นจอตาได้บ่อย
และรุ นแรงมากขึ้น
2. การคุมระดับน้ าตาล ยิง่ คุมได้ดียงิ่ ลดโอกาสเกิดและลดความรุ นแรงของเบาหวานขึ้นจอตา
3. การมีไตวายจากเบาหวาน เป็ นตัวบ่งชี้วา่ น่าจะมีเบาหวานขึ้นจอตาด้วยเช่นกัน การรักษาโรคไต
มีส่วนช่วยให้เบาหวานขึ้นจอตาดีข้ ึน
4. ความดันโลหิ ตสู งอาจทาให้เกิ ดความผิดปกติของหลอดเลือดของจอตา ซ้ าเติมภาวะเบาหวาน
ขึ้นจอตามากยิง่ ขึ้น
5. การมีไขมันในเลือดสู ง การรักษาภาวะไขมันในเลื อดสู งอาจช่ วยลดการรั่วของไขมันสะสมที่
จอตาได้
6. ผูห้ ญิ งที่ มี โรคเบาหวานและมี ก ารตั้งครรภ์ อาจท าให้ เกิ ดเบาหวานขึ้ นจอตาได้ หรื อ ทาให้
เบาหวานขึ้นจอตาที่มีอยูแ่ ล้วรุ นแรงมากขึ้นได้
อาการ เบาหวานขึ้นจอตาระยะแรกๆ จะไม่มีอาการ แต่ถา้ เป็ นมากขึ้นมักทาให้มีอาการตามัว
เห็นเงาดาคล้ายหยากไย่ลอยไปมา บางรายเห็นภาพบิดเบี้ยว หรื อมีม่านมาบัง แต่บางรายก็อาจไม่มีอาการ
เลยแม้จะมีเบาหวานขึ้นจอตาอย่างรุ นแรง การตรวจตาโดยจักษุแพทย์เท่านั้นจึงจะทราบว่ามีเบาหวานขึ้น
จอตา
การตรวจตาโดยจักษุแพทย์
การตรวจตาโดยจักษุแพทย์ จะเริ่ มจากการซักประวัติ ระยะเวลาที่เป็ นเบาหวาน ประวัติการคุ ม
เบาหวาน โรคประจาตัวอื่ นๆ ที่ พ บร่ วมด้วย ประวัติเบาหวานในครอบครั ว อาการที่ น ามาพบแพทย์
หลังจากนั้นจึงตรวจการมองเห็น ตรวจส่ วนหน้าของตา และวัดความดันลูกตาแล้ว จะต้องมีการขยายม่าน
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ตาเพื่ อตรวจจอตาอย่างละเอี ยด เพื่ อตรวจดู ว่ามี เบาหวานขึ้ นจอตาหรื อไม่ การขยายม่านตามัก ทาให้มี
อาการตามัวประมาณ 4-6 ชัว่ โมง ดังนั้นจึงไม่ควรขับรถเองในช่วงเวลาดังกล่าว และควรพาญาติไปด้วย

ภาพประกอบจาก http://dr.yutthana.com/
ผู้ทเี่ ป็ นเบาหวานเมื่อไรควรได้ รับการตรวจตา
ผูป้ ่ วยเบาหวานที่ไม่ตอ้ งพึ่งยาฉี ดอิ นซู ลิน ควรได้รับการตรวจตาทันที ที่ทราบว่าเป็ นเบาหวาน
ส่ วนผูป้ ่ วยเบาหวานที่ตอ้ งพึ่งอินซู ลิน ในระยะ 5 ปี แรกอาจยังไม่จาเป็ นต้องตรวจตา (แต่จะตรวจก็ได้) ถ้า
ผลการตรวจครั้งแรกพบว่าเบาหวานยังไม่ข้ ึนตา ควรตรวจซ้ าอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง แต่ถา้ พบมีเบาหวาน
ขึ้นจอตาแล้ว อาจจาเป็ นต้องตรวจบ่อยขึ้น เช่น ทุก 3-6 เดือน แล้วแต่ความรุ นแรง
การรักษาและการป้ องกัน
วิธีการรักษาเบาหวานขึ้นจอตาขึ้นกับระยะของเบาหวานขึ้นจอตา
1. เบาหวานขึ้นจอตาระยะต้น
1.1 ถ้ามีเพียงจุดไมโครอะนู ริซึมและจุดเลือดออกเพียงเล็กน้อย การมองเห็ นยังดีอยู่ ยังไม่
จาเป็ นต้องรักษาทางตา เพียงแต่ให้คุมเบาหวานให้ดี
1.2 แต่ ถ้า เป็ นมากขึ้ น จนกระทั่ง มี จุด ภาพชัด บวมน้ า จ าเป็ นต้น ให้ ก ารรั ก ษาด้วยแสง
เลเซอร์
2. เบาหวานขึ้นจอตาระยะรุ นแรง
1.1 ผูป้ ่ วยกลุ่มนี้มีความเสี่ ยงต่อการเกิด เลือดออกจากการแตกของหลอดเลือดฝอย ทาให้เกิด
เลือดออกในช่องน้ าวุน้ ตารุ นแรงตามมา หรื อบางรายเกิดพังผืดดึงรั้งให้จอตาหลุดลอก
1.2 ในระยะที่พบมีเพียงหลอดเลือดฝอย แต่ยงั ไม่มีเลือดออกในน้ าวุน้ ตาหรื อจอตาหลุดจาก
พังผืดดึงรั้ง แพทย์จะให้การรักษาด้วยการฉายแสงเลเซอร์ ซึ่ งจะทาให้หลอดเลือดฝอยดังกล่าวฝ่ อไป
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1.3 แต่ในรายที่มีเลือดออกในน้ าวุน้ ตาหรื อจอตาหลุดจากพังผืดดึงรั้ง ตามักจะมัวมาก แพทย์
จะแนะนาให้ผ่าตัดน้ าวุน้ ตา บางรายอาจต้องใส่ แก๊ส หรื อน้ ามันซิ ลิ โคนเพื่ อกดจอตาที่ หลุ ดลอกให้ติด
กลับคืน
ผลการรักษา จอตาเป็ นอวัยวะที่บอบบางและละเอียดอ่อนมาก จอตาที่บวมหรื อขาดเลือดไปเลี้ยง
มักเสื่ อมไปบางส่ วนตามความรุ นแรงของโรค แม้ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม การมองเห็นอาจไม่
กลับคืนเป็ นปกติดงั เดิม โดยทัว่ ไปหลังการรักษาด้วยเลเซอร์ การมองเห็นมักพอๆ เดิม เมื่อเทียบกับก่อน
เลเซอร์ การผ่าตัดน้ าวุน้ ตา ในรายที่มีเพียงเลือดออกในน้ าวุน้ ตา แต่จอตายังเสื่ อมไม่มาก การมองเห็นอาจ
ดีข้ ึนได้มาก แต่รายที่จอตาหลุดลอกจากพังผืดดึงรั้ง มักมีการพยากรณ์โรคไม่ดี (บางรายอาจดีข้ ึน แต่หลาย
รายก็ไม่ดีข้ ึน หรื อส่ วนน้อยอาจบอดสนิ ทได้) ปั จจุบนั มีการนายาฉี ดที่ย้ งั ยั้งการรั่วของหลอดเลื อดฝอย
(anti-vascular endothelial growth factor) มาใช้ในการรักษาโดยการฉี ดเข้าไปในน้ าวุน้ ตา แต่ยงั มีการใช้
ในวงจากัด และเป็ นเพียงทางเลือกทางหนึ่งเท่านั้น
การป้ องกัน เบาหวานขึ้นจอตาพบได้บ่อยในปั จจุบนั และเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ เป็ นโรคที่ ร้ายแรงถึง
ขั้น ตาบอดได้ จ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้อ งมี ก ารประสานงานกัน เป็ นที ม ในการรั ก ษา ระหว่ า งผู ้ป่ วย
โรคเบาหวาน อายุรแพทย์ และจักษุแพทย์ ตลอดจนแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น แพทย์โรคหัวใจ โรคไต
และศัลยแพทย์ (ถ้ามีแผลที่เท้า) ผูป้ ่ วยที่เป็ นเบาหวานจาเป็ นต้องได้รับการตรวจตาเป็ นระยะ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง หรื อบ่อยกว่า ตามความรุ นแรงของภาวะเบาหวานขึ้นจอตา รี บไปพบจักษุแพทย์ทนั ทีที่มีอาการ
ผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็น ผูป้ ่ วยจะต้องควบคุมระดับน้ าตาล ความดันโลหิ ต และไขมัน ให้อยูใ่ นระดับ
ที่เหมาะสม ควรออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ และหลีกเลี่ยงการสู บบุหรี่ โดยเด็ดขาด
เนื่ องจากการควบคุ มระดับน้ าตาลในกระแสเลือดมีความสาคัญอย่างมากต่อการดาเนิ นของโรค
ในระยะยาว การตรวจน้ าตาลในกระแสเลื อดเป็ นการตรวจหาน้ าตาลในขณะนั้นและมี การแปรปรวน
ได้มาก ในปั จจุบนั มีการตรวจหา Hemoglobin A1c ซึ่ งเป็ นการตรวจค่าเฉลี่ยของน้ าตาลในระยะ 2-3 เดือน
ที่ผา่ นมา ค่าปกติของคนที่ไม่เป็ นเบาหวานอยูท่ ี่ 5 มิลลิกรัมเปอร์ เซนต์ ผูป้ ่ วยเบาหวานที่ควบคุมได้ดีควร
อยูต่ ่ากว่า 7 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ หากค่ามากกว่า 8 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะต้องเปลี่ยนแปลงการรักษา เช่น
ยา การควบคุมอาหาร การออกกาลังกาย ความเครี ยด (ดิเรก ผาติกุลศิลา, 2011)
สรุ ปการเปลีย่ นแปลงของตาในผู้สูงอายุ
ในการเปลี่ ยนแปลงของดวงตาในการมองเห็ นที่ นามาจัดท าอุ ป กรณ์ เป็ นโรคที่ พ บได้บ่ อยใน
ผูส้ ู งอายุ คือ การเกิดต้อหิ นและต้อกระจก อาการที่พบจากการเกิ ดต้อหิ น คือการสู ญเสี ยการมองเห็ นจาก
ด้านข้างเข้ามาเรื่ อยๆ ทาให้ลานสายตาในการมองเห็ นแคบลง และการเกิดต้อกระจก ส่ งผลให้เกิดอาการ
จามัวลง และทาให้เกิดการมองเห็นภาพเป็ นสี เหลืองได้ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปลีย่ นแปลงด้ านกรมองเห็นในวัยสู งอายุและข้ อแนะนา
ระบบทีเ่ ป็ นปัญหา

การเปลีย่ นแปลงเมื่อเข้ าสู่ วยั สู งอายุ

คาแนะนา

1. ตาแห้ง

เคื อ งตา คัน ตา ไม่ ส บายตา หรื อ ตา 1. กะพริ บ ตาบ่ อยๆ ในขณะอ่านหนังสื อ
แดงบ่อยๆ จะเป็ นมากเมื่อทางานหน้า หรื อทางานกับคอมพิวเตอร์ นานๆ
คอมพิ วเตอร์ น านๆ อาจมี น้ าตาไหล 2. ใส่ แว่นตากันลม
ตลอดเวลา
3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่ นและควัน
4. หยอดน้ าตาเทียม
5. รั ก ษาโดยการอุ ด ท่ อ น้ าตาเพื่ อ ลดการ
ระบายออกของน้ าตา

2. โรคต้อกระจก

ตามัวลง อาจเริ่ มจากต้องเปลี่ยนแว่น
บ่อยๆ ต่อมามัวลงมากปรับแว่น
อย่างไรก็ไม่ดีข้ ึน อาจมองเห็นภาพ
เป็ นสี เหลือง และมองเห็นแสง
กระจายในที่สว่าง

3. โรคต้อหิน

ช่วงแรกของโรคมักไม่มีอาการ ต่อมา 1. ให้ยาลดความดันตา หรื อการยิงเลเซอร์
จะมีการสู ญเสี ยการมองเห็นจาก
2. ถ้ารักษาด้วยยาไม่ได้ผล แพทย์จะใช้วิธี
ด้านข้างเข้ามาตรง กลางเรื่ อยๆ
ผ่าตัด
จนกระทัง่ ตาบอดได้ ซึ่งอาจมีตอ้ หิ น 3. รักษาตามอาการเพื่อชะลอไม่ให้โรคแย่
บางประเภท เช่น ต้อหิ นมุมปิ ด
ลง
เฉียบพลันที่มีอาการปวดมาก เห็น
แสงรุ ้งรอบดวงไฟ มัวลงมาก และตา
แดง ถ้ามีอาการควรรี บมาพบแพทย์

1. ป้ องกันหรื อชะลอการเกิดได้
2. การผ่ า ตัด เอาเลนส์ ที่ ขุ่ น ออก และใส่
เลนส์แก้วตาเทียม
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ระบบทีเ่ ป็ นปัญหา

การเปลีย่ นแปลงเมื่อเข้ าสู่ วยั สู งอายุ

คาแนะนา

4. จุ ด ภาพชั ด ที่ จ อ ในระยะเริ่ มต้นอาจไม่มีอาการ ต่อมา 1. ตรวจตาเป็ นประจาทุกปี
เมื่อเสื่ อมมากขึ้นจะมีอาการตามัว เห็น 2. หยุดสู บบุหรี่
ตาเสื่ อม
ภาพบิดเบี้ยว เห็นจุดดาอยูก่ ลางภาพ 3. หลีกเลี่ยงการเผชิญแสงแดดจัดเป็ น
และสู ญเสี ยการมองเห็นตรงกลางภาพ ประจาหรื อถ้าจาเป็ นควรสวมแว่นกัน
โดยไม่มีอาการปวด
แดดที่มีการกรองของแสงUV
4. ไม่รับประทานอาหารที่มีไขมันสู ง
5. ควรทดสอบการมองเห็นเป็ นประจา
ด้วยตารางตรวจจุดภาพชัด หรื อมองสิ่ งที่
เป็ นเส้นตรง เช่น กรอบประตู หน้าต่าง
ถ้าพบความผิดปกติควรรี บมาพบจักษุ
แพทย์
6. เมื่อมีการมองเห็นภาพที่เปลี่ยนแปลงไป
ควรรี บมาพบจักษุแพทย์
5. เบาหวานขึ้ น จอ มีการอ่อนแอของผนังหลอดเลือดของ 1. ผูส้ ู งอายุที่ เป็ นเบาหวานต้องได้รับการ
จอตา ทาให้หลอดเลือดฝอยโป่ งพอง
ตรวจตาเป็ นระยะ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ตา
จอตาขาด ทาให้ตามัวมาก การมีจอตา 2. รี บ ไปพบจัก ษุ แ พทย์ท ัน ที ที่ มี อ าการ
บวมน้ าบริ เวณจุ ดภาพชัดเป็ นสาเหตุ ผิดปกติเกี่ยวกับการมองเห็น
ของตามัว ที่ พ บได้บ่ อ ยในผู ป้ ่ วยที่ มี 3. ผู ้สู งอายุ จ ะต้อ งควบคุ ม ระดับ น้ าตาล
เบาหวานขึ้นจอตา
ความดั น โลหิ ต และไขมั น ให้ อ ยู่ ใ น
ระดับที่เหมาะสม
4. ควรออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
5. หลีกเลี่ยงการสู บบุหรี่ โดยเด็ดขาด
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ปัญหาการได้ ยนิ ในผู้สูงอายุ
ปั ญหาการได้ยินในผูส้ ู งอายุ เป็ นปั ญ หาที่ พบได้บ่อยเป็ นอันดับ 3 ของโรคเรื้ อรังต่างๆที่ เกิ ดกับ
ผูส้ ู งอายุ โดยพบได้ถึงร้อยละ 25-40 ของผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 65 ปี และมีอุบตั ิการณ์เพิ่มขึ้นตามวัย กล่าวคือ
อุบตั ิการณ์ ของผูส้ ู งอายุที่มีประสาทรับเสี ยงเสื่ อมตามวัย พบได้ต้ งั แต่ร้อยละ 40-60 ในผูท้ ี่มีอายุมากกว่า
75 ปี และเพิ่มสู งขึ้นมากกว่าร้ อยละ 80 ในผูท้ ี่ มีอายุมากกว่า 85 ปี โดยธรรมชาติแล้วการได้ยินจะค่อยๆ
เสื่ อมลงตามวัย การได้ยินบกพร่ องของผูส้ ู งอายุ จะมีลกั ษณะแบบค่อยเป็ นค่อยไป และเสื่ อมเท่ากันทั้ง 2
ข้างในช่ วงความถี่ สูง ซึ่ งจะวินิจฉัยในผูท้ ี่มีอายุเกิ น 50 ปี และไม่มีสาเหตุอื่นที่ทาให้การได้ยินบกพร่ อง
ผูป้ ่ วยอาจมาพบแพทย์ เนื่ องจากมีเสี ยงรบกวนในหู และมักมี ปั ญหาฟั งไม่รู้เรื่ องหรื อได้ยินเสี ยงแต่จบั
ใจความไม่ได้ร่วมด้วย ซึ่ งเป็ นผลจากความเสื่ อมของระบบประสาทส่ วนกลางตามวัย นอกเหนื อไปจากหู
ชั้นในเสื่ อม ทาให้มีปัญหาในการได้ยนิ มากกว่าผูท้ ี่มีการได้ยนิ บกพร่ องในระดับเดียวกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า
ซึ่ งเป็ นปั ญหาหนึ่งของผูส้ ู งอายุ และอาจถือเป็ นปั ญหาของญาติ หรื อคนรอบข้างด้วยเช่นกัน การ
ที่ผสู ้ ู งอายุมีความสามารถในการรับเสี ยงแย่ลง หรื อพูดง่ายๆ ก็คือ หู อ้ือ หรื อหู ตึงนัน่ เอง และเนื่องจากเป็ น
ภาวะที่ค่อยเป็ นค่อยไป ทาให้ผสู ้ ู งอายุมีคุณภาพชี วิตในการสื่ อสารกับผูอ้ ื่นน้อยลงโดยไม่รู้ตวั ญาติของ
ผูส้ ู งอายุเอง อาจมีปัญหาอื่นตามมาได้ จากการที่ตอ้ งตะโกนสื่ อสารกันเป็ นเวลานาน ได้แก่ เสี ยงแหบ เจ็บ
คอ ไอ และระคายคอเรื้ อรัง เป็ นต้น
การทางานของหู
เริ่ ม จากเสี ย งที่ จะเข้าไปในรู หู ผ่านใบหู ห ลังจากนั้นจะไปสั่ น ที่ แก้วหู แก้วหู จะไปสั่ น กระดู ก
ของเหลวเซลล์ขนและจะแปรความสั่นสะเทือนเป็ นกระแสไฟฟ้ าส่ งไปยังเส้นประสาทกระแสไฟฟ้ าจะ
เดินทางผ่านเส้นประสาทและไปที่สมองเพื่อแปลเป็ นข้อมูล
ภาวะหูอือ้ หรื อหูตึง
หมายถึง ภาวะที่ความสามารถในการรับเสี ยงแย่ลง มีการแบ่งระดับความรุ นแรงของการสู ญเสี ย
การได้ยนิ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การแบ่งระดับความรุ นแรงของการสู ญเสี ยการได้ยนิ
ระดับการได้ ยนิ

ระดับความพิการ

ความสามารถในการเข้ าใจคาพูด

0-25 dB

ปกติ

ไม่ลาบากในการรับฟังคาพูด

26-40 dB

หูตึงน้อย

ไม่ได้ยนิ เสี ยงกระซิ บ

41-55 dB

หูตึงปานกลาง

ไม่ได้ยนิ เสี ยงพูดปกติ

56-70 dB

หูตึงมาก

ไม่ได้ยนิ เสี ยงพูดที่ดงั มาก

71-90 dB

หูตึงรุ นแรง

ได้ยนิ ไม่ชดั แม้ตอ้ งตะโกน

>90 dB

หูหนวก

ตะโกนหรื อใช้เครื่ องขยายเสี ยงก็ไม่ได้ยนิ

ปัญหาการได้ ยนิ ในผู้สูงอายุ
อาจเกิดจากความผิดปกติของกลไก 2 ส่ วน คือ
1. ส่ วนนาเสี ยงและขยายเสี ยงเมื่อคลื่นเสี ยงจากภายนอกผ่านเข้าไปในช่องหู จะไปกระทบแก้วหู
และมีการส่ งต่อ และขยายเสี ยงโดยกระดูกหู 3 ชิ้นในหู ช้ นั กลาง ไปยังส่ วนของหู ช้ นั ในต่อไป ถ้ามีความ
ผิดปกติเกิดขึ้นทาให้เกิดภาวะหู อ้ือหรื อหู ตึงได้ สาเหตุมกั เกิดจากความผิดปกติของ
1.1 หู ช้ นั นอก เช่น ขี้หูอุดตัน, เยือ่ แก้วหู ทะลุ, หู ช้ นั นอกอักเสบ, เนื้องอกของหู
1.2 หู ช้ นั กลาง เช่น หู ช้ นั กลางอักเสบ, น้ าขังอยูใ่ นหู ช้ นั กลาง, ทางานผิดปกติ
2. ส่ วนประสาทรับเสี ยง ความผิดปกติบริ เวณนี้ของผูส้ ู งอายุ ส่ วนใหญ่ทาให้เกิดภาวะหู ตึงหรื อหู
หนวกถาวรได้ และอาจทาให้เกิดอันตรายถึงชีวติ ได้ สาเหตุมกั เกิดจากความผิดปกติของ
2.1 หู ช้ นั ใน สาเหตุที่พบได้บ่อยสุ ด คือ ประสาทหู เสื่ อมจากอายุ นอกจากนั้น การเสื่ อม
ของเส้นประสาทหู การได้รับเสี ยงที่ดงั มากๆในระยะเวลาสั้นๆ ทาให้เส้นประสาทหู เสื่ อมเฉี ยบพลัน เช่น
ได้ยนิ เสี ยงปื น เสี ยงระเบิด หรื อเสี ยงประทัด
2.2 ด้านสมอง โรคของเส้ นเลื อด เช่ น เส้นเลื อดในสมองตี บ เลือดออกในสมอง จากโรค
ไขมันในเลือดสู ง โรคความดันโลหิตสู ง และโรคเนื้องอกในสมอง
2.3 สาเหตุ อื่นๆ เช่ น โรคโลหิ ตจาง โรคแพ้ภูมิตวั เอง โรคมะเร็ งเม็ดเลื อดขาว โรคเกล็ด
เลือดสู งผิดปกติ โรคที่มีระดับยูริกในเลือดสู ง โรคไต โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตต่าหรื อสู ง และ
โรคไขมันในเลือดสู ง ซึ่ งโรคเหล่านี้ สามารถทาให้เกิดหู อ้ือ หรื อหู ตึงได้ หากพูดถึงภาวะหู ตึงในผูส้ ู งอายุ
มักจะหมายความถึ ง การเสี ยการได้ยินจากประสาทรับเสี ยงเสื่ อมตามวัย (age-related hearing loss หรื อ
presbycusis)
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การวินิจฉัยปัญหาการได้ ยนิ ในผู้สูงอายุ
อาศัยการซักประวัติถึงสาเหตุต่างๆที่เป็ นไปได้ การตรวจหู ช้ นั นอก ช่องหู แก้วหู หู ช้ นั กลาง และ
บริ เวณรอบหู การตรวจเลือด เพื่อหาความผิดปกติของเคมีในเลือด การตรวจปั สสาวะ การตรวจการได้ยิน
เพื่อยืนยัน และประเมินระดับความรุ นแรงของการเสี ยการได้ยิน การตรวจคลื่ นสมองระดับก้านสมอง
และการถ่ายภาพรังสี เช่ น เอ็กซ์เรย์ คอมพิวเตอร์ สมอง หรื อกระดู กหลังหู หรื อตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
และการฉีดสารรังสี เข้าหลอดเลือด ถ้ามีขอ้ บ่งชี้
การรักษาปัญหาการได้ ยนิ ในผู้สูงอายุ
รักษาตามสาเหตุ อย่างไรก็ตาม ปั ญหาการได้ยนิ ที่เกิดจากพยาธิ สภาพของหู ช้ นั ใน เส้นประสาทหู
และระบบประสาทส่ ว นกลาง โดยเฉพาะประสาทรั บ เสี ยงเสื่ อ มตามวัย มัก จะรั ก ษาไม่ ห ายขาด
นอกจากนั้นถ้าเกิดจากประสาทรับเสี ยงเสื่ อม ควรหาสาเหตุหรื อปัจจัยที่จะทาให้ประสาทรับเสี ยงเสื่ อมเร็ ว
กว่าผิดปกติ เพื่อหาทางชะลอความเสื่ อมนั้นด้วย ส่ วนประสาทหู เสื่ อม บางรายไม่ทราบสาเหตุ หรื อทราบ
สาเหตุ แต่เป็ นสาเหตุที่รักษาไม่ได้ อาจหายเองก็ได้หรื อจะเป็ นอยูต่ ลอดชี วติ ก็ได้
1. แพทย์จะอธิ บายให้ผูส้ ู งอายุเข้าใจ ว่าสาเหตุ ของปั ญหาการได้ยินเกิ ดจากอะไร เป็ นอันตราย
หรื อไม่ และจะสามารถหายได้หรื อไม่
2. ถ้ามีปัญหาการได้ยินไม่มาก ยังพอได้ยินเสี ยง ไม่รบกวนคุณภาพชี วิตประจาวันมากนัก คือยัง
พอสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้ หรื อเป็ นเพียงหู ขา้ งเดียวอีกข้างยังดีอยูไ่ ม่จาเป็ นต้องรักษาเพียงแต่ทาใจยอมรับ แต่
ควรหาสาเหตุดงั กล่าวด้วย
3. ถ้ามี ปั ญ หาการได้ยินมาก ไม่ ค่ อยได้ยิน เสี ยง โดยเฉพาะถ้าเป็ น 2 ข้าง และรบกวนคุ ณ ภาพ
ชี วิตประจาวันมาก คือไม่สามารถสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้ และเกิ ดจากสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว ควร
ฟื้ นฟู สมรรถภาพการได้ยินด้วยการใช้เครื่ องช่ วยฟั ง ซึ่ งจะช่ วยบรรเทาปั ญหาได้ในระดับหนึ่ ง ซึ่ งต้อง
ร่ วมกับ การจัดสิ่ งแวดล้อมให้เหมาะแก่ การแยกแยะเสี ยงได้ชัดเจนขึ้ น เช่ น ลดเสี ยงรบกวน และให้ คู่
สนทนาอยูต่ รงหน้า ไม่พูดเร็ ว หรื อพูดประโยคยาวเกิ นไป เพื่อผูส้ ู งอายุจะได้จบั ใจความได้ชดั เจนขึ้น ซึ่ ง
จะทาให้คุณภาพชีวติ ของตัวผูป้ ่ วยเอง และของครอบครัวผูป้ ่ วยดีข้ ึน
4. ถ้าปั ญหาการได้ยิน เกิ ดจากประสาทรับเสี ยงเสื่ อม ควรป้ องกันไม่ให้ประสาทรับเสี ยงเสื่ อม
มากขึ้น โดย
4.1 หลีกเลี่ยงเสี ยงดัง
4.2 ถ้าเป็ นโรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง ไขมันในเลือดสู ง โรคไต โรคกรดยูริกในเลื อด
สู ง โรคซี ด และโรคเลือด ต้องควบคุมโรคให้ดีเพราะโรคเหล่านี้ ทาให้เลือดไปเลี้ยงประสาทหู นอ้ ยลง ทา
ให้ประสาทรับเสี ยงเสื่ อมมากหรื อเร็ วขึ้นกว่าที่ควรจะเป็ น
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4.3 หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีพิษต่อประสาทหู
4.4 หลีกเลี่ยงอุบตั ิเหตุหรื อการกระทบกระเทือนบริ เวณหู
4.5 หลีกเลี่ยงการติดเชื้อของหู หรื อการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่ วนบน
4.6 ลดอาหารเค็ ม หรื อ เครื่ อ งดื่ ม บางประเภทที่ มี ส ารกระตุ ้น ประสาท เช่ น กาแฟ ชา
เครื่ องดื่มน้ าอัดลม (มีสารคาเฟอีน) งดการสู บบุหรี่ (มีสารนิโคติน) สารคาเฟอีน และนิโคติน ทาให้เลือด
ไปเลี้ยงประสาทหู นอ้ ยลง ทาให้ประสาทรับเสี ยงเสื่ อมมากหรื อเร็ วขึ้นกว่าที่ควรจะเป็ น
4.7 พยายามออกกาลังกายสม่าเสมอ ลดความเครี ยด วิตกกังวล และนอนหลับพักผ่อนให้
เพียงพอ
ดังนั้นปั ญหาการได้ยินในผูส้ ู งอายุ อาจมี ส าเหตุ จากประสาทหู เสื่ อมจากอายุ ซึ่ งไม่ มีอนั ตราย
ร้ายแรงใดๆ หรื อมีสาเหตุจากโรคที่อนั ตราย เช่น เนื้ องอกของสมอง หรื อเส้นประสาทก็ได้ ปั ญหาการได้
ยินดังกล่าว อาจหายได้หรื ออยูก่ บั ผูป้ ่ วยตลอดชี วิตก็ได้ ดังนั้นอย่านิ่งนอนใจดีเมื่อผูส้ ู งอายุมีปัญหาการได้
ยิน ควรปรึ กษาแพทย์ หู คอ จมูกเพื่อหาสาเหตุ
ผลกระทบทีเ่ กิดจาการสู ญเสี ยการได้ ยนิ ของผู้สูงอายุ
ในผูส้ ู อายุการสู ญเสี ยการได้ยนิ มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชี วติ การทากิจวัตรประจาวันต่างๆ
โดยเฉพาะการติดต่อสื่ อสารทั้งยังทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางอารมณ์ เช่ น ความวิตกกังวล ซึ มเศร้ า
แยกตัวออกจากสังคมความมัน่ ใจในตนเองลดลงต้องการพึ่งพาผูอ้ ื่นมากขึ้น การเปลี่ ยนแปลงของหู ช้ นั
กลางส่ งผลเกี่ยวกับความสามารถในการทรงตัวของร่ างกายและการทรงตัว ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุหกล้มได้
ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการได้ยนิ ในผูส้ ู งอายุและข้อควรระวัง สรุ ปการเปลี่ยนดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปลีย่ นแปลงการได้ ยนิ ในผู้สูงอายุและข้ อแนะนา
ระบบทีเ่ ป็ นปัญหา

การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในผู้สูงอายุ

การได้ยนิ

ผูส้ ู งอายุมีความสามารถในการรับ
เสี ยงแย่ลง คือ ภาวะหู อ้ือ หรื อหู ตึง

คาแนะนา
ถ้ายังพอได้ยนิ เสี ยง คือยังพอสื่ อสารกับ
ผูอ้ ื่นได้หรื อเป็ นเพียงหู ขา้ งเดียว ไม่จาเป็ น
ต้องรักษาทาใจยอมรับ แต่ควรหาสาเหตุ
ดังกล่าวด้วย โดยการปรึ กษาแพทย์ หู คอ
จมูกเพื่อหาสาเหตุ
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ระบบทีเ่ ป็ นปัญหา การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในผู้สูงอายุ
คาแนะนา
การได้ยนิ
การเสื่ อมของเส้นประสาทหู
ควรหาสาเหตุหรื อปั จจัยที่จะทาให้
ประสาทรับเสี ยงเสื่ อมเร็ วกว่าผิดปกติ เพื่อ
หาทางชะลอความเสื่ อมนั้นด้วย
การเปลี่ยนแปลง
ของหู ช้ นั กลาง

ความสามารถในการทรงตัว
ของร่ างกาย

ควรหาสาเหตุ เช่น อาจมีน้ าในหู ไม่เท่ากัน
ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุหกล้มได้ ควรระมัดระวัง
การเกิดอุบตั ิเหตุ

มีปัญหาการได้ยิน ไม่สามารถสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้
มาก เป็ นทั้ง 2 ข้าง
และรบกวน
คุณภาพ
ชีวติ ประจาวัน

ควรฟื้ นฟูสมรรถภาพการได้ยนิ ด้วยการใช้
เครื่ องช่วยฟัง ซึ่ งจะช่วยบรรเทาปั ญหาได้
ในระดับหนึ่ง ร่ วมกับการจัดสิ่ งแวดล้อม
ให้เหมาะแก่ การแยกแยะเสี ยงได้ชดั เจนขึ้น
เช่น ลดเสี ยงรบกวน และให้คู่สนทนาอยู่
ตรงหน้า ไม่พูดเร็ ว เป็ นต้น

ผูท้ ี่เป็ น
โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสู ง
ไขมันในเลือดสู ง
โรคไต โรคกรด
ยูริกในเลือดสู ง
โรคซีด โรคเลือด

รับประทานอาหารให้เหมาะสม
รับประทานยาตามแพทย์สงั่ ลดอาหารเค็ม
หรื อเครื่ องดื่มบางประเภทที่มีสารกระตุน้
ประสาท สารคาเฟอีน และนิโคติน ทาให้
เลือดไปเลี้ยงประสาทหูนอ้ ยลง ทาให้
ประสาทรับเสี ยงเสื่ อมมากหรื อเร็ วขึ้น พบ
แพทย์ตามนัดทุกครั้ง ถ้าอาการไม่ดีข้ ึน
ควรปรึ กษาแพทย์ หู คอ จมูก

การติดเชื้อของหู
หรื อการติดเชื้ อใน
ระบบทางเดิน
หายใจส่ วนบน

เลือดไปเลี้ยงประสาทหู นอ้ ยลง

หลีกเลี่ยงการติดเชื้ อของหู และทางเดิน
หายใจ ถ้ามีอาการเจ็บป่ วยควรไปพบแพทย์
ทุกครั้ง
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การเปลีย่ นแปลงของระบบกล้ ามเนื้อและกระดูกในวัยสู งอายุ
เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ดังนี้
1. ความสู งจะลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผูส้ ู งอายุหญิ ง สาเหตุ สาคัญเนื่ องจากกระดูกสันหลังมีการ
ยุบตัวลง ทาให้ช่องว่างระหว่างกระดู กสันหลังแคบลง การเปลี่ยนแปลงนี้ จะเริ่ มเมื่อย่างเข้าสู่ วยั กลางคน
โดยความสู งจะลดลง 1.2 ซม. ทุก 20 ปี ในขณะที่กระดูกแขนและขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงความยาว ส่ วน
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่พบได้ คือ จมูกและใบหู จะยาวและใหญ่ข้ ึน เนื่ องมาจากกระดูกอ่อนยังมีการเจริ ญ
ตลอดเวลา ไหล่ของผูส้ ู งอายุจะแคบเข้า ในขณะที่กระดูกเชิงกรานจะกว้างขึ้นจึงมองดูคล้ายลูกแพร์
2. จานวนของไขมันและมวลของร่ างกายจะเปลี่ ยนแปลงไป ไขมันที่ บริ เวณใบหน้าและแขนขาจะ
ค่อยๆลดลงทีละน้อย แต่จะไปสะสมเพิ่มที่หน้าท้องและสะโพก นอกจากนี้ บางส่ วนของร่ างกายจะมองดู
เป็ นแอ่งลึ ก เช่ น ตา รักแร้ ไหล่ และซี่ โครง ส่ วนปุ่ มกระดู กจะมองเห็ นชัดขึ้ น เช่ น ปุ่ มกระดู กสันหลัง
ซี่โครง กระดูกสะบัก
3. การสร้างกระดูกลดลงเนื่ องจากเชลล์กระดูกลดลง กระดูกมีน้ าหนักลดลง 25% ในผูห้ ญิงและ 12%
ในผูช้ าย แคลเซี ย มจะสลายออกจากเนื้ อ กระดู ก มากขึ้ น ท าให้ ผู ส้ ู ง อายุมี ก ระดุ ก เปราะ และหั ก ง่ า ย
นอกจากนี้ แคลเซี ยมที่สลายออกไปจะไปเกาะบริ เวณอวัยวะอื่นๆ เช่ น กระดู กอ่อนชายโครง ทาให้การ
เคลื่ อนไหวทรวงอกลดลง หายใจลาบากขึ้ น และไปเกาะตามผนังของหลอดเลื อด ทาให้หลอดเลื อดตี บ
แข็ง ขาดความยืดหยุน่ หรื อไปเกาะตามลิ้นหัวใจ ทาให้เกิดการตีบหรื อรั่วของลิ้นหัวใจได้
4. กระดูกอ่อนบริ เวณข้อต่างๆเสื่ อมมากขึ้น น้ าไขข้อลดลง เป็ นเหตุให้กระดูกผิวข้อเสี ยดสี กนั และมี
การเสื่ อมของข้อตามมา การเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ลดน้อยลง เกิดการติดแข็งและมีอาการปวดข้อได้ ข้อ
ที่พบได้มากที่ สุดคือข้อเข่า สะโพก และข้อของกระดู กสันหลัง ส่ วนข้อที่มกั มีการงอมากขึ้น ได้แก่ ข้อ
ของสะโพก เข่า ข้อศอก ข้อมือ คอ และกระดูกสันหลัง ทาให้ผสู ้ ู งอายุมีลกั ษณะงอมากขึ้น
นอกจากนี้ มวลและขนาดของเส้ น ใยกล้ า มเนื้ อจะลดลง มี เนื้ อเยื่ อ พัง ผื ด มาแทนที่ ท าให้
ความสามารถในการหดตัวของกล้ามเนื้อลดลง และระยะเวลาที่ใช้ในการหดตัวแต่ละครั้งจะนานขึ้นจึงทา
ให้ ก ารเคลื่ อ นไหวช้า ประกอบกับ การท าหน้ า ที่ ข องระบบประสาทลดลงด้ว ย ท าให้ ผู ส้ ู ง อายุ มี ก าร
เคลื่อนไหวร่ วมกับอาการสั่นได้ โดยพิจารณาจากท่าเดิน การเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ และความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อด้วย ผูส้ ู งอายุจะมีลกั ษณะการก้าวเดินต่างไปจากวัยผูห้ นุ่มสาว สิ่ งที่ควรสังเกต คือ
1.ระยะของการก้าวเดิน จะมีลกั ษณะดังนี้
1.1 ระยะที่ ส้ นเท้าสั มผัสพื้ นในการก้าวเดิ น เท้าข้างที่ ก้าวจะมี ก ารกระดกข้อเท้าขึ้ น แต่
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อในการกระดกข้อเท้าในผูส้ ู งอายุจะลดลง ทาให้ยกเท้าสู งจากพื้นไม่มากนัก
หรื ออาจเดินละไปกับพื้น ในการเดินแต่ละก้าว
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1.2 ระยะกึ่งกลางที่เท้าสัมผัสพื้น ในผูส้ ู งอายุมกั มีกล้ามเนื้ อขาและกล้ามเนื้ อก้นไม่แข็งแรง
ซึ่ งจะมีผลต่อการทรงตัวของขาและสะโพก เมื่อเท้าข้างที่ก้าวเดิ นมาสัมผัสกับพื้น ซึ่ งเป็ นข้างที่ตอ้ งรั บ
น้ าหนักตัว ถ้าขาหรื อเท้าข้างนั้นมีอาการอ่อนแรงหรื อเจ็บ จะทาให้ผูส้ ู งอายุตอ้ งรี บก้าวเท้าเดิน แต่ระยะ
ก้าวจะสั้น เพื่อให้ขาหรื อเท้าอีกข้างหนึ่งซึ่ งเป็ นขาหลังรับน้ าหนักแทน
1.3 ระยะดัน เท้าพ้น พื้ น ถ้า มี ก ารอ่ อ นแรงของกล้ามเนื้ อ น่ อ งจะไม่ ส ามารถยกเท้าก้า ว
ออกไปได้มาก ทาไห้เท้าข้างที่ปกติกา้ วตามออกได้ไม่ดี
1.4 ระยะแกว่งเท้า ผูส้ ู งอายุที่มีปัญหาเรื่ องกล้ามเนื้ อการก้าวเดินอาจต้องพยายามก้าวโดย
การยกเท้าให้สูงจากพื้น หรื ออาจต้องเดินลากเท้าเพื่อให้เลื่อนไถลไปข้างหน้า ทาให้การก้าวเดินสั้นๆ
2. แขนมัก จะกางออกไปเพื่ อ ช่ ว ยการทรงตัว ให้ ส มดุ ล หรื อ เคลื่ อ นไหวคล้า ยพายเรื อ การ
เคลื่อนไหวของแขนจะทาได้จากัดหรื อาจไม่พบเลย
3. การเคลื่ อ นไหวของล าตัวซึ่ งตามปกติ จะไปพร้ อมกับ การก้า วเดิ น แต่ ในผู ส้ ู ง อายุล าตัวจะ
เคลื่อนย้ายได้นอ้ ยลง
4. ลาตัวช่วงบนจะโอนเอนไปมา และเท้าก็จะแยกจากกัน เพื่อช่วยคงความสมดุล
5. ระยะการก้าวเดินแต่ละก้าวไม่คงที่ หรื ออาจมองดูตว้ มเตี้ยม
6. การก้าวเดิ นมักสั้นๆและมีลกั ษณะโน้มไปข้างหน้า ส่ วนแขนก็จะแกว่งเล็กน้อย ซึ่ งมักพบใน
ผูป้ ่ วยพาร์ กินสัน
การเคลื่อนไหวของข้ อ
ข้อต่อต่างๆของร่ างกายเป็ นอวัยวะที่สามารถจะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ การเคลื่อนไหวของข้อ
จะมีทิศทางการเคลื่ อนไหวต่างๆกัน ได้แก่ การงอ การเหยียด การกางออก การหุ บเข้า การหมุ นเข้าหา
แนวกลาง การหมุนออกจากแนวกลาง และการหมุนเป็ นวง เป็ นต้น สาหรับข้อในผูส้ ู งอายุ พบว่าข้อต่อ
ต่างๆ จะเคลื่อนไหวได้ลดลง ผูส้ ู งอายุมกั จะหยุดทาทันทีทนั ใดเพราะรู ้ สึกเจ็บข้อที่ตอ้ งรับน้ าหนักและมี
อาการผิดปกติที่พบได้บ่อย ได้แก่ ข้อเข่า ข้อสะโพก และกระดู กสันหลังระดับเอว ส่ วนข้อที่ถูกใช้งาน
บ่อย เช่ น กระดู กสั นหลังระดับคอ และระดับเอว ไหล่ ข้อศอก นิ้ วมื อ จะเคลื่ อนไหวได้น้อยลง และมี
อาการปวด เมื่อเคลื่อนไหว
จากการเปลี่ยนแปลงของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกในผูส้ ู งอายุขา้ งต้น ส่ งผลให้การเคลื่อนไหว
ร่ างกายในผูส้ ู งอายุจะช้ากว่าวัยหนุ่ มสาว มี ความยากลาบากมากขึ้นในการดาเนิ นกิ จวัตรประจาวัน การ
หยิบ จับ สิ่ งของต่างๆ รวมทั้งการเดิน ยืน นัง่ ซึ่ งเป็ นอุปสรรคสาหรับวัยสู งอายุ
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ปัญหาของมือและข้ อมือทีพ่ บบ่ อยในวัยสู งอายุ
มื อเป็ นอวัยวะที่ ใช้ในการหยิบ จับ และท างานหลัก ของร่ างกาย การมี พ ยาธิ ส ภาพที่ มื อจะเป็ น
อุปสรรคกับการทางานและผลกระทบต่อการทากิจวัตรประจาวัน ปั ญหาของมือและข้อมือที่พบบ่อยในวัย
สู งอายุได้แก่
1. โรคข้ อนิว้ มือเสื่ อม
โรคข้อเสื่ อมเป็ นสาเหตุ ข องอาการปวดข้อของมื อที่ พ บได้บ่ อยในผูส้ ู งอายุ และผูท้ ี่ มี ป ระวัติ
ครอบครัวเป็ นข้อนิ้ วมือเสื่ อม การดาเนิ นโรคจะค่อยเป็ นค่อยไป อาจเป็ นผลจากพันธุ กรรม การบาดเจ็บ
หรื อการใช้งานของข้อนิ้วมือที่มากจนเกินไป ผูป้ ่ วยจะมีอาการปวดขัดข้อนิ้วมือเวลาใช้งาน อาจตรวจพบ
ปุ่ มกระดู กนู นขนาดเท่าเมล็ดถัว่ ที่บริ เวณข้อปลายนิ้ วมือและข้อกลางนิ้ วมื อ ตาแหน่ งของข้อเสื่ อมที่พบ
บ่อยคือ ข้อปลายนิ้วมือ ข้อกลางนิ้วมือ และข้อโคนนิ้วหัวแม่มือ
2. ภาวะเส้ นประสาทมีเดียนถูกกดทับ
ภาวะนี้ เกิดจากการที่อุโมงค์ที่เส้นประสาทมีเดี ยนลอดผ่านแคบลง ทาให้เส้นประสาทมีเดียนถู ก
กดเบียดและเกิดความผิดปกติในการทางานของกล้ามเนื้อหรื อความรู ้สึกตามแนวที่เส้นประสาทมีเดียนไป
เลี้ยง คือบริ เวณด้านฝ่ ามือของนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้และนิ้วกลาง อุโมงค์ดงั กล่าวอยูท่ ี่บริ เวณข้อมือด้านฝ่ ามือ
ภาวะที่ทาให้อุโมงค์แคบลงมีได้หลายสาเหตุเช่ น การใช้งานของข้อมือมากจนเกินไป และการติดเชื้ อใน
ข้อมือ เป็ นต้น อาการมีได้หลายแบบเช่น ชาหรื อปวดบริ เวณมือ มืออ่อนแรงไม่สามารถหยิบจับสิ่ งของได้
รู ้สึกเหมือนนิ้ วมือหนาหรื อบวมขึ้น ปวดแสบร้ อนคล้ายไฟช๊อตที่นิ้วหัวแม่มือ นิ้ วชี้ และนิ้ วกลาง หรื อมี
อาการชาในเวลากลางคืนต้องตื่นขึ้นมาสะบัดมือ การรักษาประกอบด้วยการปรับการทางานโดยหลีกเลี่ยง
การใช้งานบริ เวณข้อมือไม่ให้มากจนเกินไปหรื อการดามข้อมือเพื่อลดการใช้งาน รับประทานยาต้านการ
อักเสบกลุ่มที่ไม่ใช่ สเตียรอยด์หรื อฉี ดยาสเตียรอยด์เข้าบริ เวณอุโมงค์เพื่อลดอาการบวมและการอักเสบ
สาหรับผูท้ ี่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีดงั กล่าวอาจทาการรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อทาให้อุโมงค์กว้าง
ขึ้นเป็ นการลดการกดเบียดของเส้นประสาทมีเดียน
3. ถุงนา้ ทีม่ ือ
เป็ นสาเหตุของก้อนที่ บริ เวณมือที่ พบได้บ่อยที่สุด มีลกั ษณะเป็ นถุ งน้ านุ่ ม รู ปร่ างกลม ผิวเรี ยบ
อาจเจ็บ หรื อไม่ก็ได้ พบได้บ่อยที่ บ ริ เวณหลังมื อและข้อมื อด้านฝ่ ามื อ สาเหตุ ของการเกิ ดถุ งน้ านี้ ยงั ไม่
ทราบชัดเจน ก้อนจะโตขึ้ นอย่างช้าๆและอาจทาให้มีอาการปวดบริ เวณข้อมือโดยเฉพาะเมื่อใช้งาน ใน
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ระยะแรกที่ยงั ไม่มีอาการอาจไม่มีความจาเป็ นต้องรักษา แต่ควรปรึ กษาแพทย์เมื่อถุงน้ าโตมากขึ้นจนเป็ น
อุปสรรคต่อการใช้งานของมือและข้อมือ การรักษาประกอบด้วย การพักข้อหรื อดามข้อมือที่ใกล้กบั ถุงน้ า
เพื่ อ ลดการใช้ง าน รั บ ประทานยาต้า นการอัก เสบที่ ไ ม่ ใ ช่ ส เตี ย รอยด์ การเจาะดู ด น้ า ออก การฉี ด ยา
สเตียรอยด์เข้าบริ เวณถุงน้ า และการผ่าตัดเอาถุงน้ าออก
4. การอักเสบของเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นบริเวณมือ
เอ็นของกล้ามเนื้ อคือเนื้ อเยื่อที่ เป็ นลักษณะเหมือนเทปหนาเชื่ อมระหว่างกระดู กและกล้ามเนื้ อ
เมื่อมีการอักเสบของเอ็นดังกล่าวอาจทาให้คลาได้เป็ นก้อนนู นและปวดตามแนวของเอ็นกล้ามเนื้ อมัดนั้น
ตามปกติเอ็นของกล้ามเนื้อจะมีปลอกหุ ม้ เอ็นคลุมอยู่ บางคนจึงอาจมีการอักเสบของเอ็นและปลอกหุม้ เอ็น
ในคราวเดียวกัน สาเหตุของการอักเสบนั้นยังไม่ทราบแน่ ชดั แต่ส่วนใหญ่มกั เกิดขึ้นภายหลังจากการใช้
งานมากจนเกินไป การบาดเจ็บหรื อภายหลังการออกกาลังกายอย่างหนัก แต่การอักเสบของเอ็นและปลอก
หุ ้มเอ็นอาจเกิ ดสัมพันธ์กบั โรคบางอย่างก็ได้เช่น โรคเบาหวาน หรื อโรคข้ออักเสบรู มาตอยด์ การอักเสบ
ของเอ็นที่พบได้บ่อยได้แก่
4.1 การอักเสบของเอ็นที่ทาหน้าที่ในการกระดกข้อมือขึ้น การอักเสบของเอ็นดังกล่าวจะทาให้มี
อาการปวดบริ เวณด้านนอกของข้อศอกที่ อยู่ตรงกับแนวของนิ้ วหัวแม่มือในท่าคว่าฝ่ ามือ อาการปวดจะ
เป็ นมากขึ้นเมื่อต้องออกแรงกระดูกข้อมือขึ้น
4.2 การอักเสบของเอ็นที่ทาหน้าที่ในการงอข้อมือลง การอักเสบจะทาให้มีอาการปวดบริ เวณด้าน
ในของข้อศอกและอาจปวดร้าวไปถึงข้อมือได้และจะปวดมากขึ้นเมื่อหักข้อมือลง
4.3 การอักเสบของเอ็นที่ทาหน้าที่ในการกระดกนิ้ วหัวแม่มือ การอักเสบจะทาให้มี อาการปวด
บวมของเอ็นที่อยูบ่ ริ เวณโคนนิ้วหัวแม่มือ
4.4 การอักเสบของเอ็นและปลอกหุ ้มเอ็นที่ใช้ในการกามือ เมื่อมีการอักเสบจะทาให้มีการบวม
หนาของปลอกหุ ้มเอ็นบริ เวณโคนนิ้วมือด้านฝ่ ามือ จะมีอาการเจ็บบริ เวณโคนนิ้วมือมากเมื่อกามือ อาจกา
มื อ ล าบากหรื อก าแล้ ว เหยี ย ดนิ้ ว ออกยาก บางครั้ งนิ้ ว อาจเหยี ย ดเด้ ง ออกมาเหมื อ นสปริ ง (คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ ปดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล, ม.ป.ป.; จันทนา อโณทยานนท์ รณฤทธิ วิชยั ,
2541.; วรรณี สัตยวิวฒั น์, 2553.; อรวรรณ แผนคง, 2553) ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การเปลีย่ นแปลงของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกในวัยสู งอายุและข้ อแนะนา
ระบบทีเ่ ป็ นปัญหา การเปลีย่ นแปลงเมื่อเข้ าสู่ วยั สู งอายุ
ระบบกล้ามเนื้อ
อาการผิดปกติที่พบได้บ่อย ได้แก่
และกระดูก
ข้อเข่า ข้อสะโพก และกระดูกสัน
หลังระดับเอว ส่ วนข้อที่ถูกใช้งาน
บ่อย เช่น กระดูกสันหลังระดับคอ
และระดับเอว ไหล่ ข้อศอก นิ้วมือ
จะเคลื่อนไหวได้นอ้ ยลง และมี
อาการปวด เมื่อเคลื่อนไหว

คาแนะนา
1.อิริยาบถในชีวติ ประจาวันที่มีแรงกดที่ขอ้
1.1 นัง่ พับเพียบ คุกเข่า ขัดสมาธิ นัง่ ยองๆ
นัง่ เก้าอี้เตี้ย นัง่ ไขว่หา้ ง ไขว้ขา การบิด
หมุนเข่าขึ้นลงบันไดโดยไม่จาเป็ น
1.2 การยกหรื อแบกของหนักๆ
1.3 การใช้หมอนรองใต้เข่าเป็ นเวลานานๆ
ขณะนอน เพราะจะทาให้การไหลเวียน
เลือดที่ใต้ขอ้ พับเข่าเป็ นไปได้ไม่สะดวก
2. การจัดสิ่ งแวดล้อมภายในบ้าน
2.1 บริ เวณบ้านควรจัดให้โล่ง สว่าง ไม่มี
สิ่ งกีดขวางทางเดิน เพื่อกันการสะดุดล้ม
2.2 ถ้าจาเป็ นต้องขึ้นลงบันได ควรมีราวจับ
ทั้ง 2 ด้านของบันได
2.3 ส้วมเป็ นแบบชักโครก ภายในห้องน้ า
ควรใช้วสั ดุกนั ลื่น มีราวจับ
2.4 จัดเก้าอี้สาหรับนัง่ อาบน้ าจะช่วยเพิ่ม
ความปลอดภัยขณะอาบน้ า
2.5 หลีกเลี่ยงการลงไปอาบในอ่างอาบน้ า
เพราะอาจลื่นล้มได้ง่าย
3. การควบคุมน้ าหนักตัว
4. การออกกาลังกายและเล่นกีฬา
4.1 ควรออกกาลังกายและบริ หารกล้ามเนื้ อ
รอบข้ออย่างสม่าเสมอ เพื่อให้กล้ามเนื้อ
รอบข้อแข็งแรงได้แก่ ว่ายน้ า เดิน เต้นรา
รามวยจีน
4.2 ควรหลีกเลี่ยงการเล่นกีฬาที่ตอ้ ง
กระโดด เช่น วิง่ เทนนิส เป็ นต้น
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การเปลีย่ นแปลงของข้ อเข่ าในผู้สูงอายุ
ข้อเข่าประกอบด้วย กระดูก 3 ชิ้น ได้แก่ กระดูกต้นขา กระดูกหน้าแข้ง และกระดูกสะบ้า ยึด
ติดกันด้วยเส้นเอ็นซึ่ งเป็ นส่ วนปลายของกล้ามเนื้อนับว่าเป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้ขอ้ เข่าแข็งแรง ผิวสัมผัส
ของกระดูกทั้งสามจะมีเยือ่ บุขอ้ เซลล์ประสาทรับความรู ้สึก และมีกระดูกอ่อนค่อนข้างหนาคลุมอยู่
กระดูกอ่อนนี้มีลกั ษณะเรี ยบ มันวาว และผิวลื่น ทั้งนี้เพื่อรับแรงกระแทกที่เกิดขึ้นขณะมีการเคลื่อนไหว
ข้อ และท้าให้รูปร่ างกระดูกพอดีกนั ช่วยให้ขอ้ มัน่ คงภายในข้อเข่ามีน้ าหล่อเลี้ยงช่วยในการหล่อลื่นและ
ถ่ายน้ าหนัก
โรคข้ อเข่ าเสื่ อม
หมายถึ ง โรคที่ เกิ ดจากความเสื่ อมของกระดู ก อ่ อนผิวข้อ ทั้งทางด้านรู ป ร่ าง โครงสร้ าง การ
ทางานของกระดูกข้อต่อและกระดูกบริ เวณใกล้ขอ้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่สามารถกลับสู่ สภาพเดิม
และอาจมีความเสื่ อมรุ นแรงขึ้นตามลาดับ
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ของข้ อเสื่ อม
1. กระดูกอ่อนผิวข้อนุ่มกว่าปกติ
2. สี เปลี่ยนจากใสเป็ นสี เหลือง
3. มีการแตกของผิวข้อ
4. กระดูกผิวข้อเริ่ มบางลง
5. ผิวไม่เรี ยบ ขรุ ขระและลุ่ยออก
6. มีกระดูกงอกบริ เวณขอบกระดูก
7. กระดูกใต้ผวิ ข้อหนา และแข็งขึ้น มีถุงน้ าเกิดขึ้นในกระดูก
8.พิสัยการเคลื่อนไหวลดลง
อาการและอาการแสดงของโรคข้ อเข่ าเสื่ อม
ข้อเข่าเสื่ อมเป็ นภาวะที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ มักพบบ่อยในผูท้ ี่อายุเกิน 60 ปี พบมากในผูห้ ญิงและผูท้ ี่
มีน้ าหนักตัวมาก มักเป็ นทั้ง 2 ข้าง พบว่า เมื่อข้อเข่าข้างหนึ่ งเริ่ มเสื่ อมแล้ว จะมีขอ้ เข่าอีกข้างเสื่ อมอีกใน
11 ปี ต่อมา
อาการในระยะแรก
เริ่ มปวดเข่าเวลามีการเคลื่อนไหว เช่ น เดิ น ขึ้นลงบันได หรื อนัง่ พับเข่า อาการจะดี ข้ ึนเมื่อหยุด
พักการใช้ขอ้ ร่ วมกับมีอาการข้อฝื ดขัดโดยเฉพาะเมื่อหยุดการเคลื่อนไหวเป็ นเวลานาน เมื่อขยับข้อจะรู ้สึก
ถึงการเสี ยดสี ของกระดูกหรื อมีเสี ยงดังในข้อ
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ภาวะข้ อเสื่ อมรุ นแรง
อาการปวดจะรุ น แรงมากขึ้ น บางครั้ งปวดเวลากลางคื น อาจคล าส่ วนกระดู ก งอกได้บ ริ เวณ
ด้านข้างข้อ เมื่อเกร็ งกล้ามเนื้อต้นขาเต็มที่จะมีอาการปวดหรื อเสี ยวบริ เวณกระดูกสะบ้า หากมีการอักเสบ
จะมีขอ้ บวม ร้อน และตรวจพบน้ าในช่องข้อ ถ้ามีขอ้ เสื่ อมมานานจะพบว่า เหยียดหรื องอข้อเข่าได้ไม่ค่อย
สุ ด กล้ามเนื้อต้นขาลีบ ข้อเข่าโก่ง หลวม หรื อบิดเบี้ยวผิดรู ป ทาให้เดินและใช้ชีวติ ประจาวันลาบาก และมี
อาการปวดเวลาเดินหรื อขยับ (วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท และคณะ, ม.ป.ป.)
ปัจจัยทีส่ ั มพันธ์ กบั การทรงตัวในผู้สูงอายุ
ปั จจัยที่สัมพันธ์กบั การทรงตัวในผูส้ ู งอายุ แบ่งเป็ นปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกอาจส่ งผลต่อ
การหกล้ม ของผู ส้ ู ง อายุน าไปสู่ ก ารเสี ย ชี วิต การบาดเจ็บ หมดสติ ส่ ง ผลให้ ต้อ งนอนพัก รั ก ษาอยู่ใ น
โรงพยาบาลเป็ นระยะเวลานาน รั บ การผ่าตัดฟื้ นฟู ใช้เวลาในการดู แล และฝึ กเดิ น ใหม่ ภาวะเหล่ า นี้
ก่อให้เกิดภาวะพึ่งพาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และที่สาคัญโอกาสเกิดโรคแทรกระหว่างป่ วยหรื อผ่าตัด เช่น
ติดเชื้อทางเดินปั สสาวะ เกิดแผลกดทับ ปอดบวมอื่นๆตามมาได้
1.ปัจจัยภายในร่ างกาย
เป็ นเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรื อส่ งเสริ มให้เกิดการหกล้มในตัวผูส้ ู งอายุ ซึ่ งเกิดจาก
1.1 การเปลี่ยนแปลงของร่ างกายอันเนื่องจากความชรา
1.1.1 ความบกพร่ องการมองเห็น ได้แก่
1.1.1.1 การลดลงของความชัดเจนและการรับรู ้ ความตื้นลึ ก ทาให้ผูส้ ู งอายุอาจ
สะดุดหกล้มง่าย
1.1.1.2 การลดลงของลานสายตา ทาให้ผูส้ ู งอายุมองไม่เห็นหรื อไม่ตระหนักถึ ง
คน หรื อวัตถุที่เคลื่อนเข้าใกล้
1.1.1.3 รู ม่านตาขนาดเล็กลง ทาให้ผสู ้ ู งอายุไม่สามารถรับภาพได้ดีในเวลาแสง
สลัว
1.1.1.4 ความเสื่ อมต่อการเห็ นภาพสี เช่ น เขี ยว-แดง/เข้ม-อ่อนของสี ทาให้เกิ ด
ปั ญหาในการรับรู ้ภาพของพื้น โดยเฉพาะพื้นทางเดินที่ตกแต่งลายปูพรมมีลวดลาย
1.1.2 ความบกพร่ องของการทรงตัว พบว่าในวัยสู งอายุมีกลไกในการทางานที่ควบคุ ม
การทรงตัวของระบบอวัยวะต่างๆ ลดลง ทาให้สมดุลในการทรงตัวบกพร่ อง โดยเฉพาะผูส้ ู งอายุบางรายมี
ปั ญ หาการท างานของอวัย วะหู ช้ ัน ในที่ ค วบคุ ม การทรงตัว เคลื่ อ นไหวผิด ปกติ เกิ ด อาการบ้า นหมุ น
(Vertigo) นาไปสู่ การหกล้มได้
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1.1.3 ความบกพร่ องของการเดิ น พบว่าผูท้ ี่สูงอายุ ระหว่าง 60-70 ปี จะมีมวลกล้ามเนื้ อ
ความแข็งแรงและความสามารถในการประสานงานของกล้ามเนื้ อลดลงกว่าเมื่ออายุ 20-30 ปี ถึงร้อยละ
20-40 รวมทั้ง การเสื่ อ มของข้อ ต่ อ และเอ็ น รอบข้อ ท าให้ เกิ ดการจากัด การเคลื่ อ นไหวของข้อ และ
ความเร็ วในการตอบสนองของกล้ามเนื้อลดลง
นอกจากนี้พบว่า การเปลี่ยนแปลงของโครงร่ างกล้ามเนื้ อ จะมีผลต่อท่าทางการเดิน ผูส้ ู งอายุส่วน
ใหญ่จะรู ้สึกว่าไม่สามารถยกเท้าได้สูงเท่ากับที่เคยทาได้ มีการเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหวของสะโพก
ในการรับน้ าหนักของขาขณะเดิน เหล่านี้ทาให้ผสู ้ ู งอายุอาจมีการสะดุด เมื่อเดินบนพื้นที่ขรุ ขระหรื อระดับ
ต่างกันได้ง่าย
1.2 การเปลี่ ย นแปลงของร่ างกายจากความเจ็บ ป่ วย หรื อสภาพของโรคปั ญ หาเกี่ ย วกับ ความ
เจ็บป่ วย หรื อความผิดปกติของระบบต่างๆในวัยสู งอายุที่อาจส่ งผลให้เกิดการหกล้มได้แก่
1.2.1 ระบบไหลเวียนโลหิ ต อาจเกิ ดจากความผิดปกติของหัวใจ หรื อหลอดเลื อด เช่ น
หลอดเลือดที่ตีบแคบ กล้ามเนื้ อหัวใจตาย หัวใจเต้นผิดปกติ ส่ งผลให้ปริ มาณเลือดที่ออกจากหัวใจลดลง
และความดันโลหิ ตต่า ส่ งผลให้เกิดขาดเลือดในสมอง เกิดการเป็ นลมและหกล้มตามมาได้ นอกนั้นปั ญหา
ที่ พ บได้เสมอคื อ ภาวะความดัน โลหิ ต ต่ าขณะเปลี่ ย นท่ า ท าให้ เกิ ด อาการหน้ามื ด และวิง เวีย นศี รษะ
นอกจากนี้อาจพบภาวะความดันโลหิ ตต่าหลังรับประทานอาหาร ซึ่ งอาจทาให้ผสู ้ ู งอายุหกล้ม
1.2.2 ระบบประสาทและสมอง เกิดจากการรับความรู ้สึกของระบบประสาท และสมอง
ผิดปกติอนั เกิ ดจากสมองเสื่ อม เนื้ อสมองตาย โรคหลอดเลือดสมอง พาร์ กินสัน ทาให้ระบบการควบคุ ม
จากสมองส่ วนกลางผิดปกติ ไป ไม่ส ามารถประสานการท างานส่ งผลให้การทางานที่ ประสานกันของ
อวัยวะ ระบบในการทรงตัวสู ญเสี ยไป ทาให้เกิดการหกล้มได้
1.2.3 ระบบกล้ามเนื้ อและโครงร่ าง เกิ ดจากการเสื่ อมสภาพ ความผิดปกติของร่ าง และ
กล้ามเนื้ อ ทาให้การทรงตัวไม่มนั่ คง ซึ่ งอาจได้แก่ ความไม่มนั่ คงบริ เวณ ข้อสะโพก ข้อเข่า หรื อ ข้อเท้า
ทั้งนี้ อาจเกิ ดจากข้อเสื่ อม หรื อการอักเสบของข้อในผูส้ ู งอายุบ างรายมี อาการอ่อนแรง หรื อลี บ ตัวของ
กล้ามเนื้ อ การอักเสบของกล้ามเนื้อ ความผิดปกติของเท้า ลักษณะเท้าที่ผดิ ปกติที่มีการหนาตัวของผิวหนัง
ทาให้เกิดตาปลาซึ่ งนาไปสู่ การหกล้มได้ท้ งั สิ้ น
1.3 ความผิดปกติ ของ สมดุ ลกรดด่าง สารเกลื อแร่ ในร่ างกายของผูส้ ู งอายุ ผูส้ ู งอายุที่เจ็บป่ วยมี
ภาวะติดเชื้ อ มักมีสมดุ ลของกรดด่าง สารเกลือแร่ (ที่เรี ยกว่า อิเล็กโตรไลท์) ในร่ างกายผิดปกติไปส่ งผล
ต่อการทางานของสมอง ทาให้เกิดอาการซึ ม หรื อสับสน กล้ามเนื้ออ่อนแรง ส่ งผลให้หกล้มได้เช่นกัน
1.4 การใช้ ย าและการดื่ ม สุ รา ผู ้สู งอายุ ม ัก ได้ รั บ ยาหลายชนิ ด ในขณะเดี ย วกัน อาจท าให้
เกิดปฏิ กิริยาต่อกันระหว่างยา เกิ ดพิษข้างเคียงของยา ทาให้ผสู ้ ู งอายุเสี่ ยงต่อการหกล้มเพิ่มขึ้น ผูส้ ู งอายุที่
ได้รับยามากกว่า 4 ชนิ ด หรื อมากกว่า ทาให้อตั ราเสี่ ยงของการหกล้มเพิ่มขึ้น 8-10 เท่า กลุ่มยาที่อาจทาให้
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ผูส้ ู งอายุหกล้ม ได้แก่ ยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยาขยายหลอดเลือด ยาขับปั สสาวะ รวมทั้งยากลุ่มที่
ใช้กบั ปั ญหาทางจิต
1.5 ปั จจัยทางด้านจิตใจ พบว่า ภาวะซึ มเศร้า เป็ นปั จจัยที่เพิ่มความเสี่ ยงต่อการหกล้มของผูส้ ู งอายุ
เนื่องจากผูส้ ู งอายุจะมีการตอบสนองต่อสิ่ งแวดล้อมช้าลง และการตัดสิ นใจที่ผดิ พลาด
2.ปัจจัยภายนอกร่ างกาย
ปั จจัยภายนอกร่ างกาย หมายถึ ง สิ่ งแวดล้อมรอบตัวของบุคคล ซึ่ งอาจเป็ นภายในหรื อนอกบ้าน
พบว่าผูส้ ู งอายุไทย ร้อยละ 65 เกิดการหกล้มนอกบ้าน และมักเกิดในเวลากลางวัน ปั จจัยภายนอกที่เป็ น
สาเหตุ คือ
2.1 พื้นที่มีลกั ษณะไม่ปลอดภัย ได้แก่ พื้นที่มีผิวไม่เรี ยบ มีลวดลายหลอกตา มีสิ่งที่ก่อให้เกิดการ
ลื่ น สะดุ ด พื้นที่ มีระดับต่างกันไม่สม่ าเสมอ ขรุ ขระ การมี กรวดทราย พื้นบ้านแตกเป็ นร่ อง มี เศษตะปู
เศษไม้ วัสดุที่ก่อให้เกิดการสะดุด หรื อลื่ น เช่น พรมเช็ดเท้าที่ไม่ยึดเกาะพื้น สายไฟ ผ้าเช็ดพื้น พื้นผิวที่มี
ของเหลวหก พื้นห้องน้ าที่เปี ยก พื้นที่มีการขัดถูลงน้ ามัน ล้วนแต่เป็ นเหตุให้เกิดการหกล้มได้ท้ งั สิ้ น
2.2 สิ่ งที่ก่อสร้างภายในบ้านที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ บริ เวณ ห้องน้ า บันได เช่น ขั้นบันไดมีความสู ง
ไม่สม่ าเสมอ การไม่มีราวยึดเกาะ เพื่ อช่ วยในการเคลื่ อนไหว ที่ นั่งขับ ถ่ าย เป็ นแบบนั่งยอง ซึ่ งหากนั่ง
นานๆ นาไปสู่ อาการหน้ามืด ขณะลุกขึ้น
2.3 แสงสว่างที่ ไม่เหมาะสมในที่ พ กั อาศัย แสงสว่างที่ ไม่เหมาะสม แสงสลัว ทาให้กล้ามเนื้ อ
ดวงตาทางานหนัก มีผลเสี ยต่อดวงตา และความชัดเจนลดลง ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุลม้ ลงได้ พบว่าบริ เวณที่
มักเกิดอันตรายจากแสงสลัว คือ บริ เวณ บันได ทางเข้าบ้าน ทางเดินภายในภายนอกบ้าน
2.4 เครื่ องเรื อนที่ ไ ม่เหมาะสม อันตรายเกิ ดจากการจัดวางเครื่ องเรื อน ของใช้ไม่ เป็ นระเบี ย บ
ขัดขวางทางเดิน รู ปแบบของเครื่ องเรื อนที่ไม่พอดีกบั สรี ระที่เปลี่ยนแปลง ของผูส้ ู งอายุ เช่น ระดับความ
สู งของโต๊ ะ เก้าอี้ เตี ย งนอน ตู ้ ชั้น วางของ ควรพิ จารณาให้ มี ค วามสู งที่ พ อเหมาะกับ การใช้ง านของ
ผูส้ ู งอายุ เครื่ องเรื อนที่ มีรูปแบบไม่เหมาะสมคือ ลักษณะไม่มนั่ คงขณะใช้งาน เช่ น อุปกรณ์ ที่มีน้ าหนัก
มาก มีลอ้ เลื่อน อาจทาให้เกิดการลื่นไหล หกล้มได้
2.5 เครื่ องแต่งกายและอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ เสื้ อผ้าที่มีขนาดหลวม
ใหญ่ หรื อยาวเกินไป อาจทาให้เกิดการสะดุด เกี่ยวดึ ง รองเท้าที่มีรูปทรง ไม่พอดีเท้า มีพ้ืนที่ลื่น ไม่มีพ้ืน
ยึดเกาะที่ดี ส้นรองเท้าที่ สูงมาก ทาให้เกิ ดอาการปวดเมื่อยเสี ยสมดุ ลได้ง่าย อุปกรณ์ ที่สาคัญอีกประการ
หนึ่ ง คือ แว่นตา ที่ไม่พอเหมาะกับสายตา นอกจากนี้ อุปกรณ์ ที่ช่วยในการเคลื่อนไหว เช่น ไม้เท้า เครื่ อง
พยุงเดิน แบบมีราวจับ (Walker) ล้อเข็น หากมีขนาดไม่เหมาะสม หรื อผูส้ ู งอายุไม่คุน้ เคยกับการใช้ อาจ
ก่อให้เกิดการหกล้มได้เช่นกัน (วิโรจน์ กวินวงศ์โกวิท และคณะ, ม.ป.ป.) ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การเปลีย่ นแปลงของระบบข้ อเข่ า การทรงตัวในผู้สูงอายุ และข้ อแนะนา
ระบบทีเ่ ป็ นปัญหา
การเปลีย่ นแปลงเมื่อเข้ าสู่ วยั สู งอายุ
คาแนะนา
1. โรคข้อนิ้วมือเสื่ อม 1. อาการปวดข้อมือ
1. อย่า ใช้มื อก าหรื อจับ อะไรที่ ท าให้
2. อาจเป็ นจากพัน ธุ ก รรม การบาดเจ็ บ ข้ อ ต่ อ นิ้ ว ตึ ง เช่ น เลิ ก ใช้ ก ระเป๋ า
หรื อการใช้งานของข้อนิ้วมือที่มาก
แบบที่ ต้อ งถื อ ด้ ว ยมื อ ใช้ ก ระเป๋ า
3. อาจตรวจพบปุ่ มกระดู ก นู น ขนาดเท่ า สะพายแทน ใช้น้ าร้อนช่วยคลายฝา
เมล็ดถัว่ ที่บริ เวณข้อปลายนิ้วมือและข้อ ขวดและใช้แรงกดจากมือเพื่อเปิ ดฝา
กลางนิ้วมือ
ออก หรื อใช้เครื่ องเปิ ดกระป๋ อง
4. ตาแหน่ งของข้อเสื่ อมที่พบบ่อยคือ ข้อ 2. ในช่ ว งที่ ท างาน พยายามพัก เป็ น
ปลายนิ้ ว มื อ ข้อ กลางนิ้ ว มื อ และข้อ ระยะๆ และยืดผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
โคนนิ้วหัวแม่มือ
2. ภาวะเส้นประสาท
มีเดียนถูกกดทับหรื อ
carpal tunnel
syndrome

3. ถุงน้ าที่มือหรื อ
ganglion cyst

1. ชาหรื อปวดบริ เวณมือ
1. การปรับการทางานโดยหลีกเลี่ยง
2. มืออ่อนแรงไม่สามารถหยิบจับสิ่ งของ การใช้งานบริ เวณข้อมือไม่ให้มาก
ได้
จนเกินไป
3. รู ้สึกเหมือนนิ้วมือหนาหรื อบวมขึ้น
2. การดามข้อมือเพื่อลดการใช้งาน
4. ป ว ด แ ส บ ร้ อ น ค ล้ า ย ไ ฟ ช๊ อ ต ที่ 3. รับประทานยาต้านการอักเสบกลุ่ม
นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้และนิ้วกลาง
ที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรื อฉีดยา
5. มี อ าการชาในเวลากลางคื น ต้อ งตื่ น สเตียรอยด์เพื่อลดอาการบวมและ
ขึ้นมาสะบัดมือ
การอักเสบ
4. การผ่าตัด
1. บริ เวณ มื อ มี ล ั ก ษณะเป็ นถุ ง น้ านุ่ ม 1. ควรปรึ กษาแพทย์เมื่อถุ งน้ าโตมาก
รู ป ร่ างกลม ผิวเรี ยบ อาจเจ็บ หรื อไม่ ก็ ขึ้นจนเป็ นอุปสรรคต่อการใช้งาน
ได้ พบได้ บ่ อ ยที่ บ ริ เวณหลัง มื อ และ 2. การพักข้อหรื อดามข้อมือที่ ใกล้กบั
ข้อมือด้านฝ่ ามือ สาเหตุของการเกิ ดถุ ง ถุงน้ าเพื่อลดการใช้งาน
น้ านี้ ยงั ไม่ ท ราบชัดเจน ก้อนจะโตขึ้ น 3. รั บ ประทานยาต้า นการอัก เสบที่
อย่างช้าๆ
ไม่ใช่สเตียรอยด์
2. มี อาการปวดบริ เวณข้อมื อโดยเฉพาะ 4. การเจาะดูดน้ าออก
เมื่อใช้งาน
5. การฉีดยาสเตียรอยด์เข้าตรงถุงน้ า
6. การผ่าตัดเอาถุงน้ าออก
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ระบบทีเ่ ป็ นปัญหา
การเปลีย่ นแปลงเมื่อเข้ าสู่ วยั สู งอายุ
4. การอักเสบของเอ็น 1. มีการอักเสบของเอ็น อาจทาให้คลาได้
แ ล ะ ป ล อ ก หุ ้ ม เอ็ น เป็ นก้อนนูนและปวดตามแนวของเอ็น
บริ เวณมือ
2. สั ม พัน ธ์ ก ับ โรค เช่ น โรคเบาหวาน
หรื อโรคข้ออักเสบรู มาตอยด์
3. อาการป วดบ ริ เวณ ด้ า น น อกของ
ข้ อ ศ อ ก ที่ อ ยู่ ต ร ง กั บ แ น ว ข อ ง
นิ้วหัวแม่มือในท่าคว่าฝ่ ามือ
4. อาการปวดบริ เวณด้านในของข้อศอก
และอาจปวดร้าวไปถึงข้อมือได้และจะ
ปวดมากขึ้นเมื่อหักข้อมือลง
5. อาการปวดบวมของเอ็ น ที่ อ ยู่บ ริ เวณ
โคนนิ้วหัวแม่มือ
6. อาการเจ็บบริ เวณโคนนิ้วมือมากเมื่อกา
มือ อาจกามือลาบากหรื อกาแล้วเหยียด
นิ้ วออกยาก บางครั้ งนิ้ วอาจเหยียดเด้ง
ออกมาเหมือนสปริ ง

คาแนะนา
1. ประคบร้ อ น จะช่ ว ยผ่ อ นคลาย
กล้ามเนื้ อรอบๆ ข้อต่ อที่ ป วด อาจ
ประคบร้อนด้วยน้ ามันพาราฟิ นอุ่น
ผ้า ห่ ม ไฟฟ้ า ระวัง อย่ า ให้ ผิ ว ไหม้
ห รื อ ใน ก รณี ที่ แ พ ท ย์ ห รื อ นั ก
กายภาพบาบัดต้องการใช้ความร้อน
โดยตรง อาจเลื อ กใช้วิธี อ ัล ตราซา
วนด์หรื อวิธีอุณหรังสี บาบัดก็ได้
2. ประคบเย็น จะท าหน้าที่ เหมื อนยา
ชาเฉพาะที่ ช่ ว ยลดอาการหดเกร็ ง
ของกล้ามเนื้อ
3. ก ารเข้ า เฝื อก จะช่ วยพ ยุ ง แล ะ
ป้ อ งกั น ข้ อ ต่ อ ที่ ป วดไม่ ใ ห้ ไ ด้ รั บ
บาดเจ็บ
4. การผ่ อ นคลาย อาทิ ก ารฝึ กผ่ อ น
คลายกล้ า มเนื้ อ อาจใช้ ล ดความ
เจ็บปวดได้เช่นกัน

5.โรคข้อเข่าเสื่ อม

1. ควบคุมน้ าหนัก
2. ปรับเปลี่ยนอิริยาบถ
3. ออกกาลังกายเสริ มสร้างกล้ามเนื้อ
4. อาหารและยา
5. การผ่าตัด

1. ปวดเข่าเวลาเคลื่ อนไหว เช่ น เดิ น ขึ้ น
ลงบันไดหรื อนัง่ พับเข่า อาการดีข้ ึนเมื่อ
พักการใช้ขอ้ ร่ วมกับมีอาการข้อฝื ดขัด
โดยเฉพาะเมื่อหยุดการเคลื่อนไหวเป็ น
เวลานาน เมื่ อ ขยับ ข้อ จะรู ้ สึ ก ถึ ง การ
เสี ยดสี ของกระดูกหรื อมีเสี ยงดังในข้อ
2. อาการปวดจะรุ นแรงมากขึ้ น บางครั้ ง
ปวดเวลากลางคืน อาจคลาส่ วนกระดู ก
งอกได้ บ ริ เวณด้ า นข้า งข้อ เมื่ อ เกร็ ง
กล้ามเนื้ อต้น ขาเต็ม ที่ จะมี อาการปวด
หรื อเสี ยวบริ เวณกระดูกสะบ้า
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5.โรคข้ อเข่ าเสื่ อม
(ต่อ)

6. การทรงตัวใน
ผู้สูงอายุ

การเปลีย่ นแปลงเมื่อเข้ าสู่ วยั สู งอายุ
3. ถ้า มี ข ้อ เสื่ อ มมานานจะพบว่า เหยีย ด
หรื องอข้อเข่าได้ไม่ ค่อยสุ ด กล้ามเนื้ อ
ต้น ขาลี บ ข้อ เข่ า โก่ ง หลวม หรื อ บิ ด
เบี้ ยวผิ ด รู ป ท าให้ เดิ น ล าบาก และมี
อาการปวดเวลาเดินหรื อขยับ
1. อ าจ ส ะ ดุ ด ห ก ล้ ม ง่ า ย จาก ค ว าม
บกพร่ องของการมองเห็ น ลานสายตา
แคบ รู ม่านตาขนาดเล็กลง ความเสื่ อม
ต่อการเห็นภาพสี
2. ความสมดุ ล ในการทรงตัว บกพร่ อ ง
จากปั ญ หาการท างานของอวัย วะหู
ชั้น ในที่ ค วบคุ ม การทรงตัวท าให้ เกิ ด
อาการบ้านหมุน นาไปสู่ การหกล้มได้
3. ความบกพร่ องของการเดิ น จากความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้ อลดลง การเสื่ อม
ของข้อต่ อ และเอ็น รอบข้อ ท าให้ เกิ ด
การจากัดการเคลื่อนไหวของข้อ
4. ก าร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ งโ ค ร งร่ าง
กล้ามเนื้ อ เช่ น ไม่สามารถยกเท้าได้สูง
เท่ากับที่เคยทาได้
5. การเปลี่ยนแปลงของร่ างกายจากความ
เจ็บป่ วยโรคเรื้ อรัง ระบบในการทรงตัว
สู ญเสี ยไป ทาให้เกิดการหกล้ม ได้
6. การใช้ยา ได้แก่ ยานอนหลับ ยาระงับ
ประสาท ยาขยายหลอดเลื อ ด ยาขับ
ปั สสาวะ รวมทั้งยากลุ่มที่ใช้กบั ปั ญหา
ทางจิต
7. การดื่มสุ รา ทาให้ผสู ้ ู งอายุเสี่ ยงต่อการ
หกล้มเพิม่ ขึ้น

คาแนะนา

1. ระมัดระวังการเดิน
2. จัดสิ่ งแวดล้อมให้ปลอดภัย
3. ถ้ามีความผิดปกติของตาให้รีบไป
พบจักษุแพทย์
4. ถ้ามีอาการบ้านหมุน เวียนศีรษะให้
พบแพทย์
5. ควรออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้ อ
6. จัดสิ่ งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย
ป้ องกันการสะดุด และหกล้ม
7. ดูแลสุ ขภาพเพื่อป้ องกันการกาเริ บ
ของโรค
8. ถ้ามีการใช้ยาที่เสี่ ยงต่อการหกล้ม
ต้องระมัดระวังเวลาลุกเดิน และมี
คนดูแลใกล้ชิด
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5.2.2 แบ่งผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน เข้าร่ วมกิจกรรมฐานดังต่อไปนี้
กิจกรรมการเรี ยนรู้ และเข้ าใจผู้สูงวัย
ฐานที่ 1
: กิจกรรมการแต่ งกายของผู้สูงอายุ “แต่ งกายอย่ างสู งวัย”
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความยากลาบากในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันและการ
เคลื่อนไหวร่ างกายที่เมื่อเข้าสู่ วยั สู งอายุ และเข้าใจถึงความรู ้สึกของผูส้ ู งอายุมากขึ้น
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ :
1. ถุงมือจาลองผูส้ ู งอายุ 1 คู่
2. แว่นตาผูส้ ู งอายุ 1 อัน

3. สายรัดข้อศอก 1 คู่

4. สายรัดข้อเข่า 1 คู่
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5. ถุงทรายข้อเท้า 1 คู่

6. ถุงทรายข้อมือ 1 อัน

7. อุปกรณ์ป้องกันเสี ยง (ear plug) 1 คู่

เมื่อแต่งกายครบทุกอุปกรณ์ ได้ดงั นี้

8. กางเกงวอล์ม
9. เสื้ อกระดุมหน้า
10. ตะกร้า

1 ตัว
1 ตัว
1 ใบ
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11. กระเป๋ าสตางค์พร้อมเงิน 43 บาท (ประกอบด้วย ธนบัตร 20 บาท 1 ใบ เหรี ยญ 10 บาท 1 เหรี ยญ
เหรี ยญ 5 บาท 2 เหรี ยญ และเหรี ยญ 1 บาท 3 เหรี ยญ)
ขั้นตอนการทากิจกรรม:
1. เจ้าหน้าที่ประจาฐานจัดเตรี ยมอุปกรณ์วางบนโต๊ะ จัดเตรี ยมอุปกรณ์ในการแต่งกายให้พร้อม
สาหรับผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม พร้อมอธิ บายว่าผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมต้องใส่ อุปกรณ์ชนิดใดบ้าง
2. ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมเข้ามาประจาโต๊ะแต่งกาย เจ้าหน้าที่ประจาฐานช่วยผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมแต่งกาย
ใส่ อุปกรณ์ให้ครบถ้วน ได้แก่ ถุงมือ แว่นตา สายรัดข้อศอก สายรัดข้อเข่า ถุงทรายข้อเท้า ถุงทรายข้อมือ
และอุปกรณ์ป้องกันเสี ยง
3. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมที่แต่งกายอย่างครบถ้วนเดินไปหยิบเสื้ อ และกางเกง ที่เตรี ยมไว้ให้ อย่างละ
1 ตัว
4. สวมเสื้ อติดกระดุมให้ครบทุกเม็ด และใส่ กางเกงให้เรี ยบร้อย
5. เมื่ อผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมที่ แต่งตัวแบบผูส้ ู งวัยตามที่ กาหนดและหยิบ ตะกร้ าที่ ภายในใส่ ก ระเป๋ า
สตางค์กบั บัตรคาสาหรั บใช้ในฐานที่ 3 เสร็ จสิ้ นเรี ยบร้ อยแล้ว สามารถให้ไปเข้าร่ วมกิ จกรรมฐานที่ 2
ต่อไปได้\
ฐานที่ 2
วัตถุประสงค์

: กิจกรรมการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุ “เปิ ดแล้วกระดกไม่ หกไม่ สาลัก”
: เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ วยั ผูส้ ู งอายุ และให้ตระหนักถึงความ
ยากลาบากในการรับประทานอาหาร มีความเข้าใจถึงความรู ้สึกของผูส้ ู งอายุมากขึ้น
:

อุปกรณ์ ทใี่ ช้
1. แก้วน้ า
2. ขวดน้ าปิ ดฝาชนิดเกลียว
ขั้นตอนการทากิจกรรม:
1. เจ้าหน้าที่ประจาฐาน จัดเตรี ยมขวดน้ า 1 ขวด และแก้วเปล่า 1 ใบ วางไว้ที่โต๊ะ
2. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมที่แต่งตัวแบบผูส้ ู งวัยหมุนฝาเปิ ดขวดน้ าแล้วเทน้ าใส่ แก้วน้ า ¼ ของแก้ว และ
ดื่มน้ าในแก้วโดยไม่ใช้หลอดจนหมด
3. เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมที่แต่งตัวแบบผูส้ ู งวัยได้ทากิจกรรมตามที่กาหนดในฐานเสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อย
แล้ว สามารถให้ไปเข้าร่ วมกิจกรรมฐานที่ 3 ต่อไปได้
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ฐานที่ 3
วัตถุประสงค์

: กิจกรรมการเลือกซื้อของสาหรับผู้สูงอายุ “เมื่อสู งวัยไปชอปปิ้ ง”
: ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมที่แต่งตัวแบบผูส้ ู งวัยได้ลองใช้ทกั ษะการมองเห็นและการเคลื่อนไหว
แบบผูส้ ู งอายุ
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ :
1. เชือกสาหรับร้อยลูกปัด 30 เส้น
2. ลูกปัดสี แดง, สี เหลือง และสี น้ าเงิน อย่างละ 90 ลูก
3. โต๊ะสาหรับวางของ
4. กระดาษจดรายการ การซื้ อของคือ
คนที่ 1 ซื้ อ เชือกสาหรับร้อยลูกปัด 1 เส้น และลูกปัดสี แดง 10 ลูก
คนที่ 2 ซื้ อ เชือกสาหรับร้อยลูกปั ด 1 เส้น และลูกปั ดสี เหลือง 10 ลูก
คนที่ 3 ซื้ อ เชือกสาหรับร้อยลูกปั ด 1 เส้น และลูกปัดสี น้ าเงิน 10 ลูก
ขั้นตอนการทากิจกรรม :
1. เจ้าหน้าที่ประจาฐาน จัดอุปกรณ์ ได้แก่ ตะกร้า 1 ใบใส่ ลูกปั ดคละสี สี แดง สี เหลือง และสี น้ าเงิ น
อย่างละ 30 ลูก ถาดเล็กใส่ เชือกสาหรับร้อยลูกปั ด 30 เส้น
2. ให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมที่แต่งตัวแบบผูส้ ู งวัยมาพร้อมตะกร้าที่นามาจากฐานที่ 1 ไปเลือกซื้ อของตาม
รายการที่อยูใ่ นตะกร้าที่แจกให้ ซึ่ งในตะกร้าจะมีบตั รคาดังต่อไปนี้
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมซื้ อ เชือกสาหรับร้อยลูกปั ด 1 เส้น และลูกปั ดสี แดง 10 ลูก
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมซื้ อ เชือกสาหรับร้อยลูกปัด 1 เส้น และลูกปัดสี เหลือง 10 ลูก
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมซื้ อ เชือกสาหรับร้อยลูกปั ด 1 เส้น และลูกปั ดสี น้ าเงิน 10 ลูก
ให้ผรู ้ ่ วมกิจกรรมหยิบเงินชาระราคาของที่ซ้ื อตามที่เจ้าหน้าที่ประจาฐานกาหนด เท่ากับ 15 บาท
4. เมื่อผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมที่แต่งตัวแบบผูส้ ู งวัยทั้ง 3 คนได้ของครบตามรายการที่จดพร้ อมชาระเงิน
แล้วสามารถร่ วมกิจกรรมฐานที่ 4 ต่อไป
ฐานที่ 4
: กิจกรรมการส่ งสารของผู้สูงอายุ “กระซิบรักให้ ได้ ยนิ ”
วัตถุประสงค์ : ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมเข้าใจได้เมื่อสู งวัยได้ลองฝึ กใช้ทกั ษะด้านการได้ยนิ แบบผูส้ ู งอายุ
อุปกรณ์ ทใี่ ช้ :
1. แผ่นคาสุ ภาษิต จานวน 3 แผ่น ดังนี้
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1.1 คาว่า “วัวสันหลังขาด เห็นกาบินผาดก็ตกใจ”
1.2 คาว่า “ความวัวไม่ทนั หาย ความควายเข้ามาแทรก”
1.3 คาว่า “มีเงินเขานับว่าเป็ นน้อง มีทองเขานับว่าเป็ นพี่”
ขั้นตอนการทากิจกรรม :
1. เจ้าหน้าที่ประจาฐานให้ตวั แทนกลุ่มที่แต่งตัวแบบผูส้ ู งวัย เลือกแผ่นคาสุ ภาษิตมากลุ่มละ 1 ใบ (แต่
ไม่ให้ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมเห็นแผ่นคานั้น)
2. เจ้าหน้าที่ประจาฐานเป็ นคนอ่านแผ่นคาสุ ภาษิตให้ตวั แทนกลุ่มที่แต่งตัวแบบผูส้ ู งวัยฟั งเพียงครั้ง
เดียว
3. เมื่ อตัวแทนกลุ่ ม ที่ แต่ งตัวแบบผูส้ ู งวัยได้ยินคาสุ ภาษิ ตแล้วให้พู ดประโยคที่ ได้ยินต่อเจ้าหน้าที่
ประจาฐาน เพื่อตรวจสอบว่าคาที่ได้ยนิ ถูกต้องหรื อไม่
4. ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมไปต่อที่โต๊ะประเมินผล เจ้าหน้าที่จะช่ วยถอดอุปกรณ์ ที่สวมใส่ และเก็บตะกร้ า
หลังจากนั้นผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมรับใบประเมินผล
6. การประเมินผล โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิ ด
7.1 สิ่ งที่ได้จากการทากิจกรรม
7.2 ข้อเสนอแนะ
7. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
7.1 ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของร่ างกายเมื่อเข้าสู่ วยั ผูส้ ู งอายุ
7.2 ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมเกิ ดการตระหนักถึ งความยากลาบากในการปฏิ บ ตั ิ กิจวัตรประจาวันของ
ผูส้ ู งอายุ
7.3 ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมเข้าใจถึงการเคลื่อนไหวร่ างกายที่ยากลาบากเมื่อเข้าสู่ วยั สู งอายุ
7.4 ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมเข้าใจถึงความรู ้สึกของการเป็ นผูส้ ู งอายุ
7.5 ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมมีเจตคติที่ดีต่อผูส้ ู งอายุ
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