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องคก์ารสหประชาชาติ
ไดใ้ห้ความหมายของผู้สงูอายุวา่
หมายถงึบุคคลทีอ่ายุตัง้แต ่ 60 ปีขึน้
ไปทัง้ชายหญงิ 
การแบง่ชว่งของความสงูอายแุบง่ไดเ้ป็น 3 ชว่ง
วัยสงูอายตุอนตน้ (young-old) อาย ุ60-69 ปี
วัยสงูอายตุอนกลาง (medium-old) อาย ุ70-79 ปี
วัยสงูอายตุอนปลาย (old-old) อาย ุ80 ปีหรอืมากกวา่



 ผู้สูงอายุกับการเปล่ียนแปลง



การเปล่ียนแปลงทางด้านสรีรวทิยาของผู้สูงอายุการ

เปล่ียนแปลงของระบบต่างๆ ของร่างกาย



การเปล่ียนแปลงทางด้านสรีรวทิยาของผู้สูงอายุการ

เปล่ียนแปลงของระบบต่างๆ ของร่างกาย

• ผวิหนัง จะบาง แหง้ เห่ียวยน่

• ต่อมเหงือ่ ลดนอ้ยลง การขบัเหง่ือนอ้ยลง

• ผมและขน ร่วง เปล่ียนเป็นสีขาว

• ระบบประสาทสัมผสั

-ตา สายตาเปล่ียน กลา้มเน้ือลกูตาเส่ือม

- หู       ประสาทรับเสียงเส่ือม

- จมูก ประสาทรับกล่ินบกพร่อง

- ลิน้ รู้รสนอ้ยลง



การเปล่ียนแปลงทางด้านสรีรวทิยาของผู้สูงอายุการ

เปล่ียนแปลงของระบบต่างๆ ของร่างกาย

• ระบบทางเดนิอาหาร

ฟัน ต่อมนํ้าลาย ประสาทกลา้มเน้ือท่ีควบคุม

การกลืน นํ้ายอ่ยต่างๆ ตบัและตบัอ่อน การขบัถ่าย

• ระบบทางเดนิหายใจ

ปอดเส่ือมลง กล่องเสียงเส่ือม กลา้มเน้ือ

ทรวงอกเส่ือม

• ระบบหัวใจและหลอดเลอืด

กลา้มเน้ือหวัใจอ่อนกาํลงั หลอดเลือดแขง็ตวั 

ความดนัโลหิตจะสูงข้ึน ไขมนัเกาะผนงัหลอด

เลือดหนาข้ึน



การเปล่ียนแปลงทางด้านสรีรวทิยาของผู้สูงอายุการ

เปล่ียนแปลงของระบบต่างๆ ของร่างกาย
• ระบบทางเดนิปัสสาวะ

ไต กระเพาะปัสสาวะ กลา้มเน้ือ
หูรูด ต่อมลกูหมาก

• ระบบประสาทและสมอง ความรู้สึก 
การเคล่ือนไหว ความสัมพนัธ์ การ

ทรงตวั อาการสั่น หลงลืมง่าย

• ฮอร์โมน ฮอร์โมนเพศเอสโตรเจน 
แอนโดรเจน พาราธยัรอยด์



• ระบบกระดูกและกล้ามเนือ้

- มวลกระดูกและกลา้มเน้ือลดลง

- นํ้ าไขขอ้ลดลง กระดูกอ่อนเส่ือม

- การหดตวักลา้มเน้ือ การเคล่ือนไหวชา้ลง

การเปล่ียนแปลงทางด้านสรีรวทิยาของผู้สูงอายุการ
เปล่ียนแปลงของระบบต่างๆ ของร่างกาย



การเปล่ียนแปลงทางจติใจและอารมณ์

2.1 อารมณ์ เปล่ียนแปลงง่าย กลวั

ถกูทอดท้ิง ขาดความมัน่ใจในตนเอง สูญเสีย

ความคุน้เคย ไม่สามารถปรับตวัได้

2.2 นิสัย เฉ่ือยชาต่อเหตุการณ์ ไม่

เขา้สังคม เกบ็ตวัอยูใ่นบา้น ไม่นึก

สนุกสนาน คิดวา่ตนไม่มีประโยชน์ เป็น

ภาระต่อผูอ่ื้น ซึมเศร้า ข้ีนอ้ยใจ

2.3 ความทุกข์ใจ คิดถึงอดีต คิดถึง

ปัจจุบนั คิดถึงอนาคต



การเปล่ียนแปลงทางสังคม
• การเปลีย่นแปลงทางด้านสถานภาพและบทบาททาง

สังคม 

เช่น ผูท่ี้เคยทาํงานเม่ืออายคุรบ 60 ปี ตอ้งออก

จากงาน การสูญเสียบทบาทในการเป็นผูน้าํครอบครัว

• การถูกทอดทิง้

มีการยา้ยถ่ินเพื่อมาหางานทาํ ลูกหลานไปทาํงาน

นอกบา้นไม่มีเวลาเอาใจใส่ ทาํใหผู้สู้งอายมีุปัญหา

ซึมเศร้า

• การเส่ือมความเคารพ

คนส่วนใหญ่มกัมองวา่ผูสู้งอายมีุความสามารถ

นอ้ยลง และคิดวา่ผูสู้งอายไุม่ทนัต่อเหตุการณ์



สาเหตุการตายจากการบาดเจบ็

ของผู้สูงอายุในประเทศไทย



สาเหตุและปัจจัยเส่ียงในการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
ประกอบดว้ยปัจจยัหลกัๆ 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก

1.ปัจจัยภายใน (จากตวัผู้สูงอายุ) 

 (1.1) ประวติัการลม้ใน 1 ปีท่ีผา่นมา     (1.2) การเดินและการทรงตวัผดิปกติ 

 (1.3) ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือลดลง  (1.4) ความบกพร่องดา้นการมองเห็น 



ปัจจัยเส่ียงในการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

(1.5) ภาวะความบกพร่องดา้นการกลั้นปัสสาวะ

(1.6) การไดรั้บยาหลายชนิดพร้อมกนั ประเภทท่ีส่งผลต่อการทรงตวั 

(1.7) ความบกพร่องของสติปัญญา การรับรู้ และภาวะจิตใจ 

(1.8) ภาวะโรคท่ีส่งผลต่อการไหลเวยีนโลหิต



สาเหตุและปัจจัยเส่ียงในการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
2. ปัจจัยภายนอก (ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม)

 (2.1) พ้ืนทางเดิน ส่ิงแวดลอ้มไม่ปลอดภยั แสงสวา่งไม่เพียงพอ 

 (2.2) ส่ิงก่อสร้างไม่เอ้ืออาํนวย เช่น หอ้งนํ้าไม่มีราวเกาะ บนัไดแคบ ทางเทา้และพ้ืน

 (2.3) เคร่ืองใชแ้ละการแต่งกายไม่พอสม เช่น เส้ือผา้อรองเทา้หลวม แวน่ตาไม่เหมาะสม



ผลกระทบของการหกล้ม
1.ผลกระทบดา้นร่างกาย  กระดูกหกั เลือดคัง่ใตส้มอง   ซ่ึงอาจส่งผลใหเ้กิด

   ภาวะแทรกซอ้น เช่น การติดเช้ือ ขอ้ติดแขง็ แผลกดทบั และเสียชีวิตตามมา

2. ผลกระทบดา้นจิตใจ ขาดความมัน่ใจ กลวัการหกลม้ซํ้ า ทาํใหเ้ป็นภาระ

    ของครอบครัวตามมา 

3. ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจและสังคม การเสียค่าใชจ่้ายในการรักษา



วธีิการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

1.แก้จากปัจจัยด้านภายในตัวผู้สูงอายุ

1.1 ไม่เคล่ือนไหวร่างกายโดยไม่มี

       ผูช่้วยเหลือขณะร่างกายอ่อนแอ 

1.2 หลีกเล่ียงการไปในท่ีเป็นอนัตราย 

1.3 ออกกาํลงักายอยา่งสมํ่าเสมอ 

1.4 ตรวจร่างกายประจาํปี 

1.5 รับประทานยาตามแพทยส์ั่ง

  1.6 รับประทานอาหารอยา่งครบถว้น

  1.7 นอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พียงพอ 

  1.8 เคล่ือนไหวและเปล่ียนท่าชา้ๆ 



วธีิการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
2. ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม

2.1 จดัใหมี้แสงสวา่งและสีอยา่งเหมาะสม 2.2 จดัพ้ืนบา้นใหเ้หมาะสม 

2.3 จดัส่ิงก่อสร้างภายในใหเ้หมาะสม 2.4 ควรจดัเคร่ืองเรือนใหเ้หมาะสม 

2.5 เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองช่วยในการเคล่ือนไหวควรมีความเหมาะสม



วธีิการออกกาํลงักายเพือ่ป้องกนัการพลดัตกหกล้ม



ประโยชนข์องการออกกาํลงักาย

1. ลดแรงดนัเลอืด
2. อตัราการเตน้ของหวัใจจะช้าลง
3. ปอดทาํงานไดด้ขีึน้
4. ข้อตอ่ตา่งๆจะแข็งแรงขึน้
5. กลา้มเน้ือจะแข็งแรงขึน้
6. กระดกูแข็งแรงขึน้
7. ป้องกนัการพลดัตกหกลม้
    และโรคตา่งๆ



ข้อแนะนําการออกกาํลงักายในผู้สงูอายุ

• ควรตรวจรา่งกายกอ่นออกกาํลงักาย
- ดปูรมิาณน้ําตาล - อตัราการหายใจ  
- ชพีจร         - ความดนัโลหติ
• ยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ
• ระยะเวลาการออกกาํลงักาย 15-20 นาท/ีครัง้
   และอยา่งน้อย 3 วนัตอ่สัปดาห ์
• ควรเริม่ออกกาํลงักายช้าๆและเมือ่หยุดทาํกจิกรรม

คอ่ยๆลดความเร็วลง
• ไมก่ลัน้หายใจขณะออกกาํลงักาย



ภาวะเส่ียงควรหลกีเลีย่งการออก
กาํลงักาย

• มอีาการเจ็บแน่นหน้าอกในขณะออกกาํลงักาย
• อาการเวยีนศรษีะ
• ความดนัโลหติ ขณะพกั>200/100 mmHg
• ความดนัโลหติขณะออกกาํลงักาย>250/120 mmHg
• การเต้นของหวัใจจงัหวะไมส่มํา่เสมอ
• หวัใจเต้นเร็วกวา่ปกต ิ (> 100 ครัง้/นาท)ี
• ภาวะไข้ โรคข้อหรอืภาวะเจ็บป่วยอืน่ๆ ระยะ

เฉียบพลนั



การยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ
สําหรบัผู้สงูอายุ



การยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ
สําหรบัผู้สงูอายุ



ยดืกลา้มเน้ือหลงัขาและน่อง

การยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ
สําหรบัผู้สงูอายุ



ยดืกลา้มเน้ือน่อง

การยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ
สําหรบัผู้สงูอายุ



ทา่ทางการออกกาํลงักาย
เพือ่กาํลงักลา้มเน้ือ



ทา่ทางการออกกาํลงักาย
เพือ่กาํลงักลา้มเน้ือ



ทา่ทางการออกกาํลงักาย
เพือ่การทรงตวั



ทา่ทางการออกกาํลงักาย
เพือ่การทรงตวั



การปรบัสภาพแวดลอ้มในบ้าน
ให้เหมาะสมกบัผู้สงูอายุ



การปรบัเปลีย่นเก้าอีน้ั่ง

เก้าอีสํ้าหรบัผู้สงูอาย ุ ต้องมพีนกัพงิ มทีีว่างแขน 
ความสงูพอเหมาะโดยนั่งแลว้เทา้วางถงึพืน้ หวัเขา่ตัง้
ฉากกบัพืน้ เพือ่ให้งา่ยตอ่การลกุยนื และสําหรบั
ผู้สูงอายุทีก่ล ัน้อุจจาระลาํบากควรมกีระโถนใต้เบาะนั่ง



การปรบัเปลีย่นประตแูละลกูบดิ

ประตู  ควรมีความกว้าง 1.5-2 เมตร    ลูกบิด แบบก้านโยก สูงจากพืน้ 1 เมตร

สวทิซ์ ไฟควรอยู่สูงจากพืน้ 1.2 เมตร 



การปรบัสภาพแวดลอ้มรอบบา้น

บรเิวณรอบๆบ้าน ควรมทีางเดนิทีส่ะอาดและปลอดภยั 
ไมม่เีศษขยะ กิง่ไม้ หรอืก้อนหนิขวางทาง



การปรบัสภาพแวดลอ้มในบ้าน

แสงสวา่ง ภายในบา้นควรเพยีงพอ สามารถมองเห็น
ทาง ส่ิงกดีขวาง หรอืส่ิงของภายในบ้านไดช้ดัเจน



การปรบัเปลีย่นห้องนอน

ห้องนอน
- อยูใ่กลห้อ้งนํ้า - เตียงมีความยาว 180 ซม.

- ความสูงจากพ้ืน 45 ซม. - มีพ้ืนท่ีวา่งรอบเตียง 90 ซม.

- มีการระบายอากาศและแสงสวา่งเพียงพอ  



การปรบัเปลีย่นบนัไดทางขึน้

บนัได เป็นบรเิวณทีผู่้สูงอายุเกดิอุบตัเิหตุไดบ้อ่ย
1. ราวบนัไดควรมรีปูรา่งทรงกลม 2 ข้าง สงู 80 

ซม.
2. ไมว่างส่ิงของใดๆตามขัน้บนัได
3. ความสงูของบนัไดแตล่ะขัน้ไมค่วรเกนิ 15 ซม.
4. ควรมทีางลาด สําหรบัผู้สงูอายุทีใ่ช้เก้าอีร้ถเข็น



การปรบัเปลีย่นห้องน้ําโถส้วมผู้สงูอายุ

ห้องนํา้และโถส้วม 

1.มรีาวยดึเกาะภายใน พืน้ห้องนํา้ไม่ลืน่  2.ห้องนํา้ควรอยู่ไม่ไกลห้องนอน 

3.ควรมเีก้าสําหรับน่ังอาบนํา้   4. ควรเป็นแบบโถน่ังดีกว่าน่ังยอง 
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