พ่ อแม่ เปลี่ยนไปอย่ างไรเมื่อสูงวัยขึน้ ตอนที่ 1: การเปลี่ยนแปลงที่มองเห็น

...บางทีเราไม่ ทันสังเกตว่ ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ างเกิดขึน้ กับพ่ อแม่ ปู่ ย่ า ตายายของเรา...
ทุกครัง้ ที่ไปเยีย่ มเยียนท่าน เราอาจเห็นเพียงเส้ นผมของท่านจากที่มีสดี อกเลาประปราย ขาวโพลนมากขึ ้น ริ ว้
รอยเหี่ยวย่นก็เพิ่มขึ ้น พลางนึกว่าก็เป็ นธรรมดาของคนแก่ นาน ๆ เราถึงจะนึกขึ ้นได้ วา่ … เออ หลังของท่านก็โก่งค้ อมลง
เคลือ่ นไหวงุ่มง่ามเงอะงะ จนบางครัง้ ก็สร้ างความราคาญให้ ลกู หลานอย่างที่ชว่ ยไม่ได้ ยามเราถูกบีบคันจากชี
้
วติ ประจาวัน
ที่เร่งรี บ

....นั่นเป็ นความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้ อยที่เห็นได้ ชัดเจน...
เมื่อพูดถึงการเปลีย่ นแปลงของผู้สงู อายุ เรามักจะนึกถึงความเสือ่ มถอยของร่างกายภายนอกเท่านัน้ ทังที
้ ่ความ
เป็ นจริ งแล้ วร่างกายของคนเรามีการเปลีย่ นแปลงไปในทางที่เสือ่ มลงทังภายนอกและระบบภายใน
้
รวมถึงสติปัญญา
ความรู้สกึ นึกคิดเกิดมาตังแต่
้ อยูใ่ นวัยกลางคน โดยเริ่ มเห็นได้ ตงแต่
ั ้ อายุประมาณ 40 ปี แต่คนส่วนใหญ่จะไม่ร้ ูสกึ เพราะ
เป็ นช่วงที่ร่างกายใช้ ความสามารถที่มีอยูร่ ่วมกับพลังสารองซึง่ มีอยูอ่ ย่างเต็มที่ไปเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ เข้ าสูป่ ั จฉิมตามวัฏจักร
ของชีวิตในวัย 60 ปี ขึ ้นไป พลังสารองเหล่านันลดลงความเสื
้
อ่ มก็เพิ่มขึ ้นมากมาย แต่เราไม่ได้ ใส่ใจเพียงพอจึงไม่เห็น
ชัดเจน

การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ ชัด
นา้ หนักลดลง
ผู้สงู อายุสว่ นใหญ่จะมีน ้าหนักลดลงเพราะสัดส่วนของไขมัน กล้ ามเนื ้อและปริ มาณน ้าในร่างกายเปลีย่ นไปจาก
เดิม มวลกระดูก รวมทังขนาดของตั
้
บก็จะลดลงกว่าเดิม สาหรับน ้าหนักตัวของผู้สงู อายุบางคนอาจะเพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพ
สะในคนที่ไม่สามารถเคลือ่ นไหวได้ ดี เช่น คนที่มีโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ ข้ อเข่าเสือ่ ม เพราะร่างกายเคลือ่ นไหวน้ อย ส่วนที่
เพิ่มขึ ้นมาคือไขมัน
•
น ้าหนักลดลงอย่างไรจึงถือว่าผิดปกติ ให้ สงั เกตดูวา่ ถ้ าภายในระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี น ้าหนักลดลงไปถึง 5
เปอร์ เซ็นต์ (สมมติน ้าหนักเดิม 60 กก. แล้ วภายในเวลาดังกล่าวลดลงไปเหลือ 57 กก.) ถือว่าผิดปกติต้องหาสาเหตุ เช่น

อาจเกิดจากรับประทานอาหารได้ ไม่ดี เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับเหงือกและฟั น กลืนอาหารลาบากจากสาเหตุความ
ผิดปกติในหลอดอาหาร อาการท้ องเสียเรื อ้ รัง ผลข้ างเคียงของยาหรื อเกิดจากโรคบางอย่าง เช่น อยูใ่ นภาวะหัวใจวาย
โรคมะเร็ ง โรคสมองเสือ่ ม และโรคซึมเศร้ า เป็ นต้ น
น ้าหนักลดถือเป็ นสัญญาณอันตราย ต้ องรี บพบแพทย์ ถ้ าทิ ้งไว้ นานร่างกายส่วนอื่น ๆ จะทรุดโทรมไปด้ วย และไม่อาจจะ
ไม่ฟืน้ สภาพกลับมาเหมือนเดิม

ทางการแพทย์พบว่า ร่างกายทุกระบบและทุกอวัยวะจะมีการเปลีย่ นแปลงในทางที่ดถี ดถอยกว่าเดิม ประมาณ 1% ต่อปี
ตังแต่
้ อายุ 30 ปี เป็ นต้ นไป
ถ้ าหากร่างกายอยูใ่ นสิง่ แวดล้ อมที่ดี ตังแต่
้ ปฎิสนธิในครรภ์มารดา และเมื่อเกิดมาในช่วงเจริ ญเติบโตได้ รับการ
ดูแลเรื่ องอาหาร และการออกกาลังกายทีเ่ หมาะสม มนุษย์เราจะมีพลังสารองของอวัยวะต่าง ๆ มากถึง 10 เท่าของ
ความสามารถทางร่างกายที่ต้องใช้ ในชีวติ ประจาวัน

ส่ วนสูงลดลง
ตามปกติแล้ วพออายุ 40 มีเป็ นต้ นไป คนเราจะเริ่มเตี ้ยลงโดยเฉลีย่ ประมาณ 1.4 นิ ้วทุก 10 ปี เพราะกระดูกสัน
หลังที่เรี ยงตัวตังแต่
้ ใต้ กะโหลกถึงกระดูกก้ นกบทังหมดหลายสิ
้
บท่อน แต่ละท่อนจะค่อย ๆ ทรุดลงหรื อบางลง ประมาณดู
คร่าว ๆ ว่าถ้ าซี่หนึง่ ลดลงแค่ 1 มม. 10 ท่อนก็ลดลง 1 ซม. ถ้ าผู้สงู อายุทา่ นไหนทีภาวะกระดูกพรุนรุนแรงมาก ตัวก็จะยิ่ง
เตี ้ยลงมาก หลังโก่งมากขึ ้นเรื่ อย ๆ
สมัยนี ้ผู้หญิงไทยสูงอายุตวั เตี ้ยน้ อยลงกว่าเดิมเพราะเราเป็ นห่วงเรื่ องกระดูกพรุนกันมากขึ ้น ก็จะออกกาลังกาย
รับประทานอาหารที่มแี คลเซียมมากกว่าเดิม ผู้ชายตัวเตี ้ยน้ อยลงเหมือนกันแต่ไม่มากนัก เพราะฮอร์ โมนเพศชายทาให้
กระดูกแข็งแรงอยูน่ านกว่าผู้หญิง

ผิวหนังเปลี่ยนไป
ผิวหนังจะบางลงเพราะไขมันใต้ ผวิ หนังลดลง ทาให้ ผิวเหี่ยวย่นหย่อนยาน ตอนอายุน้อยไขมันสะสมอยูใ่ ต้ ผิวหนัง
ทาให้ หน้ าตาเต่งตึงแจ่มใส ร่างกายอิ่มเอิบ รูปร่างสวยงาม พออายุมากขึ ้นไขมันจะกระจายตัวลงไปยังส่วนล่างและช่อง
ท้ อง ทาให้ “พุง” ใหญ่ขึ ้น ทังที
้ ่น ้าหนักตัวยังเหมือนเดิม
ผู้สงู อายุบางคนจะมีผิวตกกระ เพราะเม็ดสีทางานลดลง หลายคนอาจจะมีจ ้าเลือดที่แขนทัง้ 2 ข้ าง เพราะเส้ น
เลือดเปราะบวกกับไขมันใต้ ผิวหนังบางลง ทาให้ ไม่สามารถพยุงเลือดไว้ ได้ เมื่อมีการจับ ดึงรัง้ จึงเกิดจ ้าเลือดขึ ้น
บางคนยังมีผวิ แห้ ง แตก เป็ นขุย และคัน โดยเฉพาะในฤดูหนาว ถ้ าอาบน ้าอุน่ บ่อย ๆ ผิวหนังจะเป็ นแผลและติด
เชื ้อง่าย

เรี่ยวแรงถดถอย
ตอนอายถ 30-40 ปี คนส่วนใหญ่จะไม่ร้ ูสกึ เลยว่าร่างกายเริ่ มถดถอยเพราะว่าร่างกายของเรามีพลังสารองอยู่
มาก เช่นตอนอายุ 30 ต้ น ๆ เราไปเที่ยวเชียงใหม่ นัง่ รถออกจากกรุงเทพฯ ตังแต่
้ เย็นวันศุกร์ พอถึงเช้ าวันเสาร์ อาจจะไป
เที่ยวเล่นไปถวายผ้ ากฐิ น บ่ายขึ ้นดอย กลางคืนเล่นแคมป์ ไฟ นอนก็ไม่คอ่ ยจะได้ นอน วันอาทิตย์ตื่นขึ ้นไปเที่ยวน ้าตกต่อ
บ่ายไปซื ้อข้ าวซื ้อของ เย็นขึ ้นรถทัวร์ เช้ าวันจันทร์ ยงั กลับมาทางานได้ อย่างสบาย ๆ
แต่เมื่อเวลาผ่านไป อายุมากขึ ้น การทาอย่างนี ้เป็ นเรื่ องยากแล้ ว โดยเฉพาะผู้สงู อายุ เรี่ ยวแรงที่ถดถอยทาให้ ทา่ น
ไม่สามารถรับภาระทีต่ ้ องใช้ แรงหรื อตรากตรานัง่ หลังขดหลังแข็งเป็ นชัว่ โมง หรื อยืน เดินทังวั
้ นได้ แม่แต่คนสูงอายุที่ออก
กาลังกายเป็ นประจา ถึงแม้ กล้ ามเนื ้อยังคงแข็งแรงอยู่ ถ้ าอายุ 70 ปี แล้ วอย่างไรเสียจะให้ ทางานเหมือนสมัยเป็ นหนุมเป็ น
สาวไม่ได้ อยูด่ ี รวมถึงไม่สามารถถอดหลับอดนอนได้ ด้วย
ควรสารวจว่า กิจวัตรประจาวันของผู้สงู อายุในบ้ านของเรามีอะไรที่ทา่ นต้ องทาเกินเรี่ ยวแรงหรื อไม่ เช่น เลี ้ยง
หลาน ทาอาหาร ท่านอาจไม่ปริปากบ่นและเต็มใจทาให้ ลกู หลาน แต่ก็เป็ นการฝื นสังขาร หากท่านมีความสุขที่ได้ ทา เรา
ควรหาคนมาช่วย และดูแลให้ ทา่ นได้ พกั ผ่อนอย่างเพียงพอ
ที่มา: หนังสือ คูม่ ือดูแลพ่อแม่ โดย ผศ.พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน สาขาวิชาเวชศาสตร์ ผ้ สู งู อายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

