พ่ อแม่ เปลี่ยนไปอย่ างไรเมื่อสูงวัยขึน้ ตอนที่ 2: การเปลี่ยนแปลงภายในร่ างกาย
....ไม่ สังเกตไม่ ร้ ู ดูก็ไม่ เห็น....

ระบบหัวใจและหลอดเลือด
คนเราพออายุมากหลอดเลือดแดงจะแข็ง ไม่ยืดหยุ่นเหมือนตอนอายุน้อย ผนังหลอดเลือดจะขรุ ขระ ทางเดิน
ภายในหลอดเลือดแคบลงเพราะผนังภายในหนาตัวขึ ้น ทาให้ ความดันโลหิตของผู้สงู อายุขึ ้นเรื่ อย ๆ ตามอายุที่มากขึ ้น
หัวใจต้ องทางานหนักมากขึ ้น โอกาสเกิดหัวใจล้ มเหลวมีง่ายและเกิดโรคอื่นๆ ก็ง่ายขึ ้น พอเป็ นโรคแล้ วมักจะหายช้ า มี
แนวโน้ มจะเกิดภาวะแทรกซ้ อนบ่อย
การทางานของหัวใจผู้สงู อายุจะแปรปรวนไป ทังที
้ ่เกี่ยวกับจังหวะการเต้ นของหัวใจและประสิทธิภาพการบีบตัว
ของกล้ ามเนื ้อหัวใจลดลง ในยามที่ร่างกายอยู่เฉย ๆ จะไม่มีผลเท่าไรนัก แต่เมื่อใดก็ตามที่ร่างกายมีการออกกาลังกาย
ตื่นเต้ นตกใจ จะเสียน ้าและเลือดจากร่างกาย
หัวใจผู้สงู อายุไม่สามารถจะเพิ่มอัตราการเต้ นและบีบตัวให้ เหมาะสมจึงทาให้ เหนื่อยง่าย และช็อกเร็ วกกว่าคน
อายุน้อยถ้ ามีการเสียเลือด (มีแผล) หรื อเสียน ้า (ท้ องเสีย เหงื่อออกมาก) ควรรี บดูแลแก้ ไข ถ้ าปล่อยจนช็อกจะทาให้ ไตวาย
ไปด้ วยง่าย ๆ
ระบบทางเดินหายใจ
ความจุปอดของผู้สงู อายุใกล้ เคียงกับคนหนุ่มสาว แต่ถงุ ลมมีความ “คราก” มากขึ ้น (ถุงลมใหญ่ขึ ้น แต่บีบตัวไล่
ลมออกและทาให้ แฟบได้ น้อยกว่าเดิม ) ทาให้ มีลมค้ างในถุงลมมากเพราะไม่ถูกบีบไล่ออกจากปอด ถึงแม้ ปริ มาณลม
หายใจเข้ าและออกในช่วงการหายใจปกติจะใกล้ เคียงเดิม แต่ถ้าหายใจลึก ๆ เพื่อกักอากาศไว้ (แบบเตรี ยมตัวดาน ้า) จะ
เก็บอากาศไว้ ได้ น้อยกว่า
การกักอากาศไว้ ได้ น้อยลงนี ้จะทาให้ การ “ไอ” ไม่ค่อยมีประสิทธิ ภาพเพราะเมื่อหายใจเข้ ากักอากาศได้ ลดลง
พอจะขับอากาศออกมากแบบเร็ ว ๆ แรง ๆ (การไอ) ก็ไม่แรงอย่างที่เคยเป็ น
การเปลี่ยนแปลงของปริ มาณอากาศที่หายใจเข้ า-ออกลึกนี ้ (การกักอากาศ) จะมีผลเมื่อผู้สงู อายุผ่าตัด อาจจะมี
อาการปอดแฟบหลังดมยาสลบง่ายขึน้ เพราะฉะนัน้ ก่อนที่ผ้ ูสูงอายุจะรั บการผ่าตัด ควรได้ รับการฝึ กหายใจให้ เต็มที่
โดยเฉพาะเมื่อมีการผ่าตัดในบริ เวณช่องอกหรื อท้ องที่ใกล้ กบั ปอดจะทาให้ เจ็บ แผลเวลาหายใจเข้ าออก เลยหายใจตื ้น ๆ
สัน้ ๆ ถุงลมบางส่วนไม่ได้ มีการขยายตัวอย่างทัว่ ถึง จึงเกิดปอดแฟบดังกล่าว
ควรฝึ กไออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขับเสมหะและเชื ้อแบคทีเรี ยออกไปจากหลอดลม ดังนันเพื
้ ่อเตรี ยมผู้สงู อายุให้
มีสมรรถภาพสูงสุด จึงควรให้ ผ้ สู งู อายุออกกาลังกายและฝึ กหายใจเข้ าออกลึก ๆ ช้ า ๆ เป็ นประจา เพื่อช่วยขยายปอด
ระบบทางเดินอาหาร
• เหงือกและฟั น ผู้สงู อายุสว่ นใหญ่ต้องใช้ ฟันปลอม และมักมีโรคเหงือก ผู้สงู อายุที่มีโรคเหงือกมักจะสูญเสีย
ฟั นไปทังที
้ ่ฟันไม่ผุ แต่เหงือกร่ นทาให้ ฟันคลอนและหลุดร่ วง ทาให้ ปัญหาสุขภาพอื่น ๆ ตามมาอีกหลายอย่าง ๆ ที่สาคัญ
ที่สดุ ทาให้ กินอาหารแข็งหรื อเหนียวไม่ถนัด จึงกินผักและเนื ้อสัตว์ไม่ค่อยได้ ต้ องเลือกอาหารนิ่ม ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ของนิ่ม

มักจะเป็ นแป้งและน ้าตาล ทาให้ ขาดสารอาหาร ผอมแห้ งแรงน้ อย หรื อในบางคนกลับน ้าหนักเกิน เพราะรับประทานแต่
แป้งและน ้าตาลมากเกินไป
• ต่ อมรั บรสในปาก จะทางานลดลง รับประทานอะไรก็ไม่ค่อยจะรู้ รสชาติของอาหาร ทาให้ ไม่เจริ ญอาหาร
คุณตาคุณยายมักจะเปลีย่ นมาชอบอาหารรสหวานเพราะรู้ สกึ อร่อย เนื่องจากต่อมรับรสอื่น ๆ ไม่คอ่ ยรู้รสแล้ ว บางคนเติม
เครื่ องปรุงอาหารจนรสจัด เช่น เค็มจัด เพราะต่อมรับรสไม่ดีเช่นกัน
• การสร้ างกรดในกระเพาะอาหารลดลง ทาให้ ย่อยอาหารโปรตีนช้ าลง มีอาการท้ องอืดท้ องเฟ้ออยู่เป็ น
ประจา
• การเคลื่อนไหวของลาไส้ ช้าลง คนมีอายุจึงมีอาการท้ องผูกมากขึ ้น และถ้ ารับประทานอาหารที่มีกากน้ อย
ได้ น ้าน้ อย อุจจาระจะน้ อย และแข็งทาให้ อาการท้ องผูกแย่ลง ทาให้ ผนังลาไส้ อกั เสบ อาจติด เชื ้อ ทาให้ ปวดท้ อง
• ตับ ขนาดของตับลดลง และเลือดที่ผ่านตับก็น้อยลงด้ วย ซึ่งตับมีหน้ าที่กรองบางอย่างที่ต้องผ่านทางตับ
เมื่ออายุมากจึงทาหน้ าที่ไม่ได้ ดีเหมือนเดิม ทาให้ ระดับยาในเลือดสูงขึ ้นทังที
้ ่กินยาขนาดเท่าเดิม
• ไต ทางานลดลง ทาให้ ขบ
ั ถ่ายของเสียช้ าลง ทาให้ ปัสสาวะบ่อยขึ ้นกว่าเดิม อาจลุกขึ ้นมาตอนกลางคืนบ่อย
ๆ รบกวนการนอน การที่ไตทางานน้ อยลง ยังทาให้ ของเสียคัง่ ค้ างอยูใ่ นร่างกายมากขึ ้น ที่สาคัญการให้ ผ้ สู งู อายุกินยาต้ อง
ระมัดระวังมากขึ ้น เพราะไตขับถ่ายยาได้ ไม่ดี
ระบบประสาท
• ความจา สิง่ ที่มาพร้ อม ๆ กับความชราคืออาการขี ้หลงขี ้ลืม ความคิดความอ่านเล่นช้ าลงกว่าเดิม ความจริ ง
แล้ วการหลงลืมไม่ใช่ลกั ษณะทั่วไปของความแก่ที่เกิ ดกับสมอง ผู้สูงอายุจานวนไม่น้อยความทรงจายังดีอยู่สามารถ
ตัดสินใจในหน้ าที่การงานสาคัญ ๆ ได้ เช่นผู้นาประเทศสาคัญ ๆ หลายประเทศมีอายุ 70 ปี ขึ ้นไป ยังสามารถเป็ นผู้นาที่มี
ประสิทธิภาพได้
ความจาระยะสันจะเสี
้
ยหายไปบ้ าง แต่ความจาระยะยาวยังดีอยู่ การขี ้หลงขี ้ลืมธรรมดาไม่เป็ นไร แต่ถ้าหลงเอา
เรื่ องที่เกิดขึ ้นเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ วกับเมื่อวานมาปนกัน อย่างนี ้จึงจะถือว่าปกติ
แต่อย่างไรก็ตามสมองในผู้สงู อายุน ้าหนักจะลดลง เซลล์สมองบางส่วนจะเหี่ยวลงและตายไป ไม่มีการสร้ าง
ขึ ้นมาทดแทนได้ อีก ซึง่ ถ้ าเซลล์พวกนี ้ลดลงมาก ๆ จะทาให้ เกิดโรคต่าง ๆ อย่างโรคอัลไซเมอร์ หรื อโรคพาร์ กินสัน
• การเรี ยนรู้ สติปัญญา ในผู้สงู อายุทวั่ ไปที่เซลล์สมองไม่ได้ สญ
ู เสียมากเกินกว่าปกติ ก็จะสามารถทาสิง่ ต่าง
ๆ ที่เคยทามาได้ ทังกิ
้ จวัตรประจาวัน การพูดคุยสือ่ สารกับคนอื่น สามารถเรี ยนรู้สงิ่ ใหม่ได้ คงจะเคยได้ ยินในต่างประเทศที่
มีคณ
ุ ยายอายุ 80 ปี เรี ยนวิชาที่ตนอยากเรี ยนจนจบปริ ญญา (ซึ่งแตกต่างจากผู้ป่วยสมองเสื่อมจะเรี ยนรู้ ใหม่ ๆ ไม่ ได้ เลย)
แต่อาจจะเรี ยนรู้ ช้ากว่าเดิม ต้ องพูดหรื อบอกหลายครัง้ บางรายต้ องจดให้ เป็ นขันตอนหรื
้
ออาจวาดภาพไว้ ให้ ดู จะสะดวก
ขึ ้น
• ประสาทรั บ รู้ ประสาทสั ม ผั ส การรั บ รู้ สัม ผัส ต่า ง ๆ ของผู้สูง อายุเ สื่ อ มลง ท าให้ เ งอะงะ มี ป ฏิ กิ ริย า
ตอบสนองช้ ากว่าเดิม
ตา
มองเห็นอะไรไม่ ชัดเจน
หู
ไม่ ค่อยได้ ยนิ
จมูก
ไม่ ได้ กลิ่นเท่ าเดิม
ลิน้
ไม่ ค่อยจะรู้รสชาติ

การรับรู้สัมผัส

เช่ น เย็น ร้ อน อ่ อน แข็ง แหลม ทู่ และความรู้ สึกเจ็บจะน้ อยลงไป ไม่ ไว
เหมือนแต่ ก่อน

ปกติผิวหนังของเราจะมีตวั รับความรู้ สกึ อยู่ สมมติว่าในพื ้นที่ 1 ตร.ซม. ในสมัยหนุ่มสาวอาจจะมีอยู่ 100 ตัว พอ
อายุมากขึ ้นจะน้ อยลงไป ยังมีความรู้ สกึ อยูแ่ ต่จะช้ าลง คนอายุน้อยโดนเข็มแทงปุ๊ บเจ็บจี๊ดยกมือหลบ แต่คนสูงอายุจะช้ า
กว่า เพราะฉะนันสั
้ ญชาตญาณของผู้สงู อายุจะด้ อยลงไป
การมองเห็นของผู้สงู อายุก็เสื่อมลง มองไม่เห็นชัดเจน ตามัว มีปั ญหาสายตา เช่น สายตายาว มีโรคต้ อกระจก
ต้ อหิน ประสาทจอรับภาพเสื่อมลง เป็ นต้ น ลูกหลานควรช่วยเหลือด้ วยการจัดห้ องให้ มีแสงสว่างพอเพียง ของกินหรื อของ
ใช้ ที่อาจหยิบผิดก็ควรเขียนอักษรตัวโตให้ ทา่ นอ่านได้ สะดวกและควรให้ ทา่ นตรวจวัดสายตาเป็ นประจา
ส่วนหูก็อาจมีปัญหาหูตึงหรื อหูหนวก ทาให้ ได้ ยินไม่ชดั เจนหรื อมีเสียงรบกวนในหู
หูของผู้สูงอายุจะรั บเสียงได้ ระดับหนึ่งเท่านัน้ เพื่อให้ เข้ าใจง่ายขึ ้น ขอเปรี ยบเทียบกับปุ่ มปรั บเสียงของวิทยุ
สมมติวา่ มี 1 – 10 ระดับ ต้ องการฟั งดังหรื อค่อยก็หมุนปรับตามใจชอบ หูของคนทัว่ ไปจะได้ ยินทุกระดับ แต่ผ้ สู งู อายุอาจได้
ยินแค่ช่วงระดับความดังที่ 3 – 6 หรื อบางคนได้ ยินช่วงแคบ ๆ ระดับที่ 4 ช่วงเดียว อย่างนี ้เป็ นต้ น ลูกหลานจึงมักบ่นว่า พูด
เบาก็ไม่ได้ ยิน พอพูดดังมากก็โกรธหาว่าทาไมต้ องตะโกนด้ วย ให้ ใส่เครื่ องช่วยฟั งก็ไม่ยอมใส่ เพราะฉะนันถ้
้ าท่านไม่ได้ ยิน
ให้ เพิ่มระดับเสียง ค่อย ๆ ปรับความดังเพิ่ม เพราะระดับเสียงที่ดงั เกินไปจะทาให้ เกิดปฏิ กิริยาเป็ นเสียงวี๊ด ๆ ก่อความ
ราคาญในหู ท่านทนไม่ได้ ก็จะต่อว่าต่อขานเอา
ถ้ ามีปัญหาหูตึงเกิดขึ ้นควรพาผู้สงู อายุไปตรวจการได้ ยิน เพื่อรับการรักษา บางรายอาจต้ องใช้ เครื่ องช่วยฟั ง
เพื่อให้ คณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีกบั คืนมา
นอกจากนี ้โรคต่าง ๆ ยังส่งเสริ มให้ เกิดปั ญหาหูตึงในผู้สงู อายุด้วย เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด หรื อการใช้ ยารั กษาโรคไตเป็ นเวลานาน ๆ เมื่อได้ ยินไม่ชัดเจนก็ อาจทาให้ ไม่สามารถป้องกันตัวจาก
อุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ ้นเมื่อมีเสียงเรี ยกเตือนให้ ร้ ูตวั
ความเปลี่ยนแปลงในระบบประสาทที่รบกวนผู้สงู อายุอย่างมากอย่างหนึง่ ก็คือ ทาให้ หลับไม่ลกึ เหมือนตอนอายุ
น้ อยกว่านี ้ จะรู้สกึ เหมือนนอนไม่หลับเกือบตลอดคืน เพราะรู้สกึ ตัวอยูเ่ รื่ อย ๆ ถึงแม้ ระหว่างนันจะมี
้ การผล็อยหลับไป แต่ก็
ยังคิดว่าไม่ได้ หลับ ทาให้ ไม่สดชื่น
ต้ องระวังเมื่อศีรษะถูกกระแทก
สมองของคนเราน ้าหนักประมาณ 1 กก. กว่า ๆ พออายุมากขึ ้น เนื ้อสมองเหี่ยวลง ก็จะเกิดช่องว่างในกะโหลก
ศีรษะซึ่งถูกออกแบบให้ พอดีกบั ขนาดสมอง ระหว่างสมองและกะโหลกมีน ้าเลี ้ยงสมองหล่อเลี ้ยงอยู่ การที่สมองเหี่ยวลงมี
ทังผลดี
้ และผลเสีย เป็ นผลดีในแง่ที่วา่ ถ้ าผู้สงู อายุมีการบาดเจ็บในสมอง เลือดออกในสมอง เนื่ อสมองบวม จะไม่คอ่ ยปวด
ศรี ษะ เพราะว่ามีพื ้นพี่รองรับส่วนที่ขยายตัว แต่ข้อเสียคือทาให้ อาการไม่ชดั เจน ไม่ร้ ูวา่ ป่ วย ไม่ปวดหัว ซึมอย่างเดียว หาก
เกิดอุบตั ิเหตุล้มกระแทกนิดหน่อย หัวโนเล็กน้ อย เอกซเรย์กะโหลกศีรษะก็ไม่แตก แต่เนื ้อสมองที่อยูข่ ้ างในมีการเคลือ่ นไหว
ดึงเส้ นเลือดตัวที่โยงอยูก่ บั กะโหลกศีรษะฉีกขาด มีเลือดออก ต้ องเอกซเรย์สมองถึงจะเห็น
ดังนันถ้
้ าผู้สงู อายุได้ รับอุบตั ิเหตุแม้ ไม่มีอาการอะไรมาก ก็ควรพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจให้ แน่ใจ

ระบบภูมิค้ ุมกันของร่ างกายลดลง
ผู้สงู อายุมีโอกาสติดเชื ้อบางอย่างง่ายขึ ้น เพราะการสร้ างภูมิต้านทานเสือ่ มลง อาจจะไม่พบภูมิต้านทานหลังจาก
ได้ รับวัคซีนบางชนิดครบคอร์ สก็ได้
กล้ ามเนือ้ และมวลกระดูกลดลง
กล้ ามเนือ้ ของผู้สูงอายุลีบเล็กลง อ่อนแอลง ทาให้ กาลังวังชาลดน้ อยถอยลงไป ถ้ าไม่ได้ เคลื่อนไหวนาน ๆ
กล้ ามเนื ้อนันก็
้ จะฝ่ อลง บวกกับระบบประสาทที่ควบคุมการทรงตัวทางานด้ อยลง ทาให้ มีโอกาสหกล้ มง่าย โดยเฉพาะกลุม่
คุณตาคุณยายที่สูญเสียเนือ้ กระดูกในช่วงหลังวัยหมดประจาเดือนจนถึงระดับที่เป็ นกระดูกพรุ น ซึ่งถ้ าหกล้ มจะเกิด
กระดูกหักง่าย
ไขมันเพิ่มขึน้
ในขณะที่กล้ ามเนื ้อและกระดูกลดลง ไขมันในร่ างกายกลับเพิ่มขึ ้น แล้ วไขมันจะย้ ายที่อยู่ จากการสะสมที่ชนใต้
ั้
ผิวหนังไปอยู่แถว ๆสะโพก ต้ นขา และอวัยวะภายใน โดยเฉพาะในช่องท้ อง ภาษาหมอเราเรี ยกว่า โอเมนตัม้ (omentum)
ภาษา “หมู” เรี ยกว่ามันเปลว ถ้ าใครไปตลาดซื ้อมันหมูจ ะรู้ วา่ มันหมูมี 2 แบบ แบบมันแข็งอยูใ่ นส่วนใต้ ผิวหนังของเนื ้อหมู
สามชัน้ ส่วนมันเปลว เหลว ๆ เป็ นส่วนที่อยู่ในท้ อง ผู้ใหญ่อายุ 70 – 80 ปี หนังจะเหี่ยว แขนขาดูลีบเล็กลง แต่พุงจะป่ อง
ขนาดออกกาลังกายอย่างดี กินไม่มาก น ้าหนักตัวไม่เพิ่มขึ ้น ถึงคุณย่าจะบอกว่า “ฉันบริ หารทุกวัน” ก็ยงั เห็นท่านพุงป่ องอยู่
ไขมันที่มากขึ ้นทาให้ มีไขมันตัวร้ าย ที่เรี ยกว่า แอลดีแอล และไตรกลีเซอไรด์มากขึ ้น ไขมันหน้ าท้ องทาให้ การ
ควบคุมดูแลไขมันในร่างกายปรวนแปรไป แม้ ในคนที่ไม่อ้วน แต่หน้ าท้ องใหญ่ศกั ยภาพร่างกายยจะลดลง อายุยืนยาวน้ อย
กว่าคนที่ไม่มีพงุ
ฮอร์ โมนเปลี่ยน
ระดับฮอร์ โมนหลายชนิดลดลงตังแต่
้ วยั กลางคน ต่อมไทรอยด์จะทางานแปรปรวนไป มีทงลั
ั ้ กษณะที่ทางาน
น้ อยลงและทางานเพิ่มขึ ้น อาจทาให้ เชื่องช้ า เฉยเมย ความเฉลียวฉลาดลดลง
ฮอร์ โมนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และแตกต่างกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิง ฮอร์ โมนเพศโดยเฉพาะเอสโตร
เจนในเพศหญิงจะแปรปรวนและลดลงจนเกือบจะใกล้ ศนู ย์ในสตรี วยั หมดประจาเดือน ทาให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงในระบบ
ต่าง ๆ หลังจากช่วงนี ้ผ่านไปแล้ ว ผู้หญิงต้ องสูญเสียเนื ้อกระดูกไปมากในช่วง 3 – 5 ปี คนที่มวลกระดูกต่า การสูญเสียเนื ้อ
กระดูกในช่วงนี ้อาจนาไปสูภ่ าวะกระดูกพรุนในวัยชรา
ส่วนผู้ชายการเปลีย่ นแปลงทางฮอร์ โมนจะแตกต่างกัน โดยฮอร์ โมนเพศชายจะค่อย ๆ ลดลงไปเรื่ อย ๆ และอาจมี
บุตรได้ จนถึงอายุ 80 กว่าปี แต่ก็มีผ้ สู งู อายุชายจานวนหนึ่งที่มี ระดับฮอร์ โมนเทสโทสเทอโรนลดลงมากเช่ นกันซึ่งอาจมี
ปั ญหาต่าง ๆ เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือดเสื่อม กล้ ามเนื ้อลีบเล็กลง และกระดูกบาง มีโอกาสเกิดกระดูกพรุ นในวัย
สูงอายุได้ เหมือนกัน
ความรู้สึกนึกคิดและจิตใจก็เปลี่ยนไปด้ วย
ร่ า งกายเสื่อ มถอย จิ ต ใจและอารมณ์ ข องคุณ ตาคุ ณยายก็ เปลี่ยนไปเช่น กัน ส่ว นใหญ่ มักมี สาเหตุจากการ
เปลีย่ นแปลงทางร่างกายและสถานภาพในสังคม หรื อบทบาทหน้ าที่เปลีย่ นไป

สถานภาพทางสังคมมีอิทธิพลต่อจิตใจของผู้สงู อายุอย่างมาก จากที่ทา่ นเคยไปทางานทุกวันมาแทบทังชี
้ วติ อาจ
เป็ นหัวหน้ าคุมลูกน้ องหลายคนหรื อเป็ นหัวหน้ าครอบครัวหาเลี ้ยงสมาชิกภายในบ้ าน พออายุ 60 ปี ถึงเวลาเกษี ยณจาก
งานมาอยู่บ้านเฉย ๆ หลายท่านรู้ สกึ ว่าตัวเองมีคณ
ุ ค่าน้ อยลง สูญเสียความเป็ นผู้นาทังนอกบ้
้
านในบ้ าน คนอื่นเคารพเชื่อ
ฟั งน้ อยลง ไม่มีใครเชื่อในความสามารถเหมือนเมื่อก่อน บางคนถูกทอดทิ ้งให้ อยู่บ้านเพียงลาพั งทังวั
้ น เช้ าขึ ้นมาลูก ๆ
หลาน ๆ ออกไปทางานนอกบ้ านกันหมด กลับมาก็ไม่มีเวลานัง่ คุยซักถามสารทุกข์สกุ ดิบ บางท่านก็สญ
ู เสียคนที่ตวั เองรัก
ไป อาจจะเป็ นคูช่ ีวิตที่เคยร่ วมทุกข์ร่วมสุขกันมา ญาติสนิทหรื อเพื่อนฝูงลาจากไปทีละคนสองคน ก็ทาให้ สภาพจิตใจเศร้ า
หมอง
หมอพบบ่อย ๆ ว่า ถ้ าหากผู้สงู อายุไม่มีโอกาสเตรี ยมตัวเตรี ยมใจรับรู้วา่ ต้ องเผชิญหน้ าสิง่ ต่าง ๆ เหล่านี ้ ก็อาจทา
ให้ ทา่ นอยูใ่ นภาวะซึมเศร้ าหดหู่ ขาดความสุข มีผลโยงไปถึงปั ญหาทางด้ านโภชนาการ เบื่ออาหารและถ้ าหากไม่ได้ รับการ
ดูแลเอาใจใส่ก็จะเกิดปั ญหาสุขภาพตามมา ดังนัน้ ลูก ๆ หลาน ๆ อย่าลืมดูแลจิตใจของท่านด้ วย
หมออยากจะบอกว่ า ถึงแม้ คุณปู่ คุณย่ าจะอยู่ในวัยชราที่ทุกอย่ างเสื่อมถอย ไม่ ว่าจะเป็ นร่ างกายหรื อ
จิตใจก็ตาม แต่ เราสามารถช่ วยท่ านชะลอความชราให้ ช้าลงได้ การอยู่ในวัยสูงอายุแล้ วนัน้ ไม่ ได้ หมายความว่ า
ต้ องเจ็บปวดออด ๆ แอด ๆ เสมอไป อายุมากแล้ วก็สามารถจะมีชีวิตอยู่อย่ างปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ สุขภาพ
แข็งแรงตามวัยได้ ถ้ ามีการดูแลเอาใจใส่ อย่ างเหมาะสม
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