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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาเสนอความรู ้ดา้ นปั ญหาสุ ขภาพ การสร้างเสริ มสุ ขภาพทางกายและทาง
พัฒนาการและจิตใจของมนุษย์ ตามธรรมชาติของกลุ่มวัยตั้งแต่แรกเกิ ดจนถึงวัยสู งอายุในชุมชนไทย เมื่อมนุษย์
เกิดมาจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลวัตรในมิติของสุขภาพทั้งทางด้านโครงสร้างร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
ซึ่ ง แตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะช่ ว งชี วิ ต ภายใต้สิ่ ง แวดล้อ มที่ อ าศัย อยู่ใ นชุ ม ชนนั้น ๆ และการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพมี
ความสาคัญต่อมนุษย์เพราะจะทาให้มนุษย์สามารถดารงอยูก่ บั สิ่ งแวดล้อมได้อย่างสมดุลตามศักยภาพของตนเอง
ซึ่งนามาซึ่งคุณภาพชีวติ ที่ดี
คาสาคัญ : การสร้างเสริ มสุขภาพ; ช่วงอายุในแต่ละวัย; ชุมชนของไทย

Abstract
The purpose of this article is to explore the knowledge of health problems, and physiologicalpsychological promotion in differently age group whom beginning new born to elderly generation lived in
community Thailand. These naturally human’s health dimension compound physiological, psychological and
sociological dynamic change and differently age surroundings environment. Health promotion is human’s life
important because it has improved of balancing between the environmental and allow own potential that leads to
promote their quality of life.
Keywords: health promotion; different age group; Thai community
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วัย ก่ อ นเรี ย น วัยเรี ย น วัย รุ่ น วัยผูใ้ หญ่ ต อนต้น และ
ตอนกลาง วัย ผู ้ใ หญ่ ต อนปลาย และสุ ด ท้า ยคื อ วัย
สู งอายุ และจะใช้คาว่า “การส่ งเสริ มสุ ขภาพ” กับวัย
แรกเกิด วัยก่อนเรี ยน ที่ยงั ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เต็มที่
จาเป็ นต้องได้รับการส่ งเสริ มจากผูอ้ ื่ น ประกอบกับ
การรับรู ้ ความรู ้ และการตัดสิ นใจยังพัฒนาไม่เต็มที่
หรื อยังไม่บรรลุวฒ
ุ ิ ภาวะและใช้กบั วัยสู งอายุที่มีโรค
เรื้ อรังหรื อช่วยเหลือตนเองได้ไม่เต็มที่จากความเสื่ อม
ตามวัย และตั้งแต่วยั เรี ยนขึ้ นไปจะขอใช้คาว่า “การ
สร้ างเสริ มสุ ขภาพ” ได้มากขึ้ นตามกลวิธีการสร้ าง
เสริ มสุขภาพเพราะมีการรับรู ้ การตัดสิ นใจ ตามความ
เชื่ อ และช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ ตามการพัฒ นาด้า น
ร่ า งกายและทางพัฒ นาการและจิ ต ใจ อารมณ์ แ ละ
สังคม

1. บทนา
การสร้างเสริ มสุ ขภาพหมายถึงกระบวนการ
เพิ่ ม ความสามารถของกลุ่ ม เป้ าหมาย ซึ่ งอาจเป็ น
บุคคล ครอบครัว กลุ่ม หรื อชุมชน เพื่อควบคุมปั จจัย
ที่ มีผลต่อสุ ขภาพและเป็ นการพัฒนาสุ ขภาพให้ดีข้ ึ น
[1,2] หรื ออีกนัยหนึ่งเป็ นการยกระดับสุขภาพให้ดารง
อยู่กับ สิ่ ง แวดล้อ มได้อ ย่า งสมดุ ล ตามศัก ยภาพของ
ตนเอง นอกจากนี้การสร้างเสริ มสุขภาพยังเป็ นการให้
อ านาจและการตัด สิ น ใจด้า นสุ ข ภาพและด าเนิ น
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ รวมทั้ง
จัดระบบเพื่อนาแหล่งประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชน ทั้ง
ด้านการวิชาการความรู ้ สังคม และสิ่ งแวดล้อมมาใช้
เพื่อเกื้อกูลให้บุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และได้รับ
การสร้ างเสริ ม ที่ เ หมาะสมตามวัย ซึ่ ง กระบวนการ
สร้ า งเสริ มสุ ข ภาพจะเกิ ด ขึ้ นได้จ ากปั จ จั ย ที่ ม า 2
ประการ คื อ ประการแรกจากบุ ค คลอื่ นภายนอกที่
ช่วยกระตุน้ ส่ งเสริ ม เช่ น เจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ขหรื อ
บุ ค ลากรที ม สุ ข ภาพ บิ ด า มารดา หรื อผู ้ดู แ ลใน
ครอบครั ว และประการที่ ส องเกิ ดขึ้ นจากแรงจู งใจ
ภายในตนเองที่ตอ้ งการบรรลุความสุ ขสู งสุ ดของชีวิต
ซึ่ ง เป็ นสิ่ งที่ ป รารถนามากที่ สุ ดและจะเกิ ด อยู่ยงั่ ยืน
นานมากกว่าแบบแรก เพราะได้ผา่ นการรับรู ้ พิจารณา
ไตร่ ตรอง จนเป็ นความเชื่ อและความรู ้สึกจูงใจส่ วน
บุ ค คล การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพจึ ง มี ค วามส าคัญ ต่ อ
มนุ ษ ย์ต้ ัง แต่ แ รกเกิ ด จนถึ ง วัย สู ง อายุ เพราะตั้ง แต่
มนุษย์เกิดมามีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านโครงสร้าง
องค์ประกอบของร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ และสังคม
ซึ่ งแตกต่างกันในแต่ละช่วงชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมที่
อาศั ย อยู่ ดั ง นั้ นบุ ค ลากรที ม สุ ขภาพหรื อแม้ แ ต่
ประชาชน ควรมีความเข้าใจพื้นฐานในการสร้างเสริ ม
สุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัยในชุมชนของไทย
ในที่ น้ ี จะขอกล่ า วถึ ง การสร้ า งเสริ มสุ ข ภาพ
ของบุ คคลในแต่ละช่วงวัย ซึ่ งเริ่ มต้นจากวัยแรกเกิ ด

2. เนือ้ เรื่อง
2.1 กลุ่มวัยเด็กแรกเกิดถึงอายุ 1 ปี
2.1.1 ธรรมชาติของวัย : เป็ นวัยที่ตอ้ งการ
การปรั บตั ว ด้ า นร่ างกายต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดล้อ มรอบตัว หลัง ออกจากครรภ์ ม ารดา
ดัง นั้ นเด็ ก ทารกยัง คุ ้น กั บ การอยู่ ใ นครรภ์ ม ารดา
ตัวอย่าง เช่น การนอนนาน ๆ เกื อบทั้งวัน จะตื่นมา
เมื่อมีสิ่งกระตุน้ เช่น การหิ ว ปวดท้อง หรื อรู ้สึกไม่สุข
สบายเนื่ อ งจากเปี ยกแฉะจากขับ ถ่ า ยปั ส สาวะและ
อุจจาระ เด็กไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้จะใช้ “การ
ร้องไห้เพื่อแสดงความต้องการ” และต้องคอยพึ่งพา
มารดาหรื อผูเ้ ลี้ ยงดูให้ความอบอุ่นดู แลอย่างใกล้ชิด
ประกอบกับร่ างกายมี การเจริ ญเติ บโตอย่างรวดเร็ ว
สังเกตได้จากการเพิ่มขึ้นของความยาวตัวและน้ าหนัก
ดังนั้นการส่ งเสริ มสุ ขภาพของเด็กวัยนี้ มกั เน้นการให้
ความรู ้และทักษะการเลี้ยงดูแก่มารดาและผูเ้ ลี้ยงดูเด็ก
เป็ นสาคัญ
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สร้างภูมิคุม้ กันต่อเด็กโดยตรง เช่น วัคซี นป้ องกันวัณ
โรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบ หัดเยอรมัน
เป็ นต้น ถ้าหากเด็กเป็ นหวัดสามารถฉี ดได้แต่ถา้ เด็กมี
ไข้สูงอย่างเดียวควรเลื่อนไปก่อน และถ้าลืมฉี ดนึ กขึ้น
ได้เ มื่ อ ไรควรพาไปฉี ด ทัน ที และเข็ม ถัด ไปให้ ฉี ด
ตามปกติ ถ้าเด็กไม่ได้รับวัคฉี ดอาจทาให้เด็กติดโรคที่
เป็ นอันตรายถึ งชี วิตได้ นอกจากนี้ การดู แ ลให้นอน
หลับ อย่างเต็มที่ เพราะเป็ นช่ ว งที่ ร่า งกายหลั่งโกรท์
ฮอร์ โ มน (growth hormone) ที่ ช่ ว ยให้ร่ า งกาย
เจริ ญเติ บ โตและซ่ อ มแซมส่ วนที่ สึ กหรอ และ
ไทรอยด์ฮอร์โมน (thyroid hormone) ที่ช่วยในการเผา
ผลาญอาหาร
2.1.3 การส่ งเสริมสุ ขภาพทางพัฒนาการ
และจิตใจ
พัฒนาการเป็ นการเปลี่ยนแปลงเชิ ง
คุณภาพที่ ไม่สามารถวัดเป็ นตัวเลขออกมาได้ง่าย ๆ
เหมือนการการวัดการเจริ ญเติบโต ซึ่ งได้จากการชั่ง
น้ าหนั ก และส่ ว นสู ง นั้ น แต่ พ ัฒ นาการต้อ งอาศั ย
รายละเอียดและระยะเวลาในการสังเกตติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก-มัดใหญ่ เช่น
การคว่ า การคื บ การคลาน การยืน การเดิ น การวิ่ง
การเล่น พฤติ กรรมการแสดงออก เช่น การรั บรู ้และ
การสื่ อ สารกับ บุ ค คลรอบข้า ง ซึ่ ง ในวัย ขวบปี แรก
พฤติกรรมบางอย่างยังสังเกตไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง
เด่ น ชัด มารดาหรื อผู ้ดู แ ลควรติ ด ตามควรกระตุ ้น
ส่ ง เสริ ม พัฒ นาการโดยผ่ า นการนวดและสั ม ผัส ที่
อบอุ่น การฝึ กการขับถ่ายโดยอุม้ นัง่ กระโถนเป็ นเวลา
ไม่ แ สดงอาการหงุ ด หงิ ด หรื อดุ เ ด็ ก เมื่ อ ถ่ า ยรด
นอกจากนี้ เมื่ออายุ 8 เดือน ขึ้นไป เด็กวัยนี้ จะกลัวคน
แปลกหน้า ผู ้ดู แ ลควรอยู่ ใ กล้ชิ ด ขณะที่ พ าเด็ ก ได้
พบปะบุ ค คลหรื อสั ง คมนอกครอบครั ว เพื่ อ สร้ า ง
ความคุน้ เคยและและลดอาการตื่นกลัว

2.1.2 การส่ งเสริมสุ ขภาพทางกาย
(1) การดูแลความสุ ขสบาย เช่น การ
เช็ ด ท าความสะอาดสะดื อ ตา ร่ า งกาย และอวัย วะ
ขับถ่ายอย่างนุ่ มนวล การนวดสัมผัสที่ อบอุ่นจะช่วย
กระตุ ้ น การเจริ ญเติ บ โตและพัฒ นาการทุ ก ด้ า น
โดยเฉพาะด้ า นร่ างกายและจิ ตใจของเด็ ก จะ
สังเกตเห็นว่าเด็กวัยนี้จะบิดตัว เคลื่อนไหวของแขนขา
ซึ่งเป็ นการออกกาลังกายในตัวเอง
(2) การให้ทารกได้รับสารอาหารซึ่ ง
เป็ นนมมารดาอย่างเดียวใน 6 เดือน แรกติดต่อกัน ซึ่ ง
นมมารดาจะมี โปรตี นที่ ย่อยง่ าย ไขมันไม่สูง สร้ า ง
ภูมิคุม้ กันต่อเด็ก เด็กจะไม่อว้ นมาก ไม่ป่วยบ่อย ท้อง
ไม่ผูก เกิ ดความอบอุ่นและยังประหยัดเงิน เพราะไม่
ต้องซื้ อ หา การเตรี ยมไม่ ยุ่งยากเพี ยงแต่รั กษาความ
สะอาดและบ ารุ ง น้ านมมารดาโดยตัว มารดาเอง
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แม้ในสังคมปั จจุบนั
ที่ ม ารดาต้อ งออกไปท างานนอกบ้า นก็ ส ามารถใช้
วิธีการบีบเก็บน้ านมในตูเ้ ย็นให้บุตรได้ [3] ต่อจากนั้น
จึงเริ่ มให้อาหารเสริ มในเดือนที่ 6 ซึ่ งมักเริ่ มด้วยกล้วย
ครู ด ไข่แดง 1/4 ฟอง และเพิ่มขึ้ นจนให้ได้เต็มฟอง
เมื่ อ อายุ ป ระมาณ 1 ขวบ การเริ่ มไข่ ข าวที ห ลั ง
เนื่องจากเด็กอาจแพ้สารโปรตีนในไข่ขาว ต่อจากนั้น
เริ่ มให้ปลาและผัก เหล่านี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้จาก
คู่มือการเลี้ยงเด็ก จะมีรายการอาหารแนะนาในแต่ละ
เดือน
(3) การพาเด็กไปชัง่ น้ าหนักและวัด
ความยาวของตัวและรอบศี ร ษะ วัด รอบอก เปรี ย บ
เที ยบการเจริ ญเติบโตในแต่ละเดื อนตามกราฟแสดง
เกณฑ์ก ารเจริ ญ เติ บ โตของกระทรวงสาธารณสุ ข
(growth chart) ซึ่งใช้ต้ งั แต่แรกเกิดจนถึง 18 ปี ติดตาม
การขึ้นของฟัน ที่สาคัญมากคือการพาเด็กไปรับวัคซีน
ตามก าหนดนัด ซึ่ งในขวบปี แรกนี้ ว คั ซี น จะเป็ นตัว
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2.2 กลุ่มเด็กวัยก่ อนเรียนอายุ 1-5 ปี
2.2.1 ธรรมชาติของวัย : เป็ นวัยที่สามารถ
ปรับตัวด้านร่ างกายเข้ากับสิ่ งแวดล้อมได้ดีข้ ึน ร่ างกาย
เจริ ญเติ บ โตอย่า งต่ อเนื่ อง และจะคุ ้น เคยกับบุ ค คล
ใกล้ ชิ ด ในครอบครั ว ยัง ไม่ ไ ว้ว างใจบุ ค คลอื่ น
ช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น เริ่ มซุ กซนมากขึ้น เพราะ
สงสัยในสิ่ งแวดล้อมรอบตัว จึงทาให้เด็กวัยนี้ มกั เกิ ด
อุบตั ิเหตุในบ้านเรื อนอย่างไม่คาดคิด ได้แก่ ของชิ้น
เล็ก เมล็ดพืชหรื อแม้แต่เหรี ยญอุดตันลาคอจมูกหรื อหู
ไฟฟ้ าดู ดจากการใช้นิ้วจิ้มปลัก๊ ไฟ มี ดบาด ตกจากที่
สู ง จมน้ า เป็ นต้น ตอนปลายของเด็กวัยนี้ จะสามารถ
บอกความต้องการของตนเองได้ เช่ น หิ ว อิ่ ม ปวด
ท้อ ง เด็ ก หลัง อายุ 5 ขวบ เริ่ มควบคุ ม การขับ ถ่ า ย
ปั สสาวะและอุจจาระได้ ดังนั้นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
ของเด็กวัยนี้ มกั เน้นการให้ความรู ้และทักษะการเลี้ยง
ดูแก่มารดาและผูเ้ ลี้ยงดูเด็กอย่างต่อเนื่อง
2.2.2 การส่ งเสริมสุ ขภาพทางกาย
(1) การช่วยเหลือดูแลความสะอาด
ร่ างกาย เช่น การอาบน้ า แปรงฟัน การออกกกาลังกาย
โดยการเล่ น ที่ เ หมาะสมกับ วัย เด็ ก เพื่ อ กระตุ ้น การ
เจริ ญเติบโตและสร้างความอบอุ่น
(2) อาหารที่ มีโปรตี นสู ง เช่ น ไข่
ปลา นม ยังมีความสาคัญต่อการสร้างเซลล์สมองและ
เนื้ อ เยื่ อ ของเด็ ก วัย นี้ ผัก และผลไม้มี เ กลื อ แร่ แ ละ
วิตามินช่วยสร้างภูมิตา้ นทานต่อเด็ก ป้ องกันท้องผูก
(3) การรับวัคซี นในวัยนี้ จะเป็ นการ
กระตุ ้ น เพิ่ ม ภู มิ คุ ้ ม กั น ต่ อ จากวัย ขวบปี แรก เช่ น
บาดทะยัก คอตี บ ไข้สมองอักเสบ หัด บางครั้ งอาจ
หยอดโปลิโอเพิ่มจากครั้งแรกถ้ามีการระบาดในพื้นที่
ทั้งหมดนี้ เพื่อเตรี ยมความพร้อมต่อการออกมาเผชิ ญ
ต่อสิ่ งแวดล้อมภายนอกครอบครัว เช่น โรงเรี ยนหรื อ
สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรี ยน

2.2.3 การส่ งเสริมสุ ขภาพทางพัฒนาการ
และจิตใจ
การฝึ กความเป็ นระเบี ยบวินัย เช่ น
การขับถ่าย การเล่นของเล่นและเก็บเข้าเป็ นที่ การหา
ของเล่ น ที่ ก ระตุ ้น พัฒ นาการตามวัย เช่ น สี แ ดง ด า
เหลือง ขาว ฝึ กการใช้กล้ามเนื้ อมือ กล้ามเนื้ อเท้า การ
ช่วยเหลือตนเองในชี วิตประจาวันและการบอกความ
ต้องการของตนเองได้ เช่น การให้ใส่ เสื้ อผ้าแบบสวม
เอง การแปรงฟันด้วยตนเองโดยมีผจู ้ บั มือและให้มอง
ผ่านกระจก การตัก อาหารและน้ าดื่ มเข้าปากเองซึ่ ง
อาจหกเลอะเทอะบ้าง การชื่นชมและให้รางวัลเด็กเมื่อ
ควบคุมการขับถ่ายได้ ไม่แสดงอาการหงุดหงิดหรื อดุ
เด็กเมื่อถ่ายรด การกระตุน้ สมองโดยเสี ยงแหลมเล็ก
ของดนตรี โดยเฉพาะเสี ยงร้องเพลงของมารดาหรื อ
ผูด้ ูแลใกล้ชิด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและอารมณ์
ของเด็ ก วัย นี้ สามารถสั ง เกตได้ชัด เจนมากขึ้ น ใน
บางครั้ งเจ้ า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข จะมี แ บบทดสอบ
พัฒนาการ เช่น เดนเวอร์ [4] เพื่อให้สามารถช่วยเหลือ
แก้ไขอาการผิดปกติได้ทนั ท่วงที เช่น ภาวะออทิสติก
นอกจากนี้ การผ่า ตัด แก้ไ ขความผิ ด ปกติ ห รื อ ความ
พิการตั้งแต่กาเนิ ดด้านร่ างกายก็สามารถเริ่ มทาได้ ใน
วัยนี้ เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็ นต้น
2.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนอายุ 6-12 ปี
2.3.1 ธรรมชาติของวัย : เป็ นวัย ที่ ตอ้ ง
ปรับตัวต่อสิ่ งแวดล้อมใหม่ภายนอกครอบครัว เพราะ
เด็กเริ่ มเข้าโรงเรี ยนมีสังคมภายนอกบ้าน ทาให้เสี่ ยง
ต่ อ การติ ด เชื้ อ โรคที่ ม าจากแต่ ล ะครอบครั ว และ
สิ่ งแวดล้อ มในชุ มชนที่ แตกต่างกัน เช่ น โรคระบบ
ทางเดินหายใจ ไข้เลือดออก หวัด มือ เท้า ปาก (hand
foot mouth) และโรคที่ เกิ ดจากสุ ขวิทยาส่ วนบุคคล
เช่น ฟั นผุ พบมากถึ งร้อยละ 52 นอกจากนี้ ยงั พบหิ ด
เหา กลาก เกลื้อน เนื่ องจากเด็กชอบเล่นซุ กซนยังไม่
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สนใจต่ อ ความสะอาดของร่ า งกายและยัง ท าความ
สะอาดได้ไม่ทวั่ ถึง กระดูกของเด็กยังไม่แข็งแรงพอ
จึ งมักเกิ ดอุบตั ิเหตุหักได้บ่อยโดยเฉพาะแขนและขา
บางครั้ งมี พ ฤติ ก รรมการติ ด เกมส์ ดัง นั้น การสร้ า ง
เสริ มสุ ขภาพของเด็กวัยนี้ มกั เน้นการให้ความรู ้ และ
การมีส่วนร่ วมของสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน
ดังนี้
2.3.2 การสร้ างเสริมสุ ขภาพทางกาย
(1) จากปั ญหาสุ ขภาพเด็กวัยเรี ยน
การติดตามการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ อง (ช้ากว่าวัย
เด็กเล็กเล็กน้อย) การติดตามการทาความสะอาดส่ วน
บุคคล เช่น การแปรงฟันอย่างถูกวิธีแบบขยับปั ด และ
ให้แ ปรงก่ อ นเข้านอนจริ ง ๆ การรั กษาโรคผิวหนัง
การป้ องกันการแพร่ ระบาดของเหา ปั จจุ บนั พบเด็ก
อ้วนมากขึ้นจากการรับประทานอาหารทอด น้ าอัดลม
ขนมกรุ๊ บกรอบ ไม่รับประทานผัก ไม่ออกกาลังกาย
ติดเกมส์ ทาให้เสี่ ยงต่อการเป็ นโรคอ้วนและเบาหวาน
ก่อนวัยอันควรเพิ่มมากขึ้น สังเกตจากคอจะมีแถบสี
ดา (acanthosis nigricans) ผูป้ กครองและโรงเรี ยนควร
มี ค วามร่ ว มมื อ กัน ต่ อ การปรั บ พฤติ ก รรมเด็ ก อย่า ง
เหมาะสม เช่น ส่ งเสริ มนโยบายไม่จาหน่ายน้ าอัดลม
หรื อน้ าหวาน ลดอาหารทอด เน้นผักและผลไม้แทน
และส่ งเสริ มนโยบายการออกกาลังกายที่โรงเรี ยนทุก
เช้า ส่ งเสริ มให้เด็กได้จดั บอดนิ ทรรศการการต่อต้าน
ภัยอ้วน เป็ นต้น
(2) การรับวัคซี นในวัยนี้ จะเป็ นการ
กระตุน้ เพิ่มภูมิคุม้ กันต่อจากวัยก่อนเรี ยน เช่น การฉี ด
วัค ซี น ป้ องกัน บาดทะยัก หั ด คางทู ม หั ด เยอรมัน
เป็ นต้น
2.3.3 การเสริ มสร้ างสุ ขภาพทางพัฒนา
การและจิตใจ

(1) เด็ ก วัย นี้ มี ก ารรั บ รู ้ อ ย่า งเป็ น
รู ปธรรมมากขึ้น ยังเคารพกฎเกณฑ์ ดังนั้นการสอนให้
รู ้ว่าอะไรถูกอะไรผิด สอนกฎระเบี ยนที่ ถูกต้อง เช่ น
หลักประชาธิ ปไตย กฎจาราจร หลักสุ ขบัญญัติ เป็ น
สิ่ งที่ ควรส่ งเสริ ม วิธีการสอนควรใช้หุ่นจาลองหรื อ
ฝึ กปฏิ บตั ิ จริ ง เช่น การแปรงฟั น การเล่นละคร โดย
ลักษณะการเข้าสังคมช่วงนี้มกั เป็ นเพศเดียวกัน
2.4 กลุ่มเด็กวัยรุ่นอายุ 13-19 ปี
2.4.1 ธรรมชาติของวัย : เป็ นวัยที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงของฮอร์ โมนทาให้ร่างกายเจริ ญเติบโต
อย่างรวดเร็ วที่สุดทั้งด้านส่วนสูงและน้ าหนัก และการ
เพิ่มของฮอร์ โมนเพศ คือ estrogen และ progesterone
ทาให้เกิดลักษณะความเป็ นหญิงและ testosterone ทา
ให้เป็ นชายเต็มตัว เพศหญิงซึ่ งสามารถให้กาเนิ ดบุตร
ได้ ลักษณะเด่ นของวัย นี้ เช่ น การค้นหาเอกลักษณ์
ของตนเอง มี ค วามสั บ สนในตนเองระหว่ า งการ
ปรับตัวระหว่างความเป็ นเด็กและผูใ้ หญ่ การต้องการ
ความเป็ นอิ ส ระและการยอมรั บ ในกลุ่ ม เพื่ อ น
เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงของร่ า งกายและจิ ต ใจที่
รวดเร็ ว อาจเรี ยกได้วา่ เป็ น “วัยแห่ งพายุบุแคม” หรื อ
“วัยหัวเลี้ยวหัวต่อ” มีอารมณ์รุนแรง กล้าเสี่ ยง ท้าทาย
ต่อต้านกฎระเบี ยบของสังคม ปั ญหาที่มกั พบในวัยนี้
เช่น อุบตั ิเหตุจากการขับขี่จกั รยายนต์ การใช้สารเสพ
ติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ ดังนั้นการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพของเด็กวัยนี้ มกั เน้นการให้ความรู ้ และการมี
ส่วนร่ วมของสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน
2.4.2 การสร้ างเสริมสุ ขภาพทางกาย
วัยนี้ มีการเจริ ญเติ บโตด้านร่ างกาย
อย่างรวดเร็ วควรพัฒนากระดูกและกล้ามเนื้อที่มีความ
แข็งแกร่ งเต็มที่และมีพลังทางร่ างกายมากประกอบกับ
การมีความคิดที่ อิสระไม่ชอบการบังคับ ควรเน้นให้
นาพลัง งานที่ เ หลื อ เฟื อมาใช้ใ นทางที่ เ หมาะสมกับ
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เวลาว่า ง เช่ น การเล่ น กี ฬา ออกก าลัง กายเพื่ อเสริ ม
สร้างกล้ามเนื้ อให้ได้สัดส่ วน ซึ่ งตั้งแต่อายุ 19 ปี ขึ้ น
ไป สามารถการประเมินสัดส่วนร่ างกายด้วยดัชนี มวล
กาย (body mass index) แทน growth chart เนื่ องจาก
น้ าหนักตัวเป็ นน้ า หนัก มวลรวมทุ กชนิ ดในร่ า งกาย
ได้แก่ น้ า กล้า มเนื้ อ กระดู ก และไขมัน แต่ เมื่ อเอา
น้ าหนักเทียบกับส่วนสูงจะสะท้อนให้เห็นถึงโครงร่ าง
หมายถึ งกล้า มเนื้ อ และกระดู ก ดัง กล่ า ว จึ งสามารถ
บอกมวลไขมันที่มากหรื อน้อยกว่าบุคคลมาตรฐานที่
มีโครงร่ างขนาดเดียวกัน [5,6]
2.4.3 การเสริ มสร้ างสุ ขภาพทางพัฒนา
การและจิตใจ
เนื่ องจากยังมี จิตใจที่ สับสนวุ่นวาย
ค้น หาความเป็ นตัวของตัวเอง เด็กมักจะเลี ย นแบบ
อย่างบุคคลที่ เป็ นฮีโร่ ในดวงใจ เช่น ดาราที่ ชอบคุ ณ
พ่อหรื อคุณแม่ที่ใจดี ดังนั้นหากบุคคลที่ เขาชื่ นชอบ
เป็ นตัวอย่างในทางที่ดีจะโน้มน้าวให้วยั รุ่ นปฏิบตั ิตาม
ได้ เช่น การนาดารามาเป็ นพรี เซนเตอร์ ต่อต้านการใช้
สารเสพติด ครอบครัวควรสนับสนุนให้เกิดการนาเอา
หลักประชาธิ ปไตยมาใช้ในบ้าน เช่น การรับฟั งและ
แสดงความคิดเห็ นร่ วมกัน การมีส่วนร่ วมในการช่วย
ตัดสิ นปั ญหาในครอบครั ว การสนับสนุ นให้เด็กได้
ผ่อนคลายทางอารมณ์คลายเครี ยด เช่น การเล่นดนตรี
วาดภาพ คิดค้นประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ แนะนาและฝึ ก
ทักษะการใช้ชีวิต เช่น การแก้ปัญหาในสถานการณ์
จาลองต่าง ๆ สอนเรื่ องการปรับตัวทางเพศ หลีกเลี่ยง
การใช้สารเสพติ ด ลดการใช้ความรุ นแรง เช่ น รู ้ จัก
การปฏิ เสธในเรื่ องสารเสพติด หรื อเรื่ องเพศสัมพันธ์
น าการใช้เ วลาว่า งให้เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ สัง คม การ
สนับสนุนกลุ่มเพื่อช่วยเพื่อน
2.5 กลุ่มวัยผู้ใหญ่ ตอนต้ นและตอนกลางอายุ
20-35 ปี

2.5.1 ธรรมชาติของวัย : เป็ นวัยที่ มีการ
เจริ ญ เติ บ โตเต็ม ของร่ า งกายเต็ม ที่ มี วุฒิ ภ าวะและ
พร้ อ มที่ จ ะสร้ า งครอบรั ว ใหม่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
สามารถประกอบอาชีพมีรายได้ และบางครั้งยังศึกษา
ต่ อ เพื่ อ เตรี ย มตัว ประกอบอาชี พ ที่ ถ นัด ในอนาคต
ในช่วงปลายของวัยนี้จะเป็ นวัยผูใ้ หญ่ที่สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ปั ญหาสุ ขภาพที่ มกั พบในวัยนี้ ยงั คล้ายกับ
วัย รุ่ น บางส่ ว น และรวมถึ ง การปรั บ ตัว ในการเริ่ ม
ประกอบอาชี พ หากมีการเลี้ยงดูในช่วงวัยรุ่ นเป็ นไป
อย่างดี เด็กจะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่สมบูรณ์ ดังนั้นการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพวัยนี้ มกั เน้นการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
กายและจิ ตใจโดยการมีส่วนร่ วมของครอบครัวและ
องค์กรสถานที่ทางาน
2.5.2 การสร้ างเสริมสุ ขภาพทางกาย
อาหารหลัก 5 หมู่ ยังมี ความสาคัญ
ต่อการใช้พลังงานในแต่ละวัน วัยนี้ มกั จะทางานจน
ลืมออกกาลังกายและคลายเครี ยดอาจมีภาวะอ้วนได้
ความเครี ยดจากการศึกษาต่อ การปรับตัวต่อสถานที่
ท างานใหม่ หรื อ การย้า ยงาน ความเร่ ง รี บ จากการ
ท างานหาเลี้ ยงชี พ เพื่ อ สร้ า งความมั่น คงของชี วิ ต
ปั ญ หาที่ พ บในวัย นี้ คื อ คิ ด ว่า ร่ า งกายแข็ ง แกร่ ง ไม่
เจ็บป่ วยง่ าย ๆ ทางานหาเงิ นจนลื มดู แลตนเอง ขาด
การออกกาลังกายเป็ นจุ ดเริ่ มต้นของการสะสมโรค
เรื้ อรั ง ตามมา ได้แ ก่ ความดัน โลหิ ต สู ง เบาหวาน
ไขมันสูง มะเร็ ง โรคเครี ยด เป็ นต้น
2.5.3 การเสริ มสร้ างสุ ขภาพทางพัฒนา
การและจิตใจ
การปลูกฝังและสร้างความตระหนัก
ให้เ ห็ น ความส าคัญ ของการออกก าลัง กายและการ
พักผ่อนที่เหมาะกับการทางาน เพื่อสารองพลังงานลด
ปั จจัยเสี่ ยงสะสมที่จะก่อให้เกิดโรคเรื้ อรังในอนาคต
การสร้ า งบรรยากาศที่ ท างานน่ า อยู่ เช่ น การคลาย
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เครี ย ดและการออก าลัง กายในแต่ ล ะสัป ดาห์ การ
ปรั บ ตัว ต่ อ งานและเพื่ อ นร่ ว มงาน การจัด สัด ส่ ว น
รายได้ต่อรายจ่ายการปรับตัวต่อบทบาทสามี -ภรรยา
การปรับตัวต่อบทบาทบิดาและมารดาครั้งแรก
2.6 กลุ่มวัยทางานผู้ใหญ่ ตอนปลายถึงก่ อนวัย
สู งอายุอายุ 35-59 ปี
2.6.1 ธรรมชาติของวัย : เป็ นวัย ที่ มี การ
ท างานหนั ก และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบมากที่ สุ ด ต่ อ
ครอบครัว ส่วนใหญ่ตอ้ งเลี้ยงดูท้ งั บุตร ธิ ดา และญาติ
ผู ้ใ หญ่ ว ัย สู ง อายุ การสร้ า งความมั่น คงและเจริ ญ
ก้าวหน้าในต าแหน่ งหน้า ที่ การงาน การจัด สัดส่ ว น
รายได้และรายจ่ายตลอดจนเงินออมสาหรับวัยเกษียณ
ดัง นั้น ปั ญ หาที่ ม ัก พบในวัย นี้ คื อ ความเครี ย ดจาก
ภารกิ จ ประจ าวัน ในการประกอบอาชี พ ภาวะโรค
เรื้ อรังที่สงั่ สมมาตั้งแต่วยั ผูใ้ หญ่ตอนต้นที่ส่วนมากจะ
มาแสดงออกในวัยนี้ ได้แก่ โรคความดัน โลหิ ต สู ง
โรคเบาหวาน ไขมันสู ง โรคหัวใจและหลอดเลื อ ด
โรคมะเร็ ง เป็ นต้น จากการสารวจโรคเรื้ อรังที่พบใน
วัยผูใ้ หญ่พบว่ามีความดันโลหิ ตสู งมากที่สุด โดยที่ไม่
รู ้ตวั มาก่ อน โรคเรื้ อรั งอื่ น ๆ เช่ น โรคเบาหวานพบ
มากในผูห้ ญิงมากกว่าชาย ส่วนผูช้ ายมักเป็ นโรคหัวใจ
และหลอดเลือดมากกว่าหญิง สอดคล้องกับชายมักจะ
มีภาวะอ้วนลงพุงมากกว่าหญิง [7] ซึ่ งการมีไขมัน
รอบพุงมากสัมพันธ์กบั การเป็ นโรคหัวใจและหลอด
เลื อ ด [8] และวัย นี้ มัก ไม่ ต รวจสุ ข ภาพประจ าปี
(ยกเว้น ผู ้ที่ มี ป ระกัน สั ง คม) ดัง นั้น การสร้ า งเสริ ม
สุขภาพวัยนี้มกั เน้นให้เห็นความสาคัญและจาเป็ นของ
การสร้ างเสริ มสุ ขภาพกายและจิ ตใจโดยการมี ส่ว น
ร่ วมของครอบครัวและที่ทางาน
2.6.2 การสร้ างเสริมสุ ขภาพทางกาย
แม้ว่ายังไม่เป็ นโรค การดูแลตนเอง
ด้านการรั บประทานที่ ถูกหลักลดอาหารเค็ม หวาน
มัน ผัด ทอด ปิ้ ง ย่าง ซึ่งเป็ นบ่อเกิดของโรคความดัน

โลหิ ตสูง ไขมันในเลือดสู ง การเกิดหลอดเลือดสมอง
ตี บ ตัน และแตก โรคมะเร็ ง เป็ นต้น การนอนหลับ
สนิ ทจะมีความจาเป็ นต่อมนุษย์ทุกช่วงวัย เพราะเป็ น
ช่ ว งที่ ร่ า งกายหลั่ง ฮอร์ โ มนช่ วยชะลอวัยดัง ที่ ก ล่ า ว
มาแล้ว เพื่อพัฒนาสุ ขภาพและเป็ นพลังสารองเต็มที่
แม้มีโรคทางพันธุ กรรมก็จะสามารถชะลอระยะเวลา
การเป็ นได้ ร่ วมกับเน้นการอออกกาลังกายที่ถูกหลัก
และใช้ออกซิ เ จนต่ อ เนื่ องวันเว้นวัน 20-30 นาที ต่ อ
ครั้ง สามารถลดไขมันตัวร้าย (LDL) เพิ่มไขมันตัวดี
(HDL) กล้ามเนื้ อ เอ็นกระดูก ข้อต่อและผนังหลอด
เลือดมีความยืดหยุน่ ดี [8] สอดคล้องกับรายงานการ
วิจยั ผลการออกกาลังกายหนักระดับปานกลางพอทน
ได้แบบใช้อ อกซิ เจนอย่า งต่อ เนื่ องในผูท้ ี่ ย งั ไม่ป่ วย
หรื อผูท้ ี่ ป่วยแล้ว สัปดาห์ละ 3 ครั้ง เฉลี่ย 90 นาที ต่อ
สัปดาห์ สามารถลดระดับความดันโลหิ ต อัตราการ
เต้นของหัวใจช้าลง ความทนต่อความเหนื่ อยเพิ่มมาก
ขึ้น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อขาและหลังเพิ่มขึ้ น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 [9,10] ทั้งนี้ การวิจยั
ได้แสนอแนะว่าต้องมีการสร้างการรับรู ้ความสามารถ
และลดอุ ปสรรคที่ จะขัด ขวางต่อ การออกกาลัง กาย
เช่น ความอาย การอ้างว่า ไม่มีอุปกรณ์ ไม่มีเพื่อน ไม่
มีเวลา การไม่ทราบหลักการออกกาลังกายที่ ถูกต้อง
เป็ นอย่า งไร ซึ่ ง อาจจะเป็ นสาเหตุ ข องการเกิ ด การ
บาดเจ็ บ ในทางตรงกัน ข้า มควรเพิ่ ม การรั บ รู ้ ค วาม
สามารถในการออกกาลังกาย เช่น การฝึ กทักษะด้วย
ตนเอง การให้เห็ นตัวอย่างหรื อมี ผูน้ าออกกาลังกาย
การตั้งชมรมออกกาลังกาย การยกย่องและชมเชยถ้า
ปฏิ บัติได้ต่อเนื่ อง ทั้งนี้ การออกกาลังกายไม่จาเป็ น
ต้อ งใช้อุ ป กรณ์ ห รื อ เวลามาก เพี ย งรู ้ ห ลักการออก
กาลังกายที่ ถูกต้องและมีจิตใจที่มุ่งมัน่ ก็สามารถชนะ
อุปสรรคได้
2.6.3 การเสริ มสร้ างสุ ขภาพทางพัฒนา
การและจิตใจ
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คาว่า “ สุ ขภาพจิ ตที่ดียอ่ มนามาซึ่ ง
สุ ขภาพกายที่แข็งแรง” แสดงถึงความสาคัญของการ
ฝึ กการควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม
การมี สุขภาพจิ ตที่ ดีคิดในแง่ บวกตามสถานการณ์ ที่
เป็ นจริ ง จะช่ วยสร้ างสมาธิ และปั ญญาในการแก้ไข
ปั ญ หาต่ า ง ๆ ของการด าเนิ น ชี วิ ต การวิ ต กกัง วล
เล็กน้อยเป็ นสิ่ งที่ ดีช่วยกระตุน้ ให้มนุ ษย์ทางานอย่าง
รอบครอบ ทันเวลา แต่การวิตกกังวลมากเกินปกติต่อ
สิ่ งเร้าที่มากระตุน้ อารมณ์ทาให้เกิดความเครี ยดสะสม
คิดวนเวียนในสิ่ งเดิม ๆ ทาให้มึนศีรษะกระทบต่อการ
หลัง่ ฮอร์ โมนตัวร้ายในร่ างกาย อาจแสดงอาการ เช่น
โรคกระเพาะอาหารอักเสบ กรดไหลย้อน การปวด
ศีรษะแบบไมเกรนและเทนชัน (migraine and tension
headache) ถ้าเกิดระยะเวลานานจนเรื้ อรังทาให้เสี่ ยง
ต่อ การเกิ ดโรคเรื้ อรั ง ทั้ง ทางกายและทางจิ ต ได้แ ก่
ความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน หัวใจหลอดเลือด ไทร
รอยด์ มะเร็ ง โรคจิตประสาท เป็ นต้น [11,12] ดังนั้น
แม้ว่ า คนที่ ป่ วยเป็ นโรคแล้ว ถ้า มี ก ารฝึ กสมาธิ ย ัง
สามารถช่ ว ยลดและชะลอความรุ น แรงหรื อ ภาวะ
แทรกซ้อนของโรคได้ จากรายงานการวิจยั โปรแกรม
สร้างเสริ มสุ ขภาพต่อผูป้ ่ วยความดันโลหิ ตสู งที่ มีการ
ฝึ กออกก าลัง กายแบบใช้อ อกซิ เ จนอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ร่ วมกับการกาหนดลมหายใจเข้าช้าและลึกและหายใจ
ออกที่ ยาวนานขึ้ น โดยฝึ กสัป ดาห์ ล ะอย่า งต่ า 3 ครั้ ง
ครั้งละ 15 นาที จะช่วยลดระดับความดันโลหิ ตขณะ
หัวใจคลายตัว (diastolic blood pressure)ได้ 2-4
มิลลิ เมตรปรอท เนื่ องจากการออกกาลังกายช่วยให้
เส้น เลื อ ดยืน หยุ่นได้ดี เผาผลาญลดไขมัน ส่ วนเกิ น
และการฝึ กการหายใจช่ ว ยลดการกระตุ ้น ระบบ
ประสาทอัตโนมัติเกิ ดการผ่อนคลาย ผลโดยรวมใน
ระยะยาวดีต่อสุขภาพกายและจิตใจ [10,13,14]

2.7 กลุ่มวัยอายุ 60 ปี ขึน้ ไปหรือวัยสู งอายุ
2.7.1 ธรรมชาติของวัย : เป็ นวัยที่ มีการ
เสื่ อมของโครงสร้างร่ างกายและประสาทสัมผัสทั้งห้า
ตามระยะเวลาของการใช้งานตลอดช่วงชีวิต เช่น ตาก็
มองไม่ ค่ อ ยชัด ประกอบกับ การเป็ นโรคเรื้ อรั ง ต้อ
กระจก จากความดันโลหิ ตที่เพิ่มขึ้น หรื อจอประสาท
ตาเสื่ อมจากเบาหวาน หู ได้ยินลดลง ต่อมรั บรสของ
ลิ้ น ลดลง ประสาทกายสั ม ผัส ลดลง ยิ่ ง การเป็ น
เบาหวานความรู ้สึกชาปลายมือปลายเท้าจะมากขึ้นได้
นอกจากนี้ ปัญหาที่ มกั พบบ่ อยในวัยที่ ผูส้ ู งอายุจนถึ ง
วัยชรา คือ โรคกระดูกและข้อเสื่ อม ส่ วนสภาพจิ ตใจ
บางครั้งซึมเศร้า ความรู ้สึกที่ตอ้ งพึ่งพาบุตรหลานเพิ่ม
มากขึ้น นอนไม่ค่อยหลับ ท้องผูก เป็ นต้น แนวโน้ม
สังคมไทยจะกลายเป็ นสังคมของผูส้ ู งอายุเพิ่มมากขึ้น
ปั จจุบนั มีประมาณ 7.5 ล้านคน หรื อร้อยละ 11.9 และ
จะสู ง ขึ้ น เป็ น 12.9 ล้า นคน หรื อ ร้ อ ยละ 19.8 ในปี
พ.ศ. 2568 จากนิ ย ามองค์การสหประชาชาติ ไ ด้ใ ห้
นิ ยามว่า เมื่อประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป
เกิ น ร้ อ ยละ 10 หรื อ อายุ 65 ปี ขึ้ น ไป เกิ น ร้ อ ยละ 7
ของประชากรทั้งหมด ถือว่าประเทศนั้นได้กา้ วเข้าสู่
สังคมผูส้ ูงอายุ และจะเป็ นสังคมผูส้ ู งอายุโดยสมบูรณ์
เมื่อสัดส่วนดังกล่าวเพิม่ ขึ้นเป็ นร้อยละ 20 และร้อยละ
14 ตามลาดับ ซึ่ งตามนิ ยามนี้ ทาให้ไทยเริ่ มก้าวเข้าสู่
สัง คมผูส้ ู ง อายุใ นปี พ.ศ. 2547 และจะเป็ นสัง คม
ผูส้ ู งอายุโดยสมบู ร ณ์ ใ นปี พ.ศ. 2567 หรื ออี ก 11 ปี
ข้างหน้า เนื่ อ งจากการเจริ ญทางการแพทย์และการ
สาธารณสุ ขดูแลดีข้ ึน ช่วยต่อชีวิตให้ยืนยาว โดยอายุ
เฉลี่ยคนไทยชาย 71.1 ปี หญิง 78.1 ปี [15,16] ดังนั้น
เมื่อสังคมมีผสู ้ ูงอายุเพิ่มมากขึ้น ไทยต้องเตรี ยมรับกับ
การดูแลโรคที่เกิดจากความเสื่ อมและโรคเรื้ อรังรุ มเร้า
ซึ่ งท่ า นควรที่ จ ะได้รั บ การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพจาก
ผูด้ ูแลในครอบครัวและสังคม
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เพราะความความทนต่อความเย็นและอากาศร้อนได้
น้อยกว่าปกติ
2.7.3 การเสริ มสร้ างสุ ขภาพทางพัฒนา
การและจิตใจ
ในต่ า งประเทศบางประเทศได้
ก าหนดให้ ผู ้สู ง อายุ คื อ อายุ 65 ปี ขึ้ น ไป หรื อ แถบ
เอเซี ย เช่น ญี่ปุ่น ผูส้ ู งอายุยงั ช่วยเหลือสังคมได้ดี ซึ่ ง
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การแก่ แ ต่ อ ายุ แต่ ย ัง มี พ ลัง ความ
สามารถทั้ งความคิ ด และประสบการณ์ ที่ ซ่ ึ งเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม การส่ งเสริ มให้ผูส้ ู งอายุได้นาสิ่ ง
เหล่านั้นมาเป็ นปั ญญาของแผ่นดิ น เปิ ดโอกาสรับฟั ง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่าน การตั้งชมรม
ผูส้ ูงอายุ การจัดสวัสดิการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สาธารณสุ ขต่าง ๆ จะช่ วยเพิ่มคุณภาพชี วิตของท่ าน
การส่ งเสริ มให้บุตรหลานหรื อเด็กที่ อายุน้อยกว่าได้
ร่ วมกิจกรรมกับผูส้ ูงอายุ ได้แก่ การอ่านหนังสื อให้ฟัง
การร้ อ งเพลง การพาไปท าบุ ญ ใส่ บ าตร การพาไป
ตรวจสุ ข ภาพ การเอาใจใส่ ดู แ ลความสุ ข -ทุ กข์ข อง
ท่าน เป็ นต้น เหล่านี้ จะช่ วยให้สุขภาพจิ ตดี และเป็ น
สังคมที่อบอุ่นเพิ่มมากขึ้น

2.7.2 การเสริมสร้ างสุ ขภาพทางกาย
อายุจริ งของตัวเลขและอายุที่เกิดจาก
การดาเนิ นชี วิตหรื อการใช้งานของร่ างกายในแต่ละ
คนแตกต่างกัน บางครั้งพบว่าคนอายุมากแต่มีหน้าตา
ผิวพรรณที่อ่อนกว่าวัย แถมยังไม่มีโรคภัยเบี ยดเบียน
ในทางตรงกัน ข้า มผู ้ที่ อ ายุ ย ัง น้ อ ยกว่ า แต่ มี ส ภาพ
ร่ างกายเหมือนชราภาพเต็มที ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เกิ ดจาก
การดู แลตนเอง จากพฤติ กรรมการรั บประทาน เช่ น
กิ นผั ก และผลไม้ น้ อ ย บางครั้ งดื่ มกาแฟหรื อ
แอลกอฮอล์ สู บบุหรี่ การนอนหลับไม่สนิ ทเพียงพอ
ทาให้ร่างกายอ่อนเพลีย การไม่ออกกาลังกายให้เลือด
สู บฉี ดและเพิ่มออกซิ เจนต่ อร่ างกาย และบางครั้ งมี
สภาพจิ ต ใจเคร่ ง เครี ย ดหรื อ คิ ดในแง่ ล บ หรื อ หดหู่
เศร้าหมองเป็ นประจา เหล่านี้เป็ นเพียงปั จจัยตัวอย่างที่
ทาให้มนุษย์แก่เร็ วมากขึ้น อาหารที่เหมาะกับผูส้ ู งอายุ
คือโปรตีนที่ยอ่ ยง่าย เช่น ปลา ถัว่ น้ าเต้าหู ้ วัยนี้ มกั พบ
ปั ญหาของฟันบดเคี้ยว การรับรส ควรเสริ มแคลเซี ยม
จากนม วิตามินจากผักใบเขี ยว ผักต้มนิ่ ม ๆ ผลไม้ที่
ปอกเปลือก เช่น มะละกอ สับปะรด ช่วยการขับถ่าย
ป้ องกันท้องผูก การออกกาลังกายแบบช้า ๆ ต่อเนื่ อง
เช่น การแกว่งแขน การเดิ นดี ที่สุด และถ้าเป็ นไปได้
ควรเดินในน้ าจะช่วยลดแรงกระแทกป้ องกันอันตราย
จากการบาดเจ็ บของกระดู กและข้อ นอกจากนี้ การ
เพิ่มการระมัดระวังอุบตั ิเหตุเนื่ องจากการทรงตัวหรื อ
สายตาไม่ดี เช่ น การลื่ นล้มในห้องน้ า (พบมากกว่า
ร้อยละ 80) หรื อบริ เวณบันได ควรมีการจัดบ้านเรื อน
ให้ป ลอดภัย เช่ น ห้องน้ า ไม่ ให้ลื่น มี ร าวจับ รอบ ๆ
เปิ ดไฟสว่าง ปรับสภาพพื้นผิวทางเดิ นให้เรี ยบหรื อ
สม่ าเสมอ ไม่มีสิ่งกี ดขวาง ระวังการหยิบยาผิดหรื อ
การหลงลืมรับประทานยาหลายครั้ง โดยการทาฉลาก
ยาตัวโตหรื อทาแยกชั้น การเลือกเสื้ อผ้าให้เหมาะสม

3. สรุ ป
นอกจากที่กล่าวมาโดยรวมจะเห็นว่า
3.1 การสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพทางกาย เน้น
โภชนาการ ซึ่ งขอแนะน าบริ โภคตามหลั ก ธง
โภชนาการ [17] ซึ่ งมี หลักการบริ โภคเน้นให้เห็ น
ความสาคัญ ของอาหารหลัก 5 หมู่ จัด สัด ส่ ว นและ
ปริ มาณตามพลั ง งานที่ ร่ างกายใช้ ใ นกิ จกรรม
ประจ าวัน แต่ ล ะวัน แต่ล ะวัย จากมากไปหาน้อย มี
ความหลากหลายของชนิดอาหาร แต่สาหรับผูท้ ี่มีโรค
ประจาตัวอาจต้องพิจารณาอาหารเฉพาะโรคเป็ นพิเศษ
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[4] นิตยา คชภักดิ์ดี และอรพินท์ เหล่าสุ วรรณพงษ์,
2542, คู่มือการฝึ กอบรมการทดสอบพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย DENVER II (ฉบับภาษาไทย), ใน
สุ ภ าวดี หาญเมธี (บรรณาธิ ก าร), สถาบั น
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[5] สุ รั ต น์ โคมิ น ทร์ , 2547, โรคอ้ว นในผูใ้ หญ่
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ครบถ้ว นคุ ณ ค่ า ” สมาคมโภชนาการแห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ สมเด็ จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุม ารี
ร่ วม กั บ ค ณะ เ วชศ าสต ร์ เ ข ตร้ อ น , 10-11
มิถุนายน 2547, มหาวิทยาลัยมหิ ดล, กรุ งเทพฯ.
[6] นุชสิ ริ เลิศวุฒิโสภณ, 2546, กราฟดัชนี มวลกาย,
ประชุมวิชาการ เรื่ อง “กิ นให้ปลอดภัย ไม่อว้ น
ครบถ้ว นคุ ณ ค่ า ” สมาคมโภชนาการแห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ สมเด็ จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุม ารี
ร่ ว มกับ คณะเวชศาสตร์ เ ขตร้ อ น, 10-11
มิถุนายน 2547, มหาวิทยาลัยมหิ ดล, กรุ งเทพฯ.
[8] พานทิ พย์ แสงประเสริ ฐ , วรวรรณ วาณิ ชเจริ ญ
ชัย และมรรยาท รุ จิวทิ ย์, 2552, ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการออกกาลังกายและพฤติกรรม
การจัดการความเครี ยดของผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง, ว.
พยาบาล 58: 69-84.
[8] ESH & ESC, 2007, Guidelines for the
Management of Arterial Hypertension The
Task Force for the Management of Arterial of
the European Society of Hypertension (ESH)
and of The European Society of Cardiology
(ESC), J. Hypertens. 25: 1105-1187.

นอกจากนี้ ต้อ งมี ก ารเคลื่ อ นไหวกิ จ กรรมทางกาย
ร่ วมกับการออกกาลังกายที่เหมาะสมตามวัย
3.2 การสร้ างเสริ ม สุ ข ภาพทางจิ ต ใจและ
อารมณ์ โดยทางจิตใจเน้นการส่ งเสริ มพัฒนาการและ
การคลายเครี ยดด้วยการสัมผัสที่ อบอุ่น และการเล่น
ในเด็กเล็กหรื อกาหนดจิ ตสมาธิ ลมหายใจในเด็กโต
และผูใ้ หญ่จนถึ งวัยสู งอายุ และทางสังคมเน้นสร้ าง
ความอบอุ่นเด็กเล็ก หรื อด้วยการเอาใจเขามาใส่ ใจเรา
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่และเมตตา ร่ วมรับฟังความคิดเห็นแบบ
ประชาธิ ป ไตยและพัฒ นาสัง คม ซึ่ ง ทุ กด้านต้อ งใช้
กลวิธี สุข ศึ กษาพัฒ นาศัก ยภาพแบบมี ส่ว นร่ ว มของ
บุ ค คล ครอบครั ว กลุ่ ม ในชุ ม ชนให้ ส อดคล้อ งกับ
บริ บทชุมชนที่อาศัยอยู่
ดังนั้นการเสริ มสร้างสุขภาพในแต่ละกลุ่มวัยมี
ความส าคัญ และจ าเป็ นไม่เ พี ย งต่ อ ที มสุ ข ภาพ ยัง มี
ประโยชน์ ต่ อ คนรอบข้า ง ครอบครั ว และผู ้ดู แ ล
ใกล้ชิด เพื่อคุณภาพชีวติ ทุกคนในสังคมไทยที่ดี
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