รพ.ราชวิถี เปิ ดตัว “คลินิกสุ ขภาพผู้สูงอายุ” บริการพิเศษสําหรับผู้สูงวัย
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
เผยสังคมไทยต้องเผชิญกับสังคมผูส้ ูงอายุ โดย พบโรคจากความเสื่ อมของร่ างกายสูง
พร้อมหนุนคลินิกสุขภาพผูส้ ูงอายุให้การรักษาและดูแลแบบองค์รวม
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบนั ประเทศไทยกําลังก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ จากข้อมูล
พบว่า ในปี 2568จะมีสดั ส่วนประชากร ที่มี อายุ 60 ปี ขึ้นไป เพิ่มขึ้น ร้อยละ 20ทําให้ กลายเป็ นสังคม ผูส้ ูงอายุอย่างสมบูรณ์
ทั้งนี้ผู้ สูงอายุจะมีการเปลีย่ นแปลงในทางที่เสื่ อมลงทั้งร่ างกาย จิตใจ และสังคม
โดยมักพบ โรคประจําตัวอย่างน้อย 1 โรค
และประสบปัญหาทางด้านจิตใจที่เกิดจากการสูญเสี ยบุคคลใกล้ชิด รวมทั้งการเปลีย่ นแปลงบทบาทหน้าที่ทางสังคม ทําให้ผสู้ ูงอายุ
เป็ นประชากรกลุ่มใหญ่ที่ตอ้ งรับบริ การด้านสุ ขภาพ ปั จจุบนั พบว่ากลุม่ ผูส้ ูงอายุมกั จะเจ็บป่ วยด้วยโรคต่างๆ ซึ่งเกิดจากความเสื่อม
ของร่ างกาย ได้แก่ 1.โรคเรื้ อรัง เช่นโรคเบาหวาน 2.โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด
3.โรคข้อต่อเสื่อมและโรคกระดูกพรุ น 4.โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสมองและระบบประสาท เช่น ภาวะสมองเสื่ อม โรคพาร์กินสัน 5.
โรคที่เกี่ยวกับปัญหาทางจิตเวช เช่น ภาวะซึมเศร้าในผูส้ ูงอายุ และ
6.โรคติดเชื้อ สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญที่หน่วยงาน
สาธารณสุขต้อง เตรี ยมความ พร้อมในการให้บริ การทางสังคมและสุขภาพ สอดคล้องกับแผน พัฒนาผูส้ ูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2545 - 2564) ฉบับปรับปรุ งครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการปรับเปลีย่ นเพือ่ รองรับสังคม
ผูส้ ูงอายุในปัจจุบนั และอนาคต โดยผูส้ ูงอายุ สามารถเข้าถึงการบริ การที่มคี ุณภาพ เท่าเทียม เพือ่ ให้ผสู้ ูงอายุเข้าสู่ภาวะวัยสูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ
นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อาํ นวยการโรงพยาบาลราชวิถี
กล่าวเพิ่มเติมว่าโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
เป็ นโรงพยาบาลหนึ่งที่มผี สู้ ูงอายุมารับบริ การเป็ นจํานวนมากทั้งแผนกผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน ซึ่งในปี 2558 – 2560 แผนกผูป้ ่ วย
นอกมีผสู้ ูงอายุมาใช้บริ การมากกว่า 3 แสนรายต่อปี
สําหรับ แผนกผูป้ ่ วยในมีผสู้ ูงอายุมาใช้บริ การกว่า 1 หมื่นรายต่อปี
โดยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทั้งสองแผนกโรงพยาบาลราชวิถเี ล็งเห็นถึงความสําคัญของการดูแลผูส้ ูงอายุ จึงได้จดั ตั้ง “คลินิกสุ ขภาพ
ผูส้ ูงอายุ ” เพือ่ ให้บริ การรักษาและดูแลผูส้ ูงอายุแบบองค์รวม โดยเน้นการให้บริ การผูส้ ูงอายุต้งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป
ซึ่งป่ วยด้วย
โรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสูง ภาวะสมองเสื่ อม ข้อเข่าเสื่ อม กระดูกพรุ น ตลอดจนผูส้ ูงอายุท่ีป่วยและทานยามากกว่า 4 ชนิดขึ้น
ไป สําหรับคลินิกสุขภาพผูส้ ูงอายุ โรงพยาบาลราชวิถี เปิ ดให้บริ การในทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องตรวจอายุรก
รรม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 354 8108 ต่อ 2128 หรื อ 061 951 9426
ทั้งนี้ ผูส้ ูงอายุควรให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพตนเอง โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มปี ระโยชน์ลดอาหาร
ประเภทแป้ ง นํ้าตาล และไขมัน เน้นอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยเฉพาะปลา เพิ่มแร่ ธาตุท่ีผสู้ ูงอายุมกั ขาด ได้แก่ แคลเซียม
สังกะสี และเหล็กซึ่งมีอยูใ่ นนมถัว่ เหลืองผัก ผลไม้ ธัญพืชต่างๆ ออกกําลังกายอย่างสมํา่ เสมอ สัมผัสอากาศที่บริ สุทธิ์ หลีกเลีย่ ง
อบายมุข ได้แก่ บุหรี่ และสุ รา ควบคุมนํ้าหนักตัว ลดความอ้วน หลีกเลีย่ งการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม เช่น การซื้อยามากินเอง
หรื อกิน ยาเดิมที่เก็บไว้ หรื อรับยามาจากผูอ้ น่ื และหมัน่ ตรวจสุขภาพประจําปี หาก พบอาการผิดปกติต่างๆ ควรรี บพบแพทย์
และนอกจากการดูแลสุขภาพกายแล้ว สุ ขภาพใจเป็ นสิ่งสําคัญไม่แพ้กนั ควรทําจิตใจให้แจ่มใส มองโลกในแง่ดี ไม่เครี ยดหรื อวิตก
กังวลกับเรื่ องต่างๆ มากเกินไป เพียงเท่านี้จะช่วยให้เป็ นผูส้ ูงอายุท่ีสุขภาพดีอย่างแท้จริ ง
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