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คู่มือ อสม.



   บ้าน วัด

ชุมชน  อสม.
   ร่วมให้ความรัก

    พิทักษ์อนามัย

      ผู้สูงวัยอายุยืน

 อสม. ทั้งประเทศจ�ำนวน 1,047,800 คน เป็นผู้สูงอำยุ  
(อำยุเกิน 60 ปี) ถึงร้อยละ 23 (ประมำณ 240,000 คน) ถือว่ำเป็น 
กลุ่มท่ีมีผู ้สูงอำยุค่อนข้ำงมำก อสม. เป็นองค์ประกอบหน่ึง 
ที่ส�ำคัญของทีมหมอครอบครัว ที่จะช่วยดูแลสุขภำพผู้สูงอาย ุ
ในชุมชน ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและอยู่ในครอบครัวอย่ำงอบอุ่น  
รวมทั้งร ่วมขับเคลื่อนภำรกิจกำรดูแลสุขภำพ โดยกำรออก 
เยี่ยมบ้ำนผู้ที่ต้องดูแลใกล้ชิด 3 กลุ่ม คือผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และ 
ผู้ป่วยระยะสุดท้ำย ซึ่งมีประมำณ 2 ล้ำนกว่ำคนทั่วประเทศ เพื่อ
ให้ประชำชนทุกคนทุกพื้นที่ สำมำรถเข้ำถึงบริกำร และได้รับกำร
ช่วยเหลือในสิทธิอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพชีวิตยิ่งขึ้น คู่มือ 
เล่มนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงให้กับ อสม. และพื้นที่ ในกำร 
สร้ำงเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุในชุมชน ขอขอบคุณทีมเจ้ำหน้ำที ่
ศูนย์อนำมัยที่ 9 นครรำชสีมำ ที่ให้ค�ำแนะน�ำในกำรจัดท�ำคู่มือนี้ 
ทั้งนี้คำดหวังว่ำจะท�ำให้ปัญหำควำมทุกข์ของผู้สูงอำยุลดลงและ 
ได้รับกำรดูแลดีขึ้น เพ่ือบรรลุผลลัพธ์ คือ การมีสุขภาพดีของ 
ผู้สูงอายุในชุมชน 

สุจินดำ สุขก�ำเนิด
ผู้อ�ำนวยกำร ส�ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 7 ขอนแก่น

บทนำ�

ส�รบัญ
บทที่ 1 เปลี่ยนภำระ ให้เป็นพลังของชุมชน

บทที่ 2 กำรประเมินสุขภำพกำย..... 

 และดูแลสุขภำพตนเอง 

บทที่ 3 กำรจัดกำรควำมเครียดในผู้สูงอำยุ
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จำกข้อมูลกำรส�ำรวจของ ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ พบว่ำผู้สูงอำยุไทยในปี 2557  

มจี�ำนวนสงูถงึ 10,014,699 คน คดิเป็นสดัส่วนถงึร้อยละ 14.9 ของประชำกรทัง้ประเทศและ

นับวันจ�ำนวนผู้สูงอำยุจะยิ่งเพ่ิมข้ึนอย่ำงรวดเร็วและต่อเน่ือง จำกร้อยละ 9.4 ในปี 2545  

เป็น 12.2 ในปี 2554 ซึ่งตำมนิยำมขององค์กำรสหประชำชำติท่ีก�ำหนดว่ำประเทศใดมี

ประชำกรอำยุ 60 ปี ขึ้นไปเกินร้อยละ 10 หรือมีประชำกรอำยุตั้งแต่ 65 ปีมำกกว่ำร้อยละ 7 

ของประชำกรทั้งประเทศ แสดงว่ำประเทศนั้นก�ำลังเข้ำสู่ “สังคมผู้สูงอำยุ” นั่นหมำยถึงไทย

ได้เข้ำสู่ “สังคมผู้สูงอำยุ” แล้ว และเป็นที่คำดกำรณ์กันว่ำในปี 2564 ไทยจะเป็นสังคม 

ผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ โดยมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 20 นั่นคือ จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศในอนำคต เช่น ค่ำใช้จ่ำยกำรรกัษำพยำบำลทีเ่พิม่ขึน้ กำรลดลงของวัยแรงงำน เป็นต้น 

นั่นคือ ถ้ำชุมชนมีประชำกร 100 คน และมีคนที่มีอำยุ 60 ปีขึ้นไป เกินกว่ำ 10 คน ก็ถือว่ำชุมชนนั้นเข้ำสู่

กำรเป็นชุมชนผู้สูงอำยุ และแนวโน้มอำยุขัยจะเพิ่มสูงขึ้น จำกปี 2557 ผู้หญิงมีอำยุขัยเฉลี่ย 78.4 ปี และ  

ผู้ชำยมีอำยุขัยเฉลี่ย 71.8 ปี ท�ำอย่ำงไรให้ผู้สูงอำยุมีสุขภำพดี จนถึงอำยุ 72 ปี และมีอำยุขัยไม่น้อยกว่ำ 80 ปี  

นั่นคือ อสม. ต้องจัดกิจกรรม ให้คนในชุมชนเกิดทัศนคติมองผู้สูงอำยุ ท่ีแต่เดิมมองผู้สูงอำยุเป็น “ภาระ”  

ให้กลำยเป็น “พลังของชุมชน” โดยมีบทบำทเป็นผู้น�ำด้ำนวิถีชีวิตของคนในครอบครัว และชุมชน

บทที่ 1
เปลี่ยนภำระ ให้เป็นพลังของชุมชน

ปัญหำผู้ดูแลผู้สูงอำยุในครอบครัว พบว่ำ

- อาศัยอยู่ตามล�าพังคนเดียว ร้อยละ 8.7

- อยู่ตามล�าพังกับคู่สมรส  ร้อยละ 18.8

- อาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัว ร้อยละ 72.5

อำยุขัยเฉลี่ยผู้สูงอำยุ
ของไทย ในปี 2557

ผู้หญิง 78.4 ปี

ผู้ชำย 71.8 ปี
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จำกกำรศึกษำสัดส่วนของผู้สูงอำยุที่มีสุขภำพในระดับต่ำงๆ ในชุมชน พบว่ำ ร้อยละ 27 เป็นผู้สูงอำยุที่มีสุขภำพดี ที่เหลือร้อยละ 73  

พบว่ำมีปัญหำโรคเรื้อรังอย่ำงน้อย 1 โรค กำรจ�ำแนกกลุ่มผู้สูงอำยุ แบ่งตำมลักษณะทำงสุขภำพและสังคมของผู้สูงอำยุ เป็น 3 กลุ่ม คือ  

กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้ำน และกลุ่มติดเตียง กำรดูแลในแต่ละกลุ่ม มีหลักกำรดังนี้

ดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน

เพื่อการเคี้ยวอาหารได้ดี

เคล็ดลับ อายุยืน 100 ปี ชีวีมีสุข

นอนหลับ 

เพียงพอ 

ตื่นเช้าสม�่าเสมอ

ไม่ดื่มสุรา / 

ไม่สูบบุหรี่

กินโปรตีน

สม�่าเสมอ

กินอาหารบ�ารุง

สายตาเพื่อการ

มองเห็นที่ปกติ

ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ

3 วัน / สัปดาห์ วันละ 30 นาที

ฝึกการทรงตัว / ปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

เพื่อป้องกันการหกล้มและบาดเจ็บที่ร้ายแรง

 กลุ่มที่ 1 กลุ่มติดสังคม 

หมำยถึง กลุ ่มผู ้สูงอำยุที่ยังสำมำรถช่วยเหลือ

ตนเองได้ดี ด�ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่ำงอิสระ สำมำรถ 

ท�ำกจิวตัรประจ�ำวนัพืน้ฐำน และเป็นผูท้ีม่สีขุภำพทัว่ไปดี 

ไม่มีโรคเรื้อรัง หรือมีภำวะเสี่ยงต่อกำรเกิดโรค หรือเป็น 

ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 1-2 โรค ที่ยังควบคุมโรคได้

หลักกำรดูแลกลุ ่มนี้ กำรคงภำวะสุขภำพและ 

ควำมสำมำรถในกำรท�ำหน้ำที่อย่ำงต่อเนื่อง โดยด�ำเนิน

ชีวิตตำมเคล็ดลับอำยุยืน 100 ปี ชีวีมีสุข อสม. เน้นให้

กลุ่มน้ีเข้ำร่วมกิจกรรมในชุมชน เช่น กำรออกก�ำลังกำย

ร่วมกัน กำรจัดต้ังชมรมผูส้งูอำยเุพือ่พฒันำศักยภำพและ

ภูมิป ัญญำของผู ้สูงอำยุให ้เกิดประโยชน์ต ่อตนเอง 

ครอบครัว และชุมชน และสร้ำงคุณค่ำกำรด�ำเนินชีวิตให้

กับผู้สูงอำยุ
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 กลุ่มที่ 2 กลุ่มติดบ้ำน

หมำยถึง กลุ่มผู้สูงอำยุที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้ำง หรือต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกผู้อื่นเพียงบำงส่วน  

มีควำมจ�ำกัดในกำรด�ำเนินชีวิตในสังคม และเป็นกลุ่มผู้สูงอำยุที่มีโรคเรื้อรังที่ควบคุมไม่ได้มีภำวะแทรกซ้อน

ทำงด้ำนร่ำงกำย หรือทำงด้ำนจิตใจจนส่งผลต่อกำรรู้คิด กำรตัดสินใจ กำรปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันพื้นฐำน

ค�ำแนะน�ำกำรดูแลใส่ใจผู้สูงอำยุกลุ่มนี้ มีดังนี้

อสม. ร่วมกับคนในครอบครัว ดูแลและ ประเมินการทรงตัวและการเคล่ือนไหว ผู้สูงอำยุ โดย สังเกต 

กำรทรงตัวและกำรเคลื่อนไหวผู้สูงอำยุท�ำกิจกรรม เช่น ลุกจำกเก้ำอี้โดยไม่ใช้มือช่วย เดินในระยะ 10 ฟุต  

แล้วหมนุตวักลบัมำนัง่ ทีเ่ดมิ ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนักำรหกล้มของผูส้งูอำย ุซึง่มกัพบปัญำกำรหกล้มมำกในกลุม่น้ี กำรหกล้ม

มักเกิดจำก 2 กรณี คือ กำรล้มแบบพลำดหรือสะดุด และกำรล้มแบบลื่นไถล จึงควรส�ำรวจดูบริเวณที่อำจท�ำให้เกิด

ทั้ง 2 กรณี เช่น ห้องน�้ำ ทำงเดิน ฯลฯ 

และที่ส�าคัญ ท�าอย่างไรให้กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ออกมาร่วมกิจกรรมในชุมชนเพื่อให้กลับมาเป็นกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม

นอน 8 ชม.

กินกล้วย

ทุกวัน ยืดเหยียด

ร่างกาย

เป็นประจ�า

หางานอดิเรก

และให้ผู้สูงอายุ

ฝึกสมอง
เน้นโปรตีน

แร่ธาตุ

ทานต้ม/ย่าง/นึ่ง

ดื่มน�้า

6-8 แก้ว

ดื่มนม

ถั่วเหลือง

1 แก้ว
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 กลุ่มที่ 3 กลุ่มติดเตียง

หมำยถึง กลุ่มผู้สูงอำยุที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองในกำรด�ำเนินกิจวัตรประจ�ำวันได้ 

ต้องกำรควำมช่วยเหลือจำกผู้อื่นๆ ในเร่ืองกำรเคลื่อนย้ำย กำรปฎิบัติกิจวัตรพื้นฐำนประจ�ำวัน

อืน่ๆ มโีรคประจ�ำตวัหลำยโรคทัง้ทีค่วบคมุได้และควบคมุไม่ได้มกีำรเจบ็ป่วยเรือ้รงัมำยำวนำนและ

มีภำวะแทรกซ้อนจำกโรคที่เป็นอยู่

หลักการในการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในชุมชน 3 ข้อ คือ

1. ผู้ป่วยมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น สังเกตได้ง่ำยๆ จำกผู้ป่วยไม่มีกลิ่นปัสสำวะ ขำหนีบไม่แดง

2. ผู้ป่วยไปรักษำที่โรงพยำบำลน้อยลง เพรำะได้รับกำรดูแลอย่ำงดีจำกผู้ดูแลผู้ป่วยและ 

  ทีมหมอครอบครัว

3. ผู้ดูแลผู้ป่วยมีทุกข์น้อยลง มีเวลำไปท�ำงำนประกอบอำชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว

อสม. เป็นหนึ่งในองค์ประกอบส�ำคัญของ “ทีมหมอครอบครัว” ที่จะร่วมขับเคลื่อนภำรกิจกำรดูแลผู้สูงอำยุถึงบ้ำนและที่ส�ำคัญ 

ให้ก�ำลังใจและเสริมพลังแก่ครอบครัวผู้สูงอำยุในกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง โดยกำรให้ควำมรู้/ค�ำแนะน�ำให้ผู้สูงอำยุเข้ำถึงบริกำร 

ตำมชุดสิทธิประโยชน์ ทั้งในด้ำนบริกำรทำงกำรแพทย์และบริกำรด้ำนสังคม 

ส่วนใหญ่ผู้สูงอำยุท่ีมีปัญหำสุขภำพมำกๆ จะมีปัญหำโรคซึมเศร้ำ และ

ควำมเครียดทีเ่กดิขึน้จำกโรคภยัไข้เจ็บ อสม. สำมำรถแนะน�ำผูดู้แลในกำรคดักรอง

ภำวะซึมเศร้ำ และ ภำวะควำมเครียด ตำมแบบง่ำยๆ (หน้ำ 5) ถ้ำพบว่ำ ผู้สูงอำยุ

มีอำกำรดังกล่ำว ควรสร้ำงก�ำลังใจ และท�ำให้ผู้สูงอำยุเห็นคุณค่ำของตนเองใน

ครอบครัว
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กำรสร้ำงพลังผู้สูงอำยุในชุมชน : “ผู้สูงอำยุบ้ำนขุนยวม” 

อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้สูงอำยุ 60 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 663 คน 

ชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหำผู้สูงอำยุ โดยเฉพำะด้ำนสุขภำพกำยและใจ  

จงึคดิท�ำโครงกำรเพือ่ช่วยส่งเสรมิสขุภำพทีด่ใีห้แก่ผูสู้งอำย ุเพือ่ให้มสีขุภำพ

ร่ำงกำยท่ีแข็งแรง จิตใจที่แข็งแรงไม่เป็นภำระของครอบครัว โดยจัดตั้ง 

ชมรมผู้สูงอำยุบ้ำนขุนยวม ร่วมกันจัดกิจกรรมต่ำงๆ ที่ช่วยชะลอกำรเสื่อม

ของร่ำงกำย ช่วยให้กล้ำมเนือ้ เอน็ ข้อต่อ แขง็แรงและยดืหยุน่ ท�ำให้กระดกู

แขง็แรง ชะลอกำรเป็นโรคกระดกูพรนุ ทัง้ช่วยให้กำรเคลือ่นไหวและทรงตวั

ได้ดี ระบบขับถ่ำยท�ำงำนดีขึ้นแล้ว ที่ส�ำคัญสร้ำงรอยยิ้ม เสียงหัวเรำะ ได้

คลำยเหงำ รวมทัง้สร้ำงควำมสขุ ก�ำลงัใจทีจ่ะใช้ชีวติอยูก่บัลกูหลำนไปนำนๆ 

โดยใน 1 สัปดาห์ จะนัดรวมตัวกัน 3 วัน ท่ีวัด และหมู่บ้ำน  

เพื่อออกก�ำลังกำยด้วยกำรร�ำไม้พอง วันละ 30 นำที และต่อด้วยกำรร�ำวง 

กำรเต้นบำสโลบ นอกจำกนี้ยังมีกิจกรรมเข้ำวัดฟังธรรม สวดมนต์  

น่ังวิปัสสนำ น่ังสมำธิ ซึ่งช่วยส่งเสริมด้ำนสุขภำพจิตแก่ผู้สูงอำยุอีกด้วย  

และเมื่อสุขภำพจิตดี 

สุขภำพกำยท่ีดก็ีตำมมำ 

สำมำรถดูแลตัวเองได้ 

เป ็นกำรสร ้ำงคุณค่ำ 

กำรด�ำเนินชีวิตให้กับ 

ผู้สูงอำยุอีกด้วย

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้ำด้วย 2Q 

ค�าถาม ข้อค�าถาม มี ไม่มี

1 ใน 2 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำรวมวันนี้ท่ำนรู้สึก 

- หดหู่ เศร้ำ หรือท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่

2 ใน 2 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำรวมวันนี้ท่ำนรู้สึก 

- เบื่อ ท�ำอะไรก็ไม่เพลิดเพลินหรือไม่

• โดยมีอำกำรเหล่ำนี้ทุกวัน นำน 2 อำทิตย์ขึ้นไป
• ถ้ำค�ำตอบ “ไม่มี” ทั้ง 2 ค�ำถำม ถือว่ำ ปกติ ไม่เป็นโรคซึมเศร้ำ
• ถ้ำค�ำตอบ “มี” ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้อค�ำถำม หมำยถึง ผลกำรคัดกรองเป็นบวก 

คือเป็นผู้มีควำมเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้ำ 

แบบทดสอบว่ำ ตนเองมีภำวะควำมเครยีดหรอืไม่ (ST5 ) ค�ำถำม 5 ข้อ

ข้อที่
อาการหรือความรู้สึกที่เกิด 

ในระยะ 2-4 สัปดาห์

คะแนน
0

แทบไม่มี

1
เป็นบางครั้ง

2
บ่อยครั้ง

3
เป็นประจ�า

1 มปัีญหำกำรนอน นอนไม่หลบัหรอืนอนมำก
2 มีสมำธิน้อยลง
3 หงุดหงิด/กระวนกระวำย/ว้ำวุ่นใจ
4 รู้สึกเบื่อ เซ็ง
5 ไม่อยำกพบปะผู้คน

 การแปลผล คะแนน 0-4 เครียดน้อย  คะแนน 5-7 เครียดปำนกลำง
   คะแนน 8-9 เครียดมำก  คะแนน 10-15 เครียดมำกที่สุด

ที่มา : กรมสุขภำพจิต. คู่มือกำรด�ำเนินงำนสุขภำพจิตในชุมชน ส�ำหรับ อสม.  
ชุดปัญหำสุขภำพจิตที่พบบ่อย. (2558)
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           (รูป ก.)            (รูป ข.)              (รูป ค.)              (รูป ง.)

โดยทัว่ไป ปัญหำสขุภำพกำยของผูส้งูอำยใุนชมุชนทีพ่บบ่อยๆ 

จะเป็นเรื่อง ปัญหำปวดเข่ำ ข้อเข่ำเสื่อม ปัญหำช่องปำก ปัญหำกำร

มีพฤติกรรมสุขภำพที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นควรรู้วิธีกำรประเมินสุขภำพ

กำยของผู้สูงอำยุอย่ำงง่ำย ๆ และแนวทำงกำรดูแลตนเอง มีดังนี้

1. กำรวัดสมรรถภำพทำงกำย 3 ข้อ 

2. กำรคัดกรองโรคข้อเข่ำเสื่อม 5 ข้อ และแนวทำงกำรดูแล

ข้อเข่ำ 

3. ท�ำอย่ำงไร ไม่ให้ผู้สูงอำยุ ต้องสูญเสียฟันเพิ่มขึ้น

4. กำรประเมินพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภำพ 

5. อำหำรที่เป็นประโยชน์ของผู้สูงอำยุ : กล้วยน�้ำว้ำ

① แบบทดสอบสมรรถภำพทำงกำย (ในกลุ่มผู้สูงอำยุติดสังคม)
1. ลุก-นั่ง เก้าอี้ ภายใน 30 วินาที : วัดกล้ำมเนื้อส่วนบน
   - นั่งตรงกลำงเก้ำอี้ หลังตรง เท้ำทั้งสองอยู่บนพื้น มือทั้งสองกอดอก (รูป ก.)
   - ลุกขึ้นยืนตรง (รูป ข.) แล้วนั่งลงทันที 
   - พยำยำมลุก-นั่ง ให้ได้จ�ำนวนครั้งมำกที่สุด 
เกณฑ์มาตรฐาน  ลุกนั่งได้เท่ากับหรือมากกว่า 8 ครั้ง
จ�ำนวนที่ท�ำได้ …………..… ครั้ง   £ ได้มำตรฐำน   £ ไมไ่ด้มำตรฐำน
2. มือไขว้หลังแตะกัน  (มือขวาอยู่บน) : วัดควำมอ่อนส่วนบน
   - ลุกขึ้นยืนตรง (รูป ข.) แล้วนั่งลงทันที 
   - พยำยำมลุก-นั่ง ให้ได้จ�ำนวนครั้งมำกที่สุด 
เกณฑ์มาตรฐาน ระยะห่างระหว่างปลายนิ้วกลางทั้งสองข้าง โดยผู้ชำยมีระยะห่ำง 
น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 10 ซม. ส่วนผู้หญิง ระยะห่ำงน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 5 ซม. 
ระยะห่ำง …………..… ซม.    £ ได้มำตรฐำน   £ ไมไ่ด้มำตรฐำน 
(ถ้ำนิ้วและมือสำมำรถทับกันได้ ถือว่ำระยะห่ำง 0 ซม.)

3. วัดภาวะเปราะบาง  (ควำมแข็งแรงก�ำลังขำ) :
   - ให้ผู้สูงอำยุเดินเป็นเส้นตรง ระยะทำง 4.5 เมตร แล้วจับเวลำเมื่อเริ่มเดิน
เกณฑ์มาตรฐาน  ใช้เวลำเท่ำกับหรือน้อยกว่ำ 7 วินำที
เวลำ …………..… วินำที  £ ได้มำตรฐำน   £ ไมไ่ด้มำตรฐำน

หำกท�ำไม่ได้ตำมเกณฑ์ 3 ข้อ ควรแนะน�ำให้ผู้สูงอำยุเดินหรือออกก�ำลังกำย  

ยืดเหยียดกล้ำมเนื้อทุกวัน

บทที่ 2
กำรประเมินสุขภำพกำย..... และดูแลสุขภำพตนเอง
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อาการส�าคัญของโรค ข้อเข่าเสื่อม
1. ข้อเข่ำฝืดตึงหลังตื่นนอนตอนเช้ำ หรือเคลื่อนไหวล�ำบำก

2. เสียงดังกรอบแกรบในข้อเข่ำขณะเคลื่อนไหว

3. กดเจ็บที่กระดูกข้อเข่ำ

4. ข้อใหญ่ผิดรูป

5. มีอำกำรปวด เจ็บแปล็บ เวลำเคลื่อนไหว

② คุณเสี่ยงเป็น
โรคข้อเข่ำเสื่อม หรือยัง?

ข้อแนะน�ำในกำรถนอมข้อเข่ำ
หลีกเล่ียงท่ำท่ีเป็นอันตรำยต่อเข่ำ 
เช่น กำรนัง่ พบัเพยีบ คุกเข่ำ ขดัสมำธิ 
นัง่ยองๆ ควรใช้ห้องส้วมแบบชกัโครก

ลดอำกำรปวดและเกรง็ของกล้ำมเนือ้
รอบเข่ำ โดยใช้ควำมร้อนประคบ

ใช้แผ่นรองด้ำนในรองเท้ำและ 
สนับเข่ำ เพื่อช่วยพยุงและลดแรง
กระทบต่อเข่ำ

ควบคุม
น�้ำหนักตัว

บริหำร
กล้ำมเนื้อต้นขำ

ใช้ไม้เท้ำช่วยเวลำเดิน
เพื่อแบ่งเบำแรงที่
กระท�ำต่อเข่ำ

นั่งและยกขำวำงบนเก้ำอี้
พยำยำมเหยียดเข่ำตรง
โดยกำรเกร็งลูกสะบ้ำ
นับ 1-10 หรือเท่ำที่ท�ำได้
กำรบริหำรท่ำนี้เหมำะส�ำหรับ
ผู้ที่ยังมีอำกำรปวดเข่ำ

นั่งชิดเก้ำอี้ เหยียดเข่ำตรง 
เกร็งค้ำงนับ 1-10 
หรือเท่ำที่ท�ำได้ แล้ว
เอำลงนับเป็น 1 ครั้ง 
ท�ำสลับข้ำง

นอนหงำย เอำหมอน
เล็กๆ วำงใต้เข่ำ เกร็ง
สะบ้ำ เหยียดเข่ำตึงนับ 
1-10 ท่ำนี้เป็นท่ำพื้นฐำน
ท�ำได้ง่ำยสำมำรถท�ำได้
แม้มีอำกำรปวดเข่ำ

ยืนพิงก�ำแพง ให้เท้ำห่ำง
ก�ำแพงเล็กน้อยไม่ต�่ำกว่ำ
ระดับเข่ำ แล้วยืดตัวขึ้น

กำรบริหำรเพื่อเพิ่ม
ก�ำลังกล้ำมเนื้อ
เหยียดสะโพก ในท่ำยืน
แตะขำไปข้ำงหลัง

นั่งไขว้ขำ โดยขำบน
กดลง และขำล่ำงเหยียด
ขึ้น เกร็งนับ 1-10 และ
สลับข้ำงเช่นกัน ท่ำนี้
ช่วยให้กล้ำมเนื้อหน้ำขำ
และท้องขำแข็งแรงขึ้น

6
ท่ำบริหำร
พิชิตข้อเข่ำเสื่อม

1

2

3

46

5

ที่มา 6 ท่าบริหารพิชิตข้อเข่าเสื่อม : โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์

รูปกระดูกข้อเข่า

กระดูกต้นขา

กระดูกแข้ง

กระดูกสะบ้า
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ส�าหรับผู้สูงอายุท่ีมีกล่ินปาก : ภกญ.ดร.สุภำภรณ์ ปิติพร ได้เขียน
แนะน�ำว่ำ ให้กินกล้วยสุก หลังตื่นนอนแล้วจึงค่อยแปรงฟัน ท�ำอย่ำงนี้
ประมำณ 1 สัปดำห์ กลิ่นปำกจะหำยไป เนื่องจำกกล้วยมีสรรพคุณทำง
ยำสำมำรถรักษำโรคท้องเสีย ท้องผูก และโรคกระเพำะ ซึ่งอำจเป็นต้น
เหตุของกลิ่นปำก 

• อบรม “ฟันดีที่บั้นปลาย”

• รณรงค์ ดูแลสุขภาพช่องปาก

• ผู้สูงอายุตรวจฟัน และส่งมารักษาที่ รพ.

1) ตรวจสุขภำพช่องปำกอย่ำงน้อยปีละครั้ง 
2) ดูแลอนำมัยช่องปำกอย่ำงเหมำะสม ด้วยสูตร 2 : 2 : 2 ได้แก่  

แปรงฟันอย่ำงน้อยวันละ 2 ครั้ง (และแปรงลิ้นร่วมด้วย) นำนครั้งละ 2 
นำที และงดกินอำหำรหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง และควรใช้ไหมขัดฟัน หรือ 
แปรงซอกฟันอย่ำงน้อย วันละ 1 ครั้ง

③ ท�ำอย่ำงไร ไม่ให้ผู้สูงอำยุต้องสูญเสียฟันเพิ่นขึ้น

ตัวอย่าง การจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพช่องปากของชมรมผู้สูอายุในชุมชน

1

2

3

6
5

4

7

7 ปัญหา
เรื่องช่องปาก
“ผู้สูงอายุ”

แผล/มะเร็ง
ช่องปาก

สภาวะ
น�้าลายแห้ง

ฟันผุและ
รากฟันผุ

สูญเสียฟัน
และปัญหาการใส่

ฟันปลอม

สภาวะ
ช่องปากที่สัมพันธ์

กับโรคเรื้อรัง
ในร่างกาย

โรคปริทันต์
อักเสบ

ฟันสึก
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④ กำรประเมินพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภำพ... ผู้สูงอายุ ควรปรับพฤติกรรมสุขภาพให้ได้มากที่สุด ทั้ง 8 ข้อ เพื่อน�าไปสู่การมีสุขภาพดี

พฤติกรรมสุขภาพที่มีผลต่อสุขภาพ ท�าได้ ท�าได้บ้าง ท�าไม่ได้

1. ดื่มน�้ำให้เพียงพอต่อวัน อย่ำงน้อย 6-8 แก้ว    

2. ลดกำรกิน หวำน มัน เค็ม เช่น ลดกำรเติมน�้ำตำล หรือน�้ำปลำ เวลำปรุงอำหำร หรือ กินอำหำรมันๆ น้อยลง เป็นต้น    

3. ลดหรืองด น�้ำอัดลม น�้ำหวำน กำแฟ ชำ โอวัลติน    

4. ลดหรืองด ผงชูรส และเครื่องปรุงรส (เนื่องจำกมีสำรโซเดียมสูง ส่งผลให้เกิดปัญหำควำมดันโลหิตสูงในผู้สูงอำยุ)    

5. กินกล้วยทุกวัน อย่ำงน้อย วันละ 1-2 ลูก หรือ กินข้ำวกล้อง    

6. ควรนอนหลับประมำณ 6 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน (ระยะเวลำกำรนอน ไม่ส�ำคัญเท่ำกับคุณภำพของกำรนอนหลับ)    

7. ออกก�ำลังกำยสม�่ำเสมอ ได้แก่ เดิน วิ่ง หรือเคลื่อนไหวร่ำงกำย อย่ำงน้อยวันละ 30 นำที หรือ สัปดำห์ละ 3 ครั้ง    

8. รู้วิธีกำรจัดกำรควำมเครียด และท�ำจิตใจให้สงบ    

ปาท่องโก๋

ไก่ทอด

ขาหมู พิซซ่า

แฮมเบอร์เกอร์

เฟรนช์
ฟราย

กินน�้ามัน (ประกอบอาหาร)
ไม่เกิน 6 ช้อนชา ต่อวัน

ข้าวโพดหวาน 1 ฝัก
น�้าตาล 9 ช้อนชา

ไอศกรัม 1 ลูก (120 กรัม)
น�้าตาล 9 ช้อนชา (35.5 กรัม)

ขนมหวาน 1 ถ้วยเล็ก
น�้าตาล 4-6 ช้อนชา

คุกกี้ 3 ชิ้น
น�้าตาล 2.75 ช้อนชา (11  กรัม)อาหารตากแห้ง ปลาร้า ปลาส้ม

อาหารหมักดอง

ในหนึ่งวันไม่ควรกินน�้ำตำลเกิน 6 ช้อนชำ (24 กรัม)

หลีกเลี่ยง
นิสัยยังไม่ชิม ก็เติมน�้าปลา!!

ใช้น�้าปลาไม่เกิน 3 ช้อนชา ต่อวัน

หลีกเลี่ยง อาหารรสเค็มทุกชนิด

“กินจืดยืดชีวิต”
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⑤ อำหำรที่เป็นประโยชน์ของผู้สูงอำยุ : กล้วยน�้ำว้ำ
 กล้วยน�้ำว้ำ เป็นผลไม้ท่ีมีสำรอำหำรครบถ้วน มีโปรตีน คำร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่  
วิตำมิน และยังมีสำรต้ำนอนุมูลอิสระชะลอควำมแก่ ป้องกันมะเร็ง กล้วยยังช่วยคลำยเครียด 
จำกกำรที่กรดอะมิโนทริปโทเฟนในกล้วย เปลี่ยนเป็นเซโรโทนิน ซึ่งเป็นสำรช่วยให้เกิดอำกำร 
ผ่อนคลำย และรู้สึกมีควำมสุข กล้วยน�้ำว้ำห่ำมและสุก มีธำตุเหล็กสูง ช่วยสร้ำงเม็ดเลือดแดง  
ป้องกันโรคโลหิตจำง มีวิตำมินซีช่วยบ�ำรุงกระดูก ฟัน และเหงือกให้แข็งแรง

ที่มา : สุภำภรณ์ ปิติพร. กล้วย : อำหำรเป็นยำรักษำปำกท้อง. หมอชาวบ้าน ปีที่ 38 มีนาคม 2560, 10-18.

ที่มำ : ส�ำนักสื่อสำรและตอบโต้ควำมเสี่ยง กรมอนำมัย. 
เคล็ดลับกล้วย…กล้วย ช่วย สุขภำพ. กรุงเทพฯ : ชุมนุม
สหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย. 2558.

กำรกินกล้วยห่ำม : เลือก
เปลือกยังเขียวประมำณ 20 %  
จะมีสำรโพแทสเซียมสูง เพิ่ม 
กำกใยในกำรขับถ่ำย และมีสำร 
เซโรโทนนิสงูมำก ท�ำให้หลบัสบำย
กินตอนเช้ำ 2 ลูก ร่วมกับด่ืมน�้ำ  
1 แก้ว ก่อนกินข้ำว และอำจกิน
ตอนเย็นอีก 1 ลูกก็ได้ (ปกติกล้วย
จะมีแคลเซยีม แต่ถ้ำน�ำไปป้ิง หรอื 
ต้ม จะมแีคลเซยีมสงูสดุ เมือ่มนัถกู

ควำมร้อน)

อ้างอิงจาก ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนำรังสรรค์ 

ดิบ
แก้โรคกระเพาะ
มีสำรฝำดสมำนชื่อแทนนิน

ช่วยป้องกันผนังกระเพำะ 

ล�ำไส้ จำกเชื้อโรคและของ

รสเผ็ดจัด ฝำน อบ บดผง 

ชงกับน�้ำดื่ม เคลือบ

กระเพำะ

ห่ำม แก้ท้องเสีย
ชดเชยธำตุโพแทสเซียม

ที่ร่ำงกำยเสียไป สุก
เป็นยาระบาย

แก้ท้องผูก
มีสำรเพ็กตินอยู่

มำก ช่วยเพิ่มกำก

ในล�ำไส้ หำกกิน

กล้วยโดยเคี้ยว

หยำบๆ จะท�ำให้

ท้องอืด จุกแน่น

งอม ต้านมะเร็ง ท�ำให้เม็ดเลือดขำวเพิ่มขึ้น 

เพิ่มภูมิต้ำนทำนของร่ำงกำย และสร้ำงสำรต้ำนมะเร็ง TNF

ประโยชน์กล้วยน�้ำว้ำ

คุณค่ำทำงโภชนำกรของกล้วยน�้ำว้ำ
1 ผลเล็ก (40 กรัม)

พลังงำน (กิโลแคลอรี) 59

คำร์โบไฮเดรต (ก.) 14.2

น�้ำตำล (ก.) 9

เส้นใยอำหำร (ก.) 0.9

โปรตีน (ก.) 0.4

ไขมัน (ก.) 0.08

แคลเซียม (ก.) 2.8

เหล็ก (มก.) 0.3

โพแทสเซียม (มก.) 128

ฟอสฟอรัส (มก.) 17

เอ (มคก. อำร์อี) 3.6

เบตำแคโรทีน (มก.) 22

บี 1 (มก.) 0.016

บี 2 (มก.) 0.008

บี 3 (มก.) 0.56

ซี (มก.) 4
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บทที่ 3
กำรจัดกำรควำมเครียดในผู้สูงอำยุ
       ผู้สูงอำยุมำกกว่ำร้อยละ 50 ได้รับควำมทุกข์ทรมำนจำกกำรนอนไม่หลับ

เน่ืองจำกมีควำมเครียดและปัญหำโรคภัยไข้เจ็บส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของตนเอง 

และครอบครวั ดงันัน้ อสม. จ�ำเป็นต้องรูวิ้ธใีห้ค�ำแนะน�ำจดักำรควำมเครยีดให้กบั

ผู้สูงอำยุ ดังนี้
 

ควำมเครียด คือ อะไร ????
ขั้นตอนที่ 1  ยกแก้วน�้ำขึ้น แล้วถำมทุกคนในห้องว่ำ มันมีน�้ำหนักเท่ำไร   

ขั้นตอนที่ 2 ให้ทุกคนช่วยกันตอบน�้ำหนักเท่ำไร (กี่ขีด หรือ กี่กรัม)  

และ คุณคิดว่ำมันหนักหรือไม่ (คิดว่ำถือแก้วไหวมั้ย)

ขั้นตอนที่ 3 ค�ำตอบ ไม่ได้อยูท่ีน่�ำ้หนกัของน�ำ้ในแก้ว แต่มนัอยูท่ีว่่ำ เรำ

จะถือมันนำนแค่ไหน ถ้ำถือแก้วเพียง 1 นำที ไม่มีปัญหำ  

แต่ถ้ำถือนำน 1 ชั่วโมง คุณจะรู้สึกปวดแขน แต่ถ้ำถือทั้ง

วัน แขนของคุณจะเป็นอัมพำต รู้สึกเคลื่อนไหวไม่ได้  น�้ำ

หนักของน�้ำ ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่เรำรู้สึกหนัก คือ

เวลำที่ถือแก้วต่ำงหำก

ควำมสุขอยู่รอบตัวเรำ 
อยู่ที่เรำจะหำเจอหรือไม่

 อันดับแรกต้อง “หยุดให้เป็น และ พอใจให้ได้” 
 กำรมองทุกอย่ำงในแง่บวก

 กำรรูจั้กให้ ไม่ว่ำสิง่ของ เงนิ หรอืควำมเมตตำกรณุำ

ต่อกัน ให้อภัยทั้งตัวเองและคนอื่น สิ่งเหล่ำน้ี 

ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัย ท�ำให้เรำมีควำมสุข

 กำรปล่อยวำงให้ได้ ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว และที่

ก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนำคต

การแบกที่หนักที่สุด คือ...

การแบก “จิต” ที่ไม่รู้จัก

“ปล่อยวาง”

ควำมเครียด หรือสิ่งที่เรำกังวลในชีวิต 
เปรียบเช่นเดียวกับแก้วน�้ำที่เรำถือไว้  
ถ้ำคิดถึงมันบำงขณะก็ไม่เป็นปัญหำ  
แต่ถ้ำคิดถึงมันนำนข้ึน มันก็อำจท�ำให้
เรำเจบ็ปวด ยิง่ถ้ำคดิถงึมนัทัง้วัน มนัจะ
ท�ำให้เรำยิ่งเจ็บปวด และไม่สำมำรถ 
ท�ำอะไรได้เลย จงจ�ำไว้ให้เรียนรู้ที่จะ 
.........วำงแก้วลง
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กำรท�ำสมำธิ เพื่อท�ำให้จิตใจสงบ

± รู้จักปล่อยวำงเสียบ้ำง ± ท�ำจิตใจให้สงบ วันละ 10-15 นำที ± สวดมนต์ให้สม�่ำเสมอ ทุกวัน

ตัวอย่ำง : สมำธิแบบ SKT ใช้ท่ำที 1 และ ท่ำที 2 มีประโยชน์ช่วยลดควำมดันโลหิตได้

ผู้ที่เริ่มต้นฝึก
สูดลมหำยใจเข้ำ-ออก
20 รอบ
ลมหำยใจ

ผู้ที่ฝึกช�ำนำญแล้ว
สูดลมหำยใจเข้ำ-ออก
30-40 รอบ
ลมหำยใจ

หลับตำ หำยใจเข้ำทำงจมูกลึกๆ
กลั้นลมหำยใจไว้นับ 1-3

แล้วผ่อนลมหำยใจออกทำงปำกช้ำๆ

ชูมือ 2 ข้ำงขึ้นประกอบกัน ให้ต้นแขนแนบหู
สูดลมหำยใจตำมรอบ

แล้วปล่อยมือลงช้ำๆ นับ 1-30

ประโยชน์ของท่านี้
ขับของเสียออกจำกร่ำงกำย ลดควำมดันโลหิต

และผ่อนคลำยกล้ำมเนื้อ

ประโยชน์ของท่านี้
ลดควำมดันโลหิต ลดน�้ำตำลในผู้ป่วยเบำหวำน

หมายเหต ุผู้สูงอำยุสำมำรถฝึกท่ำ SKT 2 ในท่ำนอนได้

SKT สมำธิบ�ำบัด
ท่าที่ 1

ท่าที่ 2

หำยใจเข้ำ
หำยใจเข้ำ

หำยใจออก
หำยใจออก

ที่มา : รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล. 

ดูรำยละเอียดได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=lPAPUhVqMHQ
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กำรใช้ เกมส์ “โดมิโน” เพื่อฝึกสมอง และสร้ำงควำม
สนิทสนมกันในกลุ่ม

เกมส์ “โดมิโน”
อุปกรณ์ : จ�ำนวนเบี้ย 28 ชิ้น (ชิ้นละ 2 รูป) ประกอบด้วยรูปภำพ 7 รูป 

เช่น รูปสัตว์ (ปู สิงโต นกฮูก) รูปผลไม้ (สัปปะรด) รูปหนังสือ รูปสถำนที่ 

(วัด) และรูปอำหำร (ไอศครีม)

วิธีเล่น : 

- ผู้เล่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แจกตัวเบี้ยให้เท่ำกันทุกคน คนละ 4 เบี้ย

-  เบี้ยที่เหลือไว้กองกลำง และคว�่ำลงหมดแล้วหงำยเบี้ย 1 ตัว  

จำกกองกลำง 

-  ผู้ที่ได้รับแจกเบี้ยก่อนเป็นผู้เล่นก่อน โดยทิ้งตัวเบี้ยต่อแต้มหัวหรือท้ำย 

ถ้ำผู้เล่นไม่ สำมำรถทิง้ตวัเบีย้ต่อแต้มหัวหรอืท้ำย ให้หยบิตัวเบีย้ท่ีหงำย

จำกกองกลำงขึ้น 1 เบี้ย ถ้ำยังไม่สำมำรถต่อได้อีก ให้บอกผ่ำน  

(ผู้เล่นจะมีเบี้ยเพิ่ม)

-  ผู ้เล่นคนต่อไปต้องพยำยำมท้ิงตัวเบี้ยต่อแต้มต่อจำกผู้เล่นคนก่อน 

ตำมล�ำดับ โดยเล่นตำมกติกำเหมือนผู้เล่นคนแรก 

-  ผู ้ที่ต่อแต้มได้หมดก่อน ถือว่ำเป็นผู้ชนะ ในกรณีที่ต่อไม่หมดให้ใช้ 

วธินัีบเบีย้ทีถ่อืไว้ในมอืแทน ผูใ้ดทีม่จี�ำนวนเบีย้น้อยท่ีสดุถอืว่ำเป็นผูช้นะ 

วิธีออกก�าลังกาย “สมอง” ง่ายสุดๆ!

สมองคนเราก็เหมือนกล้ามเนื้อ

ถ้าออกก�าลังด้วยการกระตุ้นประสาท

สัมผัสทั้งห้าเสมอๆ ก็จะยังท�างานได้ดี

แม้ว่าจะอายุมากแล้วก็ตาม

  พูดคุยกับเพื่อนใหม่
คุยกับเพื่อนที่ไม่สนิท 

  เพื่อเติมข้อมูลใหม่ๆ ให้สมอง  

ทั้งลักษณะใบหน้า เสียงพูด 

หรืออุปนิสัย

เปลี่ยนวิธี

   การเดินทาง
เพราะวิว กลิ่น และเสียง

ของเส้นทางใหม่ จะช่วยกระตุ้น

สมองใหส้ร้างแผนที่เส้นทาง

ชุดใหม่ขึ้น

  หัดใช้มือทั้ง  
     2 ข้าง
หากิจกรรมที่ต้องใช้มือ

ประสานกัน เช่น เย็บผ้า

พรวนดิน จะช่วยให้สมอง

ทั้ง 2 ซีก ถูกกระตุ้นและ

ท�างานดีขึ้น

นับเลขถอยหลัง 
  แทนที่จะนับ 1, 2, 3 ธรรมดา ลองเปลี่ยน

   มานับเลขถอยหลังจาก 100, 99, 98 ดูบ้าง

 หลังตาฟังและดม
หลับตาฟังเพลงแล้วจดจ่อกับดนตรี

หรือสูดกลิ่นผลไม้แล้วลองทายกัน

เพื่อฝึกทักษะการฟัง

และการดมกลิ่น

 ปั้นดิน 
น�้ามันเล่น

เพราะการปั้นตุ๊กตา

ด้วยดินน�้ามัน จะช่วย

กระตุ้นประสาทสัมผัส 

ทางผิวหนังให้ได้

รับรู้มากขึ้น

เดินถอยหลัง
พยายามเดินถอยหลัง
เปลี่ยนบรรยากาศ

แทนการเดินไป
ข้างหน้าอย่างเดียว

1.

2.

5.

4.

6.

3.

7.

ที่มา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
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