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จ�านวน 15,000 เล่ม

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด



อสค. 
เป็นผู้ท�ำงำนดูแลสุขภำพของครอบครัวตนเอง ด้วยควำมรัก

เป็นผู้มีจิตวิญญำณอำสำสมัคร มีคุณธรรม จริยธรรม

ในกำรให้มำกกว่ำกำรรับเป็นพื้นฐำน 

ถือเป็นหน้ำที่ของตนเองในกำรดูแลสุขภำพ

โดยไม่รับค่ำตอบแทนใดๆ และไม่หวังสิ่งตอบแทน

รวมถึงจะไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนใดๆ

นอกเหนือไปจำกกำรได้ช่วยเหลือคนในครอบครัว

และผู้อื่นให้พ้นทุกข์ มีควำมสุขและมีสุขภำพดี

ด้วยจิตเมตตำเป็นส�ำคัญ
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ค�าน�า
 
 ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลกและประเทศ
สมาชิกทั่วไปว่า เป็นประเทศท่ีสร้างระบบการสร้างความรู้ในชุมชน เพื่อให้คน 
มีความรู้เรื่องสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับชุมชน 
ได้เป็นอย่างดี ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 ส่วนในระดับครอบครัว ซึ่งเป็นแกนกลางของสังคมที่เป็นรากฐาน
ส�าคัญยิ่งต่อการด�ารงชีวิตหากมีการสร้างเครือข่ายความรู้ด้านสุขภาพต่อยอด
จากชุมชนเข้าสู ่ครัวเรือน จะท�าให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการ
วิเคราะห์และจัดการปัจจัยเสี่ยง ภัยสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพคนใน
ครอบครัวตนเองได้
 ครอบครัวเป็นกลุ ่มบุคคล ท่ีมีความผูกพันและใช้ชีวิตร ่วมกัน 
มีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพ่ีน้อง ซึ่งแต่ละคน 
จะมีพฤติกรรมสุขภาพที่แตกต่างกัน มีปัญหาด้านสุขภาพที่อาจจะเหมือนกันหรือ
ต่างกันแล้วแต่สุขภาวะของแต่ละบุคคล การที่จะท�าให้ครอบครัวนั้นๆ มี
สุขภาพดี มีชีวิตยืนยาว และสามารถอยู ่ในสังคมได้อย่างปกติสุขนั้น  
จะต้องได้รับการดูแล แนะน�า ส่งเสริม ป้องกัน จัดการความเส่ียงและ 
ภัยสุขภาพ ไม่ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพขึ้น หากมีผู้ป่วยหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงใน
ครอบครัวต้องได้รับการดูแล ซึ่งบุคคลที่ดีและเหมาะสมที่สุดก็คือ สมาชิกใน
ครอบครัวนั้นๆ เอง
 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้ด�าเนินงาน
อาสาสมัครประจ�าครอบครัว (อสค.) ด้วยการน�าลูก หลาน ญาติ พี่น้องหรือ
สมาชิกในครอบครัว รวมถึงเพื่อนบ้านหรือบุคคลที่ครอบครัวไว้วางใจ ให้มา
เป็นผู้ดูแลสุขภาพของครอบครัว น�ามายกระดับ ปรับทัศนคติ และเพ่ิมเติม
ความรู้ร่วมกับการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มากขึ้น เพื่อน�าบุคลากรเหล่านั้น
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มาเป็นพลังและเป็นเครือข่ายเข้าสู่ครัวเรือน ให้มีคนรู้วิธีในการดูแลสุขภาพ
คนในครอบครัวได้ โดยการเรียนรู้จากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข จิตอาสา และ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้น 
ให้มีการดูแลสุขภาพระดับครอบครัวหรือการส่งเสริมให้ครอบครัวมีศักยภาพ
ในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยให้ อสค. แสดงบทบาท สมาชิกในครอบครัว 
มีการประพฤติปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง และเกิดผลจากการประพฤติ
ปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว เช่น สมาชิกในครอบครัว 
ที่มีภาวะไตเร้ือรัง ลดระยะการป่วยจากระยะท่ี 4 เป็นระยะที่ 3 หรืออยู่ใน
ภาวะคงที่ระยะที่ 4 หรือครอบครัวท่ีมีสมาชิกป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานสามารถคุมความดัน เบาหวานได้ 
ไม่มีภาวะแทรกซ้อน หรือครอบครัวที่มีผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ช่วยเหลือ 
ตัวเองมากขึ้น หรือลดการติดเตียงมาเป็นติดบ้านมากขึ้น จึงได้จัดท�าคู่มือ 
อสค. ขึ้น เพื่อใช้งานการดูแลสุขภาพครอบครัวเพื่อดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้จัดท�า
คู ่มือ อสค. ในการดูแลสุขภาพครอบครัว เพื่อดูแลผู ้สูงอายุระยะยาว  
ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น ลดการติดเตียงมาเป็นติดบ้าน และ 
มีสังคมมากขึ้น หวังว ่าเอกสารฉบับนี้จะเป ็นประโยชน์กับอาสาสมัคร 
ประจ�าครอบครัว (อสค.) ท่ีจะน�าไปใช้เพื่อการดูแลครอบครัวให้มีสุขภาพดี 
มีชีวิตยืนยาว มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นพลัง
ในการเสริมการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ตุลาคม 2559

 



คู่มือ อาสาสมัครประจ�าครอบครัว (อสค.)
กลุ่มดูแลผู้สูงอายุ (LTC) 7

สารบัญ

  หน้ำ
ส่วนที่ 1  อำสำสมัครประจ�ำครอบครัว (อสค.) 9
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ไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดี
เท่ากับเราดูแลตัวเราเอง

เรื่องสุขภาพ

ส่วนที่ 1
อาสาสมัครประจ�าครอบครัว

(อสค.)
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การดูแลสุขภาพ
ระดับครอบครัว 

“คนในแต่ละครอบครัว 
ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด

ที่จะท�าหน้าที่ในการดูแลสุขภาพ
คนในครอบครัวของตนเอง”
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มาเป็น อสค. ดูแลสุขภาพ
คนในครอบครัวเรากันเถอะ

อาสาสมัครประจ�าครอบครัว 
หรือ อสค. คือ คนในครอบครัว 

ของแต่ละครอบครัว 
หรือเพื่อนบ้านที่ได้รับการคัดเลือก
และผ่านการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก�าหนด 

ให้มาท�าหน้าที่ดูแลสุขภาพ
ของสมาชิกในครอบครัวตนเอง
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อสค. มีบทบาทหน้าที่ 3 ประการหลัก คือ

อสค. ต้องท�าอะไร

3.
ประสานงานพัฒนา

สุขภาพครัวเรือน และ
เป็นเครือข่ายใยแมงมุม
กับ อสม. โดยไม่ซ�้าซ้อน

บทบาทกัน

1.
เป็นแกนน�าปฏิบัติตน

ด้านสุขภาพท่ีมีพฤติกรรม
เป็นแบบอย่างให้ครอบครัว
และเป็นผู้ดูแลสุขภาพของ

คนในครอบครัวตนเอง 

2.
ถ่ายทอดความรู้ให้

คนในครอบครัวตนเอง
และช่วยเหลือผู้ท่ีอยู่ใน

ภาวะพ่ึงพิง
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การดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ

สถานการณผ์ูสู้งอายุในประเทศไทย

พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2553

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2574

พ.ศ. 2579

พ.ศ. 2583

เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

มีผู ้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไปเพิ่มข้ึนจาก 10.3% เป็น 11.8%

ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ 10,783,380 คน (คิดเป็น 16.5%)

คาดว่าจะมีผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนอีก 20%

ผู้สูงอายุจะเพิ่มข้ึนเป็น 27%

ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุสูงถึง 1 ใน 3
ของประชากรทั้งประเทศ

ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุสูงท่ีสุดในอาเซียนถึง 33%
(องค์การสหประชาชาติ (UN) ประเมินไว้)

ส่วนที่ 2
การดูแลสุขภาพครอบครัว
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กลุม่ของผูสู้งอายุ

กลุ่มผู้สูงอายุ จ�าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มติดสังคม

มีสุขภาพดี และสามารถ

อยู่ตามล�าพังได้

มีจ�านวน 7,961,690 คน

คิดเป็นร้อยละ 79.5

กลุ่มติดบ้ำน

ต้องการผู้ช่วยเหลือ

ดูแลในชีวิตประจ�าวัน

มีจ�านวน 1,902,795 คน

คิดเป็นร้อยละ 19

กลุ่มติดเตียง
ต้องการการดูแลระยะยาว

ด้านการแพทย์ รักษาพยาบาล 
และสวัสดิการสังคม 

มีจ�านวน 150,220 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.5 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
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สร้ำงชุมชน
ที่น่ำอยู่

l ซ่อมบ้าน
 ให้ผู้สูงอายุ
l สร้างบ้าน
 ให้ผู้สูงอายุ

คุณภาพชีวิตทีด่ีของผูสู้งอายุ

 การดูแลผู้สูงอายุ จ�าเป็นต้องมีใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ 

สังคม และสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะ

ดา้นสุขภาพ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม

สุขภำพที่ดี
ทั้งกำย จิต
และปัญญำ

ท�ำให้ผู้สูงอำยุ
เกิดสมดุลชีวิต

มีงำนท�ำ
เพื่อตนเอง

ให้เกิดมีรำยได้

ผู้สูงอำยุต้องอยู่
ในสังคมอย่ำงมี

ควำมมั่นคง

l สร้างหลัก
 ประกันรายได้
 - ขยายโอกาส
  การท�างาน
 - สนับสนุนให้มี
  การจ้างงาน
  อย่างต่อเนื่อง
l สร้างกลไก
 การออม

l บ�าเพ็ญประโยชน์
 เพื่อสังคม
 รวมกลุ่มกัน
 จัดกิจกรรม
 ไม่อยู่โดดเดี่ยว
l ได้รับการคุ้มครอง
 สิทธิที่พึงได้
 และมีส่วนร่วม
 กับชุมชน

ดา้นสิง่แวดลอ้ม
และบริการ
สาธารณะ

คุณภำพชีวิตที่ดี 4 มิติ

สุขภำพดี สังคมดี

มีอำชีพ สภำพแวดล้อมดี

อยู่อย่ำงมีควำมสุข
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 ในปัจจุบันประเทศไทยมีจ�านวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน

จ�านวนผู้สูงอายุท่ีมีข้อจ�ากัดในการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน (ติดบ้าน) และ 

ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ติดเตียง) ก็มีมากขึ้นตามไปด้วย จ�าเป็นต้องมี 

ผู้ดูแลในครอบครัวที่มีความรู ้ และแนวทางการดูแลท่ีถูกต้อง กระทรวง

สาธารณสุขได้ด�าเนินการจัดการเรียนรู้ฝึกปฏิบัติ ให้ความรู้แก่สมาชิกในครอบครัว

ที่คัดเลือกมาเป็นอาสาสมัครประจ�าครอบครัว (อสค.) เพื่อให้สามารถดูแล 

ผู้สูงอายุได้ถูกต้อง และเหมาะสม

 ส่วนผู้สูงอายุติดสังคม กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งเสริมให้มีส่วนร่วม 

ในการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว เพื่อให้ผู ้สูงอายุให้ดูแลตนเองได้  

และสามารถน�าความรู ้ท่ีได้รับไปช่วยเหลือและดูแลคนในครอบครัวและ 

เพื่อนผู้สูงอายุด้วยกันเองที่ติดบ้าน ติดเตียง ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและ

กลับมาพึ่งตนเองได้
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การสง่เสริมสุขภาพผูสู้งอายุ

1. อาหารและโภชนาการส�าหรับผูสู้งอายุ

 ในวัยผู้สูงอายุ จะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่ายกาย จิตใจ และสังคม 
โดยเฉพาะทางร่างกาย แต่คง ไม่เท่ากันทุกคน ท�าให้ประสิทธิภาพการท�างาน
ของอวัยวะต่างๆ เสื่อมถอย การเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ของร่างกาย  
ผู ้สูงอายุจึงมีความต้องการพลังงานและสารอาหารเหมือนบุคคลวัยอื่นๆ  
เพียงแต่ต้องการในปริมาณท่ีลดน้อยลง เพื่อให้ผู ้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง  
อายุยืน ควรกินให้เป็น คือ ปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ

ขอ้ปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยหรือโภชนบัญญัติ 
9 ประการ
 1.  กินอำหำรครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหม่ันดูแล 
น�้าหนักตัว
  1.1 กินอำหำรครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลาย ประเทศไทย 
แบ่งอาหารเป็น 5 หมู่ ดังนี้
   หมู่ที่ 1 นม ไข่ เนื้อสัตว์ต่างๆ ถั่วเมล็ดแห้งและงา
   หมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง เผือก มัน น�้าตาล
   หมู่ที่ 3 ผักต่างๆ
   หมู่ที่ 4 ผลไม้ต่างๆ
   หมู่ที่ 5 ไขมันและน�้ามันจากพืชและสัตว์
  ในวันหนึ่งๆ ผู้สูงอายุ ควรเลือกกินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ ในปริมาณ
ที่พอเหมาะ และแต่ละหมู่ ควรเลือกกินให้หลากหลาย เพื่อให้ได้สารอาหารต่างๆ 

ครบตามความต้องการของร่างกาย
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  1.2 หมั่นดูแลน�้ำหนักตัว ผู้สูงอายุ หม่ันดูแลน�า้หนักตัวให้อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ควรชั่งน�้าหนักตัว อย่างน้อยเดือนละครั้ง การประเมินว่าน�้าหนักตัว
อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ ท�าได้หลายวิธี
    1.2.1 กำรประเมินด้วยสำยตำ วิธีนี้ใช้ประเมินผู้สูงอายุท่ีมี
น�้าหนักตัวน้อย ผอมมากๆ หรือผู้สูงอายุที่อ้วนมาก สามารถดูด้วยตา เริ่มจาก
ใช้หลักง่ายๆ โดยยืนตัวตรง มองปลายเท้าของตัวเอง โดยไม่งอตัวหรือก้ม  
ถ้ามองไม่เห็นปลายนิ้วเท้า แสดงว่าอ้วน หรือดูเงาตนเองในกระจกว่ามีไขมัน
ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายมากกว่าที่ควรจะเป็นหรือไม่ลักษณะของความอ้วน 
มี 3 ลักษณะ
    - อ้วนแบบผลแอปเปิ้ล มีไขมันสะสมบริเวณส่วนบน
ของร่างกาย บริเวณท้อง กลางล�าตัว
    - อ้วนแบบลูกแพร์ มีไขมันสะสมบริเวณส่วนล่าง
ของร่างกาย ขาหนีบ สะโพก และตาม แขน ขา
    - อ้วนแบบผลส้ม อ้วน กลมทั้งตัว

   1.2.2  กำรใช้สัดส่วนของรอบเอวหำรด้วยรอบสะโพก 
โดยการวัดเส้นรอบเอวและเส้นรอบสะโพก แล้วน�าไปค�านวณหาอัตราส่วน
ของเส้นรอบเอวต่อเส้นรอบสะโพก (Waist Hip Ratio : WHR)
    ซึ่งมีสูตร = รอบเอว/รอบสะโพก
    ผู้ชาย ค่า WHR ไม่ควรเกิน 1.0 ถ้าค่า WHR เกินที่
ก�าหนดแสดงว่าอ้วน
    ผู้หญิง ค่า WHR ไม่ควรเกิน 0.8

แอปเปิ้ล ลูกแพร์ ผลส้ม
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   1.2.3 กำรหำค่ำดัชนีมวลกำย โดยการชั่งน�้าหนักตัว 
เป ็นกิ โลกรัม วัดส ่วนสูง เป ็นเมตร แล ้วน�าไปค�านวณโดยใช ้ สูตร  
ดัชนีมวลกาย = น�้าหนัก (กิโลกรัม)/ส่วนสูง (เมตร)²
   ดัชนีมวลกำย
   น้อยกว่า 18.5 (กิโลกรัม)/(เมตร)² = ผอมหรือน�้าหนัก 
       ต�่ากว่าเกณฑ์
   18.5 - 24.9 (กิโลกรัม)/(เมตร)²  =  น�้าหนักตัวปกติ
   25.0 – 29.9 (กิโลกรัม)/(เมตร)²  =  น�้าหนักเกิน
   ตั้งแต่ 30 (กิโลกรัม)/(เมตร)²  =  โรคอ้วน

   หำกน�้ำหนักตัวน้อย ผู้สูงอายุควร
   - กินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น เช่น เนื้อสัตว์ 
โดยเฉพาะเนื้อปลา นม ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง ผัก ผลไม้
   - ออกก�าลังกายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความอยากอาหาร
   -  พักผ่อนให้เพียงพอ
   - ท�าจิตใจให้เบิกบาน ไม่เครียด

   หำกน�้ำหนักตัวมำก ผู้สูงอายุควร
   - กินอาหารให้หลากหลายครบ 5 หมู่ ทั้ง 3 มื้อ แต่ลดปริมาณ
   -  ลดอาหารประเภทไขมัน แป้ง น�้าตาล อาหารรสหวานและ
เครื่องดื่มที่ปรุงแต่งรสหวาน
   -  กินผัก ผลไม้ รสไม่หวานจัด ให้มากขึ้น
   -  ไม่กินจุบจิบ
   -  ออกก�าลังกาย และให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวใช้พลังงาน
   -  มีความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะลดน�้าหนัก
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 2. กินข้ำวเป็นอำหำรหลัก สลับกับอำหำรประเภทแป้งเป็นบำงมื้อ
  ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย เป็นแหล่งอาหารส�าคัญที่ให้พลังงาน 
สารอาหาร ที่มีมาก ในข้าวได้แก่ คาร์โบไฮเดรต และโปรตีน ผลิตภัณฑ์จากข้าว
และธัญพืชอื่นๆ ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน เส้นหมี่ บะหม่ีวุ้นเส้น ตลอดจน 
แป้งต่างๆ ให้พลังงานเช่นเดียวกันผู้สูงอายุ ควรกินข้าวกล้อง หรือข้าวซ้อมมือ 
เพราะมีสารอาหารโปรตีน ไขมัน ใยอาหาร แร่ธาตุ และวิตามินในปริมาณ 
ที่สูงกว่าข้าวที่ขัดสีจนขาว หากร่างกาย
ได้รับอาหารประเภทข้าวและแป้งเกิน
ความต้องการ จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมัน 
เก็บไว้ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายเมื่อ
สะสมมากขึ้น ท�าให้เกิดโรคอ้วนได้
 3.  กินพืชผักให้มำกและกินผลไม้เป็นประจ�ำปี 
  ผัก และผลไม้ เป็นแหล่งส�าคัญของวิตามิน เช่น เบต้าแคโรทีน 
วิตามินซี และแร่ธาตุ รวมท้ังสารอื่นๆ ท่ีจ�าเป็นต่อร่างกาย เช่น ใยอาหาร  
ซึ่งช่วยในการขับถ่าย และน�าโคเลสเตอรอล สารพิษที่ก่อมะเร็ง บางชนิด 
ออกจากร่างกายผู้สูงอายุ ควรกินพืชผักให้หลากหลาย ทั้งผักสีเขียว สีเหลือง 
สลับกันไป แต่ควรต้มผักให้สุก หรือนึ่งจนสุก ไม่ควรบริโภคผักดิบเพราะย่อยยาก
และอาจเกิดปัญหาท้องอืด ท้องเฟ้อได้ ผลไม้ ควรกินเป็นประจ�าแต่ควรจ�ากัด
ปริมาณการกินผลไม้ที่มีรสหวานจัด เช่น ล�าไย ทุเรียน ขนุน เป็นต้นผู้สูงอายุ 
ควรกินผัก และผลไม้ตามฤดูกาล
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 4.  กินปลำ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ง เป็นประจ�ำ 
  อาหารกลุ่มนี้ให้สารอาหารโปรตีน 
ช่วยในการเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโต 
และซ่อมแซมเนื้อเยื่อซึ่งเสื่อมสลายให้อยู ่ใน
สภาพปกติปลา เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ดี 
ย่อยง่าย ไขมันต�่า เหมาะกับผู้สูงอายุ แต่ต้อง
ระวังก้างปลา ขณะรับประทานถ้ากินปลาเล็กปลาน้อย ปลากระป๋อง จะได้
แคลเซียม ท�าให้กระดูและฟันแข็งแรงถ้ากินปลาทะเล ซ่ึงมีสารไอโอดีนจะ
ป้องกันการขาดสารไอโอดีนได้เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ถ้ากินจะลดการสะสมของไขมัน
ในร่างกายการประกอบและปรุงเน้ือสัตว์ควรสับให้ละเอียด และต้มให้เปื่อย
เพื่อให้ผู้สูงอายุสะดวกต่อการเคี้ยว และการย่อยอาหารไข่ ให้สารอาหารโปรตีน
และแร่ธาตุเหล็กในปริมาณสูง ผู ้สูงอายุ ท่ีมีภาวะโภชนาการปกติ กินไข่
สัปดาห์ละ 2-3 ฟอง และควรปรับปรุงไข่ให้สุกด้วยความร้อน ถั่วเมล็ดแห้ง 
เป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ดี หาง่ายราคาถูก ถ่ัวเมล็ดแห้งน�ามาประกอบ
อาหารได้ทั้งอาหาร คาว-หวาน หรือจะบริโภค ในรูปของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น 
เต้าหู้ น�้าเต้าหู้ อาหารที่ท�าจากถั่ว เช่น ถั่วกวน ขนมไส้ถั่วต่างๆ ควรกินสลับ
กับเนื้อสัตว์ เป็นประจ�า งาด�า อุดมด้วยโปรตีน ไขมัน วิตามินอี แคลเซียม  
ผู้สูงอายุ ควรกินงาด�าเป็นประจ�า
 5.  ดื่มนมให้เหมำะสมตำมวัย 
  นม เป็นแหล่งของสารอาหารแคลเซียม และฟอสฟอรัส ช่วยให้
กระดูกและฟัน แข็งแรง และยังเป็นแหล่งโปรตีน วิตามินบีสอง ผู้สูงอายุ  
ควรดื่มนมพร่องมันเนย วันละ 1 แก้ว ควบคู่กับการออกก�าลังกาย จะท�าให้

กระดูกแข็งแรง ชะลอความเสื่อมสลายของ
กระดูกผู้สูงอายุ บางคนไม่สามารถดื่มนมสดได้ 
เกิดปัญหาท้องเดินหรือท้องอืด แต่สามารถ 
ปรับเปลี่ยนวิธีการดื่มนมโดยการดื่มนมครั้งละ
น้อยๆ แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้น หรือดื่มนมหลังอาหาร
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หรือเปลี่ยนเป็นโยเกิร์ตชนิดครีม น�้าเต้าหู้ ให้สารอาหารโปรตีน วิตามิน แร่
ธาตุต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่มีแคลเซียมน้อยกว่านมวัว ผู้สูงอายุ ดื่ม
ได้เป็นประจ�าเช่นกัน
 6. กินอำหำรที่มีไขมันแต่พอควร
  ไขมันให้พลังงาน ความอบอุ่น
แก่ร่างกาย และเป็นตัวน�าวิตามินที่ละลาย
ในไขมัน เช่น เอ ดี อี เคไขมันในอาหาร  
มีทั้งประเภทไขมันอ่ิมตัว และไขมัน 
ไม่อิ่มตัว ไขมันอิ่มตัวได้จาก เนื้อสัตว์ 
หนังสัตว์ น�้ามันจากพืช เครื่องในสัตว์ อาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูงเช่น ไข่แดง 
ตับ ปลาหมึก หอยนางรม ถ้ากินมาก จะท�าให้ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง
เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ผู้สูงอายุ
  -  ควรกินอาหารประเภททอด ผัด และแกงกะทิแต่พอควร
  -  เลือกกินอาหารประเภทต้ม นึ่ง ย่าง (ท่ีไม่ไหม้เกรียม) อบ  
ย�า แกงไม่ใส่กะทิ เป็นประจ�า
 7.  หลีกเลี่ยงกำรกินอำหำรรสหวำนจัดและเค็มจัด
  -  การกินอาหารรสหวานมาก เสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน โรคหัวใจ
และหลอดเลือดได้
  - การกินอาหารรสเค็มจัด เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
  ผู้สูงอายุ ควรหลีกเลี่ยงขนม
หวาน เครื่องดื่มประเภทน�้าหวาน อาหาร
หมักดอง อาทิเช่น ผักดอง ผลไม้ดอง ไข่
เค็ม ปลาร้า ปลาเค็ม เนื้อเค็ม เต้าเจี้ยว 
เป็นต้น ขนมขบเคี้ยว ขนมอบกรอบ 
ขนมอบฟู แบบฝรั่ง
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 8. กินอำหำรที่สะอำด ปรำศจำกกำรปนเปื้อน
  สารปนเปื้อนในอาหาร หมายถึง สารที่ปนเปื้อนมากับอาหารซึ่ง
เกิดจาก
  -  กระบวนการผลิต ปรุง ประกอบ
  -  การจ�าหน่ายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น ตามแผงลอยบน
บาทวิถี
  -  การใช้สารปรุงแต่งอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานและการใช้ เช่น สาร
บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สารฟอกขาว
  -  การใช้สีสังเคราะห์ในปริมาณมาก หรือใช้สีย้อมผ้า
  -  ยาฆ่าแมลง
  -  สารกันรา
  -  สารพิษจากพืชและสัตว์ตามธรรมชาติ
  ผู้สูงอายุ ควรจะต้องรู้จักวิธีการเลือกซื้อ ปรุง ประกอบอาหารให้
สะอาดและปลอดภัย
 9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์เป็นประจ�า จะมีโทษและเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ มีความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคความดันโลหิตสูง โรคตับแข็ง โรคมะเร็ง
หลอดอาหาร เป็นต้น ผู้สูงอายุ ที่ด่ืมเป็น
ประจ�า ต้องลดปริมาณการดื่มให้น้อยหาก
งดดื่มได้ ก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพ
  เมื่อผู้สูงอายุ ได้ปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 9 ประการแล้วต้องรู้จัก
เลือกกินอาหารให้ได้ สัดส่วน ในปริมาณที่เหมาะสม ตามธงโภชนาการ
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สัดส่วนอำหำรของธงโภชนำกำร
 

~ 23 ~ 

 

สัดสวนอาหารของธงโภชนาการ 

 
 

ปริมาณอาหารท่ีแนะนําในแตละวันสําหรับผูสูงอายุ 

กลุมอาหาร หนวย พลังงาน (กิโลแคลอรี) 1,600 

กลุมขาว-แปง ทัพพี 8 

ผัก ทัพพี 6 

ผลไม สวน 4 

เนื้อสัตว ชอนกินขาว 6 

นม แกว 1 

น้ํามัน น้ําตาล และเกลือ ชอนชา กินแตนอยเทาท่ีจําเปน 

ตามตารางขางตน หนวยตวงวดัท่ีใชเปนหนวยท่ีใชในครัวเรือน เชน ทัพพี ชอนกินขาว และแกวยกเวนผลไม 

แนะนําเปนสวน 
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ปริมำณอำหำรที่แนะน�ำในแต่ละวันส�ำหรับผู้สูงอำยุ

กลุ่มอำหำร หน่วย พลังงำน (กิโลแคลอรี) 1,600

กลุ่มข้าว-แป้ง ทัพพี 8

ผัก ทัพพี 6

ผลไม้ ส่วน 4

เนื้อสัตว์ ช้อนกินข้าว 6

นม แก้ว 1

น�้ามัน น�้าตาล และเกลือ ช้อนชา กินแต่น้อยเท่าที่จ�าเป็น

ตามตารางข้างต้น หน่วยตวงวัดท่ีใช้เป็นหน่วยท่ีใช้ในครัวเรือน เช่น ทัพพี 
ช้อนกินข้าว และแก้วยกเว้นผลไม้ แนะน�าเป็นส่วน
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กินอำหำรให้หลำกหลำยในแต่ละกลุ่มอำหำร

 ผู้สูงอายุ กินอาหารสลับสับเปล่ียนชนิดของอาหารในกลุ่มเดียวกันได้ 
แต่ไม่สามารถกินสับเปลี่ยนทดแทนอาหารต่างกลุ่มได้ เนื่องจากพลังงานและ
ปริมาณสารอาหารไม่เท่ากัน

ข้าว - แป้ง ข้าวสุก 1 ทัพพี (60 กรัม) = ข้าวเหนียว ½ ทัพพี (35 กรัม) 
= ก๋วยเตี๋ยว 1 ทัพพี (60 กรัม) = ขนมจีน 1 จับ (60 กรัม) 
= ขนมปัง 1 แผ่น (30 กรัม)

ผัก (1 ทัพพี = 40 กรัม) ฟักทอง 1 ทัพพี = ผักคะน้าสุก 1 ทัพพี 
= ผักบุ้งจีนสุก 1 ทัพพี = แตงกวาดิบ 2 ผลกลาง

ผลไม้ 1 ส่วน = เงาะ 4 ผล = ฝรั่ง ½ ผลกลาง = กล้วยน�้าหว้า 1 ผล 
= ส้มเขียวหวาน 1 ผลใหญ่ = มะม่วงดิบ ½ ผล= สับปะรด 
หรือมะระกอสุก หรือแตงโม 6-8 ชิ้นพอค�า = ลองกองหรือ
ล�าไยหรือองุ่น 6-8 ผล

เนื้อสัตว์ ปลาทู 1 ช้อนกินข้าว (1/2 ตัวขนาดกลาง) = เนื้อหมู 1 ช้อน
กินข้าว = ไข ่ไก ่ ½ ฟอง = เต ้าหู ้ขาวแข็ง ¼ ชิ้น =  
ถั่วเมล็ดแห้งสุก 2 ช้อนกินข้าว

นม นมสด 1 แก้ว = โยเกิรต์ 1 ถ้วย = นมพร่องมันเนย 1 แก้ว

 หมำยเหตุ ถ้าไม่ด่ืมนม ให้กินปลากระป๋อง 2 ชิ้น หรือปลาเล็ก  
ปลาน้อย 2 ช้อนกินข้าว หรือเต้าหู้แข็ง 1 แผ่น
 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ มักเป็นโรคเรื้อรังและมีความเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการด�าเนินชีวิต ดังนั้นผู้สูงอายุ ควรรู้จัก
เลือกรับประทานอาหารและอาหารที่ควรงด
 โรคท่ีพบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคเก๊าฑ์
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2. การออกก�าลังกาย

 การออกก�าลังกายจะท�าให้ผู ้สูงอายุมีความแข็งแรงทางกายดีขึ้น  
ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรง การทรงตัวดี ปอด หัวใจ หลอดเลือด ท�างานได้ดีขึ้น 
ชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ช่วยให้
ระบบขับถ่ายดีขึ้น ช่วยรักษาโรคบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน โรคไขมัน 
ในเลือดสูง และยังช่วยให้พลังงานทางเพศดีขึ้นอีกด้วย

รูปแบบกำรออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพของผู้สูงอำยุ

 1. กำรเดินเพื่อสุขภำพ เดินเร็วกว่าปกติ กระตุ้นการเต้นของหัวใจ 
ก้าวเท้า สม�่าเสมอ แกว่งแขนสบายๆ การลงเท้าให้ส้นสัมผัสพ้ืนก่อน  
แล้วฝ่าเท้าจะตามมา
 2. กำยบริหำร เป็นวิธีการที่ดีอย่างยิ่ง เพราะกายบริหารมีหลายท่า
เพื่อก่อให้เกิดการออกก�าลังกายทุกสัดส่วนของร่างกาย เป็นการฝึกให้เกิด
ความอดทน แข็งแรง การทรงตัว การยืดหยุ่นของข้อต่อได้ดี
 3. ว่ำยน�้ำ เดินในน�้ำ เป็นการออกก�าลังกายที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะ
กล้ามเนื้อทุกส่วนได้มีการเคลื่อนไหว เป็นการฝึกความอดทน ความอ่อนตัว 
และความคล่องแคล่วว่องไว เหมาะส�าหรับผู้ที่ข้อเข่าเสื่อม เพราะน�้าหนัก 
ไม่ได้ลงเข่าท�าให้เข่าไม่มีการเจ็บปวด
 4.  ขี่จักรยำน เป็นการออกก�าลังกายที่ดีมาก เพราะเกิดประโยชน์ทั้ง
ความอดทน การทรงตัว และความคล่องแคล่วว่องไว มีความสุขใจ
 5. ร�ำมวยจีน เป็นการออกก�าลังกายที่เหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุที่ได้
ทั้งความอดทน ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และการฝึกทรงตัวของร่างกาย 
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 6. โยคะ เป็นการออกก�าลังกายที่จะท�าให้ผู ้ปฏิบัติมีสุขภาพดี  
ทั้งร่างกาย และจิตใจ โยคะท่ีใช้ออกก�าลังกายเป็นโยคะเบื้องต้น บริหาร 
ท่ามือเปล่า ที่มีการหายใจเข้า – ออก ควบคู่ไปด้วยท่าต่างๆ ที่ใช้ฝึกมีหลายท่า 
แต่การฝึกโยคะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จ�าเป็นต้องฝึกกับผู้มีความรู้ความ
ช�านาญ ไม่แนะน�าให้ฝึกด้วยตนเอง
 7. ฝึกในสวนสุขภำพ ปัจจุบันนี้ในสวนสาธารณะใหญ่ๆ หลายแห่ง  
มีการจัดแบ่งเป็นสัดส่วนขึ้น เรียกว่า สวนสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนเข้าไป 
ออกก�าลังกาย ในสวนสุขภาพเช่นนี้ จะจัดให้มีฐานฝึกเป็นจุด ๆ เพ่ือให้ 

ผู้ออกก�าลังกาย ได้ฝึกออกก�าลังกายให้ได้ผลในเรื่องความอดทน ความแข็งแรง 
ความยืดหยุ่น การทรงตัว ความคล่องแคล่วว่องไวฯ นับว่าเหมาะสมกับผู้สูง

ข้อแนะน�ำในกำรออกก�ำลังกำยทั่วไป

 1.  ควรออกก�าลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น แขน ขา ล�าตัว
 2.  ควรออกก�าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 - 5 วัน
 3.  ควรออกก�าลังกายอย่างน้อยครั้งละ 30 - 60 นาที
 4. ควรออกก�าลังกายที่มีการเพิ่มความเหนื่อยเพ่ิมขึ้นเท่าที่ร่างกาย
จะรับได้ และหยุดพักเป็นช่วงสั้น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดอาการวิงเวียนหรือหยุดพัก
ขณะที่เปลี่ยนท่าหยุดพักเมื่อต้องการ
 5. ก่อนออกก�าลังกายทุกครั้ง ควรอบอุ่นร่างกายและผ่อนคลาย
ร่างกายด้วยการเดินหรือท�าท่ากายบริหาร อย่างน้อยครั้งละ 5 - 10 นาที เพื่อ
ป้องกันการบาดเจ็บ
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ข้อควรระวังในกำรออกก�ำลังกำยในวัยสูงอำยุ

 ข้อควรระวัง 10 ประการในการออกก�าลังกาย หากมีอาการใดอาการหนึง่
ใน 10 ข้อนี้ ให้หยุดออกก�าลังกายแล้วปรึกษาแพทย์ทันที
 1.  หัวใจเต้นผิดปกติ หัวใจเต้นเร็ว ไม่สม�่าเสมอ
 2.  เจ็บที่บริเวณหัวใจ ปวดแน่นบริเวณลิ้นปี่
 3.  หายใจไม่เต็มอิ่ม รู้สึกเหนื่อย
 4.  รู้สึกวิงเวียน เวียนหัว ควบคุมล�าตัวหรือแขนขาไม่ได้
 5.  เหงื่อออกมาก ตัวเย็น
 6.  รู้สึกหวั่นไหวอย่างทันทีโดยหาสาเหตุไม่ได้
 7.  มีอาการอ่อนแรงหรือเป็นอัมพาต บริเวณแขนขาอย่างกะทันหัน
 8.  มีอาการตามัว
 9.  มีอาการพูดไม่ชัด หรือพูดตะกุกตะกัก 
 10.หัวใจเต้นแรง แม้จะหยุดพักประมาณ 10 วินาทีแล้วก็ตาม
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3. การดูแลสุขภาพช่องปากของผูสู้งอายุ

 ปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ได้แก่ การสูญเสียฟัน โดยเฉพาะ
การสูญเสียฟันท้ังปาก ส่วนผู้ท่ียังมีฟันก็เป็นโรคที่เสี่ยงต่อการสูญเสียฟัน 
ซี่ต่อไปมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุมากมาย คือ การปวดฟัน เสียวฟัน  
มีผลต่อการกิน การนอนหลับ สุขภาพไม่แข็งแรง ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 
ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม เช่น ผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันบางส่วนหรือทั้งปาก  
จะรู้สึกอาย ขาดความมั่นใจในสังคม ไม่มั่นใจ ขณะพูดยิ้ม หรือเคี้ยวอาหาร 
นอกจากน้ีเช้ือโรคหรือการติดเชื้อต่างๆ จากในช่องปากยังสามารถแพร่ไปยัง
อวัยวะอื่นๆ ได้ เช่น ที่ปอด หัวใจ ตา เป็นต้น ดังนั้นการดูแลสุขภาพช่องปาก 
ผู้สูงอายุ นอกเหนือจากการให้บริการรักษาโดยทันตแพทย์หรือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขแล้ว ผู ้สูงอายุยังต้องดูแลอนามัยช่องปากด้วยตนเองเพื่อลด 
การสูญเสียฟัน

กำรดูแลอนำมัยช่องปำกส�ำหรับผู้สูงอำยุ

 1.  กำรท�ำควำมสะอำดฟันแท้ หรือฟันถำวร
  1.1 การแปรงฟัน ผู้สูงอายุควรแปรงฟันวันละ 2 ครั้งๆ ละ 2 นาที 
ใช้แปรงสีฟันขนนุ่ม เน้นการแปรงบริเวณขอบเหงือก ขยับแบบกลมๆ จะช่วย
ป้องกันคอฟันลึก หรือขยับแล้วปัดลง บางรายอาจแนะน�าให้ใช้ผ้าก๊อซ 
เช็ดแทนแปรงสีฟัน การเปลี่ยนแปรงสีฟันไม่จ�าเป็นต้องเปล่ียนทุก 3 เดือน  
แต่ถ้าผู้สูงอายุเจ็บป่วย เช่น ป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ หลังจากหายแล้วควรเปลี่ยน
แปรงสีฟันใหม่ ส่วนการแปลงลิ้น อาจใช้แปรงสีฟัน หรือแปรงส�าหรับแปรงลิ้น
เฉพาะในการแปรงได้
  1.2 การใช้ไหมขัดฟัน ไหมขัดฟันมีลักษณะเป็นเส้นแบน มีทั้ง
ขนาดเล็กและใหญ่ ให้เลือกใช้ตามขนาดความกว้างของซอกฟัน ใช้ส�าหรับ
ช่วยท�าความสะอาดซอกฟัน โดยใช้ควบคู่กับแปรงสีฟัน อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
ในผู้สูงอายุที่ไม่สามารถใช้น้ิวพันไหมขัดฟัน หรือใช้ไหมขัดฟันชนิดเป็นเส้นได้ 
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อาจเลือกใช้ไหมขัดฟันแบบมีด้ามจับโดยใช้มือเดียว หรืออุปกรณ์ท�าความสะอาดฟัน
อย่างอื่นทดแทน เช่น ใช้ไม้จิ้มฟันที่ถูกวิธี ใช้แปรงซอกฟัน หรือใช้ผ้าก๊อซ
  1.3 การใช้แปรงซอกฟัน เป็นอุปกรณ์ที่ใช ้ท�าความสะอาด 
ซอกฟันซี่ที่เป็นช่อง หรือฟันห่าง ใช้ง่ายเหมาะส�าหรับผู้สูงอายุ วิธีการใช้เลือก
ขนาดแปรงให้ส่วนที่เป็นขนแปรงมีขนาดใหญ่ว่าซอกฟันที่จะท�าความสะอาด
เล็กน้อย จุ่มน�้าให้ขนแปรงอ่อนนุ่ม สอดเบาๆ เข้าไประหว่างซอกฟันที่เอียงไป
ทางปลายฟันขยับเข้าออกแนวนอน
  1.4 การท�าความสะอาดเยื่อบุช่องปากและลิ้น เพื่อขจัดคราบอาหาร
และจุลินทรีย์ที่ตกค้างอยู่บริเวณเยื่อบุช่องปาก กระพุ้งแก้ม เพดานปาก  
ด้านบนของลิ้น ท�าความสะอาดทุกครั้งหลังอาหารโดยแปรงสีฟันหรือ อาจใช้
ไม้กวาดลิ้นวางลงบนลิ้นกวาดจากโคนลิ้นออกมาด้านปลายลิ้น ท�าซ�้า 4-5 ครั้ง 
ส่วนเยื่อบุช่องปาก กระพุ้งแก้ม เพดานปาก อาจใช้แปรงสีฟันขนนุ่ม หรือใช้
นิ้วมือกวาดเบาๆ
  1.5 การใช้น�้ายาบ้วนปาก ผู้สูงอายุควรใช้น�้ายาบ้วนปากที่ไม่ผสม
แอลกอฮอล์ แต่มีฟลูออไรด์ผสม ไม่ควรใช้น�้ายาบ้วนปากประเภทผสม 
น�้ายาฆ่าเชื้อ น�้ายาบ้วนปากท่ีมีความเข้มข้นของฟลูออไรด์ต�่า หาซ้ือได้ทั่วไป
ตามร้านค้า สามารถใช้ได้ทุกวัน แต่ถ้ามีความเข้มข้นสูงใช้ได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของทันตบุคลากร
  1.6 การใช้ไม้จ้ิมฟัน ไม้จ้ิมฟันใช้ช่วยท�าความสะอาด 
ขจัดคราบต่างๆ ที่อยู่ระหว่างซอกฟัน มักใช้ได้ถนัดในฟันหน้า 
ควรใช้ในกรณีที่มีเหงือกร่น มีช่องเห็นชัด หรือมีช่องระหว่าง
แยกรากฟัน แม้ว่าไม้จิ้มฟันใช้ง่ายกว่าไหมขัดฟัน แต่ก็มีข้อจ�ากัด
มากกว่า ตรงที่ใช้ได้เฉพาะผู้ที่มีช่องระหว่างซี่ฟัน ไม่สามารถใช้ขัด
ท�าความสะอาดตรงมุมโค้งของฟัน และซอกฟันปกติ เพราะโอบรอบฟันไม่ได้
 2.  กำรท�ำควำมสะอำดฟันเทียม (ฟันปลอม)
  2.1 ฟันเทียมชนิดถอดได้ อาจมีส่วนตะขอที่ใช้ยึดฟันข้างเคียง 
ฐานพลาสติก หรือโลหะวางบนเหงือก หรือเพดานปากเพื่อรับแรงบดเคี้ยว
ควรถอดฟันเทียมออกเพื่อล้างท�าความสะอาดทุกคร้ังหลังรับประทานอาหาร 
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พร้อมกับท�าความสะอาดฟันแท้ในปากเพื่อป้องกัน 
ไม่ให้เกิดฟันผุและมีกลิ่นปาก นอกจากนี้ ควรถอด
ฟันเทียมออกก่อนนอน เพื่อให้เหงือกได้พัก และ 
ฟันเทียมที่ถอดออกต้องล้างน�้าให้สะอาด แช่น�้าไว้
ทุกครั้ง เพื่อไม่ให้ฐานพลาสติกของฟันเทียมแห้ง
  2.2 ฟันเทียมชนิดติดแน่น จะสวมทับลงไปบนซี่ฟัน หรือใช้ฟัน
ข้างเคียงช่องว่างเป็นหลักยึด ฟันเทียมชนิดนี้ไม่จะมีตะขอ หรือฐานบนเหงือก 
หรือเพดานปาก ไม่สามารถถอดออกได้ ดังนั้น การรักษาความสะอาด
นอกจากแปรงฟันตามปกติแล้วควรใช้ไหมขัดฟันสอดเข้าท�าความสะอาดใต้
ฐานของฟันเทียมติดแน่นด้วย
  2.3  ควรตรวจเช็คสภาพของฟันเทียมอยู่เสมอ และควรเปลี่ยน
ฟันเทียมให้พอดีกับลักษณะของฟัน หากการเรียงตัวของฟันเปลี่ยนแปลงไป 
 3.  กำรรับประทำนอำหำรที่ไม่ท�ำอันตรำยต่อสุขภำพช่องปำก
  -  รับประทานอาหารเป็นมื้อไม่กินจุบจิบ เพื่อลดการตกค้างของ
เศษอาหาร แต่ถ้าเลือกไม่ได้ควรเลือกอาหารพวกโปรตีนและผลไม้ โดยเฉพาะ
ผลไม้ที่มีลักษณะเป็นเส้นใย รสไม่หวานจัด เช่นฝรั่ง พุทรา ชมพู่ มันแกว ถั่ว 
ธัญพืช
  -  ลดอาหารรสหวานจัด เช่น แป้ง น�้าตาลที่นิ่ม หรือเหนียวติด
ฟันให้น้อยลง
  -  หลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม เช่น ชา กาแฟ ซึ่งสารคาเฟอีนเป็นอันตราย
ต่อระบบการท�างานของหัวใจ ความดันโลหิต และน�้าอัดลมที่มีน�้าตาลและ
ความเป็นกรดสูง มีผลต่อการเกิดฟันผุ การสึกกร่อนของฟัน ควรเปล่ียนเป็น
นมสด หรือน�้าผลไม้ ผู้ใส่ฟันเทียมควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการรับประทาน 
ควรหลีกเลี่ยงอาหารเหนียวและแข็ง
 4.  กำรดูแลผู้สูงอำยุที่ปำกแห้ง
  ให้จิบน�้าบ่อยๆ หรือเคียวหมากฝรั่ง หรือหาอาหารชนิดที่เห็นแล้ว
ท�าให้น�้าลายไหล เช่น สะเดาน�้าปลาหวาน มะขามป้อม แต่ต้องระวังอย่าให้
หวานมาก
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4. อารมณข์องผูสู้งอายุ

 หากผู้สูงอายุต้องการมีสุขภาพที่ดีต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ หากเกิด
อารมณ์ไม่ดี หงุดหงิด โกรธ เศร้า กลัว ร่างกายจะท�างานผิดปกติและหลั่งสาร 
Cortisol ออกมา ผู้สูงอายุจะดูแลและควบคุมอารมณ์ได้โดยดูแลจิตใจ ดังนี้
 1. ยอมรับบทบาท และสถานภาพที่เปลี่ยนแปลง เมื่อมีอายุมากขึ้น 
ต้องพอใจ และยอมรับความเป็นจริงของชีวิตที่เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมชาติ 
ภูมิใจในความดีงาม เป็นตัวอย่างเตือนใจลูกหลาน สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหลาน 
ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
 2. เมื่อกังวลใจ ควรปรึกษาคนใกล้ชิด เพื่อบ้าน สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติธรรม เป็นต้น
 3. ท�างานอดิเรกที่เพลิดเพลิน และมีคุณค่าทางจิตใจ เช่น ปลูกต้นไม้ 
เลี้ยงสัตว์ จะช่วยให้ไม่เหงา และมีความสุข
 4. พบปะสังสรรค์กับบุคคลอื่น พูดคุยหรือปรับทุกข์กัน และร่วม
กิจกรรมกับเพื่อนๆ ในชมรมผู้สูงอายุ
 5. ยึดหลักศาสนาเป็นท่ีพึงทางใจ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ 
ท�าบุญ ตามความสะดวกและเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ เวลา และ 
สภาพร่างกายของผู้สูงอายุ
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5. การจัดสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสม

 การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่เหมาะสมส�าหรับผู้สูงอายุ เป็นผล
ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข ปลอดภัย จากอันตรายและ
อุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต 

กำรจัดสภำพแวดล้อมในห้องน�้ำ

 1.  ไม่ควรอยู่ห่างจากห้องนอนผู้สูงอายุเกิน 9 ฟุต เพราะผู้สูงอายุ 
มักมีปัญหาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ อาจไม่สะดวกในการไปห้องน�้า แต่ถ้า
ห้องน�้าอยู่ไกลอาจแก้ปัญหาโดยการใช้กระโถน หรือหม้อนอนไว้ในห้องนอน
 2. ภายในห้องน�้าควรมีราวยึดเกาะ หรือตลอดทางเดินไปห้องน�้า
 3. พื้นห้องน�้าควรปุด้วยวัสดุเนื้อหยาบ หรือแผ่นยางกันลื่น ไม่ม ี
ตระไคร่น�้า หรือเปียกชื้น หากเป็นไปได้ควรแยกห้องอาบน�้าแยกจากห้องส้วม
 4.  อุปกรณ์ภายในห้องน�้า ควรมีเก้าอี้ส�าหรับนั่งอาบน�้าโดยเฉพาะ 
ผู้สูงอายุ แต่ตั้งเป็นเก้าอี้ที่ยึดติดกับพื้น เพื่อป้องกันการลื่นไถล ควรผูกสบู่ 
ติดกับเชือก หรือมีซองตาข่ายนิ่มๆ หุ้ม เพื่อป้องกันสบู่หลุดมือ หากผู้สูงอายุ
ก้มเก็บอาจเกิดการหกล้มได้ง่าย ควรใช้ฝักบัวอาบน�้าแทนการตักอาบด้วยขัน 
โถส้วมควรเป็นแบบนั่งราบจะดีกว่าแบบนั่งยองๆ ควรมีกระด่ิงหรือโทรศัพท์
ภายในห้องน�้าเพื่อขอความช่วยเหลือหากมีเหตุฉุกเฉิน ควรมีแสงสว่างเพียงพอ 
และการให้สีของฝาผนัง และพื้นห้องควรเป็นสีตัดกัน ตลอดจนเครื่องสุขภัณฑ์
อื่นๆ เช่น โถส้วม อ่างล้างหน้า ควรมีสีต่างจากพื้นห้อง
 5. ประตูห้องน�้าควรเปิดโดยการผลักออกมาฝั ่งด้านนอกห้องน�้า  
เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุได้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน
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กำรจัดสภำพแวดล้อมภำยในห้องนอน

 1. ไม่ควรจัดเตียงนอนผู้สูงอายุให้
ชิดผนังมากจนเกินไป จะท�าให้ไม่สามารถ
เข้าช่วยเหลือได้ทันการในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ควรจัดเตียงนอนให้อยู่ในต�าแหน่งที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ความสูงอยู่ในระดับที่ผู้สูงอายุนั่งแล้วสามารถวางเท้าได้ถึงใน
ระดับตั้งฉากกับพื้น ท่ีนอนไม่ควรนุ่ม หรือแข็งเกินไป มีโต๊ะข้างหัวเตียงเพื่อ
วางสิ่งของที่จ�าเป็นและสามารถเอื้อมถึงได้ และควรมีโคมไฟบนหัวเตียงหรือ
บนโต๊ะข้างเตียง เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเปิด-ปิดไฟได้สะดวกในเวลาที่จะลุก
ไปเข้าห้องน�้า เพื่อเป็นการป้องกันการหกล้ม
 2.  แสงสว่างภายในห้องนอนมีเพียงพอ สวิตช์ไฟควรเป็นสีสะท้อน
แสงเพื่อความสะดวกในการมองเห็น และอยู่ในต�าแหน่งที่ไม่สูงหรือต�่าเกินไป 
อาจมีไฟฉายขนาดที่พอเหมาะ และหลีกเลี่ยงการใช้ตะเกียง เทียนไข หรือ 
สูบบุหรี่เวลานอน เพื่อป้องกันไฟไหม้
 3. เก้าอี้ส�าหรับผู้สูงอายุต้องมีพนักพิง มีที่วางแขน ความสูงพอเหมาะ 
โดยเมื่อนั่งแล้วสามารถวางเท้าถึงพื้น หัวเข่าตั้งฉากกับพื้น
 4. ตู้เสื้อผ้าไม่ควรสูงจนต้องปีน ถ้าจ�าเป็นต้องปีนเอาสิ่งของ ควรใช้
ม้าต่อขาที่มั่นคง ไม่มีล้อเลื่อนและการวางสิ่งของถ้าหนักควรอยู่ชั้นล่างสุด 
หรือตู้ไม่ควรต�่าเกินไปจนต้องก้มตัวไปหยิบสิ่งของ
 5. ห้องนอนไม่ควรมีโทรทัศน์ เพราะจะรบกวนการนอนหลับพักผ่อน
ของผู้สูงอายุ
 6. ถ้ามีแสงสว่างจ้าส่องเข้าไปในห้องนอนควรใช้ผ้าม่านบังแสง หรือ
ผ้าม่านชนิดปรับแสงได้ ซึ่งจะป้องกันการปวดแสบตาได้
 7. ประตู หรือหน้าต่างที่เป็นกระจกใส ควรติดเครื่องหมาย เพื่อเป็น
สัญลักษณ์ให้ทราบว่าเป็นกระจก ป้องกันการเดินชน
 8. ฝาผนังอาจติดรูปที่มีความหมายส�าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการ
ระลึกถึงความหลัง ป้องกันภาวะซึมเศร้าได้
 9. สิ่งของที่ไม่จ�าเป็นไม่ควรน�ามาวางในห้องนอน
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บันได

 1. บันไดควรมีรูปร่างทรงกลม 2 ข้าง เพื่อความสะดวกในการยึดเกาะ 
มีแถบสีหรือสัญลักษณ์ท่ีบอกต�าแหน่งบนสุด หรือล่างสุด และราวบันได 
ควรยาวกว่าตัวบันไดเล็กน้อย เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม กรณีที่ก้าวผิด
 2. ความสูงของบันไดแต่ละขั้นไม่ควรเกิน 6 นิ้ว
 3. ขอบบันไดแต่ละข้ันควรติดวัสดุกันลื่น และมีแถบสีที่แตกต่างกัน
จากขั้นอื่นเพื่อบอกต�าแหน่งของ ขั้นแรก และขั้นสุดท้าย และสีของบันไดและ
สีของพื้นห้องไม่ควรเป็นสีเดียวกัน
 4. แสงสว่างบริเวณบันไดต้องเพียงพอ มีสวิตซ์ไฟทั้งชั้นบนและชั้นล่าง 
ตามขั้นบันไดจะต้องไม่มี แสงสะท้อน หรือขัดจนเงามันอาจท�าให้มีแสงสะท้อน
ท�าให้ก้าวผิดขั้นได้ หรือเกิดการลื่นไถลได้ง่าย
 5. ไม่วางสิ่งของใดๆ ตามขั้นบันได โดยเฉพาะบันไดขั้นบนสุดหรือล่างสุด 
เช่น รองเท้า สัตว์เลี้ยง พรมเช็ดเท้า ซึ่งตามปกติพรมเช็ดเท้าที่ดีต้องเกาะกับพื้น
ขอบพรมไม่สูง
 6. ไม่ควรถือสิ่งของทั้ง 2 มือเวลาขึ้น-ลงบันได อย่างน้อยควรเหลือมือ
ไว้อีกข้างเพื่อจับราวบันได
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พื้นห้อง

 พื้นห้องไม่ควรขัดจนเป็นมัน เพราะจะเกิดแสงสะท้อนขัดขวาง 
การเดินของผู้สูงอายุ หรือลงน�้ามันจนลื่น ควรเก็บสายไฟให้เรียบร้อยป้องกัน
การสะดุดหกล้ม ปลั๊กไฟไม่ควรอยู่ต�่าป้องกันการเดินชน สีของฝาผนังควรเป็น
สีอ่อนและต่างจากสีของพื้นห้อง และไม่ควรมีธรณีประตู ถ้าแก้ไขไม่ได ้
ควรท�าสีที่แตกต่างจากพ้ืนห้อง สิ่งของเครื่องใช้ ควรจัดให้เป็นระเบียบ  
เป็นที่เป็นทางไม่กีดขวางทางเดิน 

ข้ำวของเครื่องใช้

 ข้าวของเครื่องใช้ควรจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เป็นที่เป็นทาง 
ไม่กีดขวางทางเดินและไม่ควรเปลี่ยนที่เก็บหรือวางของบ่อย เพราะผู้สูงอายุ
จะไม่สะดวกในการหยิบใช้สิ่งของ และอาจหลงลืม ข้าวของเครื่องใช้ควร 
ค�านึงถึงสี เนื่องจากสายตาของผู้สูงอายุมักจะมองเห็นสีสว่างได้ดีกว่าสีทึบ  
ดังนั้นผู้สูงอายุจะมองเห็นสีเหลือง สีส้ม และสีแดง ได้ดีกว่าสีเขียว สีม่วง 
สีน�้าเงิน นอกจากน้ันน�้าหนักของสิ่งของควรจะ
มีน�้าหนักเบาเพื่อความสะดวกและปลอดภัย 
ในการหยิบจับของใช้ผู้สูงอายุควรค�านึงถึง
 1. เสื้อผ้า ไม่ควรคับหรือหลวมเกินไป 
โดยเฉพาะถ้าสวมเสื้อผ้ารุ่มร่าม มีเชือกผูกอาจ
เกิดการเกาะเกี่ยวสิ่งของหรือสะดุดล้มได้ง่าย 
ความหนาของเสื้อผ้าควรเหมาะกับภูมิอากาศ 
เนื่องจากในวัยสูงอายุการระบายความร้อนไม่ดี 
และเสื้อผ้าไม่ควรหนักเกินไปจะท�าให้ผู้สูงอายุ
ต้องรับน�้าหนักเสื้อผ้ามากอาจหอบเหนื่อย 
ได้ง่าย 
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 2. รองเท้า ที่เหมาะสมคือรองเท้าหุ้มส้น 
ไม่คับเกินไปอาจท�าให้เจ็บเท้า เกิดบาดแผล หรือ
เป็นหูด-ตาปลาได้ ในขณะเดียวกันต้องไม่หลวมเกินไป
เพราะท�าให ้การเดินไม ่สะดวกหกล้มได ้ง ่าย 
รองเท้าที่เหมาะสมควรมีลักษณะดังนี้ 
  • ความยาว มีช่องว่างระหว่างปลายน้ิวเท้า น้ิวท่ียาวท่ีสุด 
ถึงหัวรองเท้า 1.25 ซม. ความกว้าง นิ้วเท้าวางได้ไม่ซ้อนกัน
  • ความลึก รองเท้าด้านบนต้องไม่กดหลังเท้า หรือนิ้วเท้า
  • เครื่องผูกรัด อาจเป็นเชือก หัวเข็มขัด จะเหมาะสมกว่าชนิดติดซิป 
เพราะแบบซิปเท้าไม่สามารถขยายตัวได้ 
  • ส้นรองเท้า ไม่ควรสูงเกิน 3.75 ซม.
  • พื้นรองเท้า ควรเป็นพื้นยาง ไม่ลื่น
  • วัสดุที่ท�า หนังสัตว์ดีที่สุดเพราะมีความยืดหยุ่นดีกว่าพลาสติก 
ซึ่งจะเหมาะส�าหรับผู้สูงอายุที่กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
 3.  แก้วน�้า ถ้วยชาม ควรเป็นชนิดที่มีหูจับ น�้าหนักเบา เลือกส ี
ที่ผู ้สูงอายุมองเห็นได้ง ่าย แก้วนม หรือแก้วน�้าด่ืมไม่ควรจะเป็นสีใส 
เพราะมองยาก หรือแก้วนมที่ดีควรใช้สีตัดกับสีของนม เช่น นมสีขาวควรใส ่
ในแก้วสีเข้มจะท�าให้ผู้สูงอายุทราบว่านมอยู่ในระดับใดของแก้ว 
 4. ผ้าปูโต๊ะควรเป็นสีต่างจากแก้วน�้า หรือจานชาม เพราะถ้าเป็น 
สีเดียวกันหมดผู้สูงอายุจะแยกสีไม่ออกว่าบนโต๊ะมีของวางอยู่ 
 5. ไม้เท้าควรมียางกันลื่นบริเวณปลายไม้ ความยาวอยู ่ในระดับ 
ที่มือห้อยลงในท่าสบาย งอศอกเล็กน้อย ฝ่ามือวางบนหัวไม้เท้าพอดี 
 6.  โทรศัพท์ควรวางไว้ในต�าแหน่งท่ีสามารถเอื้อมมือถึง กรณีหกล้ม
ลงกับพื้น จะได้ขอความช่วยเหลือได้ทันที และถ้าหกล้มอย่าเพิ่งลุกขึ้น  
ให้นอนนิ่งๆ ไว้ก่อน ส�ารวจดูว่ามีอะไรหักบ้างหรือไม่ อาจใช้วิธีตรวจสอบ 
จากความเจ็บปวดก็ได้ ถ้าแน่ใจว่าไม่มีอะไรหักจึงลุกขึ้น ถ้าสงสัยควรร้องขอ
ความช่วยเหลือ หรือขยับตัวไปยังที่วางโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ 
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 7.  สลากยา หรือของบริโภค เช่น เกลือ น�้าตาล ควรปิดชื่อตัวโต  
เพ่ือให้มองเห็นชัดเจน บริเวณทางเดิน ควรติดไฟฟ้าให้สว่าง มีราวกลมจับ
ตลอดทางเดิน ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

ข้อควรค�ำนึงถึงที่ส�ำคัญอื่นๆ

 1.  ไม่วางพรมเช็ดเท้า สายไฟ สายโทรศัพท์เกะกะ เพราะจะท�าให้
สะดุดและหกล้ม
 2. เฟอร์นิเจอร์ในบ้านต้องมั่นคง แข็งแรง ผู ้สูงอายุจะได้ไม่เสีย 
การทรงตัว เวลาจับเพื่อพยุงตัว
 3. ตรวจตราเครื่องใช้ไฟฟ้าและแก๊สให้อยู่ในสภาพดี ถ้าช�ารุดให้
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือปิดแก๊สหลังใช้งานแล้ว
ทุกครั้ง
 4.  หากผู้สูงอายุมีปัญหาในการทรงตัวควรใช้ไม้เท้าช่วยเดิน
 5. ควรมีโทรศัพท์และเขียนหมายเลขโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ 
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ให้ผู้สูงอายุติดต่อ โดยใช้ตัวหนังสือขนาดใหญ่ ชัดเจน  
ใช้สีตัดกับสีพื้นกระดาษ วางในต�าแหน่งที่อ่านได้ง่าย หรือใกล้ที่วางโทรศัพท์
 6.  ก่อนนอนควรตรวจตรา ปิดประตูหน้าต่าง ถอดปลั๊กไฟ ปิดเตา
แก๊สให้เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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การใช้ยาในผูสู้งอายุ

หลักการใช้ยาเบื้องตน้

 ผู้สูงอายุมีการเปล่ียนแปลงทางด้านต่างๆ ของร่างกายที่เส่ือมไปตาม
อายุที่มากขึ้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะมีโรคประจ�าตัว จึงต้องมีความระมัดระวัง
ในการใช้ยาเพิ่มมากข้ึนเป็นพิเศษ ดังนั้นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านควรมีความรู้
เบื้องต้นอย่างง่าย ดังนี้

หลักกำรใช้ยำ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก่อนให้ยา ดังนี้ 
 1. ถูกต้องกับคน คือ ตัวผู้ป่วยสูงอายุ
 2. ถูกชนิดยำ ซึ่งจะบ่งบอกถึงสรรพคุณยาในการรักษาโรคแต่ละโรค
ที่แตกต่างกัน
 3. ถูกขนำดยำ เช่น เป็นมิลลิกรัม เม็ด แคปซูล หรือเป็นหยด
 4. ถูกทำง เช่น ทางปาก ทางผิวหนัง หยอดตา หรือเหน็บทวารหนัก
 5. ถูกเวลำ เช่น ก่อนอาหารเช้า หรือ หลังอาหาร หรือให้เมื่อมีอาการ
และให้วันละกี่ครั้ง เป็นต้น
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ประเภทของยา 

 แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
 1.  ประเภทยำใช้ภำยใน ได้แก่ ยาที่ให้เข้าไปในร่างกาย โดยการ 
รับประทาน หรือ การฉีด เช่น ยาเม็ด แคปซูล ยาน�้า ยาผง หรือยาฉีด เป็นต้น
 2. ประเภทยำใช ้ภำยนอก ได ้แก ่  ยาที่ ใช ้ภายนอกร ่างกาย 
ห ้ามรับประทาน เช ่น ครีม ยาหยอดตา ยาเหน็บ ยาพ่น เป ็นต ้น  
(มักเขียนฉลากสีแดงติดข้างกล่องว่า “ยาใช้ภายนอก ห้ามรับประทาน”)
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ประเภทของยาภายใน
ทีใ่ช้กับโรคเรื้อรังทีม่ักพบบอ่ยในผูสู้งอายุ 

1. ยำรักษำโรคควำมดันโลหิตสูง

 มีจุดประสงค์เพื่อลดระดับความดันเลือดให้ต�่าลง จะโดยวิธีการ 
ขับปัสสาวะ หรือการลดการท�างาน ของหัวใจ ซึ่งแพทย์มักให้ยาในผู้ที่ไม่สามารถ
ควบคุมความดันเลือดให้อยู่ระดับท่ีปกติได้ และมักให้พร้อมกับค�าแนะน�า 
การปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น ลดการกินเค็ม อาหารที่มีมัน 
หรือกะทิ ของหมักดอง ลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ และ 
ลดความวิตกกังวล หมั่นออกก�าลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ เป็นต้น
 ผลข้ำงเคียงที่อำจพบจำกกำรใช้ยำ ระดับความดันเลือดต�่า หน้ามืด
คล้ายจะเป็นลม หรืออาจมีคลื่นไส้ อาเจียน 
 ข้อควรปฏิบัติ ควรนอนพักและวัดระดับความดันเลือด หรือน�าส่งแพทย์

2. ยำรักษำโรคเบำหวำน

 มีจุดประสงค์เพื่อลดระดับน�้าตาลในเลือดโดยเพิ่มการดูดซึมน�้าตาล
ไปใช้ให้เกิดพลังงาน ไม่สะสมในกระแสเลือดมากเกินไป มีทั้งชนิดฉีดและ 
รับประทาน 
 ผลข้ำงเคียงที่อำจพบจำกกำรใช้ยำ ระดับน�้าตาลในเลือดต�่าเกินไป 
อาจมีอาการใจสั่น เหงื่อออก ตัวเย็น หน้ามืดคล้ายจะเป็นลมหมดสติได้ 
 ข้อควรปฏิบัติ ควรพกลูกอมหรือให้ดื่มน�้าหวานสักแก้วถ้าไม่ดีขึ้น
หรือหมดสติควรพาไปพบแพทย์ โดยด่วน (ถ้าหมดสติห้ามให้อาหารและน�้า
ทางปาก เพราะอาจส�าลักได้) 

3. ยำรักษำโรคหัวใจ

 มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือช่วยลดการท�างานของหัวใจ 
ท�าให้หัวใจสามารถบีบตัวสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ดีขึ้น 



คู่มือ อาสาสมัครประจ�าครอบครัว (อสค.)
กลุ่มดูแลผู้สูงอายุ (LTC) 43

 ผลข้ำงเคียงที่อำจพบจำกกำรใช้ยำ อาจเกิดการเต้นของหัวใจ 
ผิดปกติเช่น เต้นช้าไปหรือเต้นเร็วไป ท�าให้เกิดอาการเหนื่อยหอบ, เจ็บแน่น
หน้าอก อ่อนเพลียไม่มีแรง เป็นต้น
 ข้อควรปฏิบัติ หากมียาอมใต้ลิ้นให้อมคร้ังละ 1 เม็ด ถ้าไม่หาย 
ให้อมติดต่อกัน 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 นาที ถ้าไม่ดีขึ้นในระหว่างอมยาเม็ดที่ 2 
ควรน�าส่งแพทย์ทันที หากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกควรน�าส่งถึงมือแพทย์
ภายในเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

4. ยำรักษำกำรเจ็บป่วยทั่วไป

 1. ยาลดไข้ ปวดหัว ตัวร้อน เช่น พาราเซตามอล (500) ขนาด 
รับประทาน 2 เม็ด ทุก 4 - 6 ชั่วโมงหรือเมื่อมีอาการ
 2. ยาแก้ปวดข้อ กระดูก กล้ามเนื้อ เช่น อินโดซิด บรูเฟน ไอบรูเฟน  
นาโพซิน ขนาดรับประทาน ตามขนาดที่ก�าหนดไว้ ไม่ควรรับประทำน  
ตอนท้องว่างเพราะจะท�าให้เป็นแผลในกระเพาะอาหารได้ หรือหากใช้เป็น
ระยะเวลานานๆ อาจจะท�าให้ผู ้สูงอายุซึมและสับสนได้ และไม่ควรรับ
ประทานในระยะเวลานานเกินไป เพราะอาจท�าให้ผู้ป่วยสูงอายุซึมสับสนได้
 3. ยาแก้คลื่นไส้ อาเจียน เมารถ เช่น ดรามามิน โมติเลียม เป็นต้น  
รับประทานก่อนเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง
 4. ยาแก้ท้องเสีย เช่น ผงเกลือแร่ (ขนาดรับประทานตามท่ีระบุข้าง
ซอง) หรือถ้าไม่มี ใช้น�้าต้มสุก 1 ขวดกลม (750 ซีซี) หรือ 3 แก้ว + เกลือ ½ 
ช้อนชา น�้าตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ รับประทานภายใน 24 ชั่วโมง (ระวังการใช้
ในผู้ที่เป็นโรคไต)
 5. ยาแก้ไข้หวัดลดน�้ามูก เช่น ทิฟฟี่ แอคติเฟต (ควรระวังการใช้ยา
ประเภทนี้ในผู้สูงอายุหากจ�าเป็นต้องใช้ควรปรึกษาแพทย์) นอกจากนี้ยังมี ยาแก้
แพ้ ยาแก้ไอ ยาขับเสมหะ เป็นต้น
 หมำยเหตุ ถ้ายาเป็นแคปซูลไม่ควรแกะออกเพราะจะท�าให้การออก
ฤทธิ์ของยาไม่ดีเท่าที่ควร
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ขอ้แนะน�าในการใช้ยาในวัยสูงอายุ

 1. ผู้ดูแลควรศึกษาถึง รูปร่าง ลักษณะและสรรพคุณของยาแต่ละ
ชนิดที่รับประทานอยู่เป็นประจ�าและแนะน�าผู้สูงอายุทราบด้วย (เวลาแพทย์ถาม
ถ้าจ�าสรรพคุณยาไม่ได้ ก็ต้องบอกรูปร่างลักษณะของยาได้ เช่น เม็ดกลมแบน
ขนาดเล็กสีส้ม รับประทานครั้งละหนึ่งเม็ดตอนเช้า เป็นต้น)
 2. เขียนขนาดและวิธีรับประทานตัวโต ๆ ติดบนฉลากยา (กรณี 
ที่ผู้สูงอายุยังอ่านหนังสือได้ดี)
 3. อาจใส่กล่องแยกชั้นยา เช่น เช้า – กลางวัน – เย็น – ก่อนนอน 
(ก่อนหรือหลังอาหาร) เพราะเคยมีผู้สูงอายุหลงลืมรับประทานยาซ�้า ท�าให้
เกิดอันตรายมาก
 4. สถานที่เก็บยา ควรให้ปลอดภัยและเก็บไว้ห่างจากมือเด็ก (เพราะ
เคยมีเด็กหยิบยาไปรับประทานโดยผู้ใหญ่ไม่ทราบซ่ึงอันตรายมาก) บางชนิด
ต้องเก็บให้พ้นแสง (มักมีขวดสีชาหรือห่อฟอย) ยาฉีดเบาหวานและยาหยอดตา
จะเก็บไว้บริเวณฝาตู้เย็น
 5. ถ้าเป็นไปได้ผู้ดูแลผู้สูงอายุควรหยิบยาให้รับประทานเองกับมือ 
วิธีนี้จะปลอดภัยที่สุด
 6. ผู้ดูแลควรหมั่นพาผู้สูงอายุ
ไปพบแพทย์เป็นประจ�าตามก�าหนดนัด 
หรือไปก่อนก�าหนดนัดเมื่อมีอาการ 
ผิดปกติขึ้น
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ขอ้ควรระวังในการใช้ยาในผูสู้งอาย ุ

 1. ยามีปฏิกิริยาต่อกัน คือ การเกิดปฏิกิริยาระหว่างการใช้ยาตั้งแต่  
2 ชนิดขึ้นไป ซึ่งบางครั้งสามารถใช้ยาร่วมกันได้แต่ควรเพิ่มระยะเวลาให้ห่างกัน
ประมาณ 1-2 ชม. เพื่อป้องกันการลดการดูดซึมของยาอีกตัวหนึ่ง เช่น  
ยาแก้ปวดหลายชนิด จะใช้ควบคู่กับยาลดกรดหรือยาเคลือบกระเพาะ
 2. ยาเม็ดบ�ารุงเลือดไม่ควรรับประทานร่วมกับนม เพราะจะท�าให้
ประสิทธิภาพของยาลดลง ควรรับประทานเว้นช่วงห่างจากการดื่มนม 2 ชั่วโมง
 3. การหยิบยาผิด ลืมกินยาหรือกินยาเกินขนาดจากการหลงลืม เช่น 
คนไข้รับประทานยา ลดความดันโลหิต 2 ครั้ง (เพราะคิดว่ายังไม่ได้กิน) ท�าให้
เกิดอาการหน้ามืด เวียนศีรษะเน่ืองจากระดับความดันโลหิตลดลงต�่าเกินไป 
ซึ่งข้อนี้จะเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุมากอาจท�าให้สมองขาดเลือดไปเลี้ยงได้ 
 4. การชอบรับประทานยาสมุนไพรบางชนิดที่ไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน หรือการรับประทานยาชุดที่ซื้อรับประทานเอง ตามค�าแนะน�าของ
เพื่อนบ้านหรือหมอตี๋ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสารสเตียรอยด์ จะมีอาการดีขึ้นในช่วง
แรกๆ แต่เมื่อรับประทานไปนานๆ จะเกิดผลเสียต่อไตและสุขภาพอย่างมาก
 5. หากเกิดอาการแพ้ยา เช่น มีผื่นขึ้น คัน บวม แน่นหน้าอก หายใจ 
ไม่ออกให้หยุดยาทันทีและรีบมาพบแพทย์ และจ�ายาชนิดที่แพ้ไว้เพื่อให้
ประวัติต่อการรักษาทุกครั้ง
 6. ผลข้างเคียงของยาบางชนิด เช่น ยาลดความดันบางกลุ่มท�าให ้
ไอมาก ยาบางกลุ่มท�าให้ท้องเสีย ปากแห้ง เป็นต้น อาการต่างๆ เหล่าน้ี 
ควรปรึกษาแพทย์
 7. การใช้ยาสมุนไพรหรือยาแพทย์แผนโบราณ ยาผีบอก ควรใช้การ
พิจารณาและควรระมัดระวัง ศึกษาจากผู้ท่ีผ่านการอบรมมาเท่านั้น เพราะ
อาจเกิดอันตรายต่อไตและตับได้ภายหลัง
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 1.2 พลิกตะแคงตัว เพื่อป้องกันแผลกดทับและข้อติด

การดูแลช่วยเหลือผูสู้งอายุทีช่่วยเหลือ
ตนเองไมไ่ด/้พึ่งพิง

 อสค. จะต้องช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ดังนี้

1. การป้องกันภาวะแทรกซ้อน

 1.1 จัดท่ำของส่วนต่ำงๆ ของร่ำงกำยให้อยู่ในท่ำที่เหมำะสม
ข้อไหล่

นิ้วมือ

ข้อเข่าและข้อเท้า

ข้อศอก

ล�าตัว

พลิกตะแคงตัวบ่อยๆ ทุก 30 นาที
ยกเว้นช่วงที่นอนหลับ

พลิกตะแคงตัวทุก 2 ชั่วโมง สลับท่า

ตะแคงซ้าย           นอนหงาย

ตะแคงขวา       นอนคว�่า (ถ้าท�าได้)

ข้อมือ

ข้อสะโพก

กรณีรู้สึกตัว

กรณีไม่รู้สึกตัว

ส่วนที่ 3
อสค. กับการดูแลผู้สูงอายุ
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 ท�ำอย่ำงถูกวิธี ด้วยเทคนิค

~ 5 ~ 

 

ทําอยางถูกวิธี ดวยเทคนิค 

 

 

 

 

               

 

 

 

               

 

                

 

 

 

 

 

ทานอนหงาย 

ยก 

ดู 
ดึง 

จัด 

ทานอนตะแคง 

เริ่มจากนอนหงาย คอยพลิกไปดานขาง 

ทานอนตะแคงก่ึงควํ่า ทานอนหงายศีรษะสูง 

ยก จัด ดึง ดู
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  กำรเคลื่อนไหวข้อส่วนแขน

   การยกแขนขึ้น-ลง

 1.4 กำรบริหำรข้อต่ำงๆ

 1.3 จัดให้ผู้สูงอำยุอยู่ในท่ำนั่งบ่อยๆ

  	 การกางแขนออกและหุบแขนเข้า

ยกแขนผู้ป่วยขึ้น

เริ่มต้นผู้ดูแลจับข้อมือ
และข้อศอกผู้ป่วย

เริ่มต้นผู้ดูแลจับข้อมือ
และข้อศอกผู้ป่วย

ค่อยๆ หุบแขนเข้า

ค่อยๆ วางลง

กางแขนผู้ป่วยออก

ยกแขนผู้ป่วยจนถึงเหนือศีรษะ

ยกแขนผู้ป่วยจนถึงเหนือศีรษะ
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จับที่ข้อศอกและข้อมือกางแขน 90 องศา จับที่ข้อศอกและข้อมือหมุนขึ้นและลง

	 	 	 การหมุนข้อไหล่เข้า-ออก

จับที่ข้อศอกและข้อมือให้เหยียดออก

ก�านิ้วมือเข้าและเหยียดนิ้วมือออก กระดกนิ้วโป้งขึ้น-ลง

กระดกข้อมือขึ้น กระดกข้อมือลง

จับข้อศอกและข้อมือให้งอเข้า

  เหยียดข้อศอก	เข้า-ออก 

  กระดกข้อมือขึ้น	–	ลง

เริ่มต้นจับข้อมือและนิ้วทั้งสี่ของผู้ป่วย
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  กำรเคลื่อนไหวข้อส่วนขำ

	 	 	 งอ	-	เหยียดข้อเข่าข้อสะโพก

 

 

   หมุนข้อสะโพกเข้า	หมุนข้อสะโพกออก

 

เริ่มต้นจับที่ข้อเท้าและข้อเข่าผู้ป่วย

เริ่มต้นจับที่ข้อเท้าและข้อเข่าผู้ป่วยงอ 90 องศา แล้วหมุนข้อสะโพกเข้า-ออก

แล้วงอสะโพกให้สุดและเหยียดออก
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เริ่มต้นมือรองใต้เข่าและข้อเท้า กางขาออกและหุบเข้าสลับกัน

   กางขาออกและหุบขาเข้าของข้อสะโพก

 

                                                                           

 

  	 การกระดกข้อเท้าขึ้นและลง

 

กำรเคลื่อนไหวข้อไหล่ที่ให้ผู้สูงอำยุท�ำด้วยตนเอง

 

  โดยให้ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือนอนติดเตียงเอามือสองข้าง

ประสานกันแล้วยกมือขึ้นเหนือศีรษะขึ้น – ลง
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 1.5 กำรขับเสมหะออกจำกปอดและหลอดลม
 การติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจจะพบได้บ่อยในผู้ท่ีไม่สามารถ
เคลื่อนไหวขยับร่างกายได้และผู้สูงอายุติดเตียง เนื่องจากกล้ามเนื้อต่างๆ  
อ่อนแรงท�าให้ไม่สามารถขับเสมหะออกมาได้เอง ดังนั้น อสค. จึงต้องช่วยเหลือ
ในการระบายเสมหะ เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน ตามขั้นตอนดังนี้
 1.  กำรจัดท่ำผู้ป่วย
  เพื่อระบายเสมหะ เป็นวิธีการที่อาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก 
เป็นหลัก โดยให้ส่วนของปอดท่ีต้องการระบายเสมหะอยู่สูงกว่าหลอดลม 
และปาก เพื่อให้เสมหะไหลออกมาได้ดีและขับออกได้ง่าย
 2.  กำรเคำะปอด
  การเคาะเพื่อให้เสมหะระบายออกได้ง่าย โดยใช้อุ้งมือท�ามือโค้ง
นิ้วชิดกันและเคาะ โดยใช้การกระดกข้อมือไม่ใช้แรงจากแขนทั้งหมด ขณะ
เคาะถ้าผู้ป่วยไอให้หยุดเคาะ
 3.  กำรสั่นปอด
  ใช้วิธีการสั่นสะเทือนแทนการเคาะถ้ามีข้อห้าม โดยเหยียดแขน
ตรงแนบฝ่ามือนิ้วชิดกัน ออกแรงสั่นมาจากหัวไหล่ ไม่ควรกดแรงเกินไป อาจ
เกิดการบาดเจ็บได้
 4.  กำรไออย่ำงมีประสิทธิภำพ
  หลังจากเคาะเสร็จ ถ้าผู้ป่วยสามารถไอได้ให้สอนวิธีการไอ คือ เริ่ม
จากหายใจเข้าให้สุด กลั้นไว้สักครู่ หลังจากนั้นให้ไอออกมาแรงๆ

ข้อห้ำม เคาะปอดและการสั่นปอด
 1. ไอเป็นเลือด
 2. วัณโรคปอดระยะแรก
 3. กระดูกบางผุ
 4. มะเร็งแพร่กระจายกระดูกซี่โครง
 5. หนองในช่องปอด
 6. เนื้องอกในปอด
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 1.6 กำรปูเตียงที่มีผู้สูงอำยุอยู่ในเตียงให้เรียบตึง

1

7

3

9

5

2

8

4

6
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l	 ปรับเปลี่ยนอาหารให้เหมาะสมกับโรคที่เป็นอยู่ 
l		 นั่งหรือยกศีรษะสูงเวลารับประทานอาหาร และหลังรับประทานอาหาร

ควรให้ผู้สูงอายุนั่ง หรือนอนในท่าศีรษะสูงต่ออย่างน้อย 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
l		 จัดอาหารอ่อนนุ่มเหมาะต่อการเคี้ยว รสไม่จัด ให้วันละ 5-6 ครั้ง
l		 เปลี่ยนสถานที่รับประทานอาหาร เพื่อไม่ให้เบื่ออาหาร
l	 มีการรับประทานอาหารร่วมกันในครอบครัวพร้อมผู้ป่วย
l	 ประเมินว่าผู้ป่วยสูงอายุได้รับอาหารเพียงพอ ดูจากน�้าหนัก อ้วน-ผอม

2. การรับประทานอาหาร

l ใช้ผ้าชุบน�้าสะอาดเช็ดซ�้าบริเวณฟัน กระพุ้งแก้ม
 และลิ้น ถึงโคนลิ้น
l ให้บ้วนปากทุก 2 ชม. และทาวาสลีนที่ริมฝีปาก

l อาบน�้าหรือเช็ดตัววันละ 1-2 ครั้ง แม้มีสายยาง
 ให้อาหาร หรือคาสายสวนปัสสาวะ

l สระผมอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง
l ควรตัดผมให้สั้น

l ควรล้างน�้าหรือเช็ดให้สะอาด ซับให้แห้ง

ภำยในช่องปำก

ศีรษะและผม

ร่ำงกำย

อวัยวะสืบพันธุ์

2. การดูแลช่วยเหลือการปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวัน

1. การท�าความสะอาด
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3. การดื่มน�า

4. การรับประทานยา

l		 ผู้สูงอายุบางคนส�าลักง่าย อาจให้ในรูปของอาหารที่มีส่วนผสมของน�้า 
ปนอยู่ด้วย

l		 ป้อนน�้าด้วยช้อนเล็กข้างๆ กระพุ้งแก้มหรือให้น�้าทางสายให้อาหาร
l		 ให้น�้าวันละ 2 ลิตร (กรณีไม่จ�ากัดน�้า)
l		 สังเกตสีของปัสสาวะ ถ้าสีเข้มควรให้น�้าเพิ่ม

l		 ให้ได้รับประทานยาสม�่าเสมอและถูกต้อง
l		 สังเกตผลข้างเคียงของยาที่อาจจะเกิดขึ้น
l		 ควรให้กลืนยาเป็นเม็ด ไม่ควรบดยาหรือละลายน�้า (กรณีไม่มีปัญหาการกลืน) 

เพราะจะท�าให้การออกฤทธิ์ของยาไม่สม�่าเสมอ 

ผู้สูงอายุที่ได้รับน�้าเพียงพอ ปัสสาวะจะมีสีเหลืองอ่อนและจ�านวนปัสสาวะ
ที่ออกมาควรสัมพันธ์กับน�้าที่ให้ คือ เมื่อให้น�้ามาก ปัสสาวะจะมากขึ้น 
เมื่อให้น�้าน้อยปัสสาวะจะน้อยลง
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5. การสื่อสาร

6. การดูแลทางดา้นจิตใจ อารมณ ์และความทรงจ�า

l		 พูดคุยกับผู้สูงอายุอย่างสม�่าเสมอ หมั่นไต่ถามความต้องการของผู้ป่วย
l			 ตั้งใจฟัง พูดช้าๆ ชัดๆ ใช้ค�าง่ายๆ สั้นๆ ให้เวลาในการคิดหรือตอบ
l			 ให้ผู้ป่วยได้เห็นหน้าผู้พูดหรือสามารถอ่านปาก
l			 หาวิธีการสื่อสารแทนค�าพูดใช้สัญลักษณ์สื่อแทนค�าพูดหรืออาจใช้การเขียน

แทนการพูด
l		 จัดกริ่งหรือออดไว้ใกล้ตัวผู้ป่วย
l		 ประเมินว่าผู้สูงอายุมีปัญหาเก่ียวกับการติดต่อสื่อสาร การมองเห็นหรือ

การได้ยินลดลงหรือไม่ ถ้ามีควรแก้ไขหรือหาอุปกรณ์ช่วยเหลือ

l		 เอาใจใส่ พูดคุย ให้ก�าลังใจ ให้ความเคารพ  
มีความกระตือรือร้นในการดูแลอย่างสม�่าเสมอ 

l		 ยอมรับในการตัดสินใจ ยอมรับบทบาท
l		 จัดให้อยู่ในสถานที่ที่ผู ้สูงอายุคุ้นเคย กระตุ้น

ความทรงจ�า
l		 ให้ดูโทรทัศน์ ปฏิทิน นาฬิกา รูปภาพ มีการบอก

ถึงวัน เวลาและสถานที่ ฟังวิทยุ 
l		 ให้ผู้สูงอายุพบปะกับบุคคลท่ีชอบหรือคุ้นเคย 

เช่น ลูกหลาน เพื่อนหรือเพื่อนบ้าน
l			 ชวนสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิ
l		 ปรับเปลี่ยนบรรยากาศให้ผู้สูงอายุรู้สึกสดชื่น หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ท�าให้

เกิดความกระทบกระเทือนใจ
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7. การนอน

8. การขับถ่าย

l		 จัดให้ผู้สูงอายุท�ากิจกรรมในตอนกลางวัน เช่น อ่านหนังสือให้ฟัง ดูโทรทัศน์  
ออกก�าลังกาย อย่าให้นอนตอนกลางวันมาก จะท�าให้ไม่หลับในตอนกลางคืน

l	 ให้ผู้สูงอายุมีความเป็นส่วนตัว ตามความเหมาะสม
l	 จัดให้มีคนนอนเป็นเพื่อน ไม่ปล่อยให้นอนคนเดียวในตอนกลางคืน
l	 จัดสิ่งแวดล้อมให้สงบเงียบในตอนกลางคืน
l	 นวดผ่อนคลายให้ผู้สูงอายุ เพื่อลดการยึดเกร็งของกล้ามเนื้อและการปวดเมื่อย
l	 ประเมินว่าการนอนไม่หลับเกิดจากสาเหตุใดเพื่อให้การช่วยเหลือได้อย่าง

เหมาะสม

l		 กดบริเวณเหนือหัวเหน่าอย่างนุ่มนวล เพื่อช่วยให้ปัสสาวะออกหมด
l		 ท�าความสะอาดอวัยวะขับถ่ายโดยการล้างน�้าและใช้ผ้านุ่มๆ หรือส�าลีชุบ

น�้าเช็ดอย่างน้อยวันละ 2-3 ครั้ง
l	 เปลี่ยนแผ่นรองซับ หรือผ้าอ้อมส�าเร็จรูปบ่อยๆ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน
l	 ให้มีการเคลื่อนไหว โดยเปลี่ยนท่าลุกนั่ง เดิน บ่อยๆ
l		 ให้รับประทานอาหารประเภทผักและผลไม้ เช่น ผักต้ม

นิ่มๆ ส้ม มะละกอ ลูกพรุน หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด
l	 กระตุ้นหรือฝึกการขับถ่ายท้ังปัสสาวะและอุจจาระโดยการ

จัดให้นั่งขณะถ่าย ปรับเวลาให้เหมาะสมและจัดสถานที่ 
ให้เป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสม

l		 ให้ยาระบาย สวนหรือล้วงอุจจาระ ถ้าไม่ถ่ายอุจจาระเกิน 2 วัน
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9. การท�ากายภาพบ�าบัด

10. การจัดสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม

l		 ใช้หมอนหรือวัสดุรองบริเวณแขนและขาที่อ่อนแรงหรือ
ด้านที่ไม่มีความรู้สึกบวม และให้สูงขึ้นกว่าล�าตัว

l		 นั่งควรยกเท้าให้สูง และใช้หมอนรองใต้แขนที่อ่อนแรง
l		 กระตุ้นให้ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวหรือท�าการเคลื่อนไหวให้ทุกข้อ เช่น ข้อนิ้ว 

ข้อศอก ข้อไหล่ ข้อสะโพก ข้อเข่าและข้อเท้า โดยท�าอย่างน้อยวันละ  
2 เวลา เวลาละ 10-15 ครั้ง ในแต่ละท่า

สภำพภำยในบ้ำนทั่วไป ที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุ

1. ไม่วางของเกะกะทั่วบ้าน และเก็บสายไฟให้เรียบร้อย ป้องกันการสะดุดล้ม
ของผู้สูงอายุ

2.  พื้นห้องไม่ควรขัดจนเป็นมัน อาจสะดุดล้ม
3. ปรับระดับภายในบ้านให้เท่ากัน หรือมีทางต่างระดับในบ้านให้น้อยที่สุด ธรณี

ประตูควรเอาออก หรือปรับให้อยู่ในระดับเดียวกับพื้นทางเดิน
4.  บริเวณทางเดินควรมีแสงสว่างที่เพียงพอ
5.  ติดตั้งราวจับตามทางเดินภายในบ้าน และตรวจสอบความแข็งแรงของราวจับ

อย่างสม�่าเสมอ และล็อคประตูทั้งภายใน และนอกบ้าน ควรง่ายต่อการใช้งาน
6.  ติดตั้งเครื่องตัดไฟ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรในขณะที่ผู้สูงอายุอยู่บ้าน

เพียงล�าพัง
7.  ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หลอดไฟ และสายไฟอยู่ในสภาพดี
8.  บันไดมีราวจับ ความสูงของบันไดแต่ละขั้นไม่ควรเกิน 6 นิ้ว และไม่วาง

สิ่งของตามขั้นบันได
9.  รองเท้าส�าหรับผู้สูงอายุควรเลือกแบบกันลื่น ไม่มีส้น
10. หน้าต่างเปิดได้ง่ายจากภายใน แต่มีล็อครักษาความปลอดภัย
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พื้นที่รอบๆ บ้ำนและสิ่งแวดล้อมที่เหมำะกับผู้สูงอำยุ

1. บริเวณที่โล่ง เช่น หน้าบ้าน ข้างๆ บ้าน ควรมีพื้นที่เท่ากันไม่เป็นหลุม หรือ
มีก้อนหิน เพื่อป้องกันการสะดุดล้ม

2.  พุ่มไม้หรือต้นไม้ไม่ควรบดบังมุมมองจากถนน
3. ท�าความสะอาดรอบๆ บ้าน ไม่ปล่อยให้รก เพื่อป้องกันสัตว์มีพิษ รวมทั้ง

เศษกิ่งไม้

ห้องนอน

1. ควรปรับห้องนอน หรือที่นอน ส�าหรับผู้สูงอายุให้สะดวกสบาย ในการขับถ่าย 
จัดให้เป็นระเบียบ สะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก

2. เตียงนอนควรเป็นเตียงเตี้ยและมีที่จับ แต่ถ้าไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลย 
ควรเป็นเตียงสูง เพื่อสะดวกในการดูแลของผู้ดูแล ท่ีนอนไม่ควรนุ่มหรือ
แข็งเกินไป

3.  มีแสงสว่างเพียงพอ ควรมีเก้าอี้มีพนักพิงหลัง ให้ผู้สูงอายุไว้ในห้องนอน
4. ควรมีไฟที่หัวเตียง หรือมีโต๊ะโคมไฟข้างเตียง เพื่อสะดวกต่อการเปิด-ปิดไฟ

ในเวลาที่ผู้สูงอายุจะลุกไปเข้าห้องน�้า

ห้องน�้ำ

1.  ภายในห้องน�้าควรมีราวยึดเกาะ หรือตลอดทางเดิน
ไปห้องน�้า

2. พ้ืนห้องน�้าควรปุด้วยวัสดุเนื้อหยาบ หรือแผ่นยาง
กันลื่น ไม่มีตระไคร่น�้า หรือเปียกชื้น 

3.  ควรมีเก้าอี้นั่งอาบน�้า
4. ประตูห้องน�้าควรเปิดโดยการผลักออกมาฝั่งด้านนอกห้องน�้า เพื่อให้สามารถ

ช่วยเหลือผู้สูงอายุได้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน
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 3.1 อำหำรและวิธีกำรให้อำหำรผ่ำน

สำยยำงหรือท่อให้อำหำร

  1. อาหารเหลว อาหารปั่น ปรุงสุก

และสด สะอาด ครั้งละไม่มาก

  2. จัดท่าของผู้ป่วยให้เหมาะ คือ

   -  ท่านั่งหรือ

   - ท่านอนเอนตัว ไม่ใช่นอนราบ

  3. ให้อาหารช้าๆ ทีละน้อยจนกว่าจะหมด ประมาณ 15-30 นาที 

หากมีการติดตัน อย่าพยายามดัน

  4.  สังเกตสายยางหรือท่อให้อาหารตัน แตก ฉีกเปื่อย หรือไม่

  5. หลังให้อาหารเสร็จทุกครั้งต้อง 

   (1)  ให้น�้าสะอาดตามเล็กน้อย

   (2)  ปิดปากสายยางหรือท่อให้อาหารให้สนิท

   (3)  ให้ผู้สูงอายุนั่งสักพักหรือลุกเดินช้าๆ

หมำยเหตุ

  1. ให้อาหารได้ทุกประเภท ถ้าไม่มีข้อจ�ากัดจากโรคบางโรค เช่น  

เบาหวาน ความดันโลหิต หรือโรคผิวหนัง เป็นต้น

  2.  ถ้าหิวในระหว่างมื้อ สามารถให้อาหารเสริมเพิ่มเติมได้

  3. ถ้าให้อาหารแล้วไอหรือส�าลักแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที

~ 15 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อาหารและวิธีการใหอาหารผานสายยางหรอืทอใหอาหาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หองนอน 

1. ควรปรับหองนอน หรือท่ีนอนสําหรับผูสูงอายุให

สะดวกสบายในการขับถาย จัดใหเปนระเบียบ สะอาด อากาศ

ถายเทไดสะดวก 

2. เตียงนอนควรเปนเตียงเตี้ยและมีท่ีจับ แตถาไมสามารถ

ชวยเหลือตนเองไดเลย ควรเปนเตียงสูง เพ่ือสะดวกในการดูแล

ของผูดูแล ท่ีนอนไมควรนุมหรือแข็งเกินไป 

3. มีแสงสวางเพียงพอ ควรมีเกาอ้ีมีพนักพิงหลังใหผูสูงอายุไวใน

หองนอน 

4. ควรมีไฟท่ีหัวเตียง หรือมีโตะโคมไฟขางเตียง เพ่ือสะดวกตอ

การเปด-ปดไฟในเวลาท่ีผูสูงอายุจะลุกไปเขาหองน้ํา 
หองน้ํา 

1. ภายในหองน้ําควรมีราวยึดเกาะ หรือตลอดทางเดินไปหองน้ํา 

2. พ้ืนหองน้ําควรปุดวยวัสดุเนื้อหยาบ หรือแผนยางกันลื่น ไมมีตระไครน้ํา หรือปยกชื้น  

3. ควรมีเกาอ้ีนั่งอาบน้ํา 

4. ประตูหองน้ําควรเปดโดยการผลักออกมาฝงดานนอกหองน้ํา เพ่ือใหสามารถชวยเหลือผูสูงอายุไดเวลา

เกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

พ้ืนท่ีรอบๆ บานและส่ิงแวดลอมท่ี

เหมาะกับผูสูงอายุ 

1. บริเวณท่ีโลง เชน หนาบาน ขางๆ 

บาน ควรมีพ้ืนท่ีเทากันไมเปนหลุม 

หรือมีกอนหิน เพ่ือปองกันการสะดุดลม 

2. พุมไมหรือตนไมไมควรบดบังมุมมอง

จากถนน 

3. ทําความสะอาดรอบๆบานไมปลอย

ใหรกเพ่ือปองกันสัตวมีพิษ รวมท้ังเศษ

ก่ิงไม 

1. อาหารเหลว อาหาร

ปน ปรุงสุกและสด 

สะอาด ครั้งละไมมาก 

2. จัดทาของผูปวย           

ใหเหมาะ คือ 

- ทานั่งหรือ 

-ทานอนเอนตัว ไมใชนอน

ราบ 

3. ใหอาหารชาๆ ท่ีละนอย

จนกวาจะหมด ประมาณ 

15-30 นาที หากมีการติด

ตัน อยาพยายามดัน 

5. หลังใหอาหารเสร็จทุกครั้งตอง 

(1) ใหน้ําสะอาดตามเล็กนอย 

(2) ปดปากสายยางหรือทอให

อาหารใหสนิท 

(3) ใหผูสูงอายุนั่งสักพักหรือลุกเดิน

ชาๆ 

4. สังเกตสายยางหรือทอ

ใหอาหารตัน แตก ฉีก

เปอย หรือไม 
 

การดูแลผูสูงอายุใสสายยางหรือทอใหอาหาร 

 

3. การดูแลผูสู้งอายุใสส่ายยางหรือทอ่ให้อาหาร
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 3.2 กำรดูแลผู้สูงอำยุที่ให้อำหำรทำงสำยยำง 
  1. ระมัดระวังไม่ให้สายยางหรือท่อให้อาหารหลุด 

       2. สังเกตการเสื่อมสภาพของสายยางหรือ 
ท่อให้อาหาร หากเสื่อมให้เปลี่ยนใหม่
   3. ท�าความสะอาดสายยางหรือท่อให้อาหาร

  วิธีสังเกตสำยยำงหรือท่อให้อำหำรเสื่อมสภำพคือ มีลักษณะเปื่อย 
มีน�้าหรือเศษอาหารซึมออกมาขณะให้อาหาร หรือมีรอยฉีกขาดรั่วซึม เป็นต้น

  กำรดูแลผิวหนังบริเวณที่ใส่สำยยำงหรือท่อให้อำหำร
  1. ท�าความสะอาดด้วยน�้ายาแอลกอฮอล์หรือน�้ายาเบตาดีน วันละ 2 ครั้ง 
เช้า-เย็น แต่ถ้าสกปรกมากก็เพิ่มการท�าความสะอาดได้อีกตามความเหมาะสม
  2. ไม่จ�าเป็นต้องปิดแผลบริเวณนั้น แต่ถ้ามีอาการระคายเคืองให้ใช้
ผ้ากอซสะอาดปิดได้ หากไม่ทราบวิธีปฏิบัติ ควรสอบถามและฝึกปฏิบัติจาก
พยาบาล
  3. สังเกตว่ามีการอักเสบติดเชื้อบริเวณผิวหนังส่วนนั้นหรือเปล่า ถ้ามี
ต้องแจ้งแพทย์หรือพยาบาล ลักษณะการอักเสบติดเชื้อคือ ผิวหนังจะแดงเจ็บ
และอาจมีตุ่มหนอง

ไปพบแพทย์
ในวัน เวลา
ราชการได้

ถ้ำหลุด

รับประทานอาหาร
ทางปากไม่ได้

รับประทานอาหาร
ทางปากได้
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4. การดูแลผูสู้งอายุทีม่ีเครื่องช่วยหายใจ

  ดูแลให้ได้รับออกซิเจนเพียงพอและไม่มีการคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์ 

โดย

  1.  ประเมินสภาพผู้ป่วย

  2.  ตรวจและบันทึกข้อมูลของเครื่องช่วยหายใจ

  3.  ดูดเสมหะเพื่อให้ทางเดินหายใจโล่ง

  4.  กรณีที่ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ดูแลท่อช่วยหายใจให้อยู่ในต�าแหน่ง

ที่เหมาะสม

  5.  บันทึกปริมาตรอากาศท่ีหายใจออกของผู้ป่วยแต่ละครั้งอย่างน้อย 

วันละครั้ง เพื่อประเมินความก้าวหน้าของผู้ป่วย

  6.  ดูแลเครื่องช่วยหายใจให้ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ

  7.  ประเมินสภาพและป้องกันการติดเชื้อของทางเดินหายใจ 

  8.  สังเกตลักษณะสีกลิ่นของเสมหะ เก็บเสมหะส่งเพาะเชื้อและ

ติดตามผล
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5. การดูแลผูสู้งอายุทีใ่สส่ายสวนปัสสาวะ 

  ในผู ้สูงอายุบางรายมีความจ�าเป็นต้อง 
คาสายสวนปัสสาวะต่อเนื่องจากโรงพยาบาล 
กลับไปที่บ้าน เพื่อเป็นทางให้น�้าปัสสาวะไหลได้
ตลอดเวลา การดูแลผู้สูงอายุที่คาสายสวนปัสสาวะ
อย่างถูกต้อง จะช่วยป้องกันการอุดตันของ 
สายสวนปัสสาวะ และป้องกันการติดเชื้อในระบบ
ทางเดินปัสสาวะ

ขั้นตอนกำรดูแลผู้สูงอำยุที่ใส่สำยสวนปัสสำวะ 
  1. ดูแลให้ถุงปัสสาวะอยู่ต�่ากว่าบริเวณกระเพาะปัสสาวะของผู้ป่วย
เสมอ
  2. ดูแลสายสวนปัสสาวะและถุงปัสสาวะ ตามนี้
       (1) ให้เป็นระบบปิดเสมอ ไม่ให้มีรอยแตก รั่วซึม
      (2)  ไม่ให้เลื่อนเข้า - ออก หรือเกิดการดึงรั้งของสาย
       (3) ไม่ให้นั่งทับสายสวนปัสสาวะ หรือนั่งทับถุงรองรับน�้าปัสสาวะ
       (4) เทปัสสาวะออกจากถุงวันละ 2 - 3 ครั้งหรืออย่างน้อยทุก 8 ชั่วโมง
       (5) ท�าความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธ์และรูเปิดของท่อปัสสาวะ
ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ด้วยสบู่และน�้า (อาจใช้แอลกอฮอล์ 80%  
เช็ดรูเปิดของท่อ) อาบน�้าหรือเช็ดตัวได้ตามปกติ
    (6) ดื่มน�้าวันละ 8-12 แก้วหรือตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่  
และบันทึกจ�านวนปัสสาวะในแต่ละวัน

       (7) เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะทุก 4 สัปดาห์ หรือเร็วกว่าตาม 

การอุดตันหรือภาวะผิดปกติ

~ 17 ~ 

 

 

 

ดูแลใหไดรับออกซิเจนเพียงพอและไมมีการค่ังของคารบอนไดออกไซด โดย 

1. ประเมินสภาพผูปวย 

2. ตรวจและบันทึกขอมูลของเครื่องชวยหายใจ 

3. ดูดเสมะเพ่ือใหทางเดินหายใจโลง 

4. กรณีท่ีผูปวยใสทอชวยหายใจ ดูแลทอชวยหายใจใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม 

5. บันทึกปริมาตรอากาศท่ีหายใจออกของผูปวยแตละครั้งอยางนอย วันละครั้ง เพ่ือประเมิน

ความกาวหนาของผูปวย 

6. ดูแลเครื่องชวยหายใจใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

7. ประเมินสภาพและปองกันการติดเชื้อของทางเดินหายใจ  

8. สังเกตลักษณะสีกลิ่นของเสมหะ เก็บเสมหะสงเพาะเชื้อและติดตามผล 

 

 

ในผูผูสูงอายุบางรายมีความจําเปนตองคาสายสวนปสสาวะตอเนื่องจากโรงพยาบาลกลับไปท่ีบาน          

เพ่ือเปนทางใหน้ําปสสาวะไหลไดตลอดเวลา การดูแลผูสูงอายุท่ีคาสายสวนปสสาวะอยางถูกตอง จะชวยปองกัน

การอุดตันของสายสวนปสสาวะ และปองกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ 
 

ข้ันตอนการดูแลผูสูงอายุท่ีใสสายสวนปสสาวะ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ดูแลใหถุงปสสาวะอยูต่ํากวาบริเวณกระเพาะปสสาวะของผูปวยเสมอ 

2. ดูแลสายสวนปสสาวะและถุงปสสาวะ ตามนี้ 

    (1) ใหเปนระบบปดเสมอ ไมใหมีไมมีรอยแตก รั่วซึม 

    (2) ไมใหเลื่อนเขา - ออก หรือเกิดการดึงรั้งของสาย 

    (3) ไมใหนั่งทับสายสวนปสสาวะ หรือนั่งทับถุงรองรับน้ําปสสาวะ 

    (4) เทปสสาวะออกจากถุงวันละ 2 - 3 ครั้งหรืออยางนอย ทุก 8 ชั่วโมง 

    (5) ทําความสะอาดบริเวณอวัยวะสืบพันธและรูเปดของทอปสสาวะทุกวัน             

วันละ 2 ครั้ง เชา - เย็น ดวยสบูและน้ํา (อาจใชแอลกอฮอล 80% เช็ดรูเปดของทอ) 

อาบน้ําหรือเช็ดตัวไดตามปกติ 

    (6) ดื่มน้ําวันละ 8 -12 แกวหรือตามคําแนะนําของเจาหนาท่ี และบันทึกจํานวน

ปสสาวะในแตละวัน 

    (7) เปลี่ยนสายสวนปสสาวะทุก 4 สัปดาห หรือเร็วกวาตามการอุดตันหรือภาวะ

ผิดปกติ 

การดูแลผูสูงอายุท่ีมีเครื่องชวยหายใจ 

การดูแลผูสูงอายุใสสายสวนปสสาวะ 
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6. โรคตาทีพ่บบอ่ยในผูสู้งอายุและ
การช่วยเหลือดูแลเบื้องตน้ 

โรคต้อกระจก

โรคต้อหิน

โรคตำแห้ง

โรคจุดรับภำพเสื่อม

ในผู้สูงอำยุ

โรคสำยตำยำว

ในผู้สูงอำยุ

ตามัวลงเรื่อยๆ

รูม่านตาสีขาวขุ่น

ปวดตามาก สายตา

จะค่อยๆ มัวลง

เคืองเหมือน

มีฝุ่นผงในตา

ภาพมัว บิดเบี้ยว 

สีจางลง มีปัญหา

ในการอ่านหรือ

จ�าหน้าคน เห็นจุดด�า

อยู่กลางภาพ

ปวดตามาก สายตา

จะค่อยๆ มัวลง

เข้ารับการตรวจจากแพทย์

และลอกต้อ

เข้ารับการตรวจจากแพทย์

เพื่อรักษาโดยเร็ว ถ้าช้าอาจ

ท�าให้ตาบอดได้

เป็นระยะเริ่มแรก

ใช้น�้าตาเทียม หากอาการ

มากปรึกษาจักษุแพทย์

การรักษาจะช่วยชะลอ

การเกิดโรคที่มากขึ้น แต่จะ

ไม่หายขาด ระยะแรก

อาจให้วิตามินหรือรักษา

ร่วมกับเลเซอร์หรือฉีดยา

เข้าในลูกตา

เข้ารับการตรวจจากแพทย์

เพื่อรักษาโดยเร็ว ถ้าช้าอาจ

ท�าให้ตาบอดได้
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  กำรปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคตำในผู้สูงอำยุ
  1) ตรวจตาเป็นประจ�าทุกปีและเมื่อมีการมองเห็นภาพที่เปลี่ยนแปลง
ไปดังกล่าวควรรีบมาพบจักษุแพทย์
  2) หยุดสูบบุหรี่
  3)  สวมแว่นตากันแดด
 4)  รักษาโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด
 5)  รับประทานผักผลไม้ อาหารครบ 5 หมู่

A B C D E 
K L U H N 

 G T U N P
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กองการพยาบาลสาธารณสุข ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร. (2558).  
คู ่มือผู ้ดูแลผู ้ที่ไม่สำมำรถดูแลสุขภำพพื้นฐำนด้วยตนเองได้. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ.

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน. (2558). คู่มือแกนน�ำสุขภำพประจ�ำ
ครอบครัว (กสค.) เพ่ือกำรส่งเสริมบทบำทของครอบครัวในกำร
ดูแลสุขภำพตนเอง. มปท.

_____ .(มปพ.). ก�ำหนดกำรอบรมตำมหลักสูตรกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย
ระดับอ�ำเภอ/ต�ำบล เรื่องกำรดูแลป้องกันโรคไต โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพ อสม.และชุมชนในกำรป้องกันโรคไต เพื่อสนับสนุนระบบ
บริกำรสุขภำพ ปีงบประมำณ 2558 วันที่ 3,6,9,23,24 มีนำคม 2558.

กรมอนามัย. หลักสูตรกำรฝึกอบรมอำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุในครอบครัว 
(อสค.) และอำสำสมัครดูแลผู้สูงอำยุทั่วไป หลักสูตร 18 ช่ัวโมง. 
สืบค้นจากเว็บไซต์ http://hpc9.anamai.moph.go.th/images/
pdf59/old59/old03.pdf

ข้อควรระวังในการออกก�าลังกาย. สืบค้นจากเว็บไซต์ https://goo.gl/JMvzzs
ธงโภชนาการ.สืบค้นจากเว็บไซต์ http://5groups.blogspot.com/2011/08/ 

blog-post_7195.html
โรงเรียนผู้สูงอายุ.สืบค้นจากเว็บไซต์ http://www.thaihealth.or.th/โรงเรียนผู้สูงอายุ
ส�านักการพยาบาล. (2556). กำรพยำบำลผู้ป่วยท่ีบ้ำน. กรุงเทพฯ: ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร ้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (2557).  

คู่มือกำรจัดกำรควำมรู้พัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุโดยชุมชน
ท้องถิ่น. สืบค้นจาก www.thaihealth.or.th

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (2559). คู่มือระบบกำรดูแลระยะยำว
ด้ำนสำธำรณสุขส�ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง (Long Term Care) 
ในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติปีงบประมำณ 2559. มปท.

ข้อมูลจากเอกสารประกอบการประชุมหารือ (ร่าง) ประเด็นบันทึกข้อตกลง 
(MOU) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้สูงอายุ เม่ือวันจันทร์ที่  14 
พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10  
โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ : กรมกิจการผู้สูงอายุ

เอกสารอ้างอิง
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ภาคผนวก
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การประเมินครอบครัวทีม่ีศักยภาพ
ในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑท์ีก่�าหนด

2. กำรปฏิบัติตนของสมำชิกในครอบครัว

1) คุมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม
 l ลดหวาน
 l ลดมัน
 l ลดเค็ม
 l ลดเนื้อ
 l เพิ่มผักและผลไม้รสไม่หวานจัด
 l ดื่มน�้าเปล่า
2) ดูแลการกินยาให ้ตรงเวลาและพาไป 
 พบแพทย์ตามนัด
3) ออกก�าลังกาย เช่น ใช้ยางยืด
4) บ�ารุงรักษาจิตใจ

ผลที่ต้องกำรให้เกิดจำกครอบครัว
ที่มีศักยภำพในกำรดูแลสุขภำพตนเอง

ชะลอไตเสื่อม

ผู้ป่วยติดเตียงลดลง

ประชำชนลดป่วยสุขภำพดี

1. อสค. แสดงบทบำท

1) เป็นแกนน�าปฏิบัติตนด้าน 
 สุขภาพท่ีมีพฤติกรรมเป็น 
 แบบอย่างให้ครอบครัวและ 
 เป็นผู ้ ดูแลสุขภาพของคน 
 ในครอบครัว
2) ถ ่ า ยทอดความรู ้ ใ ห ้ คน 
 ในครอบครัวตนเอง และ 
 ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
3) ประสานงานพัฒนาสุขภาพ 
 ครัวเรือน และเป็นเครือข่าย 
 ใยแมงมุมกับ อสม. โดย 
 ไม่ซ�้าซ้อนบทบาทกัน
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คุณธรรม จริยธรรม
ของอาสาสมัครประจ�าครอบครัว (อสค.)

 คุณธรรมพื้นฐำนส�ำหรับอำสำสมัครประจ�ำครอบครัว (อสค.) คือ 
 อาสาสมัครประจ�าครอบครัว (อสค.) จะต้องเป็นผู ้มีจิตวิญญาณ 
อาสาสมัคร ประกอบไปด้วยคุณธรรมเบื้องต้น 4 ประการ คือ
  1.  ชอบให้มากกว่ารับ ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่น มีความสบายใจ 
ที่จะให้ด้วยจิตเมตตา 
  2.  มีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจคนให้มาร่วมมือร่วมใจกัน 
  3.  ยึดมั่นปฏิบัติตนตามพรหมวิหาร 4 ได้แก่
  เมตตา  คือ รักโดยไม่แบ่งแยก
  กรุณา  คือ ลงมือช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์และมีความสุข
  มุทิตา  คือ มีจิตใจอ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใส ลดความเห็นแก่ตัว  
    ลดตนอยู่ตลอดเวลา
  อุเบกขา  คือ ให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ยุติธรรม ไม่ล�าเอียง
และท�าตนให้มีประโยชน์ มีกิริยาท่าทีของความพยายามจะท�าประโยชน์อยู่
ตลอดเวลา เป็นผู้ที่ใช้เวลาทุกนาที ให้มีประโยชน์
 4. ท�าตนสม�่าเสมอ ท�าด้วยอุดมการณ์ ท�าด้วยจิตเมตตา โดยไม่หวัง
สิ่งตอบแทน ไม่เอนเอียงไปตามกระแส
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วิธีการประเมินผูสู้งอายุที ่อสค. ท�าได้

สุขภำพผู้สูงอำยุ กำรประเมินควำมสำมำรถของผู้สูงอำยุ

กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ
ตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน 
และสังคมได้ (ติดสังคม)

l การเคลื่อนไหว เดินขึ้นบันไดได้เองโดยไม่ต้อง
ช่วยเหลือ เดินออกนอกบ้านได้ เดินตามล�าพัง
บนทางเรียบได้

l		 การรับประทานอาหาร รับประทานอาหาร
ด้วยตนเองได้ดี

l		 การขับถ ่าย ใช ้ห ้องสุขาด ้วยตนเองได ้ 
อย่างเรียบร้อย

กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุที่มีข้อจ�ากัด
ในการด�าเนินกิจวัตรประจ�าวัน 
(ติดบ้ำน)

l		 การเคลื่อนไหว เดินตามล�าพังบนทางเรียบไม่ได้ 
ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ

l		 การรับประทานอาหาร ต้องการความช่วยเหลือ
ขณะรับประทานอาหาร อาจท�าโต๊ะเปื้อน

l		 การขับถ ่ าย  ต ้องการความช ่ วย เหลือ 
พาไปห้องสุขา

กลุ่มที่ 3 ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถ
ช ่วยเหลือตนเองได ้ หรือ 
ผู้สูงอายุที่อยู ่ในภาวะพึ่งพิง  
(ติดเตียง)

l		 การเคลื่อนไหว ย้ายต�าแหน่งตัวเองขณะนั่ง 
ไม่ได้ ในท่านอนขยับตัวไม่ได้

l		 การรับประทานอาหาร กลืนล�าบาก แม้ว่า 
ผู้ดูแลจะป้อนอาหารให้ ผู้สูงอายุรับสารอาหาร
ผ่านชองทางอื่น (จมูก กระเพาะอาหาร หรือ
ล�าไส้)

l		 การขับถ่าย ต้องขับถ่ายในท่านอน หรืออยู่บนเตียง 
สวมใส่ผ้าอ้อมตลอดเวลา ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อม
เป็นประจ�า
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คณะผูจ้ัดท�า

คณะทีป่รึกษา
นพ.โสภณ เมฆธน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พญ.ประนอม ค�าเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย

นพ.เจษฎา โชคด�ารงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค

น.ต.นพ. บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

นพ.สุเทพ วัชระปิยานันท์ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย

 และการแพทย์ทางเลือก

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 1-13

สาธารณสุขนิเทศก์เขต 1-13
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คณะผูจ้ัดท�า
นพ.ปพนธ์ ตั้งศรีเกียรติคุณ รองอธิบดีกรมการแพทย์
นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์
นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย
นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร ผู้อ�านวยการกองสนับสนุนสุขภาพ
 ภาคประชาชน
นายชาติชาย สุวรรณนิตย์ รองผู้อ�านวยการกองสนับสนุนสุขภาพ
 ภาคประชาชน
นายจิรพันธุ์ วิบูลย์วงศ์ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางวิรุณศิริ อารยวงศ์ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นางนิติกุล ทองน่วม สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร
 เพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ 
นพ.สกานต์ บุนนาค งานโรคไต กลุ่มงานอายุรศาสตร์ 
 โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
นพ.ธีรวัฒน์ ธนชยานนท์ โรงพยาบาลสถาบันไตภูมิราชนครินทร์ 
นางวิมล บ้านพวน ส�านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย
นางสาวธิดารัตน์ อภิญญา ส�านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
นางช่อเพ็ญ นวลขาว กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายศิวะณัฐ โฮมวงค์ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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