คูมือ
อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)
กลุมดูแลผูสงู อายุ (LTC)

อสค. เปนผูทํางานดูแลสุขภาพของครอบครัวตนเอง โดยไมรับคาตอบแทนใดๆและไมหวังสิ่งตอบแทน
รวมถึงจะไมเรียกรองสิ่งตอบแทนใดๆ นอกเหนือไปจากการไดชวยเหลือคนในครอบครัวและผูอื่นไดพนทุกข
มีความสุขและมีสุขภาพดี ดวยจิตเมตตาเปนสําคัญ

คํานํา
ประเทศไทยไดรับการยกยองจากองคการอนามัยโลกและประเทศสมาชิกทั่วไปวา เปนประเทศที่สราง
ระบบการสรางความรูในชุมชน เพื่อใหคนมีความรูเรื่องสุขภาพสามารถดูแลสุขภาพของประชาชนในระดับชุมชน
ไดเปนอยางดี ดวยการสรางการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
ที่ดีที่สุดแหงหนึ่งของโลก
สวนในระดับครอบครัว ซึ่งเปนแกนกลางของสังคมที่เปนรากฐานสําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิตหากมีการ
สรางเครือขายความรูดานสุขภาพตอยอดจากชุมชนเขาสูครัวเรือน จะทําใหประชาชนมีความรูและทักษะในการ
วิเคราะหและจัดการปจจัยเสี่ยง ภัยสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพคนในครอบครัวตนเองได
ครอบครัวเปนกลุมบุคคล ที่มีความผูกพันและใชชีวิตรวมกันมีปฏิสัมพันธเกี่ยวเนื่องกัน ไมวาจะเปนพอ
แมญาติพี่นอง ซึ่งแตละคนจะมีพฤติกรรมสุขภาพที่แตกตางกัน มีปญหาดานสุขภาพที่อาจจะเหมือนกันหรือ
ตางกันแลวแตสุขภาวะของแตละบุคคล การที่จะทําใหครอบครัวนั้นๆมีสุขภาพดี มีชีวิตยืนยาว และสามารถอยู
ในสังคมไดอยางปกติสุขนั้น จะตองไดรับการดูแล แนะนํา สงเสริม ปองกัน จัดการความเสี่ยงและภัยสุขภาพ
ไมใหเกิดปญหาดานสุขภาพขึ้น หากมีผูปวยหรือผูที่มีภาวะพึ่งพิงในครอบครัวตองไดรับการดูแล ซึ่งบุคคลที่ดีและ
เหมาะสมที่สุดก็คือ สมาชิกในครอบครัวนั้นๆ เอง
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงไดดําเนินงานอาสาสมัครประจําครอบครัว
(อสค.) ดวยการนําลูก หลาน ญาติ พี่นองหรือสมาชิกในครอบครัว รวมถึงเพื่อนบานหรือบุคคลที่ครอบครั ว
ไววางใจ ใหมาเปนผูดูแลสุขภาพของครอบครัว นํามายกระดับ ปรับทัศนคติ และเพิ่มเติมความรูรวมกับการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชมากขึ้น เพื่อนําบุคลากรเหลานั้นมาเปนพลังและเปนเครือขายเขาสูครัวเรือน ใหมีคนรู
วิธีในการดูแลสุขภาพคนในครอบครัวได โดยการเรียนรูจากเจาหนาที่สาธารณสุข จิตอาสา และการเรียนรูดวย
ตนเอง ในปงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุขมุงเนนใหมีการดูแลสุขภาพระดับครอบครัวหรือการสงเสริม
ใหครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยให อสค. แสดงบทบาท สมาชิกในครอบครัวมีการประพฤติ
ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง และเกิดผลจากการประพฤติปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัว
เชน สมาชิกในครอบครัวที่มีภาวะไตเรื้อรัง ลดระยะการปวยจากระยะที่ 4 เปนระยะที่ 3 หรืออยูในภาวะคงที่
ระยะที่ 4 หรือครอบครัวที่มีสมาชิกปวยดวยโรคไมติดตอเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน
สามารถคุมความดัน เบาหวานได ไมมีภาวะแทรกซอน หรือครอบครัวที่มีผูสูงอายุติดบานติดเตียง ชวยเหลือ
ตัวเองมากขึ้น หรือลดการติดเตียงมาเปนติดบานมากขึ้น จึงไดจัดทําคูมือ อสค. ขึ้น เพื่อใชงานการดูแลสุขภาพ
ครอบครัวเพื่อดูแลผูสูงอายุระยะยาว
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงหวังวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนกับ
อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ที่จะนําไปใชเพื่อการดูแลครอบครัวใหมีสุขภาพดีมีชีวิตยืนยาว มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สามารถอยูในสังคมไดอยางปกติสุข เปนพลังในการเสริมการเสริมสรางศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเอง
ระดับครอบครัวใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ตุลาคม 2559
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“เรื่องสุขภาพ ไมมีใครดูแลตัวเราไดดีเทากับเราตัวดูแลตัวเราเอง”
การดูแลสุขภาพระดับครอบครัว
“คนในแตละครอบครัว ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด ที่จะทําหนาที่ในการดูแลสุขภาพคนในครอบครัวของตนเอง”

มาเปน อสค. ดูแลสุขภาพคนในครอบครัวเรากันเถอะ
อาสาสมัครประจําครอบครัว หรือ อสค. คือ คนในครอบครัว ของแตละครอบครัว หรือเพื่อนบาน
ที่ไดรับการคัดเลือกและผานการฝกอบรมหลักสูตร อสค. ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ใหมาทําหนาที่
ดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวตนเอง

อสค. ตองทําอะไร
อสค. มีบทบาทหนาที่ 3 ประการหลัก คือ

1. เปนแกนนําปฏิบัติตนดานสุขภาพที่มีพฤติกรรม
เปนแบบอยางใหครอบครัวและเปนผูดูแลสุขภาพ
ของคนในครอบครัวตนเอง

3. ประสานงานพัฒนาสุขภาพครัวเรือน
และเป น เครื อข า ยใยแมงมุ มกั บ อสม.
โดยไมซ้ําซอนบทบาทกัน

2. ถ า ยทอดความรู ใ ห ค นในครอบครั ว
ตนเองและชวยเหลือผูที่อยูในภาวะพึ่งพิง
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การดูแลสุขภาพครอบครัว
การดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
สถานการณผูสูงอายุในประเทศไทย
พ.ศ. 2548

เริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ

พ.ศ. 2553

มีผูอายุ 60 ป ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจาก 10.3 % เปน11.8 %

พ.ศ. 2559

ประเทศไทยมีผูสูงอายุ 10,783,380 คน (คิดเปน 16.5 %)

พ.ศ. 2564

คาดวาจะมีผูสูงอายุเพิ่มขึ้นอีก 20 %

พ.ศ. 2574

ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปน 27 %

พ.ศ. 2579

ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุสูงถึง 1 ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ

พ.ศ. 2583

ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุสูงที่สุดในอาเซียนถึง 33 %
(องคการสหประชาชาติ (UN) ประเมินไว)

กลุมของผูสูงอายุ
กลุมผูสูงอายุ จําแนกออกเปน 3 กลุม ไดแก
กลุมติดสังคม มีสุขภาพดี และสามารถอยูตามลําพังได มีจํานวน 7,961,690 คน คิดเปนรอยละ 79.5
กลุมติดบาน ตองการผูชวยเหลือ ดูแลในชีวิตประจําวัน มีจํานวน 1,902,795 คน คิดเปนรอยละ 19
กลุมติดเตียง ตองการการดูแลระยะยาวดานการแพทย รักษาพยาบาล และสวัสดิการสังคม มีจํานวน
150,220 คน คิดเปนรอยละ 1.5
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คุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ
การดูแลผูสูงอายุ จําเปนตองมีใน 4 มิติ ไดแก ดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมและ
บริการสาธารณะ
คุณภาพชีวิตที่ดี 4 มิติ
สุขภาพดี
มีอาชีพ
ดานสุขภาพ

อยูอยางมีความสุข
สังคมดี
สภาพแวดลอมดี

สุขภาพที่ดี ทั้งกาย จิต และปญญา ทําใหผูสูงอายุเกิดสมดุลชีวิต
ขยายโอกาสการทํางาน
สรางหลักประกันรายได

ดานเศรษฐกิจ

มีงานทํา เพื่อตนเอง ใหเกิดมีรายได

สนับสนุนใหมีการจางงานอยางตอเนื่อง
สรางกลไกการออม

ดานสังคม

ผูสูงอายุตองอยูในสังคมอยางมีความมั่นคง

ดานสิ่งแวดลอมและบริการสาธารณะ

สรางชุมชนที่นาอยู

บําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมรวมกลุมกัน
จัดกิจกรรม ไมอยูโดดเดี่ยว
ไดรบั การคุมครองสิทธิที่พึงได
และมีสวนรวมกับชุมชน
ซอมบานใหผูสูงอายุ
สรางบานใหผูสูงอายุ

ในปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันจํานวนผูสูงอายุที่มีขอจํากัดในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน (ติดบาน) และผูสูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพิง (ติดเตียง) ก็มีมากขึ้นตามไปดวย จําเปนตองมี
ผูดูแลในครอบครัวที่มีความรู และแนวทางการดูแลที่ถูกตอง กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการจัดการอบรม ให
ความรูแกสมาชิกในครอบครัวที่คัดเลือกมาเปนอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) เพื่อใหสามารถดูแลผูสูงอายุ
ไดถูกตอง และเหมาะสม
สว นผูสู งอายุติด สังคม กระทรวงสาธารณสุ ข ไดสงเสริมใหมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพตนเองระดับ
ครอบครัว เพื่อใหผูสูงอายุใหดูแลตนเองได และสามารถนําความรูที่ไดรับไปชวยเหลือและดูแลคนในครอบครัว
และเพื่อนผูสูงอายุดวยกันเองที่ติดบาน ติดเตียง ใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่องและกลับมาพึ่งตนเองได
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การดูแลชวยเหลือผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไมได/พึ่งพิง
อสค. จะตองชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไมได ดังนี้
1. การปองกันภาวะแทรกซอน

ขอไหล

1.1 จัดทาของสวนตาง ๆ ของ
รางกายใหอยูในทาที่เหมาะสม

ขอศอก

ขอมือ

ขอสะโพก
นิ้วมือ
ลําตัว
ขอเขาและขอเทา
พลิกตะแคงตัวบอย ๆ ทุก 30 นาที
กรณีรูสึกตัว
ยกเวนชวงที่นอนหลับ

1.2 พลิกตะแคงตัว เพื่อปองกัน
แผลกดทับและขอติด

กรณีไมรูสึกตัว

พลิกตะแคงตัวทุก 2 ชั่วโมง สลับทา
ตะแคงซาย

นอนหงาย

ตะแคงขวา

นอนคว่ํา (ถาทําได)

ทําอยางถูกวิธี ดวยเทคนิค
ยก

ทานอนหงาย

จัด

ดึง

ดู

เริ่มจากนอนหงาย คอยพลิกไปดานขาง

ทานอนตะแคง

~5~

ทานอนตะแคงกึ่งควํ่า
1.3 จัดใหผูสูงอายุอยูในทานั่งบอย ๆ
1.4 การบริหารขอตาง ๆ

การเคลื่อนไหวขอสวนแขน
การยกแขนขึ้น-ลง

ทานอนหงายศีรษะสูง
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การกางแขนออกและหุบแขนเขา

การหมุนขอไหลเขา- ออก

เหยียดขอศอก เขา- ออก

จับขอศอกและขอมือใหเหยียดออก

จับขอศอกและขอมือใหงอเขา
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กระดกขอมือขึ้น – ลง

กระดกขอมือลง

กระดกขอมือขึ้น
กํานิ้วมือเขาและเหยียดนิ้วมือออก

กระดกนิ้วโปงขึ้น – ลง

การเคลื่อนไหวขอสวนขา
งอ - เหยียดขอเขาขอสะโพก

เริ่มตนจับที่ขอเทาและขอเขาผูปวย

แลวงอสะโพกใหสุดและเหยียดออก

หมุนขอสะโพกเขา หมุนขอสะโพกออก

เริ่มตนจับที่ขอเทาและขอเขาผูปวยงอ 90 องศา แลวหมุนขอสะโพกเขา - ออก
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กางขาออกและหุบขาเขาของขอสะโพก

เริ่มตนมือรองใตเขาและขอเทา

กางขาออกและหุบเขาสลับกัน

การกระดกขอเทาขึ้นและลง

การเคลื่อนไหวขอไหลที่ใหผูสูงอายุทําดวยตนเอง

โดยใหผูสูงอายุที่ชวยเหลือตนเองไมไดหรือนอนติดเตียงเอามือสองขางประสานกันแลวยกมือขึ้นเหนือศีรษะขึ้น - ลง
1.5 การขับเสมหะออกจากปอดและหลอดลม
การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจจะพบไดบอยในผูที่ไมสามารถเคลื่อนไหวขยับรางกายไดและผูสูงอายุ
ติดเตียง เนื่องจากกลามเนื้อตางๆ ออนแรงทําใหไมสามารถขับเสมหะออกมาไดเอง ดังนั้น อสค. จึงตอง
ชวยเหลือในการระบายเสมหะ เพื่อปองกันการเกิดภาวะแทรกซอน ตามขั้นตอนดังนี้
1. การจัดทาผูปวย
เพื่อระบายเสมหะ เปนวิธีการที่อาศัยแรงโนมถวงของโลกเปนหลัก โดยใหสวนของปอดที่
ตองการระบายเสมหะอยูสูงกวาหลอดลม และปาก เพื่อใหเสมหะไหลออกมาไดดีและขับออกไดงาย
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2. การเคาะปอด
การเคาะเพื่อใหเสมหะระบายออกไดงาย โดยใชอุงมือทํามือโคงนิ้วชิดกันและเคาะ โดยใชการ
กระดกขอมือไมใชแรงจากแขนทั้งหมด ขณะเคาะถาผูปวยไอใหหยุดเคาะ
3. การสั่นปอด
ใชวิธีการสั่นสะเทือนแทนการเคาะถามีขอหาม โดยเหยียดแขนตรงแนบฝามือนิ้วชิดกัน ออก
แรงสั่นมาจากหัวไหล ไมควรกดแรงเกินไป อาจเกิดการบาดเจ็บได
4. การไออยางมีประสิทธิภาพ
หลังจากเคาะเสร็จ ถาผูปวยสามารถไอไดใหสอนวิธีการไอ คือ เริ่มจากหายใจเขาใหสุด กลั้นไว
สักครู หลังจากนั้นใหไอออกมาแรงๆ
ขอหาม เคาะปอดและการสั่นปอด
1. ไอเปนเลือด
2. วัณโรคปอดระยะแรก
3. กระดูกบางผุ
4. มะเร็งแพรกระจายกระดูกซี่โครง
5. หนองในชองปอด
6. เนื้องอกในปอด
1.6 การปูเตียงที่มีผสู ูงอายุอยูในเตียงใหเรียบตึง
1)

2)
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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2. การดูแลชวยเหลือการปฏิบัติกิจวัติประจําวัน
ภายในชองปาก
การทําความสะอาด
รางกาย
อวัยวะสืบพันธุ

ศีรษะและผม

ใชผาชุบน้ําสะอาดเช็ดซ้ําบริเวณฟน กระพุงแกม
และลิ้น ถึงโคนลิ้น
ใหบวนปากทุก 2 ชม. และทาวาสลีนที่ริมฝปาก

อาบน้ําหรือเช็ดตัววันละ 1-2 ครั้ง แมมีสายยาง
ใหอาหาร หรือคาสายสวนปสสาวะ
สระผมอยางนอยอาทิตยละ 2-3 ครั้ง
ควรตัดผมใหสั้น

ควรลางน้าํ หรือเช็ดใหสะอาด ซับใหแหง

การรับประทานอาหาร

ปรับเปลี่ยนอาหารใหเหมาะสมกับโรคที่เปนอยู
นั่งหรือยกศีรษะสูงเวลารับประทานอาหาร และหลังรับประทานอาหาร
ควรใหผูสูงอายุนั่ง หรือนอนในทาศีรษะสูงตออยางนอย ครึ่งถึง 1 ชั่วโมง
จัดอาหารออนนุมเหมาะตอการเคี้ยว รสไมจัด ใหวันละ 5-6 ครั้ง
เปลี่ยนสถานที่รับประทานอาหาร เพื่อไมใหเบื่ออาหาร
มีการรับประทานอาหารรวมกันในครอบครัวพรอมผูปว ย
ประเมินวาผูปวยสูงอายุไดรับอาหารเพียงพอ ดูจากน้ําหนัก อวน-ผอม

การดื่มน้ํา

ผูสูงอายุบางคนสําลักงาย อาจใหในรูปของอาหารที่มีสวนผสมของน้ํา
ปนอยูดวย

ผูสูงอายุที่ไดรับน้ําเพียงพอ ปสสาวะ
ปอนน้ําดวยชอนเล็กขางๆกระพุงแกมหรือใหน้ําทางสายใหอาหาร
จะมีสีเหลืองออนและจํานวนปสสาวะ
ใหน้ําวันละ 2 ลิตร (กรณีไมจํากัดน้ํา)
ที่ อ อกมาควรสั ม พั น ธ กั บ น้ํ า ที่ ใ ห คื อ
สังเกตสีของปสสาวะ ถาสีเขมควรใหน้ําเพิ่ม
เมื่อใหน้ํามาก ปสสาวะจะมากขึ้น เมื่อ
ใหน้ํานอยปสสาวะจะนอยลง
การรับประทานยา

ใหไดรับประทานยาสม่ําเสมอและถูกตอง
สังเกตผลขางเคียงของยาที่อาจจะเกิดขึ้น
ควรใหกลืนยาเปนเม็ด ไมควรบดยาหรือละลายน้ํา (กรณีไมมี
ปญหาการกลืน) เพราะจะทําใหการออกฤทธิ์ของยาไมสม่ําเสมอ
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การสื่อสาร

การดูแลทางดานจิตใจ
อารมณ และความทรงจํา

การนอน

พูดคุยกับผูสูงอายุอยางสม่ําเสมอ หมั่นไถถามความตองการของผูปวย
ตั้งใจฟง พูดชาๆ ชัดๆ ใชคํางายๆสั้นๆ ใหเวลาในการคิดหรือตอบ
ใหผูปวยไดเห็นหนาผูพูดหรือสามารถอานปาก
หาวิธีการสื่อสารแทนคําพูดใชสัญลักษณสื่อแทนคําพูดหรออาจใชการ
เขียนแทนการพูด
จัดกริ่งหรือออดไวใกลตัวผูปวย
ประเมินวาผูสูงอายุมีปญหาเกี่ยวกับการติดตอสื่อสาร การมองเห็นหรือ
การไดยินลดลงหรือไม ถามีควรแกไขหรือหาอุปกรณชวยเหลือ
เอาใจใส พูดคุย ใหกําลังใจ ใหความเคารพ มีความกระตือรือรนในการ
ดูแลอยางสม่ําเสมอ
ยอมรับในการตัดสินใจ ยอมรับบทบาท
จัดใหอยูในสถานที่ที่ผูสูงอายุคุนเคย กระตุนความทรงจํา
ใหดูโทรทัศน ปฏิทิน นาฬิกา รูปภาพ มีการบอกถึงวัน เวลาและ
สถานที่ ฟงวิทยุ
ใหผูสูงอายุพบปะกับบุคคลที่ชอบหรือคุนเคย เชน ลูกหลาน เพื่อนหรือ
เพื่อนบาน
ชวนสวดมนต ปฏิบัติธรรม ฝกสมาธิ
ปรับเปลี่ยนบรรยากาศใหผูสูงอายุรูสึกสดชื่น หลีกเลี่ยงเหตุการณที่ทํา
ใหเกิดความกระทบกระเทือนใจ
จัดใหผูสูงอายุทํากิจกรรมในตอนกลางวันเชน อานหนังสือใหฟง ดู
โทรทัศน ออกกําลังกาย อยาใหนอนตอนกลางวันมาก จะทําใหไมหลับ
ในตอนกลางคืน
ใหผูสูงอายุมีความเปนสวนตัว ตามความเหมาะสม
จัดใหมีคนนอนเปนเพื่อน ไมปลอยใหนอนคนเดียวในตอนกลางคืน
จัดสิ่งแวดลอมใหสงบเงียบในตอนกลางคืน
นวดผอนคลายใหผูสูงอายุ เพื่อลดการยึดเกร็งของกลามเนื้อและการ
ปวดเมื่อย
ประเมินวาการนอนไมหลับเกิดจากสาเหตุใดเพื่อใหการชวยเหลือได
อยางเหมาะสม
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การขับถาย

การทํากายภาพบําบัด

กดบริเวณเหนือหัวเหนาอยางนุมนวล เพื่อชวยใหปสสาวะออกหมด
ทําความสะอาดอวัยวะขับถายโดยการลางน้ําและใชผานุมๆ หรือสําลี
ชุบน้ําเช็ดอยางนอยวันละ 2-3 ครั้ง
เปลี่ยนแผนรองซับ หรือผาออมสําเร็จรูปบอยๆ เพื่อปองกัน
ภาวะแทรกซอน
ใหมีการเคลื่อนไหว โดยเปลี่ยนทาลุกนั่ง เดิน บอยๆ
ใหรับประทานอาหารประเภทผักและผลไม เชน ผักตมนิ่มๆ สม
มะละกอ ลูกพรุน หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด
กระตุนหรือฝกการขับถายทั้งปสสาวะและอุจจาระโดยการจัดใหนั่ง
ขณะถาย ปรับเวลาใหเหมาะสมและจัดสถานที่ใหเปนสัดสวนอยาง
ใชหมอนหรือวัสดุรองบริเวณแขนและขาที่ออนแรงหรือดานที่ไมมี
ความรูสึกบวมและใหสูงขึ้นกวาลําตัว
นั่งควรยกเทาใหสูง และใชหมอนรองใตแขนที่ออนแรง
กระตุนใหผูสูงอายุเคลื่อนไหวหรือทําการเคลื่อนไหวใหทุกขอ เชนขอนิ้ว
ขอศอก ขอไหล ขอสะโพก ขอเขาและขอเทา โดยทําอยางนอยวันละ 2
เวลา เวลาละ 10-15 ครั้ง ในแตละทา

การจัดสถานที่และสิ่งแวดลอม
สภาพภายในบานทั่วไป ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ
1. ไมวางของเกะกะทั่วบาน และเก็บสายไฟใหเรียบรอย ปองกันการสะดุดลมชองผูสูงอายุ
2. พื้นหองไมควรขัดจนเปนมัน อาจสะดุดลม
3. ปรับระดับภายในบานใหเทากัน หรือมีทางตางระดับในบานใหนอยที่สุด ธรณีประตูควรเอาออก หรือปรับ
ใหอยูในระดับเดียวกับพื้นทางเดิน
4. บริเวณทางเดินควรมีแสงสวางที่เพียงพอ
5. ติดตั้งราวจับตามทางเดินภายในบาน และตรวจสอบความแข็งแรงของราวจับอยางสม่ําเสมอ และล็อค
ประตูทั้งภายใน และนอกบาน ควรงายตอการใชงาน
6. ติดตั้งเครื่องตัดไฟ เพื่อปองกันไฟฟาลัดวงจรในขณะที่ผูสูงอายุอยูบานเพียงลําพัง
7. ตรวจสอบเครื่องใชไฟฟาภายในบาน หลอดไฟ และสายไฟอยูในสภาพดี
8. บันไดมีราวจับ ความสูงของบันไดแตละขั้นไมควรเกิน 6 นิ้ว และไมวางสิ่งของตามขั้นบันได
9. รองเทาสําหรับผูสูงอายุควรเลือกแบบกันลื่น ไมมีสน
10. หนาตางเปดไดงายจากภายใน แตมีล็อครักษาความปลอดภัย
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พื้นที่รอบๆ บานและสิ่งแวดลอมที่
เหมาะกับผูสูงอายุ
1. บริเวณที่โลง เชน หนาบาน ขางๆ
บาน ควรมีพื้นที่เทากันไมเปนหลุม
หรือมีกอนหิน เพื่อปองกันการสะดุดลม
2. พุมไมหรือตนไมไมควรบดบังมุมมอง
จากถนน
3. ทําความสะอาดรอบๆบานไมปลอย
ใหรกเพื่อปองกันสัตวมีพิษ รวมทั้งเศษ
กิ่งไม

หองนอน
1. ควรปรับหองนอน หรือที่นอนสําหรับผูสูงอายุให
สะดวกสบายในการขับถาย จัดใหเปนระเบียบ สะอาด อากาศ
ถายเทไดสะดวก
2. เตียงนอนควรเปนเตียงเตี้ยและมีที่จับ แตถาไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดเลย ควรเปนเตียงสูง เพื่อสะดวกในการดูแล
ของผูดูแล ที่นอนไมควรนุมหรือแข็งเกินไป
3. มีแสงสวางเพียงพอ ควรมีเกาอี้มีพนักพิงหลังใหผูสูงอายุไวใน
หองนอน
4. ควรมีไฟที่หัวเตียง หรือมีโตะโคมไฟขางเตียง เพื่อสะดวกตอ
การเปด-ปดไฟในเวลาที่ผูสูงอายุจะลุกไปเขาหองน้ํา

หองน้ํา
1. ภายในหองน้ําควรมีราวยึดเกาะ หรือตลอดทางเดินไปหองน้ํา
2. พื้นหองน้ําควรปุดวยวัสดุเนื้อหยาบ หรือแผนยางกันลื่น ไมมีตระไครน้ํา หรือปยกชื้น
3. ควรมีเกาอี้นั่งอาบน้ํา
4. ประตูหองน้ําควรเปดโดยการผลักออกมาฝงดานนอกหองน้ํา เพื่อใหสามารถชวยเหลือผูสูงอายุไดเวลา
เกิดเหตุฉุกเฉิน
การดูแลผูสูงอายุใสสายยางหรือทอใหอาหาร
อาหารและวิธีการใหอาหารผานสายยางหรือทอใหอาหาร
1. อาหารเหลว อาหาร
ปน ปรุงสุกและสด
สะอาด ครั้งละไมมาก

2. จัดทาของผูปวย
ใหเหมาะ คือ
- ทานั่งหรือ
-ทานอนเอนตัว ไมใชนอน
ราบ
4. สังเกตสายยางหรือทอ
ใหอาหารตัน แตก ฉีก
เปอย หรือไม

3. ใหอาหารชาๆ ที่ละนอย
จนกวาจะหมด ประมาณ
15-30 นาที หากมีการติด
ตัน อยาพยายามดัน
5. หลังใหอาหารเสร็จทุกครั้งตอง
(1) ใหน้ําสะอาดตามเล็กนอย
(2) ปดปากสายยางหรือทอให
อาหารใหสนิท
(3) ใหผูสูงอายุนั่งสักพักหรือลุกเดิน
ชาๆ
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หมายเหตุ
1. ใหอาหารไดทุกประเภท ถาไมมีขอจํากัดจากโรคบางโรค เชน เบาหวาน ความดัน หรือโรค
ผิวหนัง เปนตน
2. ถาหิวในระหวางมื้อ สามารถใหอาหารเสริมเพิ่มเติมได
3. ถาใหอาหารแลวไอหรือสําลักแจงเจาหนาที่สาธารณสุขทันที
การดูแลผูสูงอายุที่ใหอาหารทางสายยาง

1. ระมัดระวังไมใหสายยางหรือทอใหอาหารหลุด

ถาหลุด

รับประทาน
อาหารทาง
ปากไมได

ไปพบแพทย
ในวัน เวลา
ราชการได

รับประทาน
อาหารทาง
ปากได

2. สังเกตการเสื่อมสภาพของสายยางหรือทอใหอาหาร หากเสื่อมใหเปลี่ยนใหม
3. ทําความสะอาดสายยางหรือทอใหอาหาร
วิธีสังเกตสายยางหรือทอใหอาหารเสื่อมสภาพคือ มีลั กษณะเป อย มีน้ําหรือเศษอาหารซึมออกมาขณะให
อาหาร หรือมีรอยฉีกขาดรั่วซึม เปนตน
การดูแลผิวหนังบริเวณที่ใสสายยางหรือทอใหอาหาร
1. ทําความสะอาดดวยน้ํายาแอลกอฮอลหรือน้ํายาเบตาดีน วันละ 2 ครั้ง เชา-เย็น แตถาสกปรกมาก
ก็เพิ่มการทําความสะอาดไดอีกตามความเหมาะสม
2. ไมจําเปนตองปดแผลบริเวณนั้น แตถามีอาการระคายเคืองใหใชผากอซสะอาดปดได หากไมทราบวิธี
ปฏิบัติ ควรสอบถามและฝกปฏิบัติจากพยาบาล
3. สังเกตวามีการอักเสบติดเชื้อบริเวณผิวหนังสวนนั้นหรือเปลา ถามีตองแจงแพทยหรือพยาบาล
ลักษณะการอักเสบติดเชื้อคือ ผิวหนังจะแดงเจ็บและอาจมีตุมหนอง
การดูแลผูสูงอายุที่มีเครื่องชวยหายใจ
ดูแลใหไดรับออกซิเจนเพียงพอและไมมีการคั่งของคารบอนไดออกไซด โดย
1. ประเมินสภาพผูปวย
2. ตรวจและบันทึกขอมูลของเครื่องชวยหายใจ
3. ดูดเสมะเพื่อใหทางเดินหายใจโลง
4. กรณีที่ผูปวยใสทอชวยหายใจ ดูแลทอชวยหายใจใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม

~ 16 ~
5. บั น ทึ ก ปริ ม าตรอากาศที่ ห ายใจออกของผู ป ว ยแต ล ะครั้ ง อย า งน อ ย วั น ละครั้ ง เพื่ อ ประเมิ น
ความกาวหนาของผูปวย
6. ดูแลเครื่องชวยหายใจใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
7. ประเมินสภาพและปองกันการติดเชื้อของทางเดินหายใจ
8. สังเกตลักษณะสีกลิ่นของเสมหะ เก็บเสมหะสงเพาะเชื้อและติดตามผล
การดูแลผูสูงอายุใสสายสวนปสสาวะ
ในผูผู สูงอายุบ างรายมี ความจํา เป นตองคาสายสวนปส สาวะตอเนื่องจากโรงพยาบาลกลับไปที่ บาน
เพื่อเปนทางใหน้ําปสสาวะไหลไดตลอดเวลา การดูแลผูสูงอายุที่คาสายสวนปสสาวะอยางถูกตอง จะชวยปองกัน
การอุดตันของสายสวนปสสาวะ และปองกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ
ขั้นตอนการดูแลผูสูงอายุที่ใสสายสวนปสสาวะ
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 ครัง้ เชา - เย็น ดวยสบูและน้ํา (อาจใชแอลกอฮอล 80% เช็ดรูเปดของทอ)
อาบน้ําหรือเช็ดตัวไดตามปกติ
(6) ดื่มน้ําวันละ 8 -12 แกวหรือตามคําแนะนําของเจาหนาที่ และบันทึกจํานวน
ปสสาวะในแตละวัน
(7) เปลี่ยนสายสวนปสสาวะทุก 4 สัปดาห หรือเร็วกวาตามการอุดตันหรือภาวะ
ผิดปกติ
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โรคตาที่พบบอยในผูสูงอายุและการชวยเหลือดูแลเบื้องตน
โรคตอกระจก

ตามัวลงเรื่อยๆ
รูมานตาสีขาวขุน

เขารับการตรวจจากแพทยและลอกตอ

โรคตอหิน

ปวดตามาก สายตา
จะคอยๆ มัวลง

เขารับการตรวจจากแพทยเพื่อรักษา
โดยเร็ว ถาชาอาจทําใหตาบอดได

โรคสายตายาว
ในผูสูงอายุ

มองใกลไมเห็นชัด

ปรึ ก ษาจั ก ษุ แ พทย เ พื่ อ ตั ด แว น ตา
สําหรับอานหนังสือ

โรคตาแหง

เคืองเหมือน
มีฝุนผงในตา

โรคจุดรับภาพ
เสื่อมในผูสูงอายุ

ภาพมัว บิดเบี้ยว สีจางลง
มีปญหาในการอานหรือจํา
หนาคน เห็นจุดดําอยู
กลางภาพ

เปนระยะเริ่มแรกใชน้ําตาเทียม
หากอาการมากปรึกษาจักษุแพทย
การรักษาจะชวยชะลอการเกิดโรค
ที่มากขึ้น แตจะไมหายขาด
ระยะแรกอาจใหวิตามินหรือรักษา
รวมกับเลเซอรหรือฉีดยาเขาในลูกตา

การปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคตาในผูสูงอายุ
1) ผูสูงอายุจึงควรตรวจตาเปนประจําทุกปและเมื่อมีการมองเห็นภาพที่เปลี่ยนแปลงไปดังกลาวควรรีบ
มาพบจักษุแพทย
2) หยุดสูบบุหรี่
3) สวมแวนตากันแดด
4) รักษาโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด
5) รับประทานผักผลไม อาหารครบ 5 หมู
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การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
อาหารและโภชนาการสําหรับผูสูงอายุ
ในวัยผูสูงอายุ จะมีการเปลี่ยนแปลงทางรายกาย จิตใจ และสังคม โดยเฉพาะทางรางกาย แตคง
ไมเทากันทุกคน ทําใหประสิทธิภาพการทํางานของอวัยวะตางๆ เสื่อมถอย การเปลี่ยนแปลงของระบบตางๆ
ของรางกาย ผูสูงอายุจึงมีความตองการพลังงานและสารอาหารเหมือนบุคคลวัยอื่นๆ เพียงแตตองการในปริมาณ
ที่ลดนอยลง เพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง อายุยืน ควรกินใหเปน คือ ปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ
ขอปฏิบัติการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยหรือโภชนบัญญัติ 9 ประการ
1. กินอาหารครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลายและหมั่นดูแลน้ําหนักตัว
1.1 กินอาหารครบ 5 หมู แตละหมูใหหลากหลาย ประเทศไทย แบงอาหารเปน 5 หมู ดังนี้
หมูที่ 1 นม ไข เนื้อสัตวตางๆ ถั่วเมล็ดแหงและงา
หมูที่ 2 ขาว แปง เผือก มัน น้ําตาล
หมูที่ 3 ผักตางๆ
หมูที่ 4 ผลไมตางๆ
หมูที่ 5 ไขมันและน้ํามันจากพืชละสัตว
ในวันหนึ่งๆ ผูสูงอายุ ควรเลือกกินอาหารใหครบทั้ง 5 หมู ในปริมาณที่พอเหมาะ และแตละหมู
ควรเลือกกินใหหลากหลาย เพื่อใหไดสารอาหารตางๆ ครบตามความตองการของรางกาย
1.2 หมั่นดูแลน้ําหนักตัว ผูสงู อายุ หมั่นดูแลน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑปกติ ควรชั่งน้ําหนักตัว
อยางนอยเดือนละครั้ง การประเมินวาน้ําหนักตัวอยูในเกณฑปกติหรือไม ทําไดหลายวิธี
1.2.1 การประเมินดวยสายตา วิธีนี้ใชประเมินผูสูงอายุที่มีน้ําหนักตัวนอย ผอมมากๆ หรือ
ผูสูงอายุที่อวนมาก สามารถดูดวยตา เริ่มจากใชหลักงายๆ โดยยืนตัวตรง มองปลายเทาของตัวเอง โดยไมงอตัว
หรือกม ถามองไมเห็นปลายนิ้วเทา แสดงวาอวน หรือดูเงาตนเองในกระจกวามีไขมันตามสวนตางๆ ของรางกาย
มากกวาที่ควรจะเปนหรือไมลักษณะของความอวน มี 3 ลักษณะ
- อวนแบบผลแอปเปล มีไขมันสะสมบริเวณสวนบนของรางกาย บริเวณทอง กลางลําตัว
- อวนแบบลูกแพร มีไขมันสะสมบริเวณสวนลางของรางกาย ขาหนีบ สะโพก และตาม
แขน ขา
- อวนแบบผลสม อวน กลมทั้งตัว
1.2.2 การใชสัดสวนของรอบเอวหารดวยรอบสะโพก โดยการวัดเสนรอบเอวและเสนรอบ
สะโพก แลวนําไปคํานวณหาอัตราสวนของเสนรอบเอวตอเสนรอบสะโพก (Waist Hip Ratio : WHR)
ซึ่งมีสูตร = รอบเอว/รอบสะโพก
ผูชาย คา WHR ไมควรเกิน 1.0 ถาคา WHR เกินที่กําหนดแสดงวาอวน
ผูหญิง คา WHR ไมควรเกิน 0.8
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1.2.3 การหาคาดัชนีมวลกาย โดยการชั่งน้ําหนักตัวเปนกิโลกรัม วัดสวนสูง เปนเมตร
แลวนําไปคํานวณโดยใชสูตร ดัชนีมวลกาย = น้ําหนัก (กิโลกรัม)/สวนสูง (เมตร)²
ดัชนีมวลกาย
นอยกวา 18.5 (กิโลกรัม)/(เมตร)² = ผอมหรือน้ําหนักต่ํากวาเกณฑ
18.5 - 24.9 (กิโลกรัม)/(เมตร)² = น้ําหนักตัวปกติ
25.0 – 29.9 (กิโลกรัม)/(เมตร)² = น้ําหนักเกิน
ตั้งแต 30 (กิโลกรัม)/(เมตร)² = โรคอวน
หากน้ําหนักตัวนอย ผูสูงอายุควร
- กินอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการมากขึ้น เชน เนื้อสัตว โดยเฉพาะเนื้อปลา นม ไข ถั่วเมล็ดแหง ผัก
ผลไม
- ออกกําลังกายเพื่อกระตุนใหเกิดความอยากอาหาร
- พักผอนใหเพียงพอ
- ทําจิตใจใหเบิกบาน ไมเครียด
หากน้ําหนักตัวมาก ผูสูงอายุควร
- กินอาหารใหหลากหลายครบ 5 หมู ทั้ง 3 มื้อแตลดปริมาณ
- ลดอาหารประเภทไขมัน แปง น้ําตาล อาหารรสหวานและเครื่องดื่มที่ปรุงแตงรสหวาน
- กินผัก ผลไม รสไมหวานจัด ใหมากขึ้น
- ไมกินจุบจิบ
- ออกกําลังกาย และใหรางกายมีการเคลื่อนไหวใชพลังงาน
- มีความตั้งใจ มุงมั่นที่จะลดน้ําหนัก
2. กินขาวเปนอาหารหลัก สลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ
ขาวเปนอาหารหลักของคนไทย เปนแหลงอาหารสําคัญที่ใหพลังงาน สารอาหาร ที่มีมาก
ในขาวไดแก คารโบไฮเดรต และโปรตีน ผลิตภัณฑจากขาวและธัญพืชอื่นๆ ไดแก กวยเตี๋ยว ขนมจีน เสนหมี่
บะหมี่วุนเสน ตลอดจนแปงตางๆใหพลังงานเชนเดียวกันผูสูงอายุ ควรกินขาวกลอง หรือขาวซอมมือ เพราะมี
สารอาหารโปรตีน ไขมัน ใยอาหาร แรธาตุ และวิตามินในปริมาณที่สูงกวาขาวที่ขัดสีจนขาว หากรางกายไดรับ
อาหารประเภทขาวและแปงเกินความตองการ จะถูกเปลี่ยนเปนไขมัน เก็บไวตามสวนตางๆ ของรางกายเมื่อ
สะสมมากขึ้น ทําใหเกิดโรคอวนได
3. กินพืชผักใหมากและกินผลไมเปนประจําพืช
ผัก และผลไม เปนแหลงสําคัญของวิตามิน เชน เบตาแคโรทีน วิตามินซี และแรธาตุ รวมทั้ง
สารอื่นๆที่จําเปนตอรางกาย เชน ใยอาหาร ซึ่งชวยในการขับถาย และนําโคเลสเตอรอล สารพิษที่กอมะเร็ง
บางชนิดออกจากรางกายผูสูงอายุ ควรกินพืชผักใหหลากหลาย ทั้งผักสีเขียว สีเหลือง สลับกันไป แตควรตมผัก
ใหสุก หรือนึ่งจนสุก ไมควรบริโภคผักดิบเพราะยอยยากและอาจเกิดปญหาทองอืด ทองเฟอได ผลไม ควรกิน
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เปนประจําแตควรจํากัดปริมาณการกินผลไมที่มีรสหวานจัด เชน ลําไย ทุเรียน ขนุน เปนตนผูสูงอายุ ควรกินผัก
และผลไมตามฤดูกาล
4. กินปลา เนื้อสัตวไมติดมัน ไข ถั่วเมล็ดแหง เปนประจํา
อาหารกลุมนี้ใหสารอาหารโปรตีน ชวยในการเสริมสรางรางกายใหเจริญเติบโต และซอมแซม
เนื้อเยื่อซึ่งเสื่อมสลายใหอยูในสภาพปกติปลา เปนแหลงอาหารโปรตีนที่ดี ยอยงาย ไขมันต่ํา เหมาะกับผูสูงอายุ
แตตองระวังกางปลา ขณะรับประทานถากินปลาเล็กปลานอย ปลากระปอง จะไดแคลเซียม ทําใหกระดูและฟน
แข็งแรงถากินปลาทะเล ซึ่งมีสารไอโอดีนจะปองกันการขาดสารไอโอดีนไดเนื้อสัตวไมติดมัน ถากินจะลดการ
สะสมของไขมันในรางกายการประกอบและปรุงเนื้อสัตวควรสับใหละเอียด และตมใหเปอยเพื่อใหผูสูงอายุ
สะดวกตอการเคี้ยว และการยอยอาหารไข ใหสารอาหารโปรตีนและแรธาตุเหล็กในปริมาณสูง ผูสูงอายุ ที่มี
ภาวะโภชนาการปกติ กินไขสัปดาหละ 2-3 ฟอง และควรปรับปรุงไขใหสุกดวยความรอน ถั่วเมล็ดแหง เปนแหลง
อาหารโปรตีนที่ดี หางายราคาถูกถั่วเมล็ดแหงนํามาประกอบอาหารไดทั้งอาหาร คาว-หวาน หรือจะบริโภค
ในรูปของผลิตภัณฑตางๆ เชน เตาหู น้ําเตาหู อาหารที่ทําจากถั่ว เชน ถั่วกวน ขนมไสถั่วตางๆ ควรกินสลับกับ
เนื้อสัตว เปนประจํา งาดํา อุดมดวยโปรตีน ไขมัน วิตามินอี แคลเซียม ผูสูงอายุ ควรกินงาดําเปนประจํา
5. ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย
นม เปนแหลงของสารอาหารแคลเซียม และฟอสฟอรัส ชวยใหกระดูกและฟน แข็งแรง และยัง
เปนแหลงโปรตีน วิตามินบีสอง ผูสูงอายุ ควรดื่มนมพรองมันเนย วันละ 1 แกว ควบคูกับการออกกําลังกาย
จะทําใหกระดูกแข็งแรง ชะลอความเสื่อมสลายของกระดูกผูสูงอายุ บางคนไมสามารถดื่มนมสดได เกิดปญหา
ทองเดินหรือทองอืด แตสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการดื่มนมโดยการดื่มนมครั้งละนอยๆ แลวคอยๆ เพิ่มขึ้น หรือดื่ม
นมหลังอาหารหรือเปลี่ยนเปนโยเกิรตชนิดครีม น้ําเตาหู ใหสารอาหารโปรตีน วิตามิน แรธาตุตางๆ ที่มีประโยชน
ตอรางกาย แตมีแคลเซียมนอยกวานมวัว ผูสูงอายุ ดื่มไดเปนประจําเชนกัน
6. กินอาหารที่มีไขมันแตพอควร
ไขมันใหพลังงาน ความอบอุนแกรางกาย และเปนตัวนําวิตามินที่ละลายในไขมัน เชน เอ ดี อี
เคไขมันในอาหาร มีทั้งประเภทไขมันอิ่มตัว และไขมันไมอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวไดจาก เนื้อสัตว หนังสัตว น้ํามันจาก
พืช เครื่องในสัตว อาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูงเชน ไขแดง ตับ ปลาหมึก หอยนางรม ถากินมาก จะทําใหระดับ
โคเลสเตอรอลในเลือดสูงเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจ ผูสูงอายุ
- ควรกินอาหารประเภททอด ผัด และแกงกะทิแตพอควร
- เลือกกินอาหารประเภทตม นึ่ง ยาง (ที่ไมไหมเกรียม) อบ ยํา แกงไมใสกะทิ เปนประจํา
7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด
- การกินอาหารรสหวานมาก เสี่ยงตอการเกิดโรคอวน โรคหัวใจและหลอดเลือดได
- การกินอาหารรสเค็มจัด เสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง
ผูสูงอายุ ควรหลีกเลี่ยงขนมหวาน เครื่องดื่มประเภทน้ําหวาน อาหารหมักดอง อาทิเชน
ผักดอง ผลไมดอง ไขเค็ม ปลารา ปลาเค็ม เนื้อเค็ม เตาเจี้ยว เปนตน ขนมขบเคี้ยว ขนมอบกรอบ ขนมอบฟู
แบบฝรั่ง
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8. กินอาหารที่สะอาด ปราศจากการปนเปอน
สารปนเปอนในอาหาร หมายถึง สารที่ปนเปอนมากับอาหารซึ่งเกิดจาก
- กระบวนการผลิต ปรุง ประกอบ
- การจําหนายอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ เชน ตามแผงลอยบนบาทวิถี
- การใชสารปรุงแตงอาหารที่ไมไดมาตรฐานและการใช เชน สารบอแรกซ ฟอรมาลิน
สารฟอกขาว
- การใชสีสังเคราะหในปริมาณมาก หรือใชสียอมผา
- ยาฆาแมลง
- สารกันรา
- สารพิษจากพืชและสัตวตามธรรมชาติ
ผูสูงอายุ ควรจะตองรูจักวิธีการเลือกซื้อ ปรุง ประกอบอาหารใหสะอาดและปลอดภัย
9. งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
การดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนประจํา จะมีโทษและเปนอันตรายตอสุขภาพ มี
ความเสี่ยงตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคตับแข็ง โรคมะเร็งหลอดอาหาร เปนตน ผูสูงอายุ ที่ดื่มเปนประจํา
ตองลดปริมาณการดื่มใหนอยหากงดดื่มได ก็จะเปนผลดีตอสุขภาพ
เมื่อผูสูงอายุ ไดปฏิบัติตามโภชนบัญญัติ 9 ประการแลวตองรูจักเลือกกินอาหารใหได สัดสวน
ในปริมาณที่เหมาะสม ตามธงโภชนาการ
สัดสวนอาหารของธงโภชนาการ
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ปริมาณอาหารที่แนะนําในแตละวันสําหรับผูสูงอายุ
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
กินแตนอยเทาที่จําเปน
ตามตารางขางตน หนวยตวงวัดที่ใชเปนหนวยที่ใชในครัวเรือน เชน ทัพพี ชอนกินขาว และแกวยกเวนผลไม
แนะนําเปนสวน
กินอาหารใหหลากหลายในแตละกลุมอาหาร
ผูสูงอายุ กินอาหารสลับสับเปลี่ยนชนิดของอาหารในกลุมเดียวกันได แตไมสามารถกินสับเปลี่ยน
ทดแทนอาหารตางกลุมได เนื่องจากพลังงานและปริมาณสารอาหารไมเทากัน
ขาว - แปง
ขาวสุก 1 ทัพพี (60 กรัม) = ขาวเหนียว ½ ทัพพี (35 กรัม)= กวยเตี๋ยว 1 ทัพพี (60
กรัม) = ขนมจีน 1 จับ (60 กรัม)= ขนมปง 1 แผน (30 กรัม)
ผัก
(1 ทัพพี = 40 กรัม) ฟกทอง 1 ทัพพี = ผักคะนาสุก 1 ทัพพี= ผักบุงจีนสุก 1 ทัพพี
= แตงกวาดิบ 2 ผลกลาง
ผลไม
1 สวน = เงาะ 4 ผล = ฝรั่ง ½ ปลกลาง = กลวยน้ําหวา 1 ผล= สมเขียวหวาน 1
ผลใหญ = มะมวงดิบ ½ ผล= สับปะรด หรือมะระกอสุก หรือแตงโม 6-8 ชิ้นพอ
คํา= ลองกองหรือลําไยหรือองุน 6-8 ผล
เนื้อสัตว
ปลาทู 1 ชอนกินขาว (1/2 ตัวขนาดกลาง) = เนื้อหมู 1 ชอนกินขาว= ไขไก ½ ฟอง
= เตาหูขาวแข็ง ¼ ชิ้น = ถั่วเมล็ดแหงสุก 2 ชอนกินขาว
นม
นมสด 1 แกว = โยเกิรต 1 ถวย = นมพรองมันเนย 1 แกว
หมายเหตุ ถาไมดื่มนม ใหกินปลากระปอง 2 ชิ้น หรือปลาเล็ก ปลานอย 2 ชอนกินขาว หรือเตาหูแข็ง 1
แผน
โรคที่พบบอยในผูสูงอายุ มักเปนโรคเรื้อรังและมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการ
ดําเนินชีวิต ดังนั้นผูสูงอายุ ควรรูจักเลือกรับประทานอาหารและอาหารที่ควรงด
โรคที่พบบอยในผูสูงอายุ ไดแก โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจขาดเลือด
โรคเกาฑ
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การออกกําลังกาย
การออกกําลังกายจะทําใหผูสูงอายุมีความแข็งแรงทางกายดีขึ้น ชวยใหกลามเนื้อแข็งแรง การทรงตัวดี
ปอด หัวใจ หลอดเลือด ทํางานไดดีขึ้น ชะลอความเสื่อมของอวัยวะตางๆ ลดปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคตางๆ
ชวยใหระบบขับถายดีขึ้น ชวยรักษาโรคบางชนิด เชนโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง และยังชวยใหพลังงาน
ทางเพศดีขึ้นอีกดวย
รูปแบบการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของผูสูงอายุ
1. การเดินเพื่อสุขภาพ เดินเร็วกวาปกติกระตุนการเตนของหัวใจ กาวเทา สม่ําเสมอ แกวงแขนสบายๆ
การลงเทาใหสนสัมผัสพื้นกอน แลวฝาเทาจะตามมา
2. กายบริหาร เปนวิธีการที่ดีอยางยิ่ง เพราะกายบริหารมีหลายทาเพื่อกอใหเกิดการออกกําลังกายทุก
สัดสวนของรางกาย เปนการฝกใหเกิดความอดทน แข็งแรง การทรงตัว การยืดหยุนของขอตอไดดี
3. วายน้ํา เดินในน้ํา เปนการออกกําลังกายที่ดีอยางหนึ่ง เพราะกลามเนื้อทุกสวนไดมีการเคลื่อนไหว
เปนการฝกความอดทน ความออนตัว และความคลองแคลววองไว เหมาะสําหรับผูที่ขอเขาเสื่อม เพราะน้ําหนัก
ไมไดลงเขาทําใหเขาไมมีการเจ็บปวด
4. ขี่จักรยาน เปนการออกกําลังกายที่ดีมาก เพราะเกิดประโยชนทั้งความอดทน การทรงตัว และความ
คลองแคลววองไว มีความสุขใจ
5. รํ ามวยจีน เปน การออกกํ าลังกายที่เหมาะสมสําหรับผูสู งอายุที่ได ทั้งความอดทน ความแข็ งแรง
ความยืดหยุน และการฝกทรงตัวของรางกาย
6. โยคะ เปนการออกกําลังกายที่จะทําใหผูปฏิบัติมีสุขภาพดี ทั้งรางกาย และจิตใจ โยคะที่ใชออกกําลัง
กายเปนโยคะเบื้องตน บริหารทามือเปลา ที่มีการหายใจเขา – ออก ควบคูไปดวยทาตาง ๆ ที่ใชฝกมีหลายทา
แตการฝกโยคะเปนเรื่องละเอียดออน จําเปนตองฝกกับผูมีความรูความชํานาญ ไมแนะนําใหฝกดวยตนเอง
7. ฝกในสวนสุขภาพ ปจจุบันนี้ในสวนสาธารณะใหญๆ หลายแหง มีการจัดแบงเปนสัดสวนขึ้น เรียกวา
สวนสุขภาพ เพื่อใหประชาชนเขาไปออกกําลังกาย ในสวนสุขภาพเชนนี้ จะจัดใหมีฐานฝกเปนจุด ๆ เพื่อใหผูออก
กํา ลังกาย ได ฝกออกกํ าลั งกายให ได ผ ลในเรื่องความอดทน ความแข็งแรง ความยืดหยุน การทรงตัว ความ
คลองแคลววองไว ฯ นับวาเหมาะสมกับผูสูง
ขอแนะนําในการออกกําลังกายทั่วไป
1. ควรออกกําลังกายที่ใชกลามเนื้อมัดใหญเชน แขน ขา ลําตัว
2. ควรออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 - 5 วัน
3. ควรออกกําลังกายอยางนอยครั้งละ 30 - 60 นาที
4. ควรออกกําลังกายที่มีการเพิ่มความเหนื่อยเพิ่มขึ้นเทาที่รางกายจะรับได และหยุดพักเปนชวงสั้น ๆ
เพื่อไมใหเกิดอาการวิงเวียนหรือหยุดพักขณะที่เปลี่ยนทาหยุดพักเมื่อตองการ
5. กอนออกกําลังกายทุกครั้ง ควรอบอุนรางกายและผอนคลายรางกายดวยการเดิ นหรือทํ าทากาย
บริหารอยางนอยครั้งละ 5 - 10 นาที เพื่อปองกันการบาดเจ็บ
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ขอควรระวังในการออกกําลังกายในวัยสูงอายุ
ขอควรระวัง 10 ประการในการออกกําลังกาย หากมีอาการใดอาการหนึ่งใน 10 ขอนี้ ใหหยุดออกกําลัง
กายแลวปรึกษาแพทยทันที
1. หัวใจเตนผิดปกติ หัวใจเตนเร็ว ไมสม่ําเสมอ
2. เจ็บที่บริเวณหัวใจ ปวดแนนบริเวณลิ้นป
3. หายใจไมเต็มอิ่ม รูสึกเหนื่อย
4. รูสึกวิงเวียน เวียนหัว ควบคุมลําตัวหรือแขนขาไมได
5. เหงื่อออกมาก ตัวเย็น
6. รูสึกหวั่นไหวอยางทันทีโดยหาสาเหตุไมได
7. มีอาการออนแรงหรือเปนอัมพาต บริเวณแขนขาอยางกะทันหัน
8. มีอาการตามัว
9. มีอาการพูดไมชัด หรือพูดตะกุกตะกัก
10.หัวใจเตนแรง แมจะหยุดพักประมาณ 10 วินาทีแลวก็ตาม

การดูแลสุขภาพชองปากของผูสูงอายุ
ปญหาสุขภาพชองปากของผูสูงอายุ ไดแก การสูญเสียฟน โดยเฉพาะการสูญเสียฟนทั้งปาก สวนผูที่ยังมี
ฟนก็เปนโรคที่เสี่ยงตอการสูญเสียฟนซี่ตอไปมากขึ้น สงผลกระทบตอผูสูงอายุมากมาย คือ การปวดฟน เสียว
ฟน มีผลตอการกิน การนอนหลับ สุขภาพไมแข็งแรง สงผลตอคุณภาพชีวิตทั้งรางกาย จิตใจ และสังคม เชน
ผูสูงอายุที่สูญเสียฟนบางสวนหรือทั้งปาก จะรูสึกอาย ขาดความมั่นใจในสังคม ไมมั่นใจ ขณะพูดยิ้ม หรือเคี้ยว
อาหาร นอกจากนี้เชื้อโรคหรือการติดเชื้อตางๆ จากในชองปากยังสามารถแพรไปยังอวัยวะอื่นๆไดเชน ที่ปอด
หัวใจ ตา เปนตน ดังนั้นการดูแลสุขภาพชองปากผูสูงอายุ นอกเหนือจากการใหบริการรักษาโดยทันตแพทยหรือ
เจาหนาที่สาธารณสุขแลว ผูสูงอายุยังตองดูแลอนามัยชองปากดวยตนเองเพื่อลดการสูญเสียฟน
การดูแลอนามัยชองปากสําหรับผูสูงอายุ
1. การทําความสะอาดฟนแท หรือฟนถาวร
1.1 การแปรงฟน ผูสูงอายุควรแปรงฟนวันละ 2 ครั้งๆ ละ 2 นาที ใชแปรงสีฟนขนนุม เนนการแปรง
บริเวณขอบเหงือก ขยับแบบกลมๆ จะชวยปองกันคอฟนลึก หรือขยับแลวปดลง บางรายอาจแนะนําใหใชผา
กอซเช็ดแทนแปรงสีฟน การเปลี่ยนแปรงสีฟนไมจําเปนตองเปลี่ยนทุก 3 เดือน แตถาผูสูงอายุเจ็บปวย เชน ปวย
ดวยไขหวัดใหญ หลังจากหายแลวควรเปลี่ยนแปรงสีฟนใหม สวนการแปลงลิ้น อาจใชแปรงสีฟน หรือแปรง
สําหรับแปรงลิ้นเฉพาะในการแปรงได
1.2 การใชไหมขัดฟน ไหมขัดฟนมีลักษณะเปนเสนแบน มีท้ังขนาดเล็กและใหญ ใหเลือกใชตามขนาด
ความกวางของซอกฟน ใชสําหรับชวยทําความสะอาดซอกฟน โดยใชควบคูกับแปรงสีฟน อยางนอยวันละ 1 ครั้ง
ในผูสูงอายุที่ไมสามารถใชนิ้วพันไหมขัดฟน หรือใชไหมขัดฟนชนิดเปนเสนได อาจเลือกใชไหมขัดฟนแบบมีดาม
จับโดยใชมือเดียว หรืออุปกรณทําความสะอาดฟนอยางอื่นทดแทน เชน ใชไมจิ้มฟนที่ถูกวี ใชแปรงซอกฟน หรือ
ใชผากอซ
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1.3 การใชแปรงซอกฟน เปนอุปกรณที่ใชทําความสะอาดซอกฟนซี่ที่เปนชอง หรือฟนหาง ใชงายเหมาะ
สําหรับผูสูงอายุ วิธีการใชเลือกขนาดแปรงใหสวนที่เปนขนแปรงมีขนาดใหญวาซอกฟนที่จะทําความสะอาด
เล็ ก น อ ย จุ ม น้ํ า ให ขนแปรงอ อนนุ ม สอดเบาๆ เข าไประหวา งซอกฟ น ที่ เอี ย งไปทางปลายฟน ขยั บ เขา ออก
แนวนอน
1.4 การทําความสะอาดเยื่อบุชองปากและลิ้น เพื่อขจัดคาบอาหารและจุลินทรียที่ตกคางอยูบริเวณเยื่อ
บุชองปาก กระพุงแกม เพดานปาก ดานบนของลิ้น ความสะอาดทุกครั้งหลังอาหารโดนวางแปรงสีฟนหรือ อาจ
ใชไมกวาดลิ้นวางลงบนลิ้นกวาดจากโคนลิ้นออกมาดานปลายลิ้น ทําซ้ํา 4-5 ครั้ง สวนเยื่อบุชองปาก กระพุงแกม
เพดานปาก อาจใชแปรงสีฟนขนนุม หรือใชนิ้มมือกวาดเบาๆ
1.5 การใชน้ํายาบวนปาก ผูสูงอายุควรใชน้ํายาบวนปากที่ไมผสมแอลกอฮอลแตมีฟลูออไรดผสม ไมควร
ใชน้ํายาบวนปากประเภทผสมน้ํายาฆาเชื้อ น้ํายาบวนปากที่มีความเขมขนของฟลูออไรดต่ํา หาซื้อไดทั่วไปตาม
รานคา สามารถใชไดทุกวันแตถามีความเขมขนสูงใชไดสัปดาหละ 1 ครั้ง และตองอยูภายใตการดูแลของทันต
บุคลากร
1.6 การใชไมจิ้มฟน ไมจิ้มฟนใชชวยทําความสะอาด ขจัดคราบตางๆ ที่อยูระหวางซอกฟน มักใชได
ถนัดในฟนหนา ควรใชในกรณีที่มีเหงือกรน มีชองเห็นชัด หรือมีชองระหวางแยกรากฟน แมวาไมจิ้มฟนใชงาย
กวาไหมขัดฟน แตก็มีขอจํากัดมากกวา ตรงที่ใชไดเฉพาะผูที่มีชองระหวางซี่ฟนไมสามารถใชขัดทําความสะอาด
ตรงมุมโคงของฟน และซอกฟนปกติ เพราะโอบรอบฟนไมได
2. การทําความสะอาดฟนเทียม (ฟนปลอม)
2.1 ฟนเทียมชนิดถอดได อาจมีสวนตะขอที่ใชยึดฟนขางเคียง ฐานพลาสติก หรือโลหะวางบนเหงือก
หรือเพดานปากเพื่อรับแรงบดเคี้ยวควรถอดฟนเทียมออกเพื่อลางทําความสะอาดทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร
พรอมกับทําความสะอาดฟนแทในปากเพื่อปองกันไมใหเกิดฟนผุและมีกลิ่นปาก นอกจากนี้ ควรถอดฟนเทียม
ออกกอนนอน เพื่อใหเหงือกไดพัก และฟนเทียมที่ถอดออกตองลางน้ําใหสะอาด แชน้ําไวทุกครั้ง เพื่อไมใหฐาน
พลาสติกของฟนเทียมแหง
2.2 ฟนเทียมชนิดติดแนน จะสวมทับลงไปบนซี่ฟน หรือใชฟนขางเคียงชองวางเปนหลักยึด ฟนเทียม
ชนิดนี้ไมจะมีตะขอ หรือฐานบนเหงือก หรือเพดานปาก ไมสามารถถอดออกได ดังนั้น การรักษาความสะอาด
นอกจากแปรงฟนตามปกติแลวควรใชไหมขัดฟนสอดเขาทําความสะอาดใตฐานของฟนเทียมติดแนนดวย
2.3 ควรตรวจเช็คสภาพของฟนเทียมอยูเสมอ และควรเปลี่ยนฟนเทียมใหพอดีกับลักษณะของฟน หาก
การเรียงตัวของฟนเปลี่ยนแปลงไป
3. การรับประทานอาหารที่ไมทําอันตรายตอสุขภาพชองปาก
- รับประทานอาหารเปนมื้อไมกินจุบจิบ เพื่อลดการตกคางของเศษอาหาร แตถาเลือกไมไดควรเลือก
อาหารพวกโปรตีนและผลไม โดยเฉพาะผลไมที่มีลักษณะเปนเสนใย รสไมหวานจัด เชนฝรั่ง พุทรา ชมพู มันแกว
ถั่ว ธัญพืช
- ลดอาหารรสหวานจัด เชน แปง น้ําตาลที่นิ่ม หรือเหนียวติดฟนใหนอยลง
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- หลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม เชน ชา กาแฟ ซึ่งสารคาเฟอีนเปนอันตรายตอระบบการทํางานของหัวใจ ความ
ดั น โลหิ ต และน้ํ า อั ด ลมที่ มี น้ํ า ตาลและความเป น กรดสู ง มี ผ ลต อ การเกิ ด ฟ น ผุ การสึ กกร อ นของฟ น ควร
เปลี่ยนเปนนมสด หรือน้ําผลไม ผูใสฟนเทียมควรระมัดระวังเปนพิเศษในการรับประทาน ควรหลีกเลี่ยงอาหาร
เหนียวและแข็ง
4. การดูแลผูสูงอายุที่ปากแหง
ใหจิบน้ําบอยๆ หรือเคียวหมากฝรั่ง หรือหาอาหารชนิดที่เห็นแลวทําใหน้ําลายไหล เชน สะเดาน้ําปลา
หวาน มะขามปอม แตตองระวังอยาใหหวานมาก

อารมณของผูสูงอายุ
หากผูสูงอายุตองการมีสุขภาพที่ดีตองควบคุมอารมณใหได หากเกิดอารมณไมดี หงุดหงิด โกรธ เศรา
กลัว รางกายจะทํางานผิดปกติและหลั่งสารพาออกมา ผูสูงอายุจะดูแลและควบคุมอารมณไดโดยดูแลจิตใจ ดังนี้
1. ยอมรับบทบาท และสถานภาพที่เปลี่ยนแปลง เมื่อมีอายุมากขึ้น ตองพอใจ และยอมรับความเปน
จริงของชีวิตที่เกิด แก เจ็บ ตาย เปนธรรมชาติ ภูมิใจในความดีงาม เปนตัวอยางเตือนใจลูกหลาน สรางสัมพันธที่
ดีกับลูกหลาน ใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม
2. เมื่อกังวลใจ ควรปรึกษาคนใกลชิด เพื่อบาน สมาชิกชมรมผูสูงอายุ เจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติธรรม
เปนตน
3. ทํางานอดิเรกที่เพลิดเพลิน และมีคุณคาทางจิตใจ เชน ปลูกตนไม เลี้ยงสัตว จะชวยใหไมเหงา และมี
ความสุข
4. พบปะสังสรรคกับบุคคลอื่น พูดคุยหรือปรับทุกขกัน และรวมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ในชมรมผูสูงอายุ
5. ยึ ด หลั กศาสนาเป น ที่ พึ งทางใจ สวดมนต ปฏิ บัติ ธ รรม ฝก สมาธิ ทํา บุญ ตามความสะดวกและ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ เวลา และสภาพรางกายของผูสูงอายุ

การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมที่เหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ เปนผลใหผูสูงอายุใชชีวิตในบั้นปลายอยาง
มีความสุข ปลอดภัย จากอันตรายและอุบัติเหตุตาง ๆ ซึ่งเปนสาเหตุของการบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต
การจัดสภาพแวดลอมในหองน้ํา
1. ไมควรอยูหางจากหองนอนผูสูงอายุเกิน 9 ฟุต เพราะผูสูงอายุมักมีปญหาการกลั้นปสสาวะไมอยู อาจ
ไมสะดวกในการไปหองน้ํา แตถาหองน้ําอยูไกลอาจแกปญหาโดยการใชกระโถน หรือหมอนอนไวในหองนอน
2. ภายในหองน้ําควรมีราวยึดเกาะ หรือตลอดทางเดินไปหองน้ํา
3. พื้นหองน้ําควรปุดวยวัสดุเนื้อหยาบ หรือแผนยางกันลื่น ไมมีตระไครน้ํา หรือปยกชื้น หากเปนไปได
ควรแยกหองอาบน้ําแยกจากหองสวม
4. อุปกรณภายในหองน้ํา ควรมีเกาอี้สําหรับนั่งอาบน้ําโดยเฉพาะผูสูงอายุ แตตั้งเปนเกาอี้ที่ยึดติดกับ
พื้น เพื่ อป องกั นการลื่ นไถล ควรผู กสบู ติดกับเชือก หรือมีซองตาขายนิ่มๆ หุม เพื่อปองกันสบูหลุดมือ หาก
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ผูสูงอายุกมเก็บอาจเกิดการหกลมไดงาย ควรใชฝกบัวอาบน้ําแทนการตักอาบดวยขัน โถสวมควรเปนแบบนั่ง
ราบจะดีกวาแบบนั่งยองๆ ควรมีกระดิ่งหรือโทรศัพทภายในหองน้ําเพื่อขอความชวยเหลือหากมีเหตุฉุกเฉิน ควร
มีแสงสวางเพียงพอ และการใหสีของฝาผนัง และพื้นหองควรเปนสีตัดกัน ตลอดจนเครื่องสุขภัณฑอื่นๆ เชน โถ
สวม อางลางหนา ควรมีสีตางจากพื้นหอง
5. ประตูหองน้ําควรเปดโดยการผลักออกมาฝงดานนอกหองน้ํา เพื่อใหสามารถชวยเหลือผูสูงอายุได
เวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน
การจัดสภาพแวดลอมภายในหองนอน
1. ไมควรจัดเตียงนอนผูสูงอายุใหชิดผนังมากจนเกินไป จะทําใหไมสามารถเขาชวยเหลือไดทันการใน
เวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน ควรจัดเตียงนอนใหอยูในตําแหนงที่สามารถเขาถึงไดงาย ความสูงอยูในระดับที่ผูสูงอายุนั่ง
แลวสามารถวางเทาไดถึงในระดับตั้งฉากกับพื้น ที่นอนไมควรนุม หรือแข็งเกินไป มีโตะขางหัวเตียงเพื่อวาง
สิ่งของที่จําเปนและสามารถเอื้อมถึงได และควรมีโคมไฟบนหัวเตียงหรือบนโตะขางเตียง เพื่อใหผูสูงอายุสามารถ
เปด-ปดไฟไดสะดวกในเวลาที่จะลุกไปเขาหองน้ํา เพื่อเปนการปองกันการหกลม
2. แสงสวางภายในหองนอนมีเพียงพอ สวิตชไฟควรเปนสีสะทอนแสงเพื่อความสะดวกในการมองเห็น
และอยูในตําแหนงที่ไมสูงหรือต่ําเกินไป อาจมีไฟฉายขนาดที่พอเหมาะ และหลีกเลี่ยงการใชตะเกียง เทียนไข
หรือสูบบุหรี่เวลานอน เพื่อปองกันไฟไหม
3. เกาอี้สําหรับผูสูงอายุตองมีพนักพิง มีที่วางแขน ความสูงพอเหมาะ โดยเมื่อนั่งแลวสามารถวางเทาถึง
พื้น หัวเขาตั้งฉากกับพื้น
4. ตูเสื้อผาไมควรสูงจนตองปน ถาจําเปนตองปนเอาสิ่งของ ถาจําเปนตองปนเอาสิ่งของควรใชมาตอขา
ที่มั่นคง ไมมีลอเลื่อนและการวางสิ่งของถาหนักควรอยูชั้นลางสุด หรือตูไมควรต่ําเกินไปจรตองกมตัวไปหยิบ
สิ่งของ
5. หองนอนไมควรมีโทรทัศน เพราะจะรบกวนการนอนหลับพักผอนของผูสูงอายุ
6. ถ ามี แสงสวางจ าส องเข าไปในห องนอนควรใชผ ามานบังแสง หรื อผาม านชนิ ดปรับ แสงได ซึ่งจะ
ปองกันการปวดแสบตาได
7. ประตู หรือหนาตางที่เปนกระจกใส ควรติดเครื่องหมาย เพื่อเปนสัญลักษณใหทราบวาเปนกระจก
ปองกันการเดินชน
8. ฝาผนั งอาจติ ดรู ป ที่ มีความหมายสําหรับ ผูสูงอายุ เพื่อเปน การระลึกถึงความหลัง ปองกัน ภาวะ
ซึมเศราได
9. สิ่งของที่ไมจําเปนไมควรนํามาวางในหองนอน
บันได
1. บันไดควรมีรูปรางทรงกลม 2 ขาง เพื่อความสะดวกในการยึดเกาะ มีแถบสีหรือสัญลักษณที่บอก
ตํ า แหน ง บนสุ ด หรื อ ล า งสุ ด และราวบั น ไดควรยาวกว า ตั ว บั น ไดเล็ ก น อ ย เพื่ อ ป อ งกั น การพลั ด ตกหกล ม
กรณีที่กาวผิด
2. ความสูงของบันไดแตละขั้นไมควรเกิน 6 นิ้ว
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3. ขอบบันไดแตละขั้นควรติดวัสดุกันลื่น และมีแถบสีที่แตกตางกันจากขั้นอื่นเพื่อบอกตําแหนงของ
ขั้นแรก และขั้นสุดทาย และสีของบันไดและสีของพื้นหองไมควรเปนสีเดียวกัน
4. แสงสว า งบริ เ วณบั น ไดต อ งเพี ย งพอ มี ส วิ ต ซ ไ ฟทั้ ง ชั้ น บนและชั้ น ล าง ตามขั้ น บั น ไดจะต องไม มี
แสงสะทอน หรือขัดจนเงามันอาจทําใหมีแสงสะทอนทําใหกาวผิดขั้นได หรือเกิดการลื่นไถลไดงาย
5. ไม ว างสิ่ งของใดๆตามขั้ น บั น ได โดยเฉพาะบั น ไดขั้น บนสุด หรื อลา งสุ ด เช น รองเท า สัต วเ ลี้ย ง
พรมเช็ดเทา ซึ่งตามปกติพรมเช็ดเทาที่ดีตองเกาะกับพื้นขอบพรมไมสูง
6. ไมควรถือสิ่งของทั้ง 2 มือเวลาขึ้น-ลงบันได อยางนอยควรเหลือมือไวอีกขางเพื่อจับราวบันได
พื้นหอง
พื้นหองไมควรขัดจนเปนมัน เพราะจะเกิดแสงสะทอนขัดขวางการเดินของผูสูงอายุ หรือลงน้ํามันจนลื่น
ควรเก็บสายไฟใหเรียบรอยปองกันการสะดุดหกลม ปลั๊กไฟไมควรอยูต่ําปองกันการเดินชน สีของฝาผนังควรเปน
สีออนและตางจากสีของพื้นหอง และไมควรมรธรณีประตู ถาแกไขไมไดควรทําสีที่แตกตางจากพื้นหอง สิ่งของ
เครื่องใชควรจัดใหเปนระเบียบ เปนที่เปนทางไมกีดขวางทางเดิน
ขาวของเครื่องใช
ขาวของเครื่องใชควรจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบ เปนที่เปนทางไมกีดขวางทางเดินและไมควรเปลี่ยนที่
เก็บหรือวางของบอย เพราะผูสูงอายุจะไมสะดวกในการหยิบใชสิ่งของและอาจหลงลืม ขาวของเครื่องใชควร
คํานึงถึงสี เนื่องจากสายตาของผูสูงอายุมักจะมองเห็นสีสวางไดดีกวาสีทึบ ดังนั้นผูสูงอายุจะมองเห็นสีเหลือง สี
สม และสีแดง ไดดีกวาสีเขียว สีมวง สีน้ําเงิน นอกจากนั้นน้ําหนักของสิ่งของก็ควรจะมีน้ําหนักเบาเพื่อความ
สะดวกและปลอดภัยในการหยิบจับ ของใชผูสูงอายุควรคํานึงถึง
1. เสื้อผา ไมควรคับหรือหลวมเกินไป โดยเฉพาะถาสวมเสื้อผารุมราม มีเชือกผูกอาจเกิดการเกาะเกี่ยว
สิ่งของหรือสะดุดลมไดงาย ความหนาของเสื้อผาควรเหมาะกับภูมิอากาศ เนื่องจากในวัยสูงอายุการระบายความ
รอนไมดี และเสื้อผาไมควรหนักเกินไปจะทําใหผูสูงอายุตองรับน้ําหนักเสื้อผามากอาจหอบเหนื่อยไดงาย
2. รองเทา ที่เหมาะสมคือรองเทาหุมสน ไมคับเกินไปอาจทําใหเจ็บเทา เกิดบาดแผล หรือเปนหูด-ตา
ปลาได ในขณะเดียวกันตองไมหลวมเกินไปเพราะทําใหการเดินไมสะดวกหกลมไดงาย รองเทาที่เหมาะสมควรมี
ลักษณะดังนี้
• ความยาว มีชองวางระหวางปลายนิ้วเทา นิ้วที่ยาวที่สุดถึงหัวรองเทา 1.25 ซ.ม. ความกวาง
นิ้วเทาวางไดไมซอนกัน
• ความลึก รองเทาดานบนตองไมกดหลังเทา หรือนิ้วเทา
• เครื่องผูกรัด อาจเปนเชือก หัวเข็มขัด จะเหมาะสมกวาชนิดติดซิป เพราะแบบซิปเทาไม
สามารถขยายตัวได
• สนรองเทา ไมควรสูงเกิน 3.75 ซ.ม.
• พื้นรองเทา ควรเปนพื้นยาง ไมลื่น
• วัสดุที่ทํา หนังสัตวดีที่สุดเพราะมีความยืดหยุนดีกวาพลาสติก ซึ่งจะเหมาะสําหรับผูสูงอายุที่
กลั้นปสสาวะไมอยู
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3. แกวน้ํา ถวยชาม ควรเปนชนิดที่มีหูจับ น้ําหนักเบา เลือกสีท่ีผูสูงอายุมองเห็นไดงาย แกวนม หรือ
แกวน้ําดื่มไมควรจะเปนสีใสเพราะมองยาก หรือแกวนมที่ดีควรใชสีตัดกับสีของนม เชน นมสีขาวควรใสในแกวสี
เขมจะทําใหผูสูงอายุทราบวานมอยูในระดับใดของแกว
4. ผาปูโตะควรเปนสีตางจากแกวน้ํา หรือจานชาม เพราะถาเปนสีเดียวกันหมดผูสูงอายุจะแยกสีไมออก
วาบนโตะมีของวางอยู
5. ไมเทาควรมียางกันลื่นบริเวณปลายไม ความยาวอยูในระดับที่มือหอยลงในทาสบาย งอศอกเล็กนอย
ฝามือวางบนหัวไมเทาพอดี
6. โทรศัพทควรวางไวในตําแหนงที่สามารถเอื้อมมือถึง กรณีหกลมลงกับพื้น จะไดขอความชวยเหลือได
ทันที และถาหกลมอยางเพิ่งลุกขึ้น ใหนอนนิ่งๆไวกอน สํารวจดูวามีอะไรหักบางหรือไม อาจใชวิธีตรวจสอบจาก
ความเจ็บปวดก็ได ถาแนใจวาไมมีอะไรหักจึงลุกขึ้น ถาสงสัยควรรองขอความชวยเหลือ หรือขยับตัวไปยังที่วาง
โทรศัพทขอความชวยเหลือ
7. สลากยา หรือของบริโภค เชน เกลือ น้ําตาล ควรปดชื่อตัวโต เพื่อใหมองเห็นชัดเจน บริเวณทางเดิน
ควรติดไฟฟาใหสวาง มีราวกลมจับตลอดทางเดิน ไมมีสิ่งกีดขวาง
ขอควรคํานึงถึงที่สําคัญอื่นๆ
1. ไมวางพรมเช็ดเทา สายไฟ สายโทรศัพทเกะกะ เพราะจะทําใหสะดุดและหกลม
2. เฟอรนิเจอรในบานตองมั่นคง แข็งแรง ผูสูงอายุจะไดไมเสียการทรงตัว เวลาจับเพื่อพยุงตัว
3. ตรวจตราเครื่องใชไฟฟาและแกสใหอยูในสภาพดี ถาชํารุดใหซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม ถอดปลั๊ก
เครื่องใชไฟฟา หรือปดแกสหลังใชงานแลวทุกครั้ง
4. หากผูสูงอายุมีปญหาในการทรงตัวควรใชไมเทาชวยเดิน
5. ควรมีโทรศัพทและเขียนหมายเลขโทรศัพทขอความชวยเหลือ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไวใหผูสูงอายุติดตอ
โดยใชตัวหนังสือขนาดใหญ ชัดเจน ใชสีตัดกับสีพื้นกระดาษ วางในตําแหนงที่อานไดงาย หรือใกลที่วางโทรศัพท
6. กอนนอนควรตรวจตรา ปดประตูหนาตาง ถอดปลั๊กไฟ ปดเตาแกสใหเรียบรอย เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
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การใชยาในผูสูงอายุ
หลักการใชยาเบื้องตน
ดังที่ทราบมาแลววาผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆ ของรางกายที่เสื่อมไปตามอายุที่มากขึ้น
ผูสูงอายุสวนใหญมักจะมีโรคประจําตัว จึงตองมีความระมัดระวังในการใชยาเพิ่มมากขึ้นเปนพิเศษ ดังนั้นผูที่ดูแล
ผูสูงอายุที่บานควรมีความรูเบื้องตนอยางงายดังนี้
หลักการใชยา เพื่อใชประกอบการพิจารณากอนใหยา ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ถูกตองกับคน คือ ตัวผูปวยสูงอายุ
ถูกชนิดยา ซึ่งจะบงบอกถึงสรรพคุณยาในการรักษาโรคแตละโรคที่แตกตางกัน
ถูกขนาดยา เชน เปนมิลลิกรัม, เม็ด แคปซูล หรือเปนหยด
ถูกทาง เชน ทางปาก ทางผิวหนัง หยอดตา หรือ เหน็บทวารหนัก
ถูกเวลา เชน กอนอาหารเชา หรือ หลังอาหาร หรือใหเมื่อมีอาการและใหวันละกี่ครั้ง เปนตน

ประเภทของยา แบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ
1. ประเภทยาใชภายใน ไดแก ยาที่ใหเขาไปในรางกายโดยการรับประทาน หรือ การฉีด เชน ยา
เม็ด แคปซูล ยาน้ํา ยาผง หรือยาฉีด เปนตน
2. ประเภทยาใชภายนอก ไดแก ยาที่ใชภายนอกรางกายหามรับประทาน เชน ครีม ยาหยอดตา
ยาเหน็บ ยาพน เปนตน (มักเขียนฉลากสีแดงติดขางกลองวา “ยาใชภายนอก หามรับประทาน”)
ประเภทของยาภายใน ที่ใชกับโรคเรื้อรังที่มักพบบอยในผูสูงอายุ มีดังนี้
1. ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
มีจุดประสงคเพื่อลดระดับความดันเลือดใหต่ําลง จะโดยวิธีการขับปสสาวะ หรือการลดการทํางาน
ของหัว ใจ ซึ่งแพทยมักใหย าในผูที่ไม สมารถควบคุมความดั นเลือดให อยู ระดับที่ ปกติได และมักใหพรอมกั บ
คําแนะนําการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เชน ลดการกินเค็ม อาหารที่มีมันหรือกะทิ ของหมักดอง
ลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลและงดสูบบุหรี่ และลดความวิตกกังวล หมั่นออกกําลังกาย พักผอนใหเพียงพอ เปน
ตน
ผลขางเคียงที่อาจพบจากการใชยา ระดับความดันเลือดต่ํา หนามืดคลายจะเปนลม หรืออาจมีคลื่นไส
อาเจียน
ขอควรปฏิบตั ิ ควรนอนพักและวัดระดับความดันเลือด หรือนําสงแพทย
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2. ยารักษาโรคเบาหวาน
มีจุดประสงคเพื่อลดระดับน้ําตาลในเลือดโดยเพิ่มการดูดซึมน้ําตาลไปใชใหเกิดพลังงาน ไมสะสมใน
กระแสเลือดมากเกินไป มีทั้งชนิดฉีดและรับประทาน
ผลขางเคียงที่อาจพบจากการใชยา ระดับน้ําตาลในเลือดต่ําเกินไป อาจมีอาการใจสั่น เหงื่อออก ตัว
เย็น หนามืดคลายจะเปนลมหมดสติ ได
ขอควรปฏิ บัติ ควรพกลู กอมหรื อใหดื่มน้ําหวานสักแกว ถาไมดีขึ้น หรือหมดสติควรพาไปพบแพทย
โดยดวน (ถาหมดสติหามใหอาหารและน้ําทางปาก เพราะอาจสําลักได)
3. ยารักษาโรคหัวใจ
มีจุดประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือชวยลดการทํางานของหัวใจ ทําใหหัวใจสามารถบีบตัวสูบฉีด
เลือดไปเลี้ยงรางกายไดดีขึ้น
ผลขางเคียงที่อาจพบจากการใชยา อาจเกิดการเตนของหัวใจผิดปกติเชน เตนชาไปหรือเตนเร็วไป ทํา
ใหเกิดอาการเหนื่อยหอบ, เจ็บแนนหนาอก ออนเพลียไมมีแรง เปนตน
ขอควรปฏิบัติ หากมียาอมใตลิ้นใหอมครั้งละ 1 เม็ดถาไมหายใหอมติดตอกัน 3 ครั้งหางกันครั้งละ 5
นาที ถาไมดีขึ้นในระหวางอมยาเม็ดที่ 2 ควรนําสงแพทยทันที หากมีอาการเจ็บแนนหนาอกควรนําสงถึงมือ
แพทยภายในเวลาไมเกิน 2 ชั่วโมง
4. ยารักษาการเจ็บปวยทั่วไป
1. ยาลดไข ปวดหัว ตัวรอน เชน พาราเซตามอล (500) ขนาดรับประทาน 2 เม็ดทุก 4 - 6 ชั่วโมงหรือ
เมื่อมีอาการ
2. ยาแกปวดขอ กระดูก กลามเนื้อ เชน อินโดซิดบรูเฟนไอบรูเฟน นาโพซิน ขนาดรับประทาน ตาม
ขนาดที่กําหนดไว ไมควรรับประทาน ตอนทองวางเพราะจะทําใหเปนแผลในกระเพาะอาหารได
หรือหากใชเปนระยะเวลานานๆ อาจจะทําใหผูสูงอายุซึมและสับสนได และไมควรรับประทานใน
ระยะเวลานานเกินไป เพราะอาจทําใหผูปวยสูงอายุซึมสับสนได
3. ยาแกคลื่นไส อาเจียน เมารถ เชน ดรามามิน (Dramamine) โมติเลียม (Motilium) เปนตน
รับประทานกอนเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง
4. ยาแก ทองเสีย เชน ผงเกลือแร (ขนาดรับประทานตามที่ระบุขางซอง) หรือถาไมมี ใชน้ําตมสุก
1 ขวดกลม (750 ซีซี) หรือ 3 แกว + เกลือ ½ ชอนชา น้ําตาลทราย 2 ชอนโตะ รับประทานภายใน
24 ชั่วโมง (ระวังการใชในผูที่เปนโรคไต)
5. ยาแกไขหวัดลดน้ํามูก เชน ทิฟฟ แอคติเฟต (Actifed) (ควรระวังการใชยาประเภทนี้ในผูสูงอายุ
หากจําเปนตองใชควรปรึกษาแพทย) นอกจากนี้ยังมี ยาแกแพ ยาแกไอ ยาขับเสมหะ เปนตน
หมายเหตุ ถายาเปนแคปซูลไมควรแกะออกเพราะจะทําใหการออกฤทธิ์ของยาไมดีเทาที่ควร
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ขอแนะนําในการใชยาในวัยสูงอายุ
1. ผูดูแลควรศึกษาถึง รูปราง ลักษณะและสรรพคุณของยาแตละชนิดที่รับประทานอยูเปนประจําและ
แนะนําผูสูงอายุทราบดวย (เวลาแพทยถามจําสรรพคุณยาไมไดก็ยังบอกรูปรางลักษณะของยาได เชน เม็ดกลม
แบนขนาดเล็กสีสม รับประทานครั้งละครึ่งเม็ดตอนเชา เปนตน)
2. เขียนขนาดและวิธีรับประทานตัวโต ๆ ติดบนฉลากยา (กรณีที่ผูสูงอายุยังอานหนังสือไดดี)
3. อาจใสกลองแยกชั้นยา เชน เชา – กลางวัน – เย็น – กอนนอน (กอนหรือหลังอาหาร) เพราะเคยมี
ผูสูงอายุหลงลืมรับประทานยาซ้ํา ทําใหเกิดอันตรายมาก
4. สถานที่เก็บยา ควรใหปลอดภัยและเก็บไวหางจากมือเด็ก (เพราะเคยมีเด็กหยิบยาไปรับประทาน
โดยผูใหญไมทราบซึ่งอันตรายมาก) บางชนิดตองเก็บใหพนแสง (มักมีขวดสีชาหรือหอฟอย) ยาฉีดเบาหวานและ
ยาหยอดตาจะเก็บไวบริเวณฝาตูเย็น
5. ถาเปนไปไดผูดูแลผูสูงอายุควรหยิบยาใหรับประทานเองกับมือ วิธีนี้จะปลอดภัยที่สุด
6. ผูดูแลควรหมั่นพาผูสูงอายุไปพบแพทยเปนประจําตามกําหนดนัด หรือไปกอนกําหนดนัดเมื่อมี
อาการผิดปกติขึ้น
ขอควรระวังในการใชยาในผูสูงอายุ
1. ยามีปฏิกิริยาตอกัน คือ การเกิดปฏิกิริยาระหวางการใชยาตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป ซึ่งบางครั้งสามารถ
ใชยารวมกันไดแตควรเพิ่มระยะเวลาใหหางกันประมาณ 1-2 ชม. เพื่อปองกันการลดการดูดซึมของยาอีกตัวหนึ่ง
เชน ยาแกปวดหลายชนิด จะใชควบคูกับยาลดกรดหรือยาเคลือบกระเพาะ
2. ยาเม็ ดบํ า รุ งเลื อดไม ค วรรั บ ประทานรว มกับ นมเพราะจะทํ าให ป ระสิท ธิภ าพของยาลดลงควร
รับประทานเวนชวงหางจากการดื่มนม 2 ชั่วโมง
3. การหยิ บ ยาผิ ด ลื ม กิ น ยาหรื อ กิ น ยาเกิ น ขนาดจากการหลงลื ม เช น คนไข รั บ ประทานยา
ลดความดันโลหิต 2 ครั้ง (เพราะคิดวายังไมไดกิน) ทําใหเกิดอาการหนามืด เวียนศีรษะเนื่องจากระดับความดัน
โลหิตลดลงต่ําเกินไป ซึ่งขอนี้จะเปนอันตรายตอผูสูงอายุมากอาจทําใหสมองขาดเลือดไปเลี้ยงได
4. การชอบรับประทานยาสมุนไพรบางชนิดที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐาน หรือการรับประทานยาชุด
ที่ซื้อรับประทานเองตามคําแนะนําของเพื่อนบานหรือหมอตี๋ ซึ่งสวนใหญจะมีสารสเตียรอยดจะมีอาการดีขึ้น
ในชวงแรกๆตอเมื่อรับประทานไปนานๆ จะเกิดผลเสียตอไตและสุขภาพอยางมาก
5. หากเกิดอาการแพยา เชน มีผื่นขึ้น คัน บวม แนนหนาอกหายใจไมออกใหหยุดยาทันทีและรีบมา
พบแพทย และจํายาชนิดที่แพไวเพื่อใหประวัติตอการรักษาทุกครั้ง
6. ผลขางเคียงของยาบางชนิด เชน ยาลดความดันบางกลุมทําใหไอมาก ยาบางกลุมทําใหทองเสีย
ปากแหง เปนตน ตางๆ เหลานี้ควรปรึกษาแพทย
7. การใช ยาสมุ นไพรหรื อยาแพทยแผนโบราณ ยาผีบ อก ควรใชการพิจารณาและควรระมัดระวัง
ศึกษาจากผูที่ผานการอบรมมาเทานั้น เพราะอาจเกิดอันตรายตอไตและตับไดภายหลัง
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ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรผูรับผิดชอบงานโรคไมติดตอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง
ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรโรงพยาบาลศูนยลําปาง จังหวัดลําปาง
ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรโรงพยาบาลบานโฮง อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จังหวัดเชียงราย
ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรโรงพยาบาลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานคลองเหมืองใหม อ.อัมพวา
ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา
ขอมูลจากเอกสารประกอบการประชุมหารือ (ราง) ประเด็นบันทึกขอตกลง (MOU) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ เมื่อวันจันทร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 10
โรงแรมปริ้นซพาเลซ : กรมกิจการผูสูงอายุ
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ภาคผนวก
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ผลที่ตองการให
เกิดขึ้นจากครอบครัว
ที่มีศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง
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คุณธรรม จริยธรรม ของอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)
คุณธรรมพื้นฐานสําหรับอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) คือ
อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) จะตองเปนผูมีจิตวิญญาณอาสาสมัคร ประกอบไปดวยคุณธรรม
เบื้องตน 4 ประการ คือ
1. ชอบใหมากกวารับ ไมเอารัด เอาเปรียบคนอื่น มีความสบายใจที่จะใหดวยจิตเมตตา
2. มีความสามารถในการโนมนาวจิตใจคนใหมารวมมือรวมใจกัน
3. ยึดมั่นปฏิบัติตนตามพรหมวิหาร 4 ไดแก
เมตตา คือ รักโดยไมแบงแยก
กรุณา คือ ลงมือชวยเหลือใหผูอื่นพนทุกขและมีความสุข
มุทิตา คือ มีจิตใจออนโยน ยิ้มแยมแจมใส ลดความเห็นแกตัว ลดตนอยูตลอดเวลา
อุเบกขา คือ ให โดยไมหวังสิ่งตอบแทนใดๆ ยุติธรรม ไมลําเอียง
และทําตนใหมีประโยชน มีกิริยาทาทีของความพยายามจะทําประโยชนอยูตลอดเวลา เปนผูที่ใชเวลาทุกนาที
ใหมีประโยชน
4. ทําตนสม่ําเสมอ ทําดวยอุดมการณ ทําดวยจิตเมตตา โดยไมหวังสิ่งตอบแทน ไมเอนเอียงไป
ตามกระแส
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วิธีการประเมินผูสูงอายุที่ อสค. ทําได
สุขภาพผูสูงอายุ
การประเมินความสามารถของผูสูงอายุ
กลุ มที่ 1 ผู สูงอายุที่ชว ยเหลื อตนเอง การเคลื่อนไหว เดินขึ้นบันไดไดเองโดยไมตองชวยเหลือ เดินออก
ได ชวยเหลือผูอื่น ชุมชน และสังคมได นอกบานได เดินตามลําพังบนทางเรียบได
(ติดสังคม)
การรับประทานอาหาร รับประทานอาหารดวยตนเองไดดี
การขับถาย ใชหองสุขาดวยตนเองไดอยางเรียบรอย
กลุมที่ 2 ผูสูงอายุที่มีขอจํากัดในการ การเคลื่อนไหว เดิ น ตามลํ าพังบนทางเรีย บไมได ตองใชอุปกรณ
ดําเนินกิจวัตรประจําวัน (ติดบาน)
ชวยเหลือ
การรับประทานอาหาร ตองการความชวยเหลือขณะรับประทาน
อาหาร อาจทําโตะเปอน
การขับถาย ตองการความชวยเหลือพาไปหองสุขา
กลุ ม ที่ 3 ผู สู ง อ ายุ ที่ ไม ส า มาร ถ การเคลื่อนไหว ยายตําแหนงตัวเองขณะนั่งไมได ในทานอนขยับตัว
ชวยเหลือตนเองได หรือผูสูงอายุที่อยู ไมได
ในภาวะพึ่งพิง (ติดเตียง)
การรั บ ประทานอาหาร กลื น ลํ าบากแม ว าผู ดู แ ลจะป อ นอาหาร
ให ผูสู งอายุ รับสารอาหารผานชองทางอื่น (จมูก กระเพาะอาหาร
หรือลําไส )
การขับถาย ตองขับถายในทานอน หรืออยูบนเตียง สวมใสผาออม
ตลอดเวลา ตองเปลี่ยนผาออมเปนประจํา
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คณะผูจัดทํา
คณะที่ปรึกษา
นพ.โสภณ เมฆธน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พญ.ประนอม คําเที่ยง
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นพ.วิศิษฎ ตั้งนภากร
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นพ.ธีรพล โตพันธานนท
อธิบดีกรมการแพทย
นพ.วชิระ เพ็งจันทร
อธิบดีกรมอนามัย
นพ.เจษฎา โชคดํารงสุข
อธิบดีกรมควบคุมโรค
น.ต.นพ. บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
นพ.สุเทพ วัชระปยานันท
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
นพ.สุขุม กาญจนพิมาย
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 1-13
สาธารณสุขนิเทศกเขต 1-13
คณะผูจัดทํา
นพ.ปพนธ ตั้งศรีเกียรติคุณ
นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ
นพ.ณัฐพร วงษศุทธิภากร
นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร
นพ.ภาณุวัฒน ปานเกตุ
นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร
นายจิรพันธุ วิบูลยวงศ
นางวิรุณศิริ อารยวงศ
นางนิติกุล ทองนวม
นพ.สกานต บุนนาค
นพ.ธีรวัฒน ธนชยานนท
นางวิมล บานพวน
นางสาวธิดารัตน อภิญญา
นางชอเพ็ญ นวลขาว
นายศิวะณัฐ โฮมวงค

รองอธิบดีกรมการแพทย
รองอธิบดีกรมการแพทย
รองอธิบดีกรมอนามัย
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผูอํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันเวชศาสตรสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูสูงอายุ
กรมการแพทย
งานโรคไต กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย
โรงพยาบาลสถาบันไตภูมิราชนครินทร
สํานักอนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย
สํานักโรคไมติดตอ กรมควบคุมโรค
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

