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บทท่ี 1 การเปล่ียนแปลงและปัญหาท่ีพบบ่อยในพระภิกษุสงฆ์และผู้สูงอายุ 
 

ผู้สูงอายุ  หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จ านวนผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มสมบูรณ์ภายในเวลาอันรวดเร็ว ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่มีโรคประจ าตัวอย่างน้อย 1 โรค ยิ่งอายุเพิ่มขึ้นปัญหายิ่งซับซ้อน รัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการดูแล
ผู้สูงอายุเป็นจ านวนมาก รวมทั้งครอบครัวผู้สูงอายุต้องมีค่าใช้จ่าย มีห น้ี สินเพิ่มมากขึ้น บุตรหลานเกิด
ความเครียด และอาจเกิดปัญหาความรุนแรงได้  จึงจ าเป็นต้องมีผู้ดูแลเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุและ
ครอบครัว และช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตทีด่ี ลดภาวะพึ่งพิง ให้ได้นานที่สุด 
  
หลักการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  

1.  ส่งเสริมให้มีสุขภาพดี  ช่วยเหลือตนเองได้ยาวนานที่สุด และมีภาวะทุพพลภาพใหส้ั้นที่สุด 
2. ส่งเสริมให้เกิดสุขภาพดีแม้จะมีโรคเร้ือรัง 1 อย่างหรือมากกว่า ได้รับการช่วยเหลือในภาวะวิกฤต 

ภาวะฉุกเฉินเฉียบพลันอย่างมีคุณภาพ 
3. หลังออกจากโรงพยาบาลได้รับการดูแลอยา่งต่อเน่ือง 
4. การฟื้นฟูสภาพและให้กลับมามีความสามารถใกล้เคียงสภาพเดิมโดยเร็ว 
5. การดูแลระยะสุดท้ายอย่างมีคุณภาพและสมศักดิ์ศรี 

 
เป้าหมายการดูแล  เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีความส าเร็จในชีวิต คือมีสุขภาพที่ดีร่างกายแข็งแรง มีสมองที่ดี มี
ความตั้งใจ รับรู้ความสามารถแห่งตนว่าท าได้ มีเครือข่ายทางสังคม ไม่แยกตัวอยู่คนเดียว และมีการหลีกเลี่ยง
จากโรคภัยหรือความพิการต่างๆ ได้รับการดูแลการสนับสนุนทางสังคมเมื่อจ าเป็น  
 
การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ ปัญหาที่พบบ่อย 

ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ดังน้ี 
1. ผิวหนัง ชั้นหนังแท้ขาดหลอดเลือดไปเลี้ยง และจ านวนไขมันชั้นใต้ผิวหนังหายไป ท าให้ความ

ยืดหยุ่นของผิวหนังลดลง ผิวหนังเกิดรอยเหน่ียวย่น แห้ง เปราะบาง เกิดการระคายเคือง หลุดลอก และเกิด
แผลกดทับได้ง่าย 

2. ตา การมองเห็นไม่ดี รูม่านตาเล็กลงปฏิกิริยาการตอบสนองของรูม่านตาต่อแสงลดลง หนังตาตก  
แก้วตาเร่ิมขุ่นมัว เกิดต้อกระจก ลานสายตาแคบ กล้ามเน้ือลูกตาเสื่อม ความไวในการมองภาพลดลง สายตา
ยาวขึ้น มองภาพใกล้ไม่ชัด การมองเห็นในที่มืดหรือเวลากลางคืนไม่ดี ต้องอาศัยแสงช่วยจึงจะมองเห็นได้ชัด
ขึ้น ท าให้ตาแห้งและเกิดภาวะระคายเคืองต่อเยือ่บตุาได้ง่าย 

3. หู การได้ยินลดลง หูตึงมากขึ้น ระดับเสียงสูงจะไม่ได้ยินชัด จะได้ยินเดทนสียงต่ าดีกว่า หลอด
เลือดที่ไปเลี้ยงหูชัน้ในเกิดภาวะแขง็ตัว ท าให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ่อย และการเคลื่อนไหวไม่คล่องตัว 
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4. จมูก ปาก การดมกลิ่นไม่ดีเพราะมีการเสื่อมของเยื่อบุโพรงจมูก การรับรสของลิ้นเสียไป ต่อมรับ
รสท าหน้าที่ลดลง  โดยทั่วไปการรับรสหวานจะสูญเสียก่อนรสเปร้ียวรสขมหรือรสเค็ม  เป็นผลให้ผู้สูงอายุ
รับประทานอาหารไม่อร่อย รับประทานอาหารรสจัด เกิดภาวะเบื่ออาหาร ไม่ได้กลิ่นแก๊สร่ัว    

5. กล้ามเน้ือและกระดูก ก าลังการหดตัวของกล้ามเน้ือลดลง การเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ ไม่
คล่องตัว กระดูกบาง เปราะและหักง่าย น้ าไขข้อลดลง มีแคลเซียมเกาะมากขึ้น ท าให้การเคลื่อนไหวข้อต่างๆ  
ไม่สะดวกเกิดการตึงแข็ง อักเสบและติดเชือ้ได้ง่าย  

6. ระบบการหายใจ การขยายและการหดตัวของปอดลดลง ท าให้เกิดอาการหายใจล าบากได้ ง่าย   
ร่างกายได้รับออกซิเจนลดลง การก าจัดสิ่งแปลกปลอมไม่ดี จึงเกิดการส าลักและติดเชื้อในทางเดินหายใ จได้
ง่าย 

7. การไหลเวียนเลือด หัวใจโตขึ้น ผนังหัวใจ ลิ้นหัวใจแข็งและหนาขึ้น มีแคลเซียมมาเกาะมากขึ้น 
ท าให้เกิดภาวะลิ้นหัวใจร่ัว ตีบ หัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจวายได้ง่าย  

8. ระบบทางเดินอาหาร ฟันไม่ค่อยดี เคลือบฟันจะมีส าคล้ า บางและแตกง่าย ส่วนใหญ่ของ ต้องใส่
ฟันปลอมท าให้การเคี้ยวอาหารไม่สะดวก ต้องรับประทานอาหารอ่อนและย่อยง่าย ท าให้เกิดภาวะขาดอาหาร  
ต่อมน้ าลายท างานน้อยลง ท าให้ลิ้นและปากแห้ง เกิดการติดเชื้อทางปากได้ กล้ามเน้ือหูรูดบริเวณปลายหลอด
อาหารหย่อนตัว ท าให้อาหารและน้ าย่อยไหลย้อนกลับจากกระเพาะเข้าสู่หลอดลมได้ จึงท าให้เกิดอาการแสบ
ร้อนบริเวณหน้าอก และเกิดอาการส าลักได้  

9. ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธ์ุ ไตท างานได้ลดลง มีปัสสาวะค้างในกระเพาะปัสสาวะ
เพิ่มขึ้น ท าให้ต้องถ่ายปัสสาวะบ่อยขึ้น ในผู้ชายต่อมลูกหมากมักโต เป็นผลให้ถ่ายปัสสาวะล าบาก ผู้หญิงรังไข่
จะฝ่อเล็กลง ช่องคลอดแคบและสั้นลง รอยย่นและความยืดหยุ่นลดลง สารหล่อลื่นภายในช่องคลอดลดลง ท า
ให้เกิดอาการอักเสบและติดเชื้อได้ง่าย กล้ามเน้ือภายในอุ้งเชิงกรานหย่อน ท าให้กลั้นปัสสาวะไม่ได้  มีปัสสาวะ
เล็ด ปัสสาวะบ่อย 

10. ระบบต่อมไร้ท่อ ต่อมไร้ท่อผลิตฮอร์โมนต่างๆ  ลดลง ท าให้เกิดโรคของต่อมไร้ท่อ เช่น 
เบาหวานมากขึ้น 

11. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม   ภาระหน้าที่และบทบาททางสังคมของผู้สูงอายุจะลดลง 
เน่ืองจากกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ คนส่วนใหญ่มักมองว่าผู้สูงอายุมีความสามารถใน
การท างานลดลง แต่บางคนยังมีความสามารถดี ทั้งน้ีเน่ืองจากสมรรถภาพของร่างกายและการปรับตัวที่ดี  

12.  การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ จิตวิญญาณ จิตใจของผู้สูงอายุมักจะเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจาก
การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและสังคม ผู้สูงอ ายุส่วนใหญ่จะพัฒนาจิตใจตัวเองไปในทางที่ดีงามมากขึ้น 
สามารถควบคุมจิตใจได้ดีขึ้น มีความสุขุมเยือกเย็นเพิ่มขึ้น แต่ผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ท าให้ผู้สูงอายุมีความว้าเหว ่โดดเดี่ยว และแยกตวัออกจากสังคม  เกิดภาวซึมเศร้าได้ง่าย 
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ปัญหาที่พบบ่อย 
1. ความบกพร่องในการติดต่อสื่อสาร เน่ืองจากหูตึง พูดไม่ชัด และความจ าเสื่อม 
2. ความจ ากัดในการท ากิจกรรม การหดรัดตัวและการประสานงานของกล้ามเน้ือลดลง ข้อเสื่อม การ

ท างานของหัวใจและปอดลดลง ท าให้เหน่ือยง่าย  
3. เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เน่ืองจากอวัยวะรับความรู้สึกสัมผัสลดลง หูตึง การรับกลิ่นลดลง ตามัว การทรง

ตัวไม่ดี และกล้ามเน้ืออ่อนแรง 
4. ความสามารถในการปรับตัวต่อภาวะเครียดลดลง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ช้า 
5. นอนไม่หลับ หลับยาก 
6. เบื่ออาหาร เคี้ยวอาหารล าบาก การย่อยและดูดซึมลดลง กระหายน้ าลดลง ขาดสารอาหาร 
7. ท้องผูก ท้องร่วงได้ง่าย เกลือแร่ต่ า 
8. เกิดบาดแผลได้ง่ายและหายช้า  
9. กระดูกหักง่ายและหายช้า แคลเซียมที่สะสมในกระดูกมีน้อย มีการซ่อมแซมเซลล์กระดูกลดลง  
10. เกิดการติดเชื้อได้ง่าย ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ มากขึ้น ทั้ง

โรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง ต้อกระจก เบาหวาน ถุงลมโป่งพอง ปอดบวม ข้ออักเสบ โลหิตจาง และ
สมองเสื่อม 

11. รับประทานยาหลายเม็ด หลายชนิด เกิดภาวะแทรกซ้อนจากยาได้ง่าย การให้ยาแก่ผู้สูงอายุต้อง
ระมัดระวังอย่างยิ่ง ควรปรึกษาแพทย์ก่อนให้ยาทุกชนิด 

 
ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในพระภิกษุสงฆ์ 

 
พระภิกษุสงฆ์ เป็นกลุ่มประชากรที่มีแนวโน้มมีปัญหาสุขภาพและขาดแคลนการดูแลด้านสุขภาพ จาก

งานวิจัย พบว่าพระสงฆ์บางกลุ่มดื่มกาแฟ ดื่มเคร่ืองดื่มชูก าลัง ในปริมาณที่มาก และอัตราการสูบบุหร่ีขอ ง
พระสงฆ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ในขณะที่อัตราการออกก าลังกายต่ ามาก และพระสงฆ์มีการบริโภคอาห ารที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ เช่น อาหารไขมันสูง อาหารที่ปรุงโดยใช้เกลือและเคร่ืองปรุงรสปริมาณ
มาก จึงก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา เช่น การมีไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง 
และพระสงฆ์ที่เข้าสู่วัยสูงอายุ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับผู้สูงอายุที่เป็นคนทั่วไปเช่นกัน นอกจากน้ี
พบว่า พระสงฆ์ส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัวอย่างน้อย 1 โรค ที่มักเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ เช่น โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคไขมัน เป็นต้น  
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บทท่ี 2 หลัก 7 อ. กับการสร้างเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ 
 

 พระสงฆ์ควรได้รับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเช่นเดียวกับผู้สูงอายุโดยทั่วไป เพื่อชะลอหรือป้องกนั
ความเสื่อมตามวัยและคงไว้ซึ่งพฤติกรรมสุขภาพที่ เหมาะสม ให้สามารถคงความสามารถในการช่วยเหลือ
ตนเอง หรือคงคุณภาพชีวิตให้ดีที่สุด โดยยดึหลกั 7 อ. ดังน้ี 

1. อาหารและยา  ร่างกายใช้พลังงานน้อยลง จึงควรลดอาหารประเภทแป้ง น้ าตาล และไขมัน ให้
เน้นอาหารโปรตีนจากเน้ือสัตว์ โดยเฉพาะปลา และเพิ่มแร่ธาตุที่ผู้สูงอายุขาด ได้แก่ แคลเซียม สังกะสี และ
เหล็ก ซึ่งมีอยู่ในนม ถั่วเหลือง ผัก ผลไม้ ธัญพืชต่างๆ และควรกินอาหารประเภทต้ม น่ึง ย่าง อบ แทนประเภท
ผัด ทอด จะช่วยลดปริมาณไขมันในอาหารได้ นอกจากน้ีควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัด และดื่ม
น้ าสะอาดอย่างน้อย 6–8 แก้วต่อวัน     
 ยา รับประทานให้ตรงตามแพทย์สั่ง หลีกเลี่ยงการซื้อยากินเอง การใช้ยาเดิมที่เก็บไว้มาใช้ รักษ า
อาการที่เกิดใหม่ หรือรับยาจากผู้อื่นมาใช้ เน่ืองจากน้ี ตับและไตก าจัดยาได้ลดลง ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดพิษ
จากยาหรือผลข้างเคียง อาจมีแนวโน้มรุนแรง และเกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นอันตรายถึงชีวติได้  
 2. ออกก าลังกาย หากไม่มีโรคประจ าตัว แนะน าให้ออกก าลังกายแบบแอโรบิค สัก 30 นาทีต่อคร้ัง 
ท าให้ได้สัปดาห์ละ 3-4 คร้ัง จะเกิดประโยชน์ต่อหัวใจและหลอดเลือดอย่างมาก โดยขั้นตอนการออกก าลังกาย
จะต้องค่อยๆ เร่ิม มีการยืดเส้นยืดสายก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มความหนักขึ้น จนถึงระดับที่ต้องการ ท าอย่าง
ต่อเน่ืองจนถึงระยะเวลาที่ต้องการ จากน้ันค่อยๆ ลดลงช้าๆ และค่อยๆ หยุด เพื่อให้ร่างกายและหัวใ จได้
ปรับตัว หรือ การออกก าลังกายมือ แบบ hand grip โดยให้ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยติดเตียงถือลูกบอลขนาดพอดี
มือ (ขนาดประมาณลูกเทนนิส) ด้วยมือข้างใดข้างหน่ึง จากน้ันให้บีบลูกบอลให้แรงสุด นานประมาณ 3-5 
วินาที แล้วค่อยๆ คลายมือออกช้าๆ จากน้ันท าซ้ าวิธีเดิม 10-15 คร้ัง เมื่อครบ ให้เปลี่ยนโดยใช้มืออกีข้าง       
 3. อนามัย  คือ การดูแลตนเองโดยเฉพาะให้พยายาม ลด ละ เลิก สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น 
บุหร่ี เหล้า และพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ  รวมทั้งสังเกตการท างานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย การขับถ่าย เป็น
ต้น  และควรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่อายุประมาณ 65 ปี เป็นต้นไป 
 4. อากาศและแสงแดด การสัมผัสอากาศบริสุทธิ์จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคได้ อาจเป็น
สวนสาธารณะใกล้ๆ สถานที่ท่องเที่ยว หรือการปรับภูมิทัศน์ภายในบ้านให้ปลอดโปร่ง สะอาด อากาศถ่ายเท
สะดวก มีการปลูกต้นไม้ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และสามารถช่วย
ป้องกันโรคภูมิแพ้ หรือหอบหืดได้  
 5. อุจจาระ ปัสสาวะ หากเกิดปัญหาถ่ายยาก ถ่ายล าบาก กลั้นการขับถ่ายไม่ได้ จะต้องให้การดูแล
แก้ไขไปตามสาเหตุ 
 6. อุบัติเหตุ  ควรเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและโรคที่ เป็นอยู่ ส่งเสริมสุขภาพให้
กล้ามเน้ือมีความแข็งแรง ปรับสภาพแวดล้อมในบ้านให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือการหกล้ม  มีแสง
สว่างพอเหมาะ พื้นไม่ลื่น หรือควรมีราวจับในบางแห่งที่เกิดอุบัติเหตุได้บอ่ยๆ เช่น ห้องน้ า เป็นต้น 
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 7. อารมณ์ อดิเรก อนาคต และอบอุ่น เป็น 4 อ. ที่เน้นทางด้านความรู้สึกนึกคิด และจิตใจของ
ผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้การมีชีวิตอยู่แต่ละวันมีความสุข มีความร่ืนรมย์กับการมีชีวิตอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ ดโีดย
ศึกษาธรรม ท าความเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆ และปรับความรู้สึกนึกคิดไป ตามน้ัน ไม่ยึดแต่ลักษณะเก่า ๆ  
ดั้งเดิมที่เคยเป็นมา ท างานอดิเรกที่น่าสนใจ แต่ไม่ควรเป็นสิ่งที่เป็นภาระมากนัก เช่น ถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ควร
เลี้ยงสัตว์จ านวนมาก เพราะจะเป็นภาระในการซื้อหา และให้อาหาร และถ้าสัตว์เจ็บป่วย เสียชีวิต ก็จะเกิด
ความสลดหดหู่ และจิตใจเศร้าหมองได้ และวางแผนการใช้ชีวิตในอนาคต การเงิน การเจ็บป่วย มรดกต่างๆ 
ให้เรียบร้อย พยายามเข้าร่วมในสังคมกลุ่มต่างๆ ตามสมควร การมีเพื่อนรุ่นเดียวกัน หรือต่างรุ่น จะท าให้มี
ความอบอุ่น และรู้สึกถึงคุณค่าของตน 
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บทท่ี 3 การวัดความดันโลหิต อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ  
 
ความดันโลหิต อุณหภูมิ ชีพจร และการหายใจ เป็นสัญญาณที่แสดงถึงการมีชีวิต หรือ สัญญาณชีพ 

ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของร่างกาย ผู้ดูแลจึงควรมีความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะในการวัดสัญญาณชีพอย่างถูกต้อง เพื่อน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้ความช่วยเหลอื
เบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ และสามารถส่งต่อผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม การประเมินสัญญาณ
ชีพ ประกอบด้วย การวัดอณุหภูมิร่างกาย ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต  

 
ค่าปกติของสัญญาณชีพ คือ 

1. อุณหภูมิร่างกายที่วดัทางปากอยู่ในช่วง 36.5◦-37.4◦C  
2. ชีพจรปกติ 60–100 คร้ัง/นาที การเต้นของชีพจรสม่ าเสมอ 
3. การหายใจปกติ 12-20 คร้ังต่อนาที 
4. ค่าความดันโลหิตช่วงบน คือ 120 มิลลิเมตรปรอท ความดันโลหิตช่วงล่าง คือ 80 มิลลิเมตร

ปรอท หากความดันโลหิตช่วงบนสูงกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท หมายถึงความดันโลหิตสูง หรือ
ความดันโลหิตช่วงล่างต่ ากว่า 60 มิลลิเมตรปรอท หมายถึง ความดันโลหิตต่ าผู้สูงอายุเสี่ยงต่อ
ภาวะช๊อคต้องรีบส่งโรงพยาบาล 

 
อุปกรณ์ส าหรับวัดสัญญาณชีพ มีดังน้ี 
1. ถาดสี่เหลี่ยม 
2. ปรอทวัดไข้ 
3. เคร่ืองวัดความดันโลหิต 
4. เคร่ืองช่วยฟัง 
5. นาฬิกามีเข็มบอกวินาที  
6. ส าลีแอลกอฮอล์ 
7. กระดาษช าระที่สะอาด 

 
 
ข้ันตอนการวัดสัญญาณชีพ 

1. ล้างมือให้สะอาด 
2. น าปรอทสะอาดออกจากภาชนะบรรจุ หากใช้ปรอทดิจิตอล ให้เปิดปุ่มการท างานก่อนวางในต าแหน่ง

ที่ต้องการวัด เช่น รักแร้ ใต้ลิ้น เป็นต้น 
3. วางปรอทในต าแหน่งที่ต้องการวัดอุณหภูมิ  กรณีวัดทางรักแร้ เช็ดรักแร้ให้แห้ง สอดปรอทในอุ้งรักแร้

และหนีบรักแร้ให้แน่นทิ้งไว้ 5 นาที 
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4. จับชีพจรในขณะที่รอระยะเวลาในการวัดอุณหภูมิ ร่างกาย โดยจัดให้
ผู้สูงอายุเหยียดแขนตรงในท่าที่สบาย แล้วใช้ปลายน้ิวชี้ น้ิวกลาง และ
น้ิวนาง วางบนต าแหน่งข้อมือด้านนอก หรือต าแหน่งเส้นเลือดแดงอืน่
ที่ใช้จับชีพจร ใช้แรงกดพอประมาณ และนับอัตราการเต้นของชีพจร 
1 นาที พร้อมสังเกตจังหวะ ความหนักเบาของชีพจร 

5. นับการหายใจ (นับขณะที่มือยังวางในต าแหน่งที่จับชีพจรอยู่) เร่ิมนับ
การหายใจ โดยนับการหายใจเข้าและ
ออกเป็นการหายใจ 1 คร้ัง จนครบ 1 นาที 
พร้อมสังเกตความตื้น ลึกของการหายใจ 
ความสม่ าเสมอ และลักษณะของการหายใจ  

6. วัดความดันโลหิต โดยบอกให้ผู้สูงอายุทราบ
และจัดท่าให้แขนและข้อมือผู้สูงอายุเหยียด
ตรง หงายฝ่ามือขึ้น วางเคร่ืองวัดความดันไว้
ใกล้แขนข้างที่จะวัด 

7. กรณีวัดความดันโลหิตด้วยเคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล ให้ ไล่ลมออกจากผ้าพันแขนให้หมด 
และพันผ้ารอบแขน ให้สายยางทั้งสองอยู่ระหว่างหลอดเลือดแดงที่ต้องการวัดความดันโลหิตบริเวณ
ข้อพับแขนด้านใน โดยไม่พันแน่นหรือหลวมเกินไป และพันผ้าเหนือข้อพับ 2 เซนติเมตร 

8. ปิดลิ้นระหว่างลูกยางกับสายพันแขนโดยหมุนปิดสกรูของลูกยางเคร่ืองวัดความดันโลหิตให้แน่น
พอสมควร 

9. บีบลูกยางด้วยอุ้งมือให้ระดับปรอทขึ้นสูงกว่าค่าความดันโลหิตของผู้สูงอายุ  20-30 เซนติเมตรปรอท 
โดยทดสอบจากชีพจรบริเวณข้อมือ หรือปฏิบตัิตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเคร่ืองแบบดิจิตอลแต่ละรุ่น 

10. ปล่อยลมออกให้หมด  
11. พับเก็บให้เรียบร้อย 
12. เมื่อครบเวลาให้น าปรอทออกจากรักแร้  
13. อ่านค่าอุณหภูมิร่างกายจากจอภาพของปรอท 
14. ท าความสะอาดปรอท โดยการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 
15. ล้างมือให้สะอาด 
16. บันทึกค่าสัญญาณชีพที่วัดได้ลงในสมุดหรือแบบบันทึกสัญญาณชีพ หากสัญญาณชีพผิดปกติต้องรีบ

แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทันที 
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บทท่ี 4 การเช็ดตัวลดไข้ 
  

ไข้เป็นอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เน่ืองจากมีสภาพร่างกายที่เสื่อมลง ร่วมกับการมีโรคประจ าตัว ท า
ให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง ท าให้เกิดการอักเสบติดเชื้อ หรือมีไข้สูงไดง้่าย สาเหตุที่ส าคัญ ได้แก่ การติดเชื้อ 
เช่น การอักเสบของทางเดินหายใจ หูชั้นกลางอักเสบ ปอดบวม ทางเดินปัสสาวะอักเสบ เป็นต้น   

การเช็ดตัวลดไข้ เป็นกระบวนการน าความร้อนออกจากร่างกายสู่ผ้าเปียกที่ใช้เช็ดตัว โดยการใช้ผ้าชุบ
น้ าให้เปียกเช็ดตามส่วนต่างๆ ของร่างกายร่วมกับการประคบผิวหนังบริเวณที่เปน็จุดรวมของหลอดเลือดขนาด
ใหญ่ใต้ผิวหนัง เช่น หน้าผาก ซอกคอ รักแร้ ขาหนีบ และข้อพับต่างๆ เพื่อช่วยให้ถ่ายเทความร้อนจากหลอด
เลือดสู่ผิวหนัง และสู่ผ้าเปียกตามล าดับ การเช็ดตัวลดไข ้ควรท านานประมาณ 10-20 นาที หรือตามความ
เหมาะสม ควรเปลี่ยนน้ าในอ่างบ่อยๆ เพื่อรักษาอุณหภูมิของน้ าให้อุ่นคงที่ตลอดเวลา หลังการเช็ดตัวลดไข้
ประมาณ 15 นาทีให้วัดอุณหภูมิซ้ า การเช็ดตัวลดไข้แบ่งเป็น 3 แบบ คือ  

 
 

  1. เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ าธรรมดา อุณหภูมิ 30-37 องศาเซนเซียส ใช้ในการเช็ดตัวลดไข้ อุณหภูมิ
ร่างกายไม่เกิน 38.2 องศาเซียลเซียส และไม่มีอาการหนาวสั่น  

2. เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ าเย็นจัด อุณหภูมิประมาณ 5 องศาเซลเซียส มักใช้เช็ดตัวลดไข้ในกรณีที่มีไข้
สูงๆ หลักการคือความแตกต่างอุณหภมูิร่างกายกับผวิหนัง มีน้ าเป็นตัวกลาง อุณหภูมิน้ าประมาณ 15 ซ 
น้ าเย็น : น้ าแข็ง 1:1 

3. เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ าอุ่น อุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียส ใช้เช็ดตัวลดไข้ในกรณีที่มีไข้ร่วมกับ
อาการหนาวสั่น 

 
อุปกรณ์ 
อ่างน้ า 1 ใบใส่น้ าอุ่นประมาณ 2 ลิตร (ความร้อนของน้ าควรจะอุ่นกว่าอุณหภูมิห้อง แต่เย็นกว่า

อุณหภูมิของร่างกาย) หรือกระเป๋าน้ าร้อน หรือกระเป๋าน้ าเย็น ผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก 3 ผืน ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ 1 
ผืน เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ 

วิธีการเช็ดตัวลดไข้            
1) จัดเตรียมสถานที่ที่จะเช็ดตัว และควรปิดพัดลม ปิดแอร์  
2) ถอดเสื้อผ้า ปูผ้าเช็ดตัวรองส่วนที่เช็ด เพื่อป้องกันน้ าเปียกที่นอน 
3) ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ าอื่นบิดน้ าให้หมาดพอสมควร เร่ิมเช็ดบริเวณใบหน้า และพักไว้ที่หน้าผาก หรือ

ซอกคอ ท าซ้ า 3-4 คร้ัง แล้วใช้ผ้าขนหนูเช็ดบริเวณหน้าอกและล าตัว 
4) เช็ดแขนด้านไกลตัวจากปลายแขนเข้าหาต้นแขนและรักแร้ เป็นการเช็ดในลักษณะย้อนรูขุมขน

เพื่อระบายความร้อน ท าซ้ า 3-4 คร้ัง และพักผ้าไว้บริเวณข้อพับแขน หรือ รักแร้ 
5) เช็ดแขนด้านใกล้ตัว โดยท าเช่นเดียวกัน 
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6) เช็ดขาด้านไกลตัวจากปลายขาเข้าหาต้นขาและขาหนีบ 3-4 คร้ัง และพักผ้าบริเวณใต้เข่าหรือขา
หนีบ 

7) เช็ดขาด้านใกล้ตัว โดยท าเช่นเดียวกัน 
8) นอนตะแคง เช็ดบริเวณหลังตั้งแต่ก้นกบขึน้บริเวณคอ ท าซ้ า 3-4 คร้ัง 
9) เช็ดตัวให้แห้ง แล้วใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อย และหากไม่มีข้อห้ามในระหว่างและหลังเช็ดตัวควรให้

ผู้ป่วยดื่มน้ าให้มากๆ เพื่อช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกาย  
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บทท่ี 5 การเคล่ือนย้าย การจัดท่าน่ัง ท่านอน การลุกจากเตียง  
 

ในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย นอนติดเตียงเป็นเวลานาน หรือเป็นผู้ป่วยอัมพฤกษ์ 
อัมพาต จ าเป็นต้องมีการจัดท่า พลิกตัว และบริหารข้อต่างๆ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง  ๆ ตามมา เช่น ปอด
บวม ปอดแฟบ เป็นแผลกดทับ และข้อต่าง  ๆติดแข็ง เป็นต้น 
 
การเคลื่อนย้าย 
 การช่วยพลิกตะแคงตัว   
  กรณีที่ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือเคลื่อนไหวด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้ดูแล
ต้องช่วยพลิกตะแคงตัวใหผู้้สงูอายุบ่อยๆ อย่างน้อย ทุก 2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการเกิดแป็นแผลกดทับ และเพือ่
ความสุขสบายของผู้สงูอายุ ควรปฏิบัติ ดังน้ี 

1) จัดให้ผู้สูงอายุนอนตะแคงข้างใดข้างหน่ึง ซ้ายหรือขวาก็ได้ 

2) ใช้หมอนรองใต้ศีรษะ ใต้คอให้ล าตัวอยู่ในแนวตรงที่แขนทั้งสองข้างอยู่ในท่างอเล็กน้อยและอยู่
ด้านหน้าของล าตัว กรณีผู้สูงอายุช่วยเหลอืตัวเองไม่ได้ 

3) สอดหมอนหนุนที่ไหล่และแขนด้านบนของผู้สูงอายุใหอ้ยู่ในระดับเดียวกับไหล่ 
4) สอดหมอนหนุนขาที่ตั้งอยู่ด้านบนของผู้สูงอายุใหอ้ยู่ในระดับข้อสะโพก 
5) วางหมอนหรือผ้าห่มม้วนกล มห นุ น

ด้านหลังผู้สูงอายุไว้ 
6) วางหมอนดันปลายเท้าอยู่ในลักษณะ

เหมือนท่ายืน 
7) ดู แ ล ค ว ามสุ ข ส บ าย จัด เ สื้ อ ผ้ า ให้

เรียบร้อย ดูแลความอบอุ่นของร่างกาย 
 
 

 การช่วยเลื่อนตัวผู้สูงอายุข้ึน   
 เพื่อความปลอดภัย และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนนาน เช่น แผลกดทับ ท้องอืด  

ปอดบวม น่ิว และเพิ่มความสุขสบายของผูสู้งอาย ุผู้ดูแลต้องปฏิบัตดิังน้ี 
1) เก็บของใช้บนเตียง จัดวางในที่เหมาะสม ปรับระดับเตียงให้ผู้สูงอายนุอนหงายราบ 
2) เอาหมอนหนุนศีรษะออกมาวางไว้ที่พนักเตียง 
3) ผู้ดูแลยืนอยู่ที่เตียงในท่าก้าวเท้าไปข้างหน้า หันหน้าไปทางหัวเตียง ย่อเข่าและสะโพก เพื่อให้

ปลายแขนอยู่ในระดับเดียวกับเตียง สอดแขนข้างหน่ึง เข้าใต้ไหล่และอีกข้างหน่ึงใตต้้นขา 
4) ให้ผู้สูงอายุยกศีรษะ ก้มคอให้คางชิดอก และชันเข่าขึ้น มือผู้สูงอายุจับพนักเตียง หรือออกแรงกด

บนที่นอนเพื่อดันตัวขึ้นหัวเตียง 
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5) ผู้ดูแลอยู่ในท่ายืนทิ้งน้ าหนักลงที่ขาหลัง ในขณะยกตัวผู้สูงอายุขึ้น ให้เลื่อนน้ าหนักมาที่ขาหน้า  

ขณะเดียวกัน ให้ผู้สูงอายุเลื่อนตัวขึ้นหัวเตียง โดยใช้มือโหนพนักเตียงและกดส้นเท้ากับที่นอน หรือให้ผู้สูงอายุ
ใช้มือและเท้าทั้งสองข้างออกแรงกดบนที่นอน หรือ ให้ผู้สูงอายุใช้มือและเท้าทั้งสองข้างออกแรงกดบนที่นอน
เพื่อเลื่อนตัวขึ้นหัวเตียง 

6) กรณีใช้ผู้ดูแล 2 คน ให้ผู้ดูแลทั้ง 2 คนยืนคนละข้างเตียงตรงระดับเอวของผู้สูงอายุ หันหน้าเข้าหา
ผู้สูงอายุ ยืนอยู่ในท่าก้าวไปข้างหน้า และย่อเข่า 

7) ผู้ดูแลทั้งสองคนสอดแขนหน่ึงใต้ไหล่ แขนข้างหน่ึงใต้ตะโพกและใหผู้้ดูแลยดึปลายแขนไว้ด้วยกัน 
8) ให้ผู้สูงอายุยกศีรษะ ก้มคอให้คางชิดอกให้ผู้สูงอายุชันเข่าทั้งสองขา้ง วางเท้าให้ชิดตะโพกให้มาก

ที่สุด 

9) ขณะที่ยกผู้สูงอายุขึ้น ให้ผู้ดูแลเหยียดข้อเข่า ย้ายน้ าหนักตัวจากขาหลังมาขาหน้า และหมุนตัวไป

ทางด้านหัวเตียง พร้อมกับบอกให้ผู้สูงอายุใช้เท้า

กดที่นอนและยกตัวขึ้น 

10) ถ้าเลื่อนตัวไม่สูงพอ ก็ให้ท าซ้ าเช่นน้ี

อีก  สอดหมอนใต้ศีรษะผู้สูงอายุและจัดท าให้

ผู้สูงอายุอยู่ในท่าที่สุขสบาย   

 
การจัดท่าน่ัง 

ควรมีหมอนหนุนรองบริเวณแขนข้างอัมพาตเพื่อป้องกันข้อไหล่เคลื่อนหลุด เก้าอี้ไม่สูงเกินไป ให้ขา
ผู้ป่วยห้อยติดกับพื้นควรเปลี่ยนท่าบ่อยๆ อย่างน้อยทุก 15-30 นาที จัดอุปกรณ์ของใช้ไว้ด้านที่เป็นอัมพาต 
เพื่อป้องกันการละเลยร่างกายด้านที่เป็นอัมพาต ท่าน่ังส าหรับการจัดสิ่งแวดล้อมและการจัดท่าเพื่อท ากิจกรรม
ต่างๆ แสดงดังภาพ 
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การจัดท่านอน  
หลักปฏิบัติในการจัดท่านอน 
1. จัดท่านอนให้เป็นไปตาม ท่ากายวิภาคศาสตร์ โดยให้แนวล าตัวตรง อวัยวะทุกส่วนของร่างกาย 

สามารถท างานได้ตามปกติ น้ าหนักร่างกายทุกส่วนกดลงบนที่นอนเท่าๆ กัน ช่องอก ช่องท้องไม่ถูกกดทับ 
2. ข้อต่อต่างๆ อยู่ในท่างอเล็กน้อย เพื่อให้กล้ามเน้ือผ่อนคลาย 
3. จัดเปลี่ยนท่าใหม่อย่างน้อยที่สุดทุก 2 ชั่วโมง หรือตามช่วงเวลาที่เหมาะสมกับกิจวัตรประจ าวัน   

การนอนท่าหน่ึงท่าใดเป็นเวลานานจะเกิดการกดทับเฉพาะแห่ง และเป็นสาเหตุให้เกิดแผลกดทบัได้งา่ย 

4. ให้ผู้สูงอายุได้มีการออกก าลังกายอย่างน้อยวนัละคร้ัง ยกเว้นมีข้อห้ามในการรักษา 

5. เมื่อเปลี่ยนท่านอนให้ผู้สูงอายุใหม่ ควรขยับขอ้ต่อตา่งๆ ให้มีการเคลื่อนไหวตามขอบเขตที่ท าได้

ยกเว้นมีข้อห้าม 

 
จัดท่านอนตะแคงทับข้างที่ดี 
นอนตะแคงเต็มตัว  
ศีรษะโน้มไปทางด้านหน้าเล็กน้อย 
ล าตัวตรง 
แขนข้างอัมพาตให้ไหล่งุ้มไปด้านหน้า 
ขาข้างอัมพาตจัดสะโพกงอ เข่างอวางบนหมอน 

 
 

      จัดท่านอนตะแคงทับข้างที่เป็นอัมพาต  
           ศีรษะโน้มไปด้านหน้า 

ล าตัวตรง ไหล่ข้างเป็นอัมพาตห่อไปด้านหน้า  
ปลายแขนหงายมือ ขาอัมพาตจับเหยียด 
เข่างอเล็กน้อย ขาข้างดีอยู่บนงอไปทางด้านหน้า 
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การจัดท่านอนหงาย 
จัดหมอนใบเล็กๆ ไม่สูงมาก จัดศีรษะหันไป
ด้านที่เป็นอัมพาต 
ใช้หมอนบางๆ หนุนไหล่ และสะโพกด้านที่
เป็นอัมพาตไม่ให้เชิงกรานแบ ะอ อ ก ไป
ด้านหลัง มือก าผ้านุ่ม ๆ ล าตัวตรง ข้อเข่างอ
เล็กน้อย  ใช้กระดาน ดันให้ข้อเท้าตั้งตรง
ป้องกันปลายเท้าตก  
วางแขนให้เป็นอิสระ ไม่ถูกกดทับ 
 
 
ท่านอนหงายศีรษะสูง 

เป็นท่านอนที่สุขสบายและสะดวกส าหรับผู้สูงอายุในการท า
กิจกรรมต่างๆ บนเตียง เช่น บ้วนปาก แปรงฟัน รับประทานอาหาร 
อ่านหนังสือ  เป็นต้น นอกจากน้ียังเป็นท่าที่ช่วยให้ทรวงอกขยาย
เหมาะผู้สูงอายุที่มีอาการหายใจหอบ เหน่ือยด้วย ผู้ดูแลควรค่อยๆ 
เปลี่ยนระดับความสูงให้ผู้สูงอายุได้ป รับตัวไม่ให้เกิดอาการห น้ามืด  
วิงเวียน   
 
การลุกจากเตียง 

ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วยที่นอนที่เตียงหลายวัน ด้วยสภาพที่มีความเจ็บป่วยต่างๆ น้ันส่งผลให้มีสภาพ
ร่างกายที่อ่อนแอ และกล้ามเน้ืออาจไม่แข็งแรงได้ การลุกจากเตียงอาจท าให้ผู้สูงอายุเกิดอาการหน้ามืด ใจสั่น 
ความดันโลหิตต่ า หรือเกิดอุบัติเหตุได้ ดังน้ันต้องเตรียมผู้สูงอายุก่อนเสมอ ดังน้ี 

1. ให้ออกก าลังกล้ามเน้ือขาและทดสอบสมรรถภาพในการใช้กล้ามเน้ือโดยให้ลองยกขาสูง จากที่
นอน แล้วค้างไว้สักครู่ ถ้าผู้สูงอายุสามารถทนได้นาน เกิน 30วินาที แสดงถึงความพร้อมของกลา้มเน้ือขา 

2. จัดให้ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย อยู่ในท่าศีรษะสูงตั้งแต่ 30 องศา และค่อยขยับเป็น 45 จนถึง 90 
องศา ประเมินอาการเวียนศีรษะ หน้ามืด   

3. ให้น่ังห้อยขาข้างเตียง และแกว่งขาเบา ๆ   
4. พยุงผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย ลงน่ังที่เก้าอี้ข้างเตียง จัดให้น่ังในท่าที่ถูกต้อง 
5. พยุงให้ลุกเดิน และในคร้ังแรกไม่ควรปล่อยให้ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย เดินโดยล าพัง  ควรอยู่เป็น

เพื่อนและประคองผู้สูงอายุจนเกิดความมั่นใจ และให้ลองเดินในระยะที่สั้น ๆ  ก่อน 
6. ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการหกล้ม หากผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย รู้สึกหน้ามืด หรือวิงเวียน ควรให้น่ัง

พักในบริเวณที่ใกล้ที่สุด และให้การดูแลใหป้ลอดภยั  
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7. กระตุ้นให้ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ป่วย เดินบ่อยคร้ังและในระยะทางที่ไกลขึ้น เมื่อผู้สูงอายุมีความพร้อม 
 
การช่วยผู้สูงอายุน่ังห้อยเท้าบนเตียง 

1) จัดให้ผู้สูงอายุอยู่ในท่านอนหงาย เลื่อนตัวผู้สูงอายุมาชิดขอบเตียง 

2) ปรับหัวเตียงให้สูงขึน้ 60 องศา ขณะปรับเตียงต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้สูงอายตุกเตียง 

3) ผู้ดูแลยืนข้างเตียงด้านที่ผู้สูงอายุหันหน้ามา ยืนแยกเท้า เท้าข้างหน่ึงก้าวไปข้างหน้าประมาณ 1 

ก้าว 

4) ผู้ดูแลสอดแขนข้างหน่ึงใต้ไหล่ผูสู้งอายุอีกมือหน่ึงจับต้นขาด้านหลังผูสู้งอายุไว้ 

5) ผู้ดูแลหมุนตัว ใช้มือข้างที่จับไหล่ ผู้สูงอายุยกตัว

ผู้สูงอายุขึ้น มืออีกข้างหน่ึงจับเข่าผู้สูงอายุหมุนให้เท้าห้อลงข้ าง

เตียงขณะเดียวกันให้ผู้ดูแลยา้ยน้ าหนักตัวมาที่ขาหลงั 

6) จัดผู้สูงอายุน่ังห้อยเท้าลงข้างเตียงในท่าที่สบาย

และจัดสิ่งแวดล้อมป้องกนัการตกเตียง 

 

การช่วยผู้สูงอายุลุกจากเตียงน่ังเก้าอี้ หรือล้อเข็น 

1) ช่วยให้ผู้สูงอายุน่ังบนเตียงและหอ้ยเทา้ลงข้างเตียง ผู้สูงอายุที่ลกุน่ังคร้ังแรก ขณะปรับเปลี่ยนทา่

ใหม่ควรให้เวลาผู้สูงอายุได้ซักพักครู่หน่ึง ให้ผู้สูงอายุสวมเสื้อผา้ที่เหมาะสม สวมรองเท้า โดยที่รองเท้าควรเป็น

ชนิดกันลื่น หรือมีรอยหยักที่พื้นรองเท้า 

2) วางเก้าอี้หรือล้อเข็นส าหรับน่ัง ไว้ข้างเตียงให้ใกล้ผู้สูงอายุให้มากที่สุด หันพนักเก้าอี้ไปทางด้าน

ปลายเตียง 

3) ผู้ดูแลหันหน้าไปทางผู้สูงอายุในท่าก้าวเทา้ข้างที่อยูใ่กลเ้ก้าอี้ไปขา้งหน้า 
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4) ให้ผู้สูงอายุวางมือทั้งสองข้าง บนไหล่

ของผู้ดูแล และมือผู้ดูแลจับเอวผู้สูงอายุแต่ละข้าง เมื่อ

ผู้สูงอายุก้าวลงพื้นห้อง หรือที่รองรับเท้า ผู้ดูแลใช้เข่าขา

หน้ายันเข่าผู้สูงอายุไว้ 

5) เมื่อผู้สูงอายุทรงตัวได้ดีแล้ว ผู้ดูแลถอย

เท้าหน้ามาข้างหลัง และพยุงผู้สูงอายุให้ให้ยืนอยู่ห น้า

เก้าอี้หรือล้อเข็น 

6) ผู้ ดู แ ล ย่ อเ ข่ า  ต ะ โ พก  ข ณะที่ช่วย

ผู้สูงอายุหย่อนตัวลงน่ังเก้าอี้หรือล้อเข็น  จัดผู้สูงอายุให้

น่ังในท่าที่สบาย 

กรณีผู้ป่วยอ่อนแรงคร่ึงซีก ช่วยเหลือตัวเองได้ (เน้นด้าน
ดีเข้าก่อน) 

 
การย้ายจากเตียงไปน่ังรถเข็น   

1. ผู้ป่วยลุกน่ังห้อยขาข้างเตียง รถเข็นตั้งอยู่ด้านที่ดีของผู้ปว่ยท ามุม 45 องศา และล๊อกล้อรถไว้ 

2. ผู้ป่วยโน้มตัวลุกขึ้นยืนด้วยความระมัดระวัง ยืนให้มั่นคงก่อน 

3. ใช้มือข้างที่ดี จับที่วางแขนของรถเข็น (ด้านไกลตัว) ก้าวขาข้างที่ปกติไปหารถเข็น พร้อมกับหันตัว 

และก้มตัวลงน่ังในรถเข็น 
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การย้ายจากรถเข็นข้ึนเตียง 

1. ผู้ป่วยน่ังในรถเข็นท ามุมประมาณ 45 องศา กับเตียง โดยให้ด้านที่ดีเข้าหาเตียง ล๊อกรถเข็น และวาง

เท้าทั้ง 2 ข้าง ลงบนพื้น 

2. ใช้มือข้างที่ดีจับที่จับแขน ลุกยืนขึ้น ยืนให้มั่นคง 

3. ย้ายมือจากข้างที่วางแขนไปยังที่นอน แล้วก้าวขาข้างทีป่กตไิปด้านหน้าเล็กน้อย  

4. หันตัว และย้ายตัวไปน่ังบนเตียง 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
การเดิน 

1. ใช้มือด้านที่ดี จับไม้เท้า 

2. ยกไม้เท้าไปข้างหน้าก่อน 

3. ก้าวเท้าข้างที่อ่อนแรงก่อน 

4. ก้าวเท้าข้างที่ดีตามมา 
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การช่วยพยุง    การเดินข้ึนลง บันได้ 
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บทท่ี 6 การท าแผล 
 
วิธีท าความสะอาดบาดแผล 
1. ผู้ท าต้องล้างมือให้สะอาดด้วยน้ าและสบู่ ก่อนท าความสะอาดบาดแผลทกุคร้ัง 
2. บริเวณบาดแผลให้ใช้ส าลีชุบน้ าเกลือปราศจากเชื้อเช็ดท าความสะอาดแผลและซับให้แห้งด้วยส าลี หรือ ผ้า
ก๊อซที่สะอาด 
3. การเช็ดท าความสะอาดบาดแผลให้เช็ดวนออกจากบาดแผล (ไม่เช็ดซ้ ารอยเดิม) 
4. ปิดแผลด้วยผ้าปดิแผลสะอาด 
5. ปิดปลาสเตอร์ หรือจะใช้ผ้าพันไว้ เลือกตามความเหมาะสม เพราะอวัยวะบางแห่งเคลื่อนไหวมาก ต้องปิด
ผ้าแล้วพันผ้าทับ เพื่อมิให้หลุดเน่ืองจากการเคลื่อนไหว 
 
หมายเหตุ : ไม่แนะน าให้ใช้ส าลีปิดแผล เพราะเมื่อแผลแห้ง ส าลีจะติดท าให้ดึงออกยาก เกิดความเจ็บปวด 
และท าให้เลือดไหลได้อกี 
 

 
++++++++++++++++++++++++++++++ 
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บทท่ี 7 การประเมินภาวะวิกฤต และการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน  
 

ข้ันตอนในการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
 1) ประเมินผู้ป่วยและเรียกขอความช่วยเหลือทันที โดยการตบที่หัวไหลข่องคนไข้เบาๆ และตะโกน
เรียกเสียงดังๆ เพื่อประเมินการตอบสนองของ
ผู้ป่วย ควรระวังในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บบริเวณ
กระดูกต้นคอ หากไม่มีการตอบสนอง ให้เรียกขอ
ความช่วยเหลือในทันที สามารถขอความช่วยเหลอื
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 1669 โดยขอผู้ช่วย 
และเคร่ืองช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ แจ้งข้อมูล
เบื้องต้นที่ส าคัญ เช่น สถานที่เกิดเหตุ สภาพที่พบ
เห็นเหตุการณ์รวมถึงสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้ 
จ านวนผู้ป่วย การรักษาที่ให้ไปเบื้องต้น เบอร์โทรที่
ติดต่อกลับได้ เป็นต้น หลังจากน้ัน ตรวจสอบชีพจร 
(ใช้เวลาไม่เกิน 10 วินาที) 
 2) การกดหน้าอก  จัดผู้ป่วยให้อยู่ในท่า
นอนหงายบนพื้นผิวแข็ง ในสถานที่ปลอดภัย ผู้ช่วย
เหลือคุกเข่าอยู่ด้านข้างของผู้ป่วย หรือ ยืนข้างเตียงผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล หากผู้ป่วยนอนบนที่นอนลม 
ควรระบายลมออกก่อนเร่ิมกดหน้าอก จากน้ันให้ผู้ช่วยเหลือใช้ส้นมือข้างหน่ึง วางบริเวณคร่ึงล่างของกระดูก
หน้าอก และวางมืออีกข้างหน่ึงทาบ (หรือประสานลงไป) จากน้ันเร่ิมท าการกดหน้าอก ซึ่งการกดหน้าอกน้ีท า 
ให้มีการเพิ่มขึ้นของความดันภายในช่องทรวงอก และเพิ่งแรงดันที่หัวใจโดยตรง ท าให้เกิดการไหลเวียนโลหิต 
และขนส่งออกซิเจนไปยังบริเวณกล้ามเน้ือหัวใจและสมอง แนวทางปัจจุบันมีการเน้นย้ าความส าคัญของการ
กดหน้าอกเป็นอย่างมาก ดังน้ี 
 a. การกดหน้าอกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อท าให้เกิดการไหลเวียนโลหติที่เพียงพอในขณะท าการช่วย
ฟื้นคืนชีพ 
 b. การกดหน้าอกที่แรงและเร็ว โดยกดหน้าอกลึกอยา่งน้อย 2 น้ิว (5 ซม.) ด้วยอัตราเร็วอย่างน้อย 
100 คร้ังต่อนาที ปล่อยให้มีการขยายของทรวงอกกลบัคืนจนสุด เพื่อให้หัวใจรับเลือดส าหรับการสูบฉีดคร้ัง
ต่อไป พบว่าการกดหน้าอกที่ไม่ปล่อยให้ทรวงอกกลบัคืนจนสุด ท าให้เกิดการเพิ่มขึ้นของแรงดันในทรวงอก 
ส่งผลให้ลดปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงกลา้มเน้ือหัวใจ สมอง และหลอดเลือดส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
 c. รบกวนการกดหน้าอก โดยสามารถหยุดการกดหน้าอกได้ไม่เกิน 10 วินาที ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องหยุด เช่น มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็นต้น 
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 ทั้งน้ี หากผู้ปฏิบัติเป็นบุคคลทัว่ไปที่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม หรือ เคยฝึกอบรมเร่ืองการช่วยฟื้นคืน
ชีพมาแล้ว แต่ยังไม่มีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพในสถานการณ์จริง ควรท าการกดหน้าอกเพียงอย่างเดียว ไม่
ต้องช่วยหายใจ เน่ืองจากในช่วงแรกที่ผู้ป่วยหวัใจหยดุเต้น ระดับออกซิเจนในกระแสเลือดยังคงพอเพียงอยู่อกี
ระยะหน่ึง และในขณะที่มีการกดทรวงอกน้ัน การขยายของทรวงอกจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซได้ โดยให้
เน้นการกดหน้าอกที่แรงและเร็ว หรือปฏิบัติตามที่บุคลากรทางการแพทยส์ั่ง ผู้ปฏิบตัิการฟื้นคืนชีพควรจะท า
การกดหน้าอกแต่เพียงอย่างเดียวไปจนกระทั่งเคร่ืองช็อกไฟฟ้าหัวใจมาถึงและพร้อมใช้งาน หรือมีบุคลากรทาง
การแพทย์มาดูแลผู้ป่วย  

 
ข้ันตอนการประเมินและการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
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สรุปแนวทางการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
 

ขั้นตอน/ การปฏิบัติ ผู้ใหญ่ เด็กอายุ 1-8 ปี ทารกอายุต่ ากว่า 1 ปี  

การประเมินผู้ป่วย ไม่รู้สึกตัว 
ไม่หายใจ หรือ หายใจ
ผิดปกติ เช่น หายใจ

เฮือก  

ไม่หายใจ หรือ หายใจผิดปกติ เช่น หายใจเฮือก 

คล าชีพจรไม่ได้ภายใน 10 วินาที  
ขั้นตอน C-A-B C-A-B C-A-B 

อัตราเร็วในการกดนวดหน้าอก อย่างน้อย 100 คร้ังต่อนาที 
ความลึกในการกดหน้าอก อย่างน้อย 2 น้ิว (5 

เซนติเมตร) 
อย่างน้อย 1/3 ของ
ความลึกทรวงอก 
ประมาณ 2 น้ิว (5 

เซนติเมตร) 

อย่างน้อย 1/3 ของ
ความลึกทรวงอก 

ประมาณ 1.5 น้ิว (4 
เซนติเมตร) 

การคืนตัวของทรวงอก ปล่อยให้มีการคืนตัวของทรวงอกอย่างสมบูรณ์ 
เปลี่ยนผู้กดนวดหน้าอกทุกๆ 2 นาที 

การขัดจังหวะการกดทรวงอก ขัดจังหวะให้น้อยท่ีสุด ไม่ควรเกิน 10 วินาที 
การเปิดทางเดินหายใจ ให้ใช้วิธีแหงานหน้าเชยคาง 

อัตราส่วนระหว่างการกด
หน้าอกต่อการช่วยหายใจ  

(ในกรณียังไม่มีอุปกรณ์ช่วย
ช่วยหายใจขั้นสูง) 

30:2  
(ผู้ช่วยเหลือ 1 คน หรือ 

2 คน) 

30:2  
(ผู้ช่วยเหลือ 1 คน) 

15:2 
(บุคลากรทางการแพทย์ 

2 คน 

30:2  
(ผู้ช่วยเหลือ 1 คน) 

15:2 
(บุคลากรทางการแพทย์ 

2 คน 

การช่วยหายใจ เมื่อผู้ช่วยชีวิต
ไม่ได้รับการฝึกสอน 

ใช้วิธีการกดทรวงอกแต่เพียงอย่างเดียว 

การช่วยหายใจ  
(กรณีมีอุปกรณ์ช่วยช่วย

หายใจขั้นสูง) 

1 คร้ัง ทุกๆ 6-8 วินาที (8-10 คร้ังต่อนาที) ไม่ต้องรอจังหวะการนวดทรวงอก 
ช่วยหายใจมากกว่า 1 วินาทีในแต่ละคร้ังและเห็นการเคลื่อนของทรวงอก 

การช็อกไฟฟ้า ติดตามและใช้เคร่ืองช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อพร้อมโดยเร็วท่ีสุด รบกวนการ
ขัดจังหวะในการกดทรวงอกให้น้อยท่ีสุดท้ังก่อนและหลังการช็อกไฟฟ้า ท าการ

กดนวดทรวงอกต่อทันทีหลังจากช็อกไฟฟ้า  

 



 



 



ค ำน ำ 
 

คู่มือการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพาฉบับน้ี  เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ “1 อ าเภอ 1 รพ.สต. : ต้นแบบการ

ดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพา” ได้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้

การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ จาก

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ  2562 จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุกลุ่ม

พึ่งพาที่บ้าน  มีแนวทางในการดูแลที่ถูกต้อง  เพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติทักษะการดูแล  โดยมีเน้ือหาตั้งแต่การ

ประเมินเพื่อคัดกรองผู้สูงอายุโดยใช้แอพพลิเคชัน่สูงวัยไฟติ้งท ์การดูแลผู้สงูอายุกลุม่ติดบา้น  การดูแลผู้สูงอายุกลุม่

ติดเตียง      และแผนการดูแลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในกลุ่มดังกล่าว เพื่อสามารถน าไปเป็นข้อมูล

ในการส่งต่อได้ 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ที่ก าลังดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจขอขอบคุณ

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติและส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการสนับสนุนการด าเนินงาน

น้ีด้วย 

 

คณะผู้จัดท าโครงการ 

 สิงหาคม  2562 
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บทท่ี 1  การเปล่ียนแปลงตามวัย และปัญหาท่ีพบบ่อย 
 

วัยสูงอายุหรือปัจฉิมวัย มีธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่เสื่อมลง ในทุกๆ ด้าน ความเสื่อม

ที่ เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูง อายุ จากความสามารถในการท าหน้าที่ลดลง  การ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้มีดังน้ี 

1.  ผิวหนัง ชั้นหนังแท้ขาดหลอดเลือดไปเลี้ยง และจ านวนไขมันชั้นใต้ผิวหนังหายไป ท าให้ความ

ยืดหยุ่นของผิวหนังลดลง ผิวหนังเกิดรอยเหน่ียวย่น แห้ง เปราะบาง เกิดการระคายเคือง หลุดลอก และเกิด

แผลกดทับได้ง่าย 

2.  ตา  การมองเห็นลดลง รูม่านตาเล็กลงปฏิกิริยาการตอบสนองของรูม่านตาต่อแสงลดลง หนังตา

ตก  แก้วตาเร่ิมขุ่นมัว เกิดต้อกระจก ลานสายตาแคบ กล้ามเน้ือลูกตาเสื่อม ความไวในการมองภาพลดลง  

สายตายาวขึ้น มองภาพใกล้ไม่ชัด การมองเห็นในที่มืดหรือเวลากลางคืนไม่ดี ต้องอาศัยแสงช่วยจึงจะมองเห็น

ได้ชัดขึ้น ท าให้ตาแห้งและเกิดภาวะระคายเคืองต่อเยือ่บุตาได้ง่าย 

3.  หู  การได้ยินลดลง หูตึงมากขึ้น ได้ยินเสียงโทนต่ าดีกว่าโทนเสียงสูง  หลอดเลือดทีไ่ปเลี้ยงหูชัน้ใน
เกิดภาวะแข็งตัว  ท าให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ่อย และการเคลื่อนไหวไม่คล่องตัว 

4. จมูก ปาก  การดมกลิ่นไม่ดี  เพราะมีการเสื่อมของเยื่อบุ
โพรงจมูก ต่อมรับรสฝ่อและท าหน้าที่ลดลง การรับรสหวานและรสเค็ม
จะเสื่อมก่อนรสเปร้ียวและรสขม ท าให้ความสามารถในการรับ รู้และ
แยกแยะอาหารต่างๆ ลดลง เกิดภาวะเบื่ออาหาร รับประทานอาหารรส
เค็มมากขึ้น 

 
5. กล้ามเน้ือและกระดูก   ก าลังการหดตัวของกล้ามเน้ือลดลง การเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ ไม่

คล่องตัว  กระดูกบาง เปราะและหักง่าย  น้ าไขข้อลดลง มีแคลเซียมเกาะมากขึ้น ท าให้การเคลื่อนไหวข้อต่างๆ 
ไม่สะดวกเกิดการตึงแข็ง อักเสบและติดเชือ้ได้ง่าย  

   
 

ความหนาแน่นของมวลกระดูกในผู้สูงอายุ 

มวลกระดูกวัยหนุ่ม

สาว 

มวลกระดูกวัยสูงอายุ
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6. ระบบการหายใจ การขยายและการหดตัวของปอดลดลง ท าให้เกิดอาการหายใจล าบากได้ง่ าย   
ร่างกายได้รับออกซิเจนลดลง การก าจัดสิ่งแปลกปลอมไม่ดี จึงเกิดการส าลักและติดเชื้อในทางเดินหายใจได้
ง่าย 

 
7. การไหลเวียนเลือด  หลอดเลือดและกล้ามเน้ือหัวใจมีไขมันและแคลเซียมมาเกาะ ท าให้ผนังหลอด

เลือดและผนังกล้ามเน้ือหัวใจหนาตัว การบีบตัวลดลง ลิ้นหัวใจแข็งและหนาขึ้น เกิดภาวะลิ้นหัวใจร่ัว  ตีบ หัว
ใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจวายได้ง่าย  

8. ระบบทางเดินอาหาร  

• ฟันไม่แข็งแรง แตกง่าย สารเคลือบฟันบางลง ถูกกรดกัด 
กร่อนเข้ามาถึงเน้ือฟัน และเส้นประสาทฟัน ท าให้เกิดอาการเสียวฟันและปวดฟันเมื่อบดเคี้ยวอาหาร ท าให้
ความต้องการอาหารลดลง 

• ต่อมน้ าลายท างานน้อยลง ปริมาณน้ าลายลดลง ท าให้ลิ้น 
และปากแห้ง เกิดภาวะกลืนล าบากและการติดเชื้อทางปากได้ง่าย 

• กล้ามเน้ือหูรูดบริเวณปลายหลอดอาหารหยอ่นตัว ท าให้ 
อาหารและน้ าย่อยไหลย้อนกลับจากกระเพาะเข้าสู่หลอดลมได้ จึงท าให้เกิดอาการแสบร้อนบริเวณห น้าอก  
และเกิดอาการส าลักได้  

9. ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธ์ุ  ไตท างานลดลง มีปัสสาวะค้างในกระเพาะปัสสาวะ
เพิ่มขึ้น ท าให้ต้องถ่ายปัสสาวะบ่อย 

• ผู้ชายต่อมลูกหมากมักโต เป็นผลให้ถา่ยปัสสาวะล าบาก  

• ผู้หญิงรังไข่จะฝ่อเล็กลง ช่องคลอดแคบและสัน้ลง รอยย่น 
และความยืดหยุ่นลดลง  สารหล่อลื่นภายในช่องคลอดลดลง  ท าให้เกิดอาการอักเสบและติดเชื้อได้ง่าย 
กล้ามเน้ือภายในอุ้งเชิงกรานหย่อน ท าให้กลั้นปัสสาวะไม่ได้  มีปัสสาวะเล็ด ปัสสาวะบ่อย 

10. ระบบต่อมไร้ท่อ  ต่อมไร้ท่อผลิตฮอร์โมนต่างๆ ลดลง ท าให้เกิดโรคของต่อมไร้ท่อ เช่น 
เบาหวาน มากขึ้น 

11. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม   ภาระหน้าที่และบทบาททางสังคมของผู้สูงอายุจะลดลง 
เน่ืองจากกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ คนส่วนใหญ่มักมองว่าผู้สูงอายุมีความสามารถใน
การท างานลดลง แต่บางคนยังมีความสามารถดี ทั้งน้ีเน่ืองจากสมรรถภาพของร่างกายและการปรับตัวที่ดี  

อายุที่เพิ่มข้ึน ความสูงจะลดลง  

ส่งผลต่อความจุปอดได้ 
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12.  การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ จิตวิญญาณ  จิตใจของผู้สูงอายุมักจะเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจาก
การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและสังคม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะพัฒนาจิตใจตัวเองไปในทางที่ดีงามมากขึ้น 
สามารถควบคุมจิตใจได้ดีขึ้น มีความสุขุมเยือกเย็นเพิ่มขึ้น แต่ผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถปรับตัวต่อ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  ท าให้ผู้สูงอายุมีความว้าเหว่ โดดเดี่ยว และแยกตัวออกจากสังคม เกิดภาวซึมเศร้าได้
ง่าย 
 

ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุจากการเปลี่ยนแปลงตามวัย 

1. ความบกพร่องในการติดต่อสื่อสาร เน่ืองจากหูตึง พูดไม่ชัด และความจ าเสื่อม 

2. ความจ ากัดในการท ากิจกรรม เน่ืองจากการหดรัดตัวและการประสานงานของกล้ามเน้ือลดลง ข้อเสื่อม 

การท างานของหัวใจและปอดลดลง ท าให้เหน่ือยง่าย 

3. เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เน่ืองจากอวัยวะรับความรู้สึก-สัมผัสลดลง หูตึง การรับกลิ่นลดลง ตามัว การทรงตัวไม่

ดีและกล้ามเน้ืออ่อนแรง ความดันต่ าเวลาเปลี่ยนท่าทาง 

4. ความสามารถในการปรับตัวต่อภาวะเครียดลดลง  เรียนรู้สิ่งใหม่ช้า 

5. นอนไม่หลับ  หลับยาก 

6. เบื่ออาหาร ขาดสารอาหาร ขาดน้ า  

7. ท้องผูก ท้องร่วงได้ง่าย  เกลือแร่ต่ า 

8. เกิดแผลได้ง่ายและหายช้า  

9.  กระดูกหักง่ายและหายช้า  

10.เกิดการติดเชื้อได้ง่าย จากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง  

11.มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเร้ือรังมากขึ้น เช่น มะเร็ง ความดันโลหิตสูง ต้อกระจก เบาหวาน ถุงลมโป่งพอง 

ปอดบวม ข้ออักเสบ โลหิตจาง และสมองเสื่อม เป็นต้น 

12.รับประทานยาหลายเม็ด หลายชนิด จากการมีโรคเร้ือรังหลายชนิดร่วมกัน เกิดภาวะแทรกซ้อนจากยาได้

ง่าย  
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บทท่ี 2 การประเมินผู้สูงอายุด้วยแอพพลิเคชั่นสูงวัยไฟท์ต้ิง 
 

โปรแกรมประยุกต์สูงวัยไฟท์ติ้ง (Fighting) สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พัฒนาขึ้นโดย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อใชป้ระเมินเพื่อคัดกรอง จ าแนกกลุ่ม

ผู้สูงอายุ แสดงผลทันทีที่ประเมินเสร็จ ใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ดูแลและผู้สงูอายุ โดยมีแบบประเมนิ 2 

ประเภท คือ 

1) แบบประเมินตามสภาวะร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ 4 ด้าน คือ เคลื่อนไหว กิน เข้าห้องน้ า 

สุขภาพจิต (Typology of The Aged with Illustration : TAI) แบ่งผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 เป็นผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวได้บ้าง มีปัญหาการกิน การขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมอง กลุ่มที่ 2 

เป็นผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวได้บ้าง มีภาวะสับสนทางสมอง และอาจมีปัญหาการกิน การขับถ่าย กลุ่มที่ 3 เป็น

ผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวเองไม่ได้ ไม่มีปัญหาการกิน การถ่าย หรือ เจ็บป่วยรุนแรง และ กลุ่มที่ 4 เป็นผู้สูงอายุที่

เคลื่อนไหวเองไม่ได้ เจ็บป่วยรุนแรง หรือ อยู่ในระยะท้ายของชีวิต 

2) แบบประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวันพื้นฐานของผู้สูงอายุ (Barthel Activities 

of daily; ADL) เป็นการวัดความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันขั้นพื้นฐานว่าผู้ป่วยท าอะไรได้บ้าง โดย

สอบถามถึงกิจกรรมที่ปฏิบัติใน 10 ด้าน ในระยะ 24-48 ชั่วโมง เพื่อประเมินระดับการพึ่งพิง คะแนนเต็ม 20 

คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 0-4 คะแนน หมายถึง ผู้สูงอายุต้องการพึ่งพาผู้อื่นทั้งหมด 5-8 คะแนน 

หมายถึง ผู้สูงอายุต้องการพึ่งพิงผู้อื่นเป็นส่วนมาก 9-11 คะแนน หมายถึง ผู้สูงอายุต้องการพึ่งพิงผู้อื่นปาน

กลาง และ 12 คะแนน ขึ้นไป หมายถึง ผู้สูงอายุต้องการพึ่งพิงผู้อื่นเพียงเล็กน้อย โดยมีขั้นตอนในการใช้งาน

ดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 การติดต้ัง  

ดาวน์โหลดแอพลิเคชัน่ที ่
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ข้ันตอนที่ 2 การใช้งาน 

     2.1 เลือกแบบประเมินที่ต้องการใช้ 

     2.2 อ่านข้อค าถามและประเมินในแต่ละข้อ จนกว่าจะครบ การตอบคแบบประเมินในแต่ละข้อสามารถพูด

โต้ตอบหรือกดเพื่อเลือกตอบได้ 

    2.3 เมื่อประเมินจนครบข้อสุดท้ายของแบบประเมินเลือก แอพลิเคชั่นจะแปลผล และแสดงผลให้ท่าน 

พร้อมกับค าแนะน าเบื้องต้น  

   2.3.1 การประเมินโดยแบบประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวัน

พื้นฐานของผู้สูงอายุ (ADL) มีขั้นตอนดังน้ี  

                           

   2.3.2 แบบประเมินตามสภาวะร่างกายและจิตใจของผู้สงูอายุ (TAI) มีขั้นตอนดังน้ี 

 

                       

 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 
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                                บทท่ี 3 แนวทางการให้การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพา 
 

แนวทางการให้การดูแล กระท าภายหลังการคัดกรองผู้สูงอายุด้วยแอพลเิคชั่นสูงวยัไฟทต์ิ้ง เพื่อช่วยให้

ผู้ดูแลวางแผนการเข้าเยี่ยมอย่างต่อเน่ือง ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ควรเข้าประเมิน 1 คร้ังต่อสัปดาห์ ผู้สูงอายุ

กลุ่มติดเตียง ควรเข้าประเมิน 2 คร้ังต่อสัปดาห์ทั้งน้ี เมื่อผู้ดูแล (CG) ประเมินแล้วควรส่งต่อข้อมูลให้พยาบาล 

เพื่อวางแผนการดูแลต่อไป 
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บทท่ี 4  การสร้างสัมพันธภาพเชิงบ าบัด 

 
การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบ าบัด  ถือเป็นพื้นฐานส าคัญในการให้การดูแลเป็นการสร้างความ

ไว้วางใจในตัวผู้ดูแล กล้าที่จะเล่าระบายความทุกข์ใจหรือปัญหาต่าง ๆ ให้ ผู้ดูแลฟัง ท าให้ผู้ดูแลสามารถ

ช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ตรงความต้องการและปัญหาที่แท้จริงของผูสู้งอายุได้ ผู้ดูแลควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงทางจิตสังคม เพื่อให้เข้าใจผู้สูงอายุที่เจ็บปว่ยได้มากขึ้น 

 

การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจเม่ือเจ็บป่วย 

ปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่คนเรามีต่อภาวะวิกฤติ การสูญเสีย แบ่งออกเป็น 5 ระยะ แต่ละระยะอาจจะ

เกิดเกิดหลังกลับไปกลับมาได้ ดังแผนภาพ 

 

   
ภาพที่ 1 ปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่คนเรามีต่อภาวะวิกฤติและการดูแล 

 

การสร้างสัมพันธภาพเชิงบ าบัด 

การให้การดูแลผู้สูงอายุด้วยความเอื้ออาทรเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วย เสริมสร้างความงอกงาม  ความ

สมบูรณ์ของชีวิตผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  และสังคม  โดยเฉพาะทางด้านจิตใจจะช่วยให้ผู้ป่วยเกิด

ความไว้วางใจ  และให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองต่อไป  การสร้างสัมพันธภาพได้เป็น  3 

ระยะ ดังน้ี 

ให้ระบายความรู้สึก 

ให้ระบายความรู้สึก 

แนะน าทางเลอืกที่เหมาะสม 

“เป็นนาทีทองของทีมดูแล” 

ระวังการท าร้ายตวัเอง 

 

ส่งเสริมให้ต่อเนื่อง 
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 1.  ระยะเริ่มแรก เป็นระยะที่ผู้ดูแลและผู้ป่วยท าความรู้จักคุ้นเคยกัน ผู้ดูแลแนะน าเปิดเผยตัวตน

ของตัวเอง บอกวัตถุประสงค์ของการมาเยี่ยม ชวนผู้สูงอายุพูดคุย ให้ผู้สูงอายุได้พูดถึงปัญหาหรือระบ าย

ความรู้สึกต่าง ๆ ค้นหาปัญหาที่แท้จริงของผู้ป่วย ประเมินระดับความกังวล ระดับความคาดหวังต่าง ๆ ค้นหา

แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  นัดหมายการพบกันคร้ังต่อๆไป และบอกช่วงเวลา เงื่อนไขในการมาเยี่ยม   

 

 

 

 

2. ระยะแก้ไขปัญหา เป็นระยะส าคัญ  เพราะผู้ป่วยผู้สูงอายุจะเปิดเผยตัวเองมากขึ้น  บอกความรู้สกึ

ที่แท้จริง น าปัญหามาปรึกษา ผู้ดูแลควรปฏิบัติดังน้ี  

   1)  เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยไดพู้ดระบายความคิด ความรู้สึก และปัญหาของผู้ปว่ย โดยรับฟัง อย่างตัง้ใจ 

ติดตามเร่ืองราวที่ผู้ป่วยเล่า ท าความเข้าใจในสิ่งที่เขาเล่า ประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งของผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมสิง่

ที่เป็นจุดแข็งให้เด่นมากขึ้นและพัฒนา  

    2) ประเมินปัญหาของผู้ป่วย พิจารณาว่า ปัญหาของผู้ป่วยอยู่ตรงไหน ปัญหาใดเป็นปัญหา ส าคัญ

เป็นปัญหาเร่งด่วน ปัญหาใดรองลงไป และปัญหาใดได้แก้ไขไปแล้ว  

   3)  ให้การช่วยเหลือผู้ปว่ย โดยใหผู้้ป่วยได้ แก้ปัญหาของเขาด้วยตัวเอง ผู้ดูแลเป็นผู้กระตุ้นใหผ้ปู้ว่ย

ได้คิดพิจารณา  พร้อมกับเสนอแนวทางให้ผู้ป่วยไดม้ีโอกาสเลือก ตัดสินใจที่จะแก้ไขปญัหาด้วยตัวเอง  

  4) เสริมพลังใจ ให้ผู้ป่วยเกิดการรับรู้และเข้าใจตนเองอย่างถูกต้อง ตระหนักถึงความคิด ความรู้สึก 

และการกระท าของตนเอง รู้จักเลือกใช้กลไกการเผชิญ ปัญหาที่ออกมาในทางสร้างสรรค์และเป็นผลดี  เพราะ

ในบางคร้ังผู้ป่วยต้องการเพียงคนที่รับฟังเขา ด้วยความเข้าใจ เห็นใจเท่าน้ัน 

     5) เตรียมผู้ป่วยส าหรับการยุติการเยี่ยม ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีอาการดีขึ้น ต้องให้ข้อมูลเป็นระยะ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เตรียมตัวก่อน 

 3. ระยะยุติสัมพันธภาพ  เป็นระยะสุดท้ายของการเยี่ยมอย่างเป็นทางการ แต่ผู้ดูแลอาจพบผู้สูงอายุ

ในกิจกรรมปกติทั่ว ๆ ไปได้  ในระยะน้ี ผู้ดูแลควรปฏิบัติตามหลกั “ทบทวน เข้าใจ เปิดโอกาส” ดังน้ี 

    1)  ทบทวนการด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ผู้ดูแล และผู้ป่วยได้ร่วมมือกันมา  ปัญหาที่ได้แก้ไขไป

แล้ว  และปัญหาที่ยังคงคั่งค้างอยู่อีก 

    2) ท าความเข้าใจกับปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นจากการยุติการเยี่ยม เพราะผู้ป่วยจะเกิดความรู้สึก

เหมือนถูกทอดทิ้ง สูญเสีย เศร้าใจ เสียใจ  ผู้ป่วยจะแสดงปฏิกิริยา เช่น ไม่ยอมรับการยุติสัมพันธภาพ  โกรธ  ไม่

เป็นมิตร  มีพฤติกรรมถดถอย ไม่ให้ความร่วมมือในการดูแล เป็นต้น หากผู้ป่วยมีปฏิกริิยาที่เกิดจากการยตุิ

สัมพันธภาพ ผู้ดูแลควรให้ความมั่นใจกับผู้ป่วยว่าเขาจะต้องได้รับความช่วยเหลอื หากมีความจ าเป็น  

“เพื่อป้องกันการไม่ยอมรับการยุติสัมพันธภาพ  ผู้ดูแลควรมีการเตรียมผ้ปู่วย

ต้ังแต่เร่ิมต้น โดยบอกถึงระยะเวลาที่จะมาพูดคุยกับผู้ป่วยว่าเป็นเวลานาน เท่าใด  

เหลือเวลาอีกเท่าไร เพื่อสังเกตปฏิกิริยาโต้ตอบของผู้ป่วย” 
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   3) เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเปิดเผยความรู้สึกที่เกิดขึ้นและใหค้วามช่วยเหลือผู้ป่วยในความรู้สึกที่เกดิขึน้ 

เช่น ผู้ป่วยบอกว่ารู้สึกเหมือนขาดที่พึ่งเพราะที่ผ่านมาผู้ป่วยมีพยาบาลดูแลตลอด  ผู้ดูแลควรชี้ให้เห็นว่าเขา

สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีศักยภาพที่จะดูแลตนเองได้แล้วและเขาก็ยงัมีครอบครัวชุมชนที่พร้อมจะให้ความ

ดูแลช่วยเหลือเขาด้วยความเต็มใจ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ 

1. ส ารวจอารมณ์ของตนเอง ก่อน

สนทนากับผู้ป่วยว่าพร้อมหรือไม่  

2. ท าความเข้าใจกับความรู้สึกของผู้

ป่วย  ซึ่งเป็นความรู้สึกพื้นฐานของมนุษย์ทั่ว ๆ 

ไป เช่น ความรู้สึกว่ามีคนรัก คนคอยดูแลห่วงใย 

การได้รับการยอมรับ ความรู้สึกภาคภูมิใจใน

ตัวเอง ความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย ความรู้สึกอยากให้คนอื่นเข้าใจเห็นอกเห็นใจ เป็นต้น 

3. รับฟังอย่างตั้งใจ  ยอมรับผู้ป่วยได้อย่างไม่มีเงื่อนไข รับฟังทุกเร่ืองเล่าที่ผู้สูงอายุเล่า กระตุ้นให้ได้

พูดระบายความรู้สึก 

4. ให้ความเข้าอกเข้าใจ เห็นใจ ในสิ่งที่ผู้ป่วยต้องเผชิญ  

5. ให้ก าลังใจผู้ป่วยผู้สูงอายุ ชวนให้คิดเชิงบวก เสริมพลังให้เหน็คุณค่าหรือแหล่งประโยชน์ที่ผู้สงูอายุ

มีอยู่ 

6. ฝึกก้าวข้ามความเจ็บป่วยทางกาย  ให้คุณค่ากับจุดแข็งของผู้ป่วยที่มี ท าความเข้าใจการ

เปลี่ยนแปลงของโลก และธรรมดาของชีวิตทีต่้องมีการเจ็บป่วย 

7. มีความสม่ าเสมอกับผู้ป่วย  ท าตามสิ่งที่พูดหรือวางแผนร่วมกัน 
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บทท่ี 5  การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน 
 

ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน หมายถึง ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลอืตนเองได้หรือต้องการความช่วยเหลอืบางสว่น  

แบ่งกลุ่มตามการประเมินของแอพลิเคชั่นสูงวัยไฟต์ติ้ง ดังน้ี 

• แบบประเมิน TAI คือ กลุ่ม B3, C2, C3 และ C4 

• แบบประเมิน ADL คือ มีคะแนน ADL 5-11 คะแนน 

 

การดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ตามหลัก 7 อ. 

1. อาหารและยา   ในวัยสูงอายุ ร่างกายใช้พลังงานน้อยลง  จึงควรลดอาหารประ เภ ท
แป้ง น้ าตาล   และไขมัน ให้เน้นอาหารโปรตีนจากเน้ือสัตว์ โดยเฉพาะปลา  และเพิ่มแร่ธาตุที่ผู้สูงอายุ
ขาด  ได้แก่ แคลเซียม สังกะสี และเหล็ก  ซึ่งมีอยู่ในนม ถั่วเหลือง  ผัก ผลไม้  ธัญพืชต่างๆ  และควรกินอาหาร
ประเภทต้ม น่ึง ย่าง อบ แทนประเภทผัด ทอด จะช่วยลดปริมาณไขมันในอาหารได้   นอกจากน้ีควรหลีกเลี่ยง
อาหารที่มีรสหวานจัด  เค็มจัด  และดื่มน้ าสะอาดอย่างน้อย  6 – 8 แก้วต่อวัน ควรให้การดูแลดังน้ี 

1. ประเมินสุขภาพช่องปากและฟัน ความสามารถในการเคี้ยวหรือกลืนอาหาร หากมีปัญหาในการ
เคี้ยวควรจัดให้รับประทานอาหารที่อ่อน เคี้ยวง่าย 

2. ดูแลให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารครบทั้ง 3 มื้อ และครบ 5 หมู่ โดยปริมาณอาหารที่เหมาะสม มี
ดังน้ี 

   2.1 กลุ่มข้าว แป้ง หรือธัญพืช วันละไม่เกิน 8 ทัพพี และควรเป็นชนิดที่ไม่ผ่านการขัดสี  
ได้แก่ ข้าวกล้อง ข้าวโอ๊ต ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วด า  ปริมาณ ข้าวสุก 1 ทัพพี = ก๋วยเตี๋ยว 1 ทัพพี = ข้าว
เหนียว 1/2 ทัพพี = ขนมจีน 1 จับ = ขนมปัง  1 แผ่น = บะหมี่ 1 ก้อน 
            2.2 กลุ่มผัก ผู้สูงอายุควรได้รับประทานประมาณ 6 ทัพพีต่อวัน 
            2.3 กลุ่มเน้ือสัตว์ ไข่ ผู้สูงอายุควรได้รับไม่เกินวันละ 6 ช้อนโต๊ะ 
            2.4 กลุ่มผลไม้ ควรเป็นผลไม้ที่หวานน้อย  ผู้สูงอายุควรได้รับประมาณ 4 ส่วนต่อวัน 
 

ยา  รับประทานให้ตรงตามแพทย์สั่ง  หลีกเลี่ยงการซื้อยากินเอง  หรือรับยาจากผู้อื่นมาใช้  เน่ืองจาก
น้ี ตับและไตก าจัดยาได้ลดลง ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดพิษจากยาหรือผลข้างเคียง  อาจมีแนวโน้มรุนแรงและเกิด
ภาวะแทรกซ้อนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้  

หากลืมรับประทานยา ควรให้รับประทานทันทีที่คิดได้ แต่ถ้าเวลาล่วงเลยไป จนใกล้เวลารับประทาน
ยาคร้ังต่อไป ให้รับประทานยาตามปกติ ไม่ต้องเพิ่มจ านวนยาทดแทน  และควรหาวิธีการป้องกันก ารลืม
รับประทานยาในคร้ังต่อๆ ไป 

“น ายาติดตัวไปทุกคร้ังเม่ือไปพบแพทย์” 
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2. ออกก าลังกาย   หากไม่มีโรคประจ าตัว ให้ออกก าลังกายแบบแอโรบิค 30 นาทีต่อคร้ัง สัปดาห์
ละ 3 - 4 คร้ัง  เพื่อประโยชน์ต่อหัวใจและหลอดเลือด วิธีการออกก าลังกายที่ดีที่สุดส าหรับผู้สูงอายุ คือ การ
เดินเร็ว ขั้นตอนการออกก าลังกายควรปฏิบัติ ดังน้ี 

         
 
 

 

งด ออกก าลังกาย  
ถ้ามีอาการเหล่าน้ี  

       หยุด ออกก าลังกายทันที 
       เมื่อมีอาการเหล่าน้ี 

 เจ็บแน่นหน้าอก รู้สึกใจสั่น 
 อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักมากกว่า 100 คร้ัง/
นาที 
 ความดันโลหิตมากกว่า 200/100 มิลลิเมตรปรอท 
 เจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือมีไข้ 
 คืนที่ผ่านมานอนไม่หลับ หรือรู้สึกอ่อนเพลียมาก 
 เวียนศีรษะ 

 เจ็บแน่นหน้าอก 
 เวียนศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ อาเจียน 
 รู้สึกเหน่ือยมากจนพูดไม่ออก 
 หายใจสั้นและถี่มาก 
 เหงื่อออกมากอัตราการเต้นของหัวใจเต้ น

เพิ่มขึ้นเกิน 30 คร้ังต่อนาที จากเดิมในขณะพัก 

     

3. อนามัย   เน้นการท าความสะอาดปากฟัน ร่างกายผิวหนัง เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค ซึ่งจะ
ท าให้เจ็บป่วยได้ง่าย ลด ละ เลิก สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น บุหร่ี เหล้า และพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ   และ
ควรได้รับการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรค อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง   
  การดูแลผิวหนังผู้สูงอายุ 
✓ สังเกตและประเมินผิวหนังว่ามีรอยแดง แผล อาการบวม ผิวเหี่ยว แห้งหรือไม่ 

✓ ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการหุงต้มอาหารเน่ืองจากการรับความรู้สึกร้อน-เย็นช้าลง 

ยืดเหยียดกล้ามเนือ้

ค่อยๆ เพิ่มความหนักจนถึง
ระดับที่ต้องการ (สามารถ
พูดเป็นประโยคสั้น ๆ  ได้ 

นาน 2-3 วินาที) ท าต่อเนือ่ง
จนถึงเวลาที่ต้องการ

ค่อย ๆ  ลดลง ค่อย ๆ  หยุด 

ให้หัวใจปรับตัว
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✓ หลีกเลี่ยงการกดทับผิวหนังในท่าเดียวนานๆ 
✓ หากมีอาการคันควรใช้ผ้าชุบน้ าเย็นลูบตามผิวหนังเบาๆ และหลีกเลี่ยงการเกา 

✓ ทาครีมบ ารุงผิว หรือน้ ามันเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนัง 
✓ อาบน้ าท าความสะอาดร่างกายอย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง โดยใช้สบู่อ่อนๆ แบบของเด็ก เน่ืองจากผิวหนัง

ของผู้สูงอายุมีความบาง และภายหลังการอาบน้ าควรเช็ดให้แห้งโดยเฉพาะบริเวณข้อพับ ขาหนีบ 
รักแร้ เพื่อป้องกันการอับชื้น และป้องกันการเกิดแผล/ฝี 

4. อากาศและแสงแดด  แสงแดดช่วยให้ได้รับวิตามินดี ช่วยให้กระดูกแข็งแรง และอากาศบริสุทธิ์จะ
ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคทางเดินหายนใจ เช่น ปอดอักเสบ หอบหืดได้ อาจไปเที่ยวสวนสาธารณะ หรือปรับ
ภูมิทัศน์ภายในบ้านให้ปลอดโปร่ง สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก มีการปลูกต้นไม้ จัดเก็บสิ่ งปฏิกูลให้เหมาะสม 
เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค   

“ควรออกมารับแสงแดดในช่วงเช้าอย่างสม่ าเสมอ” 

 
5.   อุจจาระ ปัสสาวะ   
           - การป้องกันท้องผูก ควรส่งเสริมให้ดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว รับประทานผักและผลไม้

ที่มีกากใยเพิ่มขึ้น  
           - ผู้ที่มีปัญหาท้องผูก ให้ฝึกการขับถ่ายให้เป็น

เวลา โดยดื่มน้ าหลังตื่นนอนตอนเช้า 1-2 แก้วแล้วเข้าห้องน้ า 
หรือหลังรับประทานอาหารเช้า 5-15 นาที ให้เข้าห้องน้ า  ฝึก
การขับถ่าย ขณะน่ังควรวางเท้าบนเก้าอี้รองเท้า งอเข่าเล็กน้อย 
พร้อมกับโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย ซึ่งจะช่วยในการขับถ่าย ท า
ให้ล าไส้ใหญ่เปิดและขับถ่ายได้สะดวก 

- ผู้สูงอายุที่มีปัญหากลั้นการขับถ่ายไม่ได้ ควรฝึกขมิบช่องคลอดบ่อย ๆ  หากจ าเป็นต้องเดินทาง หรือ
ร่วมกิจกรรมทางสังคม แนะน าให้สวมผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 

6. อุบัติเหตุ  ควรเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและโรคที่เป็นอยู่ ส่งเสริมสุขภาพให้
กล้ามเน้ือมีความแข็งแรง ปรับสภาพแวดล้อมในบ้านให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุห รือการหกล้ม   มี
แสงสว่างพอเหมาะ พื้นไม่ลื่น มีราวจับในบางแห่งที่เกิดอุบัติเหตุได้บ่อย ๆ  โดยเฉพาะในห้องน้ า มีเก้าอี้น่ัง
อาบน้ า เปลี่ยนท่าทางช้าๆ  

7. อารมย์ อดิเรก อนาคต และอบอุ่น  เป็น 4 อ. ที่เน้นทางด้านความรู้สึกนึกคิด และจิตใจของ
ผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้การมีชีวิตอยู่แต่ละวันมีความสขุ มีความร่ืนรมย์กับการมีชีวิตอยู่   และมีคุณภาพชีวิตที่
ดี   โดย 

1) ฝึกผ่อนคลายอารมณ์ โดยใช้ลมหายใจ ท าได้โดยหายใจเข้า ช้า ๆ ลึก ๆ ทางจมูกและค่อย 
ๆ ผ่อนลมหายใจออกทางปากช้า ๆ  ประมาณ 10 นาที 
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2) ศึกษาธรรม ท าความเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่าง ๆ   และปรับความรู้สึกนึกคิดไป ตามน้ัน 
ไม่ยึดแต่ลักษณะเก่า ๆ  ดั้งเดิมที่เคยเป็นมา  

3) ท างานอดิเรกที่น่าสนใจ แต่ไม่ควรเป็นสิ่งที่เป็นภาระมากนัก เช่น ถ้าอยู่คนเดียวก็ ไม่ควร
เลี้ยงสัตว์จ านวนมาก   เพราะจะเป็นภาระในการซื้อหา และให้อาหาร  และถ้าสัตว์เจ็บป่วย เสียชีวิต ก็จะเกิด
ความสลดหดหู่ และจิตใจเศร้าหมองได้    

4) วางแผนการใช้ชีวิตในอนาคต การเงิน การเจ็บป่วย มรดกต่างๆ ให้เรียบร้อย  
5) พยายามเข้าร่วมในสังคมกลุ่มต่าง ๆ   ตามสมควร การมีเพื่อนรุ่นเดียวกัน หรือต่างรุ่น จะ

ท าให้มีความอบอุ่น และรู้สึกถึงคุณค่าของตน 
  
การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 

1. สร้างความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดี ด้วยการมีความคิดดี พูดดี และท าดี 
จะช่วยให้มีความสุข จิตใจแจ่มใสไม่ขุ่นมัว อารมณ์ดี  

2. ตระหนักในคุณค่าของตนเองที่มีต่อบุตรหลาน และบุคคลอื่น ชื่นชมและภาคภูมิใจในตนเอง 
อย่ามองตนเองว่าไร้ค่า หรือรู้สึกท้อแท้  

3. ด าเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย จะท าให้ระบบประสาทท างานอย่างราบร่ืน ไม่ตึงเครียด และวิตก
กังวล  

4. ไม่ปล่อยให้ตนเองอยู่ว่าง หางานอดิเรกหรือสิ่งที่ตนสนใจอยากท า แต่ไม่มีโอกาสท าเมื่ออยู่
ในช่วงวัยที่ต้องท างาน ซึ่งอาจน ามาซึ่งรายได้หรือมีวิธีการคลายเครียดต่างๆ  

5. ใช้เวลาท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัวอย่างสม่ าเสมอ เช่น ท าอาหารให้บุตรหลาน
รับประทาน  ไปเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด ไปท าบุญที่วัด ดูโทรทัศน์ หรือออกก าลังกายร่วมกัน เป็นต้น  

6. สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับตนเองด้วยการอุทิศตัวให้เป็นประโยชน์กับสังคม ด้วยการท าบุญ การ
บริจาคทรัพย์ให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่น การช่วยเหลือบุคคลอื่นด้วยการให้ค าแนะน า ให้ค าอวยพร ให้ก าลังใจ 
หรือแสดงความเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่น จะน ามาซึ่งความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ จะช่วยให้รู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวา 
รู้สึก กระชุ่มกระชวย  

7. แสวงหาความสงบสุขทางใจ ด้วยการฝึกท าสมาธิ สวดมนตร์ ศึกษาธรรมะจากหนังสือหรือ
สนทนาธรรมกับผู้รู้ จะช่วยให้จิตใจให้สงบ เข้าใจธรรมชาติหรือความเป็นจริงของชีวิต ไม่ฟุ้งซ่าน ปล่อยวาง
ปัญหาต่างๆ  

8. อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติให้มากที่สุด เช่น หาโอกาสท างานในสวนดอกไม้หรือสวนผัก สูดอากาศ
บริสุทธิ์จากป่าเขาล าเนาไพร สัมผัสสายลมและแสงแดดบา้ง เพื่อผ่อนคลายจิตใจ  

9. ส าหรับผู้ที่อยู่คนเดียวควรหาสัตว์เลี้ยงไว้รับผิดชอบดูแล ไม่ว่าจะเป็นสุนัข แมว นกแก้ว เต่า 
ปลาทอง ก็ตาม เพื่อให้ความรักและการสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงเหล่าน้ัน  

******************************************** 
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การดูแลเพ่ือควบคุมโรคร่วมและการป้องกันภาวะแทรกซ้อน 

 

       ควรมีการดูแลเพ่ิมเติมดังน้ี 

 

❖ สังเกต ประเมิน ติดตามอาการ ของภาวะหัวใจล้มเหลวที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ได้แก่ อาการเหน่ือยล้า 
หายใจเหน่ือย หรือหายใจสั้นๆ ขณะท ากิจกรรม การหายใจล าบากขณะพัก หายใจล าบากขณะนอน
ราบ อาการบวม การเพิ่มขึ้นของน้ าหนักตัว และอาการเจ็บแน่นหน้าอก 

❖ ควรให้พักเป็นระยะระหว่างการท ากิจกรรม เช่น อาบน้ า แต่งตัว เดิน  
❖ ดูแลให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการออกแรงเกร็งกล้ามเน้ือเช่น ยก ดันหรือผลักของหนักๆ การเบ่งถ่าย

อุจจาระ 

❖ ดูแลให้ชั่งและบันทึกน้ าหนักตัวทุกวัน ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ หลังจากขับถ่ายในช่วงเช้าหลังตื่นนอน 
ก่อนรับประทานอาหาร หากน้ าหนักเพิ่มมากกว่า 2 กิโลกรัมใน 3 วัน แสดงว่าเร่ิมมีภาวะน้ าและเกลือ
คั่ง ให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล และจ ากัดปริมาณน้ าดื่มไม่เกิน 1.5 ลิตร /วัน 

❖ หากผู้สูงอายุท้องผูกควรปรึกษาแพทย์หรือพยาบาลเพื่อรับยาระบาย ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง
เพราะยาบางตัวจะเป็นอันตรายต่อหัวใจ 
 
 
 

  

 ผู้ท่ีมีโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดร่วมด้วย 

▪ ดูแลให้รับประทานอาหารเช่นเดียวกับขา้งตน้  
▪ ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง  
▪ น ายาอมใต้ลิ้นติดตัวไปด้วยทุกครั้ง  
▪ สังเกตและหลกีเลีย่งกิจกรรมที่ท าให้เจ็บแน่นหนา้อก  
▪ หากแน่นหน้าอกให้อมยาใต้ลิ้น ถ้าไม่หายสามารถอม

ซ้ าได้ทุก 5 นาที 3 ครั้ง คร้ังละ 1 เม็ด  
▪ ท าจิตใจให้ผ่อนคลาย  
▪ หลีกเลี่ยงความเครียด 

 

ผู้สูงอายุที่มีโรคหวัใจร่วมดว้ย 

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=jXLSE86T8vpiCM&tbnid=6tV1kSI_2P5khM:&ved=0CAgQjRw4lAE&url=http://pumpingmarvellous.com/tag/heart-failure/&ei=PmzfUprAHM7akgXg84C4Bw&psig=AFQjCNGJxi5jXw2ORV6SNmqegfigTKnakg&ust=1390460350515135
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      ควรมีการดูแลเพ่ิมเติมดังน้ี 

   

 1. จ ากัดตามค าแนะน าของแพทย์ ควรรับประทานโปรตีนคุณภาพดี ได้แก่ อาหารจ าพวกเน้ือสัตว์ 

เช่น ไข่ขาว เน้ือปลา เน้ือไก่ เน้ือหมู เป็นต้น หลีกเลี่ยง อาหารที่เป็นโปรตีนคุณภาพต่ า ได้แก่ โปรตีนที่ไม่ใช่

เน้ือสัตว์ เช่น ถั่ว ธัญพืช เต้าหู้ โปรตีนเกษตร เป็นต้น 

 2. หลีกเลี่ยง อาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูง เช่น ปลาเค็ม อาหารตากแห้ง กะปิ ผักดอง ปลาร้า 

เต้าเจ้ียว เกลือ น้ าปลา ขนมกรุบกรอบ ดังข้างต้นที่ได้กล่าวไว้แล้ว 

 3. ดูแลให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโพแทสเซียมสงู   

อาหารที่มีโพแทสเซียมต่ า อาหารที่มีโพแทสเซียมปาน

กลาง 

อาหารที่มีโพแทสเซียมสูง 

สับปะรด มังคุด แอปเปิ้ล มะม่วง 

เงาะ ใบกระเพรา ชะอม ต าลึง 

ต้นหอม ถั่วงอก ผักกาดหอม 

ผักกวางตุ้ง 

องุ่น ส้มโอ ลิ้นจ่ี ทับทิม ล าไย 

กะหล่ าปลี ข้าวโพดอ่อน คะน้า 

แตงกวา ผักกาดขาว ผักบุ้ง ผักชี 

เห็ดนางฟ้า 

กล้วย ขนุน อินทผาลัม ลูกพรุน 

มะละกอ ทุเรียน ส้ม แตงโม น้ าผลไม้ 

กระชาย กระถิน กระเทียม ขิง จมูกข้าว 

ฟักทอง มะเขือเทศ สะตอ เห็ดฟาง 

สะเดา  

 4. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณฟอสฟอรัสสูง ได้แก่ นมและผลิตภัณฑ์จากนม เช่น นมเปร้ียว โยเกิร์ต 

นมข้นหวาน ไอศกรีม กาแฟ ชา เป็นต้น ไข่แดง ขนมหวานไทย เบเกอร่ี ถั่วและผลิตภัณฑ์ที่มีถั่ว เช่น ถั่วต้ม 

ถั่วคั่ว น้ าเต้าหู้ นมถั่วเหลือง เต้าฮวย งา ลูกเดือย ข้าวกล้อง ธัญพืช เป็นต้น น้ าอัดลม เคร่ืองดื่มบ ารุงก าลัง  

 5. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีพิวรีนสูง เน่ืองจากผู้ที่มีการท างานของไตลดลงจะมีการขับของเสียออกจาก

ร่างกายได้ลดลง อาหารที่มีพิวรีนสูง ได้แก่ เคร่ืองในสัตว์ ปลาดุก ปลาอินทรีย์ ปลาทู หอยขม กะปิ ปลา

ซาร์ดีน ไข่ปลา ถั่วต่างๆ ยอดผัก หน่อไม้  

ใบขี้เหล็ก เป็นต้น 

  

 

 

  

ผู้สูงอายุที่มีโรคไตเรื้อรังรว่ม

ด้วย 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=oe0fxRtTBNagrM&tbnid=ohB9ypdfMCl5rM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phanet&month=22-07-2011&group=2&gblog=7&ei=ILYrU5nUNumriAfCoYCoDQ&bvm=bv.62922401,d.dGI&psig=AFQjCNEF5biZO7Ujo1u63w7nsd0dGzD1mA&ust=1395459991677202
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pD9O4_Lj4pv7pM&tbnid=eVb5196LgXjecM:&ved=0CAYQjRw&url=http://www.bansuanporpeang.com/node/2623&ei=tLYrU-WSNYWtiAe3_4HwCQ&bvm=bv.62922401,d.dGI&psig=AFQjCNEKZT01qhg9jYBYHAm2Xxcm1IjpXw&ust=1395460116645216
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DyU3BjhwR_pGqM&tbnid=P-DwqWG81qx5WM:&ved=0CAYQjRw&url=http://xn--22c0ba2bj2d0c0abw.blogspot.com/2013/07/blog-post_18.html&ei=5LUrU5ygLabmiAfFloFg&bvm=bv.62922401,d.dGI&psig=AFQjCNEFJGs2cJLAdy-7QTkrQgwczQGrfw&ust=1395459931997535
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▪ ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงร่วมดว้ย 
▪ ดูแลให้หลีก เ ล่ียงอาหารที่มีไขมันชนิด

อิ่มตัว อาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง  
▪ ออกก าลังกายเป็นประจ า  
▪ รับประทานยาลดไขมันในเลือดตามแพทย์

ส่ัง 

6. ดูแลให้จ ากัดน้ าดื่มต่อวัน เพื่อป้องกันภาวะน้ าเกิน โดย ให้ตวงปริมาณปัสสาวะใน 24 ชั่วโมงและบวกเพิ่ม

อีก 500 ซีซี จะได้ปริมาณน้ าที่ควรดื่ม เช่น ใน 24 ช่ัวโมงที่ผ่านมาปัสสาวะออก 700 ซีซี ปริมาณน้ าที่ควร

ด่ืมต่อวันคือ 700+500 = 1200 ซีซี  

 

      เพิ่มไขมันดี 

น้ ามันพืช มะกอก น้ ามันร าข้าว 

เมล็ดดอกทานตะวัน เมล็ดฝักทอง 

งา ถั่วเปลือกแข็งชนิดต่าง ๆ   

ถั่วดาวอนิถา อะโวคาโด้  

หอมหัวใหญ่ ปลาทะเลน้ าลึก 
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หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสเค็ม หรืออาหารที่มีโซเดียมสูง ได้แก่ อาหารกระป๋อง อาหารดอง ปลาเค็ม กะปิ กุ้ง

แห้ง ไข่เค็ม แกงไตปลา น้ าบูดู ไม่ควรเติมสารปรุงรสเพิ่ม ได้แก่ น้ าปลา เกลือ น้ าปลาร้า ผงชูรส เต้าเจ้ียว ซีอิว้ 

เป็นต้นโดยไม่ควรรับประทานโซเดียมเกิน 2,400 มิลลิกรัมต่อวัน) เทียบเท่ากับเกลือไม่เกิน 1 ช้อนชา น้ าปลา

ไม่เกิน 4 ช้อนชา ซุปก้อนไม่เกิน 1 ก้อน และผงชูรสไม่เกิน 4 ช้อนชา 

 

  

ผู้ท่ีมีโรคความดันโลหิตสูงร่วมด้วย ควรดูแลเพิม่เติมดงันี้ 

✓ควบคุมระดับความดันโลหิตใหอ้ยู่ในระดับที่เหมาะสม คือ ไม่ควรเกนิ 
130/80 มิลลิเมตรปรอท 

✓ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารเช่นเดียวกับที่ไดแ้นะน า
ไว้ในข้างต้น  

✓ออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง  
✓ท าจิตใจให้ผ่อนคลาย และหลีกเลี่ยงความเครียด 

 

“อ่านฉลากอาหารทุกครั้ง 

ก่อนบริโภค” 
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อาหารส าหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (อาหารแดช) 

อาหารที่เหมาะส าหรับโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุด คือ อาหารแดชไดเอท  (DASH) มาจากค าว่า 
Dietary Approach to Stop Hypertension จากการทดลองของสมาคมโรคหัวใจ  และหลอดเลือดของ
ประเทศอเมริกา พบว่าหากรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวต่ า อาหารไขมันต่ า และมีผักผลไม้มาก   โดยเน้น
อาหารพวกธัญพืช ปลา นมไขมันต่ า ถั่ว  หลีกเลี่ยง เน้ือแดง น้ าตาล เครู่ืองดื่มที่มีรสหวานจะท าให้ระดับความ
ดันโลหิตลดลง 
 

 



19 
 

 
 

อาหารที่มีกากใยสูง  รับประทานได้ไม่จ ากัดปริมาณ 

หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ได้แก่ เคร่ืองในสัตว์ อาหารทะเล (ยกเว้นปลา) ไข่ปลา ไข่ปู ไข่แดง 

เน้ือสัตว์ติดมัน ติดหนัง หมูยอ กุนเชียง แหนม ไส้กรอก เนย ขาหมู หมูสามชั้น น้ ามันจากสัตว์ น้ ามันปาล์ม 

กะทิ ขนมหวาน เป็นต้น 

ตัวอย่างการรับประทานอาหารลดความดันโลหิต 
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ผู้ที่มีโรคเบาหวานร่วมด้วย ควรดูแลดังนี้ 

1. เน้นระดับน้ าตาลในเลือด รวมทั้งระดับไขมันและความดันโลหิตด้วย ผู้สูงอายุที่ไม่มีข้อห้ามทุก

รายต้องได้รับการคุมควบอย่างเคร่งครัด  เพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลอด

เลือดฝอยและหลอดเลือดแดงใหญ่ โดยต้องคุม 

➢ ระดับน้ าตาลปลายน้ิว DTX <110 mg/dl 

➢ ความดันโลหิต BP < 130/80 mmHg 

➢ ระดับไขมันในเลือด LDL< 100 mg/dl, HDL > 40 mg/dl ในผู้ชาย และ <50 ในผู้หญิง, 

ไขมัน triglyceride < 150 mg/dl   

2. สังเกตุอาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ น้ าตาลสูง หรือต่ าเกินไป ต้องแยกอาการให้ได้ เพ่ือให้การแก้ไข

ปัญหาหรือให้การช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง 

➢ น้ าตาลในเลือดต่ า จะมีอาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว มือสั่น เหง่ือออก มือเย็น หิว  ถ้าต่ ามาก

จะเริ่มสับสน มึนงง ตาพร่ามัว อ่อนเพลีย และหมดสติ แก้ไขโดยให้ด่ืมน้ าหวานโดยเร็ว  

➢ น้ าตาลในเลือดสูง จะมีอาการหิว กระหายน้ ามาก ปากแห้ง คลื่นไส้อาเจียน หายใจหอบลึก 

ลมหายใจมีกลิ่นผลไม้ ปวดศรีษะ มึนงง หมดสติ ได้ แก้ไข โดยการให้ด่ืมน้ าเปล่า หากลืม

รับประทานยา ควรรับประทานยาทันที และไปตรวจเช็คระดับน้ าตาลในเลื อ ด ใน

สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด 

3. รับประทานยาลดน้ าตาลในเลือดตามค าสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด 

4. แนะน าให้พกลูกอมติดตัวไว้ และสังเกตอาการที่แสดงถึงภาวะน้ าตาลในเลือดต่ า ได้แก่ มือสั่น ใจ

สั่น เหง่ือออก ตัวเย็น หากมีอาการดังกล่าวสามารถรับประทานลูกอมได้ทันทีเพ่ือเพ่ิมระดับน้ าตาลใน

เลือด 

5. ควบคุมน้ าหนักให้น้ าหนักตัวไม่เพ่ิมข้ึน มากกว่า 1.5 เท่าจากเดิม 

6. ท ากิจกรรม หรือออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  งดออกก าลังกายหรือท ากิจกรรมที่ต้องออกแรง

มากในขณะท้องว่าง หลังต่ืนนอน หรือเวลาที่ยาลดน้ าตาลก าลังออกฤทธ์ิสูงสุด ถ้าจ าเป็นควร

รับประทานอาหารว่าง เช่น น้ าผลไม้ ขนมปังกรอบ ก่อน 

7. งดฉีดยาอินซูลินบริเวณกล้ามเน้ือที่ใช้ออกแรง หรือออกก าลังกาย เช่น แขน ขา เป็นต้นเพราะขณะ
ออกก าลังกายยาจะถูกดูดซึมเร็ว อาจท าให้น้ าตาลในเลือดต่ าได้ หากมีอาการหน้ามืด เป็นลม ใจสั่น 
ให้รีบด่ืมน้ าหวาน และหยุดท ากิจกรรมทันที 
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อาหารส าหรับผู้สูงอายุโรคเบาหวาน 

เน้นควบคุมปริมาณน้ าตาล อย่างเคร่งครัด  มากกว่าการควบคุมปริมาณอาหาร  ควรเลือกรับประทาน

อาหารที่มีปริมาณน้ าตาลต่ า และเลือกใช้การรับประทานอาหารทดแทน 

 

 

  

******************************************* 
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บทท่ี 6 การดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงเพ่ือป้องกันภาวะแทรกซ้อน 
 

ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง  (bed bound elder) เป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการท า
กิจวัตรประจ าวันได้ ต้องการความช่วยเหลือในการเคลื่อนย้ายและ/หรือการท ากิจวัตรพื้นฐานประจ าวันอื่น  

แบ่งกลุ่มตามการประเมินของแอพลิเคชั่นสูงวัยไฟต์ติ้ง ดังน้ี 

• แบบประเมิน TAI คือ กลุ่ม I1, I2 และ I3 

• แบบประเมิน ADL คือ มีคะแนน ADL 0-4 คะแนน 

ปัญหาสุขภาพและภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียงที่พบบ่อย ได้แก่ แผลกดทับ ข้อยึดติดและ
กล้ามเน้ือลีบ การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และ การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ผู้ดูแลควรสามารถ
ประเมินสภาพ ให้การดูแล และป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้ 

 
การประเมินสัญญาณชีพ 

สัญญาณชีพเป็นสิ่งที่แสดงถึงการมีชีวิตของมนุษย์ ดังน้ันการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพเป็นสิ่งที่บ่ง
บอกถึงความผิดปกติของร่างกาย ผู้ดูแลจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการวัดสัญญาณชีพอย่าง
ถูกต้อง เพื่อน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ และสามารถส่งต่อผู้สูงอายุให้
ได้รับการดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม การประเมินสัญญาณชีพ ประกอบด้วย การวัดอุณหภูมิร่างกาย  ชีพจร  
การหายใจ และความดนัโลหิต  

ค่าปกติของสัญญาณชีพ ในวัยผู้สูงอายุ คือ 

1. อุณหภูมิร่างกายที่วดัทางปากอยู่ในช่วง 36.5◦-37.4◦C  
2. ชีพจรปกติ 60 – 100 คร้ัง/นาที  การเต้นของชีพจรสม่ าเสมอ 
3. การหายใจปกติ  12-20 คร้ังต่อนาที 
4.  ค่าความดันโลหิตช่วงบน12 0 มิลลิเมตรปรอท  ความดันโลหิตช่วงล่าง คือ 80 มิลลิเมตรปรอท   

 
ระดับความดัน  ความดันโลหิตช่วงบน  ความดันโลหิตช่วงล่าง 
ระดับปกติ <120 และ <80 
ระดับสูงกว่าปกติ  120-129 และ/หรือ 80-84 

 
อุปกรณ์ส าหรับวัดสัญญาณชีพ มีดังน้ี 

ถาดสี่เหลี่ยม 

1. ปรอทวัดไข้ 

2. เคร่ืองวัดความดันโลหิต 
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3. เคร่ืองช่วยฟัง 

4. นาฬิกามีเข็มบอกวินาที  

5. ส าลีแอลกอฮอล์ 

6. กระดาษช าระที่สะอาด 

 

 

ข้ันตอนการวัดสัญญาณชีพ 

1. ล้างมือให้สะอาด 
2. น าปรอทสะอาดออกจากภาชนะบรรจุ สลัดให้ปรอท

ต่ ากว่า 35 องศาเซลเซียส หรือ 95 องศาฟาเรนไฮท์ 
3. วางปรอทในต าแหน่งที่ต้องการวัดอุณหภูมิ 

3.1  ทางปาก ให้ผู้สูงอายุอ้าปาก กระดกลิ้นขึ้น วาง   
ปรอทไว้ใต้ลิ้น แล้วให้ผู้สูงอายุปิดปากให้สนิท
นาน 2-3 นาที 

3.2  ทางรักแร้  เช็ดรักแร้ให้แห้ง สอดปรอทในอุ้ง
รักแร้และหนีบรักแร้ให้แน่นทิ้งไว้  5 นาที 
 

4. จับชีพจรในขณะที่รอระยะเวลาในการวัดอุณหภูมิร่างกาย โดย
จัดให้ผู้สูงอายุเหยียดแขนตรงในท่าที่สบาย แล้วใช้ปลายน้ิวชี้ น้ิวกลาง และ
น้ิวนาง วางบนต าแหน่งข้อมือด้านนอก หรือต าแหน่งเส้นเลือดแดงอื่นที่ใช้จับ
ชีพจร ใช้แรงกดพอประมาณ และนับอัตราการเต้นของชีพจร 1 นาที พร้อม
สังเกตจังหวะ ความหนักเบาของชีพจร 

5. นับการหายใจ (นับขณะที่มือยังวางในต าแหน่งที่จับชีพจรอยู่) เร่ิมนับการหายใจ โดยนับการหายใจ
เข้าและออกเป็นการหายใจ 1 คร้ัง จนครบ 1 นาที พร้อมสังเกตความตื้น ลึกของการหายใจ ความสม่ าเสมอ 
และลักษณะของการหายใจ 

6.  วัดความดันโลหิต โดยบอกให้ผู้สูงอายุทราบและจัดท่าให้แขนและขอ้มือผูสู้งอายุเหยียดตรง หงาย
ฝ่ามือขึ้น วางเคร่ืองวัดความดันไว้ใกล้แขนข้างที่จะวัด 

6.1 ท าความสะอาดบริเวณหูฟังและแป้นของเคร่ืองช่วยฟังด้วยส าลีชบุแอลกอฮอล์  70% 
6.2 ไล่ลมออกจากผ้าพันแขนให้หมด และพันผ้ารอบแขน ให้สายยางทั้งสองอยู่ระหว่าง

หลอดเลือดแดงที่ต้องการวัดความดันโลหิตบริเวณข้อพับแขนด้านใน โดยไม่พันแน่น
หรือหลวมเกินไป 

6.3 วางหูฟังลงบนต าแหน่งเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณข้อพับแขนด้านใน  
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6.4 ปิดลิ้นระหว่างลูกยางกับสายพันแขนโดยหมุนปิดสกรูของลูกยางเคร่ืองวัดคว ามดัน
โลหิตให้แน่นพอสมควร 

6.5 บีบลูกยางด้วยอุ้งมือให้ระดับปรอทขึ้นสูงกว่าค่าความดันโลหิตของ ผู้สูงอายุ 20-30 
เซนติเมตรปรอท โดยทดสอบจากชีพจรบริเวณข้อมือ 

6.6 ค่อย ๆ คลายสกรูลูกยางช้า ๆ ฟังเสียง
เต้นของชีพจรเสียงแรกที่ได้ยิน ถือเป็นค่าของ
ความดันโลหิตช่วงบน  
6.7 ค่อยๆปล่อยสกรูลูกยางให้ลมออกช้า ๆ
จนเสียงเต้นของชีพจรหายไป โดยต าแหน่งที่ได้ยนิ
คร้ังสุดท้ายก่อนเสียงหายไป เป็นค่าของความดัน
โลหิตช่วงล่าง  
6.8 ปล่อยลมออกให้หมด แล้วถอดผ้าพัน
แขนออก พับเก็บให้เรียบร้อย 
6.9 ท าความสะอาดบริเวณหูฟังและแป้น
ของเคร่ืองช่วยฟังด้วยส าลีชุบแอลกอฮอล์ 70% 
ก่อนเก็บ 

7. เมื่อครบเวลาให้น าปรอทออกจากปาก หรือรักแร้ หรือทวารหนักของ ผู้สูงอายุ ใช้ส าลีหรือ
กระดาษช าระเช็ดปรอทจากด้านใกล้มือไปทางปลายปรอท โดยวิธีหมุนส าลีหรือกระดาษช าระบิดไปมา  

8. ยกปรอทให้อยู่ในแนวนอนระดับสายตา และอ่านค่าอุณหภูมิร่างกาย  
9. ท าความสะอาดปรอท   โดยล้างน้ าสบู่   แล้วตามด้วยน้ าสะอาดจนหมดฟอง 
10. เช็ดปรอทให้แห้งด้วยกระดาษช าระ แล้วเช็ดตามด้วยส าลีชุบแอลกอฮอล์จากด้านใกล้มือไปยัง

ปลายกระเปาะของปรอท   สลัดปรอทให้กลับเขา้สู่กระเปาะแล้วเก็บใสภ่าชนะบรรจุปรอท  
11. ล้างมือให้สะอาด 
12. บันทึกค่าสัญญาณชีพที่วัดได้ลงในสมุดหรือแบบบันทึกสัญญาณชีพ  หากสัญญาณชีพผิดปกตติอ้ง

รีบแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทันที 
 
ข้อควรปฏิบัติในการวัดความดันโลหิต  

• น่ังพักนานมากกว่า 5 นาทีก่อนท าการวัด  

• แนะน าให้งดสูบบุหร่ีดื่มกาแฟและออกก าลังกายอย่างน้อย 30 นาที รวมถึงให้ขับถ่าย ปัสสาวะ 
ก่อนวัด 

• วัดความดันโลหิตอย่างน้อย 2 คร้ัง ห่างกันคร้ังละมากกว่า 2 นาที และวัดเพิ่มเติมหาก 2 คร้ัง 
แตกต่างกันค่อนข้างมากและหาค่าเฉลี่ยก่อนท าการบันทึก 
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• ใช้ถุงลมยางที่มีถุงลมยางขนาดมาตรฐาน โดยเลือกให้มีความยาว ประมาณร้อยละ 80% ของรอบ
แขน และกว้างร้อยละ 40% ของรอบแขน  

• ให้ต าแหน่งของถุงลมยางอยูท่ี่ระดับหวัใจเสมอ ไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ในท่าใด  
  

การดูแลเม่ือมีไข้  

ไข้เป็นอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เน่ืองจากมีสภาพร่างกายที่เสื่อมลง ร่วมกับการมีโรคประจ าตัว ท า

ให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง ท าให้เกิดการอักเสบติดเชื้อ หรือมีไข้สูงได้ง่าย  สาเหตุที่ส าคัญ ได้แก่     การติด

เชื้อ เช่น การอักเสบของทางเดินหายใจ หูชั้นกลางอักเสบ ปอดบวม ทางเดินปัสสาวะอักเสบ เป็นต้น  ภาวะ

ขาดน้ า 

  วิธีการลดไข้ 

         1. การให้ยาลดไข้ ยาลดไข้ที่ดีที่สุดคือยาพาราเซตามอล แต่ไม่ควรรับประทานเกิน 5 เม็ดต่อวัน 

(ขนาดยา 500 มิลลิกรัมต่อเม็ด) เพื่อป้องกันการเป็นพิษต่อตับ  เพราะมีฤทธิ์ข้างเคียงน้อย และไม่ระคายเคือง

ต่อกระเพาะอาหาร ควรให้ยาลดไข้ทันทีเมื่อมีไข้ร่วมกับการเช็ดตัวลดไข้ ยาลดไข้จะออกฤทธิล์ดไขห้ลงั

รับประทานยา 30 นาทีและออกฤทธิ์สูงสุด 1 ชั่วโมง คงสภาพได้ 4 ชั่วโมง ดังน้ันหากไข้สูงระหว่างมื้อยา ให้

เช็ดตัวลดไข้ หากมีอาการหนาวสั่นควรให้ความอบอุ่นก่อนแล้วจึงเช็ดตัว 

         2. การเช็ดตัวลดไข้  ควรเช็ดตัวด้วยน้ าอุ่น หรือน้ าธรรมดา เพื่อระบายความร้อนออกจากร่างกาย  

ส่วนการใช้น้ าเย็นจัดเช็คตัวลดไข้  ใช้เฉพาะกรณีที่มีไข้สูงมาก และควรใช้ในระยะเวลาสั้น ๆ  เพราะอาจท าให้

เกิดอาการหนาวสั่นได้                 

3. ดื่มน้ ามากๆ ควรเป็นน้ าอุ่นหรือน้ าผลไม้  กระตุ้นให้ดื่มน้ าบ่อยๆ เพื่อชดเชยน้ าที่ร่างกายสูญเสียไป

จากพิษไข้ (กรณีผู้สูงอายุไม่มีโรคที่ต้องจ ากัดน้ า) 

        4. ให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ย่อยง่ายมีประโยชน์ต่อร่างกายและให้พลงังานสูง  เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก 

เป็นต้น 

5. ใส่เสื้อผ้าโปร่ง สวมใส่สบาย ประเภทผ้าฝ้าย ไม่ควรใส่เสื้อผ้ายืดเพราะไม่ระบายความร้อน ไม่ควร

ใส่เสื้อผ้าหนาหรือห่มผ้าหนาๆ  อยู่ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก     

การเช็ดตัวลดไข้   
การเช็ดตัวลดไข้ เป็นกระบวนการน าความร้อนออกจากร่างกายสู้ผ้าเปียกที่ใช้เช็ดตัว โดยการใช้ผ้าชบุ

น้ าให้เปียกเช็ดถูตามส่วนต่างๆของร่างกายร่วมกับการประคบผิวหนังบริเวณทีเ่ป็นจุดรวมของหลอดเลอืดขนาด
ใหญ่ใต้ผิวหนัง เช่น หน้าผาก ซอกคอ รักแร้ ขาหนีบ และข้อพับต่างเพื่อช่วยให้ถ่ายเทความร้อนจากหลอด
เลือดสู่ผิวหนัง และสู่ผ้าเปียกตามล าดับ  การเช็ดตัวลดไข้ ควรท านานประมาณ 10-20 นาที หรือตามความ
เหมาะสม ควรเปลี่ยนน้ าในอ่างบ่อยๆ เพื่อรักษาอุณหภูมิของน้ าให้อุ่นคงที่ตลอดเวลา หลังการเช็ดตัวลดไข้
ประมาณ 15 นาทีให้วัดอุณหภูมิซ้ า  แบ่งเป็น 3 แบบ คือ  
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  1. เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ าธรรมดา อุณหภูมิ 30-37 องศาเซนเซียส ใช้ในการเช็ดตัวลดไข้ อุณหภูมิ
ร่างกายไม่เกิน 38.2 องศาเซียลเซียส และไม่มีอาการหนาวสั่น  

2. เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ าเย็นจัด อุณหภูมิประมาณ 5 องศาเซลเซียส   ใช้เช็ดตัวลดไข้ในกรณีที่มีไข้สูง
มากๆ เท่าน้ัน หลักการคือความแตกต่างอุณหภูมิร่างกายกับผิวหนัง มีน้ าเป็นตัวกลาง อุณหภูมิน้ าประมาณ 15 
ซ น้ าเย็น: น้ าแข็ง 1:1 

3. เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ าอุ่น อุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียส ใช้เช็ดตัวลดไข้ในกรณีที่มีไข้ร่วมกับ
อาการหนาวสั่น 

 
 
 
อุปกรณ์ 
 
 
 
 
วิธีการเช็ดตัวลดไข้            
1) จัดเตรียมสถานที่ที่จะเช็ดตัว และควรปิดพัดลม ปิดแอร์  
2) ถอดเสื้อผ้า  ปูผ้าเช็ดตัวรองส่วนที่เช็ด เพื่อป้องกันน้ าเปียกที่นอน 
3) ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ าอื่นบิดน้ าให้หมาดพอสมควร เร่ิมเช็ดบริเวณใบหน้า และพักไว้ที่หน้าผาก หรือ

ซอกคอ ท าซ้ า 3-4 คร้ัง  แล้วใช้ผ้าขนหนูเช็ดบริเวณหน้าอกและล าตัว 
4) เช็ดแขนด้านไกลตัวจากปลายแขนเข้าหาต้นแขนและรักแร้ เป็นการเช็ดในลักษณะย้อนรูขุมขน

เพื่อระบายความร้อน ท าซ้ า 3-4 คร้ัง และพักผ้าไว้บริเวณข้อพับแขน หรือ รักแร้ 
5) เช็ดแขนด้านใกล้ตัว โดยท าเช่นเดียวกัน 
6) เช็ดขาด้านไกลตัวจากปลายขาเข้าหาต้นขาและขาหนีบ  3-4 คร้ัง และพักผ้าบริเวณใต้

เขา หรือ ขาหนีบ 
7) เช็ดขาด้านใกล้ตัว โดยท าเช่นเดียวกัน 
8) นอนตะแคง เช็ดบริเวณหลังตั้งแต่ก้นกบขึ้นบริเวณ
คอ ท าซ้ า 3-4 คร้ัง 
9) เช็ดตัวให้แห้ง แล้วใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อย 

************************** 
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การท าความร่างกาย ผู้สูงอายุอัมพฤกษ์ อัมพาต 

การท าความสะอาดร่างกาย ท าให้ร่างกายความสะอาดอย่างทั่วถึง ป้องกันการเกิดโรคทางผิวหนัง  

การนวดเบา ๆ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดของผวิหนัง กล้ามเน้ือบริเวณดังกล่าว อีกทั้งยงัท าใหผู้้สูงอายุ

รู้สึกสบาย อบอุ่นและรู้สึกได้รับความเอาใจใส่เป็นอย่างดี  การดูแลความสะอาดร่างกาย ประกอบด้วย การท า

ความสะอาดปากฟัน การอาบน้ า สระผม การสวมเสื้อผ้า การนวดกระตุ้นการไหลเวียน และการท าเตียง 

การท าความสะอาดปากฟัน  

การท าความสะอาดปากฟันเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยลดการติดเชื้อให้ผู้สูงอายุ ให้ความชุ่มชื้นแก่เยื่อบุช่อง

ปาก ลดการเกิดแผล กลิ่นปาก กระตุ้นความอยากอาหาร และเพิ่มความสุขสบายให้แก่ผู้สูงอายุ ดังน้ันควรมี

การท าความสะอาดปากฟัน ทุกคร้ังหลังตื่นนอน ก่อนนอน และหลังป้อนอาหาร   

อุปกรณ์ ท าความสะอาดให้แก่ผู้สูงอายุ ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หรือน้ ายาบ้วนปาก  ชามรองรับ  

หลักการในการท าความสะอาดปากและฟัน 

1. แปรงฟันทุกซี่ทุกด้าน นาน 5 นาที เพื่อขจัดคราบหินปูน และเศษอาหาร ในเวลาเช้า  หลังอาหารทุกมื้อ 

และก่อนนอน 

2. ผู้สูงอายุที่มีแผลในช่องปาก ไม่สามารถรับประทานอ าห าร

และน้ าทางปากได้ ต้องได้รับการท าความสะอาดปากฟัน ทกุ 

2 ชั่วโมง 

3. ผู้สูงอายุที่ไม่รู้สึกตัว ต้องท าความสะอาดปากและฟันให้เป็น

พิเศษ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ 

ข้ันตอนการท าความสะอาดปากฟัน 

1. กรณีที่ผู้ป่วยแปรงฟันเองได้ แต่มีความล ายากในการใช้มือ 

ให้เพิ่มขนาดของแปรงให้ใหญ่ขึ้น โดยหุ้มด้วยวัสดุ เช่น ฟองน้ า หลอดด้าย งอด้ามจับให้โค้ง เพื่อให้จับได้

ถนัด 

2. จัดท่าผู้ป่วย ดังน้ี 

 ผู้สูงอายุไม่รู้สึกตัว หรือมีปัญหาทางด้านการกลืน ให้จัดท่านอนราบ หนุนหมอนตะแคง

หน้าเข้าหาผู้ดูแล 

 ผู้สูงอายุรู้สึกตัวดี แต่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อาจให้นอนศีรษะสูง หรือหนุนหมอน

ตะแคงหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุส าลักน้ าลงปอด และการตะแคงหน้าจะช่วยให้

น้ าไหลออกปากได้ง่าย 

3. คลี่ผ้าเช็ดตัวคลุมใต้คางถึงอก เพื่อป้องกนัน้ าหกเปื้อนเสื้อผ้าและที่นอน 
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4. ใช้กระบอกฉีดยาดูดน้ าฉีดล้างเข้าไปในช่องปาก กระพุ้งแก้ม และฟัน ให้น้ าไหลออกมาลงชามที่รองไว้ 

หากผู้สูงอายุรู้สึกตัว ให้ผู้สูงอายุบว้นปากด้วยน้ าสะอาด และบ้วนทิ้งในชาม 

5. ตรวจดูสภาพของปาก ลิ้น ฟันและเหงือก เพื่อประเมินสภาพ 

6. ใช้แปรงสีฟัน แปรงฟัน และลิ้นให้ทั่ว ให้ผู้สูงอายุบ้วนปากด้วยน้ าสะอาดให้หมด  

7. กรณีผู้สูงอายุสวมใส่ฟันปลอม  

1)  ถอดฟันปลอมออก ใส่กระดาษเช็ดปาก วางในชามรูปไต และน าไปล้างสะอาด เพื่อขจัด

เศษอาหารที่ติดฟันปลอมออก ห้ามใช้น้ าร้อน เพราะจะท าให้ฟันปลอมบอเบี้ยวเสียรูปทรง 

2) แปรงฟันปลอมด้วยแปรงสีฟันชนิดขนอ่อน และยาสีฟัน 

3) ล้างด้วยน้ าสะอาดจนหมด และน าไปใส่ให้ผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุนอนหลับ ให้เก็บฟัน

ปลอมไว้โดยแช่ในน้ าสะอาด โดยแช่ใหท้่วม เพื่อป้องกันการแห้งและบิดงอเสยีรูปทรง  

 

การอาบน้ าผู้ป่วยบนเตียง 

การอาบน้ าเป็นสิ่งที่บุคคลกระท าเป็นกิจวัตรประจ าวัน  เพื่อท าความสะอาดร่างกาย ลดการสะสมของ

สิ่งสกปรกและเชื้อโรค กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต และเพิ่มความสุขสบายให้ผูสู้งอายุ  ผู้ดูแลจึงควรอาบน้ า

ให้ผู้สูงอายุอย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง เช้า เย็น  

หลักการอาบน้ า 

1. ไม่เปิดเผยร่างกายผู้สูงอายุโดยใช้ผา้คลุมร่างกายผู้สูงอายุ ขณะอาบน้ า 

2. พูดคุยกับผู้สูงอายุขณะอาบน้ า และสังเกตถึงความผิดปกติของผวิหนังของผู้สงูอายุ 

3. จัดท่าให้ผู้อยู่ในท่าที่สบาย และผู้ดูแลอยู่ในท่าที่ถูกตอ้งตามหลกัการทรงตัว 

4. ถอดเสื้อผ้าผู้สูงอายุในด้านไกลตัวของผู้ดูแลออกก่อนที่จะอาบน้ า และสวมเสื้อผ้าด้านใกล้ตัว

ผู้ดูแลก่อน หลังจากที่อาบน้ าผู้สูงอายุเสร็จ 

5. จัดเตรียมผ้าเช็ดตัวไว้ 2 ผืน เพื่อส าหรับรองวัยวะที่จะท าความสะอาด 1 ผืน และ ใช้เช็ดตัวให้

แห้งอีก 1 ผืน 

6. จัดเตรียมผ้าถูตัวไว้ 2 ผืน โดยที่ผืนหน่ึง ใช้ส าหรับชุบน้ าหมาด เพื่อท าให้ผิวหนังเปียก และใช้

ส าหรับเช็ดสบู่ออก อีกผืนหน่ึงใช้ส าหรับฟอกสบู ่

7. ผ้าถูตัวที่ใช้ฟอกสบู่ให้วางไวท้ี่กลอ่งสบู ่ไม่ใส่ไวใ้นอ่างน้ าเพราะจะท าให้น้ าในอ่างเปื้อนสบู่ 

8. เมื่อเช็ดร่างกายส่วนใดส่วนหน่ึงเสร็จ ให้เปลี่ยนน้ าและซักผ้าถูตัวทุกคร้ัง  
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9. การเช็ดส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้สูงอายุต้องเช็ด

เข้าหาหัวใจ 

10.  ในการฟอกสบู่ที่ผิวหนังของผู้สูงอายุต้องถูวน

เป็นวงกลม  เพื่อช่วยให้สิ่งสกปรกหลดุออกได้ดี 

อุปกรณ์ 

1. ถุงมือ  ผ้าถูตัว 2 ผืน  ผ้าเช็ดตัว 2 ผืน 

2. สบู่พร้องกล่องใส่สบู่  แชมพู  ของใช้ส่วนตัวของ

ผู้สูงอายุ เช่น โลชั่น แป้ง หวี  

3. อ่างน้ า ที่ใส่น้ าประมาณ  คร่ึงอ่าง หรือ 2/3  ถังรองน้ า 

4. เสื้อผ้าชุดใหม่ และผ้าปูที่นอน  ผ้ายางขวางเตียง และผ้าขวางเตียง ผืนใหม่ 

ข้ันตอนการอาบน้ า  

1. เตรียมอุปกรณ์การอาบน้ าให้พร้อมและน ามาไว้ที่เตียง ปิดพัดลม ประตูหรือหน้าต่าง และกั้นม่าน
ให้มิดชิด 

2. ล้างมือให้สะอาด และใส่ถุงมือให้พร้อม  เลื่อนตัวผู้สูงอายุเข้ามาใกลผู้้ดูแล 
3. คลุมผ้าห่มบนตัวผู้สูงอายุ และคลุมผ้าเช็ดตวับนผ้าห่มบริเวณหน้าอกของผู้สงูอายุ 
4. ท าความสะอาดปากฟันให้แก่ผู้สูงอายุดังกล่าวขา้งต้น  

5. เลื่อนตัวผู้ป่วยให้อยู่ชิดข้างเตียงข้างที่ผู้ดูแลยืน
อยู่ หนุนหมอนหรือไขหัวเตียงให้สงู 
ถอดเสื้อผ้าออก โดยถอดเสื้อจากแขนด้านไกลตัวออก
ก่อน หากผู้สูงอายุมีปัญหาของแขน ให้ถอดเสื้อด้านที่
ดีก่อน 
 
6. ใช้ผ้าถูตัวชุบน้ าบิดพอหมาด แล้วพันมือเป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วเหน็บชายผ้าใหเ้รียบร้อย  
7. เช็ดตาของผู้สูงอายุก่อนโดยใช้มุมผ้าด้านหน่ึงเช็ดบริเวณเปลือกตา จากหัวตาไปหางตา และ

เปลี่ยนอีกมุมหน่ึงเช็ดตาอีกข้างหน่ึง 
8. ใช้ผ้าถูตัวชุบน้ าบิดพอหมาด เช็ดบริเวณหน้าผาก แก้ม จมูก รอบปาก คอ  ใบหู หลังหู หลังจาก

น้ันใช้ผ้าถูตัวที่ฟอกสบู่เช็ดบริเวณใบหน้า คอ และหู อย่างนุ่มนวล  
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9. ใช้ผ้าถูตัวผืนแรกชุบน้ าบิดพอหมาด เช็ดให้ทั่วจนหมด
ฟองสบู่ หลังจากน้ันใช้ผ้าเช็ดตัวที่ เตรียมไว้อีกผืนหน่ึงซับให้
แห้ง(หมายเหตุ ควรสอบถามความชอบของผู้สูงอายุในการใช้
สบู่ล้างหน้า) 
10. เลื่อนผ้าเช็ดตัวให้มาอยู่ใต้ผ้าห่ม คลุมบริเวณหน้าอกและ
ท้อง  
 
11. ใช้ผ้าถูตัวชุบน้ าบิดพอหมาดเช็ดบริเวณหน้าอก สะดือ 
ท้อง และขาหนีบ โดยเฉพาะบริเวณใต้เต้านมของผู้สูงอายหุญิง 
ใช้ผ้าถูตัวที่ฟอกสบู่ถูให้ทั่วบริเวณดังกล่าวอีกคร้ัง หลังจากน้ัน 

เช็ดสบู่ออกจนสะอาดด้วยผ้าถูตัวผืนแรก ซับให้แห้ง 
12. เปลี่ยนน้ าหลังจากที่เช็ดสบู่ออกจนสะอาด 
13. ใช้ผ้าเช็ดตัวรองใต้แขนด้านไกลตัวให้ผู้สูงอายุช่วยยกแขนขึ้น ถ้าท าได้ หากท าไม่ได้ให้ผู้ดูแลจับ

แขนผู้สูงอายุยกขึ้น เช็ดแขนจนถึงรักแร้ด้วยผ้าถูตัวที่ชุบน้ าบิดพอหมาด เช็ดด้วยผ้าถูตัวที่ฟอกสบู่
ให้ทั่วหลังจากน้ัน เช็ดออกด้วยผ้าถูตัวผืนแรก ซับให้แห้งดว้ยผา้เช็ดตัว  

14. ท าซ้ ากับแขนด้านใกล้ตัว โดยใช้ผ้าเช็ดตัวรองใต้แขนด้านใกล้ตัวและเช็ดให้สะอาด เช่นเดียวกับ
แขนด้านไกลตัว 

15. แช่มือทีละข้างหรือทั้งสองข้างในอ่างน้ า ฟอกสบู่ให้ทั่วทั้งน้ิวมือและตามซอกน้ิวมือ ล้างให้สะอาด 
ซับน้ าให้แห้งด้วยผ้าเช็ดตัว 

16. ท าการเปลี่ยนน้ าหลังจากที่ท าการแช่มือเสร็จ 
17. เลื่อนผ้าห่มมาคลุม ปิดรอบต้นขาให้มิดชิด 
18. ปูผ้าเช็ดตัวในขาด้านไกลตัว เช็ดขาจนถึงโคนขาด้วยผ้าถูตัวที่ชุบน้ าบิดพอหมาด และเช็ดด้วยผา้ถู

ตัวที่ฟอกสบู่ให้ทั่ว หลังจากน้ันเช็ดสบู่ออกด้วยผ้าถูตัวผนืแรกอีกคร้ังจนสะอาด ซับน้ าให้แห้งด้วย
ผ้าเช็ดตัว 

19. ปูผ้าเช็ดตัวในขาด้านใกล้ตัว ท าเช่นเดียวกับขาด้านไกลตัว 
20. แช่เท้าทั้งสองข้างหรือทีละข้างลงในอ่างน้ าฟอกสบู่บริเวณเท้า ส้นเท้า และซอกน้ิว หลังจากน้ัน

ล้างให้สะอาด ซับให้แห้ง 
21. เปลี่ยนน้ าหลังจากแช่เท้าเสร็จ 
22. ผู้ดูแลเดินไปด้านตรงข้ามของเตียงผู้สูงอายุ พลิกตะแคงตัวผู้สูงอายุเข้าหาตัว เปิดผ้าห่มด้านหลัง

ออก วางผ้าเช็ดตัวตามยาวบริเวณ คอ หลัง เอว ตะโพก และก้นกบ เช็ดบริเวณหลังด้วยผ้าถูตัว
ชุบน้ าบิดพอหมาด และเช็ดด้วยผู้ถูตัวที่ฟอกสบู่ให้ทัว่ หลังจากน้ันเช็ดฟองสบู่ออกด้วยผ้าถูตัวผนื
แรก ซับให้แห้งด้วยผา้เช็ดตัว 
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23. ทาแป้งบริเวณหลัง และท าการนวดหลัง 
24. ให้ผู้สูงอายุนอนหงาย ทาแป้งตามขั้นตอนการเช็ดตัว โดยใช้ผ้าปูรองทุกส่วนของร่างกาย ใช้

ผ้าเช็ดตัวปูบนหมอนที่นอนแล้วหวผีมใหแ้ก่ผูสู้งอายุ 
25. เปลี่ยนผ้าปูที่นอนและผ้าอื่นๆ ตามความจ าเป็น 
26. จัดท่านอนให้ผู้สูงอายุในท่าที่สบาย ห่มผ้าให้ตามที่ผู้สูงอายุต้องการ หากผู้สูงอายุไม่ห่มให้พับผ้า

ห่มวางไว้ปลายเตียง 
27. น าเคร่ืองใช้ทั้งหมดไปท าความสะอาดและเก็บเข้าที่ เดิม ดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณโต๊ะข้างเตียง

ผู้สูงอายุ เก็บของให้เรียบร้อย เหยือกน้ า และแก้วน้ าล้างให้สะอาด 
 

ข้ันตอนการนวดหลัง  เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด เพิ่มความสุขสบายให้ผู้สูงอายุ  กระท าหลังจาก

อาบน้ าให้ผู้สูงอายุเสร็จแล้ว ประกอบด้วย 4 ท่า คือ  

1. ท่า Stroking วางฝ่ามือทั้งสองข้างบริเวณก้นกบ โดยวางไว้คนละด้านของแนวกระดูกสัน

หลัง และให้ปลายน้ิวชี้ไปทางด้านศีรษะผู้สูงอายุ ลงน้ าหนักที่ปลายน้ิว ค่อยๆลูบขึ้นไปขนานกับแนวกระดูกสัน

หลังจนถึงต้นคอ แล้วลงน้ าหนักที่ฝ่ามือวกกลับมาลงตามไหล่ ต้นแขน สีข้างและบริเวณตะโพก ท า 3 คร้ัง  

 

 

 

 

2. ท่า Kneading  วางฝ่ามือทั้งสองข้างที่ไหล่ด้านไกลตัว ใช้มือกวาดรวบเน้ือให้เข้ามาอยู่ในอุ้ง

มือระหว่างน้ิวหัวแม่มือและน้ิวทั้งสี่ทีละมือ บีบและคลายสลับกันพร้อมกับเลื่อนมือลงมาตามแนวด้านข้างของ

ล าตัว ตะโพก แล้ววกขึ้นไปตามด้านข้างของล าตัว จนถึงด้านใกล้ตัว โดยไม่ยกมือขึ้นเลย ท า 3 คร้ัง  จากน้ันใช้

มือหน่ึงบีบกล้ามเน้ือต้นคอ ขณะเดียวกันมืออีกข้างหน่ึงบีบกล้ามเน้ือตามแนวกระดูกสันหลัง เร่ิมจากคอมาถึง

ก้นกบ ท าเช่นน้ี 3 คร้ัง 

3. ท่า Hackingใช้สันมือทั้งสองข้างสับ สลับกันเร็วๆ โดยใช้แรงสับเกิดจากข้อมือของผู้ท า เวลา

สับให้สันมือขวางกับใยของกล้ามเน้ือ โดยเร่ิมจากไหล่ด้านไกลตัว ท าตามแนวเดียวกับวิธีที่ 2 มาจบที่หัวไหล่

ด้านใกล้ตัว ท าเช่นน้ี 3 คร้ัง 

4. ท่า Clapping  ห่อมือให้ปลายน้ิวชิดกันทั้ง 5 น้ิว ตบเบาๆ สลับกับโดยขวางใยกล้ามเน้ือ ท า

ตามแนวเดียวกับ วิธีที่ 3  ท าเช่นน้ี 3 คร้ัง 
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5. ท าท่า Stroking  อีก 3 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการสระผม 

1) จัดให้ผู้สูงอายุนอนทแยงกับเตียงเล็กน้อย ศีรษะอยู่ริมเตียงและไม่หนุนหมอน ถ้านอนราบ

ไม่ได้ให้นอนหนุนหมอน 

 

2) ม้วนผ้าเช็ดตัวตามขวางให้สามารถสอดเข้าใต้ต้นคอผู้สูงอายุได้ ม้วนชายผ้ายางตามขวาง 1-2 

รอบก่อน แล้วม้วนตามยาวเข้าหากันทั้งสองข้าง (ในกรณีใช้ผ้ารองสระผมส าเร็จรูปให้ รองใต้ต้นคอแล้วโอบ

ปลายผ้ายางมาทางหน้าอก) 

3) สอดปลายข้างที่ม้วนตามขวางเข้าใต้ศีรษะ โดยวางบนผ้าเช็ดตัวบริเวณต้นคอผู้สูงอายุ โอบ

ปลายบนของผ้ายางและชายผ้าเช็ดตัวมาทางหน้าอก ส่วนปลายล่างของผ้ายางใสไ่ว้ในถังทีร่องรับน้ า 

4) ใช้ส าลีอุดหูทั้งสองข้างของผู้สงูอายุ คลี่ผ้าห่มคลุมตัว น าผ้าเช็ดตัวอีกผืนคลุมบนหน้าอกใหป้ดิ

ถึงไหล่ ใช้หวี่ซี่ห่างๆสางผมให้ทัว่ศีรษะ 

5) ท าการสระผม โดยค่อยๆราดน้ าให้ทั่วศีรษะจากด้านหน้าไปด้านหลัง โดยใช้มือข้างหน่ึงกั้นไว้ 

เทน้ ายาสระผมใส่ฝ่ามือขยี้ให้เป็นฟอง ลูบให้ทั่วศีรษะ 
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6) ใช้ปลายน้ิวนวดหนังศีรษะเบาๆ เป็นวงกลมให้ทั่ว ล้างผมและหูด้วยน้ าให้สะอาด สระผมจน

สะอาด คร้ังสุดท้ายใช้น้ิวมือนวดบริเวณรอยต่อโคนผมกับผิวหนังให้รอบศีรษะ แล้วล้างผมให้สะอาด บีบผม

เบาๆ เพื่อไล่น้ าออกจากผม 

7) หยิบส าลีที่หูและผ้าปิดตาออก ใช้ผ้าเช็ดตัวที่ปดิหน้าอก เช็ดหน้าผาก ใบหู และผมให้แห้ง 

8) ปลดผ้ายางใส่ลงในถังที่รอง น้ า คลี่

ผ้าเช็ดตัวที่รองต้นคอปูบนหมอน เลื่อนตัวผู้สูงอายุขึ้นนอน

บนหมอน และจัดท่าให้สบาย เป่าผมให้แห้ง หวีหรือแปรง

ผมให้เรียบร้อย และทาแป้งที่หน้า 

ข้ันตอนการปูผ้าปูที่นอนขณะมีผู้สูงอายุนอนอยู่ 

1) เดินข้ามไปด้านตรงข้ามตู้ข้างเตียง ร้ือ

ชายผ้าปูที่นอนออกจากใต้ที่นอนตั้งแต่หัวเตียงถึงปล าย

เตียง โดยใช้มือข้างหน่ึงยกที่นอน อีกมือดึงผ้าปูออก และพลิกตัวผู้สูงอายุตะแคงเข้าหาตัวผู้ดูแล จัดให้นอนใน

ท่าสบาย  ยกราวกั้นเตียงขึ้น 

2) เดินกลับมาด้านตู้ข้างเตียง ร้ือชายผ้าต่อจากเดิมมาจนหมด ให้ผู้สูงอายุนอนไมห่นุนหมอน

ชั่วคราว ใช้ผ้าชุบน้ าพอหมาดเช็ดหมอน และเปลี่ยนปลอกหมอนใหม่ 

3) ม้วนผ้าขวางเตียงให้ชิดตัวผู้สงูอายุมากทีสุ่ด 

4) ให้ผ้าชุบน้ าพอหมาดเช็ดบนผ้ายางขวางเตียง และตลบกลับไปกลับมาให้ชิดตัวผู้ สูงอายุมาก

ที่สุด ให้ชายผ้าอยู่กึ่งกลางที่นอน 

5) ม้วนผ้าปูที่นอนเช่นเดียวกัน ใช้ผ้าชุบน้ าพอหมาดเช็ดบนปลอกที่นอน 

6) ปูผ้าปูที่นอนที่ละคร่ึงเตียงท ามุมหรือมัดมุมให้เรียบร้อย ปูผ้ายางและเหน็บ (ถ้าใช้ของเดิมให้

ดึงผ้ายางออกมาปูและเหน็บ) ปูผ้าขวางเตียงและเหน็บให้ตึง 

7) พลิกตัวผู้สูงอายุให้นอนหงายแล้วพลิกกลับมานอนตะแคงด้านที่ปผู้าใหม่ ยกราวเตียงขึ้น 

8) เดินไปด้านตรงข้ามร้ือผ้าออกเบาๆ ทิ้งในถุงผ้าเปื้อน 

9) ปูที่นอนทีละชั้นตามล าดับให้เรียบตึง และพับผ้าห่มไวป้ลายเตียง ถ้าผู้สูงอายยุังไม่หม่ 

10) จัดให้ผู้สูงอายุนอนในท่าที่สบาย และยกราวกั้นเตียงขึ้น 

11) เช็ดรอบเตียงจากหัวเตียงไปปลายเตียง จนถึงหัวเตียงด้านโต๊ะข้างเตียง เช็ดโต๊ะข้างเตียง 

พร้อมจัดของให้เรียบร้อย เก็บอุปกรณ์ ถอดถุงมือ และล้างมือ 

****************************************** 
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การป้องกันข้อติด กล้ามเน้ือลีบ 

ผู้สูงอายุนอนติดเตียงที่นอนนานๆ ไม่มีการขยับหรือเคลื่อนไหว ท าให้ร่างกายอ่อนแอ เกิดข้อติดแขง็
ผิดรูปได้และถ้าข้อติดแขง็มากจะท าให้เจ็บปวดรุนแรง ซึ่งสามารถป้องกันได้ โดย  การท ากายภาพบ าบัด 
บริหารการเคลื่อนไหวของข้อ (แบบมีคนท าให้) ดังน้ี 

1. การเคลื่อนไหวข้อส่วนแขน    
1.1 การยกแขนข้ึน – ลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 การกางแขนออก และหุบแขนเข้า 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริม่ตน้ ผูดู้แลจับ

ขอ้มือ 

ค่อยๆยกแขนผูป่้วย

ลง 

ยกแขนผูป่้วยขึน้ ยกแขนผูป่้วยจนถึงเหนือ

ศีรษะ 
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1.3 การงอข้อศอกเข้า และเหยียดออก 

 
 

1.4 กระดกข้อมือข้ึน – ลง  
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1.5 การก าน้ิวมือเข้า และเหยียดน้ิวมือออก  

 
1.6 การกระดกน้ิวโป้งข้ึน และลง  

 
 
 
 



37 
 

 
 

2. การบริหารส่วนขา 
 2.1 การงอขาเข้าและเหยียดขาออก ของข้อสะโพกและข้อเข่า 
 
 
 
 
 
 

 2.2 การหมุนข้อสะโพกเข้า และหมุนข้อสะโพกออก 
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 2.3 การกางขาออก และหุบขาเข้าของข้อสะโพก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4 การกระดกข้อเท้าข้ึน และลง 
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 2.5 การหมุนปลายเท้าผู้ป่วยเข้า และออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การดูแลเพ่ือป้องกันการเกิดปอดอักเสบ ผู้ดูแลควรฏิบัติดังน้ี 
 

1. ท าความสะอาดภายในช่องปาก และฟัน เพื่อลดความหมักหมมของเชื้อโรค อย่างน้อยวันละ 2 
คร้ัง กรณีผู้สูงอายุที่เจาะคอ เพื่อช่วยหายใจ ควรท าความสะอาดท่อเหล็กภายใน โดยถอดมาล้างและต้ม วัน
ละ 1-2 คร้ังหรือเมื่อมีเสมหะอุดตันมากๆ โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

  1.1  ข้ันเตรียมอุปกรณ์  ได้แก่ หม้อต้มท่อ ชามหรือถ้วยส าหรับล้างท่อ น้ ายาล้างจาน หรือ
น้ าสบู่ ไม้พันส าลีพันด้วยก๊อซหรือแปรงล้าง ถุงมือปราศจากเชื้อ ถุงมือสะอาด 

  1.2  ข้ันตอนการท าความสะอาดท่อหลอดลมคอชนิดโลหะ มีดังน้ี   
1) ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ าสบู่ 
2) ใช้มือข้างหน่ึงจับท่อชั้นใน มืออีกข้างหมุนปุ่มล็อกขึ้นด้านบน เปิดล็อก จับ

ปีกท่อชั้นในแล้วดึงท่อออกตามแนวโค้งของท่อ 
3) น าท่อชั้นในล้างออกด้วยน้ าสะอาดให้มากที่สุด จากน้ันแช่ในชามหรือถ้วย

ส าหรับล้างท่อ แช่น้ าเกลือส าหรับล้างแผลหรือน้ าต้มสุก หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ นาน 5 นาที เพื่อให้
ละลายเสมหะที่ติดอยู่ในท่อหลุดออกมาใหห้มด 

4) น าท่อชั้นในล้างให้สะอาดทั้งด้านนอกและ ด้านในใช้ไม้พันส าลีที่พันด้วย
ก๊อซ หรือแปรงล้างสอดเข้าไปล้างขัดเสมหะที่ติดอยูห่ลดุออกให้หมด ด้วยน้ ายาล้างจานหรือน้ าสบู่  

5) น าท่อชั้นในไปต้มในน้ านาน 15-20 นาที แล้วทิ้งไว้ให้เย็น 
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6) ล้างมือให้สะอาด ใส่ถุงมือปราศจากเชื้อ หยิบท่อชั้นในใส่ก๊อซ ปราศจาก
เชื้อ หรือ  ชุดท าแผล  

7) ใช้มือข้างหน่ึงจับท่อชั้นนอก มืออีกข้างจับปีกท่อชั้นใน สลัดเบาๆ ให้น้ าที่
ติดค้างในท่อออกให้หมด สอดท่อชั้นในตามความโค้งของท่อ ชั้นนอก ปิดล็อกให้ถูกต้อง โดยหมุนปุ่มล็อกกลบั
ลง 

2. ดูแลให้ผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหว เช่น พลิกตะแคงตัว พยุงน่ังอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง 
 3. ดูดเสมหะ ในกรณีไม่สามารถบ้วนออกมาได้  
     3.1 ใช้ลูกยางแดงดูดเสมหะ ในจมูก ปาก และคอ อย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง ซึ่งในการท าต้องทิ้งช่วง
ห่างจากการรับประทานอาหารอย่างน้อย 1.30 - 2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการส าลักอาหารหรืออาเจียนออกมา  
   ข้ันตอนในการดูดเสมหะด้วยลูกยางแดง  
   1) จัดให้อยู่ในท่านอนหงาย หันหน้าไปด้านใดด้านหน่ึงเพื่อไม่ให้ส าลักจากการดูดเสมหะ 
  2) บีบลูกยางแดงให้แฟบ สอดทางปลายแหลม
เข้าไปทางจมูกไม่ต้องลึกมาก  
(ดังภาพ)  
  3) ปล่อยลูกยางออกช้าๆ เพื่อให้เสมหะเข้ามาใน
ลูกยางแดง 
  4) ดึงลูกยางแดงออกและบีบน้ ามูกและเสมหะลง
ในทิชชูหรือภาชนะที่เตรียมไว้ 
  5) ดูดอีกข้างหน่ึงตามวิธีที่กล่าวมาข้างต้น 
  6) ล้างท าความสะอาดลูกยางแดงด้วยน้ าอุ่น โดยบีบลูกยางแดงใหแ้ฟบ หลังจากน้ันปล่อยลกู
ยางออก เพื่อให้น้ าอุ่นเข้าไปในลูกยางแดง จากน้ันบีบลูกยางแดงปล่อยน้ าทิ้งออกไป ท าเช่นน้ีสลับกันไปจนกวา่
ลูกยางแดงจะสะอาด  
  7) น าลูกยางแดงที่ล้างสะอาดแล้วมาดูดที่ปาก และล าคอ ตามล าดับ  
  
 

ข้อแนะน าเพิ่มเติม 

 การจับท่อหลอดลมคอช้ันใน ห้ามจับบริเวณก้านท่อเหล็กให้จับบริเวณปีก

ท่อ เพื่อป้องกันน าเช้ือโรคเข้าสู่ร่างกาย 

 การท าความสะอาดท่อหลอดลมคอ ควรท าอย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง หรือ

บ่อยเท่าที่จ าเป็น 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ORW5vtmv79-32M&tbnid=wPp4BOWAJpt65M:&ved=0CAcQjRw&url=http://rugdek.com/baby-nose-cleaning/&ei=FkwzVIq7KNaSuASmioDYDQ&bvm=bv.76943099,d.c2E&psig=AFQjCNEreoM9zM4XQQ5Lg1cWbf6mOzJhAw&ust=1412734195258072
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3.2 ในผู้ที่เจาะคอเพื่อช่วยหายใจ โดยควรดูดเสมหะเม่ือมีข้อบ่งช้ี ดังน้ี 

✓ หายใจมีเสียงเสมหะ 
✓ หายใจหอบ หายใจล าบาก ใช้แรงในการหายใจมากข้ึน 
✓ ไอบ่อยมีเสียงเสมหะ 
✓ ผู้สูงอายุร้องขอให้ดูดเสมหะ 
✓ ก่อนให้อาหารทางสายยาง  

 
ข้ันตอนการดูดเสมหะ  
1. จัดท่าศีรษะสูง 45 องศา  
2. ล้างมือเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ 
3. ใช้ส าลีชุบแอลกอฮอลล ์70 % เช็ดบริเวณปลายหลอดแก้วรูปตวัวายทีต่่อจากสายดูดเสมหะของเคร่ืองดดู

เสมหะและวางไม่ให้สายสัมผสัโดนวัสดุอยา่งอื่น เพื่อป้องกันการติดเชื้อ 
4. เตรียมสายยาง โดยใช้มือฉีกตามรอยปรุของถงุพลาสติกชั้นนอกอยา่ให้โดนถุงหุ้มด้านใน 
5. หยิบสายยางอย่างระมัดระวัง โดย 
        5.1 ใช้มือข้างที่ถนัดสวมถุงมือสะอาดปลอดเชือ้ ส่วนมืออีกข้างจับถุงพลาสติกดา้นนอกที่หุ้ มสายยาง  
        5.2 ใช้มือข้างที่สวมถุงมือปราศจากเชื้อค่อยๆ หยิบสายยางออกใหพ้้นถุงและรวบปลายสายไว้ในมือ  
        5.3 ใช้มือข้างที่ไม่ใส่ถุงมือจับสายต่อกับเคร่ืองดูดเสมหะ และมือข้างที่สวมถงุมือจับปลายสายดูดเสมะ

ต่อเขากับสายจากเคร่ือง ระวังอย่าให้สายไปสัมผัสกบัสิ่งใดเด็ดขาด  
6. สอดสายยางดูดเสมหะผ่านเข้าช่องทางเดินหายใจที่ต้องการดูดเสมหะ 
7. เร่ิมดูดเสมหะโดยใช้น้ิวหัวแม่มือข้างที่ไม่สวมถุงมือปิดปลายหลอดแกว้รูปตัววายหรือท่อพลาสตกิถ้าเปน็

ชนิดไม่มีแรงดูดสุญญากาศ ปล่อยมือที่หักหรือพับสาย ขณะเดียวกันมือข้างที่สวมถุงมือ หมุนสายยาง
ลักษณะ 360 องศา ขณะค่อยๆ ดึงสายยางขึ้นเพื่อให้การดูดเสมหะมีประสิทธิภาพสูงสุดใช้เวลาในการ
ดูดแต่ละคร้ังอย่างเหมาะสม (ไม่ควรนานเกิน 10-12 วินาทีต่อคร้ัง ผู้ดูดเสมหะอาจกลั้นหายใจขณะดูด
เสมหะด้วยก็ได้ และในแต่ละคร้ังควรห่างกันอย่างน้อย 20-30 วินาที เพื่อป้องกันการเกิดภาวะข าด
ออกซิเจน) 

8. กรณียังมีเสมหะค้างให้ดูดเสมหะซ้ าอีกคร้ัง  
9. ขณะดูดเสมหะสังเกต สี ลักษณะของเสมหะ และอาการของผู้สูงอายุ 
10. หลังเลิกดูดเสมหะ ล้างสายเคร่ืองดูดเสมหะ โดยวิธีดูดน้ าสะอาดในขวดที่เตรียมไวจ้ากน้ันปิดเคร่ือง ปลด

สายยางและถอดถุงมืออย่างถูกวิธีใสภ่าชนะที่เตรียมไว ้
11. เช็ดท าความสะอาดหลอดแก้วรูปตวัวายดว้ย แอลกอฮอลล์ 70 % 
12. กรณีถอดท่อหลอดลมคอชั้นใน ออกท าความสะอาดใส่ชามรูปไตล้างผงซักฟอกให้สะอาดแล้วต้ม 30 

นาที หลังจากสะอาดปลอดเชื้อและเย็นแลว้ใหน้ ามาใส่ล๊อกใหเ้รียบร้อยกนัหลุด  
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4. ป้องกันการส าลัก โดย 
o ท าความสะอาดช่องปากอย่างน้อยทุก 8 ชั่วโมง หรือเมื่อช่องปากสกปรก 
o จัดให้อยู่ในท่าศีรษะสูงอย่างน้อย 30-45 องศา  
o ตรวจสอบต าแหน่งของสายให้อาหารให้อยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้องอย่างสม ่าเสมอ  
o ประเมินปริมาณอาหารที่เหลือในกระเพาะอาหารก่อนให้อาหารทางสายยางทุกคร้ัง ถ้าเหลือ

มากกว่า 50 มิลลิลิตร ให้เลื่อนการให้อาหารมื้อน้ัน ๆ ออกไปอีก 1 ชั่วโมง  
  
 5. ฝึกบริหารการหายใจ ท าให้ลมเข้าปอดได้ดี การระบายอากาศออกจากถุงลมดีขึ้น ลดการคั่งของ
คารบ์อนไดออกไซด์ในถุงลมปอด ท าให้เหน่ือยน้อยลงเมื่อมีกิจกรรมต่างๆ 
  
ท่าที่ 1 ท่าหายใจโดยใช้กล้ามเน้ือท้อง 
  ประโยชน์ การบริหารการหายใจโดยใช้กล้ามเน้ือหน้าท้องหรือกระบังลมเป็นการหายใจที่ใช้
ก าลังน้อยที่สุด และได้ลมเข้าออกจากปอดมากทีสุ่ด  
 การเตรียมตัวข้ันต้น อยู่ในท่านอนหงาย วางต้นแขนทั้งสองข้างแนบล าตัว วางมือบนหน้าอกและหน้า
ท้อง งอเข่าทั้งสองข้างขึ้นในท่าที่สบาย 

1. การฝึกหายใจเข้า  โดยให้

สูดหายใจเข้าลึกๆ  ทางจมูกให้หน้าท้องป่อง

ออก หัดท าอย่างน้ี 2-3 คร้ังจนช านาญ ถ้า

หายใจถูกต้อง หน้าท้องจะป่องออกและหน้าอก

จะมีการเคลื่อนไหวน้อยมาก โดยเฉพาะส่วนบนสังเกตจากการยกขึ้นของมือทัง้สองที่วางทาบไว้ 
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2. การฝึกหายใจ

ออก ผ่อนลมหายใจออกเบาๆ ผ่าน

ทางไรฟันในขณะที่ ริมฝีปากเผย

ออกเพียงเล็กน้อย ให้ระยะเวลา

ของการหายใจออกเป็นประมาณ 3 

เท่าของระยะเวลาหายใจเข้า จะเห็นว่ามือที่วางทาบอยู่บนหน้าท้องเคลื่อนลง ถ้าหายใจถูกต้อง หน้าท้องจะยบุ

ลง ส่วนมือที่วางอยู่บนหน้าอกจะเคลื่อนไหวน้อยมาก ควรหัดท าแบบน้ีซ้ าหลายๆ คร้ัง จนแน่ใจว่าสามารถ

หายใจเข้าและออกโดยวิธดีังกลา่วซึ่งการหายใจดังกล่าวน้ีจะใช้ในทุกท่าของการบริหารที่จะท าต่อไป  

 
ท่าที่ 2 ท่าหายใจโดยใช้กล้ามเน้ือทรวงอกด้านข้าง 
ประโยชน์ ช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวทรวงอกใหม้ากขึ้น และช่วยในการขับเสมหะ  
 ข้ันตอนการท า  
 1.วางฝ่ามือทั้ง 2 ข้างลงบนสีข้างของทรวงอกส่วนล่าง  
 2.หายใจเข้าและหายใจออกโดยวิธีการดังกล่าว  ให้
บริเวณทรวงอกและ ชายโครงส่วนล่างโป่งออกในช่วงหายใจเขา้
และยุบลงให้มากที่สุด ในช่วงหายใจออกเมื่อช านาญแล้วใช้มือ
กดเบาๆ เพื่อให้กล้ามเน้ือได้ออกแรงมากขึ้น ขณะหายใจเข้า
และเพื่อให้ลมออกจากปอดส่วนล่างให้มากที่สุดในขณะหายใจ
ออกการวางมือลงบนสีข้างของทรวงอกส่วนล่างเพื่อฝึกการ
หายใจทรวงอก  
                                                                         ที่มา ; ดลรวี ลีลารุ่งระยับ (2555) หน้า 147 
ท่าที่ 3 ท่าหายใจโดยใช้กล้ามเน้ือทรวงอกส่วนบน 
  ประโยชน์ เพื่อให้ลมออกจากส่วนน้ีให้มากที่สุด และให้ทรวงอกส่วนบนแข็งแรงขึ้นท่าน้ี
เหมาะส าหรับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตีบเร้ือรังจนมีหน้าอกโป่งพองออกมา เช่น ผู้ที่เป็นโรคหืด หรือถุงลมโปง่
พองเร้ือรัง เป็นต้น 

ข้ันตอนการท า (ดลรวี ลีลารุ่งระยับม 2555; หน้า 147) 
  1. วางมือบนหน้าอกใต้กระดูกไหปลาร้า และใช้
ปลายน้ิวมือกดเบาๆ 
  2. หายใจเข้าให้อกส่วนบนขยายตัวดันน้ิวมือขึ้น ไม่
ควรเกร็งไหล่ ปล่อยให้ไหล่หย่อนตามปกติ หายใจเข้าแล้วกลั้นไว้ 1-2 
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วินาที แล้วจึงหายใจออก ขณะที่หายใจออกให้ทรวงอกส่วนน้ียุบลงให้มากที่สดุเท่าที่จะท าได้ โดยใช้มือกดชว่ย
การวางมือที่ใต้ไหปลาร้าเพื่อฝึกการหายใจทรวงอก 
 ท่าที่ 4 การฝึกการหายใจแบบเป่าปาก 
ประโยชน์ เพื่อลดภาวะตีบหรือเกร็ง ลดอาการหอบเหน่ือย และช่วยการผ่อนคลาย  

 
7. ฝึกการไออย่างมีประสิทธิภาพ (กรณีผู้ป่วยรู้สึกตัว) 
     1. จัดท่าให้นอนหัวสูง หรือน่ังบนเก้าอี้ กอดหมอนหรือผ้าห่มไว้บริเวณหน้าท้อง ก้มหน้าให้ไหล่โคง้
เล็กน้อย เพื่อให้ไอเอาเสมหะออกมาได้ง่ายขึ้น  
     2. หายใจเข้าออกลึก ๆ 2-3 คร้ัง จากน้ันหายใจเข้าลึกๆ และกลั้นหายใจไว้ประมาณ 1-2 วินาที 
(นับ 1-2-3) จากน้ันไอออกมาแรงๆ โดยใช้แรงดันจากช่องท้องร่วมกับกล้ามเน้ือหายใจอื่นๆ เน่ืองจากการใช้
แรงดันจากช่องท้องจะท าให้เกิดแรงดันมาก เสมหะหลุดออกได้ง่าย 
     3. ในกรณีที่ปอดมีปัญหา (ปอดอักเสบ ปอดติดเชื้อ) อาจจะไอในช่วงกลางของการหายใจเข้า และ
ไอสั้น ๆ ติดกัน 2 คร้ังในขณะที่หายใจออก เพื่อช่วยให้เสมหะหลุดออกมาที่บริเวณหลอดลมและขับออกมาได้
ง่ายขึ้น 
     4. ท าซ้ าเพื่อให้เสมหะหลุดออกมา และกระตุ้นให้เกิดการไอบ่อย ๆ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่
อาจจะเกิดตามมา  
     5. ท าความสะอาดช่องปากด้วยน้ าสะอาด 
 
การดูแลเพ่ือป้องกันการติดเช้ือในระบบทางเดินปัสสาวะ 
  
การดูแลเพ่ือป้องกันการติดเช้ือในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยผู้ดูแลปฏิบัติดังน้ี (กรณีไม่คาสายปัสสาวะ) 
 1. กระตุ้นให้ดื่มน้ าอย่างน้อยวันละ 2,000-2,500 มิลลิลิตร (กรณีไม่ต้องจ ากัดน้ า) 
 2. กระตุ้นให้ผู้สูงอายุขับถ่ายปสัสาวะทกุ 3-4 ชั่วโมง และก่อนนอน ไม่กลั้นปัสสาวะ  
 3. ดูแลและสังเกตอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ปัสสาวะขุ่น หรือปัสสาวะมีตะกอนมากให้ไปพบแพทย์  
หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ 

4. ดูแลท าความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกทุกคร้ังหลังขบัถ่าย 
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    อุปกรณ์  ส าลีก้อนใหญ่ชุบน้ าสะอาด  ชามหรือถุงพลาสติก  กระดาษทิชชู ผ้าซับอนามัย/หม้อนอน 
   วิธีการท าความสะอาดอวัยวะเพศภายนอก  

1. สอดหม้อนอนหรือผ้าซับอนามัยสอดเข้าใต้ก้นผู้สูงอายุ วางชามหรือถุงพลาสติกไว้ไกล้ กับ

หม้อนอน 

2. เช็ดท าความสะอาด ดังน้ี 

 ผู้สูงอายุหญิงให้ใช้ส าลีก้อนที่ 1 เช็ดบริเวณหัวหน่าว  

ก้อนที่ 2 เช็ดแคมนอกด้านไกลตัว จากบนลงล่างจนถึงทวารหนัก ก้อนที่ 3  เช็ดแคมนอกด้านใกล้ตัว ก้อนที่ 4 

เช็ดแคมในด้านไกลตัว ก้อนที่ 5 เช็ดแคมในด้านใกล้ตัว ก้อนที่ 6 เช็ดตรงกลางตัว จากบนลงล่างจนถึงทวาร

หนัก ทิ้งส าลีในถุงพลาสติก  

 ผู้สูงอายุชายให้ใช้มือขา้งที่ไม่ถนัดหยิบผ้าก๊อซจับ 

องคชาตแล้วค่อยรูดหนังหุ้มปลายองคชาตลง ใช้ส าลีชุบน้ าเช็ดตรงปลายบริเวณรูเปิดท่อปัสสาวะก่อนโดยเช็ด

เป็นวงกลม ท าซ้ าจนสะอาด โดยส าลีหน่ึงก้อนต่อการเช็ดหน่ึงคร้ัง แล้วทิ้งลงในถุงพลาสติก ใช้ส าลีซับบริเวณ

ปลายให้แห้งแล้วดึงปลายหุ้มองคชาตกลับที่เดิม ใช้ส าลีก้อนใหม่เช็ดรอบองคชาตจากด้านบนลงด้านล่าง จน

สะอาด หลังจากน้ันเช็ดบริเวณลูกอัณฑะและข้างใต้ให้สะอาด รวมถึงบริเวณทวารหนัก  

 

3. ใช้ส าลีแห้งซับให้แห้ง  ยกหม้อนอนออก  สวมผ้าถุงหรือกางเกง จัดสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อย 

 
  
กรณีผู้สูงอายุคาสายสวนปัสสาวะ ปฏิบัติดังน้ี 
 1. ดูแลให้ปัสสาวะไหลสะดวก โดย  
     1.1 ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ ดื่ ม น้ า อ ย่ า ง น้ อ ย วั น ล ะ  2,500-3,000 มิ ล ลิ ลิ ต ร  
(กรณีไม่จ ากัดน้ า) เพื่อเป็นการชะล้างภายในทางเดินปัสสาวะ ด้วยการเพิ่มจ านวนปัสสาวะที่ออกมา ท าให้น้ า
ปัสสาวะเจือจางไม่ตกตะกอน 
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    1.2 ดูแลไม่ให้สายสวนปัสสาวะหัก พับงอหรือดึงร้ังท่อปัสสาวะโดยยึดตรึงไว้ด้วยพลาสเตอร์ที่
บริเวณต้นขาด้านใน ส าหรับผู้ป่วยหญิง และบริเวณท้องน้อยหรีอโคนขาส าหรับผูป้่วยชาย 
    1.3 สายสวนปัสสาวะ และสายต่อของถุงเก็บปัสสาวะยึดติดกับที่นอน ไม่ปล่อยให้สายหย่อนอยู่ใต้
เตียง 
    1.4 ถุงเก็บปัสสาวะ ควรอยู่ในระดับต่ ากว่ากระเพาะปัสสาวะเสมอ (อย่างน้อย 1 ฟุต) เพื่อให้มีการ
ไหลของปัสสาวะสะดวก 
     1.5 ดูแลบีบรีดสายยางบ่อย ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ตะกอนอุดกั้นอยู่ภายในสายยาง การบีบรีดสาย
ยางโดยใช้มือข้างหน่ึง จับสายยางให้อยูก่ับที ่ขณะที่มืออกีข้างบบีรัดสายยางออกจากตัวผู้ ป่วย 
 
 2. การป้องกันการติดเช้ือ โดย  
     2.1 ดูแลให้สายสวนปัสสาวะอยู่ในระบบปิดตลอดเวลาหากจ าเป็นต้องเก็บน้ าปัสสาวะส่งต รวจ 
หรือเทน้ าปัสสาวะออกจากถุง ก่อนและหลังท า จะต้องเช็ดบริเวณน้ัน ๆ  ด้วยแอลกอฮอล์  70 % 
     2.2 การเทน้ าปัสสาวะออกจากถุง ท่อทางออกจะต้องไม่สัมผัสกับภาชนะรองรับ และภายหลังเท
ให้ปิดท่อทางออกทุกคร้ัง 
      2.3 ผู้ดูแลล้างมือก่อนและหลังให้การช่วยเหลือในการท ากิจกรรมและใส่ถุงมือเมื่อมีโอกาสสัมผัส
ปัสสาวะของผู้ป่วย 
       2.4 ท าความสะอาดอวัยะสืบพันธุ์ภายนอก โดยเฉพาะบริเวณรูเปิดท่อปัสสาวะ และสายสวน
ปัสสาวะอย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง เวลาเช้า-เย็น และทุกคร้ังภายหลังถา่ยอุจจาระ 
  2.5 ควรเทน้ าปัสสาวะออกจากถุงเก็บปัสสาวะเมื่อมีน้ าปัสสาวะ ประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 
  2.6 แขวนถุงเก็บปัสสาวะไว้กับขอบเตียงหรือต าแหน่งที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้  ไม่ควรวางถุง
เก็บปัสสาวะไว้กับพื้น กรณีที่จ าเป็นต้องยกสูง ให้ใช้ตัวหนีบ หนีบสายหรือหักพับสายก่อนยกถุงเสมอ เพื่อ
ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าปัสสาวะ 
  2.7 หากถุงเก็บปัสสาวะ หรือสายสวนปัสสาวะร่ัวให้รีบแจ้งพยาบาลเพื่อท าการใส่สวน
ปัสสาวะ และเปลี่ยนถุงเก็บปัสสาวะใหม่ทัง้ชุด  
  2.8 ถุงเก็บปัสสาวะใช้ได้นาน 28 วัน (ประมาณ 1 เดือน) โดยไม่ต้องเปลี่ยน ยกเว้นมีปัญหา 
เช่น สายสวนหลุด ถุงขาด หรือร่ัว หรือถุงสกปรกมีคราบในถุงมาก เป็นต้น 
  2.9 แนะน าให้รับประทานอาหารที่ท าให้ปัสสาวะเป็นกรด ได้แก่ เน้ือสัตว์ ไข่ ถั่ว ขนมปัง ลูก
พรุน น้ าส้ม น้ ากระเจ๊ียบแดงอาหารพวกธัญพืช เพื่อช่วยลดโอกาสเกิดการเจริญเติบโตของเชือ้เเบคทเีรีย  
  2.11 สังเกตและซักถามอาการและอาการแสดงออกของการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
ได้แก่ มีไข้ หนาวสั่น ปัสสาวะสีขุ่น มีตะกอน กลิ่นฉุน เป็นต้น ถ้าพบต้องรีบแจ้งให้แพทย์หรือบุคคลากรทีม
สุขภาพในชุมชนทราบทันที เพื่อผู้สูงอายุได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที 
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  การดูแลเพ่ือป้องกันแผลกดทับ 

แผลกดทับ เกิดจากการที่ผิวหนังถูกกดทับเป็นเวลานานอย่างต่อเน่ือง ท าให้เลือดไม่สามารถไหลเวยีน

ไปเลี้ยงผิวหนังที่ถูกกดทับได้อย่างสะดวก ส่งผลให้ผิวหนังมีลักษณะเป็นรอยแดงและมีการแตกท าลายของ

ผิวหนัง 

 การป้องกันการเกิดแผลกดทับ  ท าได้โดย การดูแลผิวหนัง การจัดท่าและการพลิกตะแคงตัวที่
เหมาะสม การเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธี และการใช้อุปกรณ์เสริมช่วยลดแรงกด และการดูแลด้านอาหารให้
เพียงพอ 

1. ดูแลผิวหนัง 
 การประเมินและท าความสะอาดผิวหนัง 

✓ ตรวจสอบผิวหนังทุกคร้ังที่พลิกตะแคงตวั และหลังอาบน้ าเช้า-เย็น ซึ่งในการตรวจผิวหนัง ให้
ตรวจดูลักษณะผิวหนังบริเวณปุ่มกระดูก และบริเวณที่มีอาการชาหรือเป็นอัมพาต ว่ามีรอยแดง ถลอก หรือตุ่ม
น้ าหรือไม่ ถ้ารอยแดงไม่จางหายไปใน 15-30 นาทีแสดงว่าเกิดแผลกดทับระดับที่ 1 (ดังภาพตัวอย่าง ก-ข ) 
ต้องหลีกเลี่ยงไม่กดทบัซ้ าบริเวณน้ัน  

 
 
 
 
 
 
     (ภาพ ก: รอยแดงบริเวณส้นเท้า)          (ภาพ ข: รอยแดงบริเวณก้นกบ)      
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✓ ท าความสะอาดร่างกายอย่างน้อยวันละคร้ังหรือตามความเหมาะสม เช็ดอย่างเบามือและซบั

ให้แห้งด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม หลังจากน้ันทาแป้งให้ผิวลื่น ยกเว้นบริเวณที่มีแผล หลีกเลี่ยงการใช้แอลกอฮอล์นวด
หลัง ในรายที่ผิวหนังแห้ง หลีกเลี่ยงการใช้น้ าอุ่นและสบู่ ในการท าความสะอาดร่างกายเน่ืองจากจะเกิดก าร
ระคายเคืองได้ง่ายจากผิวหนังที่แห้ง และบอบบาง 

✓ ควรท าความสะอาดทุกคร้ังที่มีการขับถ่ายในผู้สูงอายุที่ควบคุมการขับถา่ยไม่ได้และควรซบัให้
แห้งด้วยผ้าที่อ่อนนุ่มอย่างเบามือ หลังจากน้ันทาวาสลีน หรือโลชั่นทุกคร้ังเพื่อปกป้องผิวหนังไม่ให้เป็นแผล
จากความเปียกชื้น และในรายที่ใส่ถุงยางอนามัยรองน้ าปัสสาวะไม่ควรรัดถุงให้แน่นเกินไป และถอดล้างท า
ความสะอาดทุกวันเพื่อป้องกันการเปื่อยยุ่ยเป็นแผล และลดการสะสมของเชื้อโรค  

✓ หากผู้สูงอายุมีผิวแห้งให้ทาโลชั่นที่ผิวหนังแห้งน้ัน โดยทา 3-4 คร้ัง/วัน ถ้าเป็นครีมทา 2-3 
คร้ัง/ วัน และถ้าเป็นขึ้นผึ้งทา 1-2 คร้ัง/ วัน เน่ืองจากโลชันมีส่วนประกอบของน้ ามันมากกว่าจึงระเหยเร็ว 
ต้องทาซ้ าบ่อยๆ   

✓ จัดให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อไม่ให้ผิวหนังอับชื้นพร้อมทั้งดูแลผ้าปูที่นอนให้สะอาด แหง้ 
และเรียบตึงเสมอ 

✓ จัดเสื้อผ้าให้เรียบ หลีกเลี่ยงการนอนทับตะเข็บเสื้อ และปมผูกต่างๆเพื่อลดแรงกดบริเวณ
ผิวหนัง 

ต ำแหน่งท่ีมักเกิดแผลกดทับ 
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X หลีกเลี่ยง การนวดปุ่มกระดูกโดยเฉพาะที่มีรอยแดง เพราะจะท าให้การไหลเวียนเลือดลดลงท า
ให้เน้ือเยื่อที่อยู่ลึกลงไปได้รับอนัตรายจากการกดหรือนวด 
X หลีกเลี่ยง การใช้ความร้อนประคบบริเวณผิวหนังที่มีความรู้สึกน้อย ชาหรืออ่อนแรง หรือ
อัมพาต 

2. การจัดท่าและการพลิกตะแคงตัว พลิกตะแคงตัวอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง แต่หากพบผิวหนังมีรอย
แดงเกิดขึ้น สามารถพลิกตะแคงตัวได้บ่อยกว่าทุก 2 ชั่วโมง และผู้สูงอายุที่น่ังรถเข็นควรเปลี่ยนท่าน่ังทุก 30 
นาที  

หลักปฏิบัติในการจัดท่านอน 

1. จัดท่านอนให้แนวล าตัวตรง  อวัยวะทุกส่วนของร่างกายสามารถท างานได้ตามปกติ  น้ าหนัก

ร่างกายทุกส่วนกดลงบนที่นอนเท่าๆ กัน      ช่องอก ช่องท้องไม่ถูกกดทบั 

2. ข้อต่อต่างๆ อยู่ในท่างอเล็กน้อย เพื่อให้กล้ามเน้ือผ่อนคลาย 

3. จัดเปลี่ยนท่าใหม่อย่างน้อยที่สุดทุก 2 ชั่วโมง หรือตามช่วงเวลาที่เหมาะสมกับกิจวัตรประจ าวัน   

การนอนท่าหน่ึงท่าใดเป็นเวลานานจะเกิดการกดทับเฉพาะแห่ง และเป็นสาเหตุส่งเสริมให้เกิดแผลกดทับได้

งาย 

4. ให้ผู้สูงอายุได้มีการออกก าลังกายอย่างน้อยวนัละคร้ัง   ยกเว้นมีข้อห้ามในการรักษา 

5.  เมื่อเปลี่ยนท่านอนให้ผู้สูงอายุใหม่ ควรขยับข้อตอ่ต่างๆ ให้มีการเคลื่อนไหวตาม ขอบเขตทีท่ าได้ 
ยกเว้นมีข้อห้าม 

จัดท่านอนตะแคงทับข้างที่ดี 
นอนตะแคงเต็มตัว  
ศีรษะโน้มไปทางด้านหน้าเล็กน้อย 
ล าตัวตรง 
แขนข้างอัมพาตให้ไหล่งุ้มไปด้านหน้า 

     ขาข้างอัมพาตจัดสะโพกงอ เข่างอวางบนหมอน 
 

 
 

 
จัดท่านอนตะแคงทับข้างที่เป็นอัมพาต  
ศีรษะโน้มไปด้านหน้า 
ลาตัวตรงไหล่ข้างเป็นอัมพาตห่อไปด้านหน้า  
ปลายแขนหงายมือขาอัมพาตจับเหยยีด 
 เข่างอเล็กน้อยขาข้างดีอยู่บนงอไปทางด้านหน้า 
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ท่านอนหงายศีรษะสูง 

เป็นท่านอนที่สุขสบายและสะดวกส าหรับผู้สูงอายุในการท า

กิจกรรมต่างๆ บนเตียง เช่น บ้วนปาก แปรงฟัน  รับประทานอาหาร 

อ่านหนังสือ  เป็นต้น  นอกจากน้ียังเป็นท่าที่ช่วยให้ทรวงอกขยาย

เหมาะผู้สูงอายุที่มีอาการหายใจหอบ เหน่ือยด้วย  ผู้ดูแลควรค่อยๆ 

เปลี่ยนระดับความสูงให้ผู้สูงอายุได้ป รับตัวไม่ให้เกิดอาการห น้ามืด  

วิงเวียน   

 
การจัดท่าน่ัง                                                                                                 
ควรมีหมอนหนุนรองบริเวณแขนข้างอัมพาต  
เพื่อป้องกันข้อไหล่เคลื่อนหลดุ 
เก้าอี้ไม่สูงเกินไป ให้ขาผู้ป่วยห้อยตดิกับพื้น 
ควรเปลี่ยนท่าบ่อย ๆ  อย่างน้อยทุก 15-30 นาที 
 
 
 
การจัดท่านอนหงาย 

 ศีรษะสูง 30 องศา ให้ปรับระดับหัวเตียงและใต้เข่า  
 จัดศีรษะหันไปด้านที่เป็นอัมพาตใช้
หมอนบาง ๆ หนุนไหล่ และสะโพก
ด้านที่ เป็นอัมพาตไม่ให้เชิงกราน
แบะออกไปด้านหลัง มือก าผ้านุ่ม ๆ 
ล าตัวตรง  

 ใช้หมอนรองให้เข่า น่อง และขา ยก
ส้นเท้าให้ลอยขึ้น ไม่สัมผัสกับที่
นอน   

 ใช้กระดาน ดันให้ข้อเท้าตั้งตรง
ป้องกันปลายเท้าตก  

 วางแขนให้เป็นอิสระ ไม่ถูกกดทับ 
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การช่วยพลิกตะแคงตัว   

 ในกรณีที่ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้น้อย หรือเคลื่อนไหวด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้ดูแลต้องช่วยพลิกตะแคง

ตัวให้ผู้สูงอายุบ่อย ๆ  อย่างน้อย ทุก 2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการเกิดแป็นแผลกดทับ และเพื่อความสุขสบายของ

ผู้สูงอายุ ควรปฏิบัติ ดังน้ี 

1) ) จัดให้ผู้สูงอายุนอนตะแคงข้างใดข้างหน่ึง  ซ้าย

หรือขวาก็ได้ 

2) ใช้หมอนรองใต้ศีรษะ  ใต้คอให้ล าตัวอยู่ในแนว
ตรงที่แขนทั้งสองข้างอยู่ในท่างอเล็กน้อยและอยู่
ด้านหน้าของล าตัว กรณีผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้ 
3) สอดหมอนหนุนที่ไหล่และแขนด้านบนของ
ผู้สูงอายุให้อยู่ในระดับเดียวกบัไหล่ 
4) สอดหมอนหนุนขาที่ตั้งอยู่ด้านบนของผู้สูงอ ายุ
ให้อยู่ในระดับข้อสะโพก 

5) วางหมอนหรือผ้าห่มม้วนกลมหนุนด้านหลังผู้สูงอายุไว ้
6) วางหมอนดันปลายเท้าอยู่ในลักษณะเหมือนท่ายืน 
7) ดูแลความสุขสบาย จัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อย ดูแลความอบอุ่นของร่างกาย  

 

 

การเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธี 
✓ ไม่ควรเคลื่อนย้ายหรือยกเพียงล าพังหากผู้สูงอายุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพือ่

ป้องกันการบาดเจ็บทั้งผู้สูงอายุและผู้ดแูล  

 
✓ ควรใช้อุปกรณ์รองตัวส าหรับยกผู้สูงอายุในขณะจัดท่าและการเคลื่อนย้าย เช่น ใช้ผ้า

รองตามยาวของล าตัวขณะเปลี่ยนท่านอนหรือยกผู้ป่วย 
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✓ เลื่อนผู้สูงอายุให้นอนริมเตียงด้านผู้ดูแลเพื่อท ากิจกรรม เช่น การอาบน้ า เปลี่ยนผ้า

ปู หรือก่อนพลิกตะแคงตัว โดยยึดหลักในการเคลื่อนย้ายที่ละส่วน ให้ เลื่อนศีรษะและไหล่ก่อน เสร็จแล้วจึง
เลื่อนล าตัว สะโพก และเท้า โดยผู้ดูแลสอดมือเข้าไปทีล่ะส่วนและยกขึ้น ไม่ใช้การลากตัว   

 
 

        

 
 

4 กลยุทธ์ ยก - จัด - ดึง - ดู ในการพลิกตะแคงตัว 

ยก  - พลิกตะแคงตัวทุก 2 ช่ัวโมง   

 - ยกตัวแทนการลาก - ดึง 

จัด - การตะแคงตัวให้เอียง 30 องศา 

 - การใช้หมอนรอง  

 - ยกศีรษะสูงไม่เกิน 30 องศา ยกเว้นเวลาให้อาหาร 

ดึง - ความเรียบตึงของผ้าปูที่นอน 

 - หลีกเลี่ยงความยับย่นของเสื้อผ้า 

ดู - ประเมินสภาพผิวหนัง ท าความสะอาดผิวหนัง ขจัดความเปียกช้ืน 

 - กระตุ้นให้ผู้สูงอายุด่ืมน้ า ใช้ที่นอนลม ใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนย้าย 

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lM_oeH5npSWm9M&tbnid=yKJQgYotpDW3OM:&ved=0CAgQjRw&url=http://108pharma.com/shop/%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2&ei=MjVzU66SLYe4rAfd24DgDw&psig=AFQjCNFv4j6pKqOkKL_Np21Apnd3Wzc__A&ust=1400145586859654
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5OnBS4C3Q6jnvM&tbnid=b3jp-1oQDxLSgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.xn--72czon2adsux5a9c2dcdcb5k6f0b.com/moredetails/149/%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81-%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8&ei=ATRzU57mEdOKuASLvoDIAg&bvm=bv.66699033,d.bmk&psig=AFQjCNFkmcTYUS52qwj2SPse_Y-paPUMog&ust=1400145015323744
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การใช้อุปกรณ์ลดแรงกด ได้แก่ 

✓ ให้ผู้สูงอายุนอนในที่นอนท าจากเจล ที่นอนน้ า หรือที่นอนลม  
✓ ควรใช้เบาะลมรองน่ัง 
✓ ใช้หมอนน่ิมๆ หรือผ้าขนหนูพับหนาประมาณ 1 น้ิวรองบริเวณปุ่มกระดูต่างๆ 

         X     ไม่ใช้ห่วงยางเป่าลม หรือหมอนรูปโดนัท รองบริเวณปุ่มกระดูกเพราะจะท าให้เลือดไปเลี้ยงไดไ้มด่ี
ท าให้เกิดแผลได้  
         X     ไม่ใช้ถุงมือยางใส่น้ ารองบริเวณปุ่มกระดูก เพราะไม่ได้ช่วยลดแรงกด แต่อาจท าให้เกิดอาการแพ้
จนเกิดเป็นแผลบริเวณที่สัมผัสยางได้ 

การดูแลภาวะโภชนาการ ช่วยส่งเสริมกระบวนการหายของแผล และ 
ซ่อมแซมเน้ือเยื่อที่ถูกท าลาย สามารถท าได้ดังน้ี  

✓ ดูแลให้ได้รับปริมาณสารอาหารเหมาะสมกับภาวะของโรค และควรได้รับ 
น้ าและอาหารเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย รวมถึงการเพิ่มสารอาหารประเภโปรตีน เช่น ไข่ขาว เพื่อ

ส่งเสริมการหายของแผล 

✓ ดูแลให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารได้มากกว่าคร่ึงของอาหารที่ 
จัดให้ในแต่ละมื้อ และในทุกมื้ออาหาร ส่วนในกรณีที่รับประทานทางปากได้น้อย ควรเสริมด้วย นม โอวัลติน 
หรืออาหารเสริม แต่ถ้ารับประทานได้น้อย ผู้สูงอายุมีอาการเพลียมากขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาให้อาหารทางสายยาง 
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บทท่ี 7 การส่งเสริมให้ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ช่วยเหลือตัวเอง 
 

การกระตุ้นให้ผู้สูงอายุบริหารข้อด้วยตนเอง 

ผู้สูงอายุที่นอนที่เตียงหลายวันอาจมีผลต่อระบบไหลเวียนเลือดและกลา้มเน้ือ การลุกจากเตียงอาจท า

ให้ผู้สูงอายุเกิดอาการหน้ามืด ใจสั่น ความดันโลหิตต่ า หรือเกิดอุบัติเหตุได้ ดังน้ันต้องเตรียมผู้สูงอายุก่อนเสมอ 

ดังน้ี 

1. ให้ออกก าลังกล้ามเน้ือขาและทดสอบสมรรถภาพในการใช้กล้ามเน้ือโดยให้ลองยกขาสูงจากที่
นอน แล้วค้างไว้สักครู่  ถ้าผู้สูงอายุสามารถทนได้นาน  เกิน 30วินาที แสดงถึงความพร้อมของกล้ามเน้ือขา 

2. จัดท่าศีรษะสูงตั้งแต่ 30 องศา และค่อยขยับเป็น 45 จนถึง 90 องศา ประเมินอาการเวียนศีรษะ 
หน้ามืด   

3. ให้น่ังห้อยขาข้างเตียง และแกว่งขาเบา ๆ   
4. พยุงผู้สูงอายุลงน่ังที่เก้าอี้ข้างเตียง จัดให้น่ังในท่าที่ถูกต้อง 
5. พยุงให้ลุกเดิน และในคร้ังแรกไม่ควรปล่อยให้ผู้สูงอายุเดินโดยล าพัง  ควรอยู่เป็นเพื่อนและ

ประคองผู้สูงอายุจนเกิดความมั่นใจ  และให้ลองเดินในระยะที่สั้น ๆ  ก่อน 
6. ระมัดระวังอุบัติเหตุจากการหกล้ม   หากผู้สูงอายุรู้สึกหน้ามืด ห รือวิงเวียน ควรให้น่ังพักใน

บริเวณที่ใกล้ที่สุด และให้การดูแลใหป้ลอดภัย 
7. กระตุ้นให้ผู้สูงอายุเดินบ่อยคร้ังและในระยะทางที่ไกลขึ้น เมื่อผู้สูงอายุมีความพร้อม  

 
การบริหารการเคลื่อนไหวของข้อ (กระตุ้นให้ผู้สูงอายุท าด้วยตัวเอง) ดังน้ี 
 
1. การเคลื่อนไหวข้อไหล่ โดย นอนหงาย ประสานมือข้างที่ดีกับข้างที่อ่อนแรง โดยให้น้ิวหัวแม่มือของข้างที่
อ่อนแรงอยู่บนข้างที่ดี ยกแขนขึ้นและลง ท าประมาณ 5-10 คร้ัง 
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2. การบริหารบริเวณน้ิวมือ (ท าลักษณะเดียวกับทีผู่้ดูแลท าให)้ คือ  
1) กระดกข้อมือขึ้น–ลง 
2) ก าน้ิวมือเข้า และเหยียดน้ิวมือออก 
3) กระดกน้ิวโป้งขึ้น และลง 

 
3. การบริหารขา โดยใช้ขาขา้งแรงดีสอดเขา้ใต้ขาข้างออ่นแรง และยกขาขึ้น –ลง 
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การช่วยผู้สูงอายุน่ังห้อยเท้าบนเตียง 

1) จัดให้ผู้สูงอายุอยู่ในท่านอนหงาย เลื่อนตัวผู้สูงอายุมาชิดขอบเตียง 

2) ปรับหัวเตียงให้สูงขึน้ 60 องศา ขณะปรับเตียงต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้สูงอายตุกเตียง 

3) ผู้ดูแลยืนข้างเตียงด้านที่ผู้สูงอายุหันหน้ามา ยืนแยกเท้า เท้าข้างหน่ึงก้าวไปข้างหน้าประมาณ 1 

ก้าว 

4) ผู้ดูแลสอดแขนข้างหน่ึงใต้ไหล่ผูสู้งอายุอีกมือหน่ึงจับต้นขาด้านหลังผูสู้งอายุไว้  

5) ผู้ดูแลหมุนตัว ใช้มือข้างที่จับไหล่ ผู้สูงอายุยกตัวผู้สูงอายุ

ขึ้น มืออีกข้างหน่ึงจับเข่าผู้สูงอายุหมุนให้เท้าห้อลงข้างเตียงขณะเดียวกนั

ให้ผู้ดูแลย้ายน้ าหนักตัวมาที่ขาหลงั 

6) จัดผู้สูงอายุน่ังห้อยเท้าลงข้างเตียงในท่าที่สบายแล ะจัด

สิ่งแวดล้อมป้องกันการตกเตียง 

 

การช่วยผู้สูงอายุลุกจากเตียงน่ังเก้าอี้ หรือล้อเข็น 

1) ช่วยให้ผู้สูงอายุน่ังบนเตียงและหอ้ยเท้าลงขา้งเตียง ผู้สูงอายุที่ลุกน่ังคร้ังแรก ขณะปรับเปลี่ยนทา่

ใหม่ควรให้เวลาผู้สูงอายุได้ซักพักครู่หน่ึง 

2) ให้ผู้สูงอายุสวมสื้อผ้าที่เหมาะสม สวมรองเท้า โดยที่รองเท้าควรเป็นชนิดกันลื่น หรือมีรอยหยักที่

พื้นรองเท้า 

3) วางเก้าอี้หรือล้อเข็นส าหรับน่ัง ไว้ข้างเตียงให้ใกล้ผู้สูงอายุให้มากที่สุด หันพนักเก้าอี้ไปทางด้าน

ปลายเตียง 

4) ผู้ดูแลหันหน้าไปทางผู้สูงอายุในท่าก้าวเท้าข้างที่อยู่ใกล้เก้าอี้ไปข้างหน้าให้ผู้สงูอายุวางมือทั้งสอง

ข้าง บนไหล่ของผู้ดูแล และมือผู้ดูแลจับเอวผู้สูงอายุแต่

ละข้าง  เมื่อผู้สูงอายุก้าวลงพื้นห้อง หรือที่รองรับเท้า 

ผู้ดูแลใช้เข่าขาหน้ายันเข่าผู้สูงอายุไว ้

5) เมื่อผู้สูงอายุทรงตัวได้ดีแล้ว ผู้ดูแลถอย

เท้าหน้ามาข้างหลัง และพยุงผู้สูงอายุให้ให้ยืนอยู่หน้า

เก้าอี้หรือล้อเข็น 

6) ผู้ ดู แ ล ย่ อ เข่ า  ต ะ โ พก  ข ณะที่ช่วย

ผู้สูงอายุหย่อนตัวลงน่ังเก้าอี้หรือล้อเข็น  จัดผู้สูงอายุให้

น่ังในท่าที่สบาย 
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กรณีผู้ป่วยอ่อนแรงครึ่งซีก ช่วยเหลือตัวเองได้ (เน้นด้านดีเข้าก่อน) 

การย้ายจากเตียงไปน่ังรถเข็น   

1. ผู้ป่วยลุกน่ังห้อยขาข้างเตียง รถเข็นตั้งอยู่ด้านที่ดีของผู้ปว่ยท ามุม 45 องศา  และล๊อกล้อรถไว้ 

 

2. ผู้ป่วยโน้มตัวลุกขึ้นยืนด้วยความระมัดระวัง ยืนให้มั่นคงก่อน 

3. ใช้มือข้างที่ดี จับที่วางแขนของรถเข็น (ด้านไกลตัว)  ก้าวขาข้างที่ปกติไปหารถเข็น พร้อมกับหันตัว

และก้มตัวลงน่ังในรถเข็น 

 

 

 

 

 

 

 

การย้ายจากรถเข็นข้ึนเตียง 

1. ผู้ป่วยน่ังในรถเข็นท ามุมประมาณ 45 องศา กับเตียง โดยให้ด้านที่ดีเข้าหาเตียง ล๊อกรถเข็น และวาง

เท้าทั้ง 2 ข้าง ลงบนพื้น 

2. ใช้มือข้างที่ดีจับที่จับแขน ลุกยืนขึ้น  ยืนให้มั่นคง 
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3. ย้ายมือจากข้างที่วางแขนไปยังที่นอน  แล้วก้าวขาข้างที่ปกติไปด้านหน้าเล็กน้อย  

4. หันตัว และย้ายตัวไปน่ังบนเตียง 

 

 

 

 

 

 

 

การเดิน 

1. ใช้มือด้านที่ดี จับไม้เท้า 

2. ยกไม้เท้าไปข้างหน้าก่อน 

3. ก้าวเท้าข้างที่อ่อนแรงก่อน 

4. ก้าวเท้าข้างที่ดีตามมา 

 

 

การช่วยพยุง    การเดินข้ึนลงบันได 

 
ช่วยด้านที่อ่อนแรง                       ใช้ด้านที่ดีเข้าหาราวจับ 
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การสวมเสื้อผ้าผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต 

1. การสวมเสื้อ  เสื้อควรเป็นเสื้อที่มีติดกระดุมด้านหน้า จัดวางเสื้อให้อยู่บนตัก ให้ด้านในวางขึ้น คอเสื้อ

อยู่ด้านไกลตัวผู้ป่วย ใช้มือด้านดี จับด้านอ่อนแรง จัดสอดไปในเสื้อ แล้วดึงขึ้นจนถึงไหล่ จัดให้เสื้อ

ส่วนที่เหลือพาดไปด้านหลัง ยื่นแขนมือด้านดีไปด้านหลังแลว้สวมเสื้อ  

 
 

2. การถอดเสื้อ  ใช้มือด้านดีจับบริเวณไหล่ด้านอ่อนแรง แล้วถอดเสื้อออกจากไหล่ถึงข้อศอก  แล้วจับ

ตรงกลางเสื้อดึงเสื้อด้านดีออกจากไหล่ แล้วถอดเสื้อออกจากแขนด้านดี หลังจากน้ันจึงถอดเสื้อแขน

ด้านอ่อนแรง ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

การสวมกางเกง 

1. กรณีน่ังได้ ให้น่ังห้อยเท้าข้างเตียง จัดกางเกงให้อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะสวม  ใช้มือด้านดียกขาด้าน

อ่อนแรงวางทับขาด้านดี  จับกางเกงด้านขวาให้เท้าขวาสวมเข้าในกางเกงก่อน จากน้ันใช้มือด้านดีดึง

กางเกงขึ้น จัดเท้าด้านดีสวมเข้ากางเกงด้านซ้าย ใช้มือดึงขอบกางเกงขัน้สูงที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
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2. กรณีนอนบนเตียง  ให้ผู้ป่วยนอนหงาย 

งอเข่า และสะโพกด้านดี แล้วใช้เท้ายันตัวขึ้น เมื่อ

สะโพกยกขึ้น  ให้ใช้มือด้านดีดึงกางเกงขึ้นให้

เรียบร้อย 

3. กรณียืนได้  ให้ยืนและพิงไปที่เตียง ใช้

มือข้างดีดึงกางเกงขึ้น และจัดให้เรียบร้อย 

 

การถอดกางเกง 

1. กรณียืนได้  ให้ยืนพิงเตียงไว้  แล้วใช้มือ

ด้านดีถอดกางเกงลงกรณีทรงตัวไม่ดี ให้น่ังห้อย

เท้าข้างเตียง วางขาด้านอ่อนแรงทับขาด้านดี แล้ว

ใช้มือด้านดี ดันกางเกงออกจากเท้าด้านอ่อนแ รง

ก่อน   

 

 

 

 

 

2. กรณีนอนเตียง ให้นอน

หงาย ถอดตะขอ ซิบ ให้งอเข่า งอ

สะโพกด้านดี แล้วยันตัวขึ้น ใช้มือด้านดี

ดึงกางเกงออก 
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การจัดสิ่งแวดล้อม 
 

  
  จัด อุ ป ก รณ์ ของ ใช้ไ ว้ด้ านที่ เป็น
อั มพาต  เพื่ อ ป้ อ ง กั นก ารล ะเลย
ร่างกายด้านที่เป็นอัมพาต         
 

  
การน่ังรับประทานอาหาร                                                                   การน่ังอาบน้ า 
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บทท่ี 8  การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 
 

การปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ หมายถึง  การช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ให้มีการ
หายใจและการไหลเวียนกลับคืนสู่สภาพเดิม  การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support; BLS)  เป็น
ส่วนหน่ึงของการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ  ซึ่งบุคคลทั่วไปทุกคน ควรมีความรู้ มีทักษะ และสามารถช่วยเหลอื
ผู้ที่ประสบเหตุ เบื้องต้นได้อย่างปลอดภยั  
 
ข้ันตอนในการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
 1) ประเมินผู้ป่วยและเรียกขอความช่วยเหลือทันที โดยการตบที่หัวไหลข่องคนไข้เบาๆ และตะโกน
เรียกเสียงดังๆ เพื่อประเมินการตอบสนองของ
ผู้ป่วย ควรระวังในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บบริเวณ
กระดูกต้นคอ หากไม่มีการตอบสนอง ให้เรียกขอ
ความช่วยเหลือในทันที สามารถขอความช่วยเหลอื
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 1669 โดยขอผู้ช่วย 
และเคร่ืองช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ แจ้งข้อมูล
เบื้องต้นที่ส าคัญ เช่น สถานที่เกิดเหตุ สภาพที่พบ
เห็นเหตุการณ์รวมถึงสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้ 
จ านวนผู้ป่วย การรักษาที่ให้ไปเบื้องต้น เบอร์โทรที่
ติดต่อกลับได้ เป็นต้น หลังจากน้ัน ตรวจสอบชีพจร 
(ใช้เวลาไม่เกิน 10 วินาที) 
 2) การกดหน้าอก  จัดผู้ป่วยให้อยู่ในท่า
นอนหงายบนพื้นผิวแข็ง ในสถานที่ปลอดภัย ผู้ช่วย
เหลือคุกเข่าอยู่ด้านข้างของผู้ป่วย หรือ ยืนข้างเตียงผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล  หากผู้ป่วยนอนบนที่นอนลม 
ควรระบายลมออกก่อนเร่ิมกดหน้าอก จากน้ันให้ผู้ช่วยเหลือใช้ส้นมือข้างหน่ึง วางบริเวณคร่ึงล่างของกระดูก
หน้าอก และวางมืออีกข้างหน่ึงทาบ (หรือประสานลงไป) จากน้ันเร่ิมท าการกดหน้าอก ซึ่งการกดหน้าอกน้ีท า 
ให้มีการเพิ่มขึ้นของความดันภายในช่องทรวงอก และเพิ่งแรงดันที่หัวใจโดยตรง ท าให้เกิดการไหลเวียนโลหิต 
และขนส่งออกซิเจนไปยังบริเวณกลา้มเน้ือหัวใจและสมอง แนวทางปัจจุบันมีการเน้นย้ าความส าคัญของการกด
หน้าอกเป็นอย่างมาก ดังน้ี 
 a. การกดหน้าอกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อท าให้เกิดการไหลเวียนโลหติที่เพียงพอในขณะท าการช่วย
ฟื้นคืนชีพ 
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 b. การกดหน้าอกที่แรงและเร็ว โดยกดหน้าอกลึกอยา่งน้อย 2 น้ิว (5 ซม.) ด้วยอัตราเร็วอย่างน้อย 
100 คร้ังต่อนาที ปล่อยให้มีการขยายของทรวงอกกลบัคืนจนสุด เพื่อให้หัวใจรับเลือดส าหรับการสูบฉีดคร้ัง
ต่อไป พบว่าการกดหน้าอกที่ไม่ปล่อยให้ทรวงอกกลบัคืนจนสุด ท าให้เกิดการเพิ่มขึ้นของแรงดันในทรวงอก 
ส่งผลให้ลดปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงกลา้มเน้ือหัวใจ สมอง และหลอดเลือดส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
 c. รบกวนการกดหน้าอก โดยสามารถหยุดการกดหน้าอกได้ไม่เกิน 10 วินาที ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องหยุด เช่น มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เป็นต้น 
 
 ทั้งน้ี หากผู้ปฏิบัติเป็นบุคคลทัว่ไปที่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม หรือ เคยฝึกอบรมเร่ืองการช่วยฟื้นคืน
ชีพมาแล้ว แต่ยังไม่มีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพในสถานการณ์จริง ควรท าการกดหน้าอกเพียงอย่างเดียว ไม่
ต้องช่วยหายใจ เน่ืองจากในช่วงแรกที่ผู้ป่วยหวัใจหยดุเต้น ระดับออกซิเจนในกระแสเลือดยังคงพอเพียงอยู่อกี
ระยะหน่ึง และในขณะที่มีการกดทรวงอกน้ัน การขยายของทรวงอกจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซได้ โดยให้
เน้นการกดหน้าอกที่แรงและเร็ว หรือปฏิบัติตามที่บุคลากรทางการแพทยส์ั่ง ผู้ปฏิบตัิการฟื้นคืนชีพควรจะท า
การกดหน้าอกแต่เพียงอย่างเดียวไปจนกระทั่งเคร่ืองช็อกไฟฟ้าหัวใจมาถึงและพร้อมใช้งาน หรือมีบุคลากรทาง
การแพทย์มาดูแลผู้ป่วย  

 

 

 
 

 การวางมือเม่ือต้องกดทรวงอก 
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ข้ันตอนการประเมินและการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
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สรุปแนวทางการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 
 

ขั้นตอน/ การปฏิบัติ ผู้ใหญ่ เด็กอายุ 1-8 ปี ทารกอายุต่ ากว่า 1 ปี  

การประเมินผู้ป่วย ไม่รู้สึกตัว 
ไม่หายใจ หรือ หายใจ
ผิดปกติ เช่น หายใจ

เฮือก  

ไม่หายใจ หรือ หายใจผิดปกติ เช่น หายใจเฮือก 

คล าชีพจรไม่ได้ภายใน 10 วินาที  
ขั้นตอน C-A-B C-A-B C-A-B 

อัตราเร็วในการกดนวดหน้าอก อย่างน้อย 100 คร้ังต่อนาที 
ความลึกในการกดหน้าอก อย่างน้อย 2 น้ิว (5 

เซนติเมตร) 
อย่างน้อย 1/3 ของ
ความลึกทรวงอก 
ประมาณ 2 น้ิว (5 

เซนติเมตร) 

อย่างน้อย 1/3 ของ
ความลึกทรวงอก 

ประมาณ 1.5 น้ิว (4 
เซนติเมตร) 

การคืนตัวของทรวงอก ปล่อยให้มีการคืนตัวของทรวงอกอย่างสมบูรณ์ 
เปลี่ยนผู้กดนวดหน้าอกทุกๆ 2 นาที 

การขัดจังหวะการกดทรวงอก ขัดจังหวะให้น้อยท่ีสุด ไม่ควรเกิน 10 วินาที 
การเปิดทางเดินหายใจ ให้ใช้วิธีแหงานหน้าเชยคาง 

อัตราส่วนระหว่างการกด
หน้าอกต่อการช่วยหายใจ  

(ในกรณียังไม่มีอุปกรณ์ช่วย
ช่วยหายใจขั้นสูง) 

30:2  
(ผู้ช่วยเหลือ 1 คน หรือ 

2 คน) 

30:2  
(ผู้ช่วยเหลือ 1 คน) 

15:2 
(บุคลากรทางการแพทย์ 

2 คน 

30:2  
(ผู้ช่วยเหลือ 1 คน) 

15:2 
(บุคลากรทางการแพทย์ 

2 คน 

การช่วยหายใจ เมื่อผู้ช่วยชีวิต
ไม่ได้รับการฝึกสอน 

ใช้วิธีการกดทรวงอกแต่เพียงอย่างเดียว 

การช่วยหายใจ  
(กรณีมีอุปกรณ์ช่วยช่วย

หายใจขั้นสูง) 

1 คร้ัง ทุกๆ 6-8 วินาที (8-10 คร้ังต่อนาที) ไม่ต้องรอจังหวะการนวดทรวงอก 
ช่วยหายใจมากกว่า 1 วินาทีในแต่ละคร้ังและเห็นการเคลื่อนของทรวงอก 

การช็อกไฟฟ้า ติดตามและใช้เคร่ืองช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อพร้อมโดยเร็วท่ีสุด รบกวนการ
ขัดจังหวะในการกดทรวงอกให้น้อยท่ีสุดท้ังก่อนและหลังการช็อกไฟฟ้า ท าการ

กดนวดทรวงอกต่อทันทีหลังจากช็อกไฟฟ้า  
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ค ำน ำ 
 

คู่มือบันได 15 ขั้น สู่ การเป็นต้นแบบการดูแลผุ้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพา เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ “1 
อ าเภอ 1 รพ.สต. :  ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพา” ไ ด้รับทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์ด้านความม่ันคงภายใต้โครงการจัดการ
ความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์ จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปีงบประมาณ  2562 
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับชุมชน พัฒนาสู่ ต้นแบบการดูแลผุ้สูงอายกุลุ่มพ่ึงพา  
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ส านักงานการวิจัยแห่งชาติและส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการสนับสนุนการ
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คําอธิบายรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน ข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติ 
เพ่ือการพัฒนาเป็น 

1 อําเภอ 1 รพ.สต. : ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึง่พา 
 

องคป์ระกอบ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการปฏิบัติ 

1. โครงสรา้ง/ ตน้ทนุ  

ขัน้ท่ี 1 มีนโยบายในการ

ขับเคลื่อน 

- มีนโยบายในการ

ขับเคลื่อนชัดเจน 

- มีคณะกรรมการท่ี

ประกอบดว้ยตัวแทน

จากภาคีเครือข่ายใน

ชมุชน ไดแ้ก่ องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

พระสงฆ์ รพ.สต. 

ชมุชน เพื่อด าเนินงาน 

- ก าหนดเป็นธรรมนญู

สขุภาพต าบล ประกาศใหท้กุ

คนรับทราบขอ้มลูโดยทัว่กัน 

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

ร่วมกัน 

- ก าหนดขอบเขตการท างาน

และการประชมุใหช้ัดเจน 

เช่น มีการประชมุเพื่อ

ติดตามการด าเนินงานอย่าง

นอ้ย 1 คร้ังต่อ 2 เดือน 

เป็นตน้  

- ก าหนดใหมี้ CG ทกุหมู่บา้น 

ตามเกณฑ์การคัดเลือก 

ท้ังนี้ CG ควรมาดว้ยความ

สมัครใจ หาก ไม่สามารถ

คน้หา CG ในพื้นท่ีได ้ควร

พิจาณาคัดเลือกจาก กล ุ่ม 

อสม. เนื่องจากเป็นผูท่ี้มี

ศักยภาพและประสบการณ์

ในการดแูลผูส้งูอายเุชิงพื้นท่ี

เป็นอย่างดี 



 
3 

 

องคป์ระกอบ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการปฏิบัติ 

- ก าหนดภาระงาน CG:กล ุ่ม

พึ่งพา ไม่เกิน 1:7 (กรณีติด

บา้น) และ 1:5 (กรณีกล ุ่ม

ติดเตียง) 

- ก าหนดนโยบายใหมี้การ

พัฒนาทักษะของ Care giver 

โดยเนน้คนในพื้นท่ี อย่าง

เป็นรปูธรรม มีการทดสอบ

ฝีมือและทักษะการปฏิบัติ

จากสถาบันการศึกษาท่ี

ไดรั้บมาตรฐาน เพื่อให ้CG 

ไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 

โดย อปท ควรเป็นเจา้ภาพ

ดา้นงบประมาณ 

- แต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อ

รับผิดชอบ ซึ่งเป็นตัวแทน

จากหน่วยงานท่ีมีส่วนได้

ส่วนเสียในชมุชน เช่น ผูน้ า

ชมุชน พัฒนาชมุชน ตัวแทน

จากโรงพยาบาลส่งเสริม

สขุภาพต าบล วัด (อสว.) 

ชาวบา้น เป็นตน้ ก าหนดให้

มีการประชมุและรายงานผล

เป็นประจ าทกุไตรมาส 

ขัน้ท่ี 2 สถานท่ี - มีสถานท่ีเพื่อใชใ้นการ

ด าเนินกิจกรรม และ

เป็นศนูย์กลางของ

วัสด ุอปุกรณ์ท่ีจ าเป็น

- จัดต้ังศนูย์เคร่ืองมือ หรือ

ศนูย์กลางในการจัดหาและ

จัดเก็บวัสด ุอปุกรณ์ในการ

ดแูลผูส้งูอายกุล ุ่มพึ่งพา 
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องคป์ระกอบ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการปฏิบัติ 

ในการดแูลผูส้งูอาย ุ

กล ุ่มพึ่งพา  

- มีสิ่งแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อ

การด าเนินชีวิตกล ุ่ม

พึ่งพา 

- จัดใหมี้ CG อยู่ประจ า Day 

care center ในชมุชน โดย

พัฒนาคนในพื้นท่ี  

- ประชาสัมพันธ์จาก CM, CG, 

รพ.สต. ใหข้ึ้นทะเบียน

ผูส้งูอายท่ีุมีสภาพแวดลอ้ม

ท่ีบา้นไม่เหมาะสมเขา้ถึง

เกณฑ์การปรับปรงุท่ีอย ู่

อาศัย โดยนักพัฒนาชมุชน 

(พช.) หรืออปท. เป็นผู้

ประเมินความตอ้งการ แลว้

ส่งต่อขอ้มลูไปยัง พมจ. 

- สรา้งแนวทางการในการ

ช่วยเหลือดา้นสิ่งแวดลอ้มให้

ชัดเจน 

ขัน้ท่ี 3 มีฐานขอ้มลูทาง

คลินิก 

- มีฐานขอ้มลูท่ีช่วยใน

การวางแผนดแูล 

ตัดสินใจ และ

ประเมินผลอย่างนอ้ย 

1 ฐานขอ้มลู เช่น COC 

smart อสม FFC สงูวัย 

fighting เป็นตน้  

 

- ก าหนดเป็นนโยบายในการ

เลือกใชฐ้านขอ้มลูและมีการ

อบรมบคุลากรและผุใ้ชง้าน

ใหมี้ความเขา้ใจตรงกัน  

- อบรมเชิงปฏิบัติการการใช ้

App. FFC ส าหรับ CM 

- อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ

การดแูลผูส้งูอาย ุและการใช ้

App. สงูวัย Fighting ส าหรับ 

CG เพื่อช่วยคัดกรองกล ุ่ม

ผูส้งูอาย ุคน้หากล ุ่มเสี่ยงท่ี

จะติดเตียงและส่งต่อให ้CM   

ขัน้ท่ี 4 มีทีมเยี่ยมบา้น  - ทีมเยี่ยมบา้น ควร

ประกอบดว้ย 

- ก าหนดหนา้ท่ีและบทบาทให้

ชัดเจน 
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องคป์ระกอบ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการปฏิบัติ 

บคุลากรสขุภาพ 

พระสงฆ์ อปท CM และ 

CG 

- มีการ conference ร่วมกันใน

ทีม เช่น CM, CG, และอปท 

เป็นตน้ อย่างนอ้ย 6 เดือน

ต่อคร้ัง 

ขัน้ท่ี 5 มีแบบแผนการเยี่ยม

บา้น  

 

- มีการเตรียมก่อน

เยี่ยม/ Care Plan/แนว

ปฏิบัติมีก าหนด 

- มีการก าหนดสมาชิกทีม 

ระยะเวลาและพื้นท่ีในการเขา้

เยี่ยมอย่างชัดเจน  

- ก าหนดใหมี้แนวปฏิบัติใน

การดแูลว่าเม่ือมีคนเจ็บป่วย 

ใครจะเขา้ไปดแูล เม่ือไรจะ 

Consult พยาบาล แลว้ส่ง

ต่อไปยัง Continuing Of Care 

(COC)  

- ระยะเวลาในการติดตาม

เยี่ยมเป็นไปตามขอ้ก าหนด

ของระบบการดแูลผูป่้วย

ระยะยาว ดังนี้  

          กล ุ่มติดบา้น  

CG ติดตามเยี่ยมสัปดาห์ละ 1 

คร้ัง โดยประเมิน ADL ดว้ย 

App. สงูวัย Fighting CM 

ติดตามประเมิน ทกุ 3 เดือน  

         กล ุ่มติดเตียง  

CG ติดตามเยี่ยมสัปดาห์ละ 2 

คร้ัง โดยประเมิน ADL ดว้ย 

App. สงูวัย Fighting  CM 

ติดตามประเมิน ทกุ 1 เดือน  

- ท้ังนี้ ในการเยี่ยมคร้ังแรก 

พยาบาลควรร่วมเยี่ยมดว้ย
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องคป์ระกอบ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการปฏิบัติ 

ทกุคร้ัง และหากมีปัญหา

ควรมีการประสานงานกับ

ภาคีเครือข่าย 

ขัน้ท่ี 6 มี CoP  

 

- มีภาคีเครือข่ายในการ

ดแูลผุส้งูอายกุล ุ่ม

พึ่งพา และมีการใช ้

ประโยชน์ขอ้มลูร่วมกัน 

- ใช ้line application เป็น

สื่อกลางในการ

ติดต่อสื่อสาร 

- จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูร่้วมกันเกี่ยวกับ

ประสบการณ์ในการดแูล

อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 

คร้ัง  

2. ดา้นกระบวนการพฒันา  

ขัน้ท่ี 7 มีกระบวนการเขา้ถึง

ผูป่้วยรายใหม่ 

- มีแนวทางในการคน้หา

ผูส้งูอายกุล ุ่มพึ่งพา 

- มีการพัฒนาศักยภาพ

ผูส้งูอายใุนชมุชน 

- อบรมเชิงปฏิบัติการใช ้App. 

สงูวัย Fighting ในโรงเรียน

ผูส้งูอาย ุเพื่อใหผุ้ส้งูอายมีุ

ศักยภาพในการช่วยคัด

กรองและประเมิน

ความสามารถในการท า

กิจวัตรประจ าวันของตนเอง 

รวมถึงผูส้งูอายรุายอ่ืนใน

ชมุชนและเป็นขอ้มลูเบ้ืองตน้

ส าหรับ CM  

- ใช ้โรงเรียนผู้สงูอายเุป็นสื่อ

ในการค้นหาผู้ส ูงอาย ุราย

ใหม่ ท่ี เ ป็นกล ุ่ ม เ สี่ ย ง ท่ีจะ

เข ้าเกณฑ์ติดบ้าน หรือติด

เตียง 
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องคป์ระกอบ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการปฏิบัติ 

- ชี้แจงและหาความร่วมมือ

กับประธานผูส้งูอาย ุเพื่อ

ก าหนดบคุคลท่ีทหนา้ท่ี

รวบรวมขอ้มลูการคัดกรอง

เบ้ือตน้ส่งขอ้มลูไปยัง อปท 

แลว้ อปท. จะประสานไปยัง

รพ.สต. เพื่อเฝ้าระวัง

ผูส้งูอายกุล ุ่มเสี่ยงต่อการ

เป็นบคุคลภาวะพึ่งพิงราย

ใหม่ 

ขัน้ท่ี 8  

มีกระบวนการพัฒนา

ศักยภาพผูป่้วย/ผูด้แูล 

- มีความรู ้มีแรงจงูใจ มีทักษะ 

มีการต้ังเป้าหมายร่วมกันของ

ผูส้งูอายแุละผูด้แูล 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาความรูแ้ละทักษะ 

อย่างต่อเนื่องทกุปี  

- ใหค้ ู่มือการดแูลผูส้งูอาย ุ

กล ุ่มติดบา้นและติดเตียง 

- จัดกล ุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน โดย

ใหก้ล ุ่มผูส้งูอายติุดสังคมท่ี

มีศักยภาพ ชักชวน หรือดึง

ผูส้งูอายติุดบา้นออกไปร่วม

กิจกรรมท่ีโรงเรียนผูส้งูอาย ุ

พรอ้มท้ังต้ังเป้าหมาย

ร่วมกัน 

- CG เขา้เยี่ยมบา้นผุส้งูอาย ุ

ตามแผนการดแูล เพื่อเสริม

ก าลังใจและแรงจงูใจ 

ขัน้ท่ี 9  

มีกระบวนการพัฒนา

ศักยภาพ CG  

มีการเตรียมความพรอ้มก่อน

เยี่ยม โดยมีความรู ้ทักษะ และ

ความมัน่ใจ 

- ใชว้ิธีการ Refresh training 

for the trainer คือ CG ท่ีผ่าน

การอบรม หรือถา้ในพื้นท่ี

ยังไม่มี CG ให ้อสม.มา



 
8 
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พัฒนาเป็น CG มาฟ้ืนฟู

ความรู ้ทักษะในการดแูล

ผูส้งูอายท้ัุงการดแูลกาย-

จิต พรอ้มฝึกปฏิบัติจริงใน

การเยี่ยมบา้น (จ านวน 21 

ชัว่โมง) หลังจากนั้นให ้CG 

มา training ใหก้ับ Primary 

caregiver  

- ฝึกอบรมเร่ืองการ ยติุการ

เยี่ยม (terminate case) เพื่อ

ป้องกันการความเครียดท่ี

อาจเกิดขึ้นท้ังผูรั้บและผู้

ใหบ้ริการ  

- เพิ่มทักษะการดแูลผุท่ี้มี

ปัญหาทางดา้นสขุภาพจิต  

ขัน้ท่ี 10  

มีกระบวนการพัฒนา

ศักยภาพ CM 

 - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้

ครอบคลมุ และควรมีการ 

refresh ทกุ 1 ปี 

- พัฒนาศักยภาพ CM ใหเ้ป็น 

Care manager ครอบคลมุ

ทกุพื้นท่ี โดยใหมี้สัดส่วน 

CM:CG = 1:7-8  

ขัน้ท่ี 11 

มีกระบวนการใหบ้ริการแบบ

เชิงรกุ  

- จ านวนผูส้งูอายกุล ุ่ม

ติดบา้นติดเตียงท่ีมี

คะแนน ADL เพิ่มขึ้น 

- อัตราการเกิด

ภาวะแทรกซอ้นลดลง 

เช่น แผลกดทับ ปอด

อักเสบ และการติดเชื้อ

- ใหค้ ู่มือการดแูลตนเอง 

- ติดตามเยี่ยมโดย CG และใช ้

กระบวนการกล ุ่ม โดย

ผูส้งูอายกุล ุ่มติดสังคมเขา้มี

ส่วนร่วมในการเยี่ยมและ

เสริมก าลังใจ 
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ในระบบทางเดิน

ปัสสาวะ 

- มีการติดตามตัวชี้วัดอย่าง

ต่อเนื่องอย่างนอ้ยทกุ 6 

เดือน เพื่อรายงานต่อภาคี

เครือข่าย 

ขัน้ท่ี 12  

มีกระบวนการประสาน

เครือข่าย (การสื่อสาร/การ

แลกเปลี่ยน/การร่วมมือใน

การดแูล) 

- มีกระบวนการสรา้ง

ความเขม้แข็ง (1L5C) 

ไดแ้ก่ Local wisdom, 

Communication, 

Connection, 

Competency, 

Confidence, Continuity   

- มีผูน้ าทางศาสนา ท่ีช่วย

สนับสนนุและสรา้งความ

เขม้แข็งเขา้มาร่วมในทีม

สขุภาพ 

- อบรมการใช ้App. สงูวัย 

Fighting ใหก้ับพระสงฆ์ 

- อบรมทักษะการดแูลและ

การเป็นท่ีปรึกษาดา้นจิต

วิญญาณ พรอ้มท้ังขอ

ความร่วมมือในการเพิ่ม

เร่ืองการปลกูฝัง บาป

บญุคณุโทษ ความกตัญญ ู

ทกุวันพระ เป็นตน้ 

- ประสานงานระหว่างภาคี

เครือข่ายในชมุชน ไดแ้ก่ 

พระสงฆ์ องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น นักพัฒนา

ชมุชน รพ.สต. ในการจัดหา

วัสด ุอปุกรณ์ ในการดแูล

ผูส้งูอายกุล ุ่มพึ่งพา เช่น 

การท าสังฆทานหรือผา้ป่า

ผา้ออ้มผูป่้วย เป็นตน้ 

- มีการสื่อสาร ส่งต่อ และใช ้

ขอ้มลูร่วมกัน  
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3. ผลลพัธ ์

ขัน้ท่ี 13  

ผสอ มีทักษะในการดแูล

ตนเองตามศักยภาพ 

 

- ความพึงพอใจและมี

ความสขุในชีวิต  

- คณุภาพชีวิตท่ีดี  

- มีความมัน่ใจในการ

ดแูล 

- ภาวะซึมเศรา้และสภาพ

จิตใจของผูส้งูอาย ุ

- ประเมินตัวชี้วัดทกุ 6 เดือน  

- การน าเสนอขอ้มลูต่อ

คณะกรรมการการดแูล

ผูป่้วยระยะยาว  

ขัน้ท่ี 14  

ผูด้แูล มีทักษะในการดแูล

ตนเองและผูส้งูอาย ุ

 

ความพึงพอใจ  

คณุภาพชีวิตท่ีดี  

มีความมัน่ใจในการดแูล 

- ประเมินตัวชี้วัดทกุ 6 เดือน

น าเสนอขอ้มลูต่อ

คณะกรรมการการดแูล

ผูป่้วยระยะยาว 

ขัน้ท่ี 15  

ชมุชนพึ่งตนเองได ้เขม้แข็ง 

ยัง่ยืน 

- เกิด CoP ในการดแูล

ผูส้งูอายกุล ุ่มพึ่งพา 

ปัจจัยท่ีท าใหช้มุชนประสบ

ความส าเร็จในการพัฒนาเป็น

ตน้แบบการดแูลผูส้งูอายกุล ุ่มพึ่งพา 

คือ  

       1) เครือข่าย ประกอบดว้ย ทีม

ในชมุชนและทีมทางดา้นวิชาการ 

เป็นการน าตน้ทนุของท้ัง 2 ภาค

ส่วน มาบรูณาการใหเ้หมาะสมและ

สอดคลอ้งกับบริบทในพื้นท่ี ซึ่งจะท า

ใหเ้กิดความร่วมมืออันดีและน าไปส ู่

เป้าหมายสงูสดุได ้ 

     2) ชมุชนต่ืนตัว ชมุชน หมายถึง 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น รพ.

สต. วัด ซึ่งเป็นศนูย์กลางทางดา้น

จิตวิญญาณของชมุชน ครอบครัว
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และผูส้งูอาย ุตอ้งมีการต่ืนตัว รับรู ้

รับทราบและร่วมมือ   
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การมุ่งส ูก่ารเป็นตน้แบบ 

 

ระยะท่ี 1 เป็นระยะการเริ่มต้นของการด าเนินงาน โดยมีผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ

ย่อยน้อยกว่าร้อยละ 50 ของบันได 15 ขั้น 

 

ระยะท่ี 2 เป็นระยะกลาง มีการด าเนินงานมาในระยะช่วงเวลาหน่ึง มีการด าเนินงานตาม

องค์ประกอบย่อยร้อยละ 50-80 ของบันได 15 ขั้น 

 

ระยะท่ี 3 เป็นระยะท่ีสามารถเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพาได้ มีการด าเนินงาน

ตามองค์ประกอบย่อยมากกว่าร้อยละ 80 ของบันได 15 ขั้น 

 

  

 

Step 1

ด าเนินการตามเกณฑ์

การประเมินน้อยกว่า 

50%

Step 2

•ด าเนินการตามเกณฑ์

การประเมินน้อยกว่า 

50-80%

Optimate Goal

•ด าเนินการตามเกณฑ์

การประเมินมากกว่า 

80%
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