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ค าน า 

จากสถานการณ์การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ มีความจ าเป็นอย่าง

ยิ่งท่ีตอ้งเตรียมความพรอ้มและรบัมือการเปล่ียนแปลง โดยการพฒันา

ระบบสุขภาพชุมชนเพื่อเสริมความความมัน่คงดา้นสุขภาพแก่ผูสู้งอายุ

โรคเรื้ อรัง โดยเฉพาะระบบการดูแลผูสู้งอายุรองรับการเปล่ียนแปลง

เขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูข้องบุคคล

ในดา้นประสบการณ์ ความเชื่อ ภูมิปัญญา ระหว่างผูป้ฏิบติังาน ผูท่ี้มี

ส่วนเกี่ยวขอ้ง ในการดูแลผูสู้งอายุ ร่วมกับหลักฐานเชิงประจักษ์ มา

บริหารจดัการใหเ้ป็นระบบ และจดัใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความรู ้และ

น าความรูท่ี้ผ่านการจดัระบบ ถอดบทเรียนหรือสงัเคราะหแ์ลว้น้ัน มา

สรา้งระบบการดูแลผู ้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ ขยายผลการ

จดับริการใหเ้หมาะสมตามภาวะพึ่งพิงของผูสู้งอายุและตามบริบททาง

เศรษฐกิจ สงัคม ความพรอ้มของบริบทพื้ นท่ี โดยยงัคงใหส้มาชิกของ

ครอบครวัเป็นผูดู้แลหลกั ร่วมกบัผูดู้แล อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า

หมู่บา้น (อสม.)  หน่วยงานท่ีใหบ้ริการทางดา้นสุขภาพ องค์กรส่วน

ท้องถ่ิน และสถาบันการศึกษาในการสนับสนุนเทคโนโลยี และ

เครือข่าย เพื่อช่วยในการลดขั้นตอน ความซ ้าซอ้นของการปฏิบัติงาน 

พัฒนาการรูปแบบการด าเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพ ใหเ้กิดความ

ยัง่ยืนต่อระบบและลดภาระค่าใชจ้่ายของประเทศในการดูแลผูสู้งอายุ

ระยะยาว 

 

 

 



 
 

ทางคณะผูจ้ัดท า จึงไดจ้ัดท าคู่มือการเสริมสรา้งความมัน่คง

ดา้นสุขภาพผูสู้งอายุโรคเรื้ อรัง ในการดูแลสุขภาพ เพื่อดูแลผูสู้งอายุ

โรคเรื้ อรังระยะยาว ใหส้ามารถช่วยเหลือตัวเองไดม้ากขึ้ น ลดการติด

เตียงมาเป็นติดบา้น และมีสงัคมมากขึ้ น หวงัว่าเอกสารฉบับน้ีจะเป็น

ประโยชน์กับอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน บุคลากรทีมสุขภาพของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และบุคลากรในองคก์ารบริหารส่วน

ทอ้งถ่ิน ท่ีจะน าไปใชเ้พื่อการดูแลผูสู้งอายุโรคเรื้ อรังใหม้ีสุขภาพดี มี

ชีวิตยืนยาว มีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถอยู่ในสังคมไดอ้ย่างปกติสุข 

เป็นพลงัในการเสริมการเสริมสรา้งศกัยภาพการดูแลสุขภาพตนเองใน

ชุมชน ใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้ นต่อไป 

 

คณะผูจ้ดัท า 

มีนาคม 2563 
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ส่วนที่ 1 

 

 

การดูแลสุขภาพ 

ผูสู้งอายุโรคเร้ือรงั 
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สถานการณผ์ูสู้งอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พ.ศ. 2548 ประเทศไทยเริม่เขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ 

พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีผูสู้งอายุ 10,783,380 คน  

(คิดเป็น 16.5%) 

พ.ศ. 2559 จงัหวดัเชียงรายมีประชากร 1,282,554  คน  

มีผูสู้งอายุ 180,002 คน (คิดเป็น 14%) 

พ.ศ. 2573 ประเทศไทย จะมีผูสู้งอายุเพิ่มข้ึนเป็น 26.3% 

พ.ศ. 2583 ประเทศไทยจะมีผูสู้งอายุสูงถึง 32.1% 

(องคก์ารสหประชาชาติ : UN ไดป้ระเมินไว)้ 

พ.ศ. 2564 ประเทศไทยคาดวา่ จะมีผูสู้งอายุเพิ่มข้ึน 20% 
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แนวคิดเก่ียวกบัผูสู้งอายุ 

 ประเทศไทยก าหนดเกณฑก์ารย่างกา้วเขา้สู่วยัผูสู้งอายุ ท่ีอายุ 

60 ปีบริบูรณ์ และจากขอ้มูลประชากรของประเทศไทยปี 2556 มี

จ านวนผูสู้งอายุมากถึง 9.6 ลา้นคน คาดว่าในปี 2573 จะมีจ านวน

ผูสู้งอายุ 17.6 ลา้นคน (รอ้ยละ 26.3) และปี 2583 จะมีจ านวนถึง 

20.5 ลา้นคน (รอ้ยละ 32.1) ซึ่งสถิติขอ้มูลเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นว่า

ประเทศไทยก าลงักา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ ์(aged society) 

 ผูสู้งอายุเป็นบุคคลท่ีตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้น

ร่างกาย จิตใจ และสงัคม กล่าวคือ  

 ดา้นร่างกาย การเสื่อมโทรมลงในสมรรถภาพของอวัยวะ

ต่าง ๆ ของระบบร่างกาย ส่งผลใหเ้จ็บป่วยดว้ยโรคเรื้ อรงั บางรายอาจ

มีภาวะทุพพลภาพและช่วยเหลือตนเองไม่ได ้ตอ้งอาศยัพึ่งพิงผูอ้ื่น  

 สถานภาพและบทบาททางสังคม ซึ่งผู ้สูงอายุไดเ้คยเป็น

หลักน าในหลายส่วน กลับกลายเป็นผูพ้ึ่งพิงผูอ้ื่นมากขึ้ น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเชิงเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจากการเกษียณอายุงาน ซึ่งอาจท า

ใหผู้สู้งอายุรูส้ึกวา่ตนเองไรป้ระโยชน์และกลายเป็นภาระของสงัคม  

 ดา้นจิตใจ หากผูสู้งอายุไม่สามารถปรบัตัวในการเผชิญกับ

สภาวะท่ีเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีได้ ก่อใหเ้กิดความไม่สมดุลทางอารมณ์ 

เช่น ท้อแท้ แยกตัวเอง ท าให้เกิดความเบื่อหน่ายในชี วิตจนอาจ

ก่อใหเ้กิดวิกฤตทางอารมณ ์เครียด และซึมเศรา้  

ซึ่งสถานการณ์เหล่าน้ีลว้นมีความเกี่ยวโยงอย่างใกล้ชิดกับ

ภาวะความมัน่คงดา้นสุขภาพของผูสู้งอายุ  
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โรคเร้ือรงัในผูสู้งอายุ 

 โรคเรื้ อรัง ( chronic disease)  หมายถึง โรคท่ีรักษาไม่

หาย การรักษาเป็นเพียงการพยุงไม่ใหม้ีการสูญเสียการท างานของ

ร่างกายมากขึ้ น โรคเรื้ อรังมีหลายประเภท เช่น โรคเบาหวาน โรค

ความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคไต และโรค

ข้อเสื่อม เป็นต้น ซึ่งโรคเรื้ อรังเหล่าน้ีเมื่อเป็นแล้วจะต้องรักษา

ติดต่อกันเป็นระยะเวลาท่ีนานหรือตลอดชีวิต รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อ

การเกิดภาวะแทรกซอ้นของโรคไดง้่าย อย่างไรก็ตาม แมว้่าโรคเรื้ อรัง

จะรักษาไม่หายขาด แต่หากไดร้ับการรักษาและตรวจติดตามอาการ

ตามท่ีแพทย์แนะน าอย่างสม า่เสมอก็จะช่วยควบคุมโรคไม่ให้เกิด

ภาวะแทรกซอ้น และสามารถมีชีวิตอยู่ไดน้านชัว่อายุขัยเช่นคนปกติ

ธรรมดา เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง แต่ถ้าขาดการ

ควบคุมก็มกัจะเกิดโรคแทรกซอ้น และในท่ีสุดอาจจะเสียชีวิตลงได ้ 

 สาเหตุส าคัญของการเกิดโรคเรื้ อรัง อาจจ าแนกได้เป็น 2 

สาเหตุหลัก คือ เกิดจากปัจจัยดา้นกรรมพันธุ์ และปัจจัยเสี่ยงดา้น

พฤติกรรมการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ การด่ืมสุราหรือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์

การสูบบุหรี่ การบริโภคท่ีไม่เหมาะสม การขาดการออกก าลงักาย การ

มีความเครียด ตลอดจนการรับประทานอาหารรสจดั เช่น หวาน มนั 

และเค็มจัด เป็นต้นยิ่งไปกว่าน้ัน มีผู ้สูงอายุจ านวนมากท่ีไม่ได้ให้

ความส าคัญต่อการออกก าลังกาย ซึ่งแบบแผนในพฤติกรรมการ

ด าเนินชีวิตดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งต่อการเป็นโรคเรื้ อรงัและหรือการ

รกัษาในโรคเรื้ อรงัท่ีผูสู้งอายุก าลงัเผชิญอยูไ่ดด้ว้ยเช่นกนั  
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กลุ่มของผูสู้งอายุโรคเร้ือรงั 

 

กลุ่มผูสู้งอายุโรคเรื้ อรงั จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

                      
                                              

                                             
 

                            

                                

                      

                      

                                 

กลุ่มติดสงัคม 

มีสุขภาพดี และ

สามารถอยูต่าม

ล าพงัได ้

 

 

กลุ่มติดเตียง 

ตอ้งการการดูแลระยะยาว 

ดา้นการแพทย ์ 

รกัษาพยาบาล 

สวสัดิการสงัคม 

กลุ่มติดบา้น 

ตอ้งการผูช้่วยเหลือ  

ดูแลในชีวิตประจ าวนั 
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คุณภาพชีวิตที่ดีของผูสู้งอายุโรคเรื้ อรงั 

 

การดูแลผู ้สูงอายุโรคเรื้ อรัง เพื่อใหม้ีความมัน่คงทางด้าน

สุขภาพ จ าเป็นตอ้งมีใน 4 มิติ ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพ สงัคม อารมณ์ และ

ชุมชนดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ความมัน่คง 

ทางดา้นสุขภาพของ

ผูสู้งอายุโรคเร้ือรงั   
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เป้าหมายในการดูแลผูสู้งอายุโรคเรื้ อรงั 

 

 ดว้ยโรคเรื้ อรงัเป็นโรคท่ีรกัษาไม่หายขาด มกัท าใหอ้าการของ

ผูป่้วยไม่ดีขึ้ น ดังน้ันการดูแลจึงมุ่งเน้นไปท่ี การช่วยเหลือผูป่้วยในการ

จัดการกับอาการของโรคมากกว่าการรักษา  ได้แก่  การเพิ่ ม

ความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ทกัษะในการจดัการกบัโรค การ

ป้องกนัภาวะแทรกซอ้นและชะลอความเสื่อมถอย รวมถึงการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตสูงสุดเท่าท่ีจะท าได ้ 
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โรคเร้ือรงัท่ีพบบ่อยในผูสู้งอายุ 

1. ความดนัโลหิตสูง (Hypertension) 

 ความดันโลหิตสูง หมายถึง ภาวะท่ีมีความดันโลหิตสูงกว่า

ปกติขณะพกั และคงสูงอยูต่ลอดเวลา ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดบั ดงัน้ี 

ระดบัความดนัโลหิต ค่าความดนัซีสโตลิก 

(มม.ปรอท) 

ค่าความดนัไดแอสโตลิก 

(มม.ปรอท) 

ความดนัโลหิตท่ีเหมาะสม 

ความดนัโลหิตปกติ 

ความดนัโลหิตสูงกวา่ปกติ 

ความดนัโลหิต 

     สูงระดบัท่ี 1 

     สูงระดบัท่ี 2  

     สูงระดบัท่ี 3 

< 120 

< 130 

130 – 139 

 

140 – 159 

160 – 179 

> 180 

< 80 

< 85 

85 – 89 

 

90 – 99 

100 – 109 

> 110 
 

 อาการและอาการแสดง 

ส่วนใหญ่โรคความดันโลหิตสูงมักจะไม่มีอาการท่ีจ าเพาะ

ชดัเจน แต่อาจมาดว้ยอาการปวดศีรษะรุนแรง มกัปวดศีรษะและทา้ย 

ทอย จะเป็นช่วงเชา้ คล่ืนไส ้อาเจียน ใจสัน่ เหน่ือยง่าย   
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การปรบัพฤติกรรมของผูป่้วยความดนัโลหิตสูง 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อควบคุมความดันโลหิตสูง มี

ดงัน้ี 

1. บริโภคอาหารควบคุมความดนั การเน้นรบัประทานผักและ

ผลไมท่ี้มีกากใยสูง ไขมันต า่ เมล็ดธัญพืช ถัว่ต่าง ๆ ปลา ลดการ

บริโภคเน้ือสัตวใ์หญ่ (เน้ือแดง) แป้ง น ้าตาล ของหวาน ไขมนัอิ่มตัว

และคอเลสเตอรอล ลดการบริโภคอาหารเค็มหรือโซเดียม งดหรือลด

การด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์งดการสูบบุหรี่  

2. ควบคุมน ้าหนักใหอ้ยูใ่นเกณฑป์กติ 

3. หมัน่ออกก าลงักายอย่างสม า่เสมอ อยา่งน้อยวนัละ 30 นาที 

4. รักษาสุขภาพจิตให้ดี ไม่เครียด เขา้ใจและยอมรับชีวิต 

รวมถึงการหมัน่ฝึกผ่อนคลายความเครียดและบริหารสุขภาพจิตอยู่

เสมอ เช่น สวดมนต์ ท าสมาธิ โยคะ ร ามวยจีน ชี่กง รอ้งเพลง เล่น

ดนตรี หรือท างานอดิเรกต่าง ๆ ฯลฯ 
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2. โรคเบาหวาน (Diabetes Mel l i tus)  

 โรคเบาหวาน เป็นภาวะร่างกายมีระดับน ้าตาลในเลือดสูงกวา่

ปกติ เกิดจากการขาดฮอรโ์มนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพของอินซูลิน

ลดลง เกิดจากภาวะด้ือต่ออินซูลิน ท าใหร้ะดับน ้าตาลในเลือดสูงขึ้ น 

โรคเบาหวานมีสาเหตุจากกรรมพนัธุ ์การมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ไม่เหมาะสม หรืออว้น ขาดการออกก าลังกาย รับประทานอาหาร

ประเภทแป้งหรือน ้าตาลมากเกินไป ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประจ า 

ซึ่งท าใหม้ีการสรา้งน ้าตาลท่ีตับมากขึ้ น หรือท าใหก้ารตอบสนองต่อ

อินซูลินลดลง  

ภาวะแทรกซอ้นของโรคเบาหวาน ไดแ้ก่ โรคหลอดเลือดหวัใจ 

โรคหลอดเลือดสมอง โรคของหลอดเลือดส่วนปลาย ภาวะแทรกซอ้น

ทางตา ไต หรือเสน้ประสาทส่วยปลาย โดยภาวะแทรกซอ้นท่ีพบบ่อย

ท่ีสุด คือ ภาวะแทรกซอ้นทางตา ซึ่งสามารถพบไดเ้ป็นจ านวนถึง 1 ใน 

3 ของผูท่ี้เป็นโรคเบาหวาน  
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การดูแลตนเองในผูป่้วยเบาหวาน 

 ควบคุมอาหารและน ้าหนัก ไม่รบัประทานของหวาน 

 ออกก าลังกายพอควรและสม า่เสมอ ตามสภาพท่ีร่างกาย

อ านวยให ้

 หมัน่ตรวจระดับน ้ าตาลในเลือดและปัสสาวะ เพื่อดูระดับ

น ้าตาลในร่างกาย 

 รบัประทานยาตามแพทยส์ัง่โดยเคร่งครดัและสม า่เสมอ 

 งดบุหรี่ สุรา 

 ดูแลรกัษาเทา้ใหส้ะอาดอยู่เสมอเพราะเมื่อมีบาดแผลจะท า

ใหแ้ผลหายชา้ 

 ท าจิตใจใหส้บาย 

 มีท๊อฟฟ่ีหรือน ้าตาลไว ้เพื่อป้องกนัการหมดสติจากน ้าตาล

ในเลือดต า่เกินไป 

 ถา้มีแผลหรือมีความผิดปกติใด ๆ ควรปรึกษาแพทย์ทันที 

การตดัเล็บโดยเฉพาะเล็บเทา้ ไม่ควรตดัสั้นติดผิวหนัง 
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3. โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)  

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคท่ีพบบ่อยในวัยผูสู้งอายุ เป็น

สาเหตุส าคัญต่อการเสียชีวิต ในผู ้สูงอายุบางรายเกิดความพิการ

กลายเป็นภาระใหก้ับคนในครอบครัว ส่งผลกระทบต่อสังคมและ

ประเทศ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นภาวะท่ีสมองขาดเลือดไปหล่อเล้ียง 

ท าใหส้มองหยุดท างานเฉียบพลนั มาจากอาการขาดอาหารและเลือด

ไปเล้ียงสมอง ส่งผลใหเ้ซลลส์มองตายในท่ีสุด  

โรคหลอดเลือดสมองส่วนมากเกิดจากความเสื่อมของหลอด

เลือด มกัพบในผูสู้งอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้ นไป และพบในเพศชายมากกวา่

เพศหญิง และยงัมีปัจจยัอื่นท่ีเกิดขึ้ นไดใ้นทุกเพศทุกวยั ไดแ้ก่ การเกิด

อุบัติเหตุ การบิดหรือสะบัดคอแรงๆ ท าใหเ้กิดการฉีกขาดของหลอด

เลือดได ้หรือท าใหล่ิ้มเลือดอุดตนัได ้และบางรายเกิดจากพนัธุกรรม  

ปัจจยัของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ไดแ้ก่ อายุท่ีเพิ่มขึ้ น 

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมนัในเลือดสูง การใชฮ้อรโ์มนบางชนิด

มากเกินไป การสูบบุหรี่ การด่ืมสุรา รวมถึงการบริโภคอาหาร 

ในส่วนของโรคสมองเสื่อม คือ มีความบกพร่องในการท างาน 

ท าใหบ้างอย่างผิดปกติไป เช่น ความจ าลดลง ความสามารถในการใช้

ความคิดการใชภ้าษา การเรียบเรียงค าพูด การจัดล าดับเรื่องของ

ทิศทางสูญเสียไป บางรายอาจมีอารมณ์และบุคลิกภาพเปล่ียนแปลง

ไป บางครั้งอาจไม่ไดเ้กิดจากอลัไซเมอร ์แต่อาจเกิดจากตวัหลอดเลือด

สมองเอง 
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 การป้องกนัภาวะเสี่ยง 

ลดปัจจัยเสี่ยงน้ัน ๆ โดยการควบคุมพฤติกรรม  เช่น การ

รับประทานอาหาร ลดหวาน ลดเค็ม ลดมนั การออกก าลังกาย การ

พักผ่อนใหเ้พียงพอ เลิกบุหรี่ หรือลดความอ้วน นอกจากน้ีถ้าพบ

อาการผิดปกติใหร้ีบพบแพทย ์เพื่อรักษาแต่ตน้ ป้องกันไม่ใหอ้าการ

รุนแรง 
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4. โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรงั  

 โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรงั สาเหตุท่ีส าคญั คือ บุหรี่ ซึ่งควนับุหรี่จะ

ไปท าลายต่อมเยื่อบุทางเดินหายใจ ท าใหส้รา้งสิ่งคัดหลัง่และเมือก

เพิ่มมากขึ้ น หลอดลมจะมีการหดเกร็งมากขึ้ น ท าใหค้วามตา้นทาน

ภายในปอดสูงขึ้ น กลไกดังกล่าวน้ี ท าใหผู้ ้สูงอายุขับเสมหะออกได้

ล าบาก และการระบายอากาศในปอดลดลงดว้ย จึงเกิดการติดเชื้ อ มี

การท าลายเยื่อบุผิว มีผลท าใหห้ลอดลมตีบแคบถาวร  

นอกจากน้ี  มลภาวะ เช่น หมอกควนั ฝุ่ นละออง เกสรดอกไม ้

เขตโรงงานอุตสาหกรรมหรือการจราจรคบัคัง่ สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีจะท า

ใหเ้กิดการระคายเคืองของเยื่อยุทางเดินหายใจ มีผลใหเ้กิดการหด

เกร็งตามมา และมีลมค้างในปอดเพิ่มขึ้ น  รวมไปถึงการติดเชื้ อ 

ผูสู้งอายุมกัมีความตา้นทานต่อโรคลดลง จึงมีโอกาสเกิดการติดเชื้ อใน

ทางเดินหายใจง่ายขึ้ น มีผลใหเ้กิดอาการอักเสบและผลิดเสมหะมาก

ขึ้ น มีการบวมของผนังหลอดลมเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจ 

อาการของโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังท่ีส าคัญ คือ อาการไอ มี

เสมหะ หายใจล าบาก หอบเหน่ือยง่าย ตอ้งออกแรงหายใจมากขึ้ น 

โดยเฉพาะเวลาท่ีอาการก าเริบ รวมถึงอาจมีเสียงหายใจดัง “วี๊ด” ขณะ

หายใจเขา้ และตอ้งใชก้ลา้มเน้ืออื่นช่วย เช่น กลา้มเน้ือคอ หน้าทอ้ง 

ไหล่ เป็นตน้ เมื่ออาการก าเริบมากขึ้ นผูป่้วยจะท ากิจกรรมต่าง ๆ ได้

น้อยลงจนตอ้งเขา้รบัการรกัษาท่ีโรงพยาบาล  
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5. โรคกระดูกพรุน 
 

โรคกระดูกพรุน คือ โรคชนิดหน่ึงซึ่งมวลกระดูกลดน้อยลง มกั

เกิดกับสตรีวยัหมดประจ าเดือน หรือผูช้ายอายุมากกว่า 65 ปีขึ้ นไป 

เกิดจากอตัราการสรา้งและการท าลายกระดูกท่ีไม่สมดุลกัน หรือการ

ไดร้ับแคลเซียมไม่เพียงพอ ในคนท่ีหมดประจ าเดือน ฮอร์โมนเพศ

หญิงลดน้อยลง ส่งผลใหม้ีการท าลายกระดูกมากขึ้ นและสร้างได้

น้อยลง มวลกระดูกโดยรวมจึงลดน้อยลงกลายเป็นโรคกระดูกพรุน 

 อาการแทรกซอ้น ไดแ้ก่ กระดูกเสียความแข็งแรง กระดูกหกั

ง่าย เคล่ือนไหวไดล้ดลง ช่วยเหลือตัวเองล าบาก  ลังโกง หลังค่อม 

กระดูกขอ้สะโพกหกัจากกระดูกพรุน บางรายอาจถึงแก่ชีวิต โดยเฉพาะ

ผูท่ี้มีภาวะแทรกซอ้นกระดูกสะโพกหกั อาจท าใหเ้กิดภาวะทุพพลภาพ

ตามมา หรือเสียชีวิตไดสู้ง ภายใน 1-2 ปี 

ปัจจัยเสี่ยงโรคกระดูกพรุน ไดแ้ก่ สุรา/บุหรี่ การใชย้าสเตีย 

รอยดติ์ดต่อกนัเป็นเวลานาน มากกวา่ 3 เดือน 

การป้องกนัโรคกระดูกพรุน 

1. รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ เน้นอาหารท่ีมีแคลเซียม 

เช่น ผลิตภณัฑจ์ากนม กุง้ฝอย งา ผกัใบเขียว 

2. ออกก าลังกายอย่างสม า่เสมอ โดยแนะน าใหผู้สู้งอายุออก

ก าลงักายในท่าลงน ้าหนักท่ีเทา้ เช่น วิ่ง เดิน สามารถเพิ่มมวลกระดูก

และความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ ช่วยเรื่องการทรงตวัและการหกลม้  

3. ลดพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน เช่น งดด่ืมสุรา 

กาแฟ และอาหารท่ีมีโปรตีนเน้ือสตัวม์ากเกินไป เลิกสูบบุหรี ่

4. หลีกเล่ียงการใชย้าสเตียรอยดติ์ดต่อกนัเป็นเวลานาน 
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การออกก าลงักายในผูสู้งอายุโรคเร้ือรงั 

การออกก าลังกายในผูสู้งอายุ ช่วยลดโรคท่ีเกิดจากความชรา 

ชะลอความเสื่อมของร่างกาย ท าใหห้วัใจ หลอดเลือด และปอดแข็งแรง 

รวมถึงช่วยใหก้ารทรงตัวดีขึ้ น ท าใหเ้ดินเหินคล่องแคล่ว ไม่หกลม้ ท า

ใหก้ระดูกแข็งแรง ชะลอโรคกระดูกพรุน การออกก าลงักายแต่ละชนิด

มีประโยชน์ต่อสุขภาพแตกต่างกนั  

ทั้งน้ีก่อนการออกก าลงักาย ผูสู้งอายุควรส ารวจสภาพร่างกาย

ของตนเองใหดี้ก่อน หากมีโรคประจ าตัวควรพบแพทยเ์จา้ของไขเ้พื่อ

ปรึกษาเกี่ยวกับการออกก าลังกายท่ีเหมาะสม เพราะบางโรคอาจ

ก าเริบไดเ้มื่อออกก าลังกาย เช่น โรคความดันโลหิต ท่ีอาจเพิ่มสูงขึ้ น

เมื่อออกก าลังกาย จึงตอ้งควบคุมความดันใหอ้ยู่ในระดับปกติก่อน จึง

จะเหมาะสมต่อการออกก าลังกาย นอกจากน้ีผูสู้งอายุควรออกก าลัง

กายดว้ยท่าง่าย ๆ เพื่อป้องกนัอนัตราย การออกก าลงักายท่ีเหมาะสม

กับผูสู้งอายุ โดยหลีกเล่ียงท่าออกก าลังกายท่ีมีการเกร็งหรือเบ่งมาก

เกินไป ในบางรายอาจท าใหค้วามดันสูงขึ้ นได ้โดยเฉพาะท่าท่ีท าให้

ตอ้งกลั้นหายใจ หลีกเล่ียงการออกก าลงักายท่ีมีการปะทะ การแข่งขนั 

เพราะอาจเกิดอนัตราย 
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หลกัการออกก าลงักายของผูสู้งอายุ 

 ใหเ้ริ่มออกแรงตามขีดความสามารถแลว้ค่อยๆ เพิ่มขึ้ น 

จนถึงการออกก าลงักายที่ใชก้ าลงัระดบัปานกลางท่ีท าใหห้ายใจแรงขึ้ น 

ยงัสามารถพูดคุยไดจ้บประโยค (แต่ไม่หอบเหน่ือย) ส่วนระยะเวลา

ควรค่อยๆ เริ่มจากเวลาสั้นๆ และสะสมขึ้ นเป็นระยะเวลา 30 นาทีต่อ

วนั หรืออาจจะแบ่งช่วงเวลาสั้นๆ ช่วงละ 10-15 นาทีก็ได ้

 ควรออกก าลังกายอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ หรือให้

เคล่ือนไหวออกแรงในชีวิตประจ าวนัมากขึ้ น เช่น ท างานบา้น เดินไป

ธุระ ท าสวน เป็นตน้ โดยท ากิจกรรมเหล่าน้ีอยา่งน้อยวนัละ 30 นาที 

 ผูท่ี้มีปัญหาการทรงตัว ใหฝึ้กความแข็งแรงโดยเหยียดยืด

กลา้มเน้ือก่อน ถา้ทรงตัวดีแลว้ใหอ้อกก าลังกายแบบแอโรบิกได ้และ

ควรฝึกความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ ในท่านัง่ ไดแ้ก่ การเหยียดคอ ขอ้

เทา้ หลงัและเข่า เตะเทา้ ยกแขน เป็นตน้ ในท่ายืน ไดแ้ก่ การเหยียด

น่อง เขย่งปลายเทา้สลับยืนบนสน้ เหวี่ยงขาออกขา้ง ย่อเข่า งอและ

เหยียดสะโพก โยกล าตัว เป็นตน้  โดยใหท้ าซ ้า ๆ ในท่าเดิมอย่างละ 

10 ครั้งทั้งซา้ยและขวา ควรท าทุกวนัหรืออย่างน้อย 3 ครั้งต่อสปัดาห ์

รวมถึงใหท้ าการเหยียดยืดกลา้มเน้ือก่อนและหลงัการออกก าลงักาย 

 การออกก าลงักายแบบแอโรบิก ไดแ้ก่ เดิน วิ่งเร็วสกัวนัละ

ครึ่งชัว่โมง การเตน้ร า การวา่ยน ้า หรือถีบจกัรยานอยูก่บัท่ี เป็นตน้  

 ไม่ควรออกก าลังกายท่ีตอ้งออกแรงเกร็งหรือเบ่ง เช่น ยก

น ้าหนัก หรือตอ้งออกแรงกระแทก โดยเฉพาะท่ีขอ้เข่า เช่น การนัง่ยอง 

ๆ ขึ้ นลงบนัไดสูง กระโดด และไม่ควรออกก าลงักายในท่ีมีอากาศรอ้น 

อบอา้ว แดดจา้ ถา้ไม่สบายหรืออ่อนเพลีย ตอ้งงดออกก าลงักาย 
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การดูแลภาวะโภชนาการส าหรบัผูสู้งอายุโรคเรื้ อรงั 

 

 เน่ืองจากระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย

เปล่ียนแปลงไป ท าใหม้ีโอกาสเกิดโรคต่าง ๆ ไดง้่าย ผูสู้งอายุจึงมกัจะ

เกิดภาวะขาดสารอาหารบางชนิด เช่น การขาดแคลเซียมและเหล็ก 

รวมถึงการขาดวิตามินต่าง ๆ เช่น การรับประทานแคลเซียมเป็น

ประจ าติดต่อกันโดยซื้ อมารับประทานเอง อาจส่งผลใหม้ีแคลเซียม

มากเกินความตอ้งการส่งผลใหเ้กิดการสะสมตามขอ้กระดูก ท าใหข้อ้

กระดูกผิดรูป และยังเกิดน่ิวในไต นอกจากน้ีในการจัดอาหารให้

ผูสู้งอายุ จ าเป็นตอ้งค านึงถึงปัจจัยส่วนบุคคลดว้ย เช่น ความอร่อย 

ความชอบ ความคุ้นเคยกับอาหาร การจัดอาหารท่ีได้คุณค่าทาง

โภชนาการเหมาะสม น่ารบัประทาน รสชาติดี  

            ผูสู้งอายุท่ีมีโรคประจ าตวั เช่น โรคหวัใจและหลอดเลือด โรค

ไตเรื้ อรงั จ าเป็นตอ้งจดัอาหารพิเศษเพื่อใหเ้หมาะสมกบัโรคน้ัน ๆ การ

จดัอาหารเฉพาะโรค ควรปรึกษานักโภชนาการ/นักก าหนดอาหารใน

โรงพยาบาลดว้ยเสมอ เพราะเง่ือนไขและสภาวะของโรคต่าง ๆ ของแต่

ละคนยอ่มต่างกนั จึงส่งผลใหก้ารจดัอาหารแตกต่างกนัดว้ย  

อาหารท่ีควรหลีกเล่ียงในผูสู้งอายุโรคเรื้ อรงั คือ อาหารท่ีมีรส

หวานจดั เค็มจดั และอาหารท่ีมีรสจดัทุกชนิด ถา้ผูสู้งอายุทานหวาน

จัดจะเกิดอาการอิ่มน ้ าตาล ท าใหท้านขา้วน้อยลง เช่น น ้ าอัดลม 

น ้าหวาน ขนมไทย ขนมเคก้ และถา้ทานเค็มจดั ท าใหม้ีโอกาสเกิดโรค

ความดันโลหิตสูง บวมน ้ า ไต ซึ่งจะมีมากในอาหารหมักดอง เช่น 

ผกักาดดอง ไซโป้ว เตา้หูย้ี้  เกี่ยมฉ่าย ไข่เค็ม ปลาเค็ม 
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 อาหารและสารอาหารส าคญัส าหรบัผูสู้งอายุ 

 ขา้วกลอ้ง หรือ ขา้วซอ้มมือ เพราะมีสารอาหารโปรตีน ไขมนั  

ใยอาหาร แร่ธาตุ และวิตามินสูงกวา่ขา้วขดัสีจนขาว 

อาหารประเภทโปรตีน ไดแ้ก่ ปลา เน้ือสตัวไ์ม่ติดมนั ไข่ และ

ถัว่เมล็ดแห้ง โดยเฉพาะปลาเป็นโปรตีนท่ีดีย่อยง่าย มีไขมันต า่ 

เน้ือสตัวค์วรเลือกเน้ือสัตวไ์ม่ติดมนัเพื่อลดการสะสมไขมนัในร่างกาย 

ควรสบัใหล้ะเอียด ตม้ใหเ้ป่ือย ไข่เป็นโปรตีนราคาถูก ปรุงง่าย ผูใ้หญ่

ท่ีมีภาวะโภชนาการปกติควรกินไข่สัปดาห์ละ 2-3 ฟอง และปรุงสุก

ดว้ยความรอ้น ถัว่เมล็ดแหง้ และผลิตภณัฑจ์ากถัว่ เช่น เตา้หู ้เตา้เจี้ ยว 

น ้านมถัว่เหลือง ขนมถัว่กวน ก็เป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกเช่นกนั 

พืช ผัก ผลไม ้เป็นแหล่งวิตามินและแร่ธาตุท่ีมีความจ าเป็น

ต่อร่างกาย มีใยอาหารช่วยในการขบัถ่าย ใหพ้ลงังานต า่ ไม่ท าใหเ้กิด

โรคอว้น ควรกินพืชผักใหห้ลากหลายสลบักนัไปทุกมื้ อ ส่วนผลไมค้วร

กินประจ าสม า่เสมอหลงักินอาหารแต่ละม้ือ   

แคลเซียม ไดแ้ก่ น ้ าสม้ เมล็ดงา คะน้า บรอกโคล่ี ขา้วโอ๊ต 

ถัว่ขาว ปลาซารดี์น ถัว่แระ นมถัว่เหลือง มีความส าคญัมากกบัผูสู้งอายุ 

ผู ้ป่วยเบาหวานและผู ้หญิงท่ีขาดฮอร์โมนเอสโตเจนในวัยหมด

ประจ าเดือน ซึ่งจะเขา้สู่ภาวะกระดูกพรุน  

 วิตามินซี ช่วยใหม้ีสุขภาพดี ผิวสดใส อ่อนกว่าวัย ไม่เหี่ยวย่น 

ช่วยเพิ่มการสงัเคราะหค์อลลาเจน บรรเทาหวดั ป้องกนัโรคตอ้กระจก 

บรรเทาอาการแพ้หอบหืด ไซนัส อาหารท่ีมีวิตามินซีสู ง  คือ 

มะขามป้อม ฝรัง่ ล้ินจี่ มะละกอสุก เงาะ พุทรา  มะขามเทศ  
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 โพแทสเซียม ช่วยรักษาความดันโลหิตใหอ้ยู่ในเกณฑ์ดีและ

ช่วยระบบกลา้มเน้ือและระบบประสาทท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

พรอ้มทั้งช่วย รักษาสมดุลของเหลวในร่างกายใหอ้ยู่ในระดับท่ีพอดี

ดว้ย แหล่งอาหารท่ีมีโพแทสเซียมอยู่มาก คือ กลว้ย สม้ มะเขือเทศ 

กะหล า่ปลี ดอกกะหล า่ บรอกโคลี ผกัโขม ปลาตาเดียว มะเขือม่วง 

 วิตามิน บี 12 เป็นวิตามินท่ีเกี่ยวขอ้งกับการสรา้งเม็ดเลือด

แดง ถา้ขาดวิตามินบี 12 จะเกิดโรคโลหิตจาง อาหารท่ีมีวิตามินบี 12 

ไดแ้ก่ ตบั เน้ือววั เน้ือไก่ เน้ือหมู ไข่ทั้งฟอง เน้ือปลา โยเกิรต์ นม 

 แม็กนีเซียม เป็นแร่ธาตุช่วยท าใหร้ะบบภูมิคุม้กนัและกระดูก

แข็งแรง ช่วยการท างานของระบบประสาท 

 วิตามินเอ จะละลายในไขมันช่วยในเรื่องการมองเห็น ปรับ

สภาพการมอเห็นในท่ีมืดได ้ป้องกนัเยื่อยุนัยน์ตาแหง้ ป้องกนัผิวหนัง

แหง้ จะมีมากในไข่แดง นม ตับ เนย ปลา หอยนางรม ผักจะมีมากใน 

ผกัโขม มนัฝรัง่ ผกักาดขาว บรอกโคลี แครอท ฟักทอง ขา้วโพด ผลไม้

จะมีมากในมะม่วงสุก แคนตาลูป ถา้ผูสู้งอายุขาดวิตามินเอ จะท าให้

ผมร่วง ผิวแหง้คนัตามตวั ปวดกระดูก ตาฟาง ตบัโต มา้มโต  

 วิตามินดี ช่วยรักษาสมดุลแคลเซียมและแร่ธาตุในร่างกาย  

ช่วยปกป้องกระดูกจากการเป็นโรคกระดูกผุแตกหักง่าย ช่วยดูดซึม

แคลเซียมและป้องกนัโรคท่ีเกี่ยวกบักระดูก  

 วิตามินอี เป็นสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีดีจึงช่วยป้องกันเซลล์ใน

ร่างกายไม่ใหถู้กท าลาย พบไดใ้นอัลมอนด์ เมล็ดทานตะวนั เนย ถัว่ 

และซอสมะเขือเทศ 
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การใชย้าในผูสู้งอายุโรคเรื้ อรงั 

 

หลกัการใชย้าเบ้ืองตน้ 

ผูสู้งอายุมีการเปล่ียนแปลงทางดา้นต่าง ๆ ของร่างกายที่เสื่อม

ไปตาม อายุท่ีมากขึ้ น ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มกัจะมีโรคประจ าตัว จึงตอ้งมี

ความระมัดระวัง ในการใชย้าเพิ่มมากขึ้ นเป็นพิเศษ ดังน้ันผู ้ดูแล

ผูสู้งอายุที่บา้นควรมีความรู ้เบื้ องตน้อยา่งง่าย ดงัน้ี 

หลักการใชย้า เพื่อใชป้ระกอบการพิจารณาก่อนใหย้า ดังน้ี  

1. ถูกตอ้งกบัคน คือ ตวัผูป่้วยสูงอายุ  

2. ถูกชนิดยา ซึ่งจะบ่งบอกถึงสรรพคุณยาในการรกัษาโรคแต่ 

ละโรค ที่แตกต่างกนั  

3. ถูกขนาดยา เช่น เป็นมิลลิกรมั เม็ด แคปซูล หรือเป็นหยด 

4. ถูกทาง เช่น ทางปาก ทางผิวหนัง หยอดตา หรือเหน็บทาง 

ทวารหนัก  

5. ถูกเวลา เช่น ก่อนอาหารเชา้ หรือ หลงัอาหาร หรือใหเ้มื่อ 

มีอาการ และใหว้นัละกี่ครั้ง เป็นตน้ 



 
 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

 

 

อสม. กบัการดูแล 

ผูสู้งอายุโรคเร้ือรงั 
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แนวปฏิบัติการตรวจเยี่ยมสุขภาพผูสู้งอายุที่โรคเรื้ อรงัที่บา้นของ

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.)  

 

1. การเยี่ยมบา้นในผู ้สูงอายุโรคเรื้ อรังท่ีช่วยตัวเองได ้ไม่มี

ภาวะพึ่งพาบุคคลอื่น ปฏิบติักิจกรรมดงัน้ี 

 - ซกัถามอาการทัว่ไปและการดูแลสุขภาพตนเองของผูสู้งอายุ 

เช่น การรบัประทานอาหาร การออกก าลงักาย การนอนหลบัพกัผ่อน 

การขบัถ่ายอุจจาระ/ปัสสาวะ และการรบัประทานยา 

 - ประเมินสุขภาพโดยการวดัสัญญาณชีพ ไดแ้ก่ วดัอุณหภูมิ

กาย ความดนัโลหิต ชีพจร อตัราการหายใจ และชัง่น ้าหนักตวั 

 - ใหค้ าแนะน าสุขภาพท่ีเหมาะสมกับโรคแก่ผู ้สูงอายุและ

ครอบครวั เช่น การรบัประทานอาหาร การออกก าลงักาย การป้องกนั

การหกลม้ การปฏิบติัตวัท่ีเหมาะสมเม่ือมีโรคก าเริบ และการพดูคุยให้

ก าลงัใจดา้นต่าง ๆ กบัผูสู้งอายุและครอบครวั 

 - ลงบันทึกข้อมูลการประเมินสุขภาพ ได้แก่ สัญญาณชีพ 

น ้ าหนักตัว และการให้ค าแนะน าสุขภาพต่าง ๆ ใน สมุดบันทึก

สุขภาพผูสู้งอายุโรคเรื้ อรงัและแบบรายงานผลการเยี่ยมผูสู้งอายุ

ของอาสาสมัครสาธารณสุข และน าส่งเจา้หน้าท่ีสุขภาพท่ีรับผิดชอบ

พื้ นท่ีน้ัน ๆ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งน้ีเพื่อใหเ้จา้หน้าท่ีสุขภาพ

ไดร้ับทราบผลการปฏิบัติงานการเยี่ยมบา้นผู ้สูงอายุ โรคเรื้ อรังของ   

อสม. 
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 - ในกรณีท่ีพบผู ้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและต้องได้รับการ

ช่วยเหลือ เช่น ตรวจพบระดับความดันโลหิตสูงมาก เกิน 140/90 

มิลลิเมตรปรอท ไม่มียาลดความดันโลหิตรับประทาน น ้าหนักตัวลด

มากผิดปกติหรือผู ้สูงอายุอยู่โดยล าพังไม่มีผู ้ดูแล เป็นตน้ ให ้อสม . 

เขียนรายงานขอ้มูลในแบบฟอร์ม ใบส่งต่อผลการเยี่ยมผูสู้งอายุของ

อาสาสมัครสาธารณสุข และส่งต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล  

 - ในกรณีท่ี อสม. ไดร้ับแจง้ขอ้มูลปัญหาสุขภาพของผูสู้งอายุ

ทางโทรศพัท ์หรือมีการใหบ้ริการสุขภาพทางโทรศพัทแ์ละออกติดตาม

เยี่ยมบ้านผู ้สูงอายุ ให้ อสม . ลงบันทึกข้อมูลการใช้หน่วยบริการ

เคล่ือนท่ีของผู ้สูงอายุน้ัน ๆ ในสมุดการใหบ้ริการสุขภาพผู ้ป่วยโรค

เรื้ อรัง โดยขอ้มูลท่ีลงบันทึก ไดแ้ก่ ปัญหาสุขภาพท่ีพบ ค าแนะน าท่ี

ใหก้บัผูสู้งอายุ หรือการออกไปช่วยเหลือบรรเทาทุกขข์องผูสู้งอายุ เป็น

ต้น สมุดเล่มน้ีจะเก็บไวท่ี้ประธานแกนน า อสม . ในแต่ละหมู่บ้าน

เช่นกนั เพื่อเป็นหลกัฐานวา่ไดใ้หบ้ริการสุขภาพเคล่ือนท่ีแก่ผูสู้งอายุใน

พื้ นท่ีท่ีรบัผิดชอบ 

 - ความถ่ีของการเยี่ยมบา้นผูสู้งอายุของ อสม. จะเยี่ยมอย่าง

น้อยเดือนละครั้ง ถา้พบว่าผูสู้งอายุมีอาการรุนแรงจะเยี่ยมผู ้สูงอายุ

บ่อยครั้งข้ึนตามความจ าเป็นหรือตามความมีจิตอาสาของ อสม. แต่ละ

พื้ นท่ี 

  

 

 



 
 

  

24 

การเย่ียมบา้นในผูสู้งอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้ อรังช่วยตัวเองได้

นอ้ยหรือไม่ไดมี้ภาวะการพึ่งพาบุคคลอื่น  

 

 ให ้อสม. ปฏิบติักิจกรรมเช่นเดียวกับกลุ่มผูสู้งอายุท่ีสุขภาพดี 

ช่วยตัวเองได ้ไม่มีภาวะพึ่งพา แต่มีกิจกรรมการปฏิบัติการดูแลเพิ่ม 

อาทิ เช่น 

 - พลิกตะแคงตวัใหผู้ป่้วยหรือผูสู้งอายุ 

 - อาบน ้า ดูแลความสะอาดของร่างกาย ช่วยแต่งตัว และดูแล

ความสะอาดเคร่ืองแต่งกาย และท่ีนอนใหผู้ป่้วย หรือผูสู้งอายุ 

 - ช่วยเตรียมอาหารหรือปรุงอาหารให ้ช่วยป้อนอาหารหรือ

ช่วยใหอ้าหารทางสายยางกบัผูป่้วยหรือผูสู้งอายุ 

 - ช่วยเหลือผูสู้งอายุในการปฏิบติัภารกิจต่าง ๆ เช่น ไปรบัยา

แทนท่ี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

 - ช่วยจัดเตรียมและดูแลเรื่องการได้รับยากับผู ้ป่วยหรือ

ผูสู้งอายุ 
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แบบบนัทึกการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุโรคเรื้ อรงั โดย อสม. 

 

วนั/เดือน/ปี..................................... 

ผูสู้งอายุ ชือ่-สกุล...........................................อายุ.......ปี บา้นเลขท่ี.......หมู่ท่ี..... 

โรคประจ าตวั...........................น ้าหนัก......กก. ส่วนสูง......ซม.รอบเอว...........ซม. 

ความดนัโลหิต....../.......มม.ปรอท ชีพจร......ครั้ง/นาที 

อตัราการหายใจ......ครั้ง/นาที 

 

รายการ 

กิจกรรมการดูแล  

 ชัง่น ้าหนัก / วดัสว่นสูง  ออกก าลงักาย 

 วดัรอบเอว  ป้อนอาหาร / ใหอ้าหาร 

     ทางสายยาง 

 ประเมินสญัญาณชีพ  + ความดนัโลหิต  เจาะน ้าตาลปลายน้ิว 

 อื่น ๆระบุ

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 

ค าแนะน า 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

 

หมายเหต ุ

................................................................................................................... 

...................................................................................................................  
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แผนการดูแลรายกรณีผูสู้งอายุ 

 

ผูใ้ช:้ สมาชิกในครอบครวัท่ีท าหน้าท่ีดูแลผูสู้งอายุหรือผูช้่วยเหลือดูแลผูสู้งอายุ  

 
 

ชื่อผูสู้งอายุ..................................................................... อายุ ............... ปี  

วนัท่ีใชแ้ผน ............................ถึงวนัท่ี....................................................... 

 

การปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนั 

หวัขอ้ สิ่งท่ีควรปฏิบตัิ กาเครื่องหมาย 

✓ ในช่องที่ได้

ปฏิบตัิ 

หมาย

เหตุ 

รบัประทานอาหาร การป้อนอาหาร หรือใหท้างสายให้

อาหาร 

  

การท าความสะอาด

ใบหน้าและปากฟัน 

การลา้งหน้า หวีผม แปรงฟัน หรือ

โกนหนวด 

  

การลุกจากท่ีนอน

หรือเตียงไปยงัเกา้อี้  

การพยุงลุกจากท่ีนอนหรือเตียงไป

ยงัเกา้อี้  หรือพลิกตะแคงตวั 

  

การใชห้อ้งน ้า การพยุงนั่งหรือลงจากโถสว้ม และ

การท าความสะอาดหลงัขบัถ่าย 

  

การเคลื่อนท่ีภายใน

หอ้งหรือบา้น 

การพยุงเดินหรือใชล้อ้เข็นภายใน

หอ้งหรือบา้น 

  

การสวมใส่เสื้ อผา้ การสวมใส่เสื้ อผ้า การติดกระดุม 

หรือรูดซิป 

  

การข้ึนลงบนัได 

 1 ชั้น 

การพยุงหรือใชอุ้ปกรณ์ช่วยเวลาขึ้ น

หรือลงบนัได 

  

การอาบน ้า การช่วยอาบน ้าหรือการเช็ดตัวและ

สระผม 

  

ก า ร ก ลั้ น ถ่ า ย

อุจจาระ 

การสวนหรือลว้งอุจจาระหรอืการใส่

ผา้ออ้มผูใ้หญ่  

  

การกลั้นปัสสาวะ การสวน ปัสสาวะ  หรื อการใส่

ผา้ออ้มผูใ้หญ่ 
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แผนการดูแลรายกรณีผูสู้งอายุโรคความดนัโลหิตสูงที่บา้น 

 

ผูใ้ช:้ สมาชิกในครอบครวัท่ีท าหน้าท่ีดูแลผูสู้งอายุหรือผูช้่วยเหลือดูแลผูสู้งอายุ  

ชื่อผูสู้งอายุ........................................................................... อายุ ........ ปี  

วนัท่ีใชแ้ผน .................................ถึงวนัท่ี................................................. 

 

กิจกรรมการดูแลผูสู้งอายุโรคความดนัโลหิตสูง 

หวัขอ้ สิ่งท่ีควรปฏิบตัิ กาเครื่องหมาย 

✓ในช่องที่ได้

ปฏิบตัิ 

หมายเหตุ 

ยา - การไดร้ับยาลดความดันโลหิตตาม

แผนการรกัษา  

  

ก า ร บ ริ ห า ร

ร่างกาย 

- ควรออกก าลงักายระดบัปานกลางซึ่ง

ท า ให้ ผู้สู ง อายุ รู ้สึ ก เห น่ื อย แต่ ยั ง

สามารถพูดคุยได้ ปฏิบัติสม า่เสมอ

อย่างน้อย 4 วนัต่อสปัดาห ์นานครั้งละ 

30-60 นาที เช่น การเดินเร็วอย่าง

น้อย 30 นาทีต่อวัน เ ป็นต้น (ถ้า

ปฏิบติัได)้ 

  

พฤติกรรมการ

รั บ ป ร ะ ท าน

อาหาร 

- ควบคุมน ้าหนักไม่ใหเ้พิ่มข้ึน ดูแลให้

รอบเอวน้อยกว่า 102 เซนติเมตรใน

ผูช้าย และน้อยกว่า 88 เซนติเมตรใน

ผูห้ญิง โดยรับประทานอาหารจืดและ

หลีกเลี่ยงอาหารท่ีมีไขมนั 

  

- หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารท่ีมี

โซเดียมสูง เช่น เกลือ น ้าปลา ซีอิ้ ว ผง

ปรุงรส ซุปก้อน น ้ าซอสชนิดต่าง ๆ 

ปลาเค็ม ไข่เค็ม กุนเชียง หมูยอ หมู

หยอง หมูแผ่น เป็นตน้  

  

- รบัประทานอาหารประเภทผลไม ้ผกั 

อาหารท่ีมีกากใย ธัญพืช เช่น  ข้าว
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กิจกรรมการดูแลผูสู้งอายุโรคความดนัโลหิตสูง 

หวัขอ้ สิ่งท่ีควรปฏิบตัิ กาเครื่องหมาย 

✓ในช่องที่ได้

ปฏิบตัิ 

หมายเหตุ 

กลอ้ง ถัว่ งา เป็นตน้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์

จากนมท่ีมีไขมนัต า่  

- รับประทานอาหารท่ีมีโปตัสเซียมสูง 

เช่น โกโก ้เมล็ดทานตะวนั เห็ด กลว้ย 

ส้ม เป็นต้น แต่ไม่ควรรับประทาน

อาหารเสริมท่ีมีโปตัสเซียม แคลเซียม 

หรือ แมกนีเซียม 

  

- งดกาแฟ เครื่องด่ืมท่ีมีคาเฟอีนหรือ

แอลกอฮอล ์และหยุดสูบบุหรี่ 

  

การดูแลด้าน

จิตสงัคม 

- ใหม้ีกิจกรรมท่ีผ่อนคลาย  

 

  

- ช่วยเหลือดูแลใกลช้ิดและใหก้ าลงัใจ   

- แนะน าใหผู้้สูงอายุท่ีนับถือศาสนา

พุทธ สวดมนต์ไหวพ้ระ หรือฟังธรรม

มะ 

  

การดูแลและ

เ ฝ้ า ร ะ วั ง

ภาวะแทรกซอ้น 

- ชัง่น ้าหนักทุกเดือน (ถา้ปฏิบติัได)้   

- ช่วยพลิกตะแคงตัวอย่างน้อยทุก 2 

ชัว่โมง 

  

- วัดความดันโลหิตอย่างน้อยสัปดาห์

ละ 3 วนั 

  

- หากพบความดันโลหิตสูงมากกว่า 

150/90 มิลลิเมตรปรอท หรืออาการ

ผิดปกติ เช่น วิงเวียนศีรษะ ปากเบี้ ยว 

พูดไม่ชดัแขนขาไม่มีแรงครึ่งซีก มีแผล

กดทบั เป็นตน้ ควรปรึกษาทีมสุขภาพ 

  

- ดูแลที่อาศยัใหส้ะอาด ปลอดภยั  

 

 เอกสาร

ประกอบ: 
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กิจกรรมการดูแลผูสู้งอายุโรคความดนัโลหิตสูง 

หวัขอ้ สิ่งท่ีควรปฏิบตัิ กาเครื่องหมาย 

✓ในช่องที่ได้

ปฏิบตัิ 

หมายเหตุ 

ความสะอาด

และปลอดภัย

ของท่ีอาศยั 

แผ่นพบัการ

จดัการ

สิ่งแวดลอ้ม

ท่ีอยู่อาศยั

ใหป้ลอด 

ภยั จากการ

พลดัตกหก

ลม้ 

- จดัวางสิ่งของท่ีใชภ้ายในบา้นใหเ้ป็น

ระเบียบง่ายต่อการเคลื่อนยา้ย  

  

- จัดสิ่งของท่ีใชเ้ป็นประจ าไวใ้หห้ยิบ

ไดง้่าย  

  

- ตรวจเช็คประสิทธิภาพการท างาน

ของเครื่องใชต้่าง ๆ  

  

- ไม่วางของบริเวณพื้ นหรือทางเดิน   

- ดูแลใหม้ีแสงสว่างท่ีเพียงพอ   

- จัดใหน้อนเตียงท่ีสูงประมาณลุกได้

สะดวก 

  

- จดัใหอ้ยู่ในท่าศีรษะสูง 
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แผนการดูแลรายกรณีผูสู้งอายุโรคเบาหวานที่บา้น 

 

ผูใ้ช:้ สมาชิกในครอบครวัท่ีท าหน้าท่ีดูแลผูสู้งอายุหรือผูช้่วยเหลือดูแลผูสู้งอายุ  

ชื่อผูสู้งอายุ........................................................................... อายุ ........ ปี  

วนัท่ีใชแ้ผน .................................ถึงวนัท่ี................................................. 

 

กิจกรรมการดูแลผูสู้งอายุโรคเบาหวาน 

หวัขอ้ สิ่งท่ีควรปฏิบตัิ กาเครื่องหมาย 

✓ในช่องที่ได้

ปฏิบตัิ 

หมาย

เหตุ 

ยา ดูแลการได้รับอินซูลินและยาอื่น ๆ ตาม

แผนการรกัษา  

  

ก า ร บ ริ ห า ร

ร่างกาย 

ออกก าลังกายอย่างน้อย 30 นาที 5 ครั้งต่อ

สปัดาห ์หรืออย่างน้อย 150 นาทีต่อสปัดาห ์

เช่น การเดินเร็ว เป็นตน้ (ถา้ปฏิบติัได)้ 

  

พฤติกรรมการ

รั บ ป ร ะ ท าน

อาหาร 

1. การรับประทานอาหารท่ีมีแป้งและไขมัน

ต า่ เพื่อลดน ้าหนักและควบคุมเบาหวาน 

  

2. รบัประทานอาหารท่ีมีไขมนัไม่อิ่มตัว เช่น 

น ้ ามันถัว่เหลือง น ้ ามันดอกทานตะวันและ

น ้ามันมะกอก แทนไขมันอิ่มตัว เช่น ไขมัน

จากสตัว ์น ้ามนัปาลม์ เป็นตน้ 

  

3. การรับประทานผลไมส้ดและผักท่ีมีอยู่ใน

ทอ้งถ่ิน  

  

4. รบัประทานอาหารท่ีผ่านกรรมวิธีการปรุง

น้อยขั้นตอนมากท่ีสุด  

  

5. รับประทานอาหารท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จาก

นม ไข่ และเน้ือแดงใหน้้อยลง 

  

6. รบัประทานอาหารจืด   

7. งดสุราและเครื่องด่ืมท่ีเป็นแอลกอฮอล์

และงดสูบบุหรี่ 

  

การดูแลด้าน

จิตสงัคม 

- ช่วยเหลือดูแลใกลช้ิดและใหก้ าลงัใจ    

- ใหม้ีกิจกรรมท่ีผ่อนคลาย    
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กิจกรรมการดูแลผูสู้งอายุโรคเบาหวาน 

หวัขอ้ สิ่งท่ีควรปฏิบตัิ กาเครื่องหมาย 

✓ในช่องที่ได้

ปฏิบตัิ 

หมาย

เหตุ 

- แนะน าให้ผู้สูงอายุท่ีนับถือศาสนาพุทธ 

สวดมนตไ์หวพ้ระ หรือฟังธรรมมะ 

  

การดูแลและ

เ ฝ้ า ร ะ วั ง

ภาวะแทรกซอ้น 

- ช่วยพลิกตะแคงตวัอย่างน้อยทุก 2 ชัว่โมง   

- วัดระดับน ้ าตาลในเลือดปลายน้ิวตาม

แผนการรกัษา  

  

- วัดความดันโลหิตอย่างน้อยสัปดาหล์ะ 3 

วนั  

  

- ท าความสะอาดเท้าและเช็ดให้แห้ง

โดยเฉพาะบริเวณง่ามเทา้  

  

- ระวงัการเกิดแผลจากการตดัเล็บ   

- ทาโลชัน่ท่ีเทา้ยกเวน้บริเวณง่ามเทา้ และ 

ตรวจสอบการเกิดแผลท่ีเทา้ทุกวนั 

  

- ชัง่น ้าหนักทุกสปัดาห ์   

- ใหด่ื้มน ้าหวานหรือรบัประทานน ้าตาลเมื่อ

มีอาการหิว ใจสัน่ 

  

- สังเกตความผิดปกติของร่างกาย เช่น ตา

พร่า มองเห็นไม่ชดั ปวดขดัเวลาถ่ายปัสสาวะ 

แผลกดทับ แผลท่ีเท้า เป็นต้น หากพบ

อาการผิดปกติควรปรึกษาทีมสุขภาพ 

  

ความสะอาด

และปลอดภัย

ของท่ีอาศยั 

- ดูแลที่อาศยัใหส้ะอาด ปลอดภยั    

- จัดวางสิ่ งของท่ีใช้ภายในบ้านให้เป็น

ระเบียบง่ายต่อการเคลื่อนยา้ย  

  

- จดัสิ่งของท่ีใชเ้ป็นประจ าไวใ้หห้ยิบไดง้่าย    

- ตรวจเช็คประสิทธิภาพการท างานของ

เครื่องใชต้่าง ๆ  

  

- ไม่วางของบริเวณพื้ นหรือทางเดิน   

- ดูแลใหม้ีแสงสว่างท่ีเพียงพอ   

- จดัใหน้อนเตียงท่ีสูงประมาณลุกไดส้ะดวก    

- จดัใหอ้ยู่ในท่าศีรษะสูง   
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แผนการดูแลรายกรณีผูสู้งอายุโรคหลอดเลือดสมองที่บา้น 

 

ผูใ้ช:้ สมาชิกในครอบครวัท่ีท าหน้าท่ีดูแลผูสู้งอายุหรือผูช้่วยเหลือดูแลผูสู้งอายุ  

ชื่อผูสู้งอายุ........................................................................... อายุ ........ ปี  

วนัท่ีใชแ้ผน .................................ถึงวนัท่ี................................................. 

 

กิจกรรมการดูแลผูสู้งอายุโรคหลอดเลือดสมอง 

หวัขอ้ สิ่งท่ีควรปฏิบตัิ กาเครื่องหมาย 

✓ในช่องที่ได้

ปฏิบตัิ 

หมายเหตุ 

ยา หากมีโรคประจ าตัว เช่น โรคหลอดเลือด 

โรคหลอดเลือดหัวใจ และไขมันในเลือด

สูง ใหร้บัประทานยาตามแผนการรกัษา  

  

ก า ร บ ริ ห า ร

ร่างกาย 

- ใชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหว

ร่างกาย  

 

 เ อ ก ส า ร

ประกอบ : 

แ ผ่ น พั บ

การบริหาร

ร่ า ง ก า ย

ผู้ สู ง อ า ยุ

โ รคหลอด

เลือดสมอง 

- ฝึกการทรงตวั    

- ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเมื่อมีการ

ฟ้ื นฟู ส ม ร ร ถภาพร่ า ง ก า ย โ ด ย นัก

กายภาพบ าบัด เช่น บริหารกลา้มเน้ือ

หน้า การหมุนขอ้ การบริหารกลา้มเน้ือ

ทรวงอก เป็นตน้   

  

พฤติกรรมการ

รั บ ป ร ะ ท าน

อาหาร 

- ดูแลการกลืนอาหาร ประเมินก่อนและ

หลงัการกลืน 

  

-  จัด ให้อยู่ ในท่ า นั่ ง  ศี รษะ โน้มมา

ดา้นหน้าเพื่อป้อนอาหาร  

  

- ดูแลใหร้บัประทานอาหารรสจืด    
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กิจกรรมการดูแลผูสู้งอายุโรคหลอดเลือดสมอง 

หวัขอ้ สิ่งท่ีควรปฏิบตัิ กาเครื่องหมาย 

✓ในช่องที่ได้

ปฏิบตัิ 

หมายเหตุ 

- หลีกเลี่ยงอาหารท่ีมีไขมนั    

- ในรายท่ีเริ่มฝึกกลืนอาหาร ให้เริ่ม

รับประทานอาหารป่ันขน้ เช่น โจ๊ก เมื่อ

กลืนได้แล้วปรับเปลี่ยนอาหารตาม

แผนการรกัษา 

  

การดูแลด้าน

จิตสงัคม 

-ให้ความร่วมมือช่วยเหลือเมื่อมีการ

บ าบดัโดยเจา้หน้าท่ี  

  

- ดูให้ผู้สูงอายุบริหารร่างกายหรือท า

กิจกรรมท่ีชอบร่วมกบัผูอ้ื่น  

  

- แนะน าใหผู้สู้งอายุท่ีนับถือศาสนาพุทธ 

สวดมนตไ์หวพ้ระ หรือฟังธรรมมะ 

  

การดูแลและ

เ ฝ้ า ร ะ วั ง

ภาวะแทรกซอ้น 

- ชัง่น ้าหนักทุกสปัดาห ์(ถา้ยืนได)้ 

- วดัความดันโลหิตอย่างน้อยสัปดาหล์ะ 

3 วนั  

- พลิกตะแคงตัวอย่างน้อยทุก 2 ชัว่โมง 

และจดัท่าใหผู้ป่้วย  

- ใชท่ี้นอนลม (ถา้มี) 

- เฝ้าระวังภาวะแทรกซอ้น เช่น ขอ้ไหล่

เคลื่อน การส าลกั แผลกดทบั การติดเชื้ อ

ในระบบทางเดินปัสสาวะ การอุดตันของ

หลอดเลือด ภาวะปวดร่วมกบัผิวหนังเย็น

บริเวณแขนและข้อข้างท่ีอ่อนแรง การ

พลัดตกหกลม้ ซึมเศรา้ กลา้มเน้ือเกร็ง

และข้อติดแข็ง หากพบอาการผิดปกติ

ควรปรึกษาทีมสุขภาพ  

-หลีกเลี่ยงสาเหตุของการเกิดโรค เช่น 

การสูบบุหรี่ การด่ืมสุรา เป็นตน้ 

-รับการตรวจหรือค าปรึกษาตามแพทย์

นัด 
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กิจกรรมการดูแลผูสู้งอายุโรคหลอดเลือดสมอง 

หวัขอ้ สิ่งท่ีควรปฏิบตัิ กาเครื่องหมาย 

✓ในช่องที่ได้

ปฏิบตัิ 

หมายเหตุ 

ความสะอาด

และปลอดภัย

ของท่ีอาศยั 

- ดูแลที่อาศยัใหส้ะอาด ปลอดภยั  

 

  

- จัดวางสิ่งของท่ีใชภ้ายในบา้นใหเ้ป็น

ระเบียบง่ายต่อการเคลื่อนยา้ย  

  

- จัดสิ่งของท่ีใชเ้ป็นประจ าไวใ้หห้ยิบได้

ง่าย  

  

- ตรวจเช็คประสิทธิภาพการท างานของ

เครื่องใชต้่าง ๆ  

  

- ไม่วางของบริเวณพื้ นหรือทางเดิน   

- ดูแลใหม้ีแสงสว่างท่ีเพียงพอ   

- จัดให้นอนเตียงท่ีสูงประมาณลุกได้

สะดวก 

  

- จดัใหอ้ยู่ในท่าศีรษะสูง 
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แผนการดูแลรายกรณีผูสู้งอายุโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่บา้น 

 

ผูใ้ช:้ สมาชิกในครอบครวัท่ีท าหน้าท่ีดูแลผูสู้งอายุหรือผูช้่วยเหลือดูแลผูสู้งอายุ  
 

ชื่อผูสู้งอายุ................................................................................... อายุ ........ ปี  

วนัท่ีใชแ้ผน .........................................ถึงวนัท่ี................................................. 

 

กิจกรรมการดูแลผูสู้งอายุโรคระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ 

หวัขอ้ สิ่งท่ีควรปฏิบตัิ กาเครื่องหมาย 

✓ในช่องที่ได้

ปฏิบตัิ 

หมายเหตุ 

ยา - ดูแลการไดร้บัยาแกป้วด ยารกัษาภาวะ

กระดูกพรุน ตามแผนการรกัษา  

  

ก า ร บ ริ ห า ร

ร่างกาย 

ดูแลการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย 

1) โรคกระดูกและขอ้อกัเสบ 

- ออกก าลังกายระดับปานกลางซึ่งท าให้

ผูสู้งอายุรูส้ึกเหน่ือยแต่ยงัสามารถพูดคุย

ได ้อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห ์โดย

ใช้เวลาประมาณครั้งละ 30 นาที เช่น 

การบริหารร่างกาย เดินออกก าลังกาย 

การหมุนขอ้ต่าง ๆ เป็นต้น (ถ้าปฏิบัติ

ได)้ 

 เ อ ก ส า ร

ป ร ะ ก อ บ : 

แ ผ่ น พั บ

โ ป ร แ ก ร ม

ก า ร ฟ้ื น ฟู

สมรรถภาพ

ผู้สูงอายุโรค

ร ะ บ บ

กระดูกและ

กลา้มเน้ือ 

 2) โรคกระดูกพรุน 

-  การ ใช้อุ ปกรณ์ ช่ วย เหลื อ ในการ

เคลื่อนไหวร่างกาย เช่น ไมเ้ท้า ลอ้เข็น 

เป็นตน้ 

  

 - การออกก าลังกายระดับปานกลางซึ่ง

ท าใหผู้สู้งอายุรูส้ึกเหน่ือยแต่ยังสามารถ

พูดคุยได ้อย่างน้อย 150 นาทีต่อสปัดาห ์
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กิจกรรมการดูแลผูสู้งอายุโรคระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ 

หวัขอ้ สิ่งท่ีควรปฏิบตัิ กาเครื่องหมาย 

✓ในช่องที่ได้

ปฏิบตัิ 

หมายเหตุ 

โดยใชเ้วลาประมาณครั้งละ 30 นาที เช่น 

การเดิน การหมุนขอ้ต่าง ๆ การบริหาร

ร่างกายโดยออกแรงต้าน เป็นต้น (ถ้า

ปฏิบติัได)้ 

พฤติกรรมการ

รั บ ป ร ะ ท าน

อาหาร 

- รับประทานอาหารจืด และหลีกเลี่ยง

อาหารท่ีมีไขมนั  

- งดกาแฟ เครื่องด่ืมท่ีมีคาเฟอีนหรือ

แอลกอฮอล ์และหยุดสูบบุหรี่  

- หากมีภาวะกระดูกพรุนในระดับความ

เสี่ยงต า่ ควรรับประทานแคลเซียมและ

วิตามินดีตามแผนการรกัษา  

  

การดูแลด้าน

จิตสงัคม 

- ฟังดนตรีหรือเล่นดนตรี  

- ช่วยเหลือดูแลใกลช้ิดและใหก้ าลงัใจ 

- แนะน าใหผู้สู้งอายุท่ีนับถือศาสนาพุทธ 

สวดมนตไ์หวพ้ระ หรือฟังธรรมมะ 

  

การดูแลและ

เ ฝ้ า ร ะ วั ง

ภาวะแทรกซอ้น 

- ชัง่น ้าหนักทุกเดือน (ถา้ปฏิบติัได)้ 

-ช่วยพลิกตะแคงตัวอย่างน้อยทุก 2 

ชัว่โมง 

- สังเกตความผิดปกติของการท างาน

ร่างกาย เช่น เข่าบวม ขาผิดรูป มีแผลกด

ทับ เ ป็นต้น หากพบควรปรึกษาทีม

สุขภาพ 

  

ความสะอาด

และปลอดภัย

ของท่ีอาศยั 

- ดูแลที่อาศยัใหส้ะอาด ปลอดภยั    

- จัดวางสิ่งของท่ีใชภ้ายในบา้นให้เป็น

ระเบียบง่ายต่อการเคลื่อนยา้ย 
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กิจกรรมการดูแลผูสู้งอายุโรคระบบกระดูกและกลา้มเน้ือ 

หวัขอ้ สิ่งท่ีควรปฏิบตัิ กาเครื่องหมาย 

✓ในช่องที่ได้

ปฏิบตัิ 

หมายเหตุ 

- จัดสิ่งของท่ีใชเ้ป็นประจ าไวใ้หห้ยิบได้

ง่าย 

  

- ตรวจเช็คประสิทธิภาพการท างานของ

เครื่องใชต้่าง ๆ  

  

- ไม่วางของบริเวณพื้ นหรือทางเดิน   

- ดูแลใหม้ีแสงสว่างท่ีเพียงพอ   

- จัดให้นอนเตียงท่ีสูงประมาณลุกได้

สะดวก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

38 

การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 

(Cardiopulmonary resuscitation: CPR) 

 

การช่วยฟ้ืนชีพขั้นพื้ นฐาน หมายถึง การช่วยเหลือผู ้ท่ีหยุด

หายใจหรือหวัใจหยุดเตน้ ใหม้ีการหายใจและการไหลเวียนของเลือด 

กลับคืนสู่สภาพเดิม ป้องกันเน้ือเยื่อได้รับอันตรายจากการขาด

ออกซิเจนอยา่งถาวร 

การช่วยฟ้ืนชีพขั้นพื้ นฐาน เป็นขั้นตอนการช่วยเหลือผูท่ี้หยุด

หายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ตั้งแต่เมื่อพบคนหมดสติ ตรวจดูความ

ปลอดภัย แลว้เขา้ปลุกเรียกผูป่้วยและตบไหล่ทั้ง 2 ขา้ง โทรขอความ

ช่วยเหลือท่ีเบอร์ 1669 ประเมินผู ้ป่วยหากไม่รู ้สึกตัวให้ท าการ

ช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพดว้ยการกดหน้าอก จนกว่าผูป่้วยจะหายใจเองได ้

หรือทีมกูช้ีพมาถึงเพื่อน าส่งโรงพยาบาลต่อไป 

 

 



 
 

  

39 

 

ท่ีมา : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



 
 

  

 

ส่วนที่ 3 

 

 

แนวปฏิบตัิการดูแล 

ผูสู้งอายุโรคเร้ือรงั 
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