คู่มือ อสม.

การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
โดยชุมชน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

DEPARTMENT OF HEALTH SERVICE SUPPORT

จัดพิมพ์โดย ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น

บทนำ�

บ้าน วัด
ชุมชน อสม.
ร่วมให้ความรัก
พิทักษ์อนามัย
ผู้สูงวัยอายุยืน

อสม. ทั้งประเทศจ�ำนวน 1,047,800 คน เป็นผู้สูงอายุ

สารบัญ

บทที่ 1 เปลี่ยนภาระ ให้เป็นพลังของชุมชน 1
บทที่ 2 การประเมินสุขภาพกาย..... 6
บทที่ 3

และดูแลสุขภาพตนเอง
การจัดการความเครียดในผู้สูงอายุ
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(อายุเกิน 60 ปี) ถึงร้อยละ 23 (ประมาณ 240,000 คน) ถือว่าเป็น
กลุ ่ ม ที่ มี ผู ้ สู ง อายุ ค ่ อ นข้ า งมาก อสม. เป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง
ที่ส�ำคัญของทีมหมอครอบครัว ที่จะช่วยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ในชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในครอบครัวอย่างอบอุ่น
รวมทั้ ง ร่ ว มขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ การดู แ ลสุ ข ภาพ โดยการออก
เยี่ยมบ้านผู้ที่ต้องดูแลใกล้ชิด 3 กลุ่ม คือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งมีประมาณ 2 ล้านกว่าคนทั่วประเทศ เพื่อ
ให้ประชาชนทุกคนทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการ และได้รับการ
ช่วยเหลือในสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตยิ่งขึ้น คู่มือ
เล่มนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับ อสม. และพื้นที่ ในการ
สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ขอขอบคุณทีมเจ้าหน้าที่
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ที่ให้ค�ำแนะน�ำในการจัดท�ำคู่มือนี้
ทั้งนี้คาดหวังว่าจะท�ำให้ปัญหาความทุกข์ของผู้สูงอายุลดลงและ
ได้รับการดูแลดีขึ้น เพื่อบรรลุผลลัพธ์ คือ การมีสุขภาพดีของ
ผู้สูงอายุในชุมชน
สุจินดา สุขก�ำเนิด

ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น

คู่มือ อสม. การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยชุมชน
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บทที่ 1

เปลี่ยนภาระ ให้เป็นพลังของชุมชน

ปัญหาผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว พบว่า
- อาศัยอยู่ตามล�ำพังคนเดียว ร้อยละ 8.7
- อยู่ตามล�ำพังกับคู่สมรส ร้อยละ 18.8
- อาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัว ร้อยละ 72.5

จากข้อมูลการส�ำรวจของ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าผู้สูงอายุไทยในปี 2557
มีจำ� นวนสูงถึง 10,014,699 คน คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 14.9 ของประชากรทัง้ ประเทศและ
นับวันจ�ำนวนผู้สูงอายุจะยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จากร้อยละ 9.4 ในปี 2545
เป็น 12.2 ในปี 2554 ซึ่งตามนิยามขององค์การสหประชาชาติที่ก�ำหนดว่าประเทศใดมี
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปเกินร้อยละ 10 หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปีมากกว่าร้อยละ 7
ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นก�ำลังเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” นั่นหมายถึงไทย
ได้เข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” แล้ว และเป็นที่คาดการณ์กันว่าในปี 2564 ไทยจะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ โดยมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 20 นั่นคือ จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนาคต เช่น ค่าใช้จา่ ยการรักษาพยาบาลทีเ่ พิม่ ขึน้ การลดลงของวัยแรงงาน เป็นต้น

นั่นคือ ถ้าชุมชนมีประชากร 100 คน และมีคนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เกินกว่า 10 คน ก็ถือว่าชุมชนนั้นเข้าสู่ อายุขัยเฉลี่ยผู้สูงอายุ
การเป็นชุมชนผู้สูงอายุ และแนวโน้มอายุขัยจะเพิ่มสูงขึ้น จากปี 2557 ผู้หญิงมีอายุขัยเฉลี่ย 78.4 ปี และ ของไทย ในปี 2557
ผู้ชายมีอายุขัยเฉลี่ย 71.8 ปี ท�ำอย่างไรให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี จนถึงอายุ 72 ปี และมีอายุขัยไม่น้อยกว่า 80 ปี
นั่นคือ อสม. ต้องจัดกิจกรรม ให้คนในชุมชนเกิดทัศนคติมองผู้สูงอายุ ที่แต่เดิมมองผู้สูงอายุเป็น “ภาระ” ผู้หญิง 78.4 ปี
ให้กลายเป็น “พลังของชุมชน” โดยมีบทบาทเป็นผู้น�ำด้านวิถีชีวิตของคนในครอบครัว และชุมชน
ผู้ชาย 71.8 ปี
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คู่มือ อสม. การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยชุมชน

จากการศึกษาสัดส่วนของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพในระดับต่างๆ ในชุมชน พบว่า ร้อยละ 27 เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ที่เหลือร้อยละ 73
พบว่ามีปัญหาโรคเรื้อรังอย่างน้อย 1 โรค การจ�ำแนกกลุ่มผู้สูงอายุ แบ่งตามลักษณะทางสุขภาพและสังคมของผู้สูงอายุ เป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง การดูแลในแต่ละกลุ่ม มีหลักการดังนี้

เคล็ดลับ อายุยืน 100 ปี ชีวีมีสุข
ดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน
เพื่อการเคี้ยวอาหารได้ดี

กินอาหารบ�ำรุง
สายตาเพื่อการ
มองเห็นที่ปกติ

นอนหลับ
เพียงพอ
ตื่นเช้าสม�ำ่ เสมอ
ไม่ดื่มสุรา /
ไม่สูบบุหรี่

กินโปรตีน
สม�ำ่ เสมอ

ออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอ
3 วัน / สัปดาห์ วันละ 30 นาที

ฝึกการทรงตัว / ปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
เพื่อป้องกันการหกล้มและบาดเจ็บที่ร้ายแรง

กลุ่มที่ 1 กลุ่มติดสังคม
หมายถึง กลุ่มผู้สูงอายุที่ยังสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ดี ด�ำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างอิสระ สามารถ
ท�ำกิจวัตรประจ�ำวันพืน้ ฐาน และเป็นผูท้ มี่ สี ขุ ภาพทัว่ ไปดี
ไม่มีโรคเรื้อรัง หรือมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค หรือเป็น
ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 1-2 โรค ที่ยังควบคุมโรคได้
หลั ก การดู แ ลกลุ ่ ม นี้ การคงภาวะสุ ข ภาพและ
ความสามารถในการท�ำหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยด�ำเนิน
ชีวิตตามเคล็ดลับอายุยืน 100 ปี ชีวีมีสุข อสม. เน้นให้
กลุ่มนี้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน เช่น การออกก�ำลังกาย
ร่วมกัน การจัดตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุเพือ่ พัฒนาศักยภาพและ
ภู มิ ป ั ญ ญาของผู ้ สู ง อายุ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ ต ่ อ ตนเอง
ครอบครัว และชุมชน และสร้างคุณค่าการด�ำเนินชีวิตให้
กับผู้สูงอายุ

คู่มือ อสม. การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยชุมชน
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มติดบ้าน
หมายถึง กลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง หรือต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพียงบางส่วน
มีความจ�ำกัดในการด�ำเนินชีวิตในสังคม และเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่ควบคุมไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อน
ทางด้านร่างกาย หรือทางด้านจิตใจจนส่งผลต่อการรู้คิด การตัดสินใจ การปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันพื้นฐาน
ค�ำแนะน�ำการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุกลุ่มนี้ มีดังนี้

นอน 8 ชม.

เน้นโปรตีน
แร่ธาตุ
ทานต้ม/ย่าง/นึ่ง

ดื่มน�ำ้
6-8 แก้ว
ดื่มนม
ถั่วเหลือง
1 แก้ว

กินกล้วย
ทุกวัน

ยืดเหยียด

หางานอดิเรก

ร่างกาย

และให้ผู้สูงอายุ

เป็นประจ�ำ

ฝึกสมอง

อสม. ร่วมกับคนในครอบครัว ดูแลและ ประเมินการทรงตัวและการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ โดย สังเกต
การทรงตัวและการเคลื่อนไหวผู้สูงอายุท�ำกิจกรรม เช่น ลุกจากเก้าอี้โดยไม่ใช้มือช่วย เดินในระยะ 10 ฟุต
แล้วหมุนตัวกลับมานัง่ ทีเ่ ดิม ทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกันการหกล้มของผูส้ งู อายุ ซึง่ มักพบปัญาการหกล้มมากในกลุม่ นี้ การหกล้ม
มักเกิดจาก 2 กรณี คือ การล้มแบบพลาดหรือสะดุด และการล้มแบบลื่นไถล จึงควรส�ำรวจดูบริเวณที่อาจท�ำให้เกิด
ทั้ง 2 กรณี เช่น ห้องน�้ำ ทางเดิน ฯลฯ

และที่สำ� คัญ ท�ำอย่างไรให้กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน ออกมาร่วมกิจกรรมในชุมชนเพื่อให้กลับมาเป็นกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม
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คู่มือ อสม. การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยชุมชน

กลุ่มที่ 3 กลุ่มติดเตียง
หมายถึง กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการด�ำเนินกิจวัตรประจ�ำวันได้
ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นๆ ในเรื่องการเคลื่อนย้าย การปฎิบัติกิจวัตรพื้นฐานประจ�ำวัน
อืน่ ๆ มีโรคประจ�ำตัวหลายโรคทัง้ ทีค่ วบคุมได้และควบคุมไม่ได้มกี ารเจ็บป่วยเรือ้ รังมายาวนานและ
มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่เป็นอยู่
หลักการในการดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในชุมชน 3 ข้อ คือ
1. ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สังเกตได้งา่ ยๆ จากผู้ป่วยไม่มีกลิ่นปัสสาวะ ขาหนีบไม่แดง
2. ผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลน้อยลง เพราะได้รับการดูแลอย่างดีจากผู้ดูแลผู้ป่วยและ
		
ทีมหมอครอบครัว
3. ผู้ดูแลผู้ป่วยมีทุกข์น้อยลง มีเวลาไปท�ำงานประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
อสม. เป็นหนึ่งในองค์ประกอบส�ำคัญของ “ทีมหมอครอบครัว” ที่จะร่วมขับเคลื่อนภารกิจการดูแลผู้สูงอายุถึงบ้านและที่ส�ำคัญ
ให้ก�ำลังใจและเสริมพลังแก่ครอบครัวผู้สูงอายุในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยการให้ความรู้/ค�ำแนะน�ำให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ
ตามชุดสิทธิประโยชน์ ทั้งในด้านบริการทางการแพทย์และบริการด้านสังคม
ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพมากๆ จะมีปัญหาโรคซึมเศร้า และ
ความเครียดทีเ่ กิดขึน้ จากโรคภัยไข้เจ็บ อสม. สามารถแนะน�ำผูด้ แู ลในการคัดกรอง
ภาวะซึมเศร้า และ ภาวะความเครียด ตามแบบง่ายๆ (หน้า 5) ถ้าพบว่า ผู้สูงอายุ
มีอาการดังกล่าว ควรสร้างก�ำลังใจ และท�ำให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของตนเองใน
ครอบครัว

คู่มือ อสม. การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยชุมชน

การสร้างพลังผู้สูงอายุในชุมชน : “ผู้สูงอายุบ้านขุนยวม”

แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2Q
ค�ำถาม
ข้อค�ำถาม
1 ใน 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมารวมวันนี้ท่านรู้สึก
- หดหู่ เศร้า หรือท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่
2 ใน 2 สัปดาห์ที่ผา่ นมารวมวันนี้ท่านรู้สึก
- เบื่อ ท�ำอะไรก็ไม่เพลิดเพลินหรือไม่

มี

ไม่มี

• โดยมีอาการเหล่านี้ทุกวัน นาน 2 อาทิตย์ขึ้นไป
• ถ้าค�ำตอบ “ไม่มี” ทั้ง 2 ค�ำถาม ถือว่า ปกติ ไม่เป็นโรคซึมเศร้า
• ถ้าค�ำตอบ “มี” ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้อค�ำถาม หมายถึง ผลการคัดกรองเป็นบวก
คือเป็นผู้มีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้า

แบบทดสอบว่า ตนเองมีภาวะความเครียดหรือไม่ (ST5 ) ค�ำถาม 5 ข้อ
คะแนน
อาการหรือความรู้สึกที่เกิด
1
2
3
0
ข้อที่
ในระยะ 2-4 สัปดาห์
แทบไม่มี เป็นบางครั้ง บ่อยครั้ง เป็นประจ�ำ
1 มีปญั หาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก
2 มีสมาธิน้อยลง
3 หงุดหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจ
4 รู้สึกเบื่อ เซ็ง
5 ไม่อยากพบปะผู้คน

การแปลผล
			

คะแนน 0-4 เครียดน้อย		
คะแนน 8-9 เครียดมาก		

5

คะแนน 5-7 เครียดปานกลาง
คะแนน 10-15 เครียดมากที่สุด

ที่มา : กรมสุขภาพจิต. คู่มือการด�ำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน ส�ำหรับ อสม.
ชุดปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย. (2558)

อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 663 คน
ชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาผู้สูงอายุ โดยเฉพาะด้านสุขภาพกายและใจ
จึงคิดท�ำโครงการเพือ่ ช่วยส่งเสริมสุขภาพทีด่ ใี ห้แก่ผสู้ งู อายุ เพือ่ ให้มสี ขุ ภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่แข็งแรงไม่เป็นภาระของครอบครัว โดยจัดตั้ง
ชมรมผู้สูงอายุบา้ นขุนยวม ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยชะลอการเสื่อม
ของร่างกาย ช่วยให้กล้ามเนือ้ เอ็น ข้อต่อ แข็งแรงและยืดหยุน่ ท�ำให้กระดูก
แข็งแรง ชะลอการเป็นโรคกระดูกพรุน ทัง้ ช่วยให้การเคลือ่ นไหวและทรงตัว
ได้ดี ระบบขับถ่ายท�ำงานดีขึ้นแล้ว ที่ส�ำคัญสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ได้
คลายเหงา รวมทัง้ สร้างความสุข ก�ำลังใจทีจ่ ะใช้ชวี ติ อยูก่ บั ลูกหลานไปนานๆ
โดยใน 1 สัปดาห์ จะนัดรวมตัวกัน 3 วัน ที่วัด และหมู่บ้าน
เพื่อออกก�ำลังกายด้วยการร�ำไม้พอง วันละ 30 นาที และต่อด้วยการร�ำวง
การเต้ น บาสโลบ นอกจากนี้ ยั ง มี กิ จ กรรมเข้ า วั ด ฟั ง ธรรม สวดมนต์
นั่งวิปัสสนา นั่งสมาธิ ซึ่งช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพจิตแก่ผู้สูงอายุอีกด้วย
และเมื่ อ สุ ข ภาพจิ ต ดี
สุขภาพกายทีด่ กี ต็ ามมา
สามารถดูแลตัวเองได้
เป็ น การสร้ า งคุ ณ ค่ า
การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ให้ กั บ
ผู้สูงอายุอีกด้วย
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บทที่ 2

การประเมินสุขภาพกาย..... และดูแลสุขภาพตนเอง
โดยทัว่ ไป ปัญหาสุขภาพกายของผูส้ งู อายุในชุมชนทีพ่ บบ่อยๆ
จะเป็นเรื่อง ปัญหาปวดเข่า ข้อเข่าเสื่อม ปัญหาช่องปาก ปัญหาการ
มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นควรรู้วิธีการประเมินสุขภาพ
กายของผู้สูงอายุอย่างง่าย ๆ และแนวทางการดูแลตนเอง มีดังนี้
1. การวัดสมรรถภาพทางกาย 3 ข้อ
2. การคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม 5 ข้อ และแนวทางการดูแล
ข้อเข่า
3. ท�ำอย่างไร ไม่ให้ผู้สูงอายุ ต้องสูญเสียฟันเพิ่มขึ้น
4. การประเมินพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาพ
5. อาหารที่เป็นประโยชน์ของผู้สูงอายุ : กล้วยน�้ำว้า

① แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ในกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม)
1. ลุก-นั่ง เก้าอี้ ภายใน 30 วินาที : วัดกล้ามเนื้อส่วนบน
- นั่งตรงกลางเก้าอี้ หลังตรง เท้าทั้งสองอยู่บนพื้น มือทั้งสองกอดอก (รูป ก.)
- ลุกขึ้นยืนตรง (รูป ข.) แล้วนั่งลงทันที
- พยายามลุก-นั่ง ให้ได้จ�ำนวนครั้งมากที่สุด
เกณฑ์มาตรฐาน ลุกนั่งได้เท่ากับหรือมากกว่า 8 ครั้ง

จ�ำนวนที่ท�ำได้ …………..… ครั้ง £ ได้มาตรฐาน £ ไม่ได้มาตรฐาน
2. มือไขว้หลังแตะกัน (มือขวาอยู่บน) : วัดความอ่อนส่วนบน
- ลุกขึ้นยืนตรง (รูป ข.) แล้วนั่งลงทันที
- พยายามลุก-นั่ง ให้ได้จ�ำนวนครั้งมากที่สุด

เกณฑ์มาตรฐาน ระยะห่างระหว่างปลายนิ้วกลางทั้งสองข้าง โดยผู้ชายมีระยะห่าง
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ซม. ส่วนผู้หญิง ระยะห่างน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ซม.

ระยะห่าง …………..… ซม.

£ ได้มาตรฐาน £ ไม่ได้มาตรฐาน

(ถ้านิ้วและมือสามารถทับกันได้ ถือว่าระยะห่าง 0 ซม.)

3. วัดภาวะเปราะบาง (ความแข็งแรงก�ำลังขา) :
- ให้ผู้สูงอายุเดินเป็นเส้นตรง ระยะทาง 4.5 เมตร แล้วจับเวลาเมื่อเริ่มเดิน
เกณฑ์มาตรฐาน ใช้เวลาเท่ากับหรือน้อยกว่า 7 วินาที

(รูป ก.)

(รูป ข.)

(รูป ค.)

(รูป ง.)

เวลา …………..… วินาที		
£ ได้มาตรฐาน £ ไม่ได้มาตรฐาน
หากท�ำไม่ได้ตามเกณฑ์ 3 ข้อ ควรแนะน�ำให้ผู้สูงอายุเดินหรือออกก�ำลังกาย
ยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกวัน
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② คุณเสี่ยงเป็น
โรคข้อเข่าเสื่อม หรือยัง?

นั่งและยกขาวางบนเก้าอี้
พยายามเหยียดเข่าตรง
โดยการเกร็งลูกสะบ้า
นับ 1-10 หรือเท่าที่ท�ำได้
การบริหารท่านี้เหมาะส�ำหรับ
ผู้ที่ยังมีอาการปวดเข่า

อาการส�ำคัญของโรค ข้อเข่าเสื่อม
1. ข้อเข่าฝืดตึงหลังตื่นนอนตอนเช้า หรือเคลื่อนไหวล�ำบาก
2. เสียงดังกรอบแกรบในข้อเข่าขณะเคลื่อนไหว
3. กดเจ็บที่กระดูกข้อเข่า
4. ข้อใหญ่ผิดรูป
5. มีอาการปวด เจ็บแปล็บ เวลาเคลื่อนไหว

ข้อแนะน�ำในการถนอมข้อเข่า
หลีกเลี่ยงท่าที่เป็นอันตรายต่อเข่า
เช่น การนัง่ พับเพียบ คุกเข่า ขัดสมาธิ
นัง่ ยองๆ ควรใช้หอ้ งส้วมแบบชักโครก

ควบคุม
น�้ำหนักตัว

ลดอาการปวดและเกร็งของกล้ามเนือ้
รอบเข่า โดยใช้ความร้อนประคบ

บริหาร
กล้ามเนื้อต้นขา

ใช้แผ่นรองด้านในรองเท้าและ
สนับเข่า เพื่อช่วยพยุงและลดแรง
กระทบต่อเข่า

ใช้ไม้เท้าช่วยเวลาเดิน
เพื่อแบ่งเบาแรงที่
กระท�ำต่อเข่า

รูปกระดูกข้อเข่า
กระดูกต้นขา
กระดูกสะบ้า
กระดูกแข้ง

2
นอนหงาย เอาหมอน
เล็กๆ วางใต้เข่า เกร็ง
สะบ้า เหยียดเข่าตึงนับ
1-10 ท่านี้เป็นท่าพื้นฐาน
ท�ำได้ง่ายสามารถท�ำได้
แม้มีอาการปวดเข่า

1

6
ยืนพิงก�ำแพง ให้เท้าห่าง
ก�ำแพงเล็กน้อยไม่ต�่ำกว่า
ระดับเข่า แล้วยืดตัวขึ้น

6
ท่าบริหาร

พิชิตข้อเข่าเสื่อม

5

นั่งชิดเก้าอี้ เหยียดเข่าตรง
เกร็งค้างนับ 1-10
หรือเท่าที่ท�ำได้ แล้ว
เอาลงนับเป็น 1 ครั้ง
ท�ำสลับข้าง

3

4
นั่งไขว้ขา โดยขาบน
กดลง และขาล่างเหยียด
ขึ้น เกร็งนับ 1-10 และ
สลับข้างเช่นกัน ท่านี้
ช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าขา
และท้องขาแข็งแรงขึ้น

การบริหารเพื่อเพิ่ม
ก�ำลังกล้ามเนื้อ
เหยียดสะโพก ในท่ายืน
แตะขาไปข้างหลัง
ที่มา 6 ท่าบริหารพิชิตข้อเข่าเสื่อม : โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์

7

8
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7
ปัญหา
เรื่องช่องปาก

③ ท�ำอย่างไร ไม่ให้ผู้สูงอายุต้องสูญเสียฟันเพิ่นขึ้น
1) ตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละครั้ง
2) ดูแลอนามัยช่องปากอย่างเหมาะสม ด้วยสูตร 2 : 2 : 2 ได้แก่
แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (และแปรงลิ้นร่วมด้วย) นานครั้งละ 2
นาที และงดกินอาหารหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง และควรใช้ไหมขัดฟัน หรือ
แปรงซอกฟันอย่างน้อย วันละ 1 ครั้ง

“ผู้สูงอายุ”
2

สูญเสียฟัน
หาการใส่ 3
1 และปัฟันญปลอม
โรคปริทันต์
ฟันผุและ
อักเสบ
รากฟันผุ

4

7
สภาวะ

ช่องปากที่สัมพันธ์
กับโรคเรื้อรัง
ในร่างกาย

แผล/มะเร็ง
ช่องปาก

5

สภาวะ
น�้ำลายแห้ง

6

ฟันสึก

ส�ำหรับผู้สูงอายุที่มีกลิ่นปาก : ภกญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ได้เขียน
แนะน�ำว่า ให้กินกล้วยสุก หลังตื่นนอนแล้วจึงค่อยแปรงฟัน ท�ำอย่างนี้
ประมาณ 1 สัปดาห์ กลิ่นปากจะหายไป เนื่องจากกล้วยมีสรรพคุณทาง
ยาสามารถรักษาโรคท้องเสีย ท้องผูก และโรคกระเพาะ ซึ่งอาจเป็นต้น
เหตุของกลิ่นปาก
ตัวอย่าง การจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพช่องปากของชมรมผู้สูอายุในชุมชน
• อบรม “ฟันดีที่บั้นปลาย”
• รณรงค์ ดูแลสุขภาพช่องปาก
• ผู้สูงอายุตรวจฟัน และส่งมารักษาที่ รพ.

คู่มือ อสม. การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยชุมชน
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④ การประเมินพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาพ... ผู้สูงอายุ ควรปรับพฤติกรรมสุขภาพให้ได้มากที่สุด ทั้ง 8 ข้อ เพื่อน�ำไปสู่การมีสุขภาพดี
พฤติกรรมสุขภาพที่มีผลต่อสุขภาพ
ท�ำได้ ท�ำได้บ้าง ท�ำไม่ได้
1. ดื่มน�้ำให้เพียงพอต่อวัน อย่างน้อย 6-8 แก้ว
2. ลดการกิน หวาน มัน เค็ม เช่น ลดการเติมน�้ำตาล หรือน�้ำปลา เวลาปรุงอาหาร หรือ กินอาหารมันๆ น้อยลง เป็นต้น
3. ลดหรืองด น�้ำอัดลม น�้ำหวาน กาแฟ ชา โอวัลติน
4. ลดหรืองด ผงชูรส และเครื่องปรุงรส (เนื่องจากมีสารโซเดียมสูง ส่งผลให้เกิดปัญหาความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ)
5. กินกล้วยทุกวัน อย่างน้อย วันละ 1-2 ลูก หรือ กินข้าวกล้อง
6. ควรนอนหลับประมาณ 6 ชั่วโมงครึ่งต่อวัน (ระยะเวลาการนอน ไม่ส�ำคัญเท่ากับคุณภาพของการนอนหลับ)
7. ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ ได้แก่ เดิน วิ่ง หรือเคลื่อนไหวร่างกาย อย่างน้อยวันละ 30 นาที หรือ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง
8. รู้วิธีการจัดการความเครียด และท�ำจิตใจให้สงบ

“กินจืดยืดชีวิต”

หลีกเลี่ยง
นิสัยยังไม่ชิม ก็เติมน�ำ้ ปลา!!
ใช้น�้ำปลาไม่เกิน 3 ช้อนชา ต่อวัน
หลีกเลี่ยง อาหารรสเค็มทุกชนิด

ในหนึ่งวันไม่ควรกินน�้ำตาลเกิน 6 ช้อนชา (24 กรัม)

ข้าวโพดหวาน 1 ฝัก
น�้ำตาล 9 ช้อนชา

ขนมหวาน 1 ถ้วยเล็ก
น�้ำตาล 4-6 ช้อนชา

กินน�้ำมัน (ประกอบอาหาร)
ไม่เกิน 6 ช้อนชา ต่อวัน
เฟรนช์
ฟราย
ปาท่องโก๋
ไก่ทอด

อาหารตากแห้ง

ปลาร้า ปลาส้ม
อาหารหมักดอง

คุกกี้ 3 ชิ้น
น�้ำตาล 2.75 ช้อนชา (11 กรัม)

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

ขาหมู

แฮมเบอร์เกอร์
พิซซ่า
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คู่มือ อสม. การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยชุมชน

⑤ อาหารที่เป็นประโยชน์ของผู้สูงอายุ : กล้วยน�้ำว้า

คุณค่าทางโภชนากรของกล้วยน�้ำว้า
1 ผลเล็ก (40 กรัม)
กล้วยน�้ำว้า เป็นผลไม้ที่มีสารอาหารครบถ้วน มีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่
59
วิตามิน และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่ ป้องกันมะเร็ง กล้วยยังช่วยคลายเครียด พลังงาน (กิโลแคลอรี)
14.2
จากการที่กรดอะมิโนทริปโทเฟนในกล้วย เปลี่ยนเป็นเซโรโทนิน ซึ่งเป็นสารช่วยให้เกิดอาการ คาร์โบไฮเดรต (ก.)
ผ่อนคลาย และรู้สึกมีความสุข กล้วยน�้ำว้าห่ามและสุก มีธาตุเหล็กสูง ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง น�้ำตาล (ก.)
9
ป้องกันโรคโลหิตจาง มีวิตามินซีช่วยบ�ำรุงกระดูก ฟัน และเหงือกให้แข็งแรง
เส้นใยอาหาร (ก.)
0.9
ที่มา : สุภาภรณ์ ปิติพร. กล้วย : อาหารเป็นยารักษาปากท้อง. หมอชาวบ้าน ปีที่ 38 มีนาคม 2560, 10-18.

การกิ น กล้ ว ยห่ า ม : เลื อ ก

เปลือกยังเขียวประมาณ 20 %
จะมี ส ารโพแทสเซี ย มสู ง เพิ่ ม
กากใยในการขับถ่าย และมีสาร
เซโรโทนินสูงมาก ท�ำให้หลับสบาย
กินตอนเช้า 2 ลูก ร่วมกับดื่มน�้ำ
1 แก้ว ก่อนกินข้าว และอาจกิน
ตอนเย็นอีก 1 ลูกก็ได้ (ปกติกล้วย
จะมีแคลเซียม แต่ถา้ น�ำไปปิง้ หรือ
ต้ม จะมีแคลเซียมสูงสุด เมือ่ มันถูก
ความร้อน)

อ้างอิงจาก ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์

ประโยชน์กล้วยน�้ำว้า
งอม ต้านมะเร็ง ท�ำให้เม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้น

เพิ่มภูมิต้านทานของร่างกาย และสร้างสารต้านมะเร็ง TNF

ห่าม แก้ท้องเสีย
ดิบ

ชดเชยธาตุโพแทสเซียม
ที่รา่ งกายเสียไป

แก้โรคกระเพาะ

มีสารฝาดสมานชื่อแทนนิน
ช่วยป้องกันผนังกระเพาะ
ล�ำไส้ จากเชื้อโรคและของ
รสเผ็ดจัด ฝาน อบ บดผง
ชงกับน�้ำดื่ม เคลือบ
กระเพาะ

สุก

เป็นยาระบาย
แก้ท้องผูก

มีสารเพ็กตินอยู่
มาก ช่วยเพิ่มกาก
ในล�ำไส้ หากกิน
กล้วยโดยเคี้ยว
หยาบๆ จะท�ำให้
ท้องอืด จุกแน่น

โปรตีน (ก.)
ไขมัน (ก.)
แคลเซียม (ก.)
เหล็ก (มก.)
โพแทสเซียม (มก.)
ฟอสฟอรัส (มก.)
เอ (มคก. อาร์อี)
เบตาแคโรทีน (มก.)
บี 1 (มก.)
บี 2 (มก.)
บี 3 (มก.)
ซี (มก.)

0.4
0.08
2.8
0.3
128
17
3.6
22
0.016
0.008
0.56
4

ที่มา : ส�ำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย.
เคล็ดลับกล้วย…กล้วย ช่วย สุขภาพ. กรุงเทพฯ : ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 2558.

คู่มือ อสม. การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยชุมชน

บทที่ 3

ความสุขอยู่รอบตัวเรา
อยู่ที่เราจะหาเจอหรือไม่

การจัดการความเครียดในผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 50 ได้รับความทุกข์ทรมานจากการนอนไม่หลับ
เนื่องจากมีความเครียดและปัญหาโรคภัยไข้เจ็บส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตนเอง
และครอบครัว ดังนัน้ อสม. จ�ำเป็นต้องรูว้ ธิ ใี ห้คำ� แนะน�ำจัดการความเครียดให้กบั
ผู้สูงอายุ ดังนี้

ความเครียด คือ อะไร ????

ขั้นตอนที่ 1 ยกแก้วน�้ำขึ้น แล้วถามทุกคนในห้องว่า มันมีน�้ำหนักเท่าไร
ขั้นตอนที่ 2 ให้ทุกคนช่วยกันตอบน�้ำหนักเท่าไร (กี่ขีด หรือ กี่กรัม)
และ คุณคิดว่ามันหนักหรือไม่ (คิดว่าถือแก้วไหวมั้ย)
ขั้นตอนที่ 3 ค�ำตอบ ไม่ได้อยูท่ นี่ ำ�้ หนักของน�ำ้ ในแก้ว แต่มนั อยูท่ วี่ า่ เรา
จะถือมันนานแค่ไหน ถ้าถือแก้วเพียง 1 นาที ไม่มีปัญหา
แต่ถ้าถือนาน 1 ชั่วโมง คุณจะรู้สึกปวดแขน แต่ถ้าถือทั้ง
วัน แขนของคุณจะเป็นอัมพาต รู้สึกเคลื่อนไหวไม่ได้ น�้ำ
หนักของน�้ำ ไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่สิ่งที่เรารู้สึกหนัก คือ
เวลาที่ถือแก้วต่างหาก
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 อันดับแรกต้อง “หยุดให้เป็น และ พอใจให้ได้”
 การมองทุกอย่างในแง่บวก
 การรูจ้ กั ให้ ไม่วา่ สิง่ ของ เงิน หรือความเมตตากรุณา

ต่ อ กั น ให้ อ ภั ย ทั้ ง ตั ว เองและคนอื่ น สิ่ ง เหล่ า นี้
ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัย ท�ำให้เรามีความสุข
 การปล่อยวางให้ได้ ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว และที่
ก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

ความเครียด หรือสิ่งที่เรากังวลในชีวิต การแบกที่หนักที่สุด คือ...
เปรียบเช่นเดียวกับแก้วน�้ำที่เราถือไว้ การแบก “จิต” ที่ไม่รู้จัก
ถ้ า คิ ด ถึ ง มั น บางขณะก็ ไ ม่ เ ป็ น ปั ญ หา
“ปล่อยวาง”
แต่ถ้าคิดถึงมันนานขึ้น มันก็อาจท�ำให้
เราเจ็บปวด ยิง่ ถ้าคิดถึงมันทัง้ วัน มันจะ
ท�ำให้เรายิ่งเจ็บปวด และไม่สามารถ
ท�ำอะไรได้เลย จงจ�ำไว้ให้เรียนรู้ที่จะ
.........วางแก้วลง
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การท�ำสมาธิ เพื่อท�ำให้จิตใจสงบ
± รู้จักปล่อยวางเสียบ้าง ± ท�ำจิตใจให้สงบ วันละ 10-15 นาที ± สวดมนต์ให้สม�่ำเสมอ ทุกวัน
ตัวอย่าง : สมาธิแบบ SKT ใช้ทา่ ที 1 และ ท่าที 2 มีประโยชน์ช่วยลดความดันโลหิตได้

SKT
ผู้ที่เริ่มต้นฝึก

สมาธิบ�ำบัด
ท่าที่ 1

หลับตา หายใจเข้าทางจมูกลึกๆ
กลั้นลมหายใจไว้นับ 1-3
แล้วผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆ

ท่าที่ 2

ชูมือ 2 ข้างขึ้นประกอบกัน ให้ต้นแขนแนบหู
สูดลมหายใจตามรอบ
แล้วปล่อยมือลงช้าๆ นับ 1-30

สูดลมหายใจเข้า-ออก

20 รอบ

ลมหายใจ

หายใจเข้า

หายใจออก

หายใจเข้า

หายใจออก

ผู้ที่ฝึกช�ำนาญแล้ว
สูดลมหายใจเข้า-ออก

30-40 รอบ
ลมหายใจ

ประโยชน์ของท่านี้

ขับของเสียออกจากร่างกาย ลดความดันโลหิต
และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

ประโยชน์ของท่านี้

ลดความดันโลหิต ลดน�้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน
หมายเหตุ ผู้สูงอายุสามารถฝึกท่า SKT 2 ในท่านอนได้

ที่มา : รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี อาจารย์ประจ�ำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=lPAPUhVqMHQ

คู่มือ อสม. การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยชุมชน

การใช้ เกมส์ “โดมิโน” เพื่อฝึกสมอง และสร้างความ
สนิทสนมกันในกลุ่ม
เกมส์ “โดมิโน”

อุปกรณ์ : จ�ำนวนเบี้ย 28 ชิ้น (ชิ้นละ 2 รูป) ประกอบด้วยรูปภาพ 7 รูป
เช่น รูปสัตว์ (ปู สิงโต นกฮูก) รูปผลไม้ (สัปปะรด) รูปหนังสือ รูปสถานที่
(วัด) และรูปอาหาร (ไอศครีม)
วิธีเล่น :
- ผู้เล่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แจกตัวเบี้ยให้เท่ากันทุกคน คนละ 4 เบี้ย
- เบี้ยที่เหลือไว้กองกลาง และคว�่ำลงหมดแล้วหงายเบี้ย 1 ตัว
จากกองกลาง
- ผู้ที่ได้รับแจกเบี้ยก่อนเป็นผู้เล่นก่อน โดยทิ้งตัวเบี้ยต่อแต้มหัวหรือท้าย
ถ้าผูเ้ ล่นไม่ สามารถทิง้ ตัวเบีย้ ต่อแต้มหัวหรือท้าย ให้หยิบตัวเบีย้ ทีห่ งาย
จากกองกลางขึ้ น 1 เบี้ ย ถ้ า ยั ง ไม่ ส ามารถต่ อ ได้ อี ก ให้ บ อกผ่ า น
(ผู้เล่นจะมีเบี้ยเพิ่ม)
- ผู้เล่นคนต่อไปต้องพยายามทิ้งตัวเบี้ยต่อแต้มต่อจากผู้เล่นคนก่อน
ตามล�ำดับ โดยเล่นตามกติกาเหมือนผู้เล่นคนแรก
- ผู้ที่ต่อแต้มได้หมดก่อน ถือว่าเป็นผู้ชนะ ในกรณีที่ต่อไม่หมดให้ใช้
วิธนี บั เบีย้ ทีถ่ อื ไว้ในมือแทน ผูใ้ ดทีม่ จี ำ� นวนเบีย้ น้อยทีส่ ดุ ถือว่าเป็นผูช้ นะ

วิธีออกก�ำลังกาย “สมอง” ง่ายสุดๆ!
2.
1.

เดินถอยหลัง
พยายามเดินถอยหลัง
เปลี่ยนบรรยากาศ
แทนการเดินไป
ข้างหน้าอย่างเดียว

4. พูดคุยกับเพื่อนใหม่

คุยกับเพื่อนที่ไม่สนิท
เพื่อเติมข้อมูลใหม่ๆ ให้สมอง
ทั้งลักษณะใบหน้า เสียงพูด
หรืออุปนิสัย

นับเลขถอยหลัง
แทนที่จะนับ 1, 2, 3 ธรรมดา ลองเปลี่ยน
มานับเลขถอยหลังจาก 100, 99, 98 ดูบ้าง

5.

3.

เปลี่ยนวิธี
การเดินทาง

เพราะวิว กลิ่น และเสียง
ของเส้นทางใหม่ จะช่วยกระตุ้น
สมองให้สร้างแผนที่เส้นทาง
ชุดใหม่ขึ้น

6.

หลังตาฟังและดม

หัดใช้มือทั้ง
2 ข้าง
หากิจกรรมที่ต้องใช้มือ
ประสานกัน เช่น เย็บผ้า
พรวนดิน จะช่วยให้สมอง
ทั้ง 2 ซีก ถูกกระตุ้นและ
ท�ำงานดีขึ้น

7.

ปั้นดิน
หลับตาฟังเพลงแล้วจดจ่อกับดนตรี
น�
ำ
้
มั
น
เล่น
หรือสูดกลิ่นผลไม้แล้วลองทายกัน
เพื่อฝึกทักษะการฟัง
เพราะการปั้นตุ๊กตา
และการดมกลิ่น
ด้วยดินน�ำ้ มัน จะช่วย
กระตุ้นประสาทสัมผัส
ทางผิวหนังให้ได้
สมองคนเราก็เหมือนกล้ามเนื้อ
รับรู้มากขึ้น

ถ้าออกก�ำลังด้วยการกระตุ้นประสาท
สัมผัสทั้งห้าเสมอๆ ก็จะยังท�ำงานได้ดี
แม้ว่าจะอายุมากแล้วก็ตาม

ที่มา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
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ความสุขมีจ�ำนวนไม่จำ� กัด
เพียงตั้งใจมอบสิ่งดีๆ ให้กับโลกใบนี้
ความสุขอีกเท่าทวี จะคืนกลับมาที่เรา

ผู้สูงอายุคือพลังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
บรรณาธิการ : นางสุจินดา สุขก�ำเนิด s.suchinda@gmail.com พิมพ์ที่ : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา โทร. 0-4332-8589-91
ขอเอกสารได้ที่ ส�ำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 303/2 ม.14 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร 0-4324-3738-9 โทรสาร 0-4324-7045
ออกแบบปกโดย นายศุภณัฐ ปิยกานนท์ bspsupanut@gmail.com

