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คำนำสำนักพิมพ ์ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ (12)
คำนำผู้เขียน ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ (13)
ประเมินสถานการณ์จากแผนผัง : ดูแลผู้สูงอายุในบ้าน เริ่มต้นอย่างไรด ี ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 2
แล้วจะเข้าใจ : ความเครียดจากการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 4
ก่อนเริ่มต้นการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว : 6 สิ่งที่ควรรู้ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 8
วิธีใช้หนังสือเล่มนี ้ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 14
คำศัพท์ควรรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 16

ความรู้เบื้องต้นในการดูแลผู้สูงอายุ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 17

มารู้จักร่างกายของผู้สูงอายุกันเถอะ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 18
มารู้จักจิตใจของผู้สูงอายุกันเถอะ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 20
การรักษาโรคกับการดูแลชีวิตผู้สูงอาย ุ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 22
อุปกรณ์สำหรับดูแลผู้สูงอาย ุ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 24
วิธีเลือกเตียงนอน ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 26

 คอลัมน์พิเศษ  : อย่ามัวแต่ทำหน้าที่ผู้ดูแลจนไม่ได้คุยกัน ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 28

บทที่

1

สารบัญ



เทคนิคการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 29

ท่ายืนที่เหมาะสมสำหรับการช่วยเหลือผู้สูงอาย ุ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 30
ใช้หลักการทำงานของคานเพื่อช่วยผ่อนแรง ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 32
การลดพื้นที่สัมผัสของร่างกายให้เหลือน้อยที่สุด ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 34
การเคลื่อนไหวร่างกายตามจุดศูนย์กลางมวล ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 36
ผู้ดูแลไม่ควรออกแรงมากเกินไป ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 38

 คอลัมน์พิเศษ  : อย่ายื่นหน้าหรือร่างกายเข้าใกล้เกินไป ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 40

การพลิกตัว ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 41

การพลิกตัวผู้สูงอายุพื้นฐาน ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 42
การพลิกตัวผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกซ้าย ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 44
การพลิกตัวผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกขวา ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 46
การพลิกตัวผู้ป่วยอัมพาตท่อนล่าง ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 48
การพลิกตัวผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัว ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 50
การพลิกตัวผู้สูงอายุที่มีอาการปวดหลัง ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 52

 คอลัมน์พิเศษ  : ระวังการใช้น้ำเสียง จังหวะ ระดับเสียง และความเร็วเวลาพูด ¶¶¶¶¶ 54

การลุกนั่ง ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 55

ท่าลุกนั่งพื้นฐาน ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 56
การลุกจากเตียง ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 58
การลุกจากเตียง ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 60
การลุกจากฟูกนอนสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 62

 คอลัมน์พิเศษ  : อย่าสัมผัสตัวมากเกินไป ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 64
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การลุกยืน ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 65

ท่าลุกยืนพื้นฐาน ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 66
การลุกยืนจากพื้น ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 68
การลุกยืนจากพื้น ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 70
การลุกยืนจากเก้าอี ้ 1 ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 72
การลุกยืนจากเก้าอี ้ 2 ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 74

 คอลัมน์พิเศษ  : อย่าทำเหมือนผู้สูงอายุเป็นเด็ก ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 76

การนั่ง ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 77

การนั่งพื้นฐานบนเก้าอี ้ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 78
การนั่งให้มั่นคง ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 80
การนั่งบนเก้าอี้ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 82
การนั่งพื้น ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 84
การนั่งพื้น ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 86
การขยับตัวขณะนั่งบนเตียงหรือบนเก้าอี้ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 88

 คอลัมน์พิเศษ  : พูดอธิบายซ้ำหลายครั้งจนกว่าผู้สูงอายุจะเข้าใจ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 90

การช่วยเหลือผู้สูงอายุนั่งรถเข็น ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 91

การใช้รถเข็นผู้ป่วยแบบพื้นฐาน ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 92
การขึ้น - ลงจากทางต่างระดับ (บันได) ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 94
วิธีใช้รถเข็นผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 96
การลุกจากเตียงไปนั่งรถเข็น ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 98
การลุกจากเตียงไปนั่งรถเข็น 1 ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 100
การลุกจากเตียงไปนั่งรถเข็น 2 ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 102
การลุกจากรถเข็นไปนั่งบนรถยนต์ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 104
การปรับท่านั่งบนรถเข็น ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 106
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การเดิน ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 109

การเดินพื้นฐาน ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 110
อุปกรณ์ช่วยเดินแบบต่าง ๆ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 112
การเดินด้วยไม้เท้า ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 114
การเดินด้วยรถเข็นช่วยเดิน ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 116
การขึ้น - ลงบันไดด้วยไม้เท้า ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 118
การขึ้น - ลงบันไดด้วยการจับราวบันได ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 120

 คอลัมน์พิเศษ  : อย่าพูดแทรกเพื่อจบบทสนทนา ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 122

การรับประทานอาหาร ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 123

ความสำคัญของการรับประทานอาหาร ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 124
ทำไมต้องรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู ่ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 126
วิธีแก้ภาวะกลืนลำบาก ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 128
การปรุงอาหารให้กลืนง่ายขึ้น ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 130
ท่านั่งโต๊ะอาหาร ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 132
สิ่งที่ต้องระวังเวลาป้อนอาหาร ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 134
การดูแลช่องปากหลังรับประทานอาหาร ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 136
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คํ า นํ า ผู้ เ ขี ย น

เมื่อถึงเวลาที่ต้องดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายในวัยชรา สิ่งที่ทุกคน 

เปน็กงัวลมากทีส่ดุคอื “ไมรู่ว้า่จะเริม่ตน้จากตรงไหน” และ “ทำแบบไหน 

ถึงจะดี”

การดูแลผู้สูงอายุมีเรื่องให้ทำมากมายตั้งแต่ตื่นจนเข้านอนในทุกวัน  

แม้ทุกอย่างจะเป็นเรื่องใหม่ แต่ลูกหลานซึ่งกำลังทำหน้าที่  “ผู้ดูแล”  

ก็ไม่จำเป็นต้องแบกภาระไว้คนเดียว ขอแค่เริ่มต้นจากสิ่งที่ตัวเองทำได้ 

ก่อน จะได้ทำด้วยความสนุกและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

แรงบันดาลใจของหนังสือเล่มนี้มาจาก  “ความรักและห่วงใย”  ของ 

ลูกหลานที่ต้องการช่วยให้ “ผู้ใหญ่ในบ้าน” ใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายอย่าง 

มีความสุข ทางหน่วยงานจึงได้รวบรวมรายละเอียดการดูแลกิจวัตร 

ประจำวันทีละขั้นตอนอย่างละเอียด  เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไป 

ปรับใช้ได้ทันทีแม้จะไม่เคยมีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุมาก่อน ทั้งกรณี 

ของผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง ผู้ป่วยอัมพาต และผู้ป่วยติดเตียง	

นอกจากนี้ยังแนะนำเคล็ดลับเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ช่วยให้การดูแลผู้สูงอายุ 

ราบรื่นยิ่งขึ้น เช่น บทสนทนาที่เหมาะสม ตัวอย่างอุปสรรคและวิธี 

แก้ไขสำหรับผู้ดูแลมือใหม่ ซึ่งจะเขียนอยู่ในคอลัมน์พิเศษท้ายบททุกบท 

ด้วย ขอแนะนำให้อ่านตั้งแต่ต้นจนจบในรอบแรกเพื่อทำความเข้าใจ 

ภาพรวมก่อน แล้วเลือกเปิดใช้เฉพาะจุดที่ต้องการซ้ำในครั้งต่อไปได้อีก 

การดูแลจากคนในครอบครัวคือสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการมากที่สุด ทาง 

หนว่ยงานขอใหผู้ด้แูลและผูส้งูอายใุชช้วีติรว่มกนัอยา่งมคีวามสขุในทกุวนั

โยะเนะยะมะ โยะชิโกะ

ประธานคณะกรรมการ 

องค์การไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อการดูแลผู้สูงอาย ุ

ประเทศญี่ปุ่น 



คู่มือ
ดูแลผู้สูงอายุ

และ
ผู้ป่วยติดเตียง
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ประเมินสถานการณ์จ
ากแผนผัง

ดูแลผู้สูงอายุในบ้าน 
เริ่มต้นอย่างไรดี

เริ่ม

ตอนนี้
อยู่บ้านเดียว
กับพ่อแม่/ 
คู่สมรส

บ้านมีพื้นที่
สำหรับดูแล
ผู้สูงอายุ

คิดว่า
ต้องกลับไป

อยู่บ้านเดียวกัน
เพื่อดูแลพวกเขา
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ปรับปรุงบ้าน

ใหม่
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ร่างกายแข็งแรง
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ผู้สูงอายุแข็งแรง
และช่วยเหลือ
ตัวเองได้
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มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง

ต้องมีคนดูแล

อยากให้เป็น
หน้าที่ของผู้ดูแล
ที่เชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะ

เมื่อเทียบกับ
คนอื่นในบ้าน 
ตัวเองยังมีเวลา
ดูแลผู้สูงอายุได้
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	 ทกุคนสามารถดแูลพอ่แมห่รอืคูส่มรสในวยัสงูอาย ุ
ด้วยตัวเองที่บ้านได้หรือไม่ ลองตอบคำถามจาก 
แผนผงัดา้นลา่งนีก้อ่น เพือ่เชก็ดวูา่การดแูลแบบไหน 
เหมาะกับคุณ

ถ้าเป็นไปได้
อยากจะดูแล
ด้วยตัวเอง

อยากอยู่
บ้านเดียวกัน

กลับไปอยู่
บ้านเดียวกันไม่ได้ 
แต่อยากประหยัด

ค่าใช้จ่าย
ในการดูแล

สถานบริการ
ดูแลผู้สูงอายุ
ภาครัฐ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุ -

ผู้ป่วยติดเตียง

บ้านพักคนชรา 
มีค่าใช้จ่าย

ใช้บริการ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยรายวัน 

(Daycare)

ดูแลด้วยตัวเอง
ที่บ้าน
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ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่
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แล้วจะเข้าใจ

ปัญหา
จากเหล่าลูก ๆ 
ที่ดูแลพ่อแม่
ในวัยสูงอายุ

ความเครียดจาก
การดูแลผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยติดเตียง

	 สำหรับคนที่ต้องลงมือดูแลพ่อแม่หรือคู่สมรสในวัยสูงอายุ  
โดยไม่เคยทำและไม่มีความรู้มาก่อน คงรู้สึกกังวลไม่น้อย ขอแนะนำ 
ใหอ้า่นขอ้มลูตอ่ไปนีซ้ึง่ไดร้วบรวมอปุสรรคทีเ่กดิขึน้บอ่ย  ๆใหท้ราบ  
เพื่อหาหนทางแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

ฉันทำหน้าที่ป้อนข้าวคุณแม่ซึ่งเป็นโรคสมองเสื่อม  แต่ 
คุณแม่ไม่ค่อยยอมกินข้าว จึงไม่แน่ใจว่าทำถูกวิธีหรือไม่ ฉัน 
ควรทำอย่างไรถึงจะทำให้ท่านกินข้าวได้เยอะขึ้น

ดูวิธีการป้อนอาหาร  หน้า 134

ลูกสาววัย 53 ปี ดูแลคุณแม่วัย 77 ปี 
ป่วยด้วยโรคสมองเสื่อม

ลูกสาววัย 50 ปี ที่ต้องดูแลคุณพ่อวัย 82 ปี

คุณพ่อแข็งแรงและไม่มีอาการป่วยใด ๆ เป็นพิเศษ แต่ 
ระยะหลังดูอ่อนแรงลงมาก เมื่อวันก่อนให้นั่งที่โต๊ะอาหาร 
แต่กลับพลาดหล่นลงบนพื้น มีวิธีนั่งเก้าอี้ให้ปลอดภัยบ้าง 
ไหมคะ

ดูวิธีนั่งเก้าอี้  หน้า 82

คุณพ่อ
ตกจากเก้าอี้

คุณแม่
ไม่ยอมรับประทานอาหาร
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แค็ก

ลูกชายวัย 45 ปี ดูแลคุณแม่วัย 69 ปี 
ซึ่งมีปัญหาสะโพกและขาอ่อนแรง

คณุแมอ่าศยัอยูใ่นบา้นไมโ้บราณทีน่ัง่บนพืน้ และใชส้ว้มซมึ  
แต่ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับข้อสะโพกเมื่อปีก่อน ทำให้ท่านลุกจาก 
ฟูกนอนที่ปูบนพื้นไม่ได้เหมือนเดิม ผมควรช่วยท่านลุกยืน 
ในท่าทางแบบไหนครับ 

ดูวิธีพยุงให้ลุกขึ้นยืน  หน้า 70

คุณแม่อยู่ในบ้าน
ไม่มีที่เกาะยึด
จึงลุกยืนลำบาก

ลูกสาววัย 45 ปี ดูแลคุณแม่วัย 70 ปี
ที่นอนติดเตียง 

ระหว่างที่ครอบครัวกินอาหารร่วมกัน  
คุณแม่เกิดสำลักอาหารอย่างรุนแรง ท่าน 
คงเจ็บปวดมาก แต่ผมกลับช่วยอะไรท่าน 
ไม่ได้เลย จากนั้นท่านก็สำรอกอาหารที่ติดคอ 
ออกมาเอง ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกควรทำ 
อย่างไรครับ

ดูวิธีจัดการกรณีผู้สูงอายุสำลัก
  หน้า 196

คุณแม่สำลัก
อย่างรุนแรง
ระหว่าง
รับประทาน
อาหาร

ลูกชายวัย 60 ปี 
ดูแลคุณแม่วัย 86 ปี

คุณแม่ป่วยหนักและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 
จนต้องนอนติดเตียงมาตั้งแต่ปีก่อน ทุกวัน
 
ฉันจะพลิกตัวท่านวันละ 2 - 3 ครั้ง ซึ่งไม่ใช่
 
เรื่องยากอะไร แต่มันไม่ค่อยสะดวกนัก พอมี
 
เทคนิคง่าย ๆ แนะนำบ้างไหมคะ  

ดูวิธีพลิกตัวผู้ป่วย  หน้า 50

พลิกตัวคุณแม่
ที่นอนป่วยติดเตียง
ไม่ค่อยสะดวก
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ความในใจ
ของ

ผู้สูงอายุ

ไม่กล้าเปลี่ยนเสื้อผ้า
เพราะอยู่กับลูกชาย

คุณปู่ขึ้นลงบันได
ลำบาก
ผู้ชายวัย 70 ปี

ชายวัยสูงอายุอาศัยอยู่ที่ชั้น  3 ของแมนชั่นแห่งหนึ่ง  
แม้จะไม่สูงมากนัก แต่การเดินขึ้นลงบันไดแบบไม่มีราวจับ 
หรืออุปกรณ์ช่วยไม่ใช่เรื่องง่าย แถมยังไม่มีลิฟต์โดยสาร 
อีกด้วย ยิ่งช่วงหลัง  ๆ  มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอลง จึง 
อยากรู้ว่ามีวิธีเดินขึ้นลงบันไดให้ปลอดภัยได้อย่างไร

ดูวิธีขึ้นลงบันได  หน้า 118

ลูกชายวัย 42 ปี ดูแลคุณแม่วัย 71 ปี
ป่วยด้วยโรคอัมพาตครึ่งซีก

ดิฉันอยู่กับลูกชายตามลำพัง เมื่อปีก่อน 
ป่วยด้วยโรคอัมพาตครึ่งซีก  ลูกชายดูแล 
ทุกเรื่องเป็นอย่างดี แต่ติดแค่เรื่องเปลี่ยน 
เสื้อผ้าที่ยังรู้สึกอายเมื่อต้องขอความช่วยเหลือ  
พอมีวิธีให้ดิฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยตัวเองบ้าง 

ไหมคะ 
ดูวิธีเปลี่ยนเสื้อผ้า

 หน้า 162

อยากลุก
จากวีลแชร์
ไปเข้าห้องน้ำ
ด้วยตัวเอง
ลูกสาววัย 47 ปี ดูแลคุณพ่อวัย 74
ที่ป่วยด้วยโรคพาร์กินสัน

ผมใช้วีลแชร์ตลอดเวลาที่อยู่บ้าน โดยมี 
ลูกสาวคอยช่วยเวลาทำธุระในห้องน้ำ แต่ 
เวลาลูกไม่อยู่บ้าน ค่อนข้างกังวลกับการต้อง 
เข้าห้องน้ำคนเดียว

ดูวิธีการขับถ่าย  หน้า 182
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กลัวพื้นลื่น
เวลาคุณแม่
อาบน้ำ
ลูกสาววัย 38 ปี ดูแลคุณแม่วัย 75 ปี
มีอาการขาอ่อนแรง

ลูกสาวช่วยอาบน้ำให้มาตั้งแต่ป่วย และ 
หอ้งนำ้กม็รีาวจบัพยงุตวั จงึคอ่นขา้งปลอดภยั  
แตเ่วลาลงอา่งอาบนำ้ทีล่ืน่กลบัรูส้กึกงัวล มวีธิ ี
ช่วยให้อาบน้ำได้สบายขึ้นบ้างไหมคะ

ดูวิธีการอาบน้ำ  หน้า 146

ภรรยาวัย 66 ปี ดูแลสามีวัย 64 ปีซ่ึงป่วยเป็นอัมพาตท่อนล่าง

หลังจากผมล้มป่วย ภรรยาก็เป็นคนพาไปโรงพยาบาล แต่ผม 
ใช้เวลาย้ายตัวเองจากเตียงไปนั่งรถเข็นนานเกินไป จนมีปากเสียง 
กับเธอบ่อย ๆ จะแก้ไขอย่างไรดีครับ

ดูวิธีการลุกจากเตียงไปนั่งรถเข็น  หน้า 100

ยังไม่รู้วิธีลุกจาก
รถเข็นผู้ป่วยที่ถูกต้อง
จนทะเลาะกับภรรยาอยู่บ่อย ๆ 

อยากลุกขึ้น
จากเตียง
ด้วยตัวเอง
ลูกสาววัย 40 ปี ดูแลคุณแม่วัย 78 ปี
ที่ป่วยด้วยโรคอัมพาตครึ่งซีก

อาศัยอยู่กับลูกสาวเพียงสองคน หลังจาก 
ปว่ยเปน็อมัพาตครึง่ซกีและตอ้งนอนอยูบ่นเตยีง  
ลูกสาวคอยดูแลทุกอย่าง แต่รู้สึกสงสารที่เขา 
ต้องทำงานหนักและดูแลแม่ที่ป่วยด้วย จึง 
อยากลุกจากเตียงด้วยตัวเองในตอนเช้าเพื่อ 
ช่วยผ่อนแรงเธอได้บ้าง

ดูวิธีลุกจากเตียง  หน้า 56
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ก่อนเริ่มต้นการดูแลผ
ู้สูงอายุในครอบครัว

1

6

เคล็ดลับ

สิ่งที่ควรรู้
	 การดูแลพ่อแม่หรือคู่สมรสในวัยสูงอายุที่ทำกิจวัตรประจำวันได้ไม่สะดวกเหมือนก่อน  
เนื่องด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนแอลงหรืออาการป่วยจากโรคภัยต่างๆ จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ 
เทคนิคเพื่อช่วยให้พวกท่านรู้สึกสบายขึ้น แต่คงเป็นไปได้ยากที่ลูกๆ  หรือผู้ดูแลจะจำ 
รายละเอียดได้ทั้งหมด จึงขอแนะนำ 6 เคล็ดลับที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นดังต่อไปนี้

เอาใจเขามาใส่ใจเรา
	 แมลู้ก  ๆหรอืญาตสินทิจะทำหนา้ทีด่แูลพอ่แมห่รอืคูส่มรสดว้ยตวัเอง แตใ่นใจของพวกเขา 
ก็ยังรู้สึกกังวลอยู่ไม่น้อย ตัวอย่างเช่น “อย่าทำแม่เจ็บนะ” หรือ  “ทำไมก้าวขาไม่ออกเลย”  
ฉะนั้นผู้ดูแลจึงต้องทำความเข้าใจและขจัดความรู้สึกนี้ทิ้งไปก่อน

รู้สึกหงุดหงิดเพราะขยับตัวลำบาก

 เมือ่รา่งกายไมส่ามารถเคลือ่นไหวไดร้วดเรว็ 
ตามใจสั่ง จึงก่อให้เกิดความรู้สึกหงุดหงิด  
รำคาญใจข้ึนได้บ่อย ๆ ผู้ดูแลจึงต้องอดทนมาก ๆ 
และไม่ควรเร่งพวกเขาให้ต้องทำอะไรมากเกินไป

รู้สึกเจ็บ

 ถ้าต้องช่วยผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยลุกขึ้นจาก 
เตียง แต่กลับทำให้เจ็บตัวตั้งแต่ครั้งแรก เขา 
ก็กังวลไปแล้วว่าครั้งต่อไปจะต้องรู้สึกเจ็บอีก 
แน่นอน จึงทำให้การช่วยเหลือยุ่งยากมากขึ้น

รู้สึกกลัว

 การยืน เดิน นั่ง นอน ซึ่งเป็นกิจวัตร 
ประจำวันที่ทำมาตลอดชีวิตอาจไม่ใช่เรื่องง่าย 
สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยอีกต่อไป แม้จะเป็น 
การเคล่ือนไหวร่างกายง่าย  ๆ ก็อาจทำให้พวกเขา 
รู้สึกกลัวได้

โอ๊ย เจ็บ

 ฉันก็อยาก
ใส่เสื้อให้เสร็จเร็ว ๆ 
เหมือนกันนะ

ไม่เป็นไร
หรอกค่ะ

พ่อกลัว
ตกบันไดจัง
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เคล็ดลับ

พิจารณาว่าอะไรทำได้ และทำไม่ได้
	 ยิง่พยายามดแูลผูส้งูอายหุรอืผูป้ว่ยมากขึน้เทา่ไร สิง่ทีต่อ้งทำในแตล่ะวนักม็ากขึน้ตามไป 
ดว้ย ความจรงิแลว้การยืน่มอืเขา้ไปชว่ยเหลอืทกุเรือ่งกลบัทำใหร้า่งกายของพวกเขาออ่นแอลง  
ฉะนั้นควรเริ่มจากการสังเกตพฤติกรรมว่าทำอะไรไม่ได้บ้าง แล้วค่อยเข้าไปช่วยเหลือใน 
เรื่องนั้น

พอยกตัวขึ้นแล้ว
ขยับต่อไม่ได้ 

ร่างกายแข็งไปหมด

อืม แขนขวา
ยังใช้ได้ดี

ปล่อยให้ทำในเรื่องที่ยัง
ช่วยเหลือตัวเองได้

คนส่วนใหญ่มักยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทันที  
ถา้เหน็ผูส้งูอายทุำอะไรไมค่อ่ยถนดั แตก่ารปลอ่ย 
ให้พวกเขาทำสิ่งนั้นด้วยตัวเอง แม้จะช้าสักหน่อย  
แต่ยังเป็นโอกาสให้ได้ใช้ร่างกายตามปกติ แทนที่ 
จะปลอ่ยใหเ้สือ่มไป ฉะนัน้ลองหายใจเขา้ออกลกึ ๆ  
ทำใจให้สบาย คอยดูอยู่ใกล ้ๆ จะดีกว่า

ยื่นมือเข้าช่วยเฉพาะ
เรื่องที่ทำไม่ได้เท่านั้น

 ถา้เปน็เรือ่งทีผู่ส้งูอายหุรอืผูป้ว่ยพยายามจะ 
ทำด้วยตัวเอง แต่ใช้เวลานานแค่ไหนก็ไม่สำเร็จ  
ผู้ดูแลควรย่ืนมือเข้าช่วยเหลือทันที และพยายาม 
คิดถึงความรู้สึกของพวกเขา เช่น รู้สึกเจ็บ กลัว  
หรือหงุดหงิด เพื่อถนอมความรู้สึกตั้งแต่เนิ่น ๆ

สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกาย
ค่อย ๆ สังเกตอิริยาบถตลอดทั้งวันของพวกเขา 

อย่างละเอียด เพื่อให้ทราบว่าสิ่งใดที่ผู้สูงอายุ 
หรือผู้ป่วยทำด้วยตัวเองไม่ได้บ้าง เพื่อประเมิน 
ความช่วยเหลือต่อไป

ระวังท่าทางที่มาจากความเคยชิน
จากการสังเกตทำให้ผู้ดูแลเห็นอิริยาบถเฉพาะของ 

แต่ละคน เช่น อาการปวดขาซ้ายเรื้อรังจึงทำให้เดิน 
ตัวเอียง หรือยกขาไม่ค่อยขึ้นขณะเดิน ซึ่งควรได้รับ 
ความช่วยเหลือเพื่อปรับท่าทางให้กลับมาเป็นปกติ
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เคล็ดลับ

บอกความตั้งใจและขอความร่วมมือ
	 การเคลือ่นยา้ยผูส้งูอายหุรอืผูป้ว่ยโดยทีเ่จา้ตวัไมเ่ตม็ใจคอ่นขา้งลำบาก จงึควรแจง้ 
ใหพ้วกเขาทราบถงึสิง่ทีจ่ะทำ เพือ่ใหม้เีวลาเตรยีมใจลว่งหนา้ แลว้ทกุอยา่งจะงา่ยขึน้  
แถมป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย

เดี๋ยวจะทำอะไร

 ก่อนให้ความช่วยเหลือควรบอกพวกเขาทุกครั้ง 
ว่ากำลังจะทำอะไร เพราะถ้าไปขยับตัวหรือ 
เคลื่อนย้ายร่างกายโดยไม่รู้ตัว อาจทำให ้
รู้สึกไม่ปลอดภัยและไม่สบายใจได้

ทำเพื่ออะไร

 บอกจุดประสงค์ของการช่วยให้ลุกขึ้น
 
จากเตียงนอน เช่น ลุกขึ้นแล้วไปกินข้าว   
หรือไปอาบน้ำ เป็นต้น แต่ละกิจกรรม
 
ที่ต้องทำจะใช้วิธีช่วยเหลือไม่เหมือนกัน   
ดังนั้นจึงควรบอกถึงเป้าหมายอย่าง
 
ละเอียด


อยากให้ทำอะไร

 ขอความร่วมมือจากพวกเขา เช่น  
การปล่อยตัวสบาย ๆ ไม่เกร็ง เพื่อให ้
การประคองหรืออุ้มทำได้ง่ายขึ้น  
โดยไม่เสียแรงมากเกินไป

ช่วยทิ้งน้ำหนักตัว
มาทางนี้ได้ไหมครับ

ลุกขึ้นแล้วเราไป
ห้องนั่งเล่นกันนะครับ

เดี๋ยวเราจะลุกขึ้น
จากเตียงนะครับ
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4
เคล็ดลับ

พูดด้วยคำสุภาพ 
	 คำพูดหวานหูเหมือนน้ำชโลมใจและทำให้ผู้ฟังยอมทำตามสิ่งที่ต้องการได้โดยง่าย 
โดยเฉพาะกับผู้ใหญ่ที่ต้องการฟังคำพูดสุภาพอ่อนหวานจากลูกหลานหรือผู้ดูแล  
มากกว่าการออกคำสั่งให้ทำเพียงอย่างเดียว

ช่วยชันขาข้างนี้
ขึ้นหน่อยครับ
 ลองใช้มือแตะเบา ๆ  

บนขาข้างที่ต้องการให ้
ชันขาขึ้น เพียงเท่านี้ก็รู้ 
ทันทีว่าต้องขยับขาไหน 


 ลองเปลี่ยนมาพูดว่า  
“ทำ...ด้วยกันนะครับ” หรือ  
“ทำ...ให้หน่อยได้ไหมครับ”  
ซึ่งแสดงถึงความ 
อ่อนน้อมถ่อมตน 
ย่อมช่วยให้พวกเขา 
เห็นใจและอยาก 
ร่วมมือด้วย 

โน้มตัวมาข้างหน้า
กันดีกว่าครับ

ใช้มากกว่าคำพูด

 กรณีที่ต้องการให้ชันขาขึ้น 
แต่บอกเพียงว่า “ช่วยชัน 
ขาขวาขึ้นหน่อยครับ”  
อาจทำให้สับสนได้ว่า
ขาข้างขวาคือข้างไหน

ชันขาขวา
ขึ้นด้วยครับ

โน้มตัวมาข้างหน้า
หน่อยครับ

ปฏบิตัชิา้  ๆอยา่งออ่นโยน

 บางครั้งท่าทีและ 
สีหน้าของผู้ดูแลอาจทำ 
ให้พวกเขารู้สึกว่ากำลัง 
ถูกบังคับ แม้จะใช้ 
คำพูดสุภาพก็ตาม

กลัว

เราจะไปอาบน้ำกัน 
ลุกขึ้นนะคะ

ยืนขึ้นหน่อยค่ะ

ใช้คำพูดที่เข้าใจง่าย

 หากต้องการให้ 
พวกเขาลุกขึ้น แล้วพูดว่า  
“ลุกขึ้นค่ะ” คงไม่มีใคร 
อยากจะให้ความร่วมมือ
แน่นอน 


 บอกเป้าหมายของ 
สิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียด  
เพื่อให้อีกฝ่ายเข้าใจ 
และพร้อมให้ความ 
ร่วมมือ
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5
เคล็ดลับ

ควรใช้มือข้างหนึ่งประคองบริเวณข้อศอก 
ส่วนมืออีกข้างให้ประคองฝ่ามือไว้เหมือนท่า 
จับมือ (เวลาขยับขาก็ใช้วิธีเดียวกัน)

ประคองด้วยสองมือ
การใช้มือเดียวดึงแขนผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย 

เพื่อขยับแขนต้องออกแรงมาก และทำให้รู้สึก 
เจ็บได้

สัมผัสอย่างอ่อนโยน

	 นอกจากการใช้คำพูดที่สุภาพแล้ว การสัมผัสก็ควรเป็นไปด้วยความอ่อนโยนเช่นกัน  
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ขยับตัวลำบากและผิวหนังบอบบาง ซึ่งเจ็บตัวได้ง่าย การเรียนรู้วิธี 
สัมผัสตัวผู้สูงอายุจึงเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญที่ผู้ดูแลต้องเข้าใจและปฏิบัติได้

เวลาจับแขนหรือขา ให้หงายฝ่ามือขึ้น  
กางนิว้ออกเลก็นอ้ย แลว้ใหผู้ส้งูอายวุางมอื 
บนฝ่ามือ

ไม่จับข้อมือ/ข้อเท้าจากด้านบน
แม้การจับแบบนี้จะสะดวกสำหรับผู้ดูแล 

แต่กลับทำให้ผู้ป่วยตกใจ ถ้าออกแรงดึงก็อาจ 
ทำให้รู้สึกเจ็บได้
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6
เคล็ดลับ ใช้ตัวช่วยเพื่อเคลื่อนย้าย

ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้สะดวกขึ้น
	 ถึงทำตามวิธีเคล่ือนย้ายหรือขยับตัวท่ีถูกต้อง แต่ยังมีปัจจัยอ่ืนท่ีทำให้ผู้ดูแลบาดเจ็บได้  
บางคร้ังจึงจำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์หรือมีผู้ช่วยเพิ่มให้เหมาะกับสถานการณ์ด้วย

ยืนในท่าที่มั่นคง
ก่อนให้ความช่วยเหลือ

 หากผูด้แูลตวัเลก็กวา่ผูส้งูอาย ุ การประคอง 
เพื่อให้ลุกขึ้นต้องใช้แรงมากและรับน้ำหนักตัว 
ของอีกฝ่ายมาไว้ทั้งหมด จึงจำเป็นต้องอยู่ใน
ท่าทางที่มั่นคงเพื่อไม่ให้
เกิดอาการบาดเจ็บ
และอุบัติเหตุได ้

รอจังหวะออกแรงให้เหมาะสม

 อยา่ใชแ้รงทัง้หมดเพือ่ดงึผูส้งูอายหุรอืผูป้ว่ย 
ข้ึนจากเก้าอ้ี เพราะอาจทำให้ปวดหลังได้ ไม่ควร 
ทำด้วยความรีบร้อน แต่ให้ค่อย  ๆ  ออกแรง 
ยกขึ้นทีละนิดจะดีกว่า

ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
หากไปนอกบา้นโดยใชร้ถเขน็ผูป้ว่ยหรอืตอ้ง 

ขึ้นลงบันได อย่าอายที่จะขอความช่วยเหลือ 
จากคนรอบข้าง เพราะบางครั้งผู้ดูแลเพียง 
คนเดียวอาจไม่เพียงพอ

ใช้อุปกรณ์เสริมให้เป็นประโยชน์

 อาจใช้เข็มขัดช่วยพยุงตัวที่ช่วยให้การ 
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดูแลง่ายและเสี่ยงต่ออาการ 
บาดเจ็บน้อยลง
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วิธีใช้หนังสือเล่มนี้
	 การช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยในชีวิตประจำวัน หมายความถึงความช่วยเหลือ 
เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งการพลิกตัว เดิน อาบน้ำ และกินอาหาร 
	 หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็นบทตามกิจกรรมข้างต้น พร้อมมีภาพประกอบ 
และคำอธบิายในแตล่ะขัน้ตอนอยา่งละเอยีด มาเรยีนรูว้ธิใีชห้นงัสอืเพือ่ใหเ้ขา้ใจเนือ้หา 
และนำไปปฏิบัติได้ง่ายขึ้นกันก่อนดีกว่า

ภาพประกอบพร้อมคำอธิบาย
ช่วยให้เข้าใจง่าย

 เน้นอธิบายถึงวิธีช่วยเหลือ 
ขั้นพื้นฐาน โดยมีภาพประกอบ 
และคำอธิ บ ายซึ่ ง แบ่ ง เ ป็ น 
ขอ้ยอ่ย ๆ จงึชว่ยใหเ้ขา้ใจไดง้า่ย 
แม้จะมีวิธีการซับซ้อน

อธิบายเทคนิคการใช้คำพูด
อย่างละเอียด

 การดูแลผู้สูงอายุจะเป็นไป 
อย่างราบรื่นต้องอาศัยความ 
ร่วมมือจากทั้งสองฝ่าย “การ 
พูดอธิบาย”  คือกุญแจสำคัญ 
ของเรื่องนี้  ซึ่งจัดวางอยู่ใน 
กรอบคำพูด



ช่วยเหลือ
ตัวเอง

ต้องการ
คนดูแล

อัมพาต
ครึ่งซีก
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เทคนิคเพิ่มเติมที่ช่วยให้
การดูแลสะดวกมากขึ้น

 นอกจากวิธีการหลักแล้ว  
ยังมีเทคนิคเล็กน้อยเกี่ยวกับ 
การเคลือ่นไหวหรอืการใชก้ำลงั 
ของผู้ดูแล ซึ่งเขียนเพิ่มเติมไว้ 
ในส่วนน้ี เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติ 
ทำได้ง่ายขึ้น

“ข้อควรระวัง” เตือนใจ
ไม่ให้เกิดความผิดพลาด

 ชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจผิด 
หรื อความผิ ดพลาดต่ า ง  ๆ  
ในการดูแลผู้สูงอายุ หากทำ 
ตามวิธีที่แนะนำในหน้าหลัก 
แล้วยังไม่เป็นผล ให้ลองหา 
ข้อผิดพลาดได้จากส่วนนี้

กรอบข้อมูลพิเศษ

 เปน็ขอ้มลูทีค่วรรูเ้พือ่ใหก้าร 
ดูแลดีขึ้น

มีสัญลักษณ์แสดงข้อมูลสำคัญ
ให้สังเกตเห็นได้ชัดเจน
 แสดงระดับความเข้มข้นของการดูแล

แสดงว่าผู้สูงอายุ  
สามารถทำกจิกรรม 
นั้นได้ด้วยตัวเอง


แสดงว่าผู้สูงอายุจำเป็น 
ต้องได้รับความช่วยเหลือ 
จากผู้ดูแล

ผู้สูงอายุป่วยเป็น 
อัมพาตครึ่งซีก

 อธิบายสภาพร่างกาย
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	 การดแูลผูส้งูอายสุว่นใหญเ่กีย่วขอ้งกบัขัน้ตอนทางการแพทย ์ จงึมกีารใชค้ำเฉพาะ 
มากมายซ่ึงไม่ค่อยคุ้นเคยนัก ต่อไปน้ีคือคำศัพท์ท่ีพบบ่อยๆ ในหนังสือเล่มน้ีและเอกสาร 
ทางการแพทย์ การทำความคุ้นเคยตั้งแต่เริ่มต้นจะช่วยให้ผู้ดูแลเข้าใจและปฏิบัติได้ 
อย่างถูกต้อง

คำศัพท์ควรรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยติดเตียง

ทางการแพทย์เรียกว่า  “อัมพาตครึ่งซีก” ซึ่งเกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง  
เป็นผลให้ร่างกายอ่อนแรงและเคลื่อนไหวไม่ได ้

ทางการแพทย์เรียกว่า  “ไม่เป็นอัมพาต” คือร่างกายส่วนที่ผู้ป่วยสามารถ 
เคลื่อนไหวได้ตามปกติ

หมายถึงผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ สามารถ 
เคลื่อนไหวร่างกายและทำกิจกรรมต่าง  ๆ  ด้วยตัวเองได้ แต่จำเป็นต้อง 
มีคนดูแล

หมายถึงผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่แขนขาไม่มีแรง ซึ่งจำเป็นต้องมีผู้ดูแลใกล้ชิด  
ในกลุม่นีส้ามารถแบง่ตามระดบัความตอ้งการการชว่ยเหลอื ไดแ้ก ่ “ตอ้งการ 
ความช่วยเหลือ 100%” หมายถึงคนที่มีร่างกายอ่อนแอจนเกือบช่วยเหลือ 
ตัวเองไม่ได้ และ “ต้องการความช่วยเหลือบางส่วน” หมายถึงคนท่ีเคล่ือนไหว 
ร่างกายได้ แต่ต้องการผู้ดูแลในบางสถานการณ์

อธบิายการใหอ้าหาร ซึง่หากไมส่ามารถกลนือาหารไดก้จ็ำเปน็ตอ้งใชอ้ปุกรณ ์
เสริมทางการแพทย์

อาการของกล้ามเนื้อและข้อต่อผิดปกต ิ จึงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได ้
อย่างอิสระ ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงเป็นเวลานาน

แผลที่เกิดจากการนอนอยู่ในท่าเดียวเป็นเวลานาน ทำให้บริเวณนั้นถูก 
น้ำหนักตัวกดทับจนเลือดไหลเวียนได้ไม่ดี หากปล่อยไว้เนื้อเยื่อบริเวณนั้น 
อาจตายได้

หมายถึงอวัยวะและสภาพภายในปากจนถึงลำคอ

ร่างกายซีกที่
ไม่เป็นอัมพาต

ช่วยเหลือ
ตัวเองได้

ต้องการ
ความช่วยเหลือ

กลืนอาหาร
เองได้

ข้อยึด

แผลกดทับ

ช่องปาก

ร่างกายซีกที่
เป็นอัมพาต
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