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ผูด้ แู ลผูป้ ่ วยสมองเสือ่ ม
ทำไมจึงต้องใส่ใจผู้สูงอำยุเป็ นพิเศษ
เนื่องจากขณะนีม้ ีการระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19
ในชุมชนเป็ นวงกว้าง และมีแนวโน้มจะกระจายไปทั่วประเทศ
ซึ่งเชื อ้ ดังกล่าวติดต่อได้ทางละอองฝอยของสารคัดหลั่ง เช่น
นา้ มูก นา้ ลาย ละอองจากการไอจามหรือการพูดคุยใกล้ชิด ใน
ระยะ 1-1.5 เมตร และการสัมผัสสารคัดหลั่งที่อยู่ตามสิ่งของ
ต่างๆแล้วไปโดนเยื่อบุต่างๆเช่น ตา จมูก ปาก ประกอบกับการ
แพร่เชื อ้ สามารถติดต่อจากผูท้ ี่ติดเชื อ้ ที่ยงั ไม่แสดงอาการได้
โดยหากมีการติดเชือ้ ในผูท้ ี่ร่างกายไม่แข็งแรงรวมถึงผูส้ งู อายุ
จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไป เนื่องด้วยสภาพร่างกายที่
ไม่แข็งแรง ภูมิคมุ้ กันลดลงตามวัย โดยเฉพาะผูส้ งู อายุที่มีโรค
ประจาตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคปอด
เรือ้ รัง โรคไตเรือ้ รัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง เป็ นต้น
ในขณะนีท้ างรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงรวมทัง้ ผูส้ งู อายุ เก็บตัวอยู่ในบ้านให้มาก
ที่สดุ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชือ้ อย่างไรก็ตามผูส้ งู อายุ
จานวนมากต้องการการดูแลจากญาติหรือผูด้ ูแลที่ยงั มีความ
จาเป็ นต้องออกไปนอกบ้านเพื่อทางาน หรือ ไปหาซือ้ ของกิ น
ของใช้เ ข้า มาในบ้า น จึ ง มี โ อกาสน าเชื ้อ จากภายนอกมาสู่
ผูส้ งู อายุ อีกทัง้ การจากัดบริเวณให้ผสู้ งู อายุอยู่แต่ในบ้านเป็ น
เวลานานติดต่อกันหลายเดือน อาจส่งผลให้สภาพร่างกายและ
สมองของผูส้ ูงอายุถดถอยลงจนเกิดภาวะพึ่งพิงในระยะยาว
รวมทั้ ง เกิ ด ความเครี ย ด ทั้ ง หมดนี ้จ ะส่ ง ผลกระทบกั บ
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ทัง้ ครอบครัวทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว จึงมีความจาเป็ นต้อง
มีแนวทางในการดูแลผูส้ ูงอายุในสถานการณ์ระบาดของโรค
โควิด-19 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะไม่พงึ ประสงค์ดงั กล่าว
จะป้ องกันเชือ้ โควิด-19 ไม่ให้แพร่สู่ผู้สูงอำยุได้อย่ำงไร
ญำติที่ไม่ใช่ผู้ดูแลหลัก และ คนรู้จัก
• ผูท้ ี่เสีย่ งติดเชือ้ เช่น มีประวัติสมั ผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยที่ได้รบั
การยื น ยัน ว่ า ติ ด เชื อ้ โควิ ด -19 หรื อ ผู้เ ดิ น ทางกลับ จาก
กรุ งเทพฯและปริมณฑล หรือแหล่งที่มีการติดเชือ้ ในชุมชน
ในวงกว้าง ทุกรายต้องแยกตัวออกจากผูอ้ ื่น และไม่เข้าไป
ใกล้ชิ ด หรื อ สัม ผั ส ผู้สู ง อายุ และ เด็ ก อย่ า งเด็ ด ขาด
(เนื่องจากเด็กร่างกายไม่แข็งแรงเท่าผูใ้ หญ่ เด็กมักจะไป
ใกล้ชิดกับผูส้ งู อายุและเด็กอาจไม่เข้าใจวิธีและขาดความ
ระมัดระวังในการป้องกัน) โดยให้สงั เกตอาการอย่างน้อย
14 วัน
• ห้ามไม่ให้ผทู้ ี่มีไข้ตวั ร้อน หรือมีอาการผิดปกติทางระบบ
ทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีนา้ มูก
หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลาบาก เข้าเยี่ยมผูส้ งู อายุ
โดยเด็ดขาด
• งด/ลดการมาเยี่ ย มจากคนนอกบ้ า นให้ น ้ อ ยที่ สุ ด
โดยแนะน าให้ใ ช้ก ารเยี่ ย มทางโทรศัพ ท์ หรือ สื่อ สัง คม
ออนไลน์ตา่ งๆแทน
• ในขณะเข้าเยี่ยมผูส้ งู อายุ ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก
ผ้าทุกครัง้ ลดการเข้าใกล้หรือสัมผัสกับผูส้ งู อายุลงเหลือ
เท่าที่จาเป็ น โดยรักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
ผู้ดูแลหลักของผู้สูงอำยุ และ ตัวผู้สูงอำยุ
• ควรจัดให้มีผดู้ แู ลหลักคนเดียว โดยเลือกคนที่สามารถอยู่
บ้า นได้ม ากและจ าเป็ น ต้อ งออกไปนอกบ้า นน้อ ยที่ สุด
แต่ ส ามารถสลั บ สั บ เปลี่ ย นผู้ ดู แ ลหลั ก ได้ แ ต่ ไ ม่ ค วร
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• เปลี่ยนบ่อย และต้องแน่ใจว่าผูจ้ ะมาเป็ นผูด้ ูแลหลักคน
ใหม่ตอ้ งไม่ใช่ผทู้ ี่เสีย่ งติดเชือ้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
• ระหว่างมีการระบาดทัง้ ผูด้ แู ลหลักและผูส้ งู อายุควรเก็บตัว
อยูแ่ ต่ในบ้านให้มากที่สดุ
• ทั้ง ผู้ดู แ ลหลัก และผู้สูง อายุค วรหลี ก เลี่ ย งการคลุก คลี
กับ เด็ ก (เด็ ก มัก จะไปใกล้ชิ ด กับ ผู้สูง อายุแ ละเด็ ก อาจ
ไม่เข้าใจวิธีและขาดความระมัดระวังในการป้องกัน)
• หากผูส้ งู อายุหรือผูด้ แู ลต้องออกนอกบ้าน ควรเลือกเวลา
ออกจากบ้านที่ไม่เจอกับความไม่แออัด หลีกเลี่ยงการใช้
ขนส่ง สาธารณะ และ การไปในที่ แ ออัด ต้อ งรีบ ท าธุ ร ะ
ให้เสร็จโดยเร็ว ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
ทุกครัง้ พกแอลกอฮอล์เจลไปด้วยโดยทาความสะอาดมือ
ทุกครัง้ หลังจับสิง่ ของ และก่อนเข้าบ้าน
• ผูส้ ูงอายุหรือผูด้ ูแลเมื่ อกลับถึงบ้า น ควรอาบนา้ สระผม
ทาความสะอาดร่างกายและของใช้ที่ติดตัวกลับมาจาก
นอกบ้าน เปลี่ยนเสือ้ ผ้าใหม่ทนั ที ก่อนไปสัมผัสใกล้ชิดกับ
ผูส้ งู อายุคนอื่นๆ
• หากผูส้ งู อายุตอ้ งไปพบแพทย์ตามนัด
- ในกรณี ที่ อ าการคงที่ และ ผลการตรวจล่า สุด
ปกติ ให้ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อเลื่อนนัด หรือ ไป
รับยาแทนหรือรับยาใกล้บา้ น
- ในกรณี ที่อาการแย่ลง หรือ ผลการตรวจล่าสุด
ผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์หรือพยาบาลเพื่อนัด
หมายไปตรวจด้ว ยช่ อ งทางที่ ป ลอดภัย ที่ สุ ด
โดยให้ ผู้ สู ง อายุ ส วมหน้ า กากอนามั ย หรื อ
หน้ากากผ้า คลุมผ้าที่ตวั ผูส้ งู อายุให้มิดชิด และ
เมื่ อ กลับ ถึ ง บ้า น ให้อ าบน ้า สระผม ท าความ
สะอาดร่างกายและของใช้ที่ติดตัวกลับมาจาก
นอกบ้าน เปลี่ยนเสือ้ ผ้าใหม่ และซักเสือ้ ผ้าและ
ผ้าคลุมทันที
• ล้างมือด้วยการฟอกสบู่อย่างน้อย 20 วินาทีแล้วล้างออก
ด้วยนา้ สะอาด หรือ ทาความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์
เจล โดยทิง้ ไว้ให้ชุ่มไม่แห้งเร็วกว่า 20 วินาที ทุกครัง้ เมื่อ
กลับเข้าบ้าน ก่อนเตรียมอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร
หลังการไอจาม และหลังเข้าห้องนา้ ทุกครัง้

Online First Published

• หลีก เลี่ย งการรับ ประทานอาหารร่ว มกัน แต่ห ากมี ก าร
มาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันควรแยกรับประทานของ
ตนเองไม่ ร ับ ประทานอาหารร่ว มส ารับ หรื อ ใช้ภ าชนะ
เดียวกัน หรือใช้ชอ้ นกลางร่วมกัน
• ผูส้ งู อายุควรแยกห้องพักและของใช้สว่ นตัว หากแยกห้อง
ไม่ได้ ควรแยกบริเวณที่นอนให้ห่างจากคนอื่นมากที่สุด
ที่พกั อาศัยและห้องพักควรเปิ ดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
ไม่ควรนอนร่วมกันในห้องปิ ดที่ใช้เครือ่ งปรับอากาศ
• หมั่นทาความสะอาดพืน้ ผิวที่ถกู สัมผัสบ่อย ๆด้วยนา้ ยาฆ่า
เชือ้ ต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์ 70%, แอลกอฮอล์เจล sodium
hypochlorite (นา้ ยาซักผ้าขาว) หรือ chloroxylenol หรือ
hydrogen peroxide เช็ดตาม สวิตช์ไฟ ลูกบิดหรือมือจับ
ประตู โต๊ะ ราวจับ รีโมท โทรศัพท์ พืน้ โถส้วม ปุ่ มกดนา้ ชัก
โครก ก๊อกนา้ ระวังพลัดตกหกล้มโดยเฉพาะบริเวณพืน้ ที่
เปี ยกนา้ หรือพืน้ ลืน่ ที่เป็ นผิวมัน
- sodium hypochlorite ( น ้ า ย า ซั ก ผ้ า ข า ว )
(ไม่เหมาะกับพืน้ ผิวโลหะ)
หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 2.54%
ให้ผสม 40 มิลลิลิตร (2.8 ช้อนโต๊ะ) :
น ้ า 1 ลิ ต ร หากผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วาม
เข้มข้น 5.7% ให้ผสม 18 มิลลิลติ ร (1.2
ช้อนโต๊ะ) : นา้ 1 ลิตร หากผลิตภัณฑ์มี
ความเข้มข้น 5% ให้ผสม 20 มิลลิลิตร
(1.3 ช้อนโต๊ะ) : นา้ 1 ลิตร
หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 6% ให้
ผสม 17 มิ ล ลิ ลิ ต ร (1.1 ช้ อ นโต๊ ะ ) :
นา้ 1 ลิตร
- Chloroxylenol ถ้า ความเข้ม ข้น 4.8% ให้ผ สม
25 มิลลิลติ ร (1.7 ช้อนโต๊ะ) : นา้ 1 ลิตร
- hydrogen peroxide (ไม่ เ หมาะกั บ โลหะและ
ผลิตภัณฑ์ที่มีการเคลือบสี)
หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 5% ให้
ผสม 110 มิ ล ลิ ลิ ต ร (7.5 ช้อ นโต๊ ะ ) :
นา้ 1 ลิตร
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หากผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามเข้ ม ข้ น 3%
ให้ผสม 200 มิลลิลิตร (13.5 ช้อนโต๊ะ)
: นา้ 1 ลิตร
สังเกตอย่ำงไรว่ำผู้สูงอำยุติดเชือ้
กรณี ที่ ผู้สูง อายุมี ก ารติ ด เชื อ้ เกิ ด ขึน้ อาการอาจไม่
ชัดเจนและไม่ตรงไปตรงมา เช่นอาจไม่มีไข้ หรืออาจมี
อาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร หรือรับอาหารทางสาย
ยางไม่ ไ ด้ ซึ ม สับ สนเฉี ย บพลัน ความสามารถในการ
ช่วยเหลือตัวเองลดลงอย่างรวดเร็ว ควรรีบปรึกษาแพทย์
เพราะมีความเสีย่ งสูงที่อาการจะรุนแรงมากกว่าในวัยอื่นๆ
จะดูแลผู้สูงอำยุอย่ำงไรไม่ให้เกิดกำรถดถอยของร่ำงกำย
สมอง และ เกิดควำมเครียด ระหว่ำงที่ผู้สูงอำยุต้องเก็บ
ตัวอยูก่ ับบ้ำน
โดยยึดหลัก 5อ ได้แก่ อาหาร ออกกาลังกาย อารมณ์
เอนกายพักผ่อน ออกห่างสังคมนอกบ้าน ดังนี ้
อำหำร
รับ ประทานอาหารที่ ส ะอาดถูก สุข ลัก ษณะปรุ ง สุก
ใหม่ๆ ไม่รบั ประทานอาหารที่หวานหรือเค็มเกินไป เน้นอาหาร
ที่ มี โปรตี น สูง เสริม ภูมิ คุ้ม กัน และควรให้ร ับ ประทานอาหาร
ที่หลากหลายครบ 5 หมู่ เพื่อให้ได้รบั สารอาหารที่ครบถ้วนตาม
ความต้องการของร่างกายและสมอง
ผูส้ งู อายุมกั มีมีปัญหาสุขภาพในช่องปากซึง่ ส่งผลต่อ
การรับประทานอาหาร เพื่อลดความเสีย่ งที่ตอ้ งออกมาพบทันต
แพทย์ในช่วงวิกฤตนี ้ ขอแนะนาผูส้ งู อายุให้รกั ษาสุขภาพช่อง
ปากโดยใช้สตู ร 2 - 2 – 2 ดังนี ้ แปรงฟั นอย่างน้อยวันละ 2 ครัง้ ,
แปรงฟั นนานอย่างน้อย 2 นาที และไม่รบั ประทานอาหารหลัง
การแปรงฟั น 2 ชั่วโมง หากมีฟันปลอมให้ถอดฟั นปลอมออก
ล้า งหลัง รับ ประทานอาหาร และก่ อ นเข้า นอนเพื่ อ ไม่ให้เป็ น
แหล่งสะสมเชือ้ โรค หลีกเลีย่ งอาหารแข็งหรือเหนียว
ออกกำลังกำย
ชวนผูส้ งู อายุออกกาลังกายด้วยท่าง่ายๆ เช่น การเดิน
หรือแกว่งแขน ออกกาลังกายในบ้านอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 - 60 นาที หรือเท่าที่ทาได้ตามสภาพ
ของผูส้ งู อายุ
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อำรมณ์
หยุดรับข่าวสารที่มากเกินไป โดยจากัดการติดตาม
ข้อมูลประมาณวันละ 2 ครัง้ ในตอนเช้า และ ตอนเย็นหรือตอน
กลางคืน เพื่อป้องกันภาวะวิตกกังวลจากการรับข่าวสารมาก
เกินไป ไม่ควรกังวลหรือตระหนกกับข่าวร้ายให้มาก ผูส้ งู อายุคอื
ผูท้ ี่ผ่านความยากลาบากและโรคระบาดร้ายแรงต่างๆมาแล้ว
ท่านจะเป็ นผูใ้ ห้หลักคิดแก่ลกู หลานได้
ปรึก ษาผู้รู ใ้ จหรือไว้ใจได้ เช่ น ครอบครัว ลูก หลาน
ญาติ เพื่อน ๆ เพื่อระบายความไม่สบายใจ ความกังวลและ
ความกลัวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้
การท ากิ จ กรรมที่ ผู้สูง อายุ ชื่ น ชอบ มี ค วามถนัด
มีความภูมิใจ เช่น ทาอาหาร เล่นดนตรี วาดรู ป อ่านหนังสือ
ดู โ ทรทัศ น์ ปลูก ต้น ไม้ ท าสวน ฯลฯ หัว ใจส าคัญ ที่ สุด คื อ
ต้องรู ก้ ่อนว่าผูส้ งู อายุในบ้านของเราชอบอะไร แล้วหากิจกรรม
ที่สอดคล้องกับที่เขาชื่นชอบ
สร้า งความสุข ให้ต นเองและสมาชิ ก ในครอบครัว
ทาสิง่ ที่เพลิดเพลินและมีความสุข พูดคุยเรือ่ งที่ทาให้มีความสุข
สนุกสนาน ดูรูปภาพที่เป็ นความสุขของครอบครัว
หากยังไม่ได้ผล ใช้เทคนิคจัดการความเครียด เช่น
การฝึ กหายใจคลายเครียด การผ่อนคลายกล้ามเนือ้ การนวด
คลายเครียดด้วยตนเอง (สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ www.thaimentalhealth.com)
หลีกเลีย่ งการดื่มสุรา ยาเสพติด
โทรปรึ ก ษาสายด่ ว นกรมสุ ข ภาพจิ ต โทร .1323
ถ้าพบว่ามีความผิดปกติดา้ นอารมณ์ หงุดหงิด ฉุนเฉียว โกรธ
ง่าย สมาธิไม่ดี มีความคิดในแง่ลบ หมกมุ่นแต่เรื่องการระบาด
และกลัวว่าตนเองจะติดเชือ้ นอนไม่หลับ ต้องพึ่งเหล้า บุหรี่ ยา
และยาเสพติดมากขึน้
เอนกำยพักผ่อน
ผูส้ ูงอายุตอ้ งพักผ่อนให้เพียงพอ การนอนสาคัญมาก ควรให้
นอนประมาณไม่เกิ น 3 ทุ่ม เพื่อให้พักผ่อนได้เต็มที่ยาวนาน
นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7 - 9 ชั่วโมง/วัน
ออกห่ำงสังคมนอกบ้ำน
ระหว่างมีการระบาดทัง้ ผูส้ งู อายุ และ ผูด้ ูแลควรเก็บตัวอยู่แต่
ในบ้า นให้มากที่สุด แต่ญ าติหรือ ผูด้ ูแ ลที่ยังต้องออกไปนอก
บ้านด้วยเหตุผลความจาเป็ นต่างๆ ไม่ควรเข้าไปคลุกคลีกับ
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ผูส้ งู อายุ รักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร และควรใส่หน้าการ guidelines/guidelines/interim-list-of-household-productsอนามัย หรื อ หน้า กากผ้า ทุก ครั้ง ที่ เ ข้า ไปพูด คุย กับ ผู้สูง อายุ and-active-ingredients-for-disinfection-of-covid-19
ราย)ละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “จะป้องกันเชือ้ โควิด-19 ไม่ให้
4.Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, He
แพร่สผู่ สู้ งู อายุได้อย่างไร”
JX, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease
2019 in China. N Engl J Med. 2020 Feb 28. doi:
หากกังวลใจหรือมี อาการสงสัย เสี่ย งต่อโรคติดเชื อ้ 10.1056/NEJMoa2002032. [Epub ahead of print].
ไวรัสโคโรนา โทรปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร 2019
1422
การอ้า งอิ งเอกสารนี :้ สมาคมพฤฒาวิทยาและเวช
ศาสตร์ผู้สู ง อายุ ไ ทย, สถาบั น เวชศาสตร์ส มเด็ จ
Link ตัวอย่ำงกิจกรรม
พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผูส้ งู อายุ กรมการแพทย์
• รู ปแบบการออกกาลังกายที่ใช้กล้ามเนือ้ ทุกสัดส่วน
กระทรวงสาธารณสุ ข , ส านั ก อนามั ย ผู้ สู ง อายุ
บริหารอย่างต่อเนื่องนาน 30 นาที โดยไม่ใช้อปุ กรณ์
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, กองส่งเสริมและ
โดยกรมอนามัย
พั ฒ นาสุ ข ภาพจิ ต กรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวง
https://www.youtube.com/watch?v=F1r4QDjKss
สาธารณสุ ข , สมาคมผู้ ดู แ ลผู้ ป่ วยสมองเสื่ อ ม.
c#action=share
แนวทางการดูแลผูส้ ูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของ
เชื อ้ โควิ ด -19. วพวส. พ.ศ.2563;19(1): e2 (ตี พิ ม พ์
• บริหารสมองในชี วิตประจาวันป้องกันสมองเสื่อม :
ทางวารสารอิเลคทรอนิกส์)
Smart 60 สูง วัย อย่า งสง่า โดยมหาวิท ยาลัยมหิดล
https://www.youtube.com/watch?v=lKDg8O3ovr
w
• การฝึ ก บริ ห ารสมอง (Brain Exercise) 16 ขั้น ตอน
โดยการมการแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี และ สมาคมผู้ดูแ ลผู้ป่ วย
สมองเสือ่ ม
https://www.youtube.com/watch?v=DQ_fPO2 Eh
5s&feature=youtu.be
เอกสำรอ้ำงอิง
1.https://www.who.int/emergencies/diseases/no
vel-coronavirus-2019/technical-guidance/infectionprevention-and-control
2.https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/communication/guidancelist.html?Sort=Date%3A%3Adesc
3.https://www.nea.gov.sg/our-services/publiccleanliness/environmental-cleaning[e2/4page]

