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แนวทางการดููแลผู้สู�้ งู อายุุที่่ติ� ดิ เชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 แบบแยกกัักตััวที่่�บ้้าน
(home isolation) สำำ�หรัับแพทย์์และบุุคลากรทางการแพทย์์และสาธารณสุุข
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บทคััดย่่อ
ในสถานการณ์์การระบาดรุุนแรงของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด-19) ทำำ�ให้้ระบบสาธารณสุุข
ของประเทศไม่่สามารถรองรัับจำำ�นวนผู้้�ป่่วยที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมากและรวดเร็็ว ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยสููงอายุุจำำ�นวนมากไม่่สามารถ
เข้้าถึึงการรัักษาในโรงพยาบาลได้้ จำำ�เป็็นต้้องรัับการดููแลแบบแยกกัักตััวที่่�บ้้านของตนเอง และอีีกจำำ�นวนมากที่่�จำำ�เป็็น
ต้้องได้้รัับการดููแลแบบกัักตััวในชุุมชน โดยมีีบุุคลากรทางสุุขภาพที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาทางไกล ปััจจุุบัันพบว่่าบุุคลากร
ทางสุุขภาพจำำ�นวนหนึ่่�งอาจไม่่คุ้้�นเคยกัับลัักษณะที่่�จำำ�เพาะของผู้้�ป่่วย สมาคมพฤฒาวิิทยาและเวชศาสตร์์ผู้้�สููงอายุุไทย
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แนวทางการวิินิิจฉััยและจััดการภาวะสัับสนเฉีียบพลััน แนวทางการประเมิินและแก้้ไขปััญหาด้้านโภชนาการ ตลอดจน
ผลกระทบหลัังจากที่่�ผู้้�ป่่วยหายจากการติิดเชื้้�อ แต่่เกิิดภาวะถดถอยด้้านความสามารถในการดำำ�เนิินกิิจวััตรประจำำ�วััน
จำำ�เป็็นต้้องได้้รัับการฟื้้�นฟููบำำ�บััด
คำำ�สำำ�คััญ : โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 โควิิด-19 ผู้้�สููงอายุุ การดููแลแบบแยกกัักตััวที่่�บ้้านของตนเอง การดููแลแบบ
	กัักตััวในชุุมชน
Abstract
The coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic results in disruption of the national health system to
serve the enormously and rapidly rising of afflicted patients. This bars older people from receiving treatment in
hospitals. Therefore, they need to receive care under home isolation and many of them are under community
isolation with telemedicine consultation from health personnel. At the moment, some of the health personnel are
not familiar with the unique change in older people. The Thai Society of Gerontology and Geriatric Medicine
in-cooperate with the Royal College of Family Physicians of Thailand and the Institute of Geriatric Medicine,
Department of Medical Service to produce the guidance on top of current existing guidance. It covers the
observation and monitors during isolation, symptoms and vital signs indicating worsening clinical progression,
general care, and medication use, diagnosis and management of delirium, assessment and management of
the nutritional problem and consequence of post-covid stage with functional decline requiring rehabilitation.
Keywords: Coronavirus 2019, COVID-19, Older people, Home isolation, Community isolation
บทนำำ�

ผู้้ป่� ว่ ยสููงอายุุเป็็นกลุ่่�มผู้้ป่� ว่ ยที่่�มีอัี ตั ราการเสีียชีีวิติ
จากโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากที่่�สุุด
เนื่่� อ งจากผู้้� ป่่ ว ยสููงอายุุ มีี พื้้� น ฐานสุุ ข ภาพและลัั ก ษณะ
ทางคลิิ นิิ ก ต่่ า งจากผู้้� ป่่ ว ยทั่่� ว ไป ห้้า ประการ ได้้แก่่
1) การเปลี่่�ยนแปลงทางสรีีรวิิทยาเนื่่�องจากความชรา
ทำำ� ให้้พลัั ง สำำ�ร องของระบบอวัั ย วะต่่ า ง ๆ ลดลง
โดยเฉพาะระบบภููมิิคุ้้�มกััน ทำำ�ให้้เกิิดโรคติิดเชื้้�อได้้ง่่าย
และเมื่่� อ ติิ ด เชื้้� อ แล้้วก็็ ไ ม่่ ส ามารถต่่ อ สู้้� กัั บ เชื้้� อ โรคได้้ดีี
2) การมีีโรคประจำำ�ตัวั เรื้้อ� รัังทั้้�งที่่�ทราบอยู่่�แล้้ว เช่่น กลุ่่�มโรค
ไม่่ติดิ ต่่อเรื้้อ� รััง (non-communicable disease: NCD) และ
กลุ่่�มโรคที่่�ซ่่อนอยู่่�โดยยัังไม่่ได้้ถููกวิินิิจฉััยโดยแพทย์์ เช่่น
ภาวะสมองเสื่่อ� ม ภาวะเปราะบาง (frailty) ภาวะมวลกล้้าม
เนื้้�อพร่่อง (sarcopenia) ภาวะขาดสารอาหาร วััณโรค
โรคไตเรื้้� อ รัั ง 3) การมีี อ าการและอาการแสดงของ
โรคที่่�ไม่่ชััดเจนตรงตามพยาธิิสภาพ เช่่น ผู้้�สููงอายุุที่่�มีี
ภาวะหัั ว ใจวายอาจมอาการหอบเหนื่่� อ ยไม่่ ชัั ด เจน
แต่่ แ สดงออกด้้วยการสููญเสีี ย ความสามารถในการ
ช่่ ว ยเหลืือตนเอง ภาวะสัั บ สนเฉีี ย บพลัั น (delirium)
เป็็ น ต้้น 4) การได้้รัั บ ยาหลายชนิิ ด ในเวลาเดีี ย วกัั น
เนื่่�องจากมีีโรคประจำำ�ตััวอยู่่�เดิิมจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้เพิ่่�ม

โอกาสที่่� จ ะเกิิ ด อัั น ตรกิิ ริิ ย าระหว่่ า งยา (drug-drug
interaction) มากขึ้้น� ระหว่่างยาที่่�ใช้้อยู่่�เดิิมและยาที่่�เพิ่่�งได้้
รัับขณะได้้รัับการรัักษาโรคติิดเชื้อ้� 5) การที่่�ภาวะสุุขภาพขึ้้น�
กัั บ ภาวะทางสัั ง คมอย่่ า งมาก เช่่ น การที่่� ต้้ องได้้รัั บ
การดููแลใกล้้ชิิดจากญาติิหรืือผู้้ดูู� แล ปััจจััยด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
และปััจจััยด้้านเศรษฐานะ
ในสถานการณ์์การระบาดรุุนแรงของโรคติิดเชื้้อ�
ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้ระบบสาธารณสุุข
ของประเทศไม่่ ส ามารถรองรัั บ จำำ� นวนผู้้� ป่่ ว ยที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น
อย่่างมากและรวดเร็็ว ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยสููงอายุุจำำ�นวนมาก
ไม่่สามารถเข้้าถึึงการรัักษาในโรงพยาบาลได้้ จำำ�เป็็นต้้อง
รัั บ การดููแลแบบแยกกัั ก ตัั วที่่� บ้้ านของตนเอง (home
isolation) และอีี ก จำำ� นวนมากที่่� จำำ� เป็็ น ต้้องได้้รัั บ
การดููแลแบบกัักตััวในชุุมชน (community isolation)
โดยมีีบุุคลากรทางสุุขภาพที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษาทางไกล
ปัั จจุุ บัั น พบว่่ า บุุ ค ลากรทางสุุ ข ภาพจำำ� นวนหนึ่่� ง
อาจไม่่ คุ้้� น เคยกัั บ ลัั ก ษณะที่่� จำำ� เพาะของผู้้� ป่่ ว ยสููงอายุุ
ดัังที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น สมาคมพฤฒาวิิทยาและเวชศาสตร์์
ผู้้� สูู งอายุุ ไ ทยจึึ ง ร่่ ว มมืือกัั บ ราชวิิ ท ยาลัั ย เวชศาสตร์์
ครอบครัั ว แห่่ ง ประเทศไทย และสถาบัั น เวชศาสตร์์
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สมเด็็จพระสัังฆราชญาณสัังวรเพื่่อ� ผู้้สูู� งอายุุ กรมการแพทย์์
จัั ด ทำำ� แนวปฏิิ บัั ติิ นี้้� เ พื่่� อ เสริิ ม กัั บ แนวปฏิิ บัั ติิ ที่่� มีี อ ยู่่�แล้้ว
ครอบคลุุมตั้้�งแต่่การสัังเกตและติิดตามอาการระหว่่าง
แยกตััว อาการและสััญญาณชีีพที่่�บ่ง่ ถึึงลัักษณะทางคลิินิกิ
ที่่�เลวลง การดููแลทั่่�วไปและการใช้้ยา แนวทางการวิินิจฉั
ิ ยั
และจััดการภาวะสัับสนเฉีียบพลััน แนวทางการประเมิิน
และแก้้ไขปััญหาด้้านโภชนาการ ตลอดจนผลกระทบ
หลัังจากที่่�ผู้้�ป่่วยหายจากการติิดเชื้้�อ แต่่เกิิดภาวะถดถอย
ด้้านความสามารถในการดำำ�เนิินกิิจวััตรประจำำ�วััน จำำ�เป็็น
ต้้องได้้รัับการฟื้้�นฟููบำำ�บััด
สำำ� หรัั บ ข้้อแนะนำำ� หรืือต้้องการคำำ�ปรึึ ก ษา
ทางวิิ ช าการเพิ่่� ม เติิ ม สามารถติิ ด ต่่ อ ได้้ทางอีี เ มลของ
สมาคมพฤฒาวิิ ท ยาและเวชศาสตร์์ ผู้้� สูู งอายุุ ไ ทยที่่�
อีีเมล tggm2009@yahoo.co.th
1. แนวทางการปฏิิบััติิตัวั ทั่่�วไปในระหว่่าง
แยกกัักตััวในผู้้�สููงอายุุโรคโควิิด-19 ที่่�บ้้าน
ผู้้� สูู งอายุุ ที่่� ติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา 2019
ที่่�อาการโดยรวมดีี สามารถแยกตััวที่่�บ้้านได้้นัับจากวััน
ที่่�ทราบผลติิดเชื้อ้� 14 วััน สามารถแบ่่งลัักษณะของผู้้สูู� งอายุุ
ออกเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ 1) ผู้้สูู� งอายุุที่่ส� ามารถช่่วยเหลืือตััวเองได้้
2) ผู้้� สูู งอายุุ ที่่� ต้้ องรัั บ การดููแลใกล้้ชิิ ด หรืือไม่่ ส ามารถ
ช่่ ว ยเหลืือตัั ว เองได้้ ผู้้� ที่่� แ ยกตัั วที่่� บ้้ านจากการป่่ ว ย
ด้้วยโควิิ ด -19 ควรสัั ง เกตอาการของโควิิ ด -19 ไม่่ ใ ห้้
คนมาเยี่่� ย ม และต้้องงดออกจากบ้้านไปยัั ง ชุุ ม ชน
ในทุุกกรณีี ยกเว้้นเดิินทางไปโรงพยาบาลโดยการนััดหมาย
และการจััดการโดยโรงพยาบาล
การปฏิิบััติิตััวระหว่่างกัักตััว1-6
กลุ่่�มที่่� 1 ผู้้สูู� งอายุุที่่ส� ามารถช่่วยเหลืือตััวเองได้้
1.	ต้้องอยู่่�ห่่างจากสมาชิิกคนอื่่น� ในบ้้านอย่่าง
น้้อย 6 ฟุุตหรืือประมาณ 2 เมตรถ้้าทำำ�ได้้ ยกเว้้นผู้้�กัักตััว
ด้้วยเหตุุผลเดีียวกััน
2. สวมหน้้ากากอนามััยหากไม่่สามารถรัักษา
ระยะห่่าง 6 ฟุุตหรืือประมาณ 2 เมตรจากผู้้�อื่่�น หากไอ
หรืือจามควรใส่่หน้้ากากอนามััย ไม่่ยกมืือมาปิิดปากและ
ไม่่ต้้องถอดหน้้ากากออก
3.	ล้้างมืืออย่่ า งถููกวิิ ธีี ด้้ว ยสบู่่� หรืือใช้้
แอลกอฮอล์์ทำำ�ความสะอาดมืือบ่่อย ๆ โดยเฉพาะช่่วง
เวลาก่่อนและหลัังสััมผััสจุุดเสี่่�ยงที่่�มีีการใช้้งานร่่วมกััน
โดยใช้้เวลาอย่่างน้้อย 30 วิินาทีี
4. ค วรมีี อุุ ป ก รณ์์ สื่่� อ ส า ร ห รืื อ อุุ ป ก รณ์์
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อิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�สามารถใช้้ในการติิดต่่อสื่่�อสาร ส่่งข้้อมููล
สุุขภาพที่่�จำำ�เป็็น
5. ไม่่ ค วรขาดยาที่่� ใ ช้้รัั ก ษาโรคประจำำ�ตัั ว
หากถึึ ง วัั น นัั ด หรืือยาเดิิ ม หมด ให้้ติิ ด ต่่ อ โรงพยาบาล
เพื่่อ� ทำำ�การรัักษาแบบโทรเวชกรรม และรัับยาทางไปรษณีีย์์
6.	กิินน้ำำ��อย่่างเพีียงพอ รวมถึึงอาหารที่่�สุุก
สะอาด มีีประโยชน์์ ครบ 5 หมู่่� เหมาะสมทั้้�งพลัังงานและ
สารอาหาร
7. หลีีกเลี่่�ยงการติิดตามข่่าวสารที่่�มากเกิินไป
และเลืือกข่่าวที่่�น่่าเชื่่�อถืือ
8.	วางแผนการทำำ�กิจิ กรรมต่่าง ๆ ที่่�เหมาะสม
ระหว่่างกัักตััว
9. 	สำำ�รวจความเครีียดของตััวเองเป็็นระยะ
และแจ้้งต่่อผู้้�รัับผิิดชอบหากมีีอาการผิิดปกติิ
10. ผู้้� ดูู แลหรืือลููกหลานควรติิ ด ต่่ อ สื่่� อ สาร
เพื่่�อทราบสอบถามอาการ แสดงความรัักความห่่วงใย
ผ่่านอุุปกรณ์์อิิเล็็กทรอนิิกส์์หรืือใช้้แอปพลิิเคชัันอื่่�น ๆ
11. แยกซัักเสื้้�อผ้้า ผ้้าขนหนูู และเครื่่�องนอน
ด้้วยน้ำำ��และสบู่่� หรืือผงซัักฟอก
12. ควรใช้้ห้้องน้ำำ��แยกจากผู้้อื่� น่� หากแยกไม่่ได้้
ให้้ใช้้เป็็นคนสุุดท้้าย และทำำ�ความสะอาดด้้วยน้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้อ�
ทัันทีี กรณีีใช้้ชัักโครก ให้้ปิิดฝาทุุกครั้้�งก่่อนกดชัักโครก
เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่กระจายของเชื้้�อโรค
13.	มีีถัังขยะติิดเชื้้�อแยกเฉพาะ และใส่่ถุุงขยะ
2 ชั้้�น มััดปากถุุงให้้แน่่นก่่อนนำำ�ไปทิ้้�งรวมกัับขยะทั่่�วไป
กลุ่่�มที่่� 2 ผู้้�สููงอายุุที่่�ต้้องได้้รัับการดููแลใกล้้ชิิด
หรืือไม่่ ส ามารถช่่ ว ยเหลืือตัั ว เองได้้ ซึ่่� ง เป็็ น กลุ่่�มที่่� ค วร
ได้้รัับการนอนรัักษาในโรงพยาบาลหรืือสถานพยาบาล
แต่่หากยัังไม่่สามารถเข้้ารัับการบริิการได้้หรืืออยู่่�ระหว่่าง
การติิดต่่อ ควรมีีผู้้�ดููแลเบื้้�องต้้น โดยควรมีีการเตรีียม
ความพร้้อมดัังนี้้�
1. หากผู้้� ดูู แลไม่่ ติิ ด เชื้้� อ สวมหน้้ากากที่่�
แนบสนิิทกัับใบหน้้า ห้้ามจัับส่่วนหน้้าของหน้้ากาก ควรใส่่
หน้้ากากเฟสชิิลด์์ สวมถุุงมืือเมื่่�อต้้องเข้้าไปดููแลผู้้�ป่่วย
หากต้้องเข้้าไปใกล้้ชิิด และให้้ล้้างมืือทุุกครั้้�งหลัังสััมผััส
ผู้้�สููงอายุุ รวมถึึงเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ป้้องกัันการติิดเชื้้�อทุุกครั้้�ง
โดยทิ้้�งในถุุงขยะติิดเชื้้�อ
2. 	ดููแลยาที่่�ใช้้รัักษาโรคประจำำ�ตััวของผู้้�ป่่วย
โดยหากถึึงวัันนััดหรืือยาเดิิมหมด ญาติิผู้้�ดููแลควรติิดต่่อ
โรงพยาบาลเพื่่� อ ทำำ� การรัั ก ษาแบบโทรเวชกรรม และ
รัับยาทางไปรษณีีย์์
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3. ควรเตรีียมน้ำำ��ให้้อย่่างเพีียงพอ รวมถึึงอาหาร
ที่่�สุุก สะอาด เหมาะสมทั้้�งพลัังงาน และสารอาหาร
4.	สัั ง เกตอาการที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงไปของ
ผู้้�สููงอายุุภายใต้้การดููแล
5. หมั่่� น สำำ�รวจตัั ว เองเกี่่� ย วกัั บ ความเครีี ย ด
ความพร้้อม และเรีียนรู้้ก� ารระบายความเครีียดที่่�เหมาะสม
6. หลัังการกััก ตััวของผู้้�ป่่วย ผู้้�ดูู แลต้้องกัั ก
ตััวเองต่่อเพื่่อ� สัังเกตอาการอย่่างน้้อย 14 วัันหลัังจากดููแล
ผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�บ้้าน
7. หากผู้้� ป่่ ว ยเป็็ น ผู้้� ที่่� มีี ภ าวะสมองเสื่่� อ ม
อาจจะต้้องใช้้วิิธีอื่ี น่� ในการกระตุ้้น� ให้้ผู้้ป่� ว่ ยอยู่่�ในกระบวนการ
ป้้องกัันการติิดเชื้้�อ เช่่น ทำำ�เป็็นรููปภาพขั้้�นตอนการล้้างมืือ
ติิดไว้้ให้้ผู้้ที่่� มี� ภี าวะสมองเสื่่อ� มทำำ�ตาม ทำำ�กิจิ กรรมดัังกล่่าว
ไปพร้้อมกััน ติิดป้้ายเตืือนตามที่่�ต่่าง ๆ ภายในบ้้าน
คำำ�แนะนำำ�การจััดการภายในบ้้าน1-6
1. การทำำ�ความสะอาด
1.1 ให้้ทำำ� ความสะอาดพื้้� น ผิิ วสิ่่� ง ของ
เครื่่อ� งใช้้อย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยเฉพาะพื้้�นที่่�ผิวที่่
ิ ห� ยิิบจัับบ่่อย ๆ
เช่่น ราวบัันได ลููกบิิดประตูู โดยใช้้สารที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
เพีียงพอ ได้้แก่่ แอลกอฮอล์์ 70% โซเดีียมไฮโปคลอไรท์์
0.1% ไฮโดรเจนเปอร์์ออกไซด์์ 0.5% หรืือน้ำำ��ยาฟอกขาว
1.2 แยกทำำ�ความสะอาดเสื้้อ� ผ้้า ผ้้าเช็็ดตััว
และเครื่่�องนอน
1.3 แยะขยะปนเปื้้อ� นสารคััดหลั่่�ง โดยใส่่
ถุุงขยะ 2 ชั้้�น มััดปากถุุงให้้แน่่น หากทำำ�ได้้ควรเป็็นถุุงขยะ
ติิดเชื้้�อ และติิดป้้าย “ขยะติิดเชื้้�อ”
2. ควรแยกห้้องนอน (ถ้้าทำำ� ได้้) หากแยก
ห้้องนอนไม่่ได้้ ให้้รัักษาระยะห่่างอย่่างน้้อย 3-5 เมตร
เปิิดหน้้าต่่างและประตููให้้อากาศถ่่ายเทอากาศได้้ดีี และ
ผู้้�ป่่วยควรอยู่่�ใต้้ลม
3. แยกห้้องน้ำำ�� ในการใช้้งาน แยกสิ่่� ง ของ
เครื่่อ� งใช้้ส่่วนตััวออกจากกััน และแยกการทำำ�กิจิ กรรมต่่าง ๆ
เช่่น การกิินอาหาร
4. ควรมีีผู้้�จััดหาอาหารและของใช้้ที่่�จำำ�เป็็น
ให้้ได้้
5. ผู้้�อยู่่�อาศััยรวมภายในบ้้านสามารถให้้การ
ดููแลเบื้้�องต้้น ปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�เรื่่�องสุุขอนามััยได้้
6. ใช้้อุุปกรณ์์ต่า่ ง ๆ ในการติิดตามอาการอย่่าง
น้้อยวัันละ 2 ครั้้�งและทำำ�การจดบัันทึึก ได้้แก่่ ปรอทวััดไข้้
ที่่� วััด ออกซิิ เ จนปลายนิ้้�ว เครื่่�อ งวััด ความดัันและชีี พจร
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(ถ้้ามีี) ใช้้อุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ในการถ่่ายรููป ติิดต่่อสื่่อ� สาร
หรืือถ่่ายวีีดีีโอเพื่่�อสัังเกตอาการ
7. ให้้การเลี้้� ย งดููแลสัั ต ว์์ เ ลี้้� ย งของผู้้� ป่่ ว ย
โดยหลีีกเลี่่�ยงการให้้สััตว์์เลี้้�ยงคลุุกคลีีกัับผู้้�ป่่วย
2. แนวทางการสัังเกตและติิดตามอาการ
ระหว่่างแยกกัักตััวในผู้�สู้ ูงอายุุโรคโควิิด-19 ที่่�บ้้าน
เมื่่�อมีีการป่่วยด้้วยโรคโควิิด-19 และรัับ
การดููแลแบบแยกกัักตััวในบ้้าน ทางทีีมบุุคคลากรทางการ
แพทย์์จำำ�เป็็นต้้องแนะนำำ�การสัังเกตอาการและติิดตาม
การเปลี่่�ยนแปลงของผู้้�ป่่วยเป็็นระยะอย่่างใกล้้ชิิด
คำำ�แนะนำำ�การเฝ้้าระวัังอาการของโควิิด-191-6
1. แนะนำำ�ให้้วิิธีีการตรวจเบื้้�องต้้นที่่�สามารถ
ทำำ� ได้้ที่่� บ้้ าน ใช้้อุุ ป กรณ์์ ต่่ า ง ๆ ในการติิ ด ตามอาการ
อย่่ า งน้้อยวัั น ละ 2 ครั้้� ง และทำำ� การจดบัั น ทึึ ก ได้้แก่่
การนัั บ อัั ต ราการหายใจ ปรอทวัั ด ไข้้ ที่่� วัั ด ออกซิิ เ จน
ปลายนิ้้�ว เครื่่�องวััดความดัันและชีีพจร (ถ้้ามีี) ใช้้อุุปกรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ในการถ่่ายรููป ติิดต่่อสื่่�อสารหรืือถ่่ายวีีดีีโอ
เพื่่�อสัังเกตอาการ
2. ตรวจสอบยาสามัั ญ ประจำำ�บ้้ าน ได้้แก่่
ยาลดไข้้ (พาราเซตามอล) ยาแก้้ไอ ยาลดน้ำำ��มููก เกลืือแร่่
3 . อ า ก า รที่่� ค วรติิ ด ต่่ อ เ จ้้ า ห น้้ า ที่่� ห รืื อ
โรงพยาบาล ได้้แก่่ ไข้้สููงมากกว่่า 38.5 องศาเซลเซีียส
หายใจเหนื่่�อย พููดติิดขััด พููดเป็็นประโยคยาว ๆ ไม่่ได้้
อกบุ๋๋�ม เหนื่่�อยนอนราบไม่่ได้้ ปากซีีด ปากเขีียว ซึึมลง
เรีี ย กไม่่ รู้้� สึึ ก ตัั ว สัั บ สนหรืือวุ่่�นวายมากขึ้้� น ออกซิิ เ จน
ปลายนิ้้�วน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 96% กิินอาหารได้้ลดลง
ท้้องเสีียหรืืออาเจีียนมาก
4. ในกรณีีที่่�มีีอาการเข้้าเกณฑ์์ประเมิินอาการ
สีีแดง ดัังนี้้�
4.1 ผู้้�ป่่วยหมดสติิ ไม่่หายใจ
4.2 หายใจลำำ�บาก เหนื่่อ� ยมาก หายใจเร็็ว
พููดไม่่เป็็นประโยค หรืือได้้เป็็นคำำ�สั้้�น ๆ
4.3 เหงื่่อ� ออกมาก ตััวเย็็น ปลายมืือปลาย
เท้้าเขีียว
4.4 	วััดค่่าออกซิิเจนปลายนิ้้�วได้้ต่ำำ��กว่่า
90%
ให้้เรีียกรถพยาบาลฉุุกเฉิิน ผ่่านหมายเลข 1669
(ใช้้ได้้ทั่่�วประเทศ) ตาม criteria จากศููนย์์นเรนทร และ
ศููนย์์เอราวััณ
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5. ในกรณีี ผู้้� ป่่ ว ยโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรนา
2019 ที่่�ประสงค์์รัับการดููแลแบบประคัับประคองในพื้้�นที่่�
กรุุงเทพมหานคร ที่่�เข้้าเกณฑ์์การดููแลประคัับประคอง
ตามประกาศกรมการแพทย์์7 สามารถติิดต่่อเพื่่�อขอดููแล
ผู้้ป่� ว่ ยแบบ palliative care สำำ�หรัับ Home Isolation และ
Community Isolation ในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร โดยดูู
รายละเอีียดได้้ตาม ลิิงค์์ https://covid19.dms.go.th/
Content/Select_Landding_page?contentId=149
6. อาการด้้านอื่่น� ที่่�อาจจะมีีปัญ
ั หาในผู้้สูู� งอายุุ
ที่่�ได้้รัับการกัักตััวอยู่่�ที่่�บ้้าน ได้้แก่่
6.1 ผู้้�ที่่�มีีอาการซึึมเศร้้า ร้้องไห้้คนเดีียว
อยากฆ่่าตััวตาย รู้้�สึึกตััวเองไม่่มีีค่่า
6.2 ผู้้ที่่� มี� ภี าวะเครีียด วิิตกกัังวล พฤติิกรรม
เปลี่่�ยนแปลง
6.3 ผู้้� ที่่� มีี ภ าวะสมองเสื่่� อ มอาจจะเกิิ ด
ปัั ญ หาพฤติิ ก รรม อารมณ์์ แ ละจิิ ต ใจเพิ่่� ม ขึ้้� น ได้้ เช่่ น
เห็็นภาพหลอน หงุุดหงิิดก้้าวร้้าว กระสัับกระส่่าย ร้้องไห้้
เดิินไร้้จุุดหมาย
ในกลุ่่�มผู้้�ที่่�มีีปััญหาทางจิิตใจ ควรปฏิิบััติิตาม
แนวทางการดููแลสัังคมจิิตใจในผู้้�สููงอายุุในสถานการณ์์
โควิิด-19 ของกรมสุุขภาพจิิต8 ประกอบด้้วย สัังเกตอาการ
หรืือพฤติิกรรมผิิดปกติิ ใส่่ใจและเข้้าใจปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�น
ให้้การดููแลรัั บ ฟัั ง ปลอบประโลมเบื้้� อ งต้้น ลดการรัั บ
ข่่าวสารที่่�มากเกิินไป ส่่งเสริิมการทำำ�กิจิ กรรมคลายเครีียด
เช่่น ฟัังเพลง ปลููกต้้นไม้้ เสริิมสร้้างให้้กำำ�ลัังใจซึ่่�งกัันและ
กััน และส่่งต่่อเมื่่อ� เกิิดปััญหาหรืือปรึึกษาแพทย์์เพื่่อ� ให้้การ
ดููแลรัักษา อาจติิดต่่อขอความช่่วยเหลืือด้้านสุุขภาพจิิต
จากสายด่่วนสุุขภาพจิิต โทร 1323

คำำ�แนะนำำ�การดููแลรัักษาตามอาการในผู้้�สููงอายุุ
1.	ถ้้ามีีไข้้ ให้้กิินยาลดไข้้ และเช็็ดตััวลดไข้้
2. 	ถ้้ามีีอาการไอ น้ำำ��มููก ให้้กิินยาแก้้ไอ ยาลด
น้ำำ��มููกได้้ ไม่่ควรรัับประทานยาที่่�มีีฤทธิ์์�กดประสาท เช่่น
ยาระงัับการไอ codeine, ยาแก้้แพ้้ chlorpheniramine
3.	ถ้้ามีีอาการถ่่ายเหลว ให้้รัับประทานเกลืือ
แร่่บ่่อย ๆ
4. เตรีียมอุุปกรณ์์สื่่�อสารเพื่่�อใช้้ในการติิดต่่อ
สื่่�อสาร ควรเป็็นวิิธีีการสื่่�อสารที่่�ทำำ�ได้้ง่่าย สะดวก และ
ผู้้�สููงอายุุสามารถใช้้ได้้
5. ผู้้�ดููแลหรืือผู้้�สููงอายุุควรมีีรายชื่่�อยาที่่�กิิน
ประจำำ�สำำ�หรัับใช้้รัักษาโรคประจำำ�ตััว สามารถแสดงให้้
บุุคลากรทางการแพทย์์ที่่�ติิดต่่อสอบถามอาการรายวัันได้้
3. อาการของผู้้� สูู ง อายุุ ที่่� ส่่ ง ผลต่่ อ การ
เปลี่่�ยนแปลงแผนการดููแลที่่�บ้้าน
เนื่่� อ งจากผู้้� สูู งอายุุ มีี พ ลัั ง งานสำำ�ร อง
ในร่่างกายลดลง และ มัักมีีโรคประจำำ�ตััวร่่วมด้้วย อาการ
และอาการแสดงที่่�ส่ง่ ผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงแผนการดููแล
ที่่�บ้้านจึึงอาจไม่่ตรงไปตรงมาเหมืือนผู้้�ใหญ่่ทั่่�วไปที่่�เป็็น
โรคโควิิด-19 โดยทีีมผู้้�ให้้การรัักษาสามารถสัังเกต
การเปลี่่�ยนแปลงได้้จากการประเมิิน ความสามารถใน
การดููแลตนเองของผู้้�สููงอายุุที่่�บ้้าน (ความสามารถในการ
ทำำ�กิจวั
ิ ตั รประจำำ�วันั ขั้้น� พื้้�นฐาน) เปรีียบเทีียบก่่อนและหลััง
เป็็นโรคโควิิด-19 หากคะแนนลดลงกว่่าเดิิมแสดงว่่าต้้อง
ปรัับแผนการดููแล
ทั้้�งนี้้�ให้้พิิจารณาจากการประเมิินกิิจวััตรประ
จํําวััน โดยใช้้แบบประเมิินดััชนีีบาร์์เธลเอดีีแอล (Barthel
Activities of Daily Living : ADL)

กิิจวััตรประจํําวััน
(1) รัับประทานอาหารเมื่่�อเตรีียมสํําหรัับไว้้ให้้เรีียบร้้อยต่่อหน้้า
0 ไม่่สามารถตัักอาหารเข้้าปากได้้
1 ตัักอาหารเองได้้ แต่่ต้้องมีีคนช่่วย เช่่น ช่่วยใช้้ช้้อนตัักเตรีียมให้้/ตััดเป็็น
ชิ้้�นเล็็กๆ
2 ตัักอาหารและช่่วยตััวเองได้้เป็็นปกติิ
(2) การล้้างหน้้า หวีีผม แปรงฟััน โกนหนวดในระยะเวลา 24–48 ชั่่ว� โมงที่่�ผ่า่ นมา
0 ต้้องการความช่่วยเหลืือ
1 ทํําได้้เอง (รวมทั้้�งที่่�ทํําได้้เองถ้้าเตรีียมอุุปกรณ์์ไว้้ให้้)

ก่่อนเป็็น
โรคโควิิด-19

ขณะเป็็น
โรคโควิิด-19
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กิิจวััตรประจํําวััน

ก่่อนเป็็น
โรคโควิิด-19

ขณะเป็็น
โรคโควิิด-19

(3) ลุุกนั่่�งจากที่่�นอน หรืือจากเตีียงไปยัังเก้้าอี้้�
0 ไม่่สามารถนั่่�งได้้ (นั่่�งแล้้วจะล้้มเสมอ) หรืือต้้องใช้้คน 2 คนช่่วยกัันยกขึ้้�น
1 ต้้องใช้้คนแข็็งแรงหรืือมีีทัักษะ 1 คน/ใช้้คนทั่่�วไป 2 คนพยุุงดัันขึ้้�นมา
จึึงจะนั่่�งอยู่่�ได้้
2 ต้้องการความช่่ ว ยเหลืือบ้้าง เช่่ น ช่่ ว ยพยุุ ง เล็็ ก น้้อย/ต้้องมีี ค นดููแล
เพื่่�อความปลอดภััย
3 ทํําได้้เอง
(4) การใช้้ห้้องน้ำำ��
0 ช่่วยตััวเองไม่่ได้้
1 ทํําเองได้้บ้้างต้้องการความช่่วยเหลืือในบางสิ่่�ง
2 ช่่วยเหลืือตััวเองได้้ดีี
(5) การเคลื่่�อนที่่�ภายในห้้องหรืือบ้้าน
0 เคลื่่�อนที่่�ไปไหนไม่่ได้้
1 ใช้้รถเข็็นช่่วยให้้เคลื่่�อนที่่�ได้้เอง (ไม่่ต้้องมีีคนเข็็นให้้) เข้้าออกมุุมห้้องหรืือ
ประตููได้้
2 เดิินหรืือเคลื่่�อนที่่�โดยมีีคนช่่วย เช่่น พยุุง
3 เดิินหรืือเคลื่่�อนที่่�ได้้เอง
(6) การสวมใส่่เสื้้�อผ้้า
0 ต้้องมีีคนสวมใส่่ให้้ ช่่วยตััวเองแทบไม่่ได้้หรืือได้้น้้อย
1 ช่่วยตััวเองได้้ประมาณร้้อยละ 50 ที่่�เหลืือต้้องมีีคนช่่วย
2 ช่่ ว ยตัั ว เองได้้ดีี (รวมทั้้� ง การติิ ด กระดุุ ม รููดซิิ ป ใส่่ เ สื้้� อ ผ้้าที่่� ดัั ด แปลง
ให้้เหมาะสมก็็ได้้)
(7) การขึ้้�นลงบัันได 1 ชั้้�น
0 ไม่่สามารถทํําได้้
1 ต้้องการคนช่่วย
2 ขึ้้น� ลงได้้เอง (ถ้้าต้้องใช้้เครื่อ่� งช่่วยเดิิน เช่่น walker จะต้้องเอาขึ้้น� ลงได้้ด้้วย)
(8) การอาบน้ำำ��
0 ต้้องมีีคนช่่วยหรืือทํําให้้
1 อาบน้ำำ��ได้้เอง
(9) การกลั้้�นการถ่่ายอุุจจาระ ใน 1 สััปดาห์์ที่่�ผ่่านมา
0 กลั้้�นไม่่ได้้ หรืือต้้องการการสวนอุุจจาระอยู่่�เสมอ
1 กลั้้�นไม่่ได้้บางครั้้�ง (ไม่่เกิิน 1 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์)
2 กลั้้�นได้้เป็็นปกติิ
(10) การกลั้้�นปััสสาวะในระยะ 1 สััปดาห์์ที่่�ผ่่านมา
0 กลั้้�นไม่่ได้้ หรืือใส่่สายสวนปััสสาวะ แต่่ไม่่สามารถดููแลเองได้้
1 กลั้้�นไม่่ได้้บ้้างครั้้�ง (ไม่่เกิินวัันละ 1 ครั้้�ง)
2 กลั้้�นได้้เป็็นปกติิ
รวมคะแนน
 ความสามารถในการประกอบกิิจวััตรประจำำ�วััน (Barthel Activities of Daily Living)
 ต้้องพึ่่�งพิิงทั้้�งหมด (0-4)  ต้้องพึ่่�งพิิงบางส่่วน (5-11)  ทำำ�ได้้ด้้วยตนเองทั้้�งหมด (> 12)
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นอกจากนั้้�นควรมประเมิินอาการต่่าง ๆ เหล่่านี้้�ว่่ามีีหรืือไม่่ ได้้แก่่
ความอยากอาหารหรืือกระหายน้ำำ��ลดลง
ความสามารถในการรัับประทานอาหารหรืือน้ำำ��ได้้น้้อยลง
ไม่่สามารถรัับประทานยารัักษาโควิิด-19 ทางปากได้้
ผลข้้างเคีียงของยาที่่�ใช้้รัักษาโควิิด-19 เช่่น คลื่่�นไส้้ อาเจีียน ปวดท้้อง อาเจีียนหรืือถ่่ายเป็็นเลืือด เป็็นต้้น
การประเมิินสุุขภาพและโรคประจำำ�ตััว
 ไม่่สามารถควบคุุมโรคเรื้้อ� รัังที่่มีี� อยู่่�เดิิมได้้ เช่่น สััญญาณชีีพเปลี่่ย� นแปลง ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือดต่ำำ��หรืือสููงเกิินไป
เป็็นต้้น
 ระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด ≥ 200 mg% หรืือ ≤ 90 mg%
ลัักษณะของการเปลี่่�ยนแปลงสััญญาณชีีพที่่�ต้้องระวัังในผู้้�สููงอายุุ มีีดัังต่่อไปนี้้�
 ความดัันโลหิิตตััวบน ≥ 180 มม.ปรอท
 ความดัันโลหิิตตััวล่่าง ≤ 50 มม.ปรอท
 ชีีพจร ≥ 90 หรืือ ≤ 45 ครั้้�งต่่อนาทีี
 หายใจ ≥ 24 ครั้้�งต่่อนาทีี
 ค่่าออกซิิเจนปลายนิ้้�ว ≤ 96% หรืือ exercise-induced hypoxemia >3%
 ระดัับความรู้้�สึึกตััวเปลี่่�ยนไปจากเดิิม ได้้แก่่ ซึึม หรืือ สัับสนมากขึ้้�น
 มีีพฤติิกรรมเปลี่่�ยนแปลงจากเดิิม เช่่น ก้้าวร้้าว เห็็นภาพหลอน หวาดระแวง เป็็นต้้น
 มีีการพลััดตกหกล้้ม
 ผู้้�ดููแลไม่่สามารถให้้การดููแลตามแผนการรัักษาได้้ หรืือ ไม่่มีีผู้้�ดููแล

ทั้้�งนี้้� หากมีีการเปลี่่�ยนแปลงในหััวข้้อข้้างต้้น ทางทีีมบุุคคลากรสาธารณสุุขควรพิิจารณาเปลี่่�ยนแปลงแผนการ
ดููแลที่่�บ้้าน โดยสัังเกตอาการและสััญญาณชีีพต่่าง ๆ ให้้ใกล้้ชิิดมากขึ้้�นและเหมาะสมกัับผู้้�สููงอายุุแต่่ละราย
รวมถึึง ควรพิิจารณาส่่งตััวผู้�สู้ ูงอายุุเข้้ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล
4. การดููแลทั่่�วไป และการใช้้ยา
การประเมิินระดัับออกซิิเจนในเลืือด5,9-12
- ผู้้� ป่่ ว ยควรวัั ด ระดัั บ ออกซิิ เ จนปลายนิ้้� ว
อย่่างน้้อยวัันละ 2 ครั้้�ง
- 	ระดัับออกซิิเจนในเลืือดที่่� ≤ 96% ถืือว่่า
มีีความผิิดปกติิควรได้้รัับการตรวจรัักษาเพิ่่�มเติิมที่่�สถาน
พยาบาล
-	ระดัับออกซิิเจนในเลืือดที่่� < 90% ถืือเป็็น
ภาวะฉุุกเฉิิน ควรเข้้ารัับการรัักษาแบบเร่่งด่่วนที่่�สถาน
พยาบาล
- การทดสอบภาวะออกซิิ เ จนต่ำำ�� ในเลืือด
ขณะออกกำำ�ลัั ง (exercise-induced hypoxemia)
จะทดสอบเฉพาะในผู้้�ป่่ ว ยที่่� ร ะดัั บ ออกซิิ เ จนอยู่่�
ในเกณฑ์์ ป กติิ สามารถทำำ� ได้้ โ ดยใช้้ วิิ ธีีปั่่� น จัั ก รยาน
กลางอากาศ 3 นาทีี หรืือเดิินบนพื้้�นราบ 3 นาทีี (ในผู้้�ที่่�มีี
ความเสี่่� ย งต่่ อ การหกล้้ มต่ำำ�� และไม่่ เ ข้้ า ใจวิิ ธีี การ

ปั่่�นจัักรยานกลางอากาศ) แล้้วประเมิินระดัับออกซิิเจน
ก่่อนและหลัังการออกกำำ�ลัังกาย ถ้้าค่่าลดลง ≥ 3% ขึ้้�นไป
ถืือว่่ามีีความผิิดปกติิ ควรปรึึกษาแพทย์์ และไม่่แนะนำำ�
ให้้ทดสอบด้้วยการลุุกนั่่�งเก้้าอี้้�ให้้เร็็วที่่�สุุดในเวลา 1 นาทีี
(sit to stand test) ในผู้้�สููงอายุุ เนื่่�องจากเสี่่ย� งต่่อการหกล้้ม
และอาจเกิิดหน้้ามืืดเป็็นลมจากความดัันโลหิิตต่ำำ��เพราะ
เปลี่่�ยนท่่า (postural hypotension)
การให้้การรัักษาด้้วยออกซิิเจนที่่�บ้้าน5, 9-12
ข้้อบ่่งชี้้�
- ในผู้้�ป่่วยที่่�ระดัับออกซิิเจนในเลืือด ≤ 96%
และอััตราการหายใจ 24 ครั้้�งต่่อนาทีีควรได้้รัับการรัักษา
ด้้วยออกซิิเจน
อุุปกรณ์์และวิิธีีการที่่�ใช้้
อุุ ป กรณ์์ แ หล่่ ง กำำ� เนิิ ด ออกซิิ เ จนที่่� บ้้ านมีี ไ ด้้
2 รููปแบบ
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1) การใช้้ถัังออกซิิเจนที่่�ใช้้ทางการแพทย์์
ขนาดถัังออกซิิเจนที่่�ใช้้จะมีีตั้้�งแต่่ ข นาด
0.5-6 คิิว มีีข้้อจำำ�กัดั ในการที่่�จะต้้องคอยเติิมแก๊๊สออกซิิเจน
ซึ่่� ง ระยะเวลาและความถี่่� ใ นการเติิ ม แก๊๊ ส ออกซิิ เ จน
ขึ้้น� อยู่่�กัับขนาดปริิมาตรของถัังออกซิิเจนและปริิมาณอััตรา
การไหลของออกซิิเจนที่่�ได้้ตั้้�งไว้้
2) การใช้้เครื่่� อ งผลิิ ต ออกซิิ เ จน (oxygen
concentrator)
เครื่อ่� งผลิิตออกซิิเจนจะมีีหลายขนาดตั้้�งแต่่
3 ลิิตรต่่อนาทีีไปจนถึึง 10 ลิิตรต่่อนาทีี โดยขนาดของ
เครื่่อ� งจะต่่างกัันที่่�การปรัับอััตราไหลได้้สููงสุุดต่่อนาทีี ระดัับ
เครื่่�องที่่�แนะนำำ�คืือตั้้�งแต่่ขนาด 5 ลิิตรต่่อนาทีีขึ้้�นไป
วิิธีีการให้้ออกซิิเจน
การให้้ออกซิิเจนทางสายยางเข้้าจมููก (nasal
cannula) จะเริ่่�มต้้นที่่� 2 ลิิตรต่่อนาทีี โดยหลัังจากการให้้
ออกซิิเจนแล้้วประมาณ 10 นาทีี ระดัับออกซิิเจนในเลืือด
ควรอยู่่�ที่่ร� ะดัับ 96-98 % ถ้้าได้้ค่า่ ต่ำำ��กว่่านั้้�นควรปรัับอััตรา
ไหลเพิ่่�มขึ้้�นครั้้�งละ 1 ลิิตรต่่อนาทีีแล้้วทำำ�การวััดซ้ำำ��อีีก
10 นาทีีถััดไปและปรัับอััตราการไหลทุุก 30 นาทีีจนได้้
ระดัับออกซิิเจนเป้้าหมายที่่� 96-98 % โดยการปรัับระดัับ
การไหลของออกซิิเจนสููงสุุดไม่่ควรเกิิน 5 ลิิตรต่่อนาทีี
ทั้้�งนี้้�ผู้้�ป่่วยโรคปอดอุุดกั้้�นเรื้้�อรัังควรเริ่่�มที่่� 0.5 ลิิตรต่่อ
นาทีี ปรัับเพิ่่�มทุุก 0.5 ลิิตรต่่อนาทีี ทุุก 30 นาทีี ให้้ระดัับ
เกณฑ์์ออกซิิเจน 88-92% โดยการปรัับระดัับการไหลของ
ออกซิิเจนสููงสุุดไม่่ควรเกิิน 4 ลิิตรต่่อนาทีี
การรัักษาผู้้�ป่วยสูู
่ งอายุุโรคโควิิด-19 ด้้วยการนอนคว่ำำ�� 13
ผู้้�ป่่วยที่่�มีีอาการไอ หายใจลำำ�บากและมีีระดัับ
ออกซิิเจนในเลืือดต่ำำ�� ควรนอนคว่ำำ��ให้้มากที่่�สุดุ เท่่าที่่�ทำำ�ได้้
โดยการนอนคว่ำำ��จะทำำ�ให้้เนื้้�อปอดและถุุงลมปอดขยาย
ตััวดีีขึ้้�นส่่งผลให้้การแลกเปลี่่�ยนแก๊๊สของปอดดีีขึ้้�น และ
การระบายเสมหะดีีขึ้้�น
การจััดท่่า
ท่่ า ที่่� 1 จัั ด ท่่ า ให้้ผู้้� ป่่ ว ยนอนคว่ำำ�� เป็็ น เวลา
30 นาทีี – 2 ชั่่�วโมง
ท่่าที่่� 2 จััดท่่าให้้ผู้้ป่� ว่ ยนอนตะแคงด้้านขวาเป็็น
เวลา 30 นาทีี – 2 ชั่่�วโมง
ท่่าที่่� 3 จััดท่่าให้้ผู้้�ป่่วยนั่่�งเป็็นเวลา 30 นาทีี
– 2 ชั่่�วโมง
ท่่าที่่� 4 จััดท่่าให้้ผู้้ป่� ว่ ยนอนตะแคงด้้านซ้้ายเป็็น
เวลา 30 นาทีี – 2 ชั่่�วโมง
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ท่่าที่่� 1

ท่่าที่่� 5 หลัังจากนั้้�นให้้กลัับไปนอนคว่ำำ��ตาม

ยาที่่�ใช้้บ่่อยในผู้้�ป่่วยโควิิดและข้้อควรระวััง
1. ยาพาราเซตามอล
- ขนาดยาปกติิคืือ 500 มิิลลิิกรััม ทุุก
4-6 ชั่่�วโมง โดยขนาดสููงสุุดไม่่ควรเกิิน 2 กรััมต่่อวััน
2. ยาฟ้้าทะลายโจร
- ยาฟ้้าทะลายโจรยัังมีีข้้อมููลหลัักฐาน
เชิิ ง ประจัั ก ษ์์ ที่่� จำำ�กัั ด ด้้านประสิิ ท ธิิ ผ ลทางการรัั ก ษา
โรคโควิิด โดยเฉพาะในผู้้�สููงอายุุ อาจทำำ�ให้้มีีการเพิ่่�ม
ของค่่าเอนไซม์์ตัับ และระวัังการใช้้ยานี้้�ร่่วมกัับยาละลาย
ลิ่่�มเลืือด ยาต้้านการจัับตััวของเกร็็ดเลืือด ยาลดความดััน
โลหิิต เพราะอาจเสริิมฤทธิ์์�กัันได้้ จึึงควรอยู่่�ในดุุลยพิินิิจ
ของแพทย์์9,14
3. ยาต้้านไวรััส Favipiravir9
- ขนาดยาปกติิคืือ 1800 mg ทุุก 12 ชั่่ว� โมง
ในวัันแรกและวัันถััดไปจะเป็็น 800 mg ทุุก 12 ชั่่�วโมง
โดยระยะเวลาการรัักษาจะอยู่่�ที่่� 5-10 วัันขึ้้�นอยู่่�กัับอาการ
คนไข้้
- ยา Favipiravir อาจมีีผลเพิ่่�มระดัับยููริิค
ในเลืือด ควรใช้้อย่่างระมััดระวัังในผู้้�ป่่วยโรคเกาต์์
- ไม่่ควรใช้้ยานี้้�ร่่วมกัับยาฟ้้าทะลายโจร
เพราะอาจเสริิมฤทธิ์์�กัันได้้
- ยามีีผลข้้างเคีียงที่่�พบได้้ คืือ อาการ
คลื่่�นไส้้ อาเจีียนและท้้องเสีีย
4. ยาสเตีียรอยด์์15-20
เนื่่อ� งจากข้้อมููลการให้้ยาสเตีียรอยด์์ในผู้้ที่่� เ� ป็็น
โควิิด-19 เป็็นข้้อมููลในผู้้�ที่่�รัับการรัักษาในโรงพยาบาล
ในกรณีีที่่�มีีระดัับ oxygen saturation ต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ หรืือ
ต้้องใช้้ออกซิิเจนเสริิม หรืือใช้้เครื่อ่� งช่่วยหายใจ การศึึกษา
พบว่่าในผู้้สูู� งอายุุ โดยเฉพาะในผู้้ที่่� อ� ายุุมากกว่่า 70 ปีีขึ้้น� ไป
การให้้ยาสเตีียรอยด์์ในกรณีีที่่มี� รี ะดัับ oxygen saturation
ต่ำำ�� กว่่ า เกณฑ์์ หรืือต้้องใช้้ออกซิิ เ จนเสริิ ม หรืือใช้้
เครื่่�องช่่วยหายใจ ไม่่ลดการสีียชีีวิิตที่่� 4 สััปดาห์์ และ
ในบางการศึึ ก ษาที่่� ทำำ� ในผู้้� สูู งอายุุ ที่่� เ ข้้ารัั บ การรัั ก ษา
ในหออภิิบาลผู้้�ป่่วยวิิกฤต (ICU) ยัังพบว่่าอาจเพิ่่�มโอกาส
การเสีียชีีวิติ 1.6 เท่่า โดยเฉพาะในผู้้สูู� งอายุุที่่มี� ภี าวะเปราะบาง
(clinical frailty scale (CFS) 5-9) ในขณะเดีียวกัันมีีข้้อมููล
ในผู้้�สููงอายุุเกิิน 80 ปีีในโรงพยาบาล ที่่�ต้้องได้้ออกซิิเจน
เกิิน 3 ลิิตรต่่อนาทีี และมีีค่่า C-reactive protein ตั้้�งแต่่
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40 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตรขึ้้�นไป แต่่ยัังไม่่ต้้องเข้้ารัับการรัักษา
ในหออภิิ บ าลผู้้� ป่่ ว ยวิิ ก ฤต (ICU) และยัั ง ไม่่ ต้้ องใช้้
non-invasive ventilation และยัังไม่่มีีการทำำ�งานของ
อวััยวะล้้มเหลว พบว่่าการได้้เพรดนิิโซโลนตั้้�งแต่่ 0.4
มิิ ล ลิิ ก รัั ม /กิิ โ ลกรัั ม /วัั น ช่่ ว ยเพิ่่� ม โอกาสการรอดชีี วิิ ต
ที่่� 14 วััน โดยผลข้้างเคีียงคืือ การใช้้ยาสเตีียรอยด์์มีีผล
เพิ่่�มระดัับน้ำำ��ตาลในเลืือด สัับสน เพิ่่�มโอกาสการติิดเชื้้�อ
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แทรกซ้้อน ดัั ง นั้้� น การพิิ จ ารณาการใช้้ยาสเตีี ย รอยด์์
ในผู้้ป่� ว่ ยที่่�อายุุมากกว่่า 70 ปีี ควรพิิจารณาตามลัักษณะผู้้ป่� ว่ ย
อาการ และอยู่่�ในดุุลพิินิิจของแพทย์์ ควรติิดตามระดัับ
น้ำำ��ตาลเป็็นระยะ และอาจพิิจารณาให้้ proton pump
inhibitor ในผู้้�ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงของการเกิิดเลืือดออก
ในทางเดิินอาหาร เช่่น มีีประวััติิแผลในกระเพาะอาหาร
ได้้ยาต้้านเกล็็ดเลืือดร่่วมด้้วย

5. แนวทางการวิินิิจฉััยและจััดการภาวะสัับสนเฉีียบพลััน (delirium) ในผู้้�สููงอายุุโรคโควิิด-19 ที่่�บ้้าน
การวิินิิจฉััย ใช้้ CAM (confusion assessment method) criteria
 ภาวะสัับสนเกิิดขึ้้�นฉัับพลัันและมีีอาการขึ้้�น ๆ ลง ๆ ระหว่่างวัันหรืือไม่่
 ไม่่สามารถคงความสนใจในสิ่่�งรอบตััวได้้ ทดสอบโดยให้้นัับเลขถอยหลัังจาก 20 ไป 1 ไม่่ได้้
		 (ไม่่ต้้องบอกใบ้้)
	ถ้้าไม่่มีีทั้้�ง 2 ข้้อข้้างต้้น ไม่่น่่ามีี delirium ถ้้ามีีทั้้�ง 2 ข้้อ ประเมิินข้้อต่่อไป
 ระดัับการรู้้�ตััวเปลี่่�ยนแปลง (ซึึมลงหรืือตื่่�นตััวมากกว่่าปกติิ) หรืือ
 ความคิิดไม่่เป็็นระบบ เช่่น ถามอย่่างตอบอย่่าง ตอบไม่่ตรงคำำ�ถาม คำำ�ตอบไม่่เชื่่อ� มโยง ไม่่สัมั พัันธ์์กันั
		สัับสน ไม่่สามารถคิิดได้้อย่่างมีีเหตุุผล
	ถ้้ามีีข้้อใดข้้อหนึ่่�งร่่วมด้้วย วิินิิจฉััยว่่ามีี delirium
แนวทางป้้องกัันและรัักษาโดยไม่่ใช้้ยา
การจััดการ
Orientation and
minimize social
isolation
Therapeutic activities
Sleep enhancement

Early mobilization
Hearing/vision
adaptations
Maintain oral intake
and fluids

Psychoactive
medications

รายละเอีียด
ญาติิพููดคุุยทางไกลอย่่างน้้อยเช้้า เที่่�ยง เย็็น ก่่อนนอน เกี่่�ยวกัันวััน เวลา สถานที่่� กิิจกรรม
ที่่�ทำำ�แต่่ละวััน การรัักษาที่่�จะเกิิดขึ้้�น
จััดหากิิจกรรมให้้ทำำ�ระหว่่างวัันถ้้าพอทำำ�ได้้ เช่่น อ่่านหนัังสืือ ฟัังเพลง สวดมนต์์ เล่่นเกม
ช่่วงกลางวัันเปิิดม่่านให้้แสงเข้้าห้้องนอน
ช่่วงกลางคืืน ให้้มีีแสงไฟสลััว ห้้องเงีียบ
แนะนำำ� sleep hygiene: ไม่่ดื่่�มน้ำำ��มากก่่อนนอน ปััสสาวะก่่อนเข้้านอน หลีีกเลี่่�ยงเครื่่�องดื่่�ม
ที่่�มีีแอลกอฮอล์์ คาเฟอีีน เช่่น ชา กาแฟ
ทำำ�กายภาพบำำ�บัดั ตามคำำ�แนะนำำ�ในผู้้ป่� ว่ ยโควิิด19 หากทำำ�ได้้จำำ�กัดั ให้้ลุุกนั่่�งข้้างเตีียงอย่่าง
น้้อย 30 นาทีี เช้้า เที่่�ยง เย็็น
หากมีีแว่่นตา เครื่่�องช่่วยฟัังเดิิม ให้้นำำ�มาให้้ผู้้�ป่่วยใช้้ด้้วย
โดยทั่่�วไปให้้ดื่่�มน้ำำ��วัันละ 8 แก้้ว/ 2 ลิิตรต่่อวััน โดยผู้้�ดููแลอาจให้้ผู้้�ป่่วยดื่่�มน้ำำ��จากขวด
600 ซีีซีี 1 ขวดในช่่วงเช้้า บ่่าย และเย็็น รวม 3 ขวดต่่อวััน หากถ่่ายเหลว อาเจีียนมาก
ให้้ผสมผงเกลืือแร่่ด้้วย
หากมีีโรคประจำำ�ตััวที่่�ซัับซ้้อน ปรึึกษาอายุุรแพทย์์ทั่่ว� ไป/ อายุุรแพทย์์ผู้้�สููงอายุุร่่วมด้้วย
ทบทวนยาทุุกตััวที่่�ผู้้�ป่่วยได้้รัับ และให้้ข้้อมููลผลข้้างเคีียงที่่�ต้้องติิดตาม
หลีีกเลี่่�ยงยาที่่�เป็็นสาเหตุุของ delirium
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ยาที่่�พบบ่่อยที่่�เป็็นสาเหตุุของ delirium
กลุ่่�มยา

ตััวอย่่างยา

ยากลุ่่�มออกฤทธิ์์�ต่่อประสาทส่่วนกลาง

Benzodiazepine, barbiturate, benztropine, trihexyphenidyl

ยาแก้้ปวด

Meperidine, NSAIDs, tramadol

ยาต้้านฮีีสตามีีน

Hydroxyzine, chlorpheniramine
cyproheptadine

ยาทางระบบทางเดิินอาหาร

Ranitidine

ยาปฏิิชีีวนะ

Fluoroquinolones

ยาออกฤทธิ์์�ต่่อจิิตและประสาท
ยาออกฤทธิ์์�ต่่อระบบหััวใจและหลอดเลืือด
ยาต้้านอาเจีียน
ยาอื่่�นๆ

Tricyclic antidepressants (amitriptyline, nortriptyline)
Digitalis, beta-blockers, methyldopa
Dimenhydrinate
Skeletal muscle relaxants, steroids

หมายเหตุุ หากมีีข้้อบ่่งชี้้�ให้้ steroids ควรให้้ แต่่พิิจารณาหยุุดหรืือลดขนาดเมื่่�ออาการดีีขึ้้�น
การรัักษาโดยการใช้้ยา
● ให้้กรณีีเป็็น hyperactive delirium ที่่�รุุนแรง ได้้แก่่
 ผู้้�ป่่วยเอะอะโวยวาย หรืือวุ่่�นวายมากจนรบกวนการรัักษาที่่�จำำ�เป็็นทั้้�งต่่อผู้้�ป่่วยหรืือผู้้�อื่่�นรอบข้้าง
 ผู้้�ป่่วยสัับสนมากจนอาจทำำ�ร้้ายตนเองหรืือผู้้�อื่่�น
● ยาที่่�ใช้้รัักษา
 haloperidol 0.5-1 mg po prn agitation ซ้ำำ��ได้้ทุุก 4 ชั่่ว� โมง ไม่่เกิิน 3 มิิลลิิกรััมต่่อวััน ถ้้ายัังควบคุุมไม่่ได้้
		 กรุุณาปรึึกษาอายุุรแพทย์์ผู้้�สููงอายุุ ผลข้้างเคีียงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น drowsiness, extrapyramidal side
		 effect, QT prolongation
 benzodiazepine เช่่น lorazepam, diazepam โดยทั่่�วไปไม่่ควรให้้ ยกเว้้นสงสััยภาวะ benzodiazepine
		 withdrawal, alcohol withdrawal, neuroleptic malignant syndrome ควรปรึึกษาอายุุรแพทย์์ทั่่ว� ไป/
		 อายุุรแพทย์์ผู้้�สููงอายุุก่่อนให้้ยา
6. แนวทางการประเมิินและแก้้ไขปััญหา
ด้้านโภชนาการในผู้้�สููงอายุุโรคโควิิด-19 ที่่�บ้้าน
	ปััญหาทางโภชนาการในผู้้สูู� งอายุุโรคโควิิด-19
เป็็นปััญหาที่่�พบได้้บ่่อย และ มีีผลกระทบต่่อผลการรัักษา
ทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาวของผู้้�ป่่วย21 แนวทางเวชปฏิิบััติิ
ส่่ ว นใหญ่่ ที่่� มีี อ ยู่่� 22-23 ยัั ง มุ่่�งเน้้นสำำ� หรัั บ ผู้้� ป่่ ว ยที่่� อ ยู่่�ใน
โรงพยาบาล หรืือ ผู้้� ป่่ ว ยวิิ ก ฤติิ อย่่ า งไรก็็ ต าม
ในสถานการณ์์ ปัั จจุุ บัั น ของการแพร่่ ร ะบาด ยัั ง คงมีี
ความจำำ�เป็็นต้้องมีีผู้้�สููงอายุุที่่�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 และได้้รัับ
การดููแลที่่�บ้้าน การประเมิินภาวะทางโภชนาการอย่่างเป็็น
ระบบอาจมีีข้้อจำำ�กััด

ปััญหาที่่�พบได้้บ่่อยในผู้้สูู� งอายุุที่่มี� กี ารเจ็็บป่่วย
คืือ ความอยากอาหารลดลง และปััญหานี้้�ก็็จะมีีโอกาส
มีี ค วามรุุ น แรงมากขึ้้� น ในผู้้� สูู งอายุุ ที่่� ติิ ด เชื้้� อ โควิิ ด -19
โดยเฉพาะในผู้้�ที่่�มีีภาวะสัับสนเฉีียบพลัันหรืือ ผู้้�ที่่�มีีภาวะ
สมองเสื่่�อม เพื่่�อให้้การดููแลผู้้�ป่่วยกลุ่่�มนี้้�มีีประสิิทธิิภาพ
มากขึ้้� น การให้้คำำ� แนะนำำ�กัั บ ญาติิ เ กี่่� ย วกัั บ การดููแล
เรื่่� อ งอาหารและยา เป็็ น เรื่่� อ งที่่� สำำ�คัั ญ ที่่� แ พทย์์ ค วรให้้
การประเมิินและแนวทางแก้้ไข
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การประเมิินปััญหาและแนวทางแก้้ไขใน
ช่่วงเจ็็บป่่วยเฉีียบพลััน
1.	ปััญหาในการกิินอาหาร
ก. กรณีีที่่�ไม่่มีีญาติิ หรืือ ญาติิไม่่สามารถ
ให้้กิินอาหารและยาได้้ภายใน 24-48 ชั่่�วโมง เสนอให้้อยู่่�
ใน waiting list เพื่่�อรัับการรัักษาในสถานพยาบาล
ข. กรณีี ที่่� มีี ญ าติิ ที่่� พ อให้้การดููแลใน
เบื้้�องต้้นได้้
		 1.1	ประเมิินว่่ามีีเหตุุที่่�ปรัับเปลี่่�ยนได้้
หรืือไม่่ เช่่น มีีแผลในปาก ฟัันผุุ ฟัันปลอมไม่่พอดีี อาหาร
แข็็ง อาหารเคี้้�ยวยาก ยาเม็็ดใหญ่่ เป็็นต้้น
		 1.2 อาหาร
			 หากผู้้�ป่่วยไม่่สามารถกิินอาหาร
ปกติิได้้
			 ● ในระยะสั้้� น พิิ จ ารณาการ
แนะนำำ�ให้้กิินนม นมทางการแพทย์์ อาหารที่่�ไม่่แข็็ง เช่่น
โจ๊๊ก เจลลี่่� อาหารที่่�ผู้ป่้� ว่ ยชอบกิิน โดยลดความเข้้มงวดของ
อาหารตามโรคประจำำ�ตััว
			 ● ในระยะกลาง หลัังจากผ่่าน
ช่่วงวิิกฤตไปแล้้ว ผู้้�ป่่วยเริ่่�มกิินได้้มากขึ้้�น พิิจารณาเสริิม
โปรตีีน โดยในผู้้�สููงอายุุ อาจเป็็นโปรตีีนที่่�กิินง่่าย เช่่น นม
ทางการแพทย์์ นมที่่�มีีโปรตีีนสููง yogurt หรืือ อาหารที่่�นำำ�
มาปั่่�นให้้กิินง่่ายขึ้้�น
			 ● ระยะยาว หลัั ง จากพ้้นช่่ ว ง
กัักตััว หากยัังกิินได้้ไม่่ดีี พิิจารณาพบผู้้�เชี่่�ยวชาญ เช่่น
แพทย์์ พยาบาล นัักโภชนาการ เพื่่�อให้้การประเมิินและ
แนะนำำ�ที่่�เหมาะสม
2.	ปััญหาในการกิินยา
ก. เลืือกยาที่่�จำำ�เป็็นมากก่่อน เช่่น ยาที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการรัักษา โควิิด-19 แล้้วค่่อยกิินยาอื่่�นที่่�ไม่่
จำำ�เป็็น อาจเลี่่�ยงยาที่่�จำำ�เป็็นน้้อยในช่่วงเจ็็บป่่วยเฉีียบพลััน
เช่่น calcium วิิตามิินต่่างๆ หรืือ พิิจารณาการรวมมื้้�อยา
บางอย่่างชั่่�วคราว
ข. หากยาเม็็ดใหญ่่ พิิจารณาว่่า สามารถ
บดได้้หรืือไม่่ หากบดได้้ แนะนำำ�การบดยา ผสมยาใน
เครื่่อ� งดื่่ม� น้ำำ��หวาน (หากไม่่มีข้้ี อห้้าม) หรืือ ผสมในอาหาร
7. การออกกำำ�ลัั ง กายสำำ� หรัั บ ผู้้� สูู ง อายุุ
ในช่่วงโควิิด-19
ความสามารถในการดำำ�รงชีีวิติ อิิสระมีีส่ว่ น
สััมพัันธ์์กัับกำำ�ลัังสำำ�รอง (body reserve) ที่่�มีีอยู่่�ในทุุก ๆ
คน แต่่เมื่่�ออายุุเพิ่่�มมากขึ้้�น กำำ�ลัังสำำ�รองนี้้�จะลดลงกว่่า
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ในภาวะหนุ่่�มสาว ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบต่่อความสามารถใน
การดำำ�รงชีีวิติ ประจำำ�วันั ปััจจุบัุ นั ในช่่วงที่่�มีกี ารระบาดของ
เชื้้�อโควิิด-19 ทำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุต้้องอยู่่�แต่่เพีียงภายในบ้้าน
เพื่่�อความปลอดภััยจากโรคระบาด ผู้้�สููงอายุุไม่่สามารถ
ออกไปไหนมาไหนได้้ ไม่่ ส ามารถมีี กิิ จ กรรมทางกาย
(physical activity) หรืือออกกำำ�ลัั ง กาย (exercise)
ได้้เช่่นปกติิ ยิ่่�งส่่งผลต่่อกำำ�ลังั สำำ�รองมากขึ้้น� บางรายกำำ�ลังั
สำำ�รองลดลงมากจนเกิิดภาวะถดถอยทางกาย (physical
deconditioning) และส่่งผลกระทบทางจิิตใจ โดยเฉพาะ
ในผู้้สูู� งอายุุที่่เ� พิ่่�งหายจากการติิดเชื้อ้� โควิิด-19 กำำ�ลังั สำำ�รอง
ที่่�มีีอยู่่�เดิิมก็็จะถดถอยลดน้้อยลงไปมากขึ้้�นอีีก และมีี
ผลกระทบต่่อสมรรถภาพความสามารถในการดำำ�เนิินชีีวิติ
ประจำำ�วัันอย่่างแน่่นอน
เพื่่� อ เป็็ น การป้้ อ งกัั น ภาวะถดถอยของ
ร่่างกาย ผู้้สูู� งอายุุควรมีีการออกกำำ�ลังั กายอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
มีี หลัั กฐานยืืนยัันว่่า การออกกำำ�ลัังกายมีีประโยชน์์ต่่อ
ผู้้ป่� ว่ ยโรคเรื้้อ� รััง24 และมีีรายงานถึึงผลของการออกกำำ�ลังั กาย
ที่่�มีีต่่อการสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันร่่างกาย25 ขอแนะนำำ�ให้้ผู้้�สููงอายุุ
มีี ก ารออกกำำ�ลัั ง กายที่่� บ้้ านในช่่ ว งเก็็ บ ตัั ว อยู่่�บ้้าน 26
โดยเน้้นการบริิ ห ารร่่ า งกายเพื่่� อ ความแข็็ ง แรงของ
กล้้ามเนื้้�อขาเพื่่�อช่่วยคงความสามารถในการยืืนและเดิิน
ซึ่่� ง ทำำ� ได้้ง่่ า ยที่่� บ้้ าน กล้้ามเนื้้� อ หลัั ก ที่่� ค วรฝึึ ก ทำำ� คืือ
กล้้ามเนื้้�อหน้้าขา (quadriceps) กล้้ามเนื้้�อรอบสะโพก
(gluteus) กล้้ามเนื้้�อหน้้าแข้้ง (tibialis anterior) และ
กล้้ามเนื้้�อน่่อง (gastrocnemius)27 รายละเอีียดดัังนี้้�
ท่่ า ยืืน หากผู้้� สูู งอายุุ ส ามารถยืืนได้้
ควรทำำ�ในท่่ายืืน ดัังนี้้�
● ท่่ า กอดอกลุุ ก ยืืน เพื่่� อ ฝึึ ก กำำ�ลัั ง
กล้้ามเนื้้�อขาและฝึึกการทรงตััว (รููป 1)
● ท่่ า ย่่ อ เหยีี ย ด ยืืนเกาะพนัั ก เก้้าอี้้�
ย่่อเข่่าลงเล็็กน้้อย แล้้วเหยีียดเข่่าขึ้้�นตรง (รููป 2)
● ท่่ายืืนเกาะพนัักเก้้าอี้้� เขย่่งปลายเท้้า
ขึ้้�นลง (รููป 3)
ในรายที่่�ยืืนหรืือเดิินไม่่สะดวก อาจให้้ทำำ�ใน
ท่่านอนออกกำำ�ลัังกาย เช่่น
● ท่่ า นอนหงาย ชัั น เข่่ า ข้้างหนึ่่� ง แล้้ว
เหยีียดเข่่าขึ้้�นตรง และเอาลง ทำำ�ซ้ำำ�� (รููป 4)
● ท่่านอนหงาย ชัันเข่่าสองข้้าง มืือวาง
ข้้างลำำ�ตััว ยกก้้นลอย แล้้วเอาลง ทำำ�ซ้ำำ�� (รููป 5)
● ท่่ า นอนตะแคง ยกขาบนขึ้้� น และลง
5-10 ครั้้�ง และตะแคงสลัับข้้างทำำ�เช่่นเดิิม (รููป 6)
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นอกจากนี้้�สามารถทำำ�ในท่่านั่่�งได้้ด้้วย ดัังนี้้�
● นั่่� ง ก้้นชิิ ด เก้้าอี้้� เหยีี ย ดเข่่ า ทีี ล ะข้้าง
เอาลง สลัับเหยีียดเข่่าด้้านตรงข้้าม (รููป 7)
● นั่่�ง ก้้นชิิดเก้้าอี้้� นั่่�งไขว้้ขา ขาล่่างยกขึ้้น
� ทำำ�
10 ครั้้�ง แล้้วสลัับข้้าง ทำำ�ซ้ำำ�� 10 ครั้้�งเช่่นกััน (รููป 8)
นอกจากการบริิหารกล้้ามเนื้้�อให้้แข็็งแรงแล้้ว
หากทำำ�ได้้ควรมีีการออกกำำ�ลัังกายแอโรบิิกร่่วมด้้วย เช่่น
การเดิิ น การปั่่� น จัั ก รยาน ให้้ทำำ�วัั น ละ 20 - 60 นาทีี
อาจแบ่่ ง เป็็ น 2 รอบ เช้้าและเย็็ น เพื่่� อ ให้้ได้้ผลดีี
ควรทำำ�แล้้วรู้้�สึึกเหนื่่�อย แต่่ยัังพอพููดประโยคสั้้�น ๆ ได้้
หากสามารถวััดชีีพจรขณะออกกำำ�ลัังกายได้้ ควรให้้ชีีพจร
อยู่่�ในช่่ ว งร้้อยละ 60 - 80 ของอัั ต ราหัั ว ใจเต้้นสููงสุุ ด

คำำ�นวณได้้จาก 220 - อายุุ (ปีี) เช่่น อายุุ 70 ปีี ช่่วงชีีพจร
ขณะออกกำำ�ลังั กายควรเป็็น 60 - 80% (220 -70) ซึ่่ง� เท่่ากัับ
90 -120 ครั้้�งต่่อนาทีี การออกกำำ�ลัังกายแบบแอโรบิิกนี้้�
จะช่่ ว ยเสริิ ม สร้้างการทำำ� งานที่่� ดีี ข องระบบหัั ว ใจและ
หลอดเลืือด รวมถึึงระบบอื่่�น ๆ ในร่่างกายให้้ดีีขึ้้�นด้้วย
นอกจากนี้้� ยัั ง พบว่่ า การออกกำำ�ลัั ง กายแบบแอโรบิิ ก
จะช่่ ว ยเพิ่่� ม เม็็ ด เลืือดขาวและภููมิิ ต้้ านทานร่่ า งกาย 25
(leukocytes, lymphocytes, neutrophils, monocytes,
eosinophils, IL-6, CD16-56, CD16, CD4, CD3, CD8
และ CD19) จะเป็็นประโยชน์์สำำ�หรัับผู้้�สููงอายุุในช่่วงที่่�มีี
การระบาดของเชื้้�อโควิิด-19 ได้้อีีกด้้วย

Posture 1: Fold arms over the chest and stand up

Posture 2: Lower down and extend
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Posture 3: Tiptoe

Posture 4: Lying on the back and stretch the knee

Posture 5: Lying on the back and lift the hip

Posture 6: Lying on side and straddle the leg
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Posture 7: Sit and stretch the knee

Posture 8: Sit, cross the feet and stretch the knee
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