
ปะจ าเดือน มกราคม 2562 

อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
โทร/โทรสาร :  ๐-๕๔๔-๔๙๐๘๘ / www.khuanlocal.go.th 

Facebook : อบต.ควร 

   -เมื่อระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม  2562 นายสุจินต์ ค าหล้า นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร พร้อมคณะ และประชาชนในพื้นที่ต าบลควร  ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานสมโภช                
อ าเภอปง 107 ปี ของดีอ าเภอปง ประกอบด้วยกิจกรรมการเดินขบวนแห่ของดีอ าเภอปง   
การออกบู๊ท จัดนิทรรศการของหน่วยงาน,การประกวดร้องเพลง,ประกวดธิดา ,และการแสดง
อื่นๆอีกมากมาย ฯลฯ ณ บริเวณที่ว่าการอ าเภอปง จังหวัดพะเยา กิจกรรมดังกล่าว โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน 
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   -เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562  องค์การบริหารส่วนต าบลควร ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยมีคุณธัญภัส  วรกมลภัทร์ (เจ้เล็ก)  เป็นประธานเปิดใน
พิธีกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กได้แสดงออก มีจิตที่อาสา  และส่งเสริมการ
พัฒนาชาติ มีความรักสามัคคี ซื่อสัตย์ ตามค าขวัญ " เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนา
ชาติ” ส าหรับงานวันเด็กปี พ.ศ.2562 ได้รับการสนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีจากหน่วยงาน
ภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ ห้างร้านค้า ต่างๆ และประชาชนทั่วไป ที่ได้มอบของขวัญ ของรางวัล 
ให้แก่เด็กในพื้นที่ต าบลควร  ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลควร จึงขอขอบพระคุณ 
ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 
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  -เ มื่ อ วั น ที่  14 -18  มก ร าคม  2562   ส า นั ก ง า น แ ร ง ง า น               
จังหวัดพะเยา  โดยมีนายสุจินต์   ค าหล้า นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลควร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ 
เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ และขับเคลื่อนการ
งานพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้สูงอายุมีอาชีพเสริม/ส่งเสริมรายได้
ของคนในชุมชนพ้ืนที่ต าบลควร  หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 



ประจ าเดือน  มกราคม  2562 

โทร/โทรสาร : ๐๕๔-๔๔๙-๐๘๘/ www.khuanlocal.go.th 
Facebook : อบต.ควร 

-งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  
-ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ งดเผา ลดหมอกควัน เราทุกคน
ช่วยกันได้ ต้ังแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 
เมษายน 2562 

- งานพัฒนาชุมชน ฝากข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลควร  ได้ก าหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,เบี้ยความ
พิการ  และเบี้ยผู้ ติดเชื้อ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ วันที่  6 
กุมภาพันธ์ 2562 

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                          
- ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาว ขอให้
ท่านติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจ า  พร้อม
ทั้งดูแลรักษาสุขภาพและป้องกัน โรคอื่นๆที่มากับฤดู
หนาวด้วย  
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สาระน่ารู้ เรื่อง ประโยชน์ของการออกก าลังกายในผู้สูงอายุ 
               สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ  ดา้นการแพทย์แล้วการออกก าลังกายถือได้วา่เป็นยาวิเศษ
ขนานแท้ มีการศึกษามากมายที่พบว่า ผู้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอจะเสยีชีวติจากโรคหัวใจ โรค
หลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน ภาวะกระดูกพรุน และโรคมะเร็ง นอ้ยกว่าผู้ที่ไม่คอ่ยออกก าลังกาย 
ดังการศึกษาจากสถาบันของนายแพทย์คูเปอร์ที่ถือได้ว่า เป็นผู้รเิร่ิมการออกก าลังกายแบบแอโรบคิ 
พบวา่ ผู้ที่มีกิจกรรมทางการมากกว่าบุคคลในวัยเดียวกันมีอัตราการเสยีชีวติลดลงถึงร้อยละ 20 
หากการออกก าลังกายนั้นท าให้ร่างกายมีประสทิธภิาพการใชอ้อกซิเจนเพิ่มขึ้นก็จะสามารถลดอัตรา
การเสยีชีวติได้อกี 
                  การออกก าลังกายสม่ าเสมอจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย  
ระบบตา่งๆ ของร่างกายจะท างาน ดีขึ้น เกดิความแข็งแรง มีความพร้อมในการท ากิจกรรมมากขึน้ 
ประโยชนข์องการออกก าลังกาย สรุปได้ ดังนี้    1 
 -ช่วยชะลอความชรา ผู้ที่ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้ดูเป็นหนุ่มเป็นสาว 
กระฉับกระเฉง ความเสื่อมของสมรรถภาพทางกายและการลดลงของประสิทธภิาพในการท างาน
เกดิช้ากว่าที่ควรเป็น ช่วยยืดอายุให้ยืนยาว 
 -การทรงตัว และการท างานของอวัยวะต่างๆ มีการประสานกันดีข้ึน ร่างกายมีความ
กระฉับกระเฉง ว่องไว เคล่ือนไหวไดด้โีดยไม่พลัดตกหกลม้ 
 -ลดน้ าหนักตัว ควบคุมไม่ให้อว้น รูปรา่งดขีึ้น 
 -ลดความเครียดและอาการซึมเศร้า ท าให้จิตใจแจ่มใส 
 -ลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคต่างๆ เชน่ โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันเลอืดสูง 
 -ลดความดันเลือด 
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 ผลดขีองการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอมีผลชะลอความเสื่อมหรอืความ
พิการให้ผลในการเปลี่ยนแปลงตอ่อวัยวะเกือบทุกระบบของร่างกายในทางที่ดีขึ้นที่เห็นได้ชัดคือ 
 1) ระบบเคลื่อนไหว 
 2) ระบบการหายใจ 
 3) ระบบการไหลเวยีนเลือด 
 4) ระบบประสาท 
 ข้อควรระวังในการออกก าลังกาย 
สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (2547: 22 - 23) การออกก าลังกายในผู้สูงอายุ อาจมีการปฏิบัติ                 
ที่ไม่เหมาะสมกับวัย ถ้าหักโหมมากเกินไปอาจท าให้เกดิอันตรายได้ ขอ้ควรระวังในการออก าลัง
กายส าหรับผู้สูงอายุ มีดังนี ้

-ไม่ควรออก าลงักายท่ีต้องออกแรงเกร็งหรือเบ่ง เช่น การยกน า้หนกั กระโดดหรือวิ่งด้วยความเร็วสงู 
เพราะจะท าให้หวัใจต้อองท างานหนกักว่าปกติ 
 -ไม่ควรออกก าลงักายท่ีออกแรงกระแทก โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีข้อเข่า เช่นการกระโดด 
การขึน้ลงบนัไดสงูมากๆ บ่อยๆ หรือนัง่ยองๆ เน่ืองจากมีการเส่ือมของข้อตามวยัอยู่แล้ว 
 -ไม่ควรบริหารร่างกายท่ีต้องใช้ความเร็วสงู ต้องเปล่ียนทิศทางอย่างฉบัพลนัหรือ
เดินทางลาด กล้ามเนือ้ของผู้สงูอายจุะมีการหดตวัช้าลง ท าให้การรักษาสมดลุของร่างกายท าได้ช้า 
การใช้ความเร็วสงูจะท าให้เกิดการเคล็ดขดัยอกของกล้ามเนือ้บริเวณต่างๆ ได้ 
 -การประมาณตน สภาพร่างกายและความเหมาะสมกบัชนิดกีฬาต่างๆ ของแต่ละคน
ไม่เหมือนกนั แม้ในคนคนเดียวกนัในช่วงเวลาหนึง่กบัอีกช่วงเวลาหนึง่ก็แตกต่างกนัได้ ดงันัน้จะต้อง
เป็นไปตามความเหมาะสมกบัสภาพร่างกาย 
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                 -ไม่ควรออกก าลังกายในที่มีอากาศรอ้งอบอ้าวหรือแดดจัด ซึ่งจะท าให้ร่างกายเสีย
น้ าและเกลือแร่  ไดม้ากเนื่องจากระบบการระบายความร้อนและไตเสื่อมลงประสิทธิภาพในการ
ระบายความร้อนและการขับถ่ายของเสยีลดลง ท าให้อุณหภูมิรา่งกายสูงระหว่างออกก าลังกายได ้
 -ผู้สูงอายุที่สายตาพร่ามัว สมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาทเสื่อมลง สมองสั่งงาน
ช้าลง จึงไม่ควรออกก าลังที่มีการแข่งขัน เพราะจะท าให้เกิดอันตรายจากการแข่งขันได้เนื่องจาก
การหลบหลีกช้าลง เช่น วิ่งชนสิ่งกีดขวาง   โดนลูกบอลหรือลูกเทนนิสกระแทก เป็นต้น 
 -เลอืกเวลา ในการออกก าลังกายควรเป็นเวลาเดยีวกันทุกวัน เพราะมีผลต่อการ
ปรับตัวของร่างกาย 
 -สภาพของกระเพาะอาหาร ในเวลาอิ่มไม่ควรออกก าลังกาย เพราะจะท าให้
เกิดผลเสียคือ กระเพาะอาหารซึ่งอยู่ใตก้ระบังลม ท าให้การขยายของปอดไม่ดเีทา่ที่ควร เพราะ
กระบังลมไม่อาจหดตัวต่ าลงได้มาก  ในขณะเดยีวกัน การไหลเวียนของเลอืดส่วนหนึ่งใช้ในการ
ย่อยและดูดซึมอาหาร 
  -การดื่มน้ า ควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ 
 -ไม่ควรสูบบุหรี่ในขณะออกก าลังกาย หรือในระหว่างพักเหนื่อย ถ้าเลิกได้ควรเลกิ 
 -ไม่ควรออกก าลังกายในขณะที่ร่างกายรู้สกึอ่อนเพลียหรือไม่สบาย 
 -อย่าแขง่ขันกับผู้อื่นเพื่อเอาแพ้เอาชนะ เพราะอาจท าให้เกิดการหักโหม และเป็น
อันตรายได้ควรออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของตนเอง 
 -ให้ระวังอุบัติเหต ุ
 -ให้ออกก าลังกายโดยสม่ าเสมออาทิตย์ละ 3-4 ครั้ง 
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   ขณะท่ีออกก าลังกาย ถ้าเกิดอาการผดิปกตอิย่างใดอย่างหนึ่ง ควรหยุดออก

ก าลังกาย แลว้ปรกึษาแพทย์เพื่อขอค าแนะน าตอ่ไป อาการผิดปกติอาจเกิดได้ ดังนี้ 
 1) 1รู้สึกหัวใจเต้นผิดปกติ เชน่ หัวใจเตน้ไม่สม่ าเสมอ หัวใจเตน้แรงกว่าปกติ ใจ
สั่น หัวใจเตน้ชา้ลงมาก หรือแม้จะหยุดออกก าลังกายนานแลว้หัวใจยังเตน้แรงอยู่ 
 2) 1มีอาการเจ็บแนน่ท่ีกลางอก ร้าวไปไหล่ด้านใด ดา้นหนึ่ง หรือแน่นลิ้นปี่ 
 3) 1เวยีนศีรษะ หายใจไม่เต็มอิ่ม รู้สึกง่วงนอน ควบคุมตนเองไม่ได้ 
 4) 1คล่ืนไส ้เหงื่ออก หนา้มดื ตัวเย็น 
 5) 1มีอาการแขน ขา ออ่นแรง แม้จะเพยีงชั่วขณะ 
 6) 1มีอาการตามัว พูดไม่ชัดตะกุกตะกัก หรอืชัก 
*กิจกรรมคลายเหงาส าหรับผู้สูงอายุ ควรให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มกันท ากิจกรมร่วมกัน* 
“ถ้าสังเกตให้ดี คนสูงวัยส่วนใหญ่มักจะอยู่ตามล าพัง ถ้ามีการจัดกิจกรรมร าวงพื้นบ้าน”  
“ร าวงพื้นบ้าน” ขึ้นก็จะท าให้ผู้สูงวัยได้สังสรรค ์ตรงนีจ้ะชว่ยคลายเหงาและลดความว้าเหว่
ให้กับคนชราได้ค่อนข้างดี ที่ส าคัญยังไดบ้ริหารกลา้มเน้ือ เพราะการเตน้ร าวงจ าเป็นตอ้งเดินไป
มา อีกท้ังมีการย่อเขา่ตามจังหวะเพลงที่ไม่ไดเ้ร็วมาก ตรงนีจ้ะชว่ยเรื่องการทรงตัวเพื่อป้องกัน
การหกลม้ในผู้สูงอายุ และไดบ้รหิารข้อตอ่และกล้ามเนื้อ อกีทั้งการได้ยกแขนก็ถอืเป็นการ
บรหิารรา่งกายทุกสว่นเช่นกัน อกีทั้งการร้องร าที่ผู้สูงอายุคุน้เคยในอดีตต้ังแตเ่ห็นปูย่่าตายาย
ร้องเลน่เตน้ร าต้ังแตเ่ด็ก กระท่ังวัยสาวยันสูงอายุ สิ่งเหล่านี้เป็นความสุขใจและเป็นความอบอุน่ 
ท าให้คนแก่มีก าลังใจกับสิ่งที่ท่านคุ้นเคยเมื่อในอดตี”  
 



ประจ าเดือน  มกราคม  2562 

อบต.ควร เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา 
โทร/โทรสาร :  ๐-๕๔๔-๔๙๐๘๘ / www.khuanlocal.go.th 

Facebook : อบต.ควร 

      กิจกรรม “ร าวงย้อนยุค” ร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ เชน่ ท าบุญตักบาตรภายในชุมชนที่ทาง 
อบต.หรอื อบจ.จัดข้ึน เพราะกจิกรรมเข้าจังหวะดังกล่าว ถ้าท าบอ่ยๆ ผู้สูงวัยอาจรูส้กึเบ่ือได้
ง่าย ที่ส าคัญไม่ควรเต้นนานเกิน 30 นาท ีโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ปว่ยโรคขอ้เขา่เสื่อมต่างๆ เพราะ
อาจยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกลม้ไดง้่าย เน่ืองจากจุดประสงค์ท่ีแท้จริงของการรีเมกกิจกรรม
สันทนาการดังกล่าว ไม่เพียงเป็นการอนุรักษ์การร าวงให้คงอยู่แลว้ แต่เป็นการใช้รูปแบบการ
ร้องร าท าเพลงเพื่อช่วยให้คนสูงอายุมีกจิกรรมท าโดยที่ไม่รูส้กึโดดเดี่ยว และรูส้กึว่าตัวเองอยู่ไป
แบบไรค้า่ เน่ืองจากคนชราส่วนใหญ่จะคิดเช่นน้ัน เมื่อไรก็ตามที่ทา่นใช้ชีวติแบบกะปลกกะ
เปลี้ย นั่นจะท าให้คุณตาคุณยายเป็นผู้ท่ีนอนติดเตียง สว่นตัวจึงเห็นด้วยว่า “ร าวงย้อนยุค” เป็น
กิจกรรมที่เหมาะกับผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง 
      “ร าวงย้อนยุค” ควรเนน้เป็นการออกก าลังกาย โดยไม่จ าเป็นต้องแต่งตัว ให้
สวยงาม แต่ให้เนน้ท าให้คนสูงวัยได้แจม่ใสและสดชื่นไปตามจังหวะเสยีงเพลงที่สนุกสนานและ
คุน้เคย อันประกอบไปด้วย 3 สเต็ปคอื การวอรม์อัพรา่งกายก่อนเต้น ตอ่ดว้ยการเต้นหรือร่าย
ร าในท่ากายบรหิาร ตามด้วยการลดจังหวะความเร็วในการเตน้และเดินให้ชา้ลง หรือที่เรียกกัน
ว่าวอร์มดาวน์ ที่ลมืไม่ได้ สถานท่ีเตน้ร าวงย้อนยุคควรเป็นพื้นกระเบื้องยาง และเป็นสถานที่ที่
ไม่มีสิ่งแหลมคม ทัง้นี ้เพื่อปอ้งกันการหกล้มและเส่ียงต่อการบาดเจ็บจากกจิกรรมบันเทิง
ดังกล่าว”.  
 


