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ค ำน ำ 

 

 เอกสารประกอบการสอนรายวชิาศึกษาพื้นฐาน วชิา การด ารงชีวิตอยา่งมีสุขภาวะ (Healthy Living) 

น้ี จดัท าโดยคณาจารยใ์นสังกดัส านกัวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย เป็นการจดัท า

คร้ังท

ี่

 2  ซ่ึงปรับปรุงจากการพิมพค์ร้ังแรกเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน เน้ือหาถูกแบ่งออกเป็น  10 บท มี

ความหลากหลาย และครอบคลุมการด ารงชีวิตประจ าวนัในมิติของสุขภาพ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้

นกัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการต่างๆ เบ้ืองตน้ในการดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลท

ี่

เก

ี่

ยวขอ้ง 

ทั้งน้ี นกัศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดของแต่ละเร

ื่

องเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถคน้ควา้จาก                

เวบไซดท์

ี่

เก

ี่

ยวขอ้งกบัสุขภาพท

ี่

มีอยูม่ากมาย 

 คณะผูจ้ดัท าหวังวา่คงเป็นประโยชน์ต่อผูศึ้กษาและผูอ่้านตามสมควร หากท่านมีขอ้เสนอแนะใดๆ 

เพื่อการปรับปรุง คณะผูจ้ดัท ายนิดีรับฟังและขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสน้ี 

 

           คณะผูจ้ดัท า 
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xi 

 

ค าน า 
 
 

ในรายวิชาการด ารงชิวิตอย่างมีสุขภาวะนั้ น เป็นรายวิชาท่ีมีเน้ือหาแบ่งเป็น 10 เ ร่ือง คือ 
ความหมาย ขอบข่าย ความส าคญัและประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ การตรวจประเมิน
สุขภาพเบ้ืองตน้ด้วยตนเอง การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ อาหารและโภชนาการ การออกก าลงักายเพื่อ
สุขภาพ ยาและสมุนไพรในชีวิตประจ าวนั สารเสพติด อนามยัเจริญพนัธ์ และ สุขภาพจิต เพื่อตอ้งการให้
นกัศึกษาไดรั้บความรู้และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ในการดูและสุขภาพของตนเองในชีวิตประจ าวนัได้
อยา่งเหมาะสม 
 ทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท า มคอ. 3 เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเรียนการสอน และพฒันาการเรียน
การสอนใหดี้ข้ึนต่อไป 
 
 
 

   คณาจารยป์ระจ าส านกัวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                                                                                              ผูจ้ดัท า 
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สารบัญ 
 

หมวด                 หน้า 
 
หมวด 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวชิา              xiv 
2. จ านวนหน่วยกิต               xiv  
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา             xiv  
4. อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน           xiv 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน             xiv  
6. รายวชิาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี)           xiv  
7. รายวชิาท่ีตอ้งเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถา้มี)           xiv  
8. สถานท่ีเรียน               xiv  
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด          xiv  

หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา               xv 
2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา            xv  

หมวด 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวชิา               xv  
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใชต่้อภาคการศึกษา             xv  
3. จ านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารยใ์หค้  าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่ 

นกัศึกษาเป็นรายบุคคล               xv  
หมวด 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม             xvi 
2. ความรู้              xvii 
3. ทกัษะทางปัญญา             xvii 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ       xviii 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ        xviii 

 
 
 



มคอ. 3 

xiii 

 

สารบัญ(ต่อ) 
 

หมวด                 หน้า 
 
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน               xiv 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้           xxiii 

หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลกั            xxiv 
2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั                     xxiv 
3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า                          xxv 

หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
1. กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนกัศึกษา                      xxv 
2. กลยทุธ์การประเมินการสอน            xxv 
3. การปรับปรุงการสอน            xxvi 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิา                     xxvi 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา      xxvi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 3 

xiv 

 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวชิา 
          GEN1012 การด ารงชีวิตอยา่งมีสุขภาวะ (Healthy Living) 
2.  จ านวนหน่วยกติ 
        3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
       หมวดวชิา การศึกษาทัว่ไป 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

รศ.พชัรา กอ้ยชูสกุล 
ผศ.ดร.วลิาวลัย ์ บุญประกอบ 
ผศ.กิตติศกัด์ิ  ขยนัการ 
อ.สุพรรณ  วนิชปริญญากุล 
อ.กาญจนา  ปินตาค า 

 อ.พิณฎัฐิณีย ์ จิตค า 
 อ.พชัรินทร์  ดวงแกว้ 
 อ.พทัธนิษย ์ค าธาร 
  อ.วชัรพงษ ์ เรือนค า 
 อ.รวพิรรดิ พนูลาภ 
  อ.สุภาวดี บุญจง 
 อ.สุเนตรา นุ่นลอย 
  อ.อนุสรา พงคจ์นัตา 
 อ.อารีย ์จอแย 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
              ทุกเทอม 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)(ถ้ามี) 
                  ไม่มี 
8.  สถานทีเ่รียน 

หอ้งเรียนบรรยาย มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
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9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
15 มิถุนายน 2557 

 

หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
              เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลกัพื้นฐานเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ ภาวะโภชนาการ 
เพศศึกษาและอนามยัเจริญพนัธ์ุ สุขภาพจิต พฤติกรรมสุขภาพ สารเสพติด รวมถึงการตรวจสอบสุขภาพ
เบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง สามารถเลือกใช้ยา หรือสมุนไพรในการดูแลตนเอง เพื่อน หรือครอบครัวไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง และสามารถเขา้ใจหลกัการดูแลสมรรถภาพทางกายของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
             เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจในหลักการพื้นฐานในการดูแลสุขภาพของตนเอง และ
เตรียมพร้อมในการดูแลตนเองและการปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม ซ่ึงจะน าไปสู่การมีสุขภาพท่ีดีทั้งกาย 
ใจ สังคมและปัญญา เพราะการมีสุขภาพดีจะท าให้บุคคลมีศกัยภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีต่างๆ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
  

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
ความหมาย ขอบข่าย ความส าคญัและประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ การตรวจ

ประเมินสุขภาพเบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ อาหารและโภชนาการ การออกก าลงักาย
เพื่อสุขภาพ ยาและสมุนไพรในชีวติประจ าวนั สารเสพติด อนามยัเจริญพนัธ์ และ สุขภาพจิต 
2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมง
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ตอ้งการของนกัศึกษา
เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏิบติังาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดว้ยตนเอง 6 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
-  อาจารยป์ระจ ารายวชิา  ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาผา่นเวบ็ไซตม์หาวทิยาลยั 
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-  อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม  จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

พัฒนาผู ้เ รียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจิตส านึกและจิตสาธารณะ มีน ้ าใจเสียสละ มี
จรรยาบรรณ เครารพในสิทธิและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ รวมทั้งสามารถปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับของพระราชบัญญัติสุขภาพ ยาและสมุนไพร โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติ
หลกัสูตรดงัน้ี 

1.1.1 มีวนิยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
1.1.2 ตระหนกัและเครารพในสิทธิและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
1.1.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีน ้าใจเสียสละต่อตนเองและสังคม 
1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพในการดูแลตนเอง ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
1.1.5 ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสุขภาพ ยาและ

สมุนไพร 
1.2 วธีิการสอน 

1.2.1  บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เก่ียวกับประเด็นการละเมิดทางคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพ เพศศึกษาและอนามยัเจริญพนัธ์ สุขภาพจิต พฤติกรรมสุขภาพ 
การตรวจสอบสุขภาพเบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง การใชย้าท่ีถูกตอ้ง การใชส้มุนไพรในชีวิตประจ าวนัและการ
ออกก าลงักายท่ีเหมาะสมให้ทราบ หรือการน าเอาข่าวสาร หรือสถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็น
ประเด็นในการสอดแทรกใหน้กัศึกษาทราบ 

1.2.2 อภิปรายกลุ่ม 
1.2.3 ใหน้กัศึกษาก าหนดบทบาทสมมติ หรือตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งมาน าเสนอ 

1.3 วธีิการประเมินผล 
1.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการเขา้เรียน การตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบในการส่งงานท่ี

ไดรั้บมอบหมายตามก าหนดเวลา 
1.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมการการปฏิบติัตวัและการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
1.3.3 ประเมินจากการน าเสนอรายงาน 
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2.  ความรู้ 
2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ 

มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดูแลสุขภาพเพศศึกษาและอนามัยเจริญพนัธ์ สุขภาพจิต 
พฤติกรรมสุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพเบ้ืองต้นด้วยตนเอง การใช้ยาท่ีถูกตอ้ง การใช้สมุนไพรใน
ชีวิตประจ าวนั การออกก าลงักายและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกบัตนเอง 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

2.2 วธีิการสอน 
2.2.1 บรรยายและอภิปราย 
2.2.2 มอบหมายงานเด่ียวหรือกลุ่ม 
2.2.3 การคน้ควา้และการน าเสนองาน 
2.2.4 การวเิคราะห์กรณีศึกษา 

2.3 วธีิการประเมินผล 
2.3.1 การคน้ควา้และการน าเสนองาน 
2.3.2 การท ากิจกรรมและการส่งงาน 
2.3.3 ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการ ทฤษฎี 

และการ น าไปใช ้
 
3.  ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพัฒนา 

3.1 ทกัษะทางปัญญา 
พฒันาความรู้ ความสามารถในการคิดอยา่งถูกตอ้งอยา่งเป็นแบบแผน เพื่อป้องกนัและลดปัญหาท่ี

เกิดข้ึนจากการดูแลสุขภาพ การออกก าลงักาย เพศศึกษาและอนามยัเจริญพนัธ์ สุขภาพจิต พฤติกรรม
สุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพเบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง การใชย้า และการใชส้มุนไพรในชีวติประจ าวนั  

3.2 วธีิการสอน 
3.2.1 มอบหมายงานเด่ียวหรือกลุ่ม 
3.2.2 การคน้ควา้และการน าเสนองาน 
3.2.3 บรรยายและอภิปรายการวเิคราะห์กรณีศึกษา 

3.3 วธีิการประเมินผล 
3.3.1 การคน้ควา้และการน าเสนองาน 
3.3.2 การท ากิจกรรมและการส่งงาน 
3.3.3 ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการ ทฤษฎี และ

การ น าไปใช ้
 



มคอ. 3 

xviii 

 

4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา 

4.1.1 พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
4.1.2 พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
4.1.3 พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตาม

ก าหนดเวลา 
4.2 วธีิการสอน 

4.2.1 จดักิจกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล 
4.2.3 การคน้ควา้และการน าเสนองาน 

4.3 วธีิการประเมินผล 
4.3.1 การน าเสนองาน ผลงาน 
4.3.2 พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
4.3.3 การประเมินตนเองและเพื่อน 

 

5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

5.1.1 พฒันาทกัษะการติดค านวณ เชิงตวัเลขทางดา้นสุขภาพ 
5.1.2 พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน การรายงานและการ

น าเสนอหนา้หอ้งในชั้นเรียน 
5.1.3 พฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 
5.1.4 พฒันาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคืนขอ้มูลทางดา้นสุขภาพ 

5.2 วธีิการสอน 
5.2.1 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคลใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
5.2.2 น าเสนองานโดยใชรู้ปแบบท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาและกลุ่มบุคคลในการส่งเสริมสุขภาพ 

5.3 วธีิการประเมินผล 
5.3.1 การน าเสนองาน ผลงาน 
5.3.2 การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 
1.  แผนการสอน 
 

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการสอน 
และส่ือการสอน 

1 
 
 

แนะน าการเรียนการสอนในรายวชิา  
บทที ่1  บทน า 

1. ความหมายของสุขภาพ 
2. ความส าคญัของสุขภาพ 
3. องคป์ระกอบส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพ 
4. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค  
5. การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีจ าเป็น

ส าหรับชีวติตามแนวทางสุขบญัญติัแห่งชาติ 

3 -  มคอ. 3 การด ารงชีวติอยา่งมีสุขภาวะ 
-  บรรยายและอภิปราย  
-  กรณีศึกษา/ยกตวัอยา่งประกอบ 
-  แบ่งกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่ม 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  ใช ้Power point 
-  ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 1 

2 
 

บทที ่2  พฤติกรรมสุขภาพ 
1.   ความหมายพฤติกรรมสุขภาพ  
2.   แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพ 
3.   รูปแบบของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 
4.   ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ 
5.   ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมสุขภาพดบัการ

เกิดโรค 
5.1 โรคและการเจ็บป่วยท่ีแบ่งตามลักษณะ

ของพฤติกรรมสุขภาพ 
5.2 พฤติกรรมสุขภาพท่ีควรปฏิบติัเพ่ือส่งเสริม

และป้องกนัโรค 

3 -  บรรยายและอภิปราย  
-  กรณีศึกษา/ยกตวัอยา่งประกอบ 
-  แบ่งกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่ม 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  ใช ้Power point  
-  ใชส่ื้อและอุปกรณ์จริงประกอบ 
-  สาธิตและฝึกปฏิบติัการ 
-  ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 2 

3 บทที ่3  การตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง 
1. ความส าคญัและประโยชน์ในการตรวจสุขภาพ

เบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง 
2. วธีิการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง 
3. การตรวจสญัญาณชีพ  
4. การประเมินผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ

เบ้ืองตน้ 
 

3 -  บรรยายและอภิปราย  
-  กรณีศึกษา/ยกตวัอยา่งประกอบ 
-  แบ่งกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่ม 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  ใช ้Power point  
-  ใชส่ื้อและอุปกรณ์จริงประกอบ 
-  สาธิตและฝึกปฏิบติัการ 
-  ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 3 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการสอน 
และส่ือการสอน 

4-5 
 

บทที ่4  การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
1. ความหมายของการปฐมพยาบาล 
2. หลกัการทัว่ไปในการช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บ 
3. การช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้ (Basic CPR) 
4. การปฐมพยาบาลของผูมี้บาดแผล 
5. การปฐมพยาบาลผูป่้วยหมดสติเป็นลม 
6. การปฐมพยาบาลผูป่้วย ไฟไหม้ และน ้ าร้อน

ลวก 
6. การปฐมพยาบาลผูป่้วยขอ้เคล่ือนและขอ้เคลด็ 
7. การปฐมพยาบาลผูป่้วยกรณีถูกสัตวก์ดั ต่อย

และถูกสารเคมี 
8. ภยัพิบติัและการปฏิบติัตวัเบ้ืองตน้ 
9. บทสรุป 

 
6 

- บรรยายและอภิปราย  
- กรณีศึกษา/ยกตวัอยา่งประกอบ 
- แบ่งกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่ม 

- เอกสารประกอบการสอน 
- ใช ้Power point 
- การศึกษาคน้ควา้ จดัท ารายงานและ
น าเสนองาน 
- ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 4 

6-7 
 

บทที ่5  อาหารและโภชนาการ 
1. ความหมายของอาหารและโภชนาการ 
2. ความส าคญัของอาหารและโภชนาการ 
3. การส่งเสริมภาวะโภชนาการในครัวเรือนและ

ชุมชน 
3.1  อาหาร 5 หมู่ส าหรับคนไทย 
3.2  โภชนบญัญติั 

4.  ความตอ้งการพลงังานและสารอาหาร 
4.1  ธงโภชนาการ 
4.2  สารอาหาร 
4.3  ฉลากโภชนาการ 

5.   การประเมินภาวะโภชนาการ 
5.1 ภาวะอว้น 
5.2 ภาวะผอม 
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-  บรรยายและอภิปราย  
-  กรณีศึกษา/ยกตวัอยา่งประกอบ 
-  แบ่งกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่ม 
-  เอกสารประกอบการสอน 
-  ใช ้Power point 
-  ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 5 

8 สอบกลางภาค 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการสอน 
และส่ือการสอน 

9 บทที ่6  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 
1. ประเภทของการออกก าลงักาย  
2. การออกก าลงักายแบบแอโรบิก  
3. ประโยชน์ของการออกก าลงักายแบบแอโรบิก 
4. หลกัการออกก าลงักายแบบแอโรบิก 
5. ขั้นตอนการออกก าลงักาย  
6. ขอ้ปฏิบติัส าหรับผูอ้อกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 
7. การประเมินผลการออกก าลงักายแบบแอโรบิก 

3 - บรรยายและอภิปราย  
- กรณีศึกษา/ยกตวัอยา่งประกอบ 
- แบ่งกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่ม 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใช ้Power point 
- ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 6 

10-11 บทที ่7 ยาและสมุนไพรในชีวติประจ าวนั 
1. ความหมายของยา 
2. ประโยชนข์องยา 
3. ประเภทของยา 
4. การเรียกช่ือยา 
5. รูปแบบของยา 
6. หลกัการใชย้าท่ีถูกตอ้ง 
7. อนัตรายท่ีเกิดจากการใชย้า 
8. ยาเส่ือมคุณภาพหรือยาท่ีหมดอาย ุ
9. ปฏิกิริยาของยาหลายชนิดในร่างกาย 
10. ยาสามญัประจ าบา้น 
11. ยาสมุนไพร 
12. การใชย้าสมุนไพร 
13. ยาสมุนไพรในชีวติประจ าวนั 

6 - บรรยายและอภิปราย  
- กรณีศึกษา/ยกตวัอยา่งประกอบ 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใช ้Power point  
- การศึกษาคน้ควา้ จดัท ารายงานและ
น าเสนองาน 
- ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 7 

12 บทที่ 8  สารเสพติด 
1.  ความหมายของสารเสพติด 
2.  ประเภทของสารเสพติด 
3.  ตวัอยา่งสารเสพติดใหโ้ทษชนิดต่างๆ 
4.  สารเสพติดในชีวติประจ าวนั 
5.  สาเหตุของการติดสารเสพติด 
6.  ลกัษณะของผูติ้ดสารเสพติด 
7.  โทษของการติดสารเสพติด 
8.  วธีิการป้องกนัการติดสารเสพติด 
9.  สถานบ าบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติด 
10. สรุป 

3 - บรรยายและอภิปราย  
- กรณีศึกษา/ยกตวัอยา่งประกอบ 
- แบ่งกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่ม 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใช ้Power point  
- ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 8 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ 
จ านวน 
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการสอน 
และส่ือการสอน 

13-14 บทที ่9   อนามยัเจริญพนัธ์ุ 
1. พฒันาการทางเพศของวยัรุ่น 
2. การวางแผนครอบครัว การเลือกคู่ครอง และ

การคุมก าเนิด  
3. บทสรุป 

6 - บรรยายและอภิปราย  
- กรณีศึกษา/ยกตวัอยา่งประกอบ 
- แบ่งกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่ม 
- เอกสารประกอบการสอน 
- ใช ้Power point  
- ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 9 

15 บทที ่10 สุขภาพจิต 
1.  ความหมาย ของสุขภาพจิต 

1.1  ความหมายของค าวา่สุขภาพจิต 
1.2  องคป์ระกอบของสุขภาพจิต 

     1.3  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต 
2.  ทฤษฏีบุคลิกภาพวา่ดว้ยสุขภาพจิตของบุคคล 

2.1  ความหมายของบุคลิกภาพ 
2.2  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาบุคลิกภาพ 
2.3  สุขภาพจิตและทฤษฏีบุคลิกภาพ 

3.   ประเภทของความผิดปกติทางจิต ปัญหา
สุขภาพจิต และความเครียด 

3.1  ลกัษณะของผูมี้สุขภาพจิตดี 
  3.2  ลกัษณะของผูท่ี้มีปัญหาสุขภาพจิต 
  3.3  ความเครียด และวธีิผอ่นคลายความเครียด 
  3.4  ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดปัญหาสุขภาพจิต 

4.  การช่วยเหลือผูท่ี้มีปัญหาสุขภาพจิต 
5.  การประเมินสุขภาพจิต 

 

3 - บรรยายและอภิปราย 
- กรณีศึกษา/ยกตวัอยา่งประกอบ 
-  แบ่งกลุ่มสาธิตและปฏิบติัการ 
- ใช ้Power point  
- ใชส่ื้อและอุปกรณ์ประกอบ 
- ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 10 

16 สอบปลายภาค 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กจิกรรมที่ ผลการ
เรียนรู้* 

วธีิการประเมิน สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 2.1, 3.1 -   สอบกลางภาค 
-   สอบปลายภาค 

8 
16 

20% 
30% 

2 1.1, 2.1, 
3.1, 4.1, 
5.1 

-   วเิคราะห์กรณีศึกษา คน้ควา้ การ   
น าเสนอรายงาน 
-   การท างานกลุ่มและผลงาน 
-   การฝึกปฏิบติัการ 
-   การอ่านและการสรุปบทความ 
-   ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 1-10 และส่งงาน
ตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

40% 
 

3 1.1, 3.1, 
5.1 

-   พฤติกรรมการเขา้ชั้นเรียน 
-   การมีส่วนร่วมในการอภิปราย  
-   การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

 
 
การประเมินผล: เป็นการประเมินผลแบบ   องิเกณฑ์                 องิกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 

ช่วงการใหค้ะแนน ช่วงการใหค้ะแนน ช่วงการใหค้ะแนน ช่วงการใหค้ะแนน 

         80 – 100          เกรด   A          50 – 57          เกรด   C 
         75 – 79          เกรด   B+          45 – 49          เกรด   D+ 
         66 – 74          เกรด   B          40 – 44          เกรด   D 
         58 – 65          เกรด   C+          0 – 39          เกรด   F 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารและต าราหลกั 
คณะอาจารยป์ระจ าส านกัวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ. (2557). การด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ. พิมพค์ร้ังท่ี   

2.  เชียงราย: มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2548).  กรอบการวิจัยสุขภาพจิต (พ.ศ. 2548-2552). กรุงเทพฯ: 

เบสท ์สเตป็ แอด็เวอร์ไทซ่ิง จ ากดั. 
กองเวชศาสตร์ป้องกัน. (2550) . วิชา ยาเสพติด .สืบค้นเม่ือ 26 มีนาคม2557, จาก http:// 

www.officer.rtaf.mi.th/e-book/group3/วชิา ยาเสพติด_50.pdf. 
การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา. (2535).  วิทยาศาสตร์การกีฬาส าหรับผู้ฝึกสอนกีฬา

และนักกฬีา. กรุงเทพมหานคร : การกีฬาแห่งประเทศไทย. 
ก าพล ศรีวฒันกุล. (2538).  คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์.  ปทุมธานี :  สกายบุก๊ส์. 
จีระศกัด์ิ เจริญพนัธ์ และเฉลิมพล ตนัสกุล. (2550).  พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior).พิมพค์ร้ังท่ี 6. 

มหาสารคาม: คลงันานาวทิยา. 
ชวกิา พิสิฏฐศกัด์ิ, กานตพ์งษ ์ดีวงศ.์ (2554). อุบัติการณ์และปัจจัยในการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต ่า. วิสัญญี

สาร. 37 (2), 93 – 103. 
ณรงค ์เส็งประชา. (2528). มนุษย์กบัสังคม . กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
ด ารง  กิจกุศล. (2547).  คู่มือออกก าลงักาย. พิมพค์ร้ังท่ี 7. กรุงเทพมหานคร: พิมพดี์. 
ธนวรรธน์ อ่ิมสมบูรณ์. (2536).  การสาธารณสุขและประชาสัมพันธ์กับการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อบรรลุ

สุขภาพดีถ้วนหน้า. พิมพค์ร้ังท่ี 2.กรุงเทพฯ: องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก.  
ธ ารงศกัด็ หม่ืนจกัร์ และวชัรี ทรัพยมี์.(2527).   การพฒันาบุคลกิภาพ. กรุงเทพมหานคร : กรมอาชีวศึกษา. 
นพวรรณ ธีระพนัธ์เจริญ และคณะ.(2551).  อนามัยการเจริญพันธ์ุ. (เอกสารประกอบการสอน).

พระนครศรีอยธุยา  : มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา. 
 นิตยา  ปรัชญาจุฑา. (บรรณาธิการ). (2540).  การพยาบาลเบือ้งต้น.  พิมพค์ร้ังท่ี  3, กรุงเทพฯ: สามเสน

พาณิชย ์.  
บญัชา สุวรรณานนท.์ (2541). ไขปัญหารักษาสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร : รีดเดอร์ไดเจสท(์ประเทศไทย).  
บุญสม มาร์ติน และส าอาง พว่งบุตร. (2523).  สุขศึกษา. กรุงเทพมหานคร : อกัษรเจริญทศัน์. 
ประไพศรี ศิริจกัรวาล. (2542).  คู่มือธงโภชนาการ. นนทบุรี  : กองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวง

สาธารณสุข. 
ประมวล ดิคคินสัน.(2524).  จิตวฒันา : จิตวทิยาเบือ้งต้น. กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพาณิช. 
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พิสมยั จนัทวมิน.(2541). นิยามศัพท์ การส่งเสริมสุขภาพ. กรุงเทพมหานคร :  ดีไซด.์ 
ไพบูลยโ์ล่ห์สุนทร. (2550). ระบาดวทิยา.( พิมพค์ร้ังท่ี 6 ). กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 วรมนต ์  ตรีพรหม. (2542). สัญญาณชีพ. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พร้ินต้ิงเฮาส์.  
     วฒันา  พนัธ์ุศกัด์ิ. (2541). ความรู้พืน้ฐานเร่ืองยาและการประยุกต์กระบวนการพยาบาลมาใช้ในการ

บริหารยาแก่ผู้ป่วย.  กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์  
มหาวทิยาลยัมหิดล   

วรัิตน์  ทองรอด. (2547).  ลา้นค าถามเร่ืองปรึกษาเภสัชกร. หมอชาวบ้าน. 26, 306 (2547) : 54-56. 
สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. (2541). ววิฒันาการส่งเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ. กรุงเทพมหานคร : ดีไซด.์ 
สุวทันา อารีพรรค.(2524).  ความผดิปกติทางจิต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
หลักการเลือกคู่ครอง. (2553).  (ออนไลน์). แหล่งท่ีมา  :  http://www.school.net.th/library/create-  

web/10000/ enerality/10000-8520.html.;. 
อุมาพร อุประ. (2530).  อนามัยครอบครัว. กรุงเทพมหานคร  :  ชวนพิมพ.์ 
 
Bloom, B.S. (1975). Taxonomy of Education. David McKay Company Inc., New York. 
Guyton AC. (1986). Textbook of medical physiology. 7th ed.PA: W.B.Saunders. 
Menagham, Elizabeth. (1982).  Measuring Coping Effectiveness : A Panal Analysis of Material  
 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
             เวบ็ไซด ์ ท่ีเก่ียวกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา เช่น wiki pedia ค าอธิบายศพัท ์
 

หมวดที ่7  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1.   กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลในรายวชิานี ้ ทีจั่ดท าโดยนักศึกษา  ได้จัดกจิกรรมในการน าแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้ 

1.1  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
1.2  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
1.3  แบบประเมินผูส้อน  และแบบประเมินรายวชิา 
1.4  ขอเสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ด  ท่ีอาจารยผ์ูส้อนไดจ้ดัท าเป็นช่องทางการส่ือสารกบันกัศึกษา 

2.    กลยุทธ์การประเมินการสอน 
       ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน  ไดมี้กลยทุธ์  ดงัน้ี 

2.1  การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 
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2.2   ผลการสอบ 
2.3  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3.   การปรับปรุงการสอน 
         หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจดักิจกรรมในการ
ระดมสมอง  และหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดงัน้ี 

3.1  สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
3.2  การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 

4.   การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ้ ตามท

ี่

คาดหวงัจาก
การเรียนรู้ในวชิา  ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา  หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา  รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบยอ่ย  และหลงัการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชา
ไดด้งัน้ี 

4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือ
ผูท้รงคุณวฒิุ ท

ี่

ไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดย  

ตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 
5.  การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมี้การวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวชิา  เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 
        5.1  ปรับปรุงรายวชิาทุก3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้
4  
        5.2  เปล

ี่

ยนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื่อให้นกัศึกษามีมุมมองในเร

ื่

องการประยุกตค์วามรู้น้ีกบัปัญหา
ท

ี่

มาจากงานวจิยัของอาจารยห์รืออุตสาหกรรมต่างๆ 
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แผนการบริหารการสอนประจ าบทที ่1 
ภาวะสุขภาพและการดูแลสุขภาพ 

 
หัวข้อเนือ้หา 

1. ความหมายของสุขภาพ 
2. ความส าคญัของสุขภาพ 
3. องคป์ระกอบส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพ 
4. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค  
5. การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีจ าเป็นส าหรับชีวติตามแนวทางสุขบญัญติัแห่งชาติ 
6. บทสรุป 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.    เพื่อให้สามารถบอกความหมาย ความส าคญัและขอบข่ายของภาวะสุขภาพและการดูแล
สุขภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2.    เพื่อใหส้ามารถอธิบายผลของการมีสุขภาพดีได ้
 3.    เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในทฤษฎีเก่ียวกบัสุขภาพและสามารถอธิบายได ้
 4.    เพื่อใหส้ามารถเลือกวธีิการปฏิบติัเพื่อสุขภาพในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 
 1.    บรรยายและอภิปราย 
 2.    ซกัถามและอภิปรายผลจากกรณีศึกษา 
 3.    ตอบค าถามทา้ยบท 

ส่ือการเรียนการสอน 
 1.   เอกสารประกอบการเรียน 
 2.   กรณีศึกษาผลของการมีสุขภาพดี 
  3.   Power pointในหวัขอ้ต่างๆ ตามเน้ือหา 
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การวดัและการประเมินผล 
1. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและซกัถาม  
2. การตอบค าถามทา้ยบท 
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บทที ่1 
ภาวะสุขภาพและการดูแลสุขภาพ 

 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลิาวัลย ์บุญประกอบ 

อาจารยพ์ชัรินทร ์วนิยางคก์ลู 
 

สุขภาพดีเป็นส

ิ่

งท

ี่

ทุกคนปรารถนา สุขภาพดีเป็นส

ิ่

งพรหมลิขิตให้แต่ไม่ทั้ งหมด หลายคน     
ไขว่ขวา้หาสุขภาพท่ีดี ลงทุนเพื่อให้ได้มาหากแต่เพียงการปฏิบติัเท่านั้นจะได้มาซ่ึงค าว่าสุขภาพดี 
รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นในเร

ื่

องของ อาหารการกิน สภาพจิตใจ การออกก าลงั
กาย และการพกัผอ่นให้เพียงพอ รวมถึงการไดรั้บรู้ขอ้มูลต่างๆ ท

ี่

เป็นประโยชน์ในการป้องกนั บ าบดั 
บรรเทา และรักษาสุขภาพ จะช่วยคุณสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัตนเองไดดี้ข้ึน โรคบางโรค บางอาการ          
ก็สามารถป้องกนัไดง่้ายๆ ดว้ยการใชชี้วติอยา่งมีสมดุลในทุกๆดา้น 

 
ความหมายของสุขภาพ 
 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ไดใ้หค้วามหมายของ ‚สุขภาพ‛ ไว้วา่ ‚ความสุข
ปราศจากโรค, ความสบาย‛ ก่อนพ.ศ.2500 มีการใชค้  าวา่สุขภาพกนันอ้ยมาก เพราะขณะนั้นเราใชค้  าวา่ 
‚อนามยั‛ (อน + อามยั) ซ่ึงหมายถึง ‘ความไม่มีโรค’ ซ่ึงเม

ื่

อเปรียบกนัแลว้จะเห็นว่า ค  าวา่ ‚สุขภาพ‛      
มีความหมายกวา้ง และสมบูรณ์กวา่ ‚อนามยั‛ เพราะสุขภาพเนน้สุขภาวะคือภาวะท

ี่

ท  าให้เกิดความสุข
ปราศจากโรคซ่ึงเก

ี่

ยวขอ้งกบัหลายๆ ปัจจยัและมีความหมายในเชิงบวก ส่วนอนามยันั้นเน้นท

ี่

โรค      
ซ่ึงเป็นความทุกขมี์ความหมายในเชิงลบ 

องคก์ารอนามยัโลก (WHO: World Health Organization) ในฐานะเป็นองคก์รหลกัท่ีดูแลดา้น
สุขภาพอนามยัไดใ้ห้ความหมายของสุขภาพ (Health) ไวว้า่ สุขภาพ หมายถึง ภาวะแห่งความสมบูรณ์
ของร่างกายและจิตใจ (จิตวิญญาณ) รวมถึงการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และมิได้
หมายความเฉพาะเพียงแต่ความปราศจากโรคหรือความพิการทุพพลภาพเท่านั้น [Health is a state of 
complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.‛ 
(WHO, 1946)]ต่อมาในท

ี่

ประชุมองคก์ารสุขภาพโลกเม

ื่

อเดือนพฤษภาคม 2541 ไดเ้พิ่ม      สุขภาวะดา้น
จิตวญิญาณ (Spiritual Well-Being) เขา้ไปอีกหวัขอ้หน่ึง (ประเวศ วะสี,  2542)  

ในอดีตค าวา่สุขภาพหมายถึง สุขภาพกายเป็นหลกั ต่อมาจึงไดร้วมสุขภาพจิตเขา้ไปดว้ยเพราะ
เห็นวา่คนท

ี่

มีสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรงแต่สุขภาพจิตเส

ื่

อมโทรมหรือเป็นโรคจิตก็ไม่สามารถด าเนิน
ชีวิตเป็นปกติสุขได้ ซ ้ าร้ายอาจจะท าร้ายผูอ้

ื่

นได้อีกด้วยปัจจุบนั ค าว่าสุขภาพมิได้หมายความเฉพาะ
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สุขภาพกายและสุขภาพจิตเท่านั้ น แต่ยงัได้รวมถึงสุขภาพสังคมและสุขภาพจิตวิญญาณอีกด้วย            
จึงสามารถสรุปไดว้า่ในความหมายของ"สุขภาพ"ในปัจจุบนั มีองคป์ระกอบ 4 ส่วนดว้ยกนัคือ 
         1.  สุขภาพกาย (Physical Health) หมายถึง สภาพท่ีดีของร่างกาย กล่าวคืออวยัวะต่างๆอยูใ่น
สภาพท่ีดี มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ ร่างกายสามารถท างานได้ตามปกติและ         
มีความสัมพนัธ์กบัทุกส่วนเป็นอยา่งดี และก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดีในการท างาน 
         2.  สุขภาพจิต (Mental Health) หมายถึง สภาพของจิตใจท่ีสามารถควบคุมอารมณ์ไดมี้จิตใจ 
เบิกบานแจ่มใส มิให้เกิดความคับข้องใจหรือขัดแยง้ในจิตใจสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีความสุข สามารถควบคุมอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ซ่ึงผูมี้
สุขภาพจิตดียอ่มมีผลมาจากสุขภาพกายดีดว้ย ดงัท่ี John Lockไดก้ล่าวไวว้่า ‚A sound mind is in            
a sound body‛ คือ ‚จิตใจท่ีแจ่มใสยอ่มอยูใ่นร่างกายท่ีสมบูรณ์‛ 
         3.  สุขภาพสังคม (Social Health) หมายถึง บุคคลท่ีมีสภาวะทางกายและจิตใจท่ีสุขสมบูรณ์มี
สภาพของความเป็นอยู่หรือการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่ท าให้ผูอ่ื้น หรือสังคม
เดือดร้อน สามารถปฏิสัมพนัธ์และปรับตวัใหอ้ยูใ่นสังคมไดเ้ป็นอยา่งดีและมีความสุข 
         4.  สุขภาพจิตวญิญาณ (Spiritual Health) หมายถึงสภาวะท่ีดีของปัญญาท่ีมีความรู้ทัว่รู้เท่าทนั
และความเขา้ใจอยา่งแยกไดใ้นเหตุผลแห่งความดีความชัว่ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซ่ึงน าไปสู่
ความมีจิตอนัดีงามและเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่

ซ่ึง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.  2550ไดใ้หค้วามหมายของสุขภาพ วา่หมายความวา่ ภาวะของ
มนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เช่ือมโยงกนัเป็นองคร์วมอยา่งสมดุลทั้งน้ี
โดยมีแผนภูมิท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยงของสุขภาวะท่ีเป็นองคร์วมไวด้งัรูปภาพท่ี 1.1 

 
ภาพที ่1.1  ความเช่ือมโยงของสุขภาวะของสุขภาพวะท่ีเป็นองคร์วม 
(ที่มา: ดดัแปลงจากอ าพลจินดาวฒันะสไลด์น าเสนอประกอบบรรยายในพิธีเปิดการประชุมการพฒันา
ศกัยภาพคน กลไก กระบวนการ AHA/IHA ณ โรงแรมโรสการ์เด็นสวนสามพราน11 มกราคม 2553) 

 

สุขภาพจิต 
วิญญาณ 

 
สุขภาพสังคม  

 

สุขภาพจิต 
 

สุขภาพกาย 
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ความส าคัญของสุขภาพ     
   
              สุขภาพเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อความเจริญงอกงามและพฒันาการทุก ๆ ดา้นในตวั
บุคคล ซ่ึงอาจกล่าวถึงความส าคญัของสุขภาพไดด้งัน้ี 

1.  สุขภาพเป็นรากฐานที่ส าคัญของชีวิตโดยเร่ิมมาตั้ งแต่มีการปฏิสนธิในครรภ์มารดา             
วยัทารก วยัผูใ้หญ่จนถึงวยัชราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ไดต้รัสไวเ้ป็นพระพุทธสุภาษิตวา่ ‚อโรคยา 
ปรมาลาภา‛ ซ่ึงแปลว่า ‚ความไม่มีโรคเป็นลาภอนัประเสริฐ‛  พระพุทธภาษิตขอ้น้ีแมแ้ต่ชาว
อารยประเทศทางตะวนัตกก็ยงัยอมรับนบัถือกนั และเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ ‚สุขภาพคือพรอนัประเสริฐสุด 
(Health is the greatest blessing of all)‛ นอกจากน้ียงัมีสุภาษิตของชาวอาหรับโบราณกล่าวไวว้า่ ‚คนท่ี
มีสุขภาพดีคือคนท่ีมีความหวงั และคนท่ีมีความหวงัคือคนท่ีมีทุกส่ิงทุกอยา่ง (He who has health has 
hope and he who has hope has everything)‛ ซ่ึงนัน่ก็หมายความวา่สุขภาพจะเป็นเสมือนหน่ึงวิถีทาง
หรือหนทางซ่ึงจะน าบุคคลไปสู่ความสุขและความส าเร็จต่างๆนานาได ้ 

2.  สุขภาพเป็นวถิีแห่งชีวติ ชีวติเป็นส่ิงมีค่ายิง่กวา่ทรัพยสิ์นใดๆ ทุกคนยอ่มรักษาและหวงแหน
ชีวติของตนเอง ปรารถนาใหต้นเองมีชีวติท่ีอยูเ่ยน็เป็นสุข  จึงจ าเป็นตอ้งรักษาสุขภาพอนามยัให้แข็งแรง
สมบูรณ์อยูเ่สมอ การมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บหรือการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุต่าง ๆมีกลา้มเน้ือ
ท่ีท างานได้ดี สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพร่างกายสามารถปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได้ดี    
ไม่มีความวิตกกงัวลไม่ถูกความเครียดมารบกวน  สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    
ย่อมเป็นส่ิงท่ีปรารถนาของมนุษยทุ์กคนสุขภาพจึงเปรียบเสมือนวิถีแห่งชีวิต ท่ีจะน าไปสู่ความสุข    
และความส าเร็จต่างๆ ในชีวติได ้  

3.  สุขภาพเป็นพื้นฐานของการท างานที่มีประสิทธิภาพ ในการท างานของประชาชนในทุก
สาขาอาชีพจะตอ้งอาศยัสุขภาพท่ีดี แข็งแรงสมบูรณ์เป็นปัจจยัส าคญั การพฒันาประเทศจะดีหรือไม่
ข้ึนอยู่กบัสุขภาพท่ีดีของคนในชาติเป็นส าคญั ประเทศท่ีประชาชนมีสุขภาพดี มีสติปัญญา มีคุณธรรม
และจริยธรรม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อเล้ียงตนเองและครอบครัวได ้ไม่เบียดเบียน
และท าร้ายซ่ึงกนัและกนั ยอ่มเกิดความสงบสุข  และเม่ือบุคคลในชาติมีสุขภาพกายและจิตดี มีมนัสมอง
ท่ีมีศกัยภาพ  ยอ่มเป็นผูท่ี้มีความสามารถเรียนรู้ และสร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ ไดดี้ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันา
ทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม 

กรอบความคิดเร่ืองสุขภาพในปัจจุบนัวางอยูบ่นฐานท่ีวา่ดว้ยเร่ือง สุขภาวะ (Well-being)ทั้งมิติ   
ทางกาย ทางใจทางสังคม และทางปัญญา (จิตวิญญาณ) และทั้งมิติของคน ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ดงันั้นสุขภาพมีผลกระทบมาจากหลายปัจจยั  จึงตอ้งให้ความส าคญักบัองค์ความรู้ ทั้งเร่ืองของการ
ด าเนินงานทางสาธารณสุข  การจดับริการสาธารณสุข  และเร่ืองต่างๆ ท่ีปรากฏในสังคม เพราะส่ิง
เหล่าน้ีมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางตรง และทางออ้ม ทั้งด้านบวก และด้านลบ องค์ความรู้เพื่อการ
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พฒันาสุขภาพและระบบสุขภาพจึงไม่ใช่เ ร่ืองของระบบการแพทย์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นเร่ือง          
ความร่วมมือกันของสังคม  ท่ีจะมาร่วมสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องเก่ียวกับสุขภาพสร้างส่ิงแวดล้อม               
ท่ีปลอดภยั และเอ้ือต่อการมีสุขภาพดีร่วมสร้างวฒันธรรมของการด าเนินชีวิตท่ีไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผูอ่ื้นและร่วมกนัสร้างสังคม ท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งมีสันติสุข 
 
องค์ประกอบส าคัญทีม่ีอทิธิพลต่อสุขภาพ 
 
 ไพบูลย ์โล่ห์สุนทร (2550) กล่าววา่ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพของคนเรานั้นมีมากมายหลาย
สาเหตุแต่ในท่ีน้ีจะแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมีความเป็นพลวตั (Dynamic) 
ตลอดเวลาคือท่ีส าคญัๆ ดงัน้ี 
 

1. องค์ประกอบด้านตัวบุคคล (Person Factors)  
ไดแ้ก่ 

1.1  ลกัษณะทางพนัธุกรรม (Genetic) การท่ีมีความผดิปกติของยนีหรือ DNA ก่อใหเ้กิด 
โรคหรือความเจ็บป่วยทางกายไดห้ลายๆโรคเช่นปัญญาอ่อนชนิดดาวน์ซินโดรม (Down syndrome), 
ความพิการแต่ก าเนิด (Congenital Anomaly), ตาบอดสี, เน้ืองอกหรือมะเร็งซ่ึงปัจจุบนัเช่ือวา่บางส่วน
เกิดจากความผิดปกติของDNAและอาจถ่ายทอดทางพนัธุกรรมเช่นมะเร็งเตา้นมมกัพบในครอบครัว
เดียวกนั, โรคเลือดธาลสัซีเมีย (Thalassemia) และโรคคนเผอืก (Albino) 

1.2   เช้ือชาติ (Race) เช้ือชาตินบัเป็นตวัแปรท่ีส าคญัอีกตวัแปรหน่ึงในการศึกษาทาง 
ระบาดวิทยา  คนผิวขาวจะมีอตัราการเป็นโรคมะเร็งผิวหนังไดม้ากกว่าคนผิวด าเน่ืองจากมี Pigment 
นอ้ยกวา่มาก เป็นตน้ 

 1.3  เพศ (Sex) อายุและระดบัพฒันาการ (Age and Development Level)  เน่ืองจากอตัรา
การตายจากโรคต่างๆ ในเพศชายมากกว่าในเพศหญิง เช่น โรคหลอดลมอักเสบจากการสูบบุหร่ี        
ความแตกต่างเก่ียวกับนิสัยของชายและหญิง  เพศชายมีลกัษณะก้าวร้าวรุนแรง และทะเยอทะยาน        
ในหน้าท่ีการงานมากกว่าเพศหญิง  นอกจากน้ีความแตกต่างของฮอร์โมนยงัมีผลต่อการเกิดโรคท่ี
แตกต่างกนั ระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิงกลไกในการสร้างความตา้นทานโรคสัมพนัธ์กบัอายุ  เม่ืออายุ
มากข้ึน  การสร้างภูมิตา้นทานของร่างกายจะลดลง  นอกจากน้ีภาวะฮอร์โมนต่างๆของร่างกายมีการ
เปล่ียนแปลง  ส่วนในวยัทารกการสร้างภูมิตา้นทานโรคยงัพฒันาไม่เต็มท่ี  ท าให้ร่างกายมีความไว      
ในการติดเช้ือมากข้ึน อีกทั้งอายขุยัโดยเฉล่ียของเพศหญิงมกัจะสูงกวา่เพศชาย 

1.4  ปัจจยัทางสรีรวทิยา (Physiological Factors)  มีส่วนส าคญักบัการเกิดโรคได ้หากไม่มี 
การป้องกนั หรือระมดัระวงัอยา่งดีพอ เช่น ภาวะการตั้งครรภอ์าจท าใหเ้กิดภาวะการแพท้อ้งการตั้งครรภ์
นอกมดลูกการแทง้พิษแห่งครรภภ์าวะเครียดอาจท าให้เกิดภาวะการแปรปรวนทางจิตท าให้เป็นโรคจิต
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หรือโรคประสาทภาวะความเหน่ือยลา้และขาดการพกัผอ่นท าให้ความตา้นทานของร่างกายต ่ากวา่ปกติ
และเกิดโรคไดง่้าย 

1.5  ปัจจยัทางดา้นจิตใจ (Psychological Factors) ลกัษณะทางดา้นจิตใจเช่นบุคลิกภาพ
(Personality)จะมีผลท าให้บุคคลไวต่อการเป็นโรคบางชนิดเช่นบุคลิกภาพชนิดท่ีมีความก้าวร้าว
ทะเยอทะยานรีบร้อนจะมีโอกาสเป็นโรคหวัใจโคโรนารีโรคความดนัโลหิตโรคแผลในกระเพาะอาหาร
ไดง่้ายความผิดปกติทางดา้นจิตใจท าให้เกิดความวิตกกงัวลความเศร้าใจความคบัแคน้ใจอาจท าให้เกิด
โรคทางกายเช่นไมเกรนโรคผวิหนงัอกัเสบมีการหดเกร็งของหลอดอาหารโรคปวดศีรษะไร้สมรรถภาพ
ทางเพศหรือท าใหเ้กิดโรคทางใจไดเ้ช่นโรคซึมเศร้า 
  1.6  ความรู้ ความเช่ือ ค่านิยมและทศันคติระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างท าให้บุคคลมีความ 
สามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลทางดา้นสุขภาพไดแ้ตกต่างกนั  

1.7  พฤติกรรมสุขภาพ (Health behavior) หรือสุขปฏิบติั (Health Practice) พฤติกรรมบาง 
ชนิดท าให้บุคคลไวต่อการเกิดโรคเช่นการด่ืมเหลา้ท าให้ไม่อยากรับประทานอาหารอ่ืนและท าให้เกิด
การขาดสารอาหารไดน้อกเหนือไปจากสารเคมีในเหลา้ท่ีมีผลต่อตบัโดยตรงการสูบบุหร่ีจดัท าให้การ
ท างานของปอดเสียไปพฤติกรรมในการด ารงชีวิตซ่ึงเป็นผลมาจากความเช่ือการดูแลตนเองทั้งในยาม
ปกติและเม่ือเวลาเจบ็ป่วย 

2. องค์ประกอบด้านส่ิงแวดล้อม (Environment Factors)  
ส่ิงแวดลอ้มอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ดา้นใหญ่ คือ 

   2.1  ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical environment) เช่น 
   2.2.1 แสงแสงจากดวงอาทิตย์ท าให้เกิดโรคมะเร็งท่ีผิวหนังแก้วตาอักเสบ 
(Ultraviolet Keratitis) 
   2.2.2  เสียงเสียงท่ีดงัเกินมาตรฐานขององคก์ารอนามยัโลกคือเกิน 85 เดซิเบล (dB)     
ท่ีทุกความถ่ีเม่ือสัมผสันานเกินกว่า 1 ชัว่โมงจะเป็นอนัตรายต่อแกว้หูของคนความร้อนความร้อนจาก
แสงอาทิตยท์  าใหร่้างกายสูญเสียน ้าและเกลือแร่เกิดอาการวิงเวียนอ่อนเพลียเป็นตะคริวและเป็นลมหมด
สติได ้(Heat Exhaustion) การอยูใ่นท่ีท่ีร้อนอบอา้วอากาศไม่ถ่ายเทร่างกายไดรั้บความร้อนสูงเป็นเวลา 

 2.2.3  ความเยน็ท าให้เกิดโรคภูมิแพ ้(Allergy) เป็นหวดัคดัจมูกน ้ ามูกไหลหิมะกดั
(Frostbite) จากการย  ่าเทา้ในหิมะนานๆท าใหเ้กิดเน้ือตาย (Gangrene) 
   2.2.4   รังสีเช่น X-ray, Cobalt, Radiumกดไขกระดูกท าให้เกิดโรคมะเร็งในเม็ด
โลหิตขาวเกิดโรคมะเร็งของสมองเป็นหมนัมีความพิการโดยก าเนิด 
   2.2.5   แรงกลไกท าให้เกิดการบาดเจ็บ(Injuries) เช่นจากอุบติัเหตุ (Accident) การท า
ร้ายร่างกาย (Homicide) 
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2.2   ส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ (Biological Environment) มีการเปล่ียนแปลงจุลชีพท่ีเก่ียวกบั
สุขภาพรวมทั้งแมลงและสัตวน์ าโรคอยูต่ลอดเวลาส่งผลต่อวิธีการรักษาพยาบาลและกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนเช่น เช้ือไวรัส (Virus) โปลิโอหดัคางทูมไขเ้ลือดออกเริมเอดส์เช้ือริคเคทเซีย (Rickettsia) 
เช่นโรคสครับไทฟัสไขร้ากสาดใหญ่ช้ือแบคทีเรีย (Bacteria) เช่นบาดทะยกัคอตีบไทฟอยด์วณัโรค
ซิฟิลิสเช้ือโปรโตซวั (Protozoa) เช่นโรคมาลาเรียปาราสิต (Parasite) เช่นโรคพยาธิปากขอพยาธิตืดหมู
พยาธิตวัจ๊ีดแมลง (Arthropods) เช่นโรคหิด (เกิดจากแมลงScabies) ต่อแตนหรือแมลงป่องต่อยและเช้ือ
รา (Fungi) เช่นฮ่องกงฟุตกลากเกล้ือน 

2.3  ส่ิงแวดลอ้มทางเคมี (Chemical Environment) ในท่ีน้ีไดแ้ก่สารเคมีภายนอกร่างกาย 
(Exogenous Chemical Agents) สารเคมีท่ีเป็นพิษ (Poison) ส่ิงระคายเคือง (Irritants) สารท่ีก่อให้เกิดโรค
ภูมิแพ ้(Allergens) ยารักษาโรค (Drugs) เช่นAspirinมลพิษ (Pollutants) 

2.4  ส่ิงแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคม (Social-economic Environment) การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศส่งผลใหเ้กิดการกระจายรายไดท่ี้เหล่ือมล ้าระหวา่งคนรวยกบัคนจน ท าให้เกิด
ความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายทรัพยากรสุขภาพ ซ่ึงความไม่เท่าเทียมดังกล่าว ท าให้กลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาสในชนบทท่ีห่างไกลความเจริญและคนท่ีอยูใ่นชุมชนแออดัมีโอกาสไดรั้บการดูแลสุขภาพ
ไม่ทัว่ถึง นอกจากน้ียงัพบว่าการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจยงัส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มข้ึน      
อีกดว้ย 

3. องค์ประกอบทางด้านระบบการจัดการสาธารณสุขและการบริการสุขภาพ (Health Service 
System Factors)  

หมายถึง การบริหารจดัการทรัพยากรต่างๆท่ีมีอยูข่องรัฐในการท่ีจะสนองตอบต่อการส่งเสริม
ให้บุคคลท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนนั้นๆหรือประเทศนั้นๆ มีสุขภาพท่ีดี และเท่าเทียมกนัส่งเสริมให้ทุกคนมี
สิทธิเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงระบบการบริการทางการแพทย ์

ทั้งน้ี สมชัชาสุขภาพแห่งชาติไดแ้สดงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพทั้ง 3 ดา้นไวว้่าเป็นปัจจยั
ก าหนดสุขภาพ  ท่ี มีความสัมพัน ธ์ ต่อกัน สุขภาพมีความสัมพันธ์ เ ช่ือมโยงกับปัจจัย ต่ างๆ 
มากมาย ดงันั้น การวเิคราะห์สถานการณ์และแนวโนม้ระบบสุขภาพไทยจึงตอ้งวิเคราะห์และสังเคราะห์
จากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่าง ๆทั้งด้านปัจเจกบุคคล สภาพแวดล้อมในทุกมิติท่ีจะกระทบต่อ
สุขภาพ ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงกบัปัจจยัแวดลอ้มไดอ้ยา่งบูรณาการ ดงัแสดงในภาพท่ี 1.2  
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ภาพที ่1.2  การเช่ือมโยงปัจจยัก าหนดสุขภาพ 
 (ท่ีมา: ดดัแปลงมาจากอ าพล จินดาวฒันะ สไลด์น าเสนอประกอบบรรยายในพิธีเปิดการประชุมการ
พฒันาศกัยภาพคน กลไก กระบวนการ AHA/IHA ณ โรงแรมโรสการ์เด็น สวนสามพราน 11 มกราคม 
2553 
 
ลกัษณะของผู้มีสุขภาพทีด่ี 

เพื่อใหม้องเห็นลกัษณะของผูมี้สุขภาพดีไดช้ดัเจนยิง่ขนั  จึงขอกล่าวถึงลกัษณะของสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตไวด้งัน้ี  

1. ร่างกายมีการเจริญเติบโตและพฒันาการสมกบัวยัของตน เช่น มีน ้ าหนกัและส่วนสูงอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานของบุคคลในวยัเดียวกนั เป็นตน้ 

2. สภาพร่างกายทัว่ไปสะอาดและสมบูรณ์ มีหนา้ตาสดใสและร่าเริงเบิกบานอยูเ่สมอไม่วา่  จะ
อยูค่นเดียวหรืออยูต่่อหนา้คนอ่ืน 

3. ร่างกายมีความแขง็แรงเพียงพอท่ีจะด าเนินงาน ตามภารกิจในชีวติประจ าวนัไดร้วมทั้ง       มี
ความสามารถในการเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งกระฉบักระเฉงคล่องแคล่ว 

4. มีความรู้สึกอยากรับประทานอาหาร มีสุขนิสัยท่ีดีในการรับประทานอาหารและ              ไม่
รับประทานอาหารพร ่ าเพร่ือ 
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5. ร่างกายปราศจากความทุพพลภาพ รวมทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ พร้อมทั้งยงัมีความ
ตา้นทานโรคดีอีกดว้ย 

6. มีจิตใจแจ่มใส มีอารมณ์สดช่ืนมัน่คง และมองโลกในแง่ดีอยูเ่สมอ 
7. มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน อยู่กบัการด าเนินชีวิต แมจ้ะเหน็ดเหน่ือยจากหน้าท่ีการงาน

บา้ง ก็ไม่รู้สึกทอ้แท ้
8. สามารถพกัผ่อนและนอนหลบัได้อย่างเพียงพอ หลงัจากต่ืนนอนแล้วจะรู้สึกสดช่ืนและ

กระปร้ีกระเปร่า 
9. รู้จกัยอมรับขอ้บกพร่องของตนเอง และมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนฝงูไดอ้ยา่งราบร่ืน 
10.   ตั้งความมุ่งหมายในชีวิตไวอ้ย่างเหมาะสม และพร้อมเสมอ ท่ีจะเผชิญกบัอุปสรรคหรือ

ความยุง่ยากในชีวติไดอ้ยา่งไม่วติกกงัวล 

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค 

การส่งเสริมสุขภาพ 
ในปี พ.ศ. 2520 องคก์ารอนามยัโลกไดจ้ดัให้มีการประชุมเพื่อสนบัสนุนเป้าหมายสุขภาพดี

ถว้นหน้า (Health For All) ข้ึนและต่อมามีการประชุมนานาชาติเร่ือง ‚ การสาธารณสุขมูลฐาน‛ 
(Primary Health Care) จดัโดยกองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ (The United Nations 
Children’s Fund) ร่วมกบัองคก์ารอนามยัโลก (WHO: World Health Organization) ณ กรุงอลัมาอะตา 
ประเทศ คาซคัสถานในปี พ.ศ. 2521 จากการประชุมในคร้ังน้ีงานส่งเสริมสุขภาพหรืออีกนยัหน่ึง ‚การ
สาธารณสุขยุคใหม่ ‚ (New Public Health)ไดเ้ร่ิมตน้พร้อมกบัค าประกาศเจตนารมณ์จากการประชุมท่ี
ตระหนกัวา่สุขภาพดีเป็นเป้าหมายพื้นฐานทางสังคมและไดก้ าหนดนโยบายสุขภาพใหม่โดยเนน้การมี
ส่วนร่วมของประชาชนความร่วมมือระหว่างภาคต่าง ๆ ของสังคมโดยมีการสาธารณสุขมูลฐานเป็น
พื้นฐาน 

ต่อมาเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ไดมี้การประชุมนานาชาติเร่ือง ‚การส่งเสริมสุขภาพ‛ 
(Health Promotion) ข้ีนเป็นคร้ังแรก ณ กรุงออตตาวาประเทศแคนนาดา ในการประชุมคร้ังน้ีไดมี้การ
ประกาศ ‚กฎบตัรออตตาวาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ‛ (Ottawa Charter for Health Promotion) (พิศมยั
จนัทรวมิล, 2541) วา่ดว้ยยทุธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ดงัน้ี 

1.  การสร้างนโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ (Build Healthy Public) นโยบายส่งเสริมสุขภาพ
มีวิธีการท่ีหลากหลายแต่สอดคลอ้งสนบัสนุนกนัโดยผูก้  าหนดนโยบายจะตอ้งค านึงถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดข้ึนต่อสุขภาพเป็นส าคญั 

2.  การสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อสุขภาพ (Create Supportive Environment) ส่งเสริมให้
คนและส่ิงแวดล้อมอยู่ร่วมกนัอย่างเก้ือกูลและสมดุล ถือว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทัว่โลก     
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เป็นภารกิจร่วมกนัของประชากรโลกเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตการท างานการพกัผ่อนให้มี      
สุขภาวะท่ีดีและปลอดภยัโดยไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

3.  การเสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง (Strengthen Community Action) เป็นการ
สนบัสนุนให้ชุมชนพึ่งตนเองไดโ้ดยชุมชนเป็นผูต้ดัสินใจและจดัการมีการระดมทรัพยากร และวตัถุ
ภายในชุมชนทั้งน้ีชุมชนจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลข่าวสารโอกาสการเรียนรู้และแหล่งทุนสนบัสนุน 

4.  การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop Personal Skills) การส่งเสริมสุขภาพโดยการ
สนับสนุนในเร่ืองการพฒันาบุคคลและสังคมด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารการศึกษาเพื่อสุขภาพและ       
การเสริมทกัษะชีวติในการจดัการท่ีดีเพื่อป้องกนัและควบคุมสุขภาพของตน 

5.  การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ (Reorient Health Services) การจดัระบบบริการ
สาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบุคคลชุมชน และบุคลากร
สาธารณสุขสถาบนับริการสาธารณสุขและรัฐบาลซ่ึงจะต้องท างานร่วมกนัเพื่อมุ่งไปสู่สุขภาพของ
ประชาชนในการปรับเปล่ียนบริการสาธารณสุขจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในด้านการวิจัยทาง
สาธารณสุขหลกัสูตรการฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุขสาขาต่างๆ เพื่อปรับเปล่ียนเจตคติโดยมองปัญหา
ของปัจเจกบุคคลไปสู่การมองปัญหาในองคร์วม 

ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพ 

มีผูใ้หค้  านิยามการส่งเสริมสุขภาพเก่ียวกบัไวห้ลากความหมาย ดงัน้ี 
โอ ดอนเนลล์ (O’ Donnell) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่การส่งเสริมสุขภาพหมายถึงวิทยาศาสตร์

และศิลปะในการช่วยให้ประชาชนเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตไปสู่สภาวะ (Edelman and Mandle. 1994:  
citing O’ Donnell. 1987. Definition of Health Promotion) 

ครูเตอร์ และดีวอร์(Kreuter and Devore) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่าการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง
กระบวนการสนับสนุนด้านสุขภาพโดยให้บุคคลครอบครัว ชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐร่วมมือ
ปฏิบติั เพื่อการมีสุขภาพท่ีดี (Edelman and Mandle. 1994: citing Kreuter and Devore.1980. 
Reinforcing of the Health Promotion.) 

สุรเกียรติ อาชานานุภาพ (2541) ได้ให้ความหมายไวว้่าการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง
กระบวนการส่งเสริมใหป้ระชาชนเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและพฒันาสุขภาพของตนเอง 

กฎบตัรออตตาวา ไดบ้่งช้ีกลยุทธ์พื้นฐานท่ีส าคญั 3 ประการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพคือให้เกิด
กระบวนการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพใหค้รบถว้นสมบูรณ์ คือ 

1. การช้ีน า (Advocacy) 
 ด้านสุขภาพเพื่อสร้างสภาวะหรือปัจจยัท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ ปัจจยัต่างๆ   ทั้งทางการเมือง

เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม พฤติกรรมและชีววิทยามีผลกระทบทั้งทางสนบัสนุนและบัน่
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ทอนสุขภาพกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมุ่งท่ีจะช่วยใหเ้ง่ือนไขเหล่าน้ีเป็นไปในทางสนบัสนุนโดยการช้ีน า
เร่ืองสุขภาพ 

2. การเพิม่ความสามารถ (Enabling)  
ให้คนเราทุกคนบรรลุถึงศกัยภาพสูงสุดด้านสุขภาพ     และบรรลุความเสมอภาคทาง

สุขภาพลดขอ้แตกต่างทางสภาวะสุขภาพ และสร้างความมัน่ใจวา่ ทุกคนจะมีโอกาสและทรัพยากรต่างๆ
ท่ีเท่าเทียมกนั เพื่อเพิ่มความสามารถของทุกคนใหมี้สุขภาพดีท่ีสุด 

3. การไกล่เกลีย่ (Mediating)  
งานส่งเสริมสุขภาพจ าเป็นตอ้งอาศยักิจกรรมอนัเกิดจาก        ความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดของ

ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการส่งเสริมสุขภาพไดแ้จกแจงกลุ่มกิจกรรมท่ีส าคญั 5 ประการท่ีก าหนดให้
ตอบสนองกลยทุธ์ดงักล่าวขา้งตน้ดงัน้ี 

        3.1  สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ 
           3.2  สร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ 
           3.3  เสริมสร้างกิจกรรมชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
           3.4  การพฒันาทกัษะส่วนบุคคล 
           3.5  การปรับเปล่ียนบริการสาธารณสุข 

การจัดบริการสุขภาพท่ีผ่านมามุ่งเน้นด้านการรักษาพยาบาลเพื่อแก้ปัญหาความเจ็บป่วย          
ลดความพิการซ่ึงตอ้งเสียค่าใช้จ่ายสูงเพราะตอ้งอาศยัวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีมีราคาแพงมากข้ึน      
ท าให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศต่างๆ ทั่วโลกสูงข้ึนอย่างรวดเร็วแต่กลับได้ผลตอบแทน        
ดา้นสุขภาพต ่าส าหรับประเทศไทยก็ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการส่งเสริมสุขภาพเป็นอยา่งยิ่งดงั เช่น
สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส .) กระทรวงสาธารณสุขได้จดัประชุมใหญ่เร่ืองการส่งเสริม
สุขภาพเม่ือวนัท่ี6 – 8 พฤษภาคม 2541 ในการน้ีไดมี้การผลิตเอกสารเก่ียวกบัสุขภาพจ านวนมาก            
มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากหลายวชิาชีพสาระส าคญัของการประชุม คือ "สุขภาพไม่ไดส้ร้างในโรงพยาบาล‛  
 

การป้องกนัโรค 
 

การป้องกันโรค หมายถึงการขจัดหรือยบัย ั้งพัฒนาการของโรครวมถึงการประเมินและ          
การรักษาเฉพาะเพื่อจดัความกา้วหนา้ของโรคในทุกระยะ 

การป้องกนัโรคแบ่งไดเ้ป็น 3 ดบัดงัน้ี 
1.  การป้องกนัโรคระดับแรก (Primary Prevention) หมายถึง การป้องกนัโรคในระยะท่ียงัไม่

มีโรคเกิดข้ึนโดยการก าจดัหรือลดสาเหตุท่ีท าให้เกิดโรคเพื่อป้องกนัมิให้เกิดอาการของโรคโดยรวมถึง
การส่งเสริมสุขภาพโดยทัว่ไปรวมถึงการปกป้องและต่อตา้นการเกิดเฉพาะโรคไดแ้ก่ การให้สุขศึกษา
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การรับประทานอาหารเหมาะสมตามวยัการพฒันาบุคลิกภาพ การท างาน การพกัผ่อนและนนัทนาการ
อยา่งเหมาะสมการไดรั้บค าปรึกษากบัการแต่งงานและเร่ืองเพศการคดักรองพนัธุกรรมการตรวจสุขภาพ 

2. การป้องกันโรคระดับที่สอง (Secondary Prevention) หมายถึง เป็นการป้องกนัโรค 
เม่ือโรคได้เกิดข้ึนแล้วเพื่อลดความรุนแรงของโรคลงป้องกันการแพร่กระจายของโรคลดเวลาการ
เจ็บป่วยและ    ลดระยะการติดต่อของโรครวมถึงการไดรั้บการวินิจฉยัในระยะแรกของโรคและไดรั้บ
การรักษาทนัท่วงทีความรุนแรงของโรคท่ีเป็นมีระยะเวลาสั้นสามารถกลบัสู่สภาวะของการมีสุขภาพดี
ไดอ้ย่างรวดเร็วตวัอย่างเช่นการตรวจคดักรองวณัโรคการตรวจหาค่าสารพิษตกคา้งในเลือด การตรวจ
คดักรองมะเร็งปากมดลูก 

3. การป้องกนัโรคระดับที่สาม (Tertiary Prevention) เป็นการป้องกนัโรคหลงัจากมีการ
แสดงอาการเจ็บป่วยออกมาแลว้ (Stage of Advanced or Clinical Disease) การป้องกนัโรคขั้นน้ีเป็นการ
ช่วยลดอาการข้างเคียงของโรคลดอาการเจ็บป่วยและการตาย รวมถึงป้องกันการเกิดความพิการ
จุดประสงคก์็คือให้กลบัสู่สังคมไดอ้ยา่งมีคุณค่าโดยนบัวา่เส่ียงอนัตรายและไดผ้ลนอ้ยกวา่การป้องกนั
ใน 2 ระดบัแรกเพราะมีความส้ินเปลืองเวลา ค่าใชจ่้ายไปในการป้อง-กนัโรคในระดบัน้ีมาก 
 
การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพทีจ่ าเป็นส าหรับชีวติตามแนวทางสุขบัญญตัิแห่งชาต ิ
       

การท่ีจะท าให้แต่ละบุคคลมีสุขภาพท่ีดีและสามารถเผยแพร่ความรู้ดา้นสุขภาพไปสู่บุคคลอ่ืน
ไดน้ั้นพอจะสรุปไดด้งัน้ี 

To Improve หมายถึง เราตอ้งส ารวจพฤติกรรมของเราก่อนวา่มีพฤติกรรมใดบา้งท่ีไม่ ถูกตอ้ง
ไม่ส่งเสริมให้ตัวเรามีสุขภาพดีเม่ือพบแล้วต้องรีบด า เนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องทันที 
    To Practice หมายถึง เราต้องหมั่นลงมือปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้องส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อ 
สุขภาพอยู่สม ่าเสมอและกระท าจนเป็นสุขนิสัยหรือเป็นพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) 
    To Maintainหมายถึง เราตอ้งหมัน่รักษาท าส่ิงท่ีดีส่ิงท่ีถูกตอ้งต่อสุขภาพไวอ้ยู่เสมอไม่ให้สูญ
หายไปหรือลดลงไป 

To Promote หมายถึง เม่ือเราไดก้ระท าตามขั้นตอนต่างๆท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ก็จะท าให้ตวัเรา
เป็นบุคคลท่ีมีสุขภาพดีสามารถเป็นตน้แบบให้ผูอ่ื้นปฏิบติัตามไดแ้ละน าเหตุท่ีดีท่ีถูกตอ้งต่อสุขภาพให้
มากยิง่ๆ ข้ึนและสามารถเผยแพร่ส่ิงท่ีถูกตอ้งต่อสุขภาพไปสู่บุคคลอ่ืนต่อๆ ไปได ้

การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีจ าเป็นส าหรับชีวิตตามแนวทางสุขบญัญติัแห่งชาติการมี
สุขภาพดีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจมีชีวิตอยู่ในสังคมอยา่งเป็นสุขเป็นความตอ้งการจ าเป็นพื้นฐาน
ของชีวิตท่ีคนเราทุกคนสามารถแสวงหาได้การท่ีเราจะมีสุขภาพท่ีดีไดน้ั้นเราจะตอ้งแสวงหามาด้วย
ตวัเองไม่มีผูใ้ดจะปฏิบติัแทนเราไดด้งันั้นสุขบญัญติั คือขอ้ก าหนดท่ีประชาชนทุกคนควรปฏิบติัอย่าง
สม ่าเสมอจนเป็นสุขนิสัยเพื่อใหมี้สุขภาพดีทั้งทางร่างกายจิตใจ จิตวญิญาณ และสังคม 
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สุขบัญญตัิ 10 ประการ มีดังนี ้
1. ดูแลรักษาและของใชใ้หส้ะอาด 
2. รักษาฟันใหแ้ขง็แรงและแปรงฟันทุกวนัอยา่งถูกตอ้ง 
3. ลา้งมือใหส้ะอาดก่อนกินอาหารและหลงัการขบัถ่าย 
4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอนัตรายและหลีกเล่ียงอาหารรสจดัสีฉูดฉาด 
5. งดบุหร่ี สุรา สารเสพยติ์ด การพนนัและการส าส่อนทางเพศ 
6. สร้างความสัมพนัธ์ในครอบครัวใหอ้บอุ่น 
7. ป้องกนัอุบติัภยัดว้ยการไม่ประมาท 
8. ออกก าลงักายสม ่าเสมอและตรวจสุขภาพประจ าปี 
9. ท าจิตใจใหร่้าเริงแจ่มใสอยูเ่สมอ 
10. มีส านึกต่อส่วนรวมรวมสร้างสรรคส์ังคม 
ดงันั้นจะเห็นไดว้า่หากเราไดฝึ้กฝนและปฏิบติัตามสุขบญัญติั 10 ประการอยา่งต่อเน่ืองจนเป็น

สุขนิสัยแลว้จะช่วยน าไปสู่การมีสุขภาพท่ีดีตามท่ีพึงปรารถนา 

ค าศัพท์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภาพ 
1. สุขปฏิบัติ  หมายถึง  ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีคนกระท าหรือปฏิบติัเก่ียวกบัสุขภาพและสวสัดิการ

โดยมีความมุ่งหมาย  เพื่อให้ตนเองเกิดสุขภาพและสวสัดิการท่ีดี  เช่น  การไปพบแพทยเ์ม่ือรู้สึกไม่
สบาย    การสร้างภูมิคุม้กนัโรค  การปฏิบติัตาม กฎจราจร เป็นตน้ 

2. สุขนิสัย  หมายถึง  นิสัยท่ีก่อให้เกิดสุขลักษณะ  อนัเป็นผลช่วยให้บุคคลมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิต  เช่น  มีความสะอาด  ปราศจากโรคมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม น่าช่ืนชมและมี
ความปลอดภยัไม่เส่ียงต่ออุบติัเหตุ หรืออุบติัภยัทั้งหลาย  

3. สุขลักษณะ หมายถึง ลกัษณะ 3 ประการท่ีท าให้คนเรามีความสุข และมีสุขภาพดี ได้แก่ 
ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภยั 

4. การสุขาภิบาล หมายถึง การควบคุมองคป์ระกอบต่างๆท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพของ 
มนุษยซ่ึ์งท าให้หรืออาจท าให้เกิดเป็นพิษเป็นภยัต่อการมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ต่อการเจริญเติบโตและต่อ
การด ารงชีวติท่ีปลอดภยัของมนุษย ์

5. การสาธารณสุขหมายถึง การป้องกนัและรักษาโรคท านุบ ารุงให้ประชาชนมีสุขภาพและ
พลานามยัดี มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจสังคมใดจะเจริญรุ่งเรืองกา้วหน้าได ้จ  าเป็นตอ้ง      
มีพลเมืองท่ีมีสุขภาพอนามยัดีอนัเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาประเทศ จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัให้มีการ
พฒันาสาธารณสุขข้ึนการสาธารณสุขมีความส าคญัทั้งต่อตวับุคคลและสังคม 
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บทสรุป 
 

‚สุขภาพ‛ หมายถึงสภาวะแห่งความสมบูรณ์ของมนุษย ์ทั้งทางดา้นร่างกาย ทางจิตวิญญาณ 
ทางปัญญา รวมทั้งการด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข มีความเช่ือมโยงกนัเป็นองคร์วมอยา่ง
สมดุล และมิไดห้มายความเฉพาะเพียงแต่การปราศจากโรคหรือทุพพลภาพเท่านั้น  

ความส าคญัของสุขภาพคือ สุขภาพเป็นรากฐานท่ีส าคญัของชีวิตเป็นวิถีแห่งชีวิต และเป็น
พื้นฐานของการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ประการคือ องค์ประกอบดา้น   
ตวับุคคล ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นระบบการจดับริการสาธารณสุขและการบริการสุขภาพ 

การท่ีบุคคล ครอบครัว และชุมชนจะด ารงไว้ซ่ึงความมีสุขภาวะนั้น จะต้องมีกระบวนการ     
ในการส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและพัฒนาสุขภาพของตนเองและ             
ของส่วนรวม  ซ่ึงไดมี้การประกาศในกฎบตัรออตตาวาเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ‛ (Ottawa Charter for 
Health Promotion) ว่าด้วยยุทธศาสตร์ 5 ขอ้ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ คือ การสร้างนโยบาย
สาธารณสุขเพื่อสุขภาพ การสร้างสรรค์ส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพการเสริมสร้างกิจกรรมชุมชน        
ให้เขม้แข็งการพฒันาทกัษะส่วนบุคคล และการปรับเปล่ียนระบบบริการสุขภาพ โดยอาศยักลยุทธ์
พื้นฐาน 3 ประการคือ การช้ีน า การเพิ่มความสามารถ และการไกล่เกล่ีย 

ทั้งน้ี แต่ละบุคคลสามารถสร้างเสริมสุขภาพไดอ้ยา่งง่ายโดยการปฏิบติัตามแนวทางสุขบญัญติั
แห่งชาติ 10 ประการ 
 
ค าถามท้ายบท 
 

1. จงบอกความหมายของค าวา่สุขภาพ 
2. สุขภาพในปัจจุบนั มีองคป์ระกอบอยูก่ี่ส่วน อะไรบา้งจงอธิบาย 
3. ภาวะสุขภาพมีความส าคญัอยา่งไร 
4. องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพมีอะไรบา้ง จงอธิบาย 
5. นกัศึกษาจะมีวธีิการอยา่งไรในการดูแลสุขภาพอยา่งถูกตอ้ง 
6. การมีสุขภาพดีใหผ้ลอยา่งไรกบันกัศึกษาไดบ้า้ง 
7. วธีิการปฏิบติัเพื่อสุขภาพในชีวติประจ าวนัจะท าไดอ้ยา่งไรบา้ง 
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แผนการบริหารการสอนประจ าบทที ่2 
พฤติกรรมสุขภาพ 

 
หัวข้อเนือ้หา 

1.  ความหมายพฤติกรรมสุขภาพ  
2.  แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพ 
3.  รูปแบบของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 
4.  ประเภทของพฤติกรรมสุขภาพ 
5.  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ 
6.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมสุขภาพกบัการเกิดโรค 

6.1  โรคและการเจบ็ป่วยท่ีแบ่งตามลกัษณะของพฤติกรรมสุขภาพ 
      6.2  พฤติกรรมสุขภาพท่ีควรปฏิบติัเพื่อส่งเสริมและป้องกนัโรค 
7.  บทสรุป 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  เพื่อใหส้ามารถบอกความหมายและความส าคญัของพฤติกรรมสุขภาพได ้

 2.  เพื่อใหส้ามารถบอกองคป์ระกอบของพฤติกรรมสุขภาพได ้
 3.  เพื่อใหเ้ขา้ใจรูปแบบการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพได ้ 

4.  เพื่อใหส้ามารถบอกความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมสุขภาพดบัการเกิดโรคได ้

วธีิการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 
1.   ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารประกอบการสอน 
2.   ฟังค าบรรยาย 
3.   ซกัถามและอภิปรายผลจากการแบ่งกลุ่มยอ่ย 
4.   ตอบค าถามทา้ยบท 

ส่ือการเรียนการสอน 
1.   เอกสารประกอบการสอน 

 2.   ใช ้Powerpoint 
 3.   ตวัอยา่งหรือภาพประกอบ 
การวดัและประเมินผล 

1.  สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการอภิปรายกลุ่ม ความตั้งใจในการฟังค าบรรยาย
และการมีส่วนร่วมในการกิจกรรมต่างๆ และจากการตอบค าถามทา้ยบท 
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บทที ่2 
พฤติกรรมสุขภาพ  

 
อาจารยสุ์เนตรา นุ่นลอย 

 
  ในปัจจุบนัน้ี จะเห็นได้ว่า ปัญหาสุขภาพโดยส่วนใหญ่เกิดจากการกระท าของบุคคล         
ท่ีแสดงออกมาในการด ารงชีวิต โดยความแตกต่างของการกระท าของบุคคลนั้น มาจากปัจจยัหรือ
องค์ประกอบต่างๆ เช่น ด้านตัวบุคคล ได้แก่ ความคิด ความเช่ือ ด้านสภาวะแวดล้อม หรือ         
ด้านระบบสาธารณสุข ดงันั้น การท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีได้นั้น จ าเป็นตอ้งมีความรู้
ความเข้าใจ ในเร่ืองความหมาย ความส าคญั ประเภท ปัจจยั รวมทั้งวิธีการต่างๆ เพื่อจะน ามา
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของแต่ละบุคคลใหเ้กิดผลดีต่อสุขภาพ ดงัเน้ือหาต่อไปน้ี 
 
ความหมายพฤติกรรมสุขภาพ  
 

 พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) มีความหมายและเก่ียวขอ้งกบัค า คือ พฤติกรรม 
(Behavior) และสุขภาพ (Health) ซ่ึงตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ปี 2550  ได้ให้ความหมายของ
สุขภาพ ว่า หมายถึง ภาวะของมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม 
เช่ือมโยงกนัเป็นองคร์วมอยา่งสมดุล ทั้งน้ีโดยมีแผนภูมิท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยงของสุขภาวะท่ีเป็น
องค์รวม ส่วนพฤติกรรมนั้ น หมายถึง อาการ บทบาท ลีลา ท่าที ความประพฤติ การกระท า             
ท่ีแสดงออกให้ปรากฏได้ด้วยประสาทสัมผสัทั้งห้า คือ ตา ปาก จมูก หูและผิวกาย หรือวดัด้วย
เคร่ืองมือ (กนัยา สุวรรณแสง, 2536) 

 โดยรูปแบบพฤติกรรมสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (ณรงค ์เส็งประชา, 2528) ไดแ้ก่ 
1.  พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนแล้วสามารถสังเกตได้

โดยตรงดว้ยประสาทสัมผสั เช่น การกิน การเดิน การนัง่ หรือการแสดงการเคล่ือนไหวต่างๆ  
2.  พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในใจของบุคคล      

ซ่ึงบุคคลอ่ืนไม่สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง แต่สามารถรับรู้หรือทราบไดว้่ามีพฤติกรรมนั้นเกิดข้ึน
โดยอาศยัเคร่ืองมือต่างๆช่วยวดัหรือสังเกต เช่น ความคิด ทศันคติ ค่านิยม 

สรุปแล้ว พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง  การเปล่ียนแปลงทางด้านท่ีเก่ียวกับสุขภาพ              
ซ่ึงเกิดข้ึนทั้งภายใน และภายนอก รวมถึงการปฏิบติัท่ีสังเกตไดแ้ละการเปล่ียนแปลงในท่ีสังเกต
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ไม่ได ้แต่สามารถวดัไดว้า่เกิดข้ึนโดยอาศยัความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติ และการปฏิบติัตนทางสุขภาพ
ท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งเหมาะสม 

 
แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมสุขภาพ 
 
 ค าว่า พฤติกรรมสุขภาพ  มีความหมายครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมการป้องกันโรค  
พฤติกรรมเม่ือเจ็บป่วย  และพฤติกรรมบทบาทผูป่้วย  หากจะพิจารณาไปถึงองค์ประกอบของ
พฤติกรรมสุขภาพ บลูม (Bloom, 1975) ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน (ภาพท่ี 2.1) คือ 

1. พฤติกรรมดา้นพุทธศึกษา (Cognitive Domain)   หรือพฤติกรรมดา้นความรู้พฤติกรรม
ดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบัการรู้-การจ า ขอ้เท็จจริงต่างๆ รวมทั้งการพฒันาความสามารถและทกัษะทาง
สติปัญญา การใชว้จิารณญาณเพื่อประกอบการ 

2.  พฤติกรรมดา้นเจตคติ ( Affective Domain) หมายถึง ความสนใจ ความรู้สึก ท่าที ความชอบ
ไม่ชอบ การใหคุ้ณค่า หรือปรับปรุงค่านิยมท่ียึดถืออยู ่เป็นการเกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคล  

3.  พฤติกรรมดา้นการปฏิบติั (Psychomotor  Domain) เป็นพฤติกรรมท่ีใชค้วามสามารถ  
ในการแสดงออกทางร่างกาย  ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติ ท่ีอาจแสดงออกในสถานการณ์หน่ึง               
และสังเกตเห็นหรืออาจเป็นพฤติกรรมท่ีล่าช้า  คือ  บุคคลยงัไม่ได้ปฏิบติั  แต่คาดคะเนว่าอาจจะ
ปฏิบติัในโอกาสต่อไปพฤติกรรมชั้นน้ี  เป็นพฤติกรรมขั้นสุดท้ายซ่ึงต้องอาศยัพฤติกรรมด้าน     
พุทธิศึกษา  คือ  ความรู้  กบัพฤติกรรมดา้นเจตคติ  เป็นส่วนประกอบ  กระบวนการท่ีก่อให้เกิด
พฤติกรรมด้านการปฏิบัติน้ี  ต้องอาศัยเวลาและการตัดสินใจหลายขั้นตอน  เป็นพฤติกรรม             
ท่ีสามารถประเมินผลได้ง่าย  แต่กระบวนการท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมต้องอาศยัเวลา  และการ
ตดัสินใจหลายขั้นตอน  ในทางสุขภาพอนามยัถือวา่พฤติกรรมดา้นปฏิบติัของบุคคลเป็นเป้าหมาย
ขั้นสุดทา้ย  ท่ีช่วยใหบุ้คคลมีสุขภาพอนามยัดี 
 ลกัษณะของพฤติกรรมสุขภาพ สามารถแบ่งออกได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

  1. พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์หรือพฤติกรรมเชิงบวก (Positive Behavior) หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีบุคคลปฏิบติัแลว้ส่งผลดีต่อสุขภาพของบุคคลนั้นเอง เป็นพฤติกรรมท่ีควรส่งเสริมให้
บุคคลปฏิบติัต่อไปและควรปฏิบติัใหดี้ข้ึน เช่น การออกก าลงักาย การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 
เป็นตน้ 

 2.  พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์หรือพฤติกรรมเชิงลบหรือพฤติกรรมเส่ียง (Negative 
Behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลปฏิบติัแลว้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ ท าให้เกิดปัญหาสุขภาพ



-21- 
 

หรือโรค เป็นพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ เช่น การสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา การรับประทานอาหาร
จ าพวกแป้งหรือไขมนัมากเกินความจ าเป็น การรับประทานอาหารท่ีปรุงไม่สุก เป็นตน้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.1  กรอบแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพ  
(ท่ีมา: ธนวรรธน์ อ่ิมสมบูรณ์, 2539) 
 
รูปแบบของการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมสุขภาพ 
 

แนวคิดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพนั้น  มีพื้นฐานมาจากความคิดทางดา้นจิตวิทยา
การเรียนรู้  ธรรมชาติของมนุษย ์ ตลอดจนทฤษฏีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  ตามความคิดของ Kelman 
เก่ียวกบักระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในสังคมของบุคคลนั้นเช่ือว่า  มีการเปล่ียนแปลงอยู ่ 3  ลกัษณะ  
คือ  การเปล่ียนแปลงโดยการถูกบงัคบั  การเปล่ียนแปลงโดยการเลียนแบบ  และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจาก
ความตอ้งท่ีอยากจะเปล่ียน  เน่ืองจากเห็นความส าคญัของส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลงนั้น ๆ   โดยทัว่ไปแลว้การใช้
วธีิการหลาย ๆ  อยา่งจะช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดดี้กวา่การใชว้ธีิการเพียงอยา่งเดียว 

พฤติกรรมสุขภาพ 
     -พุทธิพิสัย 
     -เจตพิสัย 
    - ทกัษะพิสัย 

พฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีเหมาะสม 

มีผลดีต่อสุขภาพ 

พฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีไม่เหมาะสม 

มีผลเสียต่อสุขภาพ 

การกระท าท่ีเป็น
ผลดีต่อสุขภาพ 

การไม่กระท าท่ีเป็น
ผลเสียต่อสุขภาพ 

การกระท าท่ีเป็น
ผลเสียต่อสุขภาพ 

การไม่กระท าท่ีเป็น
ผลดีต่อสุขภาพ 

การกระท าดว้ยจิตส านึก 

การกระท าตามค าแนะน า 

การกระท าตามกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั เง่ือนไข 

ค านิยม 

เจตคติ 

ความรู้ 
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1.  การเปลีย่นแปลงเพราะถูกบังคับ (Compliance)  
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในลกัษณะน้ี ก็เพราะบุคคลถูกสังคม หรือกลุ่มของบุคคลบงัคบั

ใหเ้ปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้น ถา้ไม่เปล่ียนแปลงก็จะถูกลงโทษ แต่ในขณะเดียวกนั ถา้เปล่ียนแปลง
ก็จะได้รับรางวลัจากสังคม การเปล่ียนแปลงในลกัษณะน้ีจึงข้ึน อยู่กบัอิทธิพลของรางวลัและ     
การลงโทษมาก ในสังคมจะมีการบงัคบัให้สมาชิกตอ้งมีการเปล่ียนแปลงไปตามแนวทางท่ีสังคม
ก าหนดให้มี โครงการออกกฎหมาย ขอ้บงัคบั เช่นกฎหมายบงัคบัให้บุคคลตอ้งแจง้เกิด แจง้ตาย  
เม่ือมีคนเกิดก็ต้องไปรับการฉีดวคัซีนป้องกันการระบาดของโรคตามท่ีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
ก าหนด บุคคลท่ีเคยบว้นน ้ าลายทัว่ไปในบริเวณบา้น หรือชอบทิ้งขยะทัว่ไปในบา้นของตนเอง     
จะแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นในท่ีสาธารณะไม่ได ้เพราะมีกฎหมายบงัคบั ตอ้งบงัคบัให้คนนั้นเปล่ียน
พฤติกรรมน าเอาขยะไปทิ้งในถงั เป็นตน้ 

2. การเปลีย่นแปลงเพราะการเอาแบบอย่าง (Identification)  
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแบบน้ีก็โดยท่ีบุคคลนั้นมองเห็นพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนวา่เป็น

ส่ิงท่ีดี ตนเองตอ้งการเลียนแบบโดยคิดว่าตวัเองควรมีพฤติกรรมเหมือนบุคคลนั้น ซ่ึงอาจจะเป็น
บิดามารดา อาจารย ์ดาราภาพยนตร์ นกัการเมือง ภิกษุสงฆ์ ฯลฯ เด็กท่ีมีบิดาชอบแต่งตวัเรียบร้อย 
เป็นระเบียบทุกวนัก่อนออกจากบา้นไปท างาน เด็กก็อาจจะเลียนแบบพฤติกรรมของบิดาไดโ้ดย     
มีพฤติกรรมเหมือนบิดาในเร่ืองการแต่งตวั เด็กวยัรุ่นท่ีเห็นดาราภาพยนตร์แต่งตวัสวย ๆ          
เปล่ียนเส้ือผา้ตามสมยันิยม ท่าทางการแสดงออกเป็นไปอยา่งน่าสนใจ ดึงดูดใจ เด็กวยัรุ่นก็อาจ
แสดงพฤติกรรมของตนเอง เลียนแบบพฤติกรรมของดาราภาพยนตร์ ท่ีตนเองชอบได้                   
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  น้ีอาจเป็นไปชั่วระยะหน่ึง หรืออาจถาวรก็ได้ ถ้าบุคคลอ่ืน                
เป็นแบบอย่างของตนเองเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปรูปอ่ืน บุคคลก็อาจเปล่ียนแปลงพฤติกรรม      
ใหเ้หมือนกบัพฤติกรรมใหม่นั้น หรือไม่ก็อาจจะเกิดพฤติกรรมนั้น แลว้พฒันาพฤติกรรมใหม่ข้ึนมา
ตามบุคคลอ่ืนท่ีตนเองชอบ 

3. การเปลีย่นแปลงเพราะยอมรับว่าเป็นส่ิงทีด่ี (Internalization)  
การเปล่ียนแปลงแบบน้ีเกิดข้ึน เน่ืองจากบุคคลได้ยอมรับ และรู้สึกด้วยตนเองว่า             

การเปล่ียนแปลงนั้นเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นส่ิงท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เป็นส่ิงท่ีตรงกบัแนวความคิด 
และค่านิยมของตนเองท่ียดึถืออยู ่หรืออาจมองเห็นวา่การเปล่ียนแปลงนั้นสามารถแกไ้ขปัญหาของ
ตนเองได ้ ตวัอยา่งการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมแบบน้ีเห็นไดจ้ากบุคคลบางคนชอบศึกษาเล่าเรียน 
ชอบอ่านหนงัสือจนเป็นนิสัย เพราะการอ่านหนงัสือท าให้เกิดความรู้ เกิดแนวความคิดกวา้งขวาง 
สามารถน าไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการพดูคุยกบับุคคลอ่ืนๆ ไดห้รือบุคคลบางคนอาสาท าประโยชน์
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ช่วยเหลือบุคคลอ่ืน และสังคมอยูต่ลอดเวลา เพราะมองเห็นว่าการกระท าแบบนั้นเป็นท่ีถูกตอ้ง     
เขา้กบัค่านิยมของตนเองท่ีมีอยู ่

 
ประเภทของพฤติกรรมสุขภาพ 
 
 สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 4 ประเภท (ภาพท่ี 2.3) 

1. พฤติกรรมการเจ็บป่วยหรือพฤติกรรมการรักษาโรค 
 เป็นการแสดงออกหรือการกระท าของบุคคล ท่ีแสดงออกเม่ือเจบ็ป่วยหรือความผดิปกติของร่างกาย จิตใจ 

หรือสังคมเกิดข้ึน ซ่ึงข้ึนอยู่กับองค์ประกอบ คือ ความรู้เก่ียวกับสาเหตุของโรค  ค่านิยมความเช่ือดั้ งเดิม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี สถานบริการสาธารณสุขท่ีมีในชุมชน โดยมีการศึกษา แลว้ถามวา่พฤติกรรมการเจ็บป่วย
นั้น ประชาชนหรือบุคคลต่างๆ  จะมีพฤติกรรมในการรักษาโรคต่างกนั ดว้ยสาเหตุใหญ่ 2 สาเหตุ คือ อาการเจ็บป่วย
ท่ีต่างกนัและคนต่างกลุ่มต่างเช้ือชาติเผ่าพนัธ์ุ จะเลือกใช้วิธีการรักษาพยาบาลต่างกนั ตวัอย่างพฤติกรรมการ
เจ็บป่วยหรือพฤติกรรมการรักษาโรค ไดแ้ก่ การไปรับบริการของสถานบริการทางสาธารณสุข เช่น สถานีอนามยั 
คลินิก โรงพยาบาล การเช่ือไสยศาสตร์ เช่น หมอกลางบา้น หมอเวทมนต ์หมอเป่า  หมอยา รักษาตวัเอง หรือปล่อยไว้
เฉยๆ  ใหห้ายเอง เป็นตน้ 

 
   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 2.2   แนวทางในการปฏิบติัตวัเม่ือมีการเจบ็ป่วย  
(ท่ีมา: ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2526) 

เม่ือมีการเจบ็ป่วย  หรือ มีสถานะทางสุขภาพไม่สมบูรณ์ 

ไปรับบริการท่ี 

เอกชน              
-ร้านขายยา         
-คลินิกเอกชน      
-โรงพยาบาล
เอกชน 

รัฐ                
-โรงพยาบาล     
ของรัฐ 

ไสยศาสตร์          
-หมอกลางบา้น          
-หมอเวทมนตร์ 
-หมอเป่า 

สถานทีท่ัว่ไป     
-บุคคลท่ีท าตวั
เป็นแพทย ์

อืน่ๆ                         
-อยูเ่ฉยๆ 
ปล่อยให ้     
หายเอง 
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2.  พฤติกรรมป้องกนัโรค 
เป็นการกระท า หรือการแสดงออกของบุคคล เพื่อการป้องกนัการเจ็บป่วยซ่ึงเกิดข้ึนกบับุคคล

ตามประสบการณ์ ความเช่ือ ค่านิยม การศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจสังคมของบุคคล ตวัอย่าง
พฤติกรรมป้องกันโรค ได้แก่ พฤติกรรมการไม่กินอาหารดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ การล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร การขบัถ่าย เป็นตน้ 

3.  พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 
เป็นการกระท าพึงแสดงออกของบุคคล เพื่อการดูแลรักษาและสร้างเสริมสุขภาพ และ

พฤติกรรมสุขภาพให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ ตวัอย่างพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพไดแ้ก่ 
การพาลูกไปรับวคัซีนป้องกนัโรคตามเกณฑ์อายุ การออกก าลงักาย  การรับประทานอาหารตรงตาม
เวลา และอาหารหลกัครบ 5 หมู่ เป็นตน้ 

4.  พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงานสาธารณสุข 
เป็นการกระท าหรือแสดงออกของบุคคลในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสาธารณสุข เพื่อ

การมีสุขภาพท่ีดี ตวัอยา่งพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในงานสาธารณสุขการส่งเสริมสุขภาพอาทิ เช่น 
การร่วมรณรงคใ์นการกวดลา้งโปลิโอ การร่วมกิจกรรมรณรงคค์ว  ่ากระป๋องกะลาในการก าจดัลูกน ้ า
ยงุลาย การพาสุนขัไปรับวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.3  พฤติกรรมสุขภาพท่ีตอ้งการ  
(ท่ีมา: ธนวรรธน์ อ่ิมสมบูรณ์, 2542) 

พฤติกรรม
สุขภาพท่ี
ตอ้งการ 

พฤติกรรมการ
เจ็บป่วย 

พฤติกรรมการ
ป้องกนัโรคป่วย 

พฤติกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในงาน
สาธารณสุข 

การแกไ้ข
ปัญหา

สาธารณสุข 
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 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ 
 
  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ตามพลวตัของ
สุขภาพ ดงัน้ี 

1.  องค์ประกอบด้านปัจเจกบุคคล หรือปัจจัยทางด้านจิตวทิยา      
หมายถึง ปัจจยัท่ีอยูภ่ายในจิตใจของบุคคล ท่ีมีผลต่อการเกิดและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ทางดา้นความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติั ประกอบด้วย การรับรู้ ความตอ้งการ การจูงใจ ทศันคติ 
ค่านิยม ความรู้ เป็นตน้ ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาน้ีมีอยู่ในบุคคลทุกคน แต่จะแตกต่างกนัในลกัษณะ
และความมากน้อย บางคนอาจจะมีปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาน้ี ในลกัษณะและจ านวนท่ีเสริมให้เกิด
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี หรือท่ีพึงปรารถนา แต่บางคนอาจจะมีลกัษณะ และจ านวนท่ีขดัขวางต่อการ
เกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี หรือพึงปรารถนาปัจจยัทางดา้นจิตวิทยาท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ของบุคคล  เช่น  

1.1  การรับรู้   ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2536) ได้กล่าวว่า การรับรู้เป็นแระบวนการ
จิตวิทยาพื้นฐานของบุคคล เพราะถ้าปราศจากซ่ึงการรับรู้แลว้ บุคคลจะไม่สามารถมี “ความจ า” 
“ความคิด” หรือ “การเรียนรู้” การรับรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ มีขั้นตอนดงัน้ี บุคคลรับพลงังาน
จากส่ิงเร้า ซ่ึงจะเร้าประสาทสัมผสั ประสาทสัมผสัจะเขา้รหสัพลงังานนั้นผา่นมาทางเส้นประสาท 
และเส้นประสาทจะส่งขอ้มูลต่อไปยงัสมอง ซ่ึงเป็นขั้นสุดทา้ยของกระบวนการ  ในกระบวนการน้ี 
ความสนใจของบุคคลจะแสดงถึงความรู้ส านึกพุ่งไปท่ีส่ิงของท่ีเป็นส่ิงเร้าประสาทสัมผสั และการ
รับรู้ จะแสดงถึงลกัษณะของส่ิงของในดา้นรูปร่าง เสียง ความรู้สึก รส และกล่ิน 
 กล่าวโดยสรุป การรับรู้ เป็นกระบวนการทางจิตท่ีมีต่อส่ิงเร้าผ่านทางการสัมผสัต่าง ๆ 
รวมกบัความรู้เดิม ค่านิยม ความตอ้งการ และทศันคติ แลว้ก็ตีความ หรือประเมินความหมายนั้น ๆ 
ออกมาในรูปของความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และพฤติกรรม 
 การรับรู้มีผลต่อการตดัสินใจของบุคคลท่ีจะท าให้การปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึง เม่ือมี
อาการผดิปกติทางดา้นร่างกายเกิดข้ึน การรับรู้ของผูป่้วย ความเช่ือ ความตอ้งการ จะมีผลต่อการให้
ความสนใจต่ออาการของตวัเอง รวมทั้งการตดัสินใจเพื่อจะแสวงหาแนวทาง หรือวิธีการเพื่อรักษา
โรค หรือบ าบดัอาการนั้น ๆ ด้วย การรับรู้ยงัมีผลต่อความตั้งใจของบุคคลในการยอมรับความ
ช่วยเหลือทางการแพทย ์หรือการรักษาท่ีไดรั้บ รวมทั้งปฏิบติัตามค าแนะน าของแพทยเ์พื่อรักษาโรค 
และเพื่อป้องกนัโรค ไดมี้การศึกษาท่ีสนบัสนุนการรับรู้ถึงโอกาสเส่ียงในการเป็นโรค การรับรู้
ความรุนแรงของโรค และการรับรู้อุปสรรคในการป้องกนัโรค ว่าเป็นตวัท านายพฤติกรรมการ
ป้องกนัโรคของบุคคล ซ่ึงจะส่งผลถึงการมีสุขภาพท่ีดีดว้ย 
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1.2  การจูงใจ  หมายถึง “สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล ท าให้บุคคลนั้นแสดง
พฤติกรรมไปในทิศทางของเป้าหมาย” การท่ีบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยมี
แรงผลกัดนัใหแ้สดงพฤติกรรมออกไปในทิศทางของเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เพื่อตอ้งการให้เป้าหมายนั้น
สัมฤทธ์ิผล แสดงวา่เกิดการจูงใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงในชีวิตคน การท่ี
วถีิชีวติของบุคคลเปล่ียนแปลงไป สภาพของสังคมเปล่ียนไป เกิดความตอ้งการท่ีจะท างานให้ไดรั้บ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย ดงัเช่นเจา้หน้าท่ีสาธารณสุขตอ้งการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคคอตีบ ไอกรน 
บาดทะยกั และโปลิโอใหไ้ดค้รบตามเป้าหมาย ผูป้กครองของเด็กนกัเรียนตอ้งการให้บุตรธิดาไดรั้บ
วคัซีนป้องกนัโรคให้ครบตามท่ีก าหนดไว ้ทั้งหมดน้ีลว้นเกิดจากการจูงใจในตวับุคคล ซ่ึงจะมีผล
ต่อการพฒันาสังคมให้เจริญ ในงานสาธารสุขถ้าประชาชนไม่มีแรงจูงใจ งานในชุมชนนั้นก็จะ
ส าเร็จไดย้าก เพราะประชาชนจะมีพฤติกรรมไปในทางอ่ืน คือเพิกเฉยต่อการปฏิบติัตนเองในการ
ป้องกนัโรค และการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง และของครอบครัว ซ่ึงจะท าให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ของตนเองและของครอบครัว อิทธิพลของการจูงใจต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล การท่ีบุคคลจะ
มีสุขภาพดีนั้น ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น พนัธุกรรม สภาพส่ิงแวดลอ้ม และการปฏิบติัตวั
ในทางท่ีถูกตอ้ง เป็นตน้ การปฏิบติัตวัของบุคคลเพื่อป้องกนัตวัเองใหป้ราศจากโรคภยั และส่งเสริม
สุขภาพตนเองให้เป็นนิสัยนั้น บุคคลนั้นจะตอ้งมีแรงจูงใจเกิดข้ึนอยู่เสมอ เพื่อท่ีจะเป็นตวักระตุน้
ให้บุคคลมีการปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงจะน าไปสู่สุขภาพท่ีดี ในการสร้างสถานการณ์จูงใจตอ้งให้
เหมาะสมกบัปัญหาสุขภาพของแต่ละวยั และใหต้รงกบับุคคลท่ีตอ้งการสร้างการจูงใจ  
 จะเห็นไดว้่าสภาพการจูงใจท่ีบุคคลมีโดยไม่ไดเ้กิดจากส่ิงของต่าง ๆ เป็นเคร่ืองเร้านั้น 
เป็นส่ิงท่ีควรพฒันาให้เกิดข้ึนในตวับุคคล เพราะเป็นการจูงใจประเภทถาวรในตวับุคคลนั้น ท าให้
บุคคลมีความตั้งใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องอาศัยส่ิงของหรือบุคคล ตลอดจน
กฎเกณฑต่์าง ๆ มาบงัคบัใหแ้สดงพฤติกรรมนั้น ๆ และการท่ีบุคคลใดแสดงพฤติกรรมภายใตส้ภาพ
การจูงใจนั้น อาจจะเป็นการจูงใจแบบใดแบบหน่ึงหรือหลายแบบผสมผสานกันในพฤติกรรม
เดียวกนัก็ได ้เช่น การท่ีบุคคลไปรับประทานอาหารเพราะแรงผลกัดนัทางสรีระ แต่ในขณะเดียวกนั
ก็ตอ้งการไปฟังดนตรี มีบริการดี ๆ ซ่ึงเป็นแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนภายนอกผสมผสานดว้ย 
 กล่าวโดยสรุป การจูงใจเป็นมูลเหตุส าคญัท่ีท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา และท า
ให้บุคคลมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลง ผลท่ีเกิดข้ึน คือ ท าให้ชีวิตของคนเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา      
มีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียน ประกอบอาชีพ ท ากิจกรรมต่าง ๆ ไม่เฉยเมย หรือปล่อยให้ชีวิต
เป็นไปตามยถากรรม ถา้บุคคลมีแรงจูงใจในเร่ืองดี ก็จะมีส่วนช่วยในการกระท าท่ีดีดว้ย 

1.3  ทศันคติ  ประภาเพญ็  สุวรรณ (2526) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ทศันคติเป็นความคิดเห็น 
ซ่ึงมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ เป็นส่วนท่ีพร้อมท่ีจะมีปฏิกิริยา เฉพาะอยา่งต่อสถานการณ์ภายนอก 
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 สรุปไดว้า่ ทศันคติ เป็นผลรวมของความคิดเห็น ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
หรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึง ผลรวมน้ีจะเป็นตวัก าหนดแนวโนม้ของบุคคลในการท่ีจะมีผล 
ต่อปฏิกิริยาตอบสนองต่อส่ิงนั้น ในลกัษณะท่ีชอบหรือไม่ชอบ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย อิทธิพล
ของการทศันคติต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล เช่น การท่ีเด็กไดรั้บการสั่งสอนจากผูป้กครองว่า 
การโกหกเป็นส่ิงท่ีไม่ดี กินกบัขา้วเยอะ ๆ จะเป็นตานขโมย ฯลฯ โดยขอ้มูลท่ีเด็กไดรั้บนั้นมาจาก
บุคคลท่ีเด็กนบัถือรักใคร่ จะมีผลต่อความเช่ือถือและทศันคติของเด็กได ้และการเกิดทศันคติในวยั
เด็กน้ี ส่วนมากมกัจะเกิดข้ึนโดยปราศจากเหตุผล และเม่ือเด็กโตข้ึนความคิดเห็นก็เปล่ียนไปใน
บางอย่าง กล่าวโดยสรุป ทศันคติมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมของบุคคล ถ้าบุคคลมีทศันคติท่ี
ถูกตอ้งเก่ียวกบัสุขภาพ ก็จะส่งผลถึงการปฏิบติัทางสุขภาพดว้ย 

1.4  ค่านิยม  ประภาเพญ็  สุวรรณ (2526) ให้ความหมายไวว้า่ “ค่านิยม” ท าหนา้ท่ีเป็น
ทั้งมาตรฐานควบคุม และก าหนดเป้าหมายแนวทางของการปฏิบัติ หรือพฤติกรรมของบุคคล          
และเป็นแกนกลางในการสร้างเสริมแรงจูงใจ ทศันคติ ความสนใจ และความตั้งใจซ่ึงน าไปสู่การ
แสดงพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับค่านิยมนั้นในท่ีสุด ซ่ึง ประสาร มาลากุล ได้สรุปอิทธิพลของ
ค่านิยมต่อพฤติกรรมของมนุษยไ์ว ้ดงัภาพท่ี 2.4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2.4 อิทธิพลของค่านิยมต่อพฤติกรรมของมนุษย ์
(ท่ีมา : ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2526) 
 
 นอกจากน้ีค่านิยมของแต่ละบุคคลนั้นเกิดจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบ
แลว้ดว้ยตวัของเขาเอง และเน่ืองจากประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล จึงท าให้ค่านิยม
ของเขาผิดแผกต่างกันออกไป ถึงแม้ว่าจะอยู่ในว ัฒนธรรมหรือสังคมเดียวกันก็ตาม เม่ือ
ประสบการณ์ของบุคคลเพิ่มมากข้ึน ก็จะมีผลกระทบกระเทือนต่อการเปล่ียนแปลงและปรับปรุง
ค่านิยม ซ่ึงอาจจะกล่าวไดว้่าค่านิยมมีลกัษณะไม่คงท่ีนัน่เอง ในการด าเนินงานสาธารณสุข ควรจะ

 
 

ค่านิยม 

 
แรงจูงใจ 
ทศันคติ 

ความพอใจ 

 
ความตั้งใจ 

หรือ 
ความคาดหวงั 

 
พฤติกรรม 
 (การท าท่ีมุ่ง 
ต่อส่ิงท่ีนิยม) 

ผลยอ้นกลบั 

อิทธิพล อิทธิพล อิทธิพล 

ผลยอ้นกลบั 
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สร้างค่านิยมท่ีถูกตอ้งให้ประชาชนไดเ้ปล่ียนแปลงพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้งโดยยึดหลกัในการ
ปลูกฝังค่านิยมเช่นเดียวกบัหลกัการสอนค่านิยมทัว่ ๆ ไป ไดแ้ก่ 

  1.4.1   การสร้างศรัทธาให้เกิดกบัประชาชน ในการสร้างศรัทธาน้ี องคป์ระกอบท่ีส าคญั 
คือ บุคคลท่ีอยูใ่กลชิ้ด เช่น พ่อแม่ ครู ผูป้กครอง เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ฯลฯ ซ่ึงจะช่วยปลูกฝังค่านิยม
ในการเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ โดยผูเ้ป็นอย่างจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพ การแต่งกายสะอาด มี
สุขภาพดี มีสัมพนัธภาพท่ีดี เป็นท่ีน่าเช่ือถือได ้สามารถใช้หลกัจิตวิทยาชกัจูงใจให้ประชาชนสนใจ 
และเกิดความคิดเห็นคล้อยตามเก่ียวกบัค่านิยมนั้น ๆ โดยการเขา้ใจเหตุผล ไม่ให้เห็นด้วยโดยการ
บงัคบั 

     1.4.2   การให้ความรู้คือองคป์ระกอบและวิธีปฏิบติัตวัให้เป็นไปตามค่านิยม วิธีการน้ี
จะอาศยัหลกัการสอนทัว่ ๆ ไป เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้เก่ียวกบัค่านิยมนั้น ๆ ในการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพจะตอ้งใชว้ิธีการสอนท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาและผูเ้รียนให้ผูเ้รียนไดคิ้ด มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม และใชอุ้ปกรณ์อยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการสอนให้ประชาชนในชุมชนให้มี
ค่านิยมท่ีดีต่อการด าเนินงานสาธารณสุข เจา้หน้าท่ีสาธารณสุขตอ้งรู้จกัใช้ผูน้  าในชุมชน ตลอดจน
รู้จกัใช้กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการท่ีจะสอดแทรกความรู้ และวิธีการปฏิบติั
ดา้นสุขภาพใหเ้กิดเป็นค่านิยมข้ึน 

      1.4.3   การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัตามค่านิยม การปลูกฝังค่านิยมสุขภาพให้เกิด
ข้ึนกบับุคคลนั้น จ  าเป็นตอ้งได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบติั เพื่อจะช่วยให้เปล่ียนแปลพฤติกรรมให้
เกิดข้ึนอยา่งถาวร ซ่ึงอาศยัครู ผูป้กครอง เป็นผูจ้ดัส่งเสริมส่ิงแวดลอ้มให้เด็กปฏิบติัตามไดเ้ป็นนิสัย 
เช่น การปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกบัค่านิยมการรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ           
ทางโรงเรียนควรจดัอาหารท่ีมีคุณค่าดงักล่าวให้กบันกัเรียนไดรั้บประทาน ส่วนทางบา้นผูป้กครอง
ก็ควรจะให้เด็กได้เช่นกัน โดยพยายามเข้มงวดกวดขันมิให้รับประทานอาหารประเภทลูกอม 
น ้าอดัลม เป็นตน้ ซ่ึงลว้นเป็นส่ิงท่ีไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 

                ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ก็ควรจะได้
จดับริการทางการแพทย ์และบริการสาธารณสุขให้สอดคลอ้งกบัค่านิยมท่ีเสริมสร้างหรือไดป้ลูกฝัง
ให้แก่ประชาชน เช่น การสอนให้ประชาชนมีค่านิยมเก่ียวกบัสุขภาพของปากฟัน หรือขอค าปรึกษา
แนะน าได ้การไปเยี่ยมบา้นก็จะเป็นส่วนหน่ึงท่ีส่งเสริมให้ประชาชนไดป้ฏิบติัตามค่านิยมได ้เช่นการ
เยี่ยมทารกแรกเกิด เจา้หนา้ท่ีจะไดก้ระตุน้ให้แม่เล้ียงลูกดว้ยนมแม่ ส่งเสริมให้รับประทานอาหารท่ีมี
คุณประโยชน์ ไม่งดอาหารแสลง ตลอดจนส่งเสริมให้รับบริการจากสถานบริการสาธารณสุข ฯลฯ 

   1.4.4   การสร้างค่านิยมโดยใชว้ิธีการตรวจสอบ กระบวนการตรวจสอบค่านิยมน้ีจะช่วย
ให้ได้ทราบว่าบุคคลได้พฒันาความคิด มีประสบการณ์ในการคิดอย่างกวา้งขวางและรอบคอบ                     
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ซ่ึงประสบการณ์ของการใชค้วามคิดน้ีจะเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจในดา้นอ่ืน ๆ ในชีวิตประจ าวนั
ดว้ย ดงัเช่น การท่ีจะตรวจสอบค่านิยมในเร่ืองต่อไปน้ี โดยใหบุ้คคลไดต้อบค าถามต่าง ๆ เหล่าน้ี คือ 
       1)  ท่านเคยพาลูกหลานไปรับบริการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคหรือไม่ เพราะเหตุใดจึง
ไม่ไป ฯลฯ 
       2)  ถา้ท่านสามารถเลือกอาหารได ้ท่านตอ้งการรับประทานอาหารประเภทใดบา้ง 
ฯลฯจากการตรวจสอบค่านิยมดงักล่าว ก็สามารถจะคาดการณ์ไดว้า่ บุคคลมีค่านิยมต่อการด าเนิน
ชีวติของเราอยา่งไร ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขจะจูงใจใหเ้ขาไดเ้ปล่ียนแปลงมาปฏิบติัในทางท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมไดใ้นขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีไดไ้ปเป็นวทิยากรหรือปฏิบติังานในชุมชนนั้น 

 ดังนั้นอิทธิพลของค่านิยมต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล คือ การท่ีประชาชนของ
ประเทศไทยจ านวนมาก ท่ีประสบกับปัญหาด้านสุขภาพอนามัยอันเน่ืองจากการปฏิบัติตน            
ไม่ถูกตอ้ง ทั้งในเวลาปกติและเวลาเจ็บป่วย เวลาปกติชอบท่ีจะปฏิบติัตนเส่ียงต่อการเป็นโรค เช่น 
การรับประทานอาหารไม่สุก ไม่สะอาด ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ  สูบบุหร่ี ด่ืมสุรา เพิกเฉยต่อการ
ฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ฯลฯ ส่วนเวลาเจ็บป่วยก็มกัจะระมดัระวงัอาหารการกินท่ีไดรั้บค าบอกเล่า
ต่อๆ กนัมาว่าแสดงต่อโรคบา้ง และ/หรือ ไม่ตดัสินใจท่ีจะไปรับบริการรักษาจากสถานบริการ
สาธารณสุขในระยะท่ีโรคไม่รุนแรง ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีประชาชนของประเทศไทย
ยงัคงถือปฏิบติักนัอยูใ่นหลาย ๆ ทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะประชาชนท่ีอยูห่่างไกลความเจริญ 
 พฤติกรรมสุขภาพก็เช่นเดียวกบัพฤติกรรมทางดา้นอ่ืน ยอ่มมีผลมาจากค่านิยมท่ีบุคคลให้
ต่อ “สุขภาพ” ถา้บุคคลให้ค่าต่อ “สุขภาพ” สูงก็ย่อมจะเป็นแนวทางให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกตอ้งอนัจะน ามาซ่ึงสุขภาพท่ีดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมดว้ย เช่น ถา้คนให้ค่าสุขภาพของ
ตนเองสูงเม่ือเกิดโรคระบาดและมีความรู้ว่าจะท าอย่างไรก็ย่อมจะปฏิบติัตนให้ถูกตอ้ง หรือถา้ยงั 
ไม่รู้วิธีการปฏิบติัก็น่าจะท าให้บุคคลนั้นเกิดความสนใจท่ีจะหาขอ้มูลโดยศึกษาจากผูรู้้ ปรึกษา
เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข และถา้เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขมาแนะน าก็น่าจะท าให้เขาปฏิบติัตามค าแนะน า
ของเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข เพื่อไม่ใหเ้กิดการเจบ็ป่วยเป็นโรคนั้น  

 2.  องค์ประกอบด้านสภาวะแวดล้อม  
2.1  ครอบครัว สถาบนัทางสังคมหน่วยแรกท่ีทุกคนตอ้งเป็นสมาชิกตั้งแต่แรกเกิดจน

ตาย คือสถาบนัครอบครัว ครอบครัวท าหน้าท่ี ถ่ายทอดมรดกทางสังคม และวฒันธรรม ขดัเกลา 
อบรมเล้ียงดูบุคคลจนกระทัง่เติบโต จนสามารถช่วยให้มีคุณภาพท่ีจะขยายออกไปเป็นครอบครัว
ใหม่ วฏัจกัร หรือวงจรชีวิตการอยูร่่วมกนัของมนุษยช์าติ อาศยัครอบครัวเป็นหน่วยผลิตทางสังคม 
วฒันธรรมและเศรษฐกิจ สืบทอดต่อเน่ืองอย่างไม่รู้จบส้ิน ครอบครัวเป็นองค์กรทางสังคมท่ีมี
โครงสร้าง มีกฎเกณฑ์ระเบียบ ประเพณีค่อนขา้งมัน่คงและยืนยาว นกัสังคมวิทยา และนกัมานาย
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วิทยาสนใจเร่ืองครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นตวัแทนของสังคม และวฒันธรรม และท าหน้าท่ี
ถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจ ระเบียบสังคมให้แก่สมาชิกใหม่ อาจจะเรียกสังคม หรือชุมชนเป็น
ครอบครัวใหญ่ โดยมีครอบครัวเด่ียว และครอบครัวขยายเป็นบริวารในการถ่ายทอดความรู้ทาง
วฒันธรรม ศิลปะ ความเช่ือ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโลก และสังคมภายนอก สมาชิกจะถ่ายทอดและ   
รับแบบของความประพฤติ การปฏิบติั ตลอดจนความเช่ือต่าง ๆ 
 สถาบนัครอบครัว มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพบุคคลมาก เช่น บางครอบครัว พ่อ แม่ 
อาจจะปลูกฝังนิสัยในการรับประทานอาหารบางอย่าง หรือไม่รับประทานบางอย่างให้กบัลูก เช่น     
ไม่รับประทานเน้ือสัตว ์ไม่รับประทานผกั หรือบางครอบครัว ชอบรับประทานอาหารรสจดั เค็มจดั 
หรือเผ็ดจัด เป็นต้น นอกจากในเร่ืองอาหารแล้ว ครอบครัวยงัมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติด้านอ่ืน ๆ         
เช่น การหลบันอน พกัผอ่น การออกก าลงักาย การรักษาความสะอาดของร่างกาย เป็นตน้ อิทธิพลจาก
การชัดจูง แนะน า และการปฏิบติัของพ่อแม่ หรือสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว จะมีผลอย่างมากต่อ
พฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก เพราะจะเป็นการสร้างรากฐาน การปฏิบติั
นิสัยต่าง ๆ อนัจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ดงันั้นถา้พ่อแม่ ไดต้ระหนกัเร่ืองน้ี และพยายามจดัส่ิงต่าง ๆ     
ท่ีจะอ านวยส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดความเช่ือค่านิยมท่ีดีต่อสุขภาพ ปฏิบติัตนไดถู้กตอ้งในดา้นท่ีจะส่งเสริม
ใหมี้สุขภาพอนามยัดีแลว้ ก็จะเป็นการช่วยแกปั้ญหาสุขภาพของประเทศในอนาคตไดอ้ยา่งมาก 

2.2  กลุ่มบุคคลในสังคมกลุ่ม ในสังคมจะมีอิทธิต่อพฤติกรรมทางสุขภาพมาก เช่น      
ในกลุ่มเด็กท่ีมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน มกัจะมีความคิด ความเช่ือ และการปฏิบติัคล้ายๆกัน 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวยัรุ่น พฤติกรรมท่ีเก่ียวกบัสุขภาพท่ีเขายึดถืออาจจะมีทั้งผลดี และผลเสียต่อ
สุขภาพท่ีเป็นผลเสียท่ีเห็นไดช้ัดเจน ก็คือ การใช้ส่ิงเสพติดต่าง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่ ปัญหาส่ิงเสพติด    
ในวยัรุ่นมกัเกิดจากการท าตามแบบอยา่งของเพื่อนในวยัเดียวกนั อิทธิพลของกลุ่มท่ีมีต่อพฤติกรรม
นั้น จะมีมากน้อยข้ึนอยู่กับสัมพนัธภาพหรือการยึดกันของกลุ่ม ถ้ามีการยึดมากเท่าใดระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม ก็ยิง่จะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทั้งในดา้นความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติั
มากยิง่ข้ึนเท่านั้น จากการด าเนินงานทางดา้นการวางแผนครอบครัวในชนบทของประเทศเราพบวา่
ในบางหมู่บา้น หญิงท่ีไปรับบริการวางแผนครอบครัวท่ีสถานีอนามยัมกัจะชวนเพื่อนไปรับบริการ
เป็นกลุ่ม ๆ เม่ือมีข่าวลือเก่ียวกบัวิธีการป้องกนัการตั้งครรภ์ท่ีไปรับบริการมา บางคร้ังก็เกิดความ
กลัว และต้องการจะเลือกใช้วิธีป้องกันการตั้ งครรภ์นั้ น ๆ ดังนั้ น นักสุขศึกษาหรือบุคลากร              
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสุขศึกษา ควรจะไดพ้ิจารณาและศึกษากลุ่มของสังคมนั้น ๆ ให้เป็นประโยชน์        
ต่องานสุขศึกษา เพราะเม่ือสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่เห็นด้วย สมาชิกก็มักจะมีแนวโน้มท่ีจะ
เปล่ียนแปลงตามกลุ่มสังคมท่ีเขาอยูด่ว้ยเพื่อตอ้งการใหก้ลุ่มยอมรับตนเอง 
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2.3  สถานภาพทางสังคม สถานภาพทางสังคมท่ีแตกต่างกนัของบุคคล จะมีผลท าให้
พฤติกรรมอนามยัของบุคคลแตกต่างกนั เช่น ถา้สถานภาพของสตรีในบา้น คือ ภรรยาท่ีเล้ียงลูกอยู่
บา้ง ก็มีแนวโนม้วา่จะมีลูกมาก เพราะมีเวลาเล้ียงลูก มีเวลาท างานบา้น แต่ถา้สถานภาพของสตรีนั้น
เปล่ียนไปเป็นออกท างานนอกบา้น บทบาทก็ยอ่มจะเปล่ียนไปจะท าให้อยากจะมีบุตรนอ้ยลง หรือ
แสวงหาวธีิการท่ีจะท าใหมี้บุตรตามจ านวนท่ีตอ้งการ เหล่าน้ีเป็นตน้ 
 การปฏิบติัตนของสมาชิกในชุมชนท่ีมีสถานภาพทางสังคมแตกต่างกนัน้ี จะเก่ียวขอ้งกบั
ต าแหน่งหนา้ท่ี ระดบัการศึกษาและเศรษฐกิจดว้ย เช่น ก านนั ผูใ้หญ่บา้นท่ีเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขไป
แนะน าประชาชนอีกต่อหน่ึงเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ย่อมจะมีพฤติกรรมสุขภาพเก่ียวกบัการใช้ส้วมดีกว่า
ประชาชนทัว่ไปเพราะถือว่าตนเป็นผูน้ าในชุมชน จ าเป็นจะตอ้งท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
ชาวบา้น หรือบุคคลท่ีมีต าแหน่งการงานสูงในชุมชน ความรู้และการปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องกนัโรค 
และการรักษาโรคก็ยอ่มจะดีกวา่ประชาชนโดยทัว่ไป เป็นตน้ 

2.4 วฒันธรรม วฒันธรรม คือ ระบบการบูรณาการของแบบแผนพฤติกรรมท่ีไดสื้บทอด
กนัมา โดยการเรียนรู้สะสมจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง เปรียบเสมือนมรดกทางสังคมท่ีปัจเจก
บุคคลตอ้งเรียนรู้เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด บางคร้ังวฒันธรรมก็เปรียบเหมือนผลรวมของชีวิตทั้งหมดท่ีมี
วถีิแห่งความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก ท่ีจะสามารถปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม วฒันธรรม เป็นส่ิง
ท่ีทุกคนตอ้งมี เพราะจะช่วยให้มนุษยเ์ขา้ใจและรับรู้ว่าอะไรควรจะท า หรืออะไรควรจะหลีกเล่ียง 
ดงันั้น วฒันธรรมจึงเป็นระบบสัญลกัษณ์อย่างหน่ึงท่ีจะก าหนดว่าทุกคนควรจะยึดถือเคารพยกย่อง
หรือก าหนดวา่ควรจะมีพฤติกรรมอยา่งไร กบัใคร เม่ือใด (ปรีชา  อุปโยคิน, 2537) 
          สรุปไดว้่า วฒันธรรม คือ ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาจากระบบความคิด มิใช่สัญชาติ
ญาณ วฒันธรรมช่วยให้มนุษยเ์ขา้ใจตนเอง และผูอ่ื้น เป็นกลไกก าหนดบรรทดัฐานของพฤติกรรม 
ในแง่วฒันธรรม “บุคคล” เป็นผลผลิตของวฒันธรรม วฒันธรรมเปรียบเสมือนแม่พิมพใ์หญ่ท่ีหล่อ
หลอมคนใหเ้ป็นบุคคล วฒันธรรมของชาวไทยท่ีมีผลก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพนั้นมีหลายอยา่ง เช่น         
ชาวชนบทท่ีอยู่ห่างไกลจากแหล่งน ้ า และมีความเช่ือถือบางอย่างท่ีท าให้ไม่อาบน ้ าช าระร่างกาย    
จึงพบวา่เด็กส่วนมากเป็นหิด หรือโรคผวิหนงัอ่ืน ๆ ชาวเขาไม่นิยมอาบน ้า เพราะกลวัเคร่ืองแต่งกาย 
เคร่ืองประดบั สี เส้ือผา้ จะไดรั้บความเสียหายหรือเก่าเร็ว ซ่ึงความเช่ือการปฏิบติัเหล่าน้ีจะน ามาซ่ึง
ความสกปรกของร่างกาย และปัญหาโรคผิวหนงัต่าง ๆ นอกจากน้ีการงดอาหารปกติทุกชนิดในคน
ป่วย กินไดเ้ฉพาะขา้วกม้กบัเกลือหรือปลาแห้ง หญิงหลงัคลอดใหม่ ๆ ด่ืมไดเ้ฉพาะน ้ าร้อน ห้ามด่ืม
น ้ าเยน็  อาหารท่ีกินไดคื้อขา้วกบัเกลือ  ห้ามหญิงมีครรภ์นัง่บนขั้นบนัได   ห้ามหญิงมีครรภ์ดูการ  
ฆ่าสัตวทุ์กชนิด รวมทั้งตนเองก็หา้มฆ่าสัตวด์ว้ย ฯลฯ  
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            จะเห็นว่าขอ้ห้ามเหล่าน้ีมีผลโดยตรงต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนท่ีเช่ือถือ บาง
ขอ้ห้ามจะมีประโยชน์และเกิดผลดีต่อสุขภาพ เช่น ให้หญิงหลงัคลอดด่ืมน ้ าตม้สุก ห้ามหญิงมีครรภ์
นั่งบนขั้นบนัได ห้ามหญิงมีครรภ์ดูการฆ่าสัตว ์แต่ขอ้ห้ามอ่ืน ๆท่ียกตวัอย่างนั้นจะเกิดผลเสียต่อ
สุขภาพเป็นอย่างมาก เช่น การห้ามบริโภคอาหารอ่ืน นอกจากข้าวกบัเกลือในหญิงหลงัคลอดและ
ผูป่้วย เป็นตน้  จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่วฒันธรรมของแต่ละสังคมชุมชน เป็นตวัก าหนดวิถี
ชีวติของชุมชน หรือสมาชิกในชุมชน และวฒันธรรมก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลดว้ย 

2.5  ศาสนา  หมายถึง ความเช่ือท่ีเป็นระบบของมนุษย ์ทุกสังคมมนุษยมี์ศาสนา        ก็
เพราะมีความเป็นอยู่ควบคุมกบัสังคมนั้น ๆ ชาวเขา ชาวป่า ท่ีนบัถือผี นบัถือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ หรือส่ิง
นอกเหนือธรรมชาติ ก็มีสถาบนัทางศาสนา เพียงแต่ว่าศาสนาของชาวป่าชาวเขาเป็นของเผ่าพนัธ์ุ
ของตน ท่ีมีลกัษณะโครงสร้าง และหน้าท่ี และตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มได ้เช่นเดียวกบั
ศาสนาท่ีมีพระเจา้ มีการจารึก พระธรรมค าสอนอยา่งสมบูรณ์ บางคร้ังมีผูเ้รียกสถาบนัทางศาสนาวา่ 
เป็นส่วนหน่ึงของระบบความเช่ือ มนุษยจ์ะเช่ือในศาสนา เพราะศาสนาช่วยช้ีทางรอด ช่วยให้จิตใจ
สงบ ช่วยใหมี้ก าลงั และใชเ้ป็นกฎในการด าเนินชีวติ 
          แนวคิดทางพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อแบบแผนทางความคิด และความเช่ือ ผูท่ี้เขา้ใจ
แก่นของศาสนา จากหลกัธรรมค าสอนยิง่มากเท่าใด ก็จะเขา้ใจการมีชีวติของตนเอง รวมทั้งการเป็น
บุคคล (Personhood) ดว้ย หลกัค าสอนเบ้ืองตน้ท่ีพุทธศาสนิกชนเชา้ใจกนัทุกคน เช่น การท าความดี
ละเวน้ความชั่ว ท าจิตใจให้ผ่องใสเป็นรากฐานปรัชญาการมีชีวิต และเป็นตวัก าหนดพฤติกรรม 
พระพุทธเจา้ทรงคน้หาความจริงด้วยพระองค์เอง ธรรมแห่งความจริง คือ อริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข ์
สมุทยั นิโรธ และมรรค ในเร่ืองทุกข์นั้น พระพุทธเจา้ตรัสว่าชีวิตคือทุกข์ การท่ีคนมีทุกข์ก็เพราะ    
มีตณัหา ดงันั้นเพื่อไม่ให้เกิดทุกข์ ก็ตอ้งดบัท่ีตณัหา ก็จะเกิดความสงบสุข ด าเนินชีวิตให้อยู่ใน    
สายกลาง มีศีล สมาธิ และปัญญา ก็จะเป็นแนวทางท่ีจะไม่เกิดปัญหาทั้งกาย และใจ 
          กล่าวโดยสรุป ศาสนามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต และความเป็นอยูข่องประชาชน
อยา่งมาก และมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลดว้ยเช่นกนั หลกัค าสอนแต่ละศาสนา ยอ่มจะมี
ผลต่อสุขภาพมากน้อยแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัชนิดของศาสนา ค าสอน และความเคร่งศาสนา
ของผูน้บัถือดว้ย ศาสนาส่วนใหญ่จะมีแนวการสอนคลา้ยกนั คือ สอนให้คนท าความดี เพื่อจะไดมี้
ชีวติท่ีเป็นสุข ค าสอนของพุทธศาสนามีผลต่อสุขภาพอนามยัหลายประการ เช่น ห้ามไม่ให้เสพสุรา 
หา้มไม่ใหป้ระพฤติผดิในกาม เป็นตน้ 

2.6  ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ ฐานะทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของ
บุคคล ถ้าบุคคลมีฐานะเศรษฐกิจไม่ดี จะท าให้เขาไม่สามารถปฏิบติั หรือมีพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกต้องได้ เช่น ไม่มีเงินซ้ืออาหารท่ีให้ประโยชน์แก่ร่างกาย ไม่มีเงินท่ีจะให้ค่ารักษาพยาบาล      



-33- 
 

เม่ือเจ็บป่วย หรือเน่ืองจากความจน บ้านท่ีอยู่อาศยั  ตลอดจนส่ิงแวดล้อมอยู่ในสภาพท่ีไม่ถูก
สุขลกัษณะ ซ่ึงจะมีผลต่อสุขภาพของบุคคลได ้แต่ส าหรับคนรวยนั้น โอกาสท่ีจะซ้ือหาอาหารนั้น
ยอ่มท าไดง่้าย รายไดข้องประชาชนมีผลต่อพฤติกรรมทางดา้นสุขภาพของเขา นอกจากน้ีรายไดข้อง
ประเทศ โดยส่วนรวมก็มีผลทางออ้มต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนดว้ยเช่นเดียวกนั เพราะ
การท่ีประชาชนจะมีการปฏิบติัทางสุขภาพท่ีถูกตอ้งเหมาะสมหรือไม่นั้น นอกจากความสนใจความ
ตอ้งการท่ีจะไปรับบริการ การป้องกนัโรค หรือการรักษาโรคแลว้ องค์ประกอบท่ีส าคญัประการ
หน่ึง คือ ความเพียงพอและความทัว่ถึงของบริการการแพทย ์และสาธารณสุข ท่ีรัฐบาลจดัให้กบั
ประชาชน ซ่ึงจะจดัไดดี้มากนอ้ยเพียงใดนั้น ก็ข้ึนอยูก่บัเศรษฐกิจของประเทศดว้ย 
           นอกจากน้ีฐานะทางเศรษฐกิจจะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัระดบัการศึกษา ถา้ฐานะทาง
เศรษฐกิจไม่ดี ก็มกัจะมีการศึกษาต ่า ซ่ึงจะมีผลท าให้ขาดความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับ
สุขภาพ มีทศันคติท่ีไม่ดี และปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง สภาพในประเทศไทยนั้น ประชาชนส่วนใหญ่มี
ฐานะยากจนและมีการศึกษาต ่ า  ซ่ึงพบว่ากลุ่มประชาชนน้ีจะมีปัญหาสุขภาพอนามัยมาก 
เน่ืองมาจากการขาดความรู้ และการปฏิบติัตนไม่ถูกตอ้งท าให้เกิดการเจ็บป่วย และเม่ือเจ็บป่วย
เน่ืองจากขาดการศึกษา ขาดรายได ้การท่ีจะไปรับบริการรักษาพยาบาลท่ีถูกตอ้งเหมาะสมก็จะท าได้
ยาก ภาวะของการเจบ็ ยากจน และขาดการศึกษา จึงเกิดข้ึน สัมพนัธ์กนัเป็นลูกโซ่ ซ่ึงพบในคนไทย
เป็นจ านวนมากในปัจจุบนั ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ฐานะทางเศรษฐกิจดี โอกาสท่ีจะไดรั้บการศึกษา  
ท่ีดีก็ยอ่มจะมีมากกวา่ผูท่ี้มีฐานะทางเศรษฐกิจต ่า การศึกษาจะช่วยให้บุคคลมีความรู้ท่ีถูกตอ้ง มีการ
ปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง ทั้งทางด้านการป้องกนัโรค และส่งเสริมสุขภาพตวัอย่างน้ีจะเห็นไดช้ัดจากการ
เจบ็ป่วยดว้ยโรคต่าง ๆ ของประชาชนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี และท่ีมีฐานะยาจน สถิติการเกิดโรค 
โดยเฉพาะโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือ จะพบในกลุ่มประชาชนท่ียากจนมากกว่ากลุ่มท่ีมีฐานะปาน
กลางหรือร ่ ารวย แต่ส าหรับในกลุ่มท่ีมีฐานะเศรษฐกิจดี มกัจะมีปัญหาเก่ียวกบัโรคเร้ือรังบางอยา่ง 
เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง เป็นตน้ ซ่ึงคาดว่ามีสาเหตุมาจากการรับประทาน
อาหารมากเกินไป รับประทานอาหารท่ีมีไขมนัสูง ขาดการออกก าลังกาย มีความตึงเครียดอยู่
ตลอดเวลา ด่ืมสุราหรือสูบบุหร่ีจดั เป็นตน้ ซ่ึงก็ถือวา่ส่ิงเหล่าน้ีเป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ถูกตอ้ง 
            สรุปไดว้า่ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อสถานะทางสุขภาพของบุคคล คน
ไทยส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นชนบทและมีรายไดต้  ่า มกัจะมีความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัท่ีไม่ถูกตอ้ง
ทางดา้นสุขภาพ ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหามากเก่ียวกบัการเจบ็ป่วย และการสาธารณสุข 

2.7  ปัจจยัดา้นการศึกษา ระดบัการศึกษามีผลท าให้พฤติกรรมสุขภาพของแต่ละบุคคล
แตกต่างกนั โดยทัว่ไปบุคคลท่ีมีการศึกษาสูง จะมีความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งทางดา้น
สุขภาพอนามยัดีกว่าบุคคลท่ีมีการศึกษาต ่า ส าหรับอตัราการรู้หนงัสือนั้น การส ามะโนประชากร
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และการเคหะ ปี 2533 พบวา่ประชากรท่ีมีอาย ุ6 ปีข้ึนไป อ่านออกเขียนได ้93% และมีความแตกต่าง
ระหว่างเพศอยู่บา้ง คือ ผูช้ายอ่านออกเขียนได้ 97% ผูท่ี้อยู่นอกเขตเทศบาล 92% ผูห้ญิงอ่านออก
เขียนได้ 91% คนในเขตเทศบาลอ่านออกเขียนได้มากกว่า (97%) ผูท่ี้อยู่นอกเขตเทศบาล (92%) 
อย่างไรก็ตามในจ านวนผูท่ี้มีการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงนั้นพบว่า ผูท่ี้จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 70% ผูท่ี้จบระดบัมธัยมศึกษา 14% และผูท่ี้จบระดบัมหาวทิยาลยั 5% ซ่ึงแสดงให้เห็น
วา่ แมอ้ตัราการอ่านออกเขียนไดอ้ยู่ในเกณฑ์ค่อนขา้งสูงก็ตาม คุณภาพของการรู้หนงัสือก็ยงัเป็น
ปัญหาส าคญัท่ีจะตอ้งพฒันาต่อไป (วโิรจน์  ตั้งเจริญเสถียร, 2536) 
            จะเห็นได้ว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยนั้น มีระดับการศึกษาเพียงจบ
ประถมศึกษาเท่านั้น ดงันั้นปัญหาสุขภาพอนามยัของประชาชนจึงพบในกลุ่มประชากรท่ีมีการศึกษา
ต่อ ฐานะยากจนมากกว่าในกลุ่มประชากรท่ีมีระดบัการศึกษาสูง ระดบัการศึกษามีส่วนเก่ียวข้อง
สัมพนัธ์กบัฐานะทางเศรษฐกิจ ดงัไดก้ล่าวแลว้วา่ ถา้ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีก็มกัจะมีการศึกษาต ่า ซ่ึง
จะมีผล      ท าใหข้าดความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัสุขภาพมีทศันคติท่ีไม่ดี และการปฏิบติัตวัไม่
ถูกตอ้ง 
            กล่าวโดยสรุป ระดับการศึกษาของบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมของ
บุคคลแตกต่างกนั บุคคลท่ีมีการศึกษาต ่ามกัจะขาดโอกาสเรียนรู้เร่ืองสุขภาพอนามยั ซ่ึงส่งผลให้
ขาดความรู้ทศันคติ และการปฏิบติัตวัทางสุขภาพไม่ถูกตอ้ง ส่วนบุคคลท่ีมีการศึกษาสูง จะมีการ
รับรู้และการปฏิบติัตนดา้นสุขภาพอนามยัท่ีถูกตอ้งดีกวา่บุคคลท่ีมีการศึกษาต ่า 

 2.8  ปัจจยัทางดา้นการเมือง นโยบายการปกครองประเทศ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ทั้งด้านความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัตวั เช่น ในประเทศ       
ท่ีเน้นเร่ืองการรักษาความสะอาดของถนนก็จะมีกฎหมายท าโทษผูท่ี้ทิ้งขยะ หรือท าให้สถานท่ี
สาธารณะสกปรกมีผลท าให้บา้นเมืองสะอาด ส่ิงแวดลอ้มดี ซ่ึงส่งผลต่อสุขภาพท่ีดีของบุคคลและ
ชุมชนด้วย ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีคุม้ครองสุขภาพของประชาชนหลายเร่ือง เช่น ขณะขบัข่ี
รถจกัรยานยนต์ตอ้งสวมหมวกกนัน็อค ขณะขบัรถยนต์ตอ้งคาดเข็มขดันิรภยั ขณะขบัรถห้ามด่ืม
สุรา ห้ามสูบบุหร่ีในสถานท่ีบางแห่ง เช่น บนรถโดยสาร เป็นตน้ ถา้ฝ่าฝืนกฎหมายก็จะถูกลงโทษ
หรือถูกปรับ จากท่ีกล่าวมาแลว้จะเห็นไดว้า่ ถา้ประชาชนและผูรั้กษากฎหมายปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
ก็จะท าใหน้โยบายนั้นไดผ้ล และส่งผลถึงสุขภาพท่ีดีของประชาชน 
 3.  องค์ประกอบด้านระบบสาธารณสุข  

3.1  การกระจายโครงสร้างพื้นฐานของระบบบริการสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน 
มีการกระจายมีการครอบคลุมมากข้ึนและการสร้างหลกัประกนัดา้นสุขภาพจะส่งผลให้ประชาชนมี
สุขภาพดีข้ึนได ้                  
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3.2  โครงสร้างองค์กรการบริหารงานสาธารณสุข   ในการบริหารการสาธารณสุข
จะตอ้งปรับองคก์รการท างานให้เล็กลงเน้นกระจายอ านาจไปสู่หน่วยปฏิบติัจะท าให้เกิดการปรับ
กระบวนการท างานาโดยตอบสนองต่อภาวการณ์มีสุขภาพดีของประชาชน 

3.3  คุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการ มีแนวโน้มการแข่งขัน การพฒันา
คุณภาพบริการ แลนะการพฒันาคุณภาพมาตรฐานของสถานพยาบาลทุกประเภท ทุกระดบัเกิดข้ึน
แต่มีปัญหาการกระจายทรัพยากรสาธารณสุขไม่ทดัเทียมกนัในภูมิภาคส่งผลให้ปัญหาสุขภาพ
อนามยัของประชาชนในบางพื้นท่ีมีปัญหารุนแรง 

3.4  ค่าใช้จ่ายดา้นสุขภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างส้ินเปลืองและไม่ประหยดั ท าให้
ค่าใชจ่้ายดา้นการรักษาพยาบาลในภาพรวมของสังคมสูงข้ึน 

3.5  การมีส่วนร่วมของประชาชน การพึ่ งตนเองและการมีส่วนร่วมในการ
รักษาพยาบาลของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยเน้นการ
สาธารณสุขมูลฐานยงัท าไดผ้ลดีอยา่งแทจ้ริงในบางพื้นท่ีเท่านั้น และขาดความย ัง่ยืนในการพฒันา 
จ าเป็นตอ้งส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคญัและหนัมาพฒันาสุขภาพของาตนเอง ชุมชน และ
สังคมไดด้ว้ยตนเอง 

สรุปว่าองค์ประกอบทั้ ง 3 องค์ประกอบ ตามพลวตั (Dynamic) ของสุขภาพข้างต้น         
เป็นส่วนส าคญัท่ีเช่ือมโยงกนัอย่างแยกไม่ออกและส่งผลต่อสภาวะสุขภาพอนามยัของประชาชน
เป็นอยา่งมาก นอกจากองคป์ระกอบเหล่าน้ีก็มีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา จ าเป็นจะตอ้งให้ความ
สนใจ ศึกษาวิจยั เฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด คาดการณ์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอเพื่อท่ีจะปรับ
ยทุธศาสตร์ ยทุธวธีิ ในการดูแลสุขภาพของประชาชนไทยใหมี้สุขภาพดี 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพกบัการเกดิโรค 
 
              การเกิดโรคภยัไขเ้จ็บของมนุษยเ์กิดไดห้ลากหลายสาเหตุ โดยอาจเกิดจากการท่ีร่างกาย
ได้รับเช้ือโรคท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น เช้ือไวรัส เอชไอวี (HIV: Human 
Immunodeficiency Virus) ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดโรคเอดส์ เช่ือแบคทีเรีย Vibrio cholera        
เป็นสาเหตุให้เกิดโรคอหิวาตกโรค หรือเช้ือแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis เป็นสาเหตุของ
การเกิดโรควณัโรค รวมทั้งเช้ือราหรือปรสิตชนิดอ่ืนๆ ทั้งหมดทีส่งผลต่อการเจ็บป่วยและการเกิด
โรคของมนุษย ์  
              นอกจากการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคจากตวัเช้ือโรคแลว้ มนุษยย์งัเจ็บป่วยหรือเกิดโรคไดเ้พราะ
พฤติกรรมการด ารงชีวิตของตนเอง ทั้ งในเ ร่ืองของการท างาน การบริโภค การพักผ่อน                       
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การมีเพศสัมพนัธ์ การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย การเดินทาง หรือการติดต่อกบัสังคม ซ่ึงลว้นแต่
มีความสัมพนัธ์ต่อสุขภาพโดยตรง หรืออาจจะกล่าวไดว้่าพฤติกรรมสุขภาพเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีส าคญั
ของการเกิดโรคและการเจบ็ป่วยของบุคคล อีกทั้งสามารถใชท้  านายแนวโนม้ของความเสียงต่อการเกิด
โรคและการเจ็บป่วยของบุคคลล่วงหน้าได้ เช่น บุคคลท่ีมีพฤติกรรมการด่ืมสุราเป็นประจ ามกัมี
แนวโนม้ท่ีจะป่วยเป็นโรคตบัแข็ง โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร หรือถา้ขบัรถก็อาจจะไดรั้บอุบติัเหตุได ้
และผูท่ี้นิยมบริโภคอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ อาจป่วยเป็นโรคพยาธิ หรือการมีพฤติกรรมส าส่อนทางเพศอาจ
ไดรั้บโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ เป็นตน้ และในทางกลบักนับุคคลท่ีมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 
โดยหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีอาจเป็นผลเสียต่อสุขภาพ ยอ่มมีสุขภาพอนามยัท่ีดีไม่เจ็บป่วยง่าย ลดปัญหา
การเกิดโรคอนัเน่ืองมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพไม่ดีของตนเองให้ลดนอ้ยลง อีกทั้งการมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีดี ยงัช่วยป้องกนัการเกิดโรคท่ีมีสาเหตุมาจากเช้ือโรคไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

1.  โรคและการเจ็บป่วยทีแ่บ่งตามลกัษณะของพฤติกรรมสุขภาพ 
     พฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสมของบุคคล ส่งผลท าให้เกิดโรคและการเจ็บป่วยต่าง ๆ 

มากมาย ซ่ึงสามารถแบ่งชนิดของโรคและการเจบ็ป่วยตามลกัษณะของพฤติกรรมสุขภาพท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1.1  โรคและการเจ็บป่วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมสุขวิทยาส่วนบุคคล พฤติกรรมสุข

วิทยาบุคคล หมายถึง การปฏิบติัหรือการแสดงออกของบุคคลท่ีส่งผลให้มีสุขภาพดี เช่น การดูแล
รักษาร่างกาย และของใช้ให้สะอาด การดูแลรักษาฟันให้สะอาดและแข็งแรง การล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและหลงัการขบัถ่าย ถา้บุคคลขาดการดูแลเร่ืองสุขวิทยาส่วนบุคคลท่ีถูกตอ้งก็จะ
ท าให้เกิดโรค และความเจ็บป่วยต่าง ๆ ข้ึนเป็นตน้ว่า โรคผิวหนงั มกัมีสาเหตุมาจากการไม่รักษา
ความสะอาดร่างกาย โรคเหงือกและฟันเน่ืองจากขาดพฤติกรรมการรักษาฟันให้สะอาดและแข็งแรง 
โรคติดเช้ือของทางเดินอาหาร มกัมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการหยิบจบัอาหารรับประทานโดย
ไม่ไดล้า้งมือใหส้ะอาด เป็นตน้ 

1.2  โรคและการเจ็บป่วยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคและการโภชนาการ 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและการโภชนาการ ประกอบดว้ย การเลือกบริโภคอาหารท่ีสด สะอาด 
ปลอดภยัจากสารอนัตราย ไดรั้บสารอาหารครบถ้วน 5หมู่ อย่างหลากหลาย และมีความพอดีกบั
ความต้องการของร่างกาย รวมถึงการมีสุขนิสัยท่ีดีในการรับประทานอาหาร เช่น รับประทาน
อาหารตรงเวลา หลีกเล่ียงอาหารรสจดัและอาหารหมกัดอง เป็นตน้ ซ่ึงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของบุคคลดงักล่าวนั้น มีผลต่อสุขภาพและการเกิดโรค หรือความเจ็บป่วยต่าง ๆ ไดม้ากมาย เช่น 
การรับประทานอาหารในปริมาณท่ีนอ้ยเกิดไป หรือขาดสารอาหารท่ีจ าเป็นแก่ร่างกายบางชนิด อาจ
ท าให้เกิดโรคขาดสารอาหาร โรคคอพอก เน่ืองจากขาดแร่ธาตุไอโอดีน หรือ โรคปากนกกระจอก 
เน่ืองจากขาดวิตามินบี 2 ได ้นอกจากน้ีพฤติกรรมท่ีไม่ดีในการรับประทานอาหารอ่ืน ๆ เช่น การ
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รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา หรือรับประทานอาหารท่ีมีรสจดัเป็นประจ า ก็อาจท าให้เกิดโรค
กระเพาะอาหารและโรคล าไส้ หรือการเค้ียวอาหารไม่ละเอียดส่งผลให้อาหารไม่ย่อย เกิดอาการ
ทอ้งอืดทอ้งเฟ้อได ้

            นอกจากน้ี ปัจจุบนัยงัพบว่า แนวโน้มของพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูป
และอาหารนอกบา้นมากข้ึน ท าให้เส่ียงต่อการไดรั้บสารเคมีปนเป้ือนหรือเช้ือโรคต่างๆ มากข้ึน 
หรืออาหารขาดคุณค่าตามหลกัโภชนาการ โดยสาเหตุอาจเน่ืองมาจาก ขาดความรู้ ความเขา้ใจใน
การเลือกซ้ืออาหาร ค่านิยมและวฒันธรรมการบริโภคอาหารจากอิทธิพลส่ือโฆษณา ซ่ึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพ  เช่น ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะโภชนาการเกิน เป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคหวัใจ โรคความ
ดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอาหารเป็นพิษ เป็นตน้ 

1.3  โรคและการเจ็บป่วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมดา้นสารเสพติด  เพศสัมพนัธ์ และ
ปัญหาทางสังคม  พฤติกรรมดา้นสารเสพติด เพศสัมพนัธ์ และปัญหาทางสังคม คือ  การกระท าท่ี
แสดงออกในเร่ืองของการงดด่ืมสุรา ไม่สูบบุหร่ี ไม่เสพสารเสพติด หลีกเล่ียงการพนัน และ
อบายมุขต่าง ๆ รวมทั้งการมาส าส่อนทางเพศ และการมีค่านิยมรักเดียวใจเดียว ซ่ึงหากมีพฤติกรรม
สุขภาพในเร่ืองดังกล่าวท่ีไม่เหมาะสมจะส่งผลต่อการเกิดโรคและความเจ็บป่วย ทั้งต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคมโดยตรง เช่น บุคคลท่ีมีพฤติกรรมเสพสารเสพติดยอ่มเจ็บป่วยง่าย ร่างกายทรุด
โทรม เกิดความเครียดในครอบครัว หรืออาจสร้างปัญหาความรุนแรงในสังคม  

            โดยสาเหตุจากพฤติกรรมดงักล่าว คือ การไม่ตระหนกัในความส าคญัของปัญหา มี
ค่านิยมท่ีไม่ถูกตอ้ง รวมทั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีเอ้ืออ านวย ฯลฯ ซ่ึงผลกระทบต่อ
สุขภาพต่างๆ  เช่น ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง โรคถุงลมโป่งพอง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ การเกิด
อุบติัเหตุปัญหาอาชญากรรม โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ุต่าง ๆ ได้โดยเฉพาะโรคเอดส์ ซ่ึงเป็น
สาเหตุการเสียชีวติของผูค้นในโลกเป็นจ านวนมาก ฯลฯ 

1.4  โรคและการเจ็บป่วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมดา้นสุขภาพจิต พฤติกรรมดา้นสุขภาพ 
จิต คือ พฤติกรรมการสร้างอารมณ์และจิตใจให้ร่าเริง แจ่มใสอยู่เสมอ และพฤติกรรมการสร้าง
สัมพนัธภาพใหเ้กิดข้ึนในครอบครัว ซ่ึงหากบุคคลและครอบครัวขาดพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีในเร่ืองการ
จดัการกบัอารมณ์และความเครียดท่ีเหมาะสมแลว้ ก็จะท าให้เกิดโรคและความเจ็บป่วยทางจิตใจอนั
เน่ืองมาจากความเครียดได ้เช่น การเกิดโรคซึมเศร้า โรคจิต โรคประสาท มีอาการวิตกกงัวล ซ่ึงบัน่
ทอนสุขภาพร่างกายให้เจ็บป่วยโดยง่าย จากสภาวะการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมยุค
โลกาภิวฒัน์ ท าให้เกิดการแข่งขนัสูงรวมทั้งการเผชิญกับปัญหาจราจร ความแออดัไม่มีความผ่อน
คลาย ก่อให้เกิดความเครียด ส่งผลต่อจิตใจ โดยสาเหตุมาจากสภาพการเปล่ียนแปลงของสถาบนั
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ครอบครัว ความอบอุ่นในครอบครัวน้อยลง ปัญหาการแบ่งเวลาส าหรับลูกท่ีไม่เหมาะสม รวมทั้งการ
แข่งขนักบัปัญหาเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ก่อใหเ้กิดโรคมะเร็ง การฆ่าตวัตาย เป็นตน้  

1.5  โรคและการเจ็บป่วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมดา้นความปลอดภยั    พฤติกรรมดา้น
ความปลอดภยั ประกอบดว้ย  การมีพฤติกรรมป้องกนัอุบติัเหตุ  อุบติัภยั  ทั้งภายในบา้น ในสถานท่ี
ท างาน ในโรงเรียน ในชุมชน หรือบนทอ้งถนน ถา้บุคคลขาดพฤติกรรมการป้องกนัความปลอดภยั
ต่าง ๆ แลว้ ก็อาจ ส่งผลใหร่้างกายบาดเจบ็หรือทุพพลภาพ 
            พฤติกรรมความปลอดภยั ทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการ แนวโนม้ พบวา่ ประชากรวยัแรงงานเหล่าน้ีมีโอกาสท่ีจะไดรั้บจากสภาพแวดลอ้มต่างๆ ทั้ง
กายภาพ (แสง เสียง ความร้อน) และทางชีวภาพ และสารเคมีต่างๆ รวมทั้งการจดัระบบและมี
สภาวะการท างานท่ีไม่เหมาะสม นอกจากน้ีความไม่ปลอดภยัจากการจราจรก็มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 
จากการวเิคราะห์พฤติกรรม พบวา่ สาเหตุและปัจจยัจากการขาดความรู้ ความตระหนกัของอนัตราย         
ขาดทักษะในการท างานการขบัข่ีรถยนต์ สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อการขบัข่ี เช่น ขาดอุปกรณ์
ป้องกนัความปลอดภยัในการท างาน ไม่สวมเขม็ขดันิรภยั และการปฏิบติัตามมาตรการทางกฎหมาย
ไม่เคร่งครัด ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการประกอบอาชีพ การจราจร และ
โรคจากสารเคมีและสารพิษต่างๆ เป็นตน้ 

1.6  โรคและการเจ็บป่วยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการออกก าลังกายและการตรวจ
สุขภาพประจ าปี  พฤติกรรมการออกก าลงักายและการตรวจสุขภาพประจ าปี คือ การออกก าลงักาย
อยา่งสม ่าเสมอ และการตรวจสุขภาพอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อคน้หาความเส่ียงต่อการเกิดโรคและ
ปัญหาสุขภาพดงันั้น ถา้บุคคลมีพฤติกรรมขาดการออกก าลงักายก็จะท าใหเ้กิดโรคต่างๆ ไดง่้าย เช่น 
โรคอ้วน โรคหัวใจ โรคความดันเลือดสูง โรคกระดูกพรุน หรือรวมทั้ งโรคมะเร็ง และถ้ามี
พฤติกรรมละเลยการตรวจสุขภาพประจ าปีอาจเส่ียงต่อการเป็นโรค ซ่ึงยากต่อการรักษาให้หายเป็น
ปกติได้อย่างทันท่วงที ซ่ึงจากการวิเคราะห์พฤติกรรม พบว่า มีสาเหตุหรือปัจจัยหลักมาจาก 
ประชาชนยงัขาดความสนใจและความรู้เก่ียวกับประโยชน์ของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ       
ขาดสถานท่ีและอุปกรณ์การออกก าลงักาย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ก่อให้เกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด การมีรูปร่างหรือสัดส่วนของร่างกายท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้  

1.7   โรคและการเจ็บป่วยท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการดูแลส่ิงแวดลอ้ม  พฤติกรรมการ
ดูแลส่ิงแวดล้อม ในท่ีน้ีจะหมายถึง การอนุรักษ์และพฒันาส่ิงแวดล้อมในครอบครัวและชุมชน 
ไดแ้ก่ การจดัการเร่ืองขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล การควบคุมแมลงและสัตวน์ าโรค การใช้สารเคมี
ต่างๆ จากภาคเกษตรกรรม เช่น สารก าจดัศตัรูพืช ภาคอุตสาหกรรม เช่น สารจากโลหะหนัก      
และจากภาคบริการ เช่น สารพิษจากควันรถขนส่ง การจัดบ้านเรือนและสถานท่ีต่าง ๆ                  
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ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ร่มร่ืนน่าอยู่อาศยั มีความปลอดภยั ถา้บุคคลขาดการดูแล
ส่ิงแวดลอ้มท่ีบา้น และส่ิงแวดลอ้มในชุมชนของตนเองให้ถูกสุขลกัษณะแลว้ ย่อมท าให้เจ็บป่วย
และเป็นโรคต่าง ๆ ได ้โดยเฉพาะโรคติดต่อท่ีเกิดจากการมีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเป็น
แหล่งเพาะเช้ือโรค เช่นโรคไขเ้ลือดออก โรคอุจจาระร่วง เป็นตน้ 

   สรุปวา่ พฤติกรรมต่างๆของบุคคล ลว้นมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ และส่ิงแวดลอ้ม
มากมาย ดังนั้น หากประชาชนยงัขาดองค์ความรู้และทกัษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นในด้านสุขภาพและมี
พฤติกรรมเส่ียง ก็ส่งผลก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาได ้เช่น พฤติกรรมบริโภคยาสูบ สุรา มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ คือ ก่อใหเ้กิดโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดหวัใจตีบ อุบติัเหตุ เป็นตน้ หรือ โรคมะเร็ง เกิดจาก
พฤติกรรมการบริโภคท่ีมีสารเคมีปนเป้ือน การสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา ความเครียด เป็นตน้ 

2.   พฤติกรรมสุขภาพทีค่วรปฏิบัติเพือ่ส่งเสริมและป้องกนัโรค 
                     พฤติกรรมสุขภาพท่ีควรปฏิบติัเพื่อส่งเสริมและป้องกนัโรค สามารถท าได้หลายๆ
วิธีการโดยยึดหลกัการดูแลสุขภาพตามสุขบญัญติั แห่งชาติ 10 ประการ หรือหลกัการสร้างเสริม
สุขภาพดว้ยหลกัการ 6 อ (ออกก าลงักาย อาหาร อารมณ์ อโรคยา อนามยัส่ิงแวดลอ้ม และ อบายมุข) 
หรือ   3อ 2ส (3อ คือ อาหาร ออกก าลงักาย อารมณ์ และ 2 ส คือ ไม่สูบบุหร่ี และไม่ด่ืมสุรา) โดย
สามารถน าวธีิการต่อไปน้ีไปเป็นแนวทางในการปฏิบติัเพื่อป้องกนัโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ
ได ้ดงัน้ี 

2.1  รักษาสุขอนามยัส่วนบุคคลอยูเ่สมอ ไดแ้ก่ การท าความสะอาดร่างกายและของใช้
ให้สะอาดดูแลรักษาฟันและเหงือกให้สะอาด แข็งแรง มีสุขภาพดี รวมถึงลา้งมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลงัการขบัถ่ายทุกคร้ัง ถ่ายอุจจาระเป็นเวลาทุกวนั และใส่เส้ือผา้ท่ีสะอาดไม่อบัช้ืน และ 
ใหค้วามอบอุ่นเพียงพอ 

2.2  บริโภคอาหารสุก สะอาด ปลอดภยั และครบถว้น 5 หมู่ อยา่งหลากหลาย และเพียง 
พอกบัความตอ้งการของร่างกายตามวยั นอกจากน้ี ควรหลีกเล่ียงอาหารท่ีอาจมีสารอนัตรายเจือปน 
เช่น ไส้กรอกหรือกุนเชียงใส่สี ถัว่งอกหรือขิงซอยท่ีมีสีขาวผิดธรรมชาติ ซ่ึงอาจมีสารฟอกขาว       
ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพเจือปนอยู ่

2.3  ออกก าลงักายดว้ยวิธีการท่ีถูกตอ้งอยา่งสม ่าเสมอ อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 3 คร้ังๆละ
ไม่นอ้ยวา่ 30 นาที เพื่อสร้างความแข็งแรงและภูมิตา้นทานโรคแก่ร่างกาย เช่น การวา่ยน ้ า การเตน้
แอโรบิก การวิง่เหยาะ หรือการเล่นกีฬาท่ีถนดัและมีความสนใจ 

2.4  ควบคุมหรือจัดการอารมณ์และความเครียดท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยวิธี               
ท่ีเหมาะสม เช่น มองโลกในแง่ดี ท างานอดิเรกท่ีถนดัและมีความสนใจ หวัเราะและยิม้แยม้อยูเ่สมอ 
และไม่ควรยดึติดกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดมากจนเกิดไป 
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2.5  หลีกเล่ียงการสูบบุหร่ี การด่ืมสุรา การเสพสารเสพติด พฤติกรรมการส าส่อนทาง
เพศ และอบายมุขต่าง ๆ ท่ีท าลายสุขภาพ หรือส่งผลท าใหเ้กิดโรคและการเจบ็ป่วย               

2.6  ดูแลจดัส่ิงแวดลอ้มภายในบา้นและในชุมชนให้ถูกสุขลกัษณะ มีความปลอดภยั      
ไม่เป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวน์ าโรค หรือเป็นแหล่งเพราะเช้ือโรค ท่ีน าโรคและความเจบ็ป่วยมาสู่คน 

2.7  ตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อลดความเส่ียง หรือ           
ลดความรุนแรงของโรคท่ีอาจเกิดข้ึน และช่วยใหมี้การดูแลรักษาโรคไดอ้ยา่งนอ้ยทนัท่วงที 
 
บทสรุป 
     

พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การเปล่ียนแปลงทางดา้นท่ีเก่ียวกบัสุขภาพซ่ึงเกิดข้ึนทั้งภายใน 
และภายนอก รวมถึงการปฏิบติัท่ีสังเกตไดแ้ละการเปล่ียนแปลงในท่ีสังเกตไม่ได ้แต่สามารถวดัได้
วา่เกิดข้ึน โดยอาศยัความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติ และการปฏิบติัตนทางสุขภาพท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั
อยา่งเหมาะสม พฤติกรรมสุขภาพ มี 2 ลกัษณะดว้ยกนั คือลกัษณะของการกระท าพฤติกรรมสุขภาพ
ท่ีเหมาะสมมีผลดีต่อสุขภาพ และลกัษณะของการกระท าพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสมมีผลเสีย
ต่อสุขภาพ โดย พฤติกรรมสุขภาพมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ พฤติกรรมดา้นความรู้หรือพุทธิพิสัย 
(Cognitive Domain) พฤติกรรมดา้นเจตคติ (Affective Domain) และ พฤติกรรมดา้นทกัษะพิสัย 
(Psychomotor Domain) ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงได ้ดว้ย 3 วิธีการ คือ การเปล่ียนแปลงเพราะถูก
บงัคบั การเปล่ียนแปลงเพราะการเอาแบบอยา่ง และ การเปล่ียนแปลงเพราะยอมรับวา่เป็นส่ิงท่ีดี  
 นอกจากการเจ็บป่วยหรือเกิดโรคจากตวัเช้ือโรคแล้ว มนุษยย์งัเจ็บป่วยหรือเกิดโรคได้
เพราะพฤติกรรมการด ารงชีวติของตนเอง ซ่ึงลว้นแต่มีความสัมพนัธ์ต่อสุขภาพโดยตรง ดงันั้นการมี
สุขภาพอนามยัท่ีดี ไม่เจ็บป่วยหรือเกิดโรคอนัเน่ืองมาจากการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม 
สามารถท าไดห้ลายๆวิธีการโดยยึดหลกัการดูแลสุขภาพตามสุขบญัญติั แห่งชาติ 10 ประการ หรือ
หลกัการสร้างเสริมสุขภาพดว้ยหลกัการ 6 อ หรือ 3อ 2ส ซ่ึงถือเป็นพฤติกรรมสุขภาพเบ้ืองตน้ใน
การส่งเสริมและป้องกนัโรคอนัตรายท่ีจะส่งผลต่อสุขภาพของตนเองได ้
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ค าถามท้ายบท 
 

1. จงอธิบายความหมายของพฤติกรรมสุขภาพ 
2. จงอธิบาย ความหมาย พร้อมยกตวัอยา่งลกัษณะของการกระท าพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม

และไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ 
3. จงอธิบายความหมายขององคป์ระกอบของพฤติกรรมสุขภาพทั้ง 3 ดา้น 
4. จงอธิบายความหมายประเภทของพฤติกรรมสุขภาพพร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 
5. จงอธิบายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ 
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แผนการบริหารการสอนประจ าบทที ่3 
การตรวจสุขภาพเบือ้งต้นด้วยตนเอง 

 
หัวข้อเนือ้หา 

1. ความส าคญัและประโยชน์ในการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง 
2. วธีิการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ดว้ยตนเอง 
3. การตรวจสัญญาณชีพ  
4. การประเมินผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเบ้ืองตน้ 
5. บทสรุป 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.    เพื่อใหส้ามารถบอกความหมาย ความส าคญัของการตรวจสอบสุขภาพเบ้ืองตน้ได ้
 2.    เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบสุขภาพเบ้ืองตน้ดว้ยตนเองได ้
 3.    เพื่อใหส้ามารถบอกถึงความผดิปกติของสัญญาณชีพได ้
 4.    เพื่อใหส้ามารถประเมินผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเบ้ืองตน้ได ้
 5.    สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ในการดูแลสุขภาพดว้ยตนเองได ้
วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 
 1.    แบ่งกลุ่มยอ่ยเพื่อฝึกตรวจวดัและประเมินภาวะสุขภาพ 
 2.    ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารประกอบการสอน 
 3.    ฟังค าบรรยาย 
 4.    ซกัถามและอภิปรายผลจากการแบ่งกลุ่มยอ่ย 
 5.    ตอบค าถามทา้ยบท 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1.   เอกสารประกอบการสอน 
 2.   วสัดุ อุปกรณ์ ในการตรวจวดัและประเมินภาวะสุขภาพ 
 3.   ใช ้Power point 
 4.   กรณีศึกษาผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ 
 5.   รูปภาพการตรวจวดัสัญญาณชีพ 
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การวดัและการประเมินผล 
1.  สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบติัในการตรวจวดัและประเมินภาวะ

สุขภาพ  
2.  สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการอภิปรายกลุ่ม ความตั้งใจในการฟังค าบรรยาย 
3.  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
4.  การตอบค าถามทา้ยบท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 -45- 
 

บทที ่3  
การตรวจสุขภาพเบือ้งต้นด้วยตนเอง 

 
อาจารยว์ชัรพงษ ์ เรือนค า 

        อาจารยก์าญจนา  ปินตาค า 
 

การมีสุขภาพท่ีดีเป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนา ดงัค ากล่าวท่ีว่า อโรคยา ปรมา ลาภา แปลว่า
การไม่มีโรคคือลาภอนัประเสริฐ ซ่ึงคนท่ีมีสุขภาพดี จะตอ้งมีสภาพของร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์
และแสดงออกอย่างมีชีวิตชีวา หรือท่ีเรียกวา่สุขกายสบายใจ  สามารถปรับตวัให้เขา้กบัเหตุการณ์ 
และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม และถา้เราตอ้งการเป็นผูมี้สุขภาพดีก็จะตอ้งรู้จกัวิธีดูแล
ตนเอง  โดยการปฏิบติัตนให้ถูกสุขลกัษณะอย่างสม ่าเสมอจนเป็นกิจนิสัยและสามารถท่ีจะ
ตรวจสอบสุขภาพเบ้ืองตน้ดว้ยตนเองได ้ และสามารถท่ีจะรู้ไดว้่า เรามีสุขภาพดีจริงหรือไม่ ตอ้ง
ทดลองตรวจสอบ และประเมินภาวะสุขภาพของเราในช่วงนั้นๆดว้ยตนเอง 

การดูแลตนเองเป็นกระบวนการท่ีบุคคลสามารถกระท ากิจกรรมหรือพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบั
สุขภาพ ซ่ึงบุคคลไดเ้ลือกปฏิบติัใหเ้หมาะสมกบัตนเอง โดยมีการเรียนรู้และการสนบัสนุนจากสังคม
วฒันธรรม ท่ีเป็นส่ิงแวดลอ้มของบุคคลนั้นทั้งในวิชาชีพและนอกวิชาชีพทางดา้นสุขภาพ และการ
ดูแลตนเองท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพเป็นหนทางท่ีน าไปสู่การมีสุขภาพดี ดงันั้นการดูแลตนเอง
หมายถึง การเอาใจใส่ตนเอง  ตรวจสอบตนเองและปฏิบติัตวัท่ีจะน าไปสู่การมีสุขภาพท่ีดีทั้งทางกาย 
ใจ  สังคมและจิตวญิญาณ ตลอดจนด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 
ความส าคัญและประโยชน์ในการตรวจสุขภาพเบือ้งต้นด้วยตนเอง 
 

ปัจจุบนัสังคมไทยไดมี้การเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคม อุตสาหกรรม   
การใช้ชีวิตของคนเปล่ียนไปทั้งในแง่การใช้แรงงานท างานมาใช้สมองนัง่โต๊ะท างาน การใช้ชีวิต
อย่างเร่งรีบท าให้เกิดความเครียด ขาดการออกก าลงักาย ขาดการรับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพ     
ขาดความสนใจต่อสุขภาพตวัท าให้เกิดโรคต่างๆซ่ึงเกิดจากการไม่ดูแลตวัเองให้ดี เช่น โรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง ความดนัโลหิตสูง โรคมะเร็งซ่ึงโรคเหล่าน้ีสามารถป้องกนั
หรือลดอุบติัการณ์ไดโ้ดยการท่ีเราใส่ ใจดูแลตวัเอง เพียงใชเ้วลาวนัละประมาณ 1 ชัว่โมงก็สามารถ
ท าให้สุขภาพดีข้ึน  การตรวจสุขภาพมีความส าคญัในการตรวจหาและป้องกนัโรคต่าง ๆ ท่ีอาจ
ตรวจหาให้พบในระยะแรกและสามารถป้องกนัไดก่้อนเกิดภาวะแทรกซ้อน เพราะร่างกายคนเรา
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เหมือนเคร่ืองยนต ์ซ่ึงพอใชไ้ปนานๆ ยอ่มมีการสึกหรอ แต่ถา้รอให้ถึงตอนนั้นแลว้เอาเขา้อู่ บางทีก็
ไม่ทนัการณ์ การป้องกนัจึงดีกวา่การรักษา บ่อยคร้ังท่ีคนมีสภาพร่างกายปกติดี แต่สามารถตรวจเจอ
โรคในระยะเร่ิมตน้ได ้ซ่ึงก็ตอ้งยอมรับว่าบางคร้ัง ถา้ปล่อยไวโ้ดยไม่ตรวจให้รู้ ระยะของโรคจะ
ด าเนินไปเกินกว่าจะรักษาได ้ดงันั้นถา้ตรวจแลว้พบแต่เร่ิมจะดีกวา่ท่ีจะรอจนกระทัง่ให้เกิดอาการ
ผดิปกติ 

การตรวจสุขภาพโดยทัว่ไปนั้นประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ีหน่ึง การตรวจร่างกายพื้นฐาน 
โดยวดัความดนัโลหิต ฟังเสียงปอด เสียงหัวใจ ตรวจล าไส้ คล าดูทอ้ง ขั้นท่ีสอง เป็นการตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการ ซ่ึงมีตั้งแต่การตรวจเลือด ตรวจการท างานของตบั ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ตรวจ
คล่ืนไฟฟ้าหวัใจ และยงัมีการตรวจแยกยอ่ยไปอีกตามเพศ และวยั เช่น หากเป็นผูห้ญิงก็จะเพิ่มการตรวจ
ระบบสืบพนัธ์ุสตรี มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ รวมทั้งมะเร็งเตา้นม ผูช้ายตรวจระบบอวยัวะเพศชาย 
เอกซเรยห์ามะเร็งท่ีต่อมลูกหมาก ขั้นท่ีสาม คือการตรวจเฉพาะโรค มีสองแบบ คือ แบบแรกตรวจเม่ือมี
อาการ กลุ่มคนไขพ้วกน้ี เช่น มีประวติัว่าปวดหัวมาก ก็ตรวจเพื่อตามอาการ เช็คความผิดปกติเก่ียวกบั
ศีรษะทั้งหมด เอกซเรยส์มอง อีกแบบ คือ การตรวจเพื่อหาความผิดปกติ เช่น ล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่ ซ่ึงมี
หลายรายท่ีตรวจแลว้เจอโรค และท าการรักษาให้หายได ้
 
วธีิการตรวจร่างกายเบือ้งต้นด้วยตนเอง 
 

เป็นการตรวจเพื่อประเมินสภาพร่างกายเบ้ืองตน้ วา่มีความผิดปกติหรือไม่ เพื่อน าไปสู่การ
รักษาต่อไป  ในการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้นั้นจะตรวจตั้งแต่ ศีรษะและหน้า ตา หู จมูก ช่องปาก 
ล าคอ หน้าอก เร่ือยไปจนถึงส่วนของแขนขา ซ่ึงเรียกว่า Head-To-Toe Assessment Criteria           
การตรวจร่างกายตนเองอยา่งง่ายๆไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีทกัษะสูง อาศยัเพียงการสังเกต การดู การคล า 
ดงันั้นการตรวจร่างกายเบ้ืองตน้ดว้ยตนเองมีวธีิการตรวจ ดงัต่อไปน้ี  

1. น า้หนัก  การมีน ้ าหนกัตวัท่ีเหมาะสมหรือมีน ้ าหนกัตวัปกติ มีความเก่ียวพนักบัสุขภาพ
ร่างกายหลายอยา่ง  การท่ีน ้ าหนกัตวัมากเกินไปหรือนอ้ยเกินไป ย่อมส่งผลต่อสุขภาพ เพราะจะท า
ให้ความตา้นทานต ่า มีโอกาสเจ็บป่วยไดง่้าย เช่น คนอว้นหรือคนท่ีมีน ้ าหนกัตวัมากกวา่ปกติ จะท า
ให้เพิ่มความเส่ียงของโรคมะเร็ง เบาหวาน โรคความดนัโลหิตสูง และโรคหัวใจไดง่้าย ส่วนคนท่ี
ผอมหรือมีน ้ าหนกัตวันอ้ยกวา่ปกติ มกัจะเป็นโรคปอด โรคกระเพาะอาหาร หรือโรคโลหิตจางเป็น
ตน้  การค านวณน ้ าหนกัมวลรวมของร่างกายหรือท่ีเรียกวา่ BMI (Body Mass Index) นั้น เป็นส่ิงท่ีมี
ประโยชน์มากท่ีจะช่วยบ่งช้ีว่า ก าลงัเป็นโรคอว้นหรือมีน ้ าหนักเกินมาตรฐาน และอาจตรวจการ
ควบคุมน ้าหนกัของตวัเองไดก้็คือ การวดัรอบเอว เพราะไขมนัจะสะสมอยูท่ี่บริเวณน้ีเป็นอนัดบัแรก
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และมากกว่าส่วนอ่ืน ๆ และไขมนัท่ีรอบเอวน้ีก็เป็นท่ี ๆ สามารถก าจดัออกไปไดง่้ายกว่าท่ีอวยัวะ
ส่วนอ่ืน ๆ ดว้ย 

2. ตา ดูการมองเห็น ว่าชดัหรือไม่ การทดสอบการมองเห็นให้ใชมื้อปิดตา มองทีละขา้ง 
หากมีการมองเห็นของตาทั้ง 2 ขา้งเปล่ียนแปลงไป ก็คือสัญญาณอนัตรายท่ีเกิดข้ึน ลกัษณะท่ีผิดปกติ
อ่ืนท่ีพบไดคื้อ แกว้ตา ถา้มีลกัษณะขุ่นขาว จะพบไดใ้นตอ้กระจก  คนแก่ คนเป็นเบาหวาน เยื่อบุตา
ขาวอกัเสบ พบในโรคติดเช้ือต่างๆ ตาโปนพบในต่อมไทรอยด์ท างานมากกวา่ปกติ พบมีวงสีเหลือง 
ๆ เกิดข้ึนรอบดวงตาบริเวณกระจกตา ซ่ึงเป็นส่วนท่ีปกคลุมลูกตาอยู่ อาจแปลว่าขณะน้ี ระดับ
คอเลสเตอรอลในตวัสูงเกินปกติ เลือดออกใตเ้ยื่อตาขาว พบไดใ้นเลือดออกในสมอง ไอกรน ผูป่้วย
ความดนัโลหิตสูงอาการผิดปกติ หรือเยื่อบุตาขาวเป็นสีเหลืองแสดงถึงภาวะดีซ่าน ซ่ึงอาการเหล่าน้ี
หากพบแต่เน่ิน ๆ ก็จะสามารถดูแลรักษาให้หายได ้ควรไปพบแพทย ์หากสังเกตเห็นว่ามีสัญญาณ
ดงักล่าวเกิดข้ึน  

3. หู หูเป็นอวยัวะท่ีรับฟังเสียง และช่วยในการทรงตวั ถา้มีความผดิปกติเก่ียวกบัหูเช่น หูมี
น ้าหนวก เป็นฝีในหู หูอ้ือ หรือมีความผดิปกติอ่ืน ๆ ข้ึน ควรรีบปรึกษาแพทยเ์พื่อตรวจรักษาโดยเร็ว 

4. จมูก จมูกเป็นอวยัวะท่ีท าหนา้ท่ีหายใจ สูดกล่ิน รับและกรองอากาศ ช่องจมูกจะติดต่อ
กบัช่องคอ ต่อมทอนซิล และหูชั้นใน ดงันั้นควรมีการตรวจดูภายในจมูก และผนงักั้นช่องจมูก กดดู
ไม่เจ็บบริเวณโพรงจมูก มีแผล มีน ้ ามูก มีจุดเลือดออก มีส่ิงผิดปกติหรือมีส่ิงแปลกปลอมหรือไม่    
ถา้มีการอกัเสบในจมูก อาจมีการติดต่อลุกลามไปถึงคอและหูได ้ถา้มีอาการผิดปกติดงักล่าวควรรีบ
ปรึกษาแพทย ์  

5. ปากและช่องปาก ควรดูริมฝีปาก กระพุง้แกม้ เหงือก ฟัน ล้ิน เพดาน และช่องปากดว้ย
ตนเองอย่างสม ่าเสมอ สีของฟันท่ีผิดปกติไป อาจเป็นสัญญาณของโรคฟันผุหรืออาการติดเช้ือ
บางอย่าง ความผิดปกติท่ีพบบ่อยๆ คือ เช้ือราในปาก แผลร้อนใน เริม หากเหงือกมีเลือดออกเวลา
แปรงฟันหรือขณะใชไ้หมขดัฟัน อาจเป็นสัญญาณของการติดเช้ือบางอยา่ง และควรมีการตรวจสอบ
กล่ินปาก โดยการเอามือปิดปาก ปิดจมูก และหายใจออกปากแรงๆ ถา้ไดก้ล่ินแสดงวา่มาจากภายใน
ปาก ซ่ึงตอ้งปรึกษาทนัตแพทย ์หรือแพทยต่์อไป 

6. คอ ให้สังเกตหลอดคอมีการเอียงหรือไม่ มีต่อมหรือกอ้นเน้ือท่ีบวมโตท่ีคอหรือไม่มี
หลอดเลือดด าท่ีคอโป่งพอง  อาการบวมท่ีเกิดข้ึนช่วงดา้นหนา้ของคอ ก็อาจจะเป็นการบวมของต่อม
ไทรอยด์ สาเหตุท่ีเกิดอาจเป็นเพราะการท างานมากหรือน้อยเกินไปไดท้ั้งสองกรณี ซ่ึงก็เป็นระบบ
การท างานท่ีมีปัญหาทั้งคู่ หรือ อาจมีหลาย ๆ เหตุผลของก้อนบวม เช่น อาจมีถุงน ้ าเกิดข้ึนใน
ไทรอยด ์มะเร็งท่ีต่อมไทรอยด ์หากสงสัยวา่คอมีความผดิปกติควรปรึกษาแพทย ์
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7. ต่อมน า้เหลอืง  มีอยูท่ ัว่ร่างกาย เช่นขา้งคอทั้ง 2 ดา้น รักแร้ ขาหนีบ ปกติไม่ควรโต หาก
สังเกตพบวา่ต่อมน ้ าเหลืองโตข้ึนหรือคล าได ้และกดเจ็บ ควรไปปรึกษาแพทย ์เพราะต่อมน ้ าเหลือง
โตแสดงถึง การติดเช้ือในร่างกาย 

8. ทรวงอก ตรวจสอบสภาพทรวงอกหรือเตา้นมท่ีหน้ากระจกเงา อาจตรวจเม่ือขณะ
อาบน ้าเสร็จใหม่ ๆได ้และใหน้อนหงายราบลง ยกแขนขวาข้ึนเหนือศีรษะและสังเกตอาการเจ็บหรือ
มีอาการบวมไม่ จากนั้น ใชมื้อซ้ายสัมผสัเตา้นมขวาโดยกดคล าเบา ๆ เป็นวงกลมไปรอบ ๆ ให้ทัว่
เตา้นม พยายามให้น้ิวมือซ้ายแบนราบท่ีสุดเพื่อกดสัมผสัเน้ือเตา้นมไดท้ัว่ถึง เม่ือกดเป็นวงกลมจน
ทัว่แลว้ ใหก้ดตามแนวด่ิงจากดา้นบนลงมาดา้นล่าง โดยเร่ิมตั้งแต่ส่วนของเตา้นมท่ีใกลก้บัไหปลาร้า
มากท่ีสุดก่อน เร่ิมจากจุดก่ึงกลางของเตา้นมและกดไปใหท้ัว่ถึงใตรั้กแร้ เสร็จแลว้ท าซ ้ าแบบน้ีกบัเตา้
นมอีกขา้ง เวลาท่ีดีท่ีสุดในการตรวจสอบทรวงอกคือ ช่วงหลงัจากหมดรอบเดือนใหม่ ๆ เพราะทรวง
อกจะมีความเป็นธรรมชาติท่ีสุด โดยไม่มีอาการบวมจากฮอร์โมนท่ีเปล่ียนแปลงไป ควรตรวจสอบ
ทรวงอก ทุก ๆ เดือนและไปพบแพทย์เพื่อตรวจปีละคร้ัง หรือเม่ือมีอาการบวม มีความหนาตวั
เพิ่มข้ึนของบริเวณทรวงอก หรือมีฝ้า เน้ือต่าง ๆ ผิดปกติไป บริเวณหัวนมมีน ้ าหรือของเหลวใด ๆ 
ออกมา มีผืน่แพเ้กิดข้ึนท่ีหวันมอาจเป็นสัญญาณของการเป็นมะเร็ง  

9. ท้อง ปกติทอ้งไม่ควรจะโต (คนท่ีอว้นลงพุงถือวา่ปกติ) การท่ีทอ้งโตผิดปกติ อาจเกิด
จาก การมีน ้ าในช่องทอ้ง ล าไส้อุดตนั ตบั มา้ม ต่อมน ้ าเหลืองในช่องทอ้งโต การอกัเสบของเยื่อบุ
ช่องทอ้ง ลกัษณะท่ีผดิปกติอาจแสดงพยาธิสภาพได ้ดงันั้นถา้มีอาการผิดปกติดงักล่าวควรรีบปรึกษา
แพทย ์

10. ผิวหนัง ผิวหนังเป็นอวยัวะท่ีช่วยห่อหุ้มร่างกายไว ้ผิวหนังเป็นเคร่ืองช้ีวดัสุขภาพ
อนามยัของบุคคลได ้ดงันั้นควรระวงัและหมัน่สังเกตความผิดปกติ เช่น ตุ่มคนั แผล ผิวหนงัหลุด
ลอก แห้ง ไฝ ฝ้า หรือกระท่ีเกิดข้ึนบนผิว  เพราะอาจกลายเป็นมะเร็งผิวหนัง โรคมะเร็งผิวหนัง    
บางชนิด ซ่ึงมกัเกิดข้ึนไดก้บัคนท่ีอยูก่ลางแดดจดั ๆ เป็นประจ า ดงันั้นควรหมัน่สังเกตความผิดปกติ
ท่ีเกิดข้ึนกบัผวิหนงัอยา่งสม ่าเสมอ หากพบส่ิงผดิปกติดงักล่าวควรปรึกษาแพทย ์

11. ก าลงัของแขนขา และการเคลื่อนไหว ตรวจดูความพิการ การทรงตวั เน่ืองจากทรงตวัท่ี
ดีจะเกิดจากการท่ีอวยัวะในร่างกายส่วนต่างๆ ท างานประสานสัมพนัธ์กนัและอวยัวะทุกส่วนท า
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในท่านั่ง ท่ายืน ท่าเดิน และท่านอน หากสังเกตพบอาการ
ผิดปกติ เช่นกน้หรือหนา้ทอ้งยื่นออกมามากเกินไป หรือไหล่เอียงไปขา้งไหนหรือกระดูกสันหลงัดู
โคง้งอกวา่ท่ีเคยเป็น และสังเกตอาการอ่อนแรงของกลา้มเน้ือแขน –ขา การชาตามบริเวณปลายมือ/
เท้าเป็นต้น อาการดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจมีความผิดปกติของร่างกาย อาการผิดปกติ
ดงักล่าวควรไปพบแพทย ์
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การตรวจสัญญาณชีพ (Vital Signs) 
 

1. ความหมายของสัญญาณชีพ 
สัญญาณชีพ (V/S) หมายถึง อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดนัโลหิต สัญญาณ

ชีพเป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีถึงสภาวะสุขภาพของบุคคล การวดัสัญญาณชีพใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการตดัสิน
สภาวะสุขภาพของ ผูป่้วย การเปล่ียนแปลงของสัญญาณชีพสามารถบ่งบอกถึงการเปล่ียนแปลงใน
การท าหนา้ท่ีของร่างกายได ้

การวดัสัญญาณชีพ เป็นการตรวจสอบอาการแสดงท่ีบ่งบอกการมีชีวิต สัญญาณชีพ
ประกอบดว้ย อุณหภูมิของร่างกาย (Temperature) ชีพจร (Pulse) การหายใจ (Respiration) และความ
ดนัโลหิต (Blood Pressure)  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นการท าหนา้ท่ีร่วมกนัของอวยัวะท่ีส าคญัหลายอยา่งของ
ร่างกาย เช่น หวัใจ ปอด และสมอง และกลไกต่าง ๆ ท่ีควบคุมการท างานของร่างกาย  สัญญาณชีพน้ี
ไวต่อการเปล่ียนแปลงหรือความผิดปกติของร่างกาย เม่ือใดก็ตามท่ีสัญญาณชีพเปล่ียนแปลงจาก
เกณฑ์ปกติของบุคคลนั้น ๆ ย่อมแสดงถึงการมีความผิดปกติหรือพยาธิสภาพเกิดข้ึนและก าลัง
คุกคามความมีชีวิตของบุคคล ดังนั้ นสัญญาณชีพจะท าให้ได้ข้อมูลท่ีแม่นย  าซ่ึงจะน าไปสู่การ      
แปลผลท่ีไดก้บัพยาธิสภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้งต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ของการวดัสัญญาณชีพ  
2.1 เพื่อประเมินระดบัอุณหภูมิของร่างกาย อตัราการเตน้ ลกัษณะชีพจร การหายใจ 

และความดนัโลหิต  
2.2 เพื่อสังเกตอาการทัว่ไปของผูป่้วย และเป็นการประเมินสภาพผูป่้วยเบ้ืองตน้   

3. ข้อบ่งช้ีในการวดัสัญญาณชีพ  
3.1 เม่ือแรกรับผูป่้วยไวใ้นโรงพยาบาล  
3.2 วดัตามระเบียบแบบแผนท่ีปฏิบติัของโรงพยาบาลหรือแผนการรักษาของแพทย ์  
3.3  ก่อนและหลงัการผา่ตดั  
3.4  ก่อนและหลงัการตรวจวนิิจฉยัโรคท่ีตอ้งใส่เคร่ืองมือตรวจเขา้ไปภายในร่างกาย  
3.5  ก่อนและหลังให้ยาบางชนิดท่ีมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular)     

การหายใจ และการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย  
3.6 เม่ือสภาวะทัว่ไปของร่างกายผูป่้วยมีการเปล่ียนแปลง เช่น ความรู้สึกตวัลดลงหรือ

ความรุนแรงของอาการปวดเพิ่มข้ึน  
3.7 ก่อนและหลังการให้การพยาบาลท่ีมีผลต่อสัญญาณชีพ เช่น ก่อนให้ผู ้ป่วยท่ี    

ครองเตียง (Bed Rest) มีการเคล่ือนยา้ย (Ambulate) หรือก่อนใหผู้ป่้วยออกก าลงักาย  
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4. องค์ประกอบของสัญญาณชีพ  
สัญญาณชีพ ประกอบด้วย อุณหภูมิร่างกาย (Body Temperature) ชีพจร (Pulse)         

การหายใจ (Respiration) และความดนัโลหิต (Blood Pressure) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
4.1 อุณหภูมิของร่างกาย  

4.1.1 ชนิดของอุณหภูมิในร่างกาย อุณหภูมิในร่างกาย จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  
1) อุณหภูมิแกน (Core Temperature) คืออุณหภูมิบริเวณอวยัวะภายใน

ร่างกายทั้งหมด เช่น อุณหภูมิบริเวณหวัใจ สมอง ไต ตบั ทางเดินอาหาร ฯลฯ เซลล์อวยัวะเหล่าน้ีจะ
มีอตัราการเผาผลาญอาหารค่อนขา้งสูง มีอุณหภูมิกายค่อนขา้งคงท่ี เราสามารถจะวดัอุณหภูมิแกนได้
ทางทวารหนกั (Rectal Temperature) และทางปาก (Oral Temperature)  

         2) อุณหภูมิเปลือก (Shell Temperature) คือ อุณหภูมิบริเวณท่ีเป็นกลา้มเน้ือ
และผิวหนัง ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงไปตามอุณหภูมิภายนอก สามารถวัดได้ทางรักแร้ (Axillary 
Temperature) อุณหภูมิเปลือกจะมีค่าต ่ากว่าอุณหภูมิแกน ศูนย์กลางการควบคุมอุณหภูมิอยู่ท่ี          
ไฮโปธาลามสั (Hypothalamus) ท าหนา้ท่ีควบคุมใหร่้างกายผลิตความร้อนและระบายความร้อนออก
ใหส้มดุลกนั ร่างกายปกติจะมีอุณหภูมิกายประมาณ 36.4-37.4 OC  

 ในกรณีท่ีบุคคลไม่สามารถสร้างความร้อนไดท้นักบัการสูญเสียความร้อนออกไป 
ก็จะท าให้มีอุณหภูมิร่างกายลดลง ท าให้เกิดภาวะอุณหภูมิกายต ่า คือ ภาวะท่ีอุณหภูมิร่างกายต ่ากว่า 
36 OC อุณหภูมิท่ีแสดงถึงสภาวะผดิปกติของร่างกายถา้สูงเกิน 37.5 OC เรียกวา่ ไข ้มีหลายระดบัดงัน้ี  

 37.5 – 38.3 OC เรียกวา่ ไขต้  ่า (Low Fever)  
 38.4 – 39.4 OC เรียกวา่ ไขป้านกลาง (Moderate Fever)  
 39.5 – 40.5 OC เรียกวา่ ไขสู้ง (High Fever)  
 สูงกวา่ 40.5 OC ข้ึนไป เรียกวา่ ไขสู้งมาก (Very High Fever)  

   4.1.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่ออุณหภูมิร่างกาย อุณหภูมิร่างกายของแต่ละคน มีความ
แตกต่างกนั โดยมีปัจจยัหลายอยา่งท่ีท าใหอุ้ณหภูมิของคนแตกต่างกนั คือ 

          1) อายุ เด็กแรกเกิดและเด็กอ่อนจะมีอุณหภูมิสูงกว่าในเด็กโตและผูใ้หญ่ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากศูนยค์วบคุมอุณหภูมิของร่างกายท างานยงัไม่เต็มท่ี   การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของ
ส่ิงแวดล้อมจึงมีผลต่ออุณหภูมิของเด็ก  อย่างมาก  ดงัตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างอายุกับ
อุณหภูมิของร่างกาย  
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ตารางที ่3.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัอุณหภูมิของร่างกาย   
 

อายุ องศาฟาเรนไฮท์ (OF) องศาเซลเซียส (OC) 

แรกเกิด 
1 ขวบ 
2 ขวบ 
7 ขวบ-วยัผูใ้หญ่ 
คนชรา (มากกวา่ 70 ปี) 

97.0 - 100.0 
100.0 
99.0 
98.6 
96.8 

36.1 - 37.7 
37.7 
37.2 
37.0 
36.0 

 
     2) ช่วงเวลาของวนั ในช่วง  24 ชัว่โมงของวนั อุณหภูมิของแต่คนจะไม่คงท่ี

ตลอดเวลาย่อมข้ึน ๆ ลง ๆ ช่วงเวลาท่ีอุณหภูมิต ่าสุดประมาณ 04.00 – 06.00 น. และช่วงเวลาท่ี
อุณหภูมิสูงสุดจะเป็นในช่วงบ่าย       

     3) ฮอร์โมนเพศ เพศหญิงอุณหภูมิจะสูงกว่าเพศชาย เน่ืองจากเพศหญิงมี
ฮอร์โมนเอสโทรเจน (Estrogen) โปรเจสเตอโรน (Progesterone) ท าให้เพิ่มอตัราการเผาผลาญ
สารอาหาร โดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนจะช่วยเพิ่มไขมนัให้กบัร่างกายและในช่วงท่ีมีไข่สุก 
ระดบัของฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนสูงข้ึน จะท าให้อุณหภูมิสูงข้ึนประมาณ 0.3 – 0.6 องศาเซลเซียล 
หรือ 0.5 – 1 องศาฟาเรนไฮต ์

    4) อารมณ์ อารมณ์หรือพฤติกรรมท่ีผิดไปจากปกติย่อมมีผลต่ออุณหภูมิ
ร่างกาย ผูท่ี้มีอารมณ์รุนแรงมากจะมีอุณหภูมิร่างกายสูงกวา่ปกติ และผูท่ี้มีอารมณ์เฉ่ือยชาอุณหภูมิ
ของร่างกายจะต ่าลงกวา่ปกติ 

    5) การออกก าลงักาย การออกก าลงักายยอ่มท าให้อุณหภูมิของร่างกายสูงข้ึน 
เช่น หลงัจากการเล่นกีฬาอย่างหนกัอุณหภูมิจะสูงข้ึนถึง 1 – 2 องศาเซลเซียล การเค้ียวหมากฝร่ัง
เพียงไม่ก่ีนาทีอุณหภูมิท่ีวดัไดท้างปากจะข้ึนถึง 0.5 องศาเซลเซียล           

         6) จ  านวนและชนิดของอาหารท่ีรับประทาน อาหารท่ีมีโปรตีนและไขมนัสูง
จะกระตุน้การเผาผลาญไหมข้องร่างกาย ยอ่มท าใหอุ้ณหภูมิสูงข้ึน 

   7) ส่ิงแวดลอ้ม มีส่วนในการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิของร่างกาย  ทั้งแก่เด็กและ
ผูใ้หญ่ เช่น อากาศร้อนจดัหรือออกไปอาบแดด อุณหภูมิของร่างกายจะสูงข้ึน อากาศเยน็จดั อุณหภูมิ
ร่างกายจะลดลงบา้ง 

4.1.3 การวดัอุณหภูมิร่างกาย การวดัอุณหภูมิของร่างกาย มีจุดประสงค์เพื่อ
ตรวจสอบอุณหภูมิของร่างกาย โดยทัว่ไปสามารถวดัอุณหภูมิของร่างกายได ้4 ทาง คือ  
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          1) การวดัอุณหภูมิทางปาก เป็นวิธีท่ีนิยมกนัมาก โดยใชป้รอทวดัไขท้างปาก
มาสลดัใหป้รอทลงต ่ากวา่ขีด 35 OC แลว้ใหผู้ป่้วยอา้ปากและกระดกล้ินข้ึน วางกระเปาะปรอทไวใ้ต้
ล้ิน (ระหวา่งล้ินกบัพื้นปาก) แลว้ใหผู้ป่้วยปล่อยล้ินลงบนพื้นปากตามเดิม และหุบปากให้สนิท เป็น
เวลาประมาณ 2-3 นาที หลงัจากนั้นจึงน าปรอทออกจากปากผูป่้วย และอ่านอุณหภูมิท่ีวดัได ้โดยค่า
ปกติประมาณ 36.7-37 OC หรือ 98.6 OF จากนั้นน าปรอทไปท าความสะอาดก่อนเก็บเขา้ท่ีเดิม  

         2) การวดัอุณหภูมิทางรักแร้ การวดัวิธีน้ีใชใ้นผูป่้วยท่ีหมดสติไม่รู้สึกตวั โดย
การใชป้รอทวดัไขท้างรักแร้ มาสลดัให้ปรอทลงต ่ากวา่ขีด 35 OC แลว้ให้ผูป่้วยกางแขนขา้งใดขา้ง
หน่ึงออก วางกระเปาะปรอทลงไปในซอกรักแร้ แลว้ให้ผูป่้วยหุบแขนและหนีบปรอทไวใ้นซอก
รักแร้ เป็นเวลา 5 นาที จึงน าปรอทออกจากซอกรักแร้มาอ่านค่าอุณหภูมิท่ีวดัได ้ซ่ึงค่าท่ีวดัไดจ้ะต ่า
กวา่ค่าท่ีวดัทางปาก ประมาณ 0.5-1 OC จากนั้นน าปรอทไปท าความสะอาดก่อนเก็บเขา้ท่ีเดิม  

         3) การวดัอุณหภูมิทางทวารหนัก มักจะใช้วดัในเด็กเล็กท่ีไม่สามารถอม
ปรอทได ้(เด็กอายุนอ้ยกวา่ 3 ปี) หรือผูป่้วยท่ีไม่รู้สึกตวั (Unconscious) วดัโดยการใชป้รอทวดัไข้
ทางกน้ มาสลดัให้ปรอทลงต ่ากวา่ขีด 35 OC แลว้ทาดว้ยวาสลิน ให้ผูป่้วยนอนตะแคงงอเข่าข้ึนจรด
หน้าอก ใช้มือดึงก้นดา้นบนข้ึน เปิดให้เห็นทวารหนกั ให้ผูป่้วยหายใจเขา้ออกลึกๆช้าๆ แลว้สอด
ปรอทเขา้ไปในรูทวารหนกัลึกประมาณ 0.5-1 น้ิวหรือ 1.5-2 เซนติเมตร ทิ้งไวน้าน 1-2 นาที จึงดึง
ปรอทออกมาอ่านอุณหภูมิท่ีวดัได ้โดยค่าท่ีวดัไดจ้ะสูงกวา่อุณหภูมิท่ีวดัทางปาก 0.6 OC หรือ 1 OF 
จากนั้นน าปรอทไปท าความสะอาดก่อนเก็บเขา้ท่ีเดิม  

         4) การวดัโดยการใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีท่ีง่ายและ
แม่นย  า ใชส้ะดวกและรวดเร็ว ไดแ้ก่   

4.1) การวัดทางรูหู ในขณะวัดให้ดึงใบหูของทารกไปด้านหลัง       
ส่วนเด็กโตให้ดึงใบหูข้ึนและโน้มไปดา้นหลงั เพื่อให้แสงอินฟาเรดของเทอร์โมมิเตอร์ส่องถึงเยื่อ
แกว้หูได ้ค่าอุณหภูมิปกติ คือ 35.7-37.5 OC 

4.2)  การวดัทางผิวหนัง เช่น หน้าผาก หลังใบหู ซอกคอ โดยใช้
เทอร์โมมิเตอร์สัมผสับริเวณดงักล่าว แลว้อ่านค่าท่ีวดัได ้ค่าอุณหภูมิปกติ คือ 35.7–37.5 OC  
  4.1.4  ขอ้ควรระวงัในการวดัอุณหภูมิร่างกาย  

1) ไม่ควรวดัอุณหภูมิทางปากเม่ือผูป่้วยด่ืมน ้ าร้อนหรือน ้ าเยน็ใหม่ๆ ตอ้งรอ
อยา่งนอ้ย 15 นาที การอมเทอร์โมมิเตอร์ตอ้งอมไวใ้ตล้ิ้นและหุบปากใหส้นิท 

2) ห้ามน า เทอร์โมมิ เตอร์ว ัดทางปากไปวัดทางทวารหนักหรือน า
เทอร์โมมิเตอร์วดัทางทวารหนกัมาวดัทางปาก 



 

 

 -53- 
 

3) เทอร์โมมิเตอร์วดัทางปากและเทอร์โมมิเตอร์วดัทางทวารหนกัให้แยกใส่
ภาชนะไม่ปนกนั และท าความสะอาดแยกกนัดว้ย 

4) ถ้าใช้เทอร์โมมิเตอร์วดัทางรักแร้  ต้องเช็ดผิวหนังบริเวณนั้นให้แห้ง
เสียก่อนและหุบรักแร้ใหแ้น่น ( ไม่จ  าเป็นไม่ควรใชเ้พราะไดผ้ลไม่แน่นอน ) 

5) ถา้ใชเ้ทอร์โมมิเตอร์ทางทวารหนกัตอ้งทาวาสลินใหล่ื้นก่อน   
6) สลดัเทอร์โมมิเตอร์ใหต้ ่าลงถึง 35 องศาเซลเซียล หรือ 95 องศาฟาเรนไฮต์

ก่อนวดัทุกคร้ัง 
7) ตอ้งเช็ดเทอร์โมมิเตอร์ดว้ยส าลีหรือกระดาษช าระทนัทีเม่ือเอาออกและท า

ความสะอาดเทอร์โมมิเตอร์ดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือหรือน ้าสบู่ทุกคร้ังหลงัใช ้
8) หา้มน าเทอร์โมมิเตอร์วางนอกภาชนะท่ีใส่ปรอท 
9) ถ้าอุณหภูมิได้สูงหรือต ่ากว่าปกติมาก  ให้วดัใหม่อีกคร้ังหน่ึงหากยงัคง

ผดิปกติใหพ้บแพทยเ์พื่อตรวจเช็คอีกคร้ัง 
10) ถา้วดัอุณหภูมิของร่างกายทารกแรกเกิดไดสู้งกวา่ 37 องศาเซลเซียล  หรือ

ต ่ากวา่ 36 องศาเซลเซียล ใหป้รึกษาแพทย ์

กรณีเป็นโรคติดเช้ือหรือโรคติดต่อ ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับท่ีกล่าวมาแล้ว แต่
เทอร์โมมิเตอร์ท่ีใช้ให้แยกเฉพาะแต่ละคนโดยมีขวดแกว้ใส่น ้ ายาระงบัเช้ือ 1 ขวด และใส่น ้ าสบู่ 1 
ขวด ใหแ้ช่เทอร์โมมิเตอร์ในน ้ายาระงบัเช้ือตลอดเวลา เม่ือจะน ามาใชใ้ห้ลา้งดว้ยน ้ าเปล่าเช็ดให้แห้ง 
และวธีิท าความสะอาดเทอร์โมมิเตอร์เช่นเดียวกบัเทอร์โมมิเตอร์ท่ีใชว้ดัทัว่ไป 

4.2 ชีพจร (Pulse) ชีพจรเป็นการสั่นสะเทือนของผนงัหลอดเลือด ซ่ึงเกิดจากการบีบตวั
ของหวัใจหอ้งล่างดา้นซา้ย ท าใหผ้นงัของหลอดเลือดแดงขยายเป็นจงัหวะ เป็นผลให้สามารถจบัชีพ
จรไดต้ลอดเวลา  

 4.2.1 ต าแหน่งหลอดเลือดท่ีสามารถจบัชีพจร มีดงัต่อไปน้ี 
1)  ชีพจรเท็มพอรัล (Temporal Pulse) จบัท่ีเหนือและขา้งๆตา ซ่ึงหลอด

เลือดแดงเทม็พอรัลทอดผา่นเหนือกระดูกเทม็พอรัลของศรีษะ 
2)  ชีพจรคาโรทิด (Carotid Pulse) อยูด่า้นขา้งของล าคอ คล าไดช้ดัเจนท่ีสุด

บริเวณมุมขากรรไกรล่าง 
3)  ชีพจรเบรเคียล (Brachial Pulse) อยูด่า้นในของกลา้มเน้ือไบเซ็พซ์ คล า

ไดท่ี้บริเวณขอ้อบัแขน 
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4)  ชีพจรเรเดียล (Radial Pulse) อยูท่ี่ขอ้มือดา้นใน บริเวณกระดูกปลายแขน
ดา้นนอกหรือดา้นหัวแม่มือ เป็นต าแหน่งท่ีนิยมจบัชีพจรมากท่ีสุด เพราะเป็นท่ีท่ีจบัไดง่้ายและไม่
รบกวนผูป่้วย 

5)  ชีพจรฟีโมรัล (Femoral Pulse) อยู่บริเวณขาหนีบตรงกลางๆส่วนของ
เอน็ท่ียดึขาหนีบ 

6)  ชีพจรพ็อพลิดเทียล (Popliteal Pulse) อยู่บริเวณขอ้พบัเข่าหาค่อนขา้ง
ยากแต่ถา้งอเข่าก็สามารถคล าไดง่้ายข้ึนอยูต่รงกลางๆขอ้พบัเข่า 

7)  ชีพจรดอร์เซลีส เพดดีส (Dorsalis Pedis Pulse) อยูบ่ริเวณหลงัเทา้ ให้ดู
แนวกลางตั้งแต่หวัเข่าลงไป ชีพจรท่ีจบัไดอ้ยูก่ลางหลงัเทา้ระหวา่งน้ิวหวัแม่เทา้กบัน้ิวช้ี 

8)  ชีพจรเอ็พพิคลั (Apical  Pulse ) อยูท่ี่ยอดของหวัใจ หน้าอกดา้นซ้าย
บริเวณท่ีตั้งของหวัใจ  มกัจะใชก้บัเด็กทารกและเด็กเล็กๆ ท่ีอายตุ  ่ากวา่ 2-3 ขวบ 

9)  ชีพจรโพสทีเรีย ทิเบียล (Posterior Tibial) อยูบ่ริเวณหลงัปุ่มกระดูกขอ้
เทา้ดา้นใน 

4.2.2 ส่ิงท่ีจะตอ้งสังเกตในการตรวจวดัชีพจร 
          1)  อตัราความเร็วชีพจร หมายถึง อตัราการเตน้ของหวัใจต่อ 1 นาที มีปัจจยั

ต่างๆท่ีท าใหอ้ตัราความเร็วของชีพจรแตกต่างกนัซ่ึงข้ึนอยูก่บัส่ิงต่อไปน้ี คือ 
           1.1) อาย ุถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าใหชี้พจรมีความแตกต่างกนั ดงัน้ี 
          

ทารกแรกเกิด ชีพจรประมาณ 120 - 140    คร้ัง/นาที 
อาย ุ1 ขวบ  ชีพจรประมาณ   110 - 120    คร้ัง/นาที 
อาย ุ5 ขวบ  ชีพจรประมาณ     95 -  100  คร้ัง/นาที 
อาย ุ10 ขวบ  ชีพจรประมาณ     85 – 90 คร้ัง/นาที 
วยัรุ่น     ชีพจรประมาณ     70 - 80    คร้ัง/นาที 
ผูใ้หญ่  ชีพจรประมาณ     60 - 80    คร้ัง/นาที 
คนชรา  ชีพจรประมาณ     60 - 70    คร้ัง/นาที 
สรุป         
ในผูใ้หญ่   ชีพจรประมาณ     60 - 80    คร้ัง/นาที 

       ในเด็ก  ชีพจรประมาณ     90 - 140    คร้ัง/นาที 
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   1.2)  เพศ หญิงจะเร็วกวา่ชายเล็กนอ้ยในช่วงวยัรุ่นและวยัผูใ้หญ่ 
   1.3)  การออกก าลังกาย ปกติชีพจรจะเพิ่มมากข้ึนเม่ือได้ออกก าลังกาย 
เน่ืองจากในระหวา่งการออกก าลงักาย กลา้มเน้ือตอ้งการออกซิเจนเพิ่มข้ึน จึงท าให้เพิ่มการเตน้ของ
หวัใจเพื่อท่ีจะไดน้ าออกซิเจนไปยงักลา้มเน้ือใหม้ากข้ึน 
                   1.4)  อารมณ์ อตัราการเตน้ของหัวใจข้ึนอยู่กบัระบบประสาทอตัโนมติั 
อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนเช่น ความกลวั ความโกรธ ความวิตกกงัวล การรับรู้ความเจ็บปวด จะไปกระตุน้
ระบบประสาทซิมพาทีติคท าใหห้วัใจบีบเตน้เร็วข้ึน ส าหรับการกระตุน้ระบบประสาทพาราซิมพาที
ติคท าให้หัวใจเตน้ชา้ลง หากหัวใจเตน้เร็วเกิน 100 คร้ังต่อนาทีข้ึนไปในผูใ้หญ่ ถือว่าชีพจรเตน้เร็ว 
(Tachycardia) ในทางตรงขา้มถา้หวัใจเตน้ชา้กวา่ 60 คร้ังต่อนาที ถือวา่ชีพจรเตน้ชา้ (Bradycardia)   
                   1.5)  ความร้อน พบว่าความร้อนท่ีเพิ่มข้ึนภายในร่างกายหรือมีไขข้ึ้นนั้น 
จะท าใหชี้พจรเตน้เร็วและแรงข้ึน  
                  1.6)  ยาบางชนิดลดอัตราความเร็วของชีพจรและบางชนิดเพิ่มอัตรา
ความเร็วของชีพจร                  
    1.7)  การตกเลือด การสูญเสียเลือดจากระบบเลือดประมาณร้อยละ 10 ของ
จ านวนเลือดทั้งหมด (จ านวนเลือดทั้งหมดในระบบเลือดของผูใ้หญ่มีประมาณ 5 ลิตร) จะท าให้ชีพ
จรเร็วข้ึน 
                   1.8)  ท่าทาง เม่ือยูใ่นท่ายนื ชีพจรจะเร็วกวา่เม่ืออยูใ่นท่านัง่หรือนอน ทั้งน้ี
เพราะหวัใจตอ้งบีบตวัใหเ้ร็วข้ึนเพื่อฉีดเลือดไปเล้ียงร่างกาย 
                 2)  จงัหวะชีพจร ชีพจรจะเตน้เป็นจงัหวะมีช่วงพกัระหว่างจงัหวะแต่ละช่วง
พกัใชเ้วลาเท่ากนัลกัษณะเช่นน้ีเรียกวา่ชีพจรสม ่าเสมอ (Pulses Regularis) ส่วนชีพจรท่ีเตน้ไม่เป็น
จงัหวะแต่ละช่วงพกัไม่สม ่าเสมอเรียกวา่ชีพจรไม่สม ่าเสมอ (Arrhythmia)   
                     3)  ความแรงของชีพจร ข้ึนอยู่กบัปริมาณของเลือดท่ีถูกบีบออกมาจากหัวใจ
ในแต่ละคร้ัง ชีพจรปกติรู้สึกไดด้ว้ยการกดน้ิวลงตรงบริเวณท่ีจะวดัดว้ยแรงพอประมาณ แต่ถา้กด
แรงมากเกินไปจะไม่ไดรั้บความรู้สึก ถา้แรงดนัเลือดดีชีพจรจะแรง  แรงดนัเลือดอ่อนชีพจรจะเบา 

      4.2.3  วธีิจบัชีพจร 
1) ใหน้ัง่พกั ในท่าท่ีสบาย ท่ีแขนควรมีท่ีรองรับ 
2) ใหว้างแขนราบกบัพื้น และหงายฝ่ามือข้ึน 
3) ใหว้างน้ิวช้ี น้ิวกลาง และน้ิวนางลงบนต าแหน่งท่ีเส้นเลือดแดงผา่น แลว้

กดลงเบาๆ 
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4) ให้นบัจ านวนคร้ังเป็นเวลานาน 1 นาที หรืออาจนบัเพียง 30 วินาทีแลว้
คูณ 2 ก็ได ้กรณีน้ีตอ้งมีจงัหวะชีพจรท่ีสม ่าเสมอ  

   4.3  การหายใจ (Respiration) คือ กระบวนการน าออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย และน า
คาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย การหายใจเป็นการน าเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและน า
คาร์บอนไดอกไซด์ออกจากร่างกาย ศูนย์กลางท่ีควบคุมการหายใจ จะอยู่ท่ีส่วนท้ายของสมอง 
(Medulla Oblongata) ซ่ึงมีความไวมาก เช่น ไวต่อระดบัคาร์บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือดสูง ไว
ต่อการขยายตวัของปอด การหายใจเป็นการท างานแบบก่ึงอตัโนมติัซ่ึงบางคร้ังสามารถควบคุมได้
โดยจิตใจ 

           4.3.1 ขั้นตอนการหายใจ การหายใจแบ่งไดเ้ป็น 2 ขั้นตอน ดงัน้ี  
                    1)  การหายใจเพื่อแลกเปล่ียนก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ระหวา่ง

ปอดกบัอากาศภายนอก (External Respiration) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
                         1.1) การสูดเอาอากาศเข้าไปในถุงลมของปอด เรียกว่าการหายใจเข้า 

(Inspiration or Inhalation) จงัหวะน้ีจะมีการยกตวัของกระดูกซ่ีโครงพร้อมๆกบักระบงัลมมีการ
หย่อนต ่าลงในทอ้ง ท าให้มีการขยายตวัของทรวงอกและหน้าทอ้ง ปอดจึงขยายตวัรับอากาศจาก
ภายนอกเขา้มาได้ ซ่ึงในอากาศมีก๊าซออกซิเจนประมาณ ร้อยละ 21.00 เขา้ไปถึงในถุงลมในปอด 
ออกซิเจนจะซึมเขา้เส้นเลือดแดงท่ีหุม้ถุงลมอยูเ่ขา้สู่ระบบไหลเวยีนเลือด  

            1.2) การไล่อากาศออกจากปอด เรียกว่าการหายใจออก (expiration or 
exhalation) ในจงัหวะน้ีจะมีการหดตวัเขา้หากนัของกระดูกซ่ีโครง ท าให้หนา้อกบุ๋มลง พร้อมๆกบั
กระบงัลมจะดนัตวัสูงข้ึนไปในช่องอกท าให้ช่องอกแคบเขา้ ปอดจะถูกบงัคบัให้แฟบลง อากาศจะ
ถูกขบัออกมาทางจมูก ซ่ึงประกอบดว้ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากการเผาผลาญภายในเซลล ์
และมีก๊าซออกซิเจนเหลือประมาณร้อยละ 16-18   

                  2) การแลกเปล่ียนก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงอยู่ในเลือด กบั
เซลลข์องเน้ือเยือ่ต่างๆในร่างกาย (Internal Respiration) ออกซิเจนท่ีไดจ้ากการหายใจเขา้ถูกน าไปสู่
เซลล์ต่างๆ โดยเส้นเลือดแดง ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเกิดจากการเผาผลาญของเซลล์นั้นๆ จะ
ซึมผ่านเขา้เส้นเลือดด า เพื่อน ากลบัไปฟอกท่ีปอด เม่ือถึงถุงลมคาร์บอนไดออกไซด์จะซึมออกจาก
เส้นเลือดด าเขา้สู่ถุงลมในปอด แลว้ขบัออกพร้อมลมหายใจออก 

        4.3.2 การนบัการหายใจ การนบัการหายใจเขา้และออกนบัเป็น 1 คร้ัง สังเกตใน 1 นาที
หน่วยวดัการหายใจ เป็นคร้ังต่อนาที การวดัการหายใจควรวดัขณะพกั ช่วงค่าปกติของการหายใจ
ปกติตามอาย ุมีดงัน้ี 
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ทารกแรกเกิด  ประมาณ   35-40  คร้ังต่อนาที 
ทารก (6 เดือน)   ประมาณ   30-50  คร้ังต่อนาที 
2 ปี   ประมาณ   25-35  คร้ังต่อนาที 
เด็ก   ประมาณ   20-30  คร้ังต่อนาที 
วยัรุ่น   ประมาณ   16-19  คร้ังต่อนาที 
ผูใ้หญ่   ประมาณ   16-20  คร้ังต่อนาที 
 

    4.3.3 ส่ิงท่ีตอ้งสังเกตในการหายใจ 
1) อตัราของการหายใจ (Respiratory Rate) ข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆ เช่น อายุ การออก

ก าลงักาย อารมณ์ อุณหภูมิของร่างกาย ในผูใ้หญ่หากหายใจเกินกวา่ 24 คร้ังต่อนาที ถือว่าเป็นการ
หายใจเร็ว (Tachypnea) หรือหายใจน้อยกว่า 10 คร้ังต่อนาทีเรียกวา่การหายใจชา้ (Bradypnea) ถา้
หากไม่มีการหายใจเลยเรียกวา่หยดุหายใจ (Apnea) 

2) ความลึกของการหายใจ (Depth of Respiratory) ให้สังเกตความเคล่ือนไหวของ
ทรวงอก สามารถบอกไดว้า่ หายใจลึกหรือต้ืน  การหายใจลึกเป็นการน าเอาอากาศเป็นจ านวนมาก
เขา้และออกจากปอด การหายใจจะต้ืนตรงขา้มกบัการหายใจลึก อาจเน่ืองจากทางเดินอากาศแคบ 
เน้ือปอดนอ้ยก็ได ้การวดัความลึกของการหายใจตอ้งวดัดว้ยเคร่ืองมือวดัความจุของปอด  ซ่ึงความจุ
ของปอดแตกต่างกนัข้ึนอยู่กบัเพศ อายุ รูปร่างและท่าทาง ชายจะมีความจุปอดมากกว่าหญิง เด็กมี
ความจุน้อยกว่าผูใ้หญ่ อย่างไรก็ตามผูสู้งอายุจะมีความจุน้อยกว่าหนุ่มสาว  รูปร่างมีส่วนเก่ียวกบั
ความจุของปอดด้วย ผูท่ี้มีรูปร่างผอมสูงจะมีความจุปอดมากกว่าคนอว้นโดยเฉพาะนักกีฬาจะมี
ความจุปอดมากกวา่คนธรรมดา ท่าทางของคนก็มีส่วนเก่ียวกบัการน าเอาอากาศเขา้ปอดไดม้ากนอ้ย
แตกต่างกนั ท่านอนมีปัจจยัเก่ียวกบัสรีรวิทยาสองอย่างคือ การเพิ่มเลือดท่ีบริเวณภายในทรวงอก
และแรงกดของทรวงอก ดว้ยเหตุน้ีผูป่้วยท่ีนอนอยูน่านๆจะท าให้อากาศแลกเปล่ียนท่ีปอดนอ้ย ซ่ึง
ท าใหเ้กิดอาการคัง่ของน ้าและเกิดการติดเช้ือไดง่้าย 

3) จงัหวะการหายใจ (Rhythm of Respiratory) การหายใจท่ีปกติจงัหวะการหายใจ
เขา้และหายใจออกจะเท่ากนั ใหส้ังเกตการหายใจวา่จงัหวะสม ่าเสมอหรือไม่ 

4) ลกัษณะของการหายใจ  การหายใจปกติ (Eupnea)  เป็นไปโดยสะดวกไม่ตอ้งใช้
แรง ไม่มีเสียงและไม่เจ็บปวด ถา้เกิดการหายใจล าบาก หายใจขดั (Dypsnea) จะตอ้งออกแรงในการ
หายใจ นอกจากน้ีจะตอ้งสังเกตเก่ียวกบัเสียงท่ีผดิปกติ  เช่น เสียงวี๊ด  ซ่ึงแสดงวา่ทางเดินหายใจแคบ 
ซ่ึงเสียงน้ีจะฟังชดัมากขณะหายใจออก หลักการส าคัญ คือตอ้งไม่ให้ผูถู้กวดัรู้สึกตวั ว่าก าลงัถูกนบั
การหายใจ เพราะจะท าใหเ้กิดอาการเกร็งและบงัคบัการหายใจไม่ใหเ้ป็นไปตามปกติ 
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   4.3.4  วธีินบัการหายใจ  
1) ลา้งมือใหส้ะอาด 
2) ถา้มีกิจกรรม หรือออกก าลงักายมา ควรให้พกัก่อน 5-10 นาที ในทารกแรก

เกิด    เด็กเล็กใหป้ระเมินการหายใจเป็นอนัดบัแรก เพื่อป้องกนัเด็กตกใจ ท าให้ค่าไม่แน่นอนส าหรับ
ผูใ้หญ่ใหป้ระเมินการหายใจหลงัวดัชีพจร เพื่อไม่ใหผู้ป่้วยระมดัระวงัเก่ียวกบัการหายใจ  

3) วางมือในลกัษณะจบัชีพจร หากนบัชีพจรแลว้ ใหส้ังเกตการหายใจต่อไปทนัที
นับการหายใจโดยดูการขยายของกระดูกซ่ีโครงและกระบงัลมบริเวณทรวงอกขณะมีการหด 
ขยายตวัใหน้บัเป็น 1 คร้ัง เป็นเวลา 1 นาที ใหส้ังเกตจ านวนคร้ัง จงัหวะ ความต้ืนลึกและลกัษณะการ
หายใจ 

4) ลา้งมือเม่ือเสร็จส้ินกิจกรรม 

4.4   ความดันเลือด (Blood Pressure) เป็นแรงดนัของเลือดท่ีไหลอยูใ่นหลอดเลือดแดงซ่ึง
จะไหลผา่นและมีจงัหวะข้ึนลง ตามการบีบจบัของหวัใจจงัหวะความดนัของเลือดท่ีวดัมี 2 อยา่งคือ 
ความดนัซิสตอลลิค (Systolic Pressure) ซ่ึงเป็นความดนัท่ีเกิดจากการหดรัดตวัของหัวใจดา้นล่าง
ซ้าย เพื่อฉีดเลือดออกจากหัวใจจึงเป็นความดนัท่ีสูงสุด ส าหรับความดนัไดแอสโตลิค (Diastolic 
Pressure) เป็นความดนัท่ีวดัเม่ือหัวใจห้องดา้นล่างซ้ายพกัจึงเป็นความดนัท่ีต ่าสุด ความแตกต่าง
ระหวา่งความดนัซิสตอลลิคกบัความดนัไดแอสโตลิค เรียกวา่  ความดนัชีพจร (Pulse Pressure) 

        ความดนัของหลอดเลือดแดงท่ีอยู่ใกลห้ัวใจจะมีความดนัสูงกวา่หลอดเลือดแดงท่ีอยู่
ไกลหวัใจ ส่วนในหลอดเลือดด าจะมีความดนัต ่ากวา่หลอดเลือดแดงเสมอ  ความดนัเลือดมีหน่วยวดั
เป็นมิลลิเมตรปรอท (mmHg) เป็นตวัเลข 2 ค่าคือ ค่าความดนัเลือดขณะหวัใจบีบตวั และค่าความดนั
เลือดขณะหัวใจคลายตวั เช่น 120/80 มิลลิเมตรปรอท ค่าตวัเลข 120 แสดงค่าความดนัเลือดขณะ
หวัใจบีบตวัใหเ้ลือดออกจากหวัใจ เรียกวา่ ความดนัระยะหวัใจบีบตวั (Systolic Pressure) หรือความ
ดนัซิสตอลลิค ส่วนตวัเลข 80 แสดงความดนัเลือดขณะหัวใจคลายตวั เพื่อรับเลือดเขา้สู่หัวใจ 
เรียกวา่ ความดนัระยะหวัใจคลายตวั (Diastolic Pressure) หรือความดนัไดแอสตอลลิค เคร่ืองมือวดั
ความดันเลือดเรียกว่า “มาตรความดันเลือด” (Sphygmomanometer) จะใช้คู่กับสเตตโตสโคป 
(Stethoscope) หรือเคร่ืองตรวจฟังโดยจะวดัความดนัท่ีหลอดเลือดแดง  

        การวดัความดนัเลือดเป็นการวดัถึงการท างานของหัวใจและแรงตา้นทานส่วนปลาย
ของหลอดเลือด ในผูใ้หญ่จะมีความดนัเลือดอยูร่ะหวา่ง 120/80 มิลลิเมตรปรอท ความดนัเลือดอาจ
เปล่ียนแปลงไปจากปกติได้ ซ่ึงเป็นไปได้ 2 ทางด้วยกัน คือ ความดันเลือดสูง (Hypertension) 
โดยทั่วไป ถือว่าความดันซิลตอลลิคหรือระยะหัวใจบีบตวัเกิน 140 มิลลิเมตรปรอทและหรือ      
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ความดนัไดแอสโตลิคหรือระยะหัวใจคลายตวัสูงเกิน 90 มิลลิเมตรปรอท และความดนัเลือดต ่า 
(Hypotension) ใหถื้อวา่ความดนัซิสตอลลิคต ่ากวา่ 100 มิลลิเมตรปรอท 

       4.4.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความดนัเลือด 
1)  อายุ  เด็กแรกเกิดจะมีความดนัซิสตอลลิค ประมาณ 40-70 มิลลิเมตรปรอท 

และความดนัไดแอสโตลิคระหวา่ง 60-80 มิลลิเมตรปรอท 
2)  การออกก าลงักาย  การออกก าลงักายเป็นการเพิ่มจ านวนเลือดซ่ึงถูกฉีดออก

จากหวัใจ  ท าใหค้วามดนัสูง  ดว้ยเหตุน้ีผูป่้วยท่ีมีความดนัสูงจ าเป็นตอ้งใหพ้กัมากๆ 
3)  ความเครียดทางอารมณ์และร่างกาย  ความเครียดทางอารมณ์ เช่น ความวิตก

กงัวล ความกลวั ความเครียดทางร่างกาย เช่น อาการปวดรุนแรงพอประมาณจะมีผลท าให้ความดนั
เลือดสูง  โดยไปกระตุน้ระบบประสาทซิมพาทีติค  ผลคือเพิ่มจ านวนเลือดท่ีฉีดออกจากหวัใจและท า
ใหห้ลอดเลือดแดงหดรัดตวั แต่ถา้หากมีอาการปวดอยา่งรุนแรงหรือเกิดภาวะช็อค  ศูนยบ์งัคบัหลอด
เลือดจะถูกยบัย ั้งท าใหห้ลอดเลือดขยายตวั  ซ่ึงท าใหค้วามดนัเลือดต ่าลง 

4)  เพศ หลงัพน้ระยะวยัรุ่นไปแลว้พบวา่เพศชายจะมีความดนัเลือดสูงกว่าหญิง
เล็กนอ้ย 

5)  รูปร่าง คนอว้นความดนัเลือดสูงกวา่คนผอม 
6)  โรค โรคท่ีเก่ียวกบัระบบไหลเวียนเลือดและโรคไตจะท าให้ความดนัโลหิต

สูง โรคท่ีเก่ียวกบัหวัใจจะท าใหค้วามดนัเลือดต ่า 
7)  ยา ยาท่ีมีผลต่อการหดรัดตวัของหลอดเลือดจะท าให้ความดนัเลือดสูง ตรง

ขา้มกบัยาขยายหลอดเลือดจะท าใหค้วามดนัเลือดต ่าลง 
8)  อาหารและเคร่ืองด่ืม บางชนิดจะเพิ่มความดนัเลือด และบางชนิดลดความดนั

เลือด 
9)  ท่าทาง ท่านอน ความดนัเลือดจะต ่ากวา่ในท่านัง่หรือยนื 

     4.4.2   การวดัความดนัเลือด มีอยู ่2 วธีิคือ วดัโดยทางตรงและทางออ้ม 
                 1)  การวดัความดนัเลือดโดยตรง โดยวิธีใส่สายสวนเขา้ไปในหลอดเลือด และ

เคร่ืองวดัความดนั วธีิน้ีแพทยเ์ป็นผูท้  าเอง 
                 2)  การวดัความดนัเลือดโดยทางออ้ม เป็นการวดัความดนัโดยใช้เคร่ืองมือท่ีใช้

ส าหรับวัดความดันเลือด มี เคร่ืองตรวจฟัง (Stethoscope) และเคร่ืองว ัดความดันเลือด 
(Sphygmomanometer) ซ่ึงมีท่ีพบัแขน (Cuff) ภายในท าดว้ยถุงยาง ภายนอกหุ้มดว้ยผา้ส าหรับบรรจุ
อากาศ เวลาใชว้ดัความดนั โดยทัว่ๆ ไปเคร่ืองมือวดัความดนัมี 2 ชนิดท่ีนิยมใชคื้อ เคร่ืองมือท่ีไม่ใช้
ปรอท (Aneroid Manometer ) เป็นหนา้ปัดมีเข็มช้ีบอกจ านวนท่ีแบ่งไวบ้นหนา้ปัดนั้น และอีกชนิด
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หน่ึงเป็นเคร่ืองท่ีมีแท่งแกว้เป็นรูปทรงกระบอกบรรจุปรอทขา้งใน สามารถอ่านระดบัความดนัได้
โดยดูระดบัของปรอทท่ีข้ึนไปตามแท่งแก้ว ให้ดูในระดบัสายตา ท่ีพนัแขนส าหรับวดัความดนัมี
ขนาดต่างกนั      ของผูใ้หญ่จะกวา้งประมาณ 12-14 เซนติเมตร ส าหรับของเด็กจะเล็กกวา่ เด็กอายุ 7- 
12 ปี           กวา้งประมาณ 9-10 เซนติเมตร เด็กอายุ 2-6 ปีกวา้งประมาณ  7-8 เซนติเมตร เด็กอายุ
ขวบปีแรกกวา้งประมาณ 3-4 เซนติเมตร บางชนิดใชข้อเก่ียว บางชนิดใชพ้นัแลว้มว้นเหน็บไว ้บาง
ชนิดเป็นเทปสักหลาด 

                 เคร่ืองมือวดัความดนับางชนิดเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือตรวจฟัง 
ตวัเลขของความดนัจะปรากฏบนจอภาพซ่ึงจะใชไ้ดง่้ายและสะดวกข้ึน ในการวดัความดนัท่ีตอ้งใช้
เคร่ืองตรวจฟังนั้น จะไดย้ินเสียงเรียงเป็นล าดบั คร้ังแรกเม่ือพนัแขนดว้ยผา้พนัแขนแลว้บีบลมเขา้
จนกระทัง่มาไม่ไดย้นิเสียงแสดงวา่เลือดไดห้ยดุไหลผา่นหลอดเลือดแดง เม่ือปล่อยลมออกความดนั
ในผา้พนัแขนจะลดลง จนกระทัง่เลือดไหลผ่านอีก ณ จุดท่ีเสียงดงัเร่ิมแรกนั้นเป็นจุดท่ีหัวใจห้อง
ดา้นล่างซ้ายบีบตวัฉีดเลือด เสียงท่ีไดย้ินคร้ังแรกเรียกวา่ความดนัซิสตอลลิค ในขณะท่ีความดนัใน
ผา้พนัแขนลดลง เสียงจะเปล่ียนไปไม่ชดัเจนและในท่ีสุดจนเงียบ ซ่ึงถือวา่ความดนัในหลอดเลือด
แดงในขณะท่ีหัวใจห้องดา้นล่างซ้ายพกั จุดท่ีเสียงเร่ิมเปล่ียน หรือจุดท่ีเสียงเงียบหายไปนั้นคือจุด
แสดงความดนัไดแอสโตลิค ในคนท่ีหลอดเลือดแดงปกติ ความดนัไดแอสโตลิคท่ีแทจ้ริงจะอยู่ต  ่า
กวา่จุดเร่ิมเปล่ียนเสียง 10 มิลลิเมตรปรอท ซ่ึงก็เป็นต าแหน่งเดียวกบัเสียงท่ีหายไป  

             โดยสรุปในการวดัความดนัเลือดใหถื้อปฏิบติัดงัน้ีคือ 
                 1)  ความดนัซิสตอลลิค คือจุดแรกเม่ือเร่ิมไดย้นิเสียงคร้ังแรก 
                 2)  ความดันไดแอสโตลิค คือจุดสุดท้ายท่ีเสียงเร่ิมเปล่ียนหรือเสียงหายไป 

ต าแหน่งท่ีวดัความดนัเลือดโดยทัว่ๆ ไปวดัท่ีหลอดเลือดแดงท่ีขอ้พบัแขน (Brachial Artery) หากมี
เหตุจ าเป็นท่ีวดับริเวณน้ีไม่ได ้ใหว้ดัท่ีหลอดเลือดแดงท่ีขอ้พบัเข่า 

     4.4.3  วธีิวดัความดนัเลือด  
1) นัง่ หรือ นอนพกั ใหส้บาย หายต่ืนเตน้ ประมาณ 5-10 นาที 
2) วดัความดนัท่านอน ให้นอนหงาย วางแขนขนานกบัล าตวัตามสบาย หงายฝ่า

มือข้ึน วดัความดนัท่านัง่ โดยนัง่บนเกา้อ้ี วางแขนท่ีจะวดับนโต๊ะ หงายฝ่ามือข้ึน ท่าน้ีสะดวกในการ
วดัความดนัดว้ยตวัเอง 

3) วางเคร่ืองวดัความดนัให้อยู่ในระดบัเดียวกบัหัวใจ หันหน้าปัทม์ท่ีอ่านให้อยู่
ในระดบัเดียวกบัสายตา ไม่ควรวางไกลเกิน 3 ฟุต 
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4)  พนัผา้รอบแขน โดยจบัปลายด้านท่ีมีสายยาง วางบนแขนด้านชิดกับล าตวั 
แลว้จึงพนัส่วนท่ีเหลือไปเร่ือยๆ จนรอบแขน ใหข้อบล่างของผา้พนัแขน อยูเ่หนือขอ้ศอกประมาณ 2 
น้ิวกรณีท่ีสวมเส้ือมีแขน ใหพ้บัแขนเส้ือขา้งนั้นข้ึนเหนือขอ้ศอก ประมาณ 5 น้ิว ก่อนพนัผา้พนัแขน 

5)  คล าชีพจรตรงขอ้พบัให้ไดก่้อน ต่อไปวางเคร่ืองฟังลงบนต าแหน่งท่ีจบัชีพจร
ได ้แลว้กดลงเบาๆ 

6)  หมุนเกลียวลูกยางท่ีคลายไว ้ใหปิ้ด ก่อนท่ีจะบีบลูกยาง เพื่อเพิ่มความดนัในผา้
พนัแขน เม่ือตรวจสอบความเรียบร้อยของลูกยางเรียบร้อยแลว้ ให้บีบลูกยางซ ้ าๆ ไปเร่ือยๆ หลายๆ 
คร้ัง จนกระทัง่จบัชีพจรท่ีขอ้มือไม่ได ้หรือสังเกตท่ีหนา้ปัทมบ์อกความดนัให้ปรอท หรือเข็มข้ึนไป
ท่ีเลข 160 (ส าหรับคนหนุ่มสาว) 200 (ส าหรับคนสูงอายุ) จากนั้นให้ค่อยๆ คลายเกลียวลูกยาง เพื่อ
ลดความดนัในผา้ท่ีพนัแขนไว ้คลายไปเร่ือยๆ ชา้ๆ จนกระทัง่ความดนัในผา้พนัแขนเท่ากบัความดนั
ในหลอดเลือด เส้นเลือดจะขยาย มีเลือดไหนผ่าน ท าให้เราไดย้ินเสียงตุ๊บๆ ดงัไปเร่ือยๆ ขณะท่ีเรา
คลายเกลียวลูกยางไปชา้ๆ จนกระทัง่ถึงจุดๆ หน่ึง เสียงจะเปล่ียนเป็นเสียงเบาๆ ลง แลว้เสียงนั้นก็จะ
หายไปในท่ีสุด แต่มือเรายงัคลายเกลียวลูกยางไปเร่ือยๆ จนเขม็หรือปรอทตกอยูท่ี่เลข 0 ตามเดิม 

7)  เสียงดงัคร้ังแรก ท่ีไดย้ินก็คือ ความดนัค่าสูงหรือ ท่ีหมอเรียกว่า ความดนัซี
สตอลลิค (ความดนัเลือดขณะท่ีหัวใจบีบตวั) จุดท่ีเสียงเปล่ียนหรือเสียงหาย ก็คือ ความดนัค่าล่าง 
หรือท่ีเรียกว่า ความดนัไดแอสตอลลิค (ความดนัเลือดขณะท่ีหวัใจคลายตวั) ดงันั้น ค่าความดนั จึง
เขียนเป็นเลขสองจ านวนเสมอ และมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรปรอท เช่น 120/80 มิลลิเมตรปรอท (120 
คือ ความดนัค่าบน ส่วน 80 คือ ความดนัค่าล่าง) 

8)  ภายหลังท่ีวดัความดันคร้ังแรก แล้ว เพื่อความแน่นอนให้วดัซ ้ าดูอีกคร้ัง 
โดยเฉพาะ ถา้พบวา่ ความดนัสูงหรือต ่ากวา่ปกติ หรือในกรณีท่ีวดัความดนัคร้ังแรกไดย้ินเสียงคร้ัง
แรกอยูต่รงระดบัปลายเข็ม หรือปรอทท่ีเราบีบข้ึนไปนั้นพอดี ก็ควรจะวดัซ ้ าอีกคร้ัง โดยบีบลมเขา้
ไปเพิ่มความดนัใหม้ากข้ึนกวา่เดิม ประมาณ 20-30 มิลลิเมตรปรอท 
 
การประเมินผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบือ้งต้น 
 

การตรวจทางห้องปฏิบติัการ เป็นการตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจ โดยปฏิบติัตามเกณฑ์
มาตรฐานงานบริการชันสูตร ซ่ึงผลการประเมินการตรวจห้องปฏิบติัการ สามารถใช้วิเคราะห์หา
สาเหตุของโรคต่างๆไดโ้ดยตรง หรือช่วยสนบัสนุนการวินิจฉัยของโรคได ้ ดงันั้นหากเราสามารถ
ทราบความผิดปกติเบ้ืองตน้ของผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการได้ เราจะสามารถดูแล ป้องกนั
ตนเองและรับการรักษากบัแพทยไ์ดอ้ยา่งทนัท่วงที 
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1.  การตรวจระดับน ้าตาลในเลือด (Blood Sugar) เป็นการวดัระดับน ้ าตาลกลูโคส 
(Glucose) ในเลือด ตอ้งงดอาหารเป็นเวลาอยา่งนอ้ย   6-8 ชัว่โมง ก่อนเขา้รับการเจาะเลือด หากพบ
ค่าน ้ าตาลในเลือดสูง มีความเส่ียงในการเป็นโรคเบาหวานซ่ึงเกิดจากตบัอ่อนไม่สามารถสร้างและ
หลั่งฮอร์โมนอินสุลิน หรือสร้างได้แต่การหลั่งและการออกฤทธ์ิผิดปกติ ท าให้เซลล์ต่างๆ ไม่
สามารถน ากลูโคสไปใช ้จึงมีระดบัน ้าตาลกลูโคสในเลือดสูง น ้ าตาลจะถูกขบัออกทางปัสสาวะจึงมี
ช่ือเรียกวา่ “เบาหวาน” 

      1.1   ภาวะน ้ าตาลในเลือดต ่า (Hypoglycemia) ระดบัน ้ าตาลในเลือดลดลงภาวะน ้ าตาล
ในเลือดต ่า หมายถึง ภาวะท่ีมีน ้าตาลในเลือดต ่ากวา่ 60 มก./ดล. หรือเป็นผูเ้ป็นเบาหวานบางราย เม่ือ
มีระดบัน ้ าตาลในเลือดต ่ากวา่ 70 มก./ดล. อาจมีอาการไดใ้นกรณีท่ีมีประวติัน ้ าตาลสูงมากๆ มกัพบ
ไดใ้นผูเ้ป็นเบาหวานท่ีรับประทานยา หรือฉีดอินซูลินอยู ่โดยเฉพาะคนท่ีควบคุมเบาหวานไดดี้ ซ่ึง
การเกิดภาวะน ้าตาลในเลือดต ่าเกิดจากความไม่สมดุลระหวา่งน ้าตาลกบัระดบัอินซูลินในเลือด 

ผูท่ี้มีน ้ าตาลในเลือดต ่าจะมีอาการ เหง่ือออกมาก ตวัเยน็ ใจสั่น หวัใจเตน้แรงและ
เร็วหิวมาก มือสั่น อารมณ์หงุดหงิดง่ายปวดศีรษะ มึนงง หนา้มืด ตาลาย ถา้อาการรุนแรงอาจชกัหรือ
หมดสติถา้เกิดเวลากลางคืน อาจมีอาการปวดศีรษะ มึนงง เหง่ือออกมากขณะหลบั ฝันร้าย เม่ือต่ืน
ข้ึนมาอาจสังเกตวา่เส้ือผา้เปียกชุ่มไปดว้ยเหง่ือ ซ่ึงภาวะน ้าตาลในเลือดต ่าเกิดข้ึนไดจ้าก 

1.1.1  รับประทานอาหารนอ้ยกวา่ปกติ จะดว้ยสาเหตุใดก็ตาม เช่น คล่ืนไส้ อาเจียน 
พลาดเวลาอาหารหลกั รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา 

1.1.2  ฉีดอินซูลิน หรือรับประทานยามากเกินไป 
1.1.3  ออกก าลงักายหกัโหม หรือท างานหนกัมากกวา่ปกติ 
1.1.4  การรับประทานเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ในช่วงทอ้งว่าง อาจท าให้ระดบั

น ้าตาลในเลือดต ่ากวา่ปกติได ้
               กรณีเกิดอาการน ้าตาลในเลือดต ่าถา้อาการไม่มาก และเกิดข้ึนใกลเ้วลาอาหาร ควร

รีบรับประทานทนัที หรือรีบรับประทานของว่าง เช่น ขนมปัง นม ผลไมร้สหวานก่อน กรณีท่ีมี
อาการค่อนขา้งมาก แต่ยงัรู้สึกตวั ให้ด่ืมน ้ าหวาน ½ - 1 แกว้ หรืออมลูกอม 1-2 เม็ด หรือน ้ าตาล 2 
กอ้น อาการควรจะดีข้ึนภายใน 5-10 นาที แลว้รีบรับประทานขา้ว หรืออาหารประเภทแป้ง แต่ถา้
สังเกตอาการตนเองแลว้ยงัรู้สึกไม่ดีข้ึน สามารถด่ืมน ้ าหวานซ ้ าอีก 1 แกว้ ทนัทีถา้มีอาการรุนแรงถึง
ขั้นหมดสติไม่รู้สึกตวั ห้าม ให้ลูกอม หรือ ด่ืมน ้ าหวาน เพราะอาจท าให้ส าลกั รีบน าส่งโรงพยาบาล 
หรือ คลินิกท่ีใกลท่ี้สุด แลว้แจง้แพทยท่ี์ดูแลดว้ยวา่เป็นเบาหวาน 

               การป้องกนัภาวะน ้ าตาลต ่า ให้รับประทานอาหารเป็นเวลา และเพียงพอกบัความ
ตอ้งการของร่างกาย ไม่ควรงดอาหารม้ือใดม้ือหน่ึง ฉีดยา และรับประทานยาตามแพทยส์ั่ง   (ทั้ง
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ปริมาณยา และเวลา) หากจ าเป็นตอ้งออกก าลงักายนานกวา่ 30 นาที ควรรับประทานอาหารวา่ง เช่น 
นม ขนมปัง หรือผลไม ้รองทอ้งประมาณ 1 ชัว่โมงก่อนออกก าลงักายปรึกษาแพทยใ์นกรณีท่ีตอ้ง
รับประทานยารักษาโรคอ่ืนๆ ร่วมด้วยเพราะยานั้นอาจมีผลต่อระดบัน ้ าตาลในเลือดแจง้บุคคล
ใกลชิ้ดให้ทราบว่าเป็นเบาหวาน และอธิบายวิธีช่วยเหลือ เม่ือมีอาการผิดปกติควรมีลูกอม น ้ าตาล
กอ้น หรือน ้าผลไมพ้กติดตวัไวเ้พื่อเดินทางยามฉุกเฉินถา้มีเคร่ืองเจาะน ้าตาลปลายน้ิวท่ีบา้น ควรเจาะ
เลือดเช็คระดบัน ้าตาลอยา่งสม ่าเสมอ  

       1.2  ภาวะน ้ าตาลในเลือดสูง (Hyperglycemia) ภาวะน ้ าตาลในเลือดสูง แบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ 

1.2.1  ภาวะน ้ าตาลในเลือดสูงและไม่พบกรดคีโตนคัง่ ภาวะน้ีพบได้ในผูเ้ป็น
เบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีควบคุมระดบัน ้ าตาลไดไ้ม่ค่อยดีจะดว้ยสาเหตุใดก็ตาม เม่ือมีความเจ็บป่วย
รุนแรงหรือร่างกายเกิดการติดเช้ือ จะท าให้ระดบัน ้ าตาลในเลือดสูงมากข้ึน อาการของภาวะน ้ าตาล
ในเลือดสูง กระหายน ้ ามาก คล่ืนไส้ ปัสสาวะบ่อยและมากผิดปกติ โดยเฉพาะเวลากลางคืน 
อ่อนเพลีย เหน่ือยง่าย น ้าหนกัลด ตาพร่ามวั ซึม อาจถึงขั้นหมดสติ หรือมีอาการชกักระตุกเฉพาะท่ี  

1.2.2   ภาวะน ้ าตาลในเลือดสูงและมีกรดคีโตนคัง่ หมายถึง ภาวะท่ีมีระดบัน ้ าตาล
ในเลือดสูงมาก ร่วมกบัมีสารคีโตนคัง่ในเลือดเฉียบพลนั ท าให้มีกรดเกินในกระแสเลือด ภาวะน้ี
ค่อนขา้งอนัตรายรุนแรง หากไม่ไดรั้บการรักษาอย่างทนัท่วงที อาจเสียชีวิตได ้ มกัเกิดในผูป่้วย
เบาหวานชนิดท่ี 1 ซ่ึงสาเหตุอาจเกิดจากขาดการฉีดอินซูลินหรือได้รับยาไม่เพียงพอ หรือภาวะ
เครียดจากการเจ็บป่วย อาการท่ีพบบ่อย คือ คล่ืนไส้ อาเจียนมาก ปัสสาวะบ่อย ลมหายใจมีกล่ิน
เหมือนผลไม ้หายใจเหน่ือยหอบลึก อาจช็อคหมดสติ  

                       กรณีมีภาวะน ้ าตาลในเลือดสูง  ให้ด่ืมน ้ าเปล่ามากๆ ถา้มีเคร่ืองเจาะน ้ าตาล
ปลายน้ิวท่ีบา้น ควรเจาะเลือดเช็คดูระดบัน ้ าตาลวา่สูงเท่าใด การปรับขนาดยาฉีดอินซูลินควรโทร
ปรึกษาแพทย ์หรือทีมวทิยากรเบาหวาน  หากมีอาการรุนแรง  ควรรีบรับการรักษาอยา่งเร่งด่วน 

                       การป้องกันภาวะน ้ าตาลสูง หากเกิดภาวะน ้ าตาลในเลือดสูง ควรควบคุม
อาหารอยา่งต่อเน่ือง และออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ รับประทานยาหรือฉีดอินซูลินตามแพทยส์ั่ง
อยา่งเคร่งครัด ตรวจเช็คระดบัน ้าตาลในเลือดอยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะเม่ือมีอาการผิดปกติ และเม่ือ
มีอาการเจ็บป่วย ควรไปพบแพทย์ ห้ามหยุดฉีดอินซูลิน หรือหยุดรับประทานยาเอง ให้พบแพทย์
ตามนดั เพื่อรับการรักษาอยา่งต่อเน่ือง 

2. การตรวจระดับคอลเลสเตอรอลในเลอืด (Blood Cholesterol) 
Cholesterol เป็นไขมนัตวัหน่ึงในเลือด ถา้สูงมากจะท าให้เกิดการอุดตนัของหลอด

เลือดตามท่ีต่างๆ เช่นสมอง หวัใจ หรือไต เป็นตน้ คนปกติ จะไม่เกิน 200 mg% (ตวัน้ีเดิมเคยให้ถือ



 

 

 -64- 
 

วา่สูงเม่ือเกิน 250 mg% แต่ปัจจุบนัใชค้่าท่ีมากกวา่ 200 mg% ก็ถือวา่สูงจนผิดปกติแลว้) การตรวจ
ไขมนัในเลือดไดแ้ก่ 

2.1  คอเรสเตอรอล (Cholesterol) เป็นไขมนัซ่ึงเป็นส่วนประกอบของเซลล์ผิวหนงั และ 
อยู่ในกระแสเลือด มีความ จ าเป็นต่อร่างกาย เซลล์สมอง เซลล์ประสาท สร้างฮอร์โมนเพศ และ
วติามินดี ถูกสังเคราะห์ภายในร่างกายโดยตบั และไดรั้บจากอาหาร ถา้พบค่าสูง จะเพิ่มความเส่ียงต่อ
การเป็นโรคหวัใจ โดยเกิดการหนา และ แขง็ตวัของเส้นเลือดเล้ียงหวัใจ มีค่าต ่า พบไดใ้นขาดอาหาร 
ตบัท างานไม่ดี โลหิตจาง 

2.2  ไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDL: High Density Lipoprotein) หรือ 
ไขมนัชนิดดี ท าหนา้ท่ีในการน าเอาคอเรสเตอรอลจากอวยัวะส่วนต่าง ๆ กลบัไปท าลายท่ีตบัและจะ
ถูกก าจัดออกไป ถ้าค่าสูงแสดงว่าร่างกายมีการเผาผลาญอาหารท่ีดี  แต่ถ้าค่าต ่ าแสดงว่ามี
คอเลสเตอรอลตกคา้งในร่างกายมาก ซ่ึงเส่ียงต่อการเป็นโรคหวัใจขาดเลือด 

2.3  ไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDL: Low Density Lipoprotein) หรือไขมนั
ชนิดเลว ท าหนา้ท่ีในการน าคอเลสเตอรอลจากตบัไปสะสมยงัเน้ือเยือ่ต่างๆ ถา้ค่าสูงแสดงวา่ เกิดการ
สะสมของไขมนัท่ีผนงัหลอดเลือดแดงทัว่ร่างกาย จะท าใหเ้กิดหลอดเลือดแดงตีบไดง่้าย 

2.4  ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) เป็นไขมนัท่ีไดจ้ากอาหาร และ สร้างข้ึนเองโดยตบั
และล าไส้เล็ก จะละลายอยู่ในเลือดไดโ้ดยรวมตวักบัโปรตีน ดูดซึมเขา้สู่เน้ือเยื่อต่างๆ บางส่วนถูก
สะสมไวท่ี้เน้ือเยือ่ไขมนั พบค่าสูงข้ึน ท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อการเกิดโรคหวัใจขาดเลือด 

      ขอ้ควรปฏิบติัเม่ือพบค่าไขมนัสูง  ลดอาหารไขมนัสูง เช่น ของทอด ขา้วขาหมู ขา้วมนั
ไก่ นมสด เคร่ืองใน ไข่แดง ปู ปลาหมึก กุ้ง กะทิ รวมทั้งขนมหวานและน ้ าอดัลม เพราะน ้ าตาล
อาจจะเปล่ียนเป็นไขมนัสะสม รับประทานปลาและผกัสดให้มากข้ึน งดเหลา้ เบียร์ เคร่ืองด่ืมท่ีมี             
แอลกอฮอล และบุหร่ี และ ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 

3. การตรวจปัสสาวะ 
         การตรวจปัสสาวะ เป็นวธีิการช่วยใหแ้พทยส์ามารถคน้หาโรค และวินิจฉยัโรคไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง โดยเฉพาะโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ และโรคอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นโรคไต โรคกระเพาะ
ปัสสาวะอกัเสบ การตรวจปัสสาวะ จะมีค่าท่ีรายงานออกมาหลายอยา่ง ไดแ้ก่ 

3.1  ลกัษณะของปัสสาวะทัว่ไป เช่น ความขุ่นใส สี คนปกติ เม่ือถูกขบัออกจากร่างกาย
ใหม่ๆ ควรมีสีเหลืองอ่อนและใส (Yellow Clear) และมีกล่ินหอมอ่อนๆ 

3.2  ความถ่วงจ าเพาะ (Specific Gravity) ความถ่วงจ าเพาะของปัสสาวะคนปกติจะอยู่
ประมาณ 1.010 ถึง 1.020 ถา้สูงเกินไป พบในโรคไตเฉียบพลนั ไขสู้ง โรคเบาหวาน หรืออาจเกิด
จากร่างกายขาดน ้ า เช่นด่ืมน ้ าน้อย ทอ้งร่วงรุนแรง หรือในเด็กเป็นไขเ้ลือดออกท่ีก าลงัช็อค และได้
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น ้าชดเชย นอ้ยเกินไปท าใหข้าดน ้ าในกระแสเลือด จะท าให้ปัสสาวะเขม้ขน้ ถา้ต ่าไป อาจจะเกิดจาก
กินน ้ ามากเกิน ร่างกายจึงก าจดัน ้ าออกมาทางปัสสาวะเยอะ หรือ เป็นโรคท่ีท าให้มีปัสสาวะมีน ้ า
ออกมามากผดิปกติ เช่น โรคเบาจืด โรคไตเร้ือรัง  

3.3  ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ความเป็นกรดเป็นด่างของปัสสาวะคนปกติจะมี pH 
ประมาณ 6-8 ค่าความเป็นกรด และด่างของ ปัสสาวะมีผลต่อการออกฤทธ์ิของยาบางอยา่งและการ
ตกตะกอน ของสารบางอยา่ง ในปัสสาวะท าใหเ้กิดน่ิวได ้ 

3.4  แอลบลูมิน (Albumin) โปรตีนไข่ขาว ปกติในปัสสาวะไม่ควรมีโปรตีนไข่ขาวน้ี 
หลุดออกมา แต่ถา้ไตท างานผิดปกติ จะมีแอลบลูมินออกมาในปัสสาวะ เช่นคนไข ้โรคไตชนิด 
Nephrotic Syndrome หรือ ถา้เป็นในคนทอ้ง ถา้พบแอลบลูมินก็จะตอ้งระวงัภาวะครรภ์เป็นพิษ   
(ซ่ึงจะพบมีอาการบวม และ ความดนัสูงร่วมไปดว้ย)  

3.5 น ้ าตาล (Sugar หรือ Glucose) คนปกติ ไม่ควรมีน ้ าตาล (Sugar) หรือกลูโคส 
(Glucose) ในปัสสาวะ ถา้ตรวจพบ จะสงสัยวา่คนไขอ้าจจะเป็นเบาหวาน ควรจะงดอาหารไม่นอ้ย
กวา่หกชัว่โมง แลว้เจาะเลือด ดูน ้ าตาลในเลือด (FBS) เพื่อยืนยนัโรคเบาหวานต่อไป (หมายเหตุ ทั้ง 
alb และ sugar ปกติจะรายงานปริมาณมากนอ้ย เป็น +1, +2, +3, +4 ตามล าดบั)  

3.6   เม็ดเลือดขาว (White Blood Cell) ในคนปกติ ไม่ควรมีเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะ
เลย ถา้มีเม็ดเลือดขาวออกมามากในปัสสาวะ แสดงวา่มีการอกัเสบติดเช้ือในทางเดินปัสสาวะ เช่น
กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ หรือกรวยไต ถา้พวกท่ีพบเล็กนอ้ย อาจจะไม่ส าคญัเท่าไรนกัแต่ถา้พวก มี
การติดเช้ืออาจจะพบหลายสิบตวั หรือเป็นร้อยๆ ซ่ึงจะรายงานวา่ มีจ  านวนมาก (Numerous)  

3.7  เม็ดเลือดแดง (Red Blood Cell) เช่นเดียวกบัเม็ดเลือดขาวคือ คนปกติไม่ควรพบ
เมด็เลือดแดง ถา้พบแสดงวา่มีเลือดออกในทางเดินปัสสาวะ อาจจะจากอุบติัเหตุ (ถา้มีประวติับ่งช้ีวา่ 
ไดรั้บการกระแทกตามทางเดินปัสสาวะ) หรือมีเน้ืองอกในทางเดินปัสสาวะ หรือมีน่ิวในทางเดิน
ปัสสาวะ (การติดเช้ือบางคร้ังก็ท าให้มีเม็ดเลือดแดงออกมา ในปัสสาวะไดแ้ต่มกัจะมี เม็ดเลือดขาว
มากกวา่ แต่สาเหตุท่ีพบบ่อยสุด ท่ีท  าใหพ้บเมด็เลือดแดงจ านวนมากในปัสสาวะคือ น่ิว )  (หมายเหตุ 
– การเก็บปัสสาวะถา้ผูท่ี้ก  าลงัมีประจ าเดือนควรหลีกเล่ียง เพราะวา่จะมีเลือด ลงไปปนท าให้ พบเม็ด
เลือดขาว และเมด็เลือดแดง มีจ านวนมากในปัสสาวะได)้  

3.8   เซลลเ์ยือ่บุ (Epithelial Cell) ทางเดินปัสสาวะในส่วนต่างๆ อาจจะพบไดเ้ม่ือมีการ
อกัเสบหรือความผดิปกติของทางเดินปัสสาวะ  

          นอกจากน้ีอาจจะมีรายงานพวกผลึกของสารต่างๆ ท่ีปนมากบัปัสสาวะเช่น แคลเซียม
ออกซาเลต (Calcium Oxalate) หรือ ผลึกของยริูค (Urate Crystal) ซ่ึงพวกน้ีอาจจะตกตะกอนเป็นน่ิว
ต่อไปได ้ 
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4. การตรวจอุจจาระ 
      วตัถุประสงค์ในการตรวจอุจจาระ คือการหาพยาธิต่างๆ ท่ีอยูใ่นร่างกายคนเรา ซ่ึงส่วน

ใหญ่ตวัแก่จะอาศยัอยูใ่นอวยัวะต่างๆ ของร่างกายหลายแห่ง แตกต่างกนัตามชนิดของพยาธิ เช่น อยู่
ในตบั , ปอด  เลือด  ล าไส้ และตามกลา้มเน้ือ เป็นตน้ ส่วนมากไข่ของพยาธิเหล่าน้ีจะออกมาใน
ล าไส้ปนกบัอุจจาระ ดงันั้นในการตรวจหาไข่พยาธิส่วนใหญ่จะตรวจอุจจาระ  ตวัอยา่งท่ีจะส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบติัการ ควรจะตอ้งมีวิธีการเก็บและน าส่งให้ถูกตอ้งจึงจะไดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีแน่นอน 
และเน่ืองจากการกระจายของไข่พยาธิในอุจาระไม่สม ่าเสมอ ดงันั้นตวัอย่างของอุจาระท่ีจะน ามา
ตรวจหาพยาธิควรจะได้มาจากหลายๆ แห่งในตวัอย่างเดียวกนั และการตรวจซ ้ าหลายๆ คร้ังใน
ตวัอยา่งเดิมก็ช่วยใหอ้ตัราการพบพยาธิเพิ่มข้ึน อีกทั้งไข่พยาธิแต่ละชนิดยงัเปล่ียนแปลงในแต่ละวนั 

      ลกัษณะอุจจาระส าคญัมาก เพราะเป็นเหมือนกระจกสะทอ้นสุขภาพของเจา้ของ ยิ่ง
ปัจจุบนัอาหารท่ีเราบริโภคส่วนใหญ่ลว้นประกอบดว้ย เน้ือ นม ไข่ อนัเป็นอาหารท่ีไร้ซ่ึงเส้นใย ท า
ให้ล าไส้ใหญ่อนัเป็นช่องทางเดินของอุจจาระ ถูกหมกัหมมดว้ยของเน่าบูดซ่ึงเป็นอาหารอย่างดีให้
แบคทีเรีย ท่ีอยู่ในล าไส้ใหญ่ออกลูกออกหลานจนครองพื้นท่ีในล าไส้ใหญ่ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด 
ท าใหแ้บคทีเรียตวัดีไม่มีท่ีอยูอ่าศยั เป็นเหตุใหเ้กิดการหมกัหมมจนเกิดสารพิษ ซ่ึงจะถูกดูดซึมพร้อม
น ้ากลบัเขา้ในร่างกาย ก่อใหเ้กิดโรคภูมิแพ ้ลดภูมิตา้นทาน ท าให้เซลล์ในร่างกายชราภาพ แมก้ระทัง่
เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง ลกัษณะอุจจาระท่ีดีนั้น ไม่ควรถูกเก็บกกัอยู่ในร่างกายนานเกินไป โดย
อุจจาระท่ีดีท่ีสุดควรจะออกมาภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการบริโภค ปริมาณของอุจจาระในแต่ละวนั
ของคนปกติจะอยูใ่นช่วง 100 – 200 กรัม และอุจจาระมกัจะมีลกัษณะอ่อน ( Soft ) ในผูท่ี้กินผกั
ผลไมม้าก และมีลกัษณะเป็นกอ้นเล็ก ๆ แข็งและแห้งในผูท่ี้กินเน้ือสัตวม์าก กล่ินของอุจจาระจะ
เปล่ียนแปลงไปไดเ้น่ืองจากภาวะความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของอุจจาระ ในผูท่ี้กินเน้ือมากอุจจาระจะ
มีกล่ินแรงข้ึน กล่ินจะลดลงเม่ือกินผกัมาก 

4.1 การตรวจสุขภาพอุจจาระ การตรวจทางกายภาพ ( Physical Examination) เป็นการ 
ตรวจดูลกัษณะทัว่ ๆ ไปของอุจจาระโดยใชต้าเปล่า คือ 

 4.1.1 สี (Color) สีของอุจจาระปกติคือสีน ้ าตาล (Brown) เกิดจากสารสเตอโคบิลิน         
(Stercobilin) ซ่ึงเป็นสารท่ีได้มาจากการท่ี แบคทีเรีย (Bacteria) ในล าไส้ท าปฏิกิริยากบับิริลูบิน 
(Bilirubin) ท่ีถูกขบัออกมาในอุจจาระ ซ่ึงอุจจาระจะมีสีคล ้าลงเม่ือตั้งทิ้งไว ้สีของอุจจาระจะแตกต่าง
กนัไปอนัเป็นผลเน่ืองจากอาหารท่ีกินเขา้ไป สีของอาหารท่ีกินเขา้ไป ชนิดของอาหารบางอยา่ง ชนิด
ของยาท่ีกินเขา้ไป เลือดท่ีออกมาปนกบัอุจจาระและภาวะของโรคบางอยา่งดว้ย  

 4.1.2 ลกัษณะของอุจจาระ (Consistency) พบวา่อุจจาระตามปกติจะมีลกัษณะอ่อน
ตวั (Soft) เป็นกอ้นการท่ีอุจจาระมีลกัษณะแข็ง (Hard) และแห้ง เน่ืองจากภาวะของผูท่ี้มีอาการ
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ทอ้งผกูเน่ืองมาจากมีการดูดซึมน ้ ากลบัมากเกินไปหรืออด่ืมน ้ าเขา้ไปไม่มากพอ  หรือ ลกัษณะและ
รูปร่างของอุจจาระท่ีเกิดเน่ืองจากโรคบางอยา่ง  

4.1.3  มูก (Mucus) มูกท่ีอยูใ่นอุจจาระของคนปกตินั้นมีจ านวนนอ้ยและไม่สามารถ
มองเห็นดว้ยตาเปล่าได ้แต่หากเห็นมูกดว้ยตาเปล่าไดใ้นส่ิงส่งตรวจท่ีเป็นอุจจาระแลว้ ก็ช้ีให้เห็นวา่
เป็นส่ิงผดิปกติ 

4.1.4  เลือด (Blood) ถ้ามีเลือดออกมาปนกบัอุจจาระเกินกว่า 3 มล.ภายใน 24 
ชัว่โมงแลว้ เป็นสัญญาณท่ีส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึง โรคเก่ียวกบัระบบทางเดินอาหาร บางคร้ังอาจมี 
เลือดออกในระบบทางเดินอาหารตอนบน โดยท่ีสีหรือลกัษณะท่ีปรากฏออกมาของอุจจาระไม่มีการ
เปล่ียนแปลงเลยก็ได ้ในทางตรงกนัขา้ม มีเลือดออกจ านวนเล็กน้อยอนัเน่ืองมาจาก ริดสีดวงทวาร 
มะเร็งหรือโรคอ่ืน ๆ  
 
บทสรุป 
 
 การตรวจสุขภาพดว้ยตนเองนั้น ควรหมัน่ตรวจเช็คอยูเ่สมอเพื่อให้ร่างกายพร้อมด าเนินชีวิต
อยา่งมีคุณภาพในสังคมต่อไป ถา้เปรียบร่างกายเสมือนรถยนต ์ เราจ าเป็นตอ้งน ารถเขา้ตรวจสภาพ
เป็นระยะๆ ตอ้งเปล่ียนถ่ายน ้ ามนัเคร่ืองไส้กรอง ดูแลหมอ้น ้ า น ้ ากลัน่ แบตเตอร์ร่ี ระบบเบรค อยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อท่ีเราจะสามารถขบัรถไปยงัท่ีหมายไดโ้ดยไม่เกิดอุปสรรค ์ ร่างกายของเราก็คลา้ยกนั 
เพราะบางอวยัวะของเราตอ้งท างานตลอดเวลา24 ชัว่โมงโดยไม่มีการหยุดเลยเช่น หวัใจ / ระบบการ
ไหลเวียนโลหิต / การท างานของปอด และระบบอ่ืนๆอีกมากมาย  แมเ้ราหลบัอยู่ระบบต่างภายใน
ร่างกายก็ยงัท างานท าหนา้ท่ีของแต่ละระบบอยูต่ลอดเวลา ยิ่งอายุเพิ่มมากข้ึน การท างานของระบบ
ต่างๆของร่างกายก็คงตอ้งเส่ือมโทรมมากข้ึนเป็นเงาตามตวั ดงันั้นจะเห็นวา่หากเราหมัน่ตรวจเช็ค
สุขภาพของตนเองอยู่เสมอ จะท าให้ทราบต้นเหตุ และวิธีการท่ีดีก็คือการดูแลป้องกันท่ีต้นเหตุ 
ตรวจเช็คสุขภาพและสนใจตวัเองมากข้ึน จะท าให้เราสามารถประเมินภาวะสุขภาพของตนเองได้
และหากมีส่ิงผดิปกติเกิดข้ึนก็จะสามารถเขา้รับการปรึกษากบัแพทยไ์ดอ้ยา่งทนัท่วงที 
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ค าถามท้ายบท 
 
1. จงบอกความส าคญัและประโยชน์ของการตรวจสุขภาพดว้ยตนเอง 
2. จงอธิบายวธีิการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน้ดว้ยตนเองโดยสังเขป 
3. สัญญาณชีพประกอบดว้ยอะไรบา้ง พร้อมอธิบายเหตุผล 
4. จงอธิบายการประเมินผล น ้าตาลในเลือดและไขมนัในเลือด 
5. จงอธิบายการประเมินผลปัสสาวะเบ้ืองตน้พอสังเขป 
6. จงอธิบายการประเมินผลอุจจาระเบ้ืองตน้พอสังเขป 
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แผนการบริหารการสอนประจ าบทที ่4 
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

 
หัวข้อเนือ้หา 

1. ความหมายของการปฐมพยาบาล 
2. หลกัการทัว่ไปในการช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็ 
3. การช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้ (Basic CPR) 
4. การปฐมพยาบาลของผูท่ี้มีการตกเลือด 
5. การปฐมพยาบาลผูป่้วยหมดสติเป็นลม 
6. การปฐมพยาบาลผูป่้วย ไฟไหม ้และน ้าร้อนลวก 
7. การปฐมพยาบาลผูป่้วยขอ้เคล่ือน ขอ้เคล็ดและกระดูกหกั 
8. การปฐมพยาบาลผูป่้วยกรณีถูกสัตวก์ดั ต่อยและถูกสารเคมี 
9. ภยัพิบติัและการปฏิบติัตวัเบ้ืองตน้ 
10. บทสรุป 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.    เพื่อใหส้ามารถบอกความหมาย ความส าคญัของการปฐมพยาบาลได ้
 2.    เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการปฐมพยาบาลและสามารถอธิบายได ้
 3.    เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งได ้ 

 วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 
 1.    บรรยาย อภิปรายและสาธิตการปฏิบติัการพยาบาลท่ีถูกตอ้ง 
 2.    ซกัถามและอภิปรายผลจากกรณีศึกษา 
 3.    ตอบค าถามทา้ยบท 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการเรียนและกรณีศึกษาการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
2. Power point, เคร่ืองฉายภาพ  
3. อุปกรณ์และหุ่นเพื่อการสาธิตการฝึก 

การวดัและการประเมินผล 
1. สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและซกัถาม  
2. การตอบค าถามทา้ยบท 
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บทที ่9 
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

 
อาจารยพ์ชัรินทร์ วนิยางคก์ลู 

อาจารยส์าวิตรี ธรรมสอน 
 

ปัจจุบนัการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือน มีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งจาก
อุบติัเหตุ และจากเจบ็ป่วยฉุกเฉินดว้ยโรคอนัตราย หรือโรคเร้ือรัง เช่น โรคหวัใจ โรคหลอดเลือดใน
สมอง โรคเบาหวาน ซ่ึงมีความจ าเป็นตอ้งได้รับการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุอย่างทนัท่วงที ก่อน
น าส่งสถานพยาบาลเพื่อให้ได้มาตรฐานอย่างรวดเร็วทันท่วงทีต่อเหตุการณ์และสถานการณ์
ความส าคญัดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นวา่ประชาชนทุกคนจ าเป็นตอ้งมีผูท่ี้มีความรู้ความสามารถท่ีจะให้
ความช่วยเหลือผูป่้วยฉุกเฉินในชุมชนเบ้ืองตน้ เพื่อช่วยป้องกนัและลดการสูญเสียชีวิตของผูเ้จ็บป่วย
ลงได ้

 
การปฐมพยาบาล    
 

หมายถึง  การให้ความช่วยเหลือต่อผูบ้าดเจ็บ หรือผูเ้จ็บป่วย ณ สถานท่ีเกิดเหตุ โดยใช้
อุปกรณ์เท่าท่ีหาไดใ้นขณะนั้น ก่อนท่ีผูบ้าดเจบ็จะไดรั้บการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย ์หรือส่ง
ต่อไปยงัโรงพยาบาล 

1. วตัถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล 
1.1 เพื่อช่วยชีวติ 
1.2 ลดความรุนแรง   ภาวะไม่พึงประสงค ์  เพื่อป้องกนัความพิการ 
1.3 บรรเทาความเจบ็ปวดทรมาน   และช่วยใหก้ลบัสู่สภาพเดิม 

2. หลกัทัว่ไปในการปฐมพยาบาล  
       จ  าเป็นตอ้งกระท าโดยเร็วท่ีสุดโดยค านึงถึงบุคคลสองกลุ่ม คือ ผู้ช่วยเหลอืและผู้บาดเจ็บ 
   2.1  ผูช่้วยเหลือ    หลกัการช่วยเหลือดงัน้ี 

2.1.1 มองดู   ส ารวจระบบส าคญัของร่างกายอย่างรวดเร็ว และวางแผนให้การ
ช่วยเหลืออยา่งมีสติ ไม่ต่ืนตกใจ 

2.1.2 ห้ามเคล่ือนยา้ย   เพราะการเคล่ือนยา้ยทนัทีอาจท าให้เกิดการบาดเจ็บมากข้ึน 
โดยเฉพาะถา้กระดูกสันหลงัหกั กระดูกท่ีหกัอาจตดัไขสันหลงั ท าใหผู้บ้าดเจบ็พิการตลอดชีวติได้ 
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ยกเวน้  กรณีท่ีการบาดเจ็บเกิดข้ึนในสถานท่ีท่ีไม่สะดวกต่อการปฐมพยาบาล   
หรืออาจเกิดอนัตรายมากข้ึนทั้งผูบ้าดเจ็บและผูช่้วยเหลือ  แต่จะตอ้งเคล่ือนยา้ยอยา่งระมดัระวงัเป็น
พิเศษ โดยเฉพาะบริเวณศีรษะ คอและหลงั 

2.1.3 ช่วยเหลือด้วยความนุ่มนวลและระมัดระวงั   โดยให้ความช่วยเหลือ
ตามล าดบัความส าคญัของการมีชีวติ หรือตามความรุนแรงท่ีผูบ้าดเจบ็ไดรั้บ 
        2.2   ผูบ้าดเจบ็ อนัตรายท่ีร่างกายไดรั้บเรียงตามล าดบัความส าคญัท่ีควรใหค้วาม
ช่วยเหลือเร่งด่วน  ดงัน้ี 

  2.2.1  หยดุหายใจ   ทางเดินหายใจอุดตนั   หวัใจหยดุเตน้ 
2.2.2 การเสียโลหิตจ านวนมากอยา่งรวดเร็ว 
2.2.3 หมดความรู้สึก 
2.2.4 เจบ็ปวดรุนแรง ซ่ึงอาจน าไปสู่ภาวะช็อค 
2.2.5  อมัพาต หากเร่งรีบให้ความช่วยเหลือโดยไม่ถูกตอ้งอาจน ามาสู่อมัพาตถาวร 
2.2.6 กระดูกหกั 

3.  การประเมินสภาพผู้บาดเจ็บ 
      ผูป้ฐมพยาบาลหรือผูช่้วยเหลือประเมินสภาพผูบ้าดเจ็บ   โดยพิจารณาจากปัจจยัสาม

ประการ 
3.1 ลกัษณะของสถานการณ์  ตอ้งประเมินว่า  สถานการณ์นั้นปลอดภยัพอท่ีจะเขา้ไป

ช่วยผูบ้าดเจ็บหรือไม่  ประเมินชนิดของอุบติัเหตุ  สาเหตุของอุบติัเหตุ  และสภาพแวดล้อมของ
สถานท่ีเกิดอุบติัเหตุดว้ย 

3.2  การตรวจร่างกาย  เพื่อคน้หาต าแหน่งท่ีไดรั้บบาดเจ็บ   โดยเร่ิมตรวจตั้งแต่ศีรษะลง
ไปถึงปลายเทา้ การตรวจร่างกายจะประกอบดว้ย  การสังเกต  การคล าและการพดูคุย 

3.3  สัญญาณชีพ (Vital Sings)   ขณะท าการตรวจร่างกายผูบ้าดเจ็บ   ผูป้ฐมพยาบาล
จะตอ้งคล าชีพจร จะตอ้งฟัง และสังเกตการหายใจอย่างละเอียด เช่น สังเกตสีผิวหนงั ฟังเสียงลม
หายใจ และคล าชีพจร ถ้าสัญญาณมีลกัษณะท่ีผิดปกติ จะเป็นขอ้ช้ีบ่งว่าไดมี้การเปล่ียนแปลงใน
ร่างกาย   เน่ืองจากการไดรั้บบาดเจบ็ ดงันั้นผูท่ี้ปฐมพยาบาลจะตอ้งตรวจสัญญาณชีพต่อไปน้ี 
          3.3.1 ชีพจร (Pulse)  ถา้คล าชีพจรท่ีหลอดเลือดแดงบริเวณขอ้มือไม่พบ   ให้คล าท่ี
หลอดเลือดแดงใหญ่ท่ี ขา้งคอ 
            3.3.2 การหายใจ (Respiration)  ตรวจโดยดูการกระเพื่อมข้ึนกระเพื่อมลงของ  
ทรวงอก   และนบัอตัราการหายใจต่อนาที   จากนั้นสังเกตเสียงหายใจดว้ยวา่ต้ืนหรือหายใจลึก หรือ
มีเสียงโครกครากหรือไม่ 
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            3.3.3  รูม่านตา (Pupils of the Eye)   สังเกตการขยายตวั การหดตวั และขนาดของรู
ม่านตาทั้งสองขา้งเท่ากนัหรือไม่   นอกจากน้ีใหส้ังเกตวา่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อแสงหรือไม่ 
            3.3.4  ผวิหนงั(Skin) สังเกตสี อุณหภูมิ และความช้ืน 
            3.3.5 ขั้นตอนของความรู้สึก (State of Consciousness)   ตรวจเพื่อตอ้งการทราบวา่   
ผูบ้าดเจบ็มีความรู้สึกตวัอยูใ่นขั้นรู้สึกตวัดี    หรือรู้สึกตวับา้งไม่รู้สึกตวับา้ง   หรือไม่รู้สึกตวัเลย 
             3.3.6  ความสามารถในการเคล่ือนไหว (Ability to Move)   ตรวจเพื่อตอ้งการทราบ
วา่ ผูบ้าดเจบ็สามารถขยบัแขนหรือขาไดห้รือไม่   มีปฏิกิริยาตอบสนองหรือไม่เม่ือถูกกระตุน้ 
            3.3.7  ปฏิกิริยาเจ็บปวด (Reaction to Pain) ถามผูบ้าดเจ็บว่าเจ็บปวดหรือรู้สึกไม่
สบายบริเวณใดบา้ง 
 
การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพืน้ฐาน (Basic Cardiopulmonary Resuscitation: CPR) 

 
หมายถึง หมายถึง การช่วยเหลือผูท่ี้หยุดหายใจหรือหวัใจหยุดเตน้ ให้มีการหายใจและการ

ไหลเวียนกลบัคืนสู่สภาพเดิม ป้องกนัเน้ือเยื่อไดรั้บอนัตรายจากการขาดออกซิเจนอย่างถาวร ซ่ึง
สามารถท าไดโ้ดยการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ไดแ้ก่ การผายปอด และการ
นวดหวัใจภายนอก 

1.  ประโยชน์ของการช่วยฟ้ืนคืนชีพ  
     CPR มีประโยชน์มากท่ีสุดในการช่วยชีวิตผูป่้วยท่ีมีโอกาสเสียชีวิต การท า CPR ให้

ผูป่้วยอยา่งถูกวธีิจะสามารถช่วยชีวติิผูป่้วยได ้นอกจากน้ี CPR ยงัสามารถช่วยชีวิติผูป่้วยท่ีจมน ้ า ถูก
ไฟฟ้าดูด ขาดอากาศหายใจ หรือไดรั้บยาเกินขนาดไดอี้กดว้ย รวมทั้งยงัเป็นการต่อเวลาผูป่้วยเพื่อรอ
ใหผู้ป่้วยไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ีต่อไป 

     โดยปกติอากาศท่ีเราหายใจจะมีออกซิเจนเป็นส่วนประกอบร้อยละ 21 เม่ือเราหายใจเขา้
ร่างกายจะน าออกซิเจนไปใชป้ระมาณร้อยละ 5 ดงันั้นจะเหลือออกซิเจนออกมากบัลมหายใจออก
ร้อยละ16 ซ่ึงเพียงพอท่ีเราจะช่วยการหายใจของผูป่้วยได ้ โดยการถ่ายเทลมหายใจของเราให้แก่
ผูป่้วย วธีิน้ีเรียกวา่ “การผายปอด” จะสามารถช่วยผูป่้วยไดน้านนบัชัว่โมง 

      เม่ือหวัใจหยุดเตน้ การกดหนา้อกผูป่้วยอยา่งถูกวิธี จะท าให้หวัใจสามารถสูบฉีดโลหิต
ไดป้ระมาณ 1ใน 4 หรือถึง 1 ใน 3 ของการบีบตวัปกติซ่ึงเพียงพอ ท่ีเลือดจะไปเล้ียงอวยัวะท่ีส าคญั
ของร่างกาย เช่น สมอง หวัใจ และปอด แต่ไม่มากพอท่ีจะเล้ียงทุกส่วนของร่างกายเป็นเวลานานนบั
ชัว่โมง การท า CPR เม่ือผูป่้วยหวัใจหยดุเตน้และหยดุหายใจ ควรรีบท าทนัทีภายใน 4 นาที หลงัจาก
ประเมินสภาพผูป่้วยแลว้พบวา่หวัใจหยุดเตน้และหยุดหายใจ เน่ืองจากหากร่างกายท่ีไม่มีออกซิเจน



 

-74- 

 

ท าใหส้มองไม่สามารถทน ต่อการขาดออกซิเจนเป็นเวลานานๆเซลล์สมองบางส่วนจะค่อยๆตายไป
อยา่งถาวรได ้ 

2.   ภาวะหยุดหายใจ (Respiratory Arrest) และภาวะหัวใจหยุดเต้น (Cardiac Arrest) 
   เป็นภาวะท่ีมีการหยดุการท างานของอวยัวะในระบบทางเดินหายใจและการไหลเวยีน 

เลือดส่วนมากมกัจะพบว่ามีการหยุดหายใจก่อนเกิดภาวะหัวใจหยุดเตน้ และ ถา้ไม่ไดรั้บการ
ช่วยเหลือท่ีถูกตอ้ง จะท าใหเ้สียชีวติได ้

      2.1  สาเหตุของการหยดุหายใจ  ทางเดินหายใจอุดตนัจากสาเหตุต่างๆ เช่น จากส่ิง
แปลกปลอมอุดกั้นทางเดิน หายใจ     การแขวนคอ การถูกบีบรัดคอ การรัดคอ ในเด็กเล็กสาเหตุจาก
การหยดุหายใจท่ีพบไดม้ากท่ีสุด คือ การส าลกัส่ิงแปลกปลอมเขา้หลอดลม เช่น ของเล่นช้ินเล็ก ๆ 
เมล็ดถัว่ ในบางกรณีพบวา่การสูดดมสารพิษ แก็สพิษ ควนัพิษ การถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูงดูด การ
จมน ้า การบาดเจบ็ท่ีทรวงอก ท าใหท้างเดินหายใจไดรั้บอนัตรายและเน้ือเยื่อไดรั้บบาดเจบ็ การ
ไดรั้บการบาดเจบ็ในระบบประสาท เช่น บาดทะยกั ไขสันหลงัอกัเสบ ท าใหก้ลา้มเน้ือหวัใจตาย อีก
ทั้งการไดรั้บสารพิษจากแมลงสัตวก์ดัต่อย เช่น ผึ้ง ต่อ แตน ต่อยบริเวณคอและหนา้ การไดรั้บยาท่ี
ไปกดศูนยค์วบคุมการหายใจ    เช่น มอร์ฟีน ฝ่ิน โคเคน บาร์บิทูเรต ฯลฯ  

     2.2  ขอ้บ่งช้ีในการปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
     2.2.1  ผูท่ี้มีภาวะหยุดหายใจ โดยท่ีหวัใจยงัคงเตน้อยูป่ระมาณ 2 - 3 นาที ให้ผาย

ปอดทนัที จะช่วยป้องกนัภาวะหัวใจหยุดเตน้ได ้ และช่วยป้องกนัการเกิดภาวะเน้ือเยื่อสมองขาด
ออกซิเจนอยา่งถาวรช่วยป้องกนั 

    2.2.2  ผูท่ี้มีภาวะหยดุหายใจและหวัใจหยดุเตน้พร้อมกนั ซ่ึงการช่วยฟ้ืนคืนชีพทนัที
จะช่วยป้องกนัการเกิดเน้ือเยือ่โดยเฉพาะเน้ือเยื่อสมองขาดออกซิเจน โดยทัว่ไป มกัจะเกิดช่วง  4 - 6 
นาที ดงันั้นการปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพจึงควรท าภายใน 4 นาที 
 

ล าดับขั้นในการปิิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
  การปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพ ขั้นพื้นฐานประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนใหญ่โดยมีล าดบัขั้นตอน  
ท่ีส าคญั (The American Heart Association: 2010) โดยไดจ้ดัท าแนวทางการปฏิบติัการ
ช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน Guidelines Basic Life Support for Healthcare Providers 

CPR ไวด้งัน้ี 
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ภาพที ่4.1  ล าดบัขั้นในการปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(ท่ีมา:   American Heart Association. 2010) 

โดยมีล าดบัขั้นตอนดงัภาพ 4.1 คือ C A B เร่ิมตน้ดว้ยการประเมินสัญญาณชีพของผูป่้วย
อนัดับแรกประเมินชีพจรเป็นอนัดบัแรกหากพบว่าไม่สามารถจบัชีพจรผูป่้วยได้ให้เร่ิมตน้การ 
Compressions คือ การนวดหวัใจเพื่อช่วยใหเ้กิดเลือดไหลเวยีนอีกคร้ังจากนั้นเม่ือสามารถคล าชีพจร
ของผูป่้วยไดแ้ลว้ให้ Clear Airway คือ การเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง และ ตามด้วยการช่วยให้
หายใจ Breathing  

1.  การปิิบัติในการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบือ้งต้น 
     1.1 เม่ือพบคนนอนอยู ่ คลา้ยหมดสติ ตอ้งลองตรวจดูวา่หมดสติจริงหรือไม่ โดยการ

เรียกและเขย่าตวั เขย่าหรือตบท่ีไหล่ ถา้หมดสติจะไม่มีการโตต้อบ หรือมีเสียงคราง หรือมีการ
เคล่ือนไหวเพียงเล็กนอ้ย  

 
 

 
 

ภาพที ่4.2 ตรวจสอบการหมดสติ 
(ท่ีมา:   http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr022.html. 2014) 
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   1.2  ประเมินการหายใจโดยการท า Look Listen and Feel (ระยะเวลาประมาณ 5 วนิาทีไม่
เกิน 10 วนิาที) มีล าดบัดงัน้ีคือ 

      1.2.1  Look คือ ดูการเคล่ือนไหวของทรวงอก และหน้าทอ้งวา่มีการยกตวัข้ึน
หรือไม่ หรือหายใจหรือไม่ 

      1.2.2  Listen คือ ฟังเสียงลมหายใจ โดยเอียงหูของผูช่้วยเหลือเขา้ไปใกลบ้ริเวณจมูก
และปากของผูป่้วย วา่ไดย้นิเสียอากาศผา่นออกมาทางจมูกหรือปากหรือไม่ 

       1.2.3  Feel คือ สัมผสั โดยการใชแ้กม้ของผูช่้วยเหลือสัมผสักบัความรู้สึกวา่มีลม
หายใจท่ีผา่นออกจากปากหรือจมูก อาจใชส้ าลีหรือวสัดุบางเบาจ่อบริเวณจมูก  

 

 
 

ภาพที ่4.3 แสดงการท า Look Listen and Feel 
(ท่ีมา:   http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr022.html. 2014) 

 

Airway หมายถึง การเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง ซ่ึงเป็นการปฏิบติัการขั้นแรก ท่ีตอ้งท า
อย่างรวดเร็ว เพราะเน่ืองจากโคนล้ินและกล่องเสียงมีการตกลงไปอุดทางเดินหายใจส่วนบนใน
ผูป่้วยท่ีหมดสติ ดงันั้นจึงตอ้งมีการเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง โดยการดดัคางข้ึนร่วมกบัการกด
หนา้ผากใหห้นา้แหงนเรียกวา่ "Head Tilt Chin Lift" 

 
 
 

http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr022.html.%202014
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ภาพที ่4.4 แสดงทางเดินหายใจท่ีเปิดและปิด 
(ท่ีมา:   http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr0211.html. 2014) 

 

 
 
ภาพที ่4.5 แสดงวธีิการท าทางเดินหายใจให้โล่งดว้ยวธีิท่ีเรียกวา่ “Head Tilt Chin Lift” 
(ท่ีมา:   http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr0211.html. 2014) 

 
ในกรณีท่ีมีกระดูกสันหลงัส่วนคอหกั หรือในรายท่ีสงสัย ควรใชว้ิธี "Jaw thrust maneuver" 

โดยการดึงขากรรไกรทั้งสองขา้งข้ึนไปขา้งบน ผูช่้วยเหลืออยูเ่หนือศีรษะผูป่้วย 

 
 

ภาพที ่4.6 Jaw Thrust Maneuver 
(ท่ีมา:   http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr0211.html. 2014) 

http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr0211.html.%202014
http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr0211.html.%202014
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Breathing คือ การช่วยหายใจ เน่ืองจากการหายใจหยดุ ร่างกายจะมีออกซิเจนคงอยูใ่นปอด
และกระแสเลือด แต่ไม่มีส ารองไวใ้ชด้งันั้น เม่ือหยุดหายใจ จึงตอ้งช่วยหายใจ เป็นวิธีท่ีจะช่วยให้
ออกซิเจนเขา้สู่ปอดผูป่้วยได้ ซ่ึงออกซิเจนท่ีเป่าออกไปนั้นมีออกซิเจนประมาณ 16-17 %               
ซ่ึงเพียงพอส าหรับใชใ้นร่างกาย สามารถท าไดห้ลายวิธี คือ ดว้ยการเป่าปาก (Mouth to mouth)     
เป่าจมูก (mouth to nose) และวิธีการกดหลงัยกแขนของโฮลเกอร์ - นิลสัน (back pressure arm lift 
or Holger- Nielson method) ท าไดด้งัน้ี 

กรณีเป่าปาก บีบจมูกของผูป่้วย ผูช่้วยเหลือหายใจเขา้ปอดลึก ๆ ซกั 2-3 คร้ัง หายใจเขา้
เตม็ท่ีแลว้ประกบปากใหแ้นบสนิทกบัปากของผูป่้วย แลว้เป่าลมหายใจเขา้ไปในปอดใหเ้ตม็ท่ี 

 

 
 
ภาพที ่4.7 การผายปอดดว้ยวิธี Mouth to Mouth  
(ท่ีมา:   http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr0212.html. 2014) 

 

 

 
 

ภาพที ่4.8 การผายปอดดว้ยวิธี Mouth to Nose 
(ท่ีมา:   http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr0212.html. 2014) 

http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr0212.html.%202014
http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr0212.html.%202014
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       กรณีเป่าจมูก ใชใ้นรายท่ีมีการบาดเจ็บในปาก หรือในเด็กเล็ก ตอ้งปิดปากของผูป่้วย
ก่อน และเป่าลมหายใจเขา้ทางจมูกแทน ขณะท่ีเป่าให้เหลือบมองยอดอกของผูรั้บบริการดว้ยวา่มี
การ       ยกตวัข้ึนหรือไม่ การเป่าลมหายใจของผูช่้วยเหลือผา่นทางปากหรือจมูก จะตอ้งท าอยา่ง
ชา้ๆ ปล่อยปากหรือผูช่้วยเหลือออกจากปากหรือจมูกของผูป่้วย เพื่อให้ผูป่้วยหายใจออก ให้ ผาย
ปอด 2 คร้ัง คร้ังละ 1-1.5 วินาที (แต่ละคร้ังไดอ้อกซิเจน 16 %) อตัราเร็วในการเป่า คือ 12 -15 คร้ัง / 
นาที ใกลเ้คียงกบัการหายใจปกติ 

       หากช่วยหายใจแลว้ สังเกตวา่ไม่มีการยกตวัข้ึนของทรวงอกขณะช่วยหายใจ แสดงวา่มี     
ส่ิงกีดขวางทางเดินหายใจอยู ่ใหจ้บัผูป่้วยนอนตะแคงก่ึงคว  ่า หนัหนา้ไปทางใดทางหน่ึง ผูช่้วยเหลือ
ใช้น้ิวซ่ึงพนัดว้ยผา้กอซบางๆ กวาดในปาก เพื่อก าจดัส่ิงท่ีกีดขวางทางเดินหายใจออก แลว้ช่วย
หายใจต่อไปจนกวา่จะสามารถหายใจไดด้ว้ยตนเอง 

 

 
 

ภาพที ่4.9 วธีิการลว้งเอาส่ิงอุดกั้นทางเดินหายใจออก 
(ท่ีมา:   http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr0212_2.html. 2014) 

 

  1.3  ถา้พบวา่ไม่หายใจให้เรียกขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้นคือ กด 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือ 
พร้อมทั้งจดัท่านอนหงายราบบนพื้นแข็ง เร่ิมขั้นตอนการปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพ ทดสอบวา่หวัใจหยุด
เตน้หรือไม่ดว้ยการจบัชีพจรคือ Circulation  (ระยะเวลาประมาณ 5 วินาที     ไม่เกิน 10 วินาที)    ถา้ไม่มี
การเตน้ของหวัใจ แลว้ท า  Compressions คือ การนวดหวัใจภายนอก   ท าในรายท่ีประเมินภาวะหวัใจ
หยุดเตน้ โดยการจบัชีพท่ีบริเวณล าคอ Carotid Artery แลว้ไม่พบวา่มีการเตน้ของชีพจร ก็จะช่วยให้มี
การไหลเวียนของเลือดโดยการกดนวดหวัใจภายนอก                (Cardiac Massage) โดยมีหลกัการคือ กด
ให้กระดูกหนา้อก (Sternum) ลงไปชิดกบักระดูกสันหลงั ซ่ึงจะท าให้หวัใจท่ีอยูร่ะหวา่งกระดูกทั้งสอง
อนั ถูกกดไปดว้ย ท าใหมี้การบีบเลือดออกจากหวัใจไปเล้ียงร่างกาย เสมือนการบีบตวัของหวัใจ 
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    1.3.1  วธีินวดหัวใจ 
      1)  จดัใหผู้ป่้วยนอนหงายราบ บนพื้นแขง็ ถา้พื้นอ่อนนุ่มใหส้อดไมก้ระดาน 

แขง็ใตล้ าตวั 
      2) วดัต าแหน่งท่ีเหมาะส าหรับการนวดหวัใจ โดยใช้น้ิวช้ีและน้ิวกลางขา้งท่ี

ถนดั วาดจากขอบชายโครงล่างของผูป่้วยข้ึนไป จนถึง ปลายกระดูกหนา้อก วดัเหนือปลายกระดูก
หนา้อกข้ึนมา 2 น้ิวมือ แลว้ใชส้ันมือขา้งท่ีไม่ถนดัวางบนต าแหน่งดงักล่าว และใชส้ันมือขา้งท่ีถนดั
วางทบัลงไป และเก่ียวน้ิวมือให้น้ิวมือท่ีวางทบัแนบชิดในร่องน้ิวมือของมือขา้งล่าง (Interlocked 
Fingers) ยกปลายน้ิวข้ึนจากหนา้อก 

     3)  ผูช่้วยเหลือยืดไหล่และแขนเหยียดตรง จากนั้นปล่อยน ้ าหนกัตวัผา่นจาก
ไหล่ไปสู่ล าแขนทั้งสองและลงไปสู่กระดูกหน้าอกในแนวตั้งฉากกบัล าตวัของผูเ้จ็บป่วยในผูใ้หญ่
และเด็กโต กดลงไปลึกประมาณ 1.5 - 2 น้ิว ใหก้ดลงไปในแนวด่ิง และอยา่กระแทก 

     4)  ผอ่นมือท่ีกดข้ึนใหเ้ต็มท่ีเพื่อให้ทรวงอกมีการขยายตวั และหวัใจไดรั้บเลือด
ท่ีอุดมไปดว้ยออกซิเจน ขณะท่ีผอ่นมือไม่จ  าเป็นตอ้งยกมือข้ึนสูง มือยงัคงสัมผสัอยูท่ี่กระดูกหนา้อก 
อยา่ยกมือออกจากหนา้อก จะท าให้มีเลือดไปเล้ียงส่วนต่างๆ ในร่างกาย และมีเลือดไหลกลบัเขา้สู่
หวัใจท าใหมี้การไหลเวยีนเลือดในร่างกาย 

     5)  การกดนวดหวัใจจะนวดเป็นจงัหวะสม ่าเสมอ ในอตัราเร็ว 100 คร้ัง/นาที ถา้
นอ้ยกวา่น้ีจะท าใหร่้างกายไดรั้บเลือดไม่เพียงพอ 

                         การกดนวดหนา้อกควรท าดว้ยอตัราเร็ว 100 คร้ังต่อนาที โดยการนบั 1 และ
2 และ 3 และ………จนถึง 30 คร้ัง เป่าปากอีก 2 คร้ัง ท าทั้งส้ิน 5 รอบแลว้เป่าเท่ากบักดหนา้อก 150 
คร้ังเป่าปาก 10 คร้ัง ท าสลบักนัอยา่งน้ี ไปจนครบ 5 รอบ (1 นาที) จึงประเมินการหายใจและการ
เตน้ของชีพจร และประเมินอีก ทุก 1 นาที 
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ภาพที ่4.10  แสดงการวดัต าแหน่ง และการกดนวดหวัใจภายนอก 
(ท่ีมา:   http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr0213.html. 2014) 

 

        1.4   ถา้มีผูช่้วยเหลือมาช่วยอีก ให้แบ่งการท าหนา้ท่ีกนั เช่น ผูช่้วยเหลือคนท่ี 1 ผาย
ปอด ผูช่้วยเหลือคนท่ี 2 กดนวดหวัใจ ถา้ผูช่้วยเหลือแต่ละคนอาจเหน่ือยและตอ้งการเปล่ียนหนา้ท่ี
กนั โดยการตะโกนวา่ "เปล่ียน" ก็จะสลบัหนา้ท่ีกนั 

 

 
 

ภาพที ่4.11 การปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพ 2 คน 
(ท่ีมา:   http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr022.html. 2014) 

1. 2. 

3. 4. 

http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr0213.html
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        1.5 ให้ปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐานอย่างต่อเน่ืองจนกระทั่งมีบุคลากรน า
อุปกรณ์มาช่วยเหลือเพิ่มเติม และรีบน าส่งโรงพยาบาลท่ีใกลท่ี้สุดทนัที 

             ส่ิงส าคญั คือ   การกูชี้วติจะไดผ้ลดีตอ้งฝึกปฏิบติัใหรู้้และช านาญ ลงมือปฏิบติั
อยา่งรวดเร็ว ทนัการณ์เพราะสมองทนต่อการขาดออกซิเจนไดเ้พียง 4 - 6 นาทีเท่านั้น 

      อนัตรายของการท า CPR ไม่ถูกวธีิ 
     1)  วางมือผิดต าแหน่ง ท าให้ซ่ีโครงหกั, ล้ินป่ีหกั, กระดูกท่ีหกัท่ิมโดนอวยัวะส าคญั 

เช่น ตบั มา้ม เกิดการตกเลือดถึงตายได ้
     2)  การกดดว้ยอตัราเร็วเกินไป เบาไป ถอนแรงหลงักดไม่หมด ท าใหป้ริมาณเลือดไป

ถึงอวยัวะต่างๆ ท่ีส าคญัไดน้อ้ย ท าใหข้าดออกซิเจน 
     3)  การกดแรงและเร็วมากเกินไป ท าให้กระดูกหนา้อกกระดอนข้ึน ลงอยา่งรวดเร็ว 

หวัใจช ้าเลือดหรือกระดูกหกัได ้
     4)  การกดหนา้อกลึกเกินไป ท าใหห้วัใจชอกช ้าได ้
     5)  การเปิดทางเดินหายใจไม่เต็มท่ี เป่าลมมากเกินไป ท าให้ลมเขา้กระเพาะอาหาร 

เกิดทอ้งอืดอาเจียน ลมเขา้ปอดไม่สะดวก ปอดขยายตวัไม่เตม็ท่ี 
           5.1)  ถา้มีอาการอาเจียนเกิดข้ึนก่อน หรือ ระหวา่งการท า CPR ตอ้งลว้งเอาเศษ

อาหารออกก่อนมิฉะนั้นจะเป็น สาเหตุของ การอุดตนัของทางเดินหายใจ (Airway Obstruction) การ
ช่วยหายใจไม่ไดผ้ล เกิดการขาดออกซิเจน 

           5.2)  ถา้มีอาการทอ้งอืดข้ึน ระหวา่งการท า CPR ให้จดัท่าเปิดทางเดินหายใจใหม่ 
และช่วยการหายใจดว้ยปริมาณลมท่ีไม่มากเกินไป 
 
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยตกเลอืด (Hemorrhage or Bleeding)  
 

การตกเลือด หมายถึง การมีเลือดไหลออกมาจากหลอดเลือด เน่ืองจากหลอดเลือดนั้นถูกตดั
ขาดหรือถูกท าลายโดยสาเหตุใดก็ตาม 

1. ความส าคัญของการตกเลอืดและการห้ามเลอืด 
                ร่างกายคนเราจะมีเลือดอยู่ประมาณร้อยละ 8 ของน ้ าหนักตัวแล้วหรือประมาณ              

80 มิลลิลิตรต่อหนกัตวั 1 กิโลกรัม คนท่ีมีน ้ าหนกัตวั 50 กิโลกรัมก็จะมีเลือดอยูป่ระมาณ 4,000หรือ
4 ลิตร การท่ีมีเลือดออกจะท าให้ผูป่้วยเลียเลือด ซ่ึงเป็นปัญหาฉุกเฉินทางการแพทย์ จะต้องรีบ
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ช่วยเหลือให้เลือดท่ีไหลนั้นหยุดโดยเร็วตามปกติแล้วร่างกายมีกลวิธีท่ีท าให้เลือดออกหยุดเองได้
โดย 

1.1   การแขง็ตวัของล่ิมเลือด เพื่ออุดช่องทางตรงท่ีเลือดไหลออก 
1.2   มีการหดตวัหรือบีบตวัของหลอดเลือดนั้นๆใหแ้คบลง เพื่อจะใหเ้ลือดออกนอ้ยลง 

และรอเลือดแขง็ตวั 
            1.3  ความดนัเลือดต ่าลงท าให้การไหลเลือดของเลือดช้าลง เปิดโอกาสให้เลือด

ตกตะกอนแขง็ตวั แต่เม่ือความดนัเลือดต ่าถึงขั้นหน่ึง ผูป่้วยจะหนา้มืดเป็นลม ซ่ึงจะตอ้งแกไ้ขต่อไป 
อย่างไรก็ตาม หากเป็นเลือดท่ีมีขนาดใหญ่ เลือดอาจหยุดเองไม่ได ้ตอ้งรีบช่วยเหลือโดยการห้าม
เลือด 

2. ชนิดของการตกเลอืด 
                   แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ การแบ่งตามลกัษณะของหลอดเลือดท่ีพบวา่มีการแตกและ

การแบ่งตามต าแหน่งท่ีมีเลือดออกหรือมีการตกเลือด 
      2.1  แบ่งตามลกัษณะของหลอดเลือด 

      2.1.1  เลือดออกจากหลอดเลือดแดง (Arterial Bleeding) เลือดจะเป็นสีแดงพุง่ 
ออกมาเป็นจงัหวะตามการเตน้ของหวัใจ ถา้ไม่หา้มเลือดผูป่้วยอาจเลียเลือดไดม้ากภายในเวลาอนัสั้น 

      2.1.2  เลือดออกจากหลอดเลือดด า (Venous Bleeding) เลือดจะเป็นสีแดงคล ้าไหล
ออกมาชา้ๆถา้หลอดเลือดด าใหญ่ เลือดอาจพุ่งแต่ไม่แรง การไหลพุ่งไม่เป็นไปตามจงัหวะการเตน้
ของหวัใจ 

      2.1.3  เลือดออกจากหลอดเลือดฝอย (Capillary Bleeding) เลือดท่ีออกจะไหลซึม
ออกมาชา้ๆ(Oozing) 

      2.2   แบ่งตามต าแหน่งท่ีมีเลือดออกหรือมีการตกเลือด 
         2.2.1 เลือดออกมาภายนอก เรียกวา่ การตกเลือดภายนอก (External Hemorrhage)

โดยผา่นบาดแผลท่ีผวิหนงัออกมาใหเ้ห็น 
         2.2.2 เลือดออกภายใน  เรียกว่า การตกเลือดภายใน (Internal Hemorrhage) ไม่

ผ่านผิวหนังออกมามีเลือดออกภายในอวยัวะของร่างกาย เช่น เลือดออกในช่องปอด ช่องท้อง 
กระเพาะอาหาร ล าไส้ เป็นตน้ 

3. อนัตรายจากการตกเลอืด 
                     ข้ึนอยูก่บัจ  านวนเลือดท่ีเสียไปและระยะเวลาและอตัราความเร็วท่ีเสียเลือดไป ถา้เลือด
ออกมามากและเร็วก็อาจเป็นอนัตรายถึงชีวิตไดโ้ดยง่าย โดยทัว่ไปแล้วผูป่้วยท่ีเสียเลือด 300-400 
มิลลิลิตร (เช่นในกรณีบริจาคเลือด)จะไม่มีอาการแสดงให้เห็น แต่ถา้เสียเลือดมาก เช่น เสียเลือดร้อย
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ละ 15 หรือประมาณ 600 มิลลิลิตร จะมีอาการเปล่ียนแปลงให้เห็นชัดเจน ผูป่้วยอาจหนา้มืดเป็นลม
และช็อค ถา้เสียเลือดมากถึงร้อยละ 50 หรือประมาณ 2 ลิตร ผูป่้วยจะมีอนัตรายมากถึงชีวิตและอาจ
แกไ้ขไม่ทนั ถา้ไม่ไดรั้บการรักษาทนัท่วงที 

4. อาการและส่ิงแสดงของผู้ป่วยทีม่ีการตกเลอืด  
      อาจแบ่งออกง่ายๆตามปรากฏอาการท่ีพบหรืออาการและอาการแสดงท่ีพบเห็นไดแ้ก่ 

4.1 อาการแสดงเฉพาะท่ี เช่น มีเลือดก าเดาออก เลือดออกตามไรฟัน เป็นตน้ 
4.2 อาการทัว่ไป มกัจะเกิดจากผูป่้วยท่ีเสียเลือดร้อยละ 15 หรือประมาณ 600 มิลลิลิตร

ใน 4,000 มิลลิลิตรหรือ 4 ลิตร และอาการจะรุนแรงยิ่งข้ึนเม่ือเสียเลือดมากข้ึน จนเป็นอนัตรายต่อ
ชีวติได ้อาการท่ีจะสังเกตไดต้ามล าดบัดงัน้ี คือ มีภาวะซีด ผูป่้วยจะซีดลง นอกจากผิวหนงัจะซีดแลว้ 
ยงัสังเกตเห็นไดท่ี้กระพุง้แกม้ในปาก ริมฝีปาก เล็บและเปลือกตาดา้นใน จากนั้นจะเร่ิมกระหายน ้ า มี
อาการตวัเยน็ ใจสั่น-หวัใจเตน้เร็ว หายใจแรง เป็นลม หมดสติ เกิดภาวะช็อค ความดนัเลือดลดต ่าลง
และชีวติในท่ีสุด 

5. การตกเลอืดภายใน (Internal Hemorrhage) 
       การบาดเจ็บของอวยัวะภายใน เช่น ตบั ไต ไส้ ปอด กระดูกใหญ่ ๆ เช่น กระดูกโคน

ขาหรือกระดูกท่ีหักท่ิมแทงเขา้ไปในอวยัวะภายใน เช่น ปลายกระดูกซ่ีโครงหกัท่ิมแทงเขา้ไปใน
ปอดหรือหวัใจ ปลายกระดูกเชิงกรานท่ิมแทงเขา้กระเพาะปัสสาวะหรือปลายกระดูกแทงเขา้หลอด
เลือดใหญ่ เป็นตน้ นอกจากน้ีโรคบางอยา่งอาจท าให้ตกเลือดภายใน เช่น การตั้งครรภ์นอกมดลูก 
โรคท่ีท าให้เลือดออกได้ง่าย เลือดออกจากแผลในกระเพาะอาหาร ล าไส้ หรือมะเร็งของระบบ
ทางเดินอาหาร เป็นตน้ 

       การท่ีร่างกายถูกกระทบกระแทกท่ีเน่ืองจากอุบัติภัย นอกจากจะมีเลือดออกตรง
บริเวณท่ีถูกแรงกระแทกโดยตรงแลว้ อวยัวะท่ีอยูต่รงดา้นตรงขา้มอาจมีเลือดออกไดเ้ช่นกนั ทั้งน้ี
เน่ืองจากแรงกระทบกระเทือน ตวัอยา่งเช่น ผูป่้วยถูกรถชนทางดา้นขวา บริเวณตบัมีเลือดออกจาก
ตบัแลว้ อาจมีเลือดออกท่ีมา้มไดอี้กดว้ย เลือดตกในอาจมีไดใ้นผูป่้วยท่ีมีอาการตรวจพบดงัต่อไปน้ี 

5.1 กะโหลกศีรษะแตกหกัหรือบุบ 
5.2 เลือดออกทางจมูกและหู 
5.3 ผูป่้วยอาเจียนหรือไอเป็นเลือด 
5.4 บาดแผลทะลุทอ้งหรือทรวงอก 
5.5 มีรอยช ้ามากๆบริเวณทอ้งหรือบริเวณทรวงอก 
5.6 หนา้ทอ้งตึงแขง็ กลา้มเน้ือหนา้ทอ้งเกร็ง 
5.7 เลือดออกทางปัสสาวะ 
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5.8 เลือดออกทางทวารหนกัหรือช่องทอ้ง 
5.9 กระดูกหกั เช่น กระดูกโคนขา เป็นตน้ 

                     ผูป่้วยท่ีมีอาการตกเลือดภายใน จะมีอาการทัว่ไปเช่นเดียวกบัผูป่้วยท่ีมีอาการตกเลือด
ภายนอก กล่าวคือ มีอาการซีดลง กระหายน ้า ตวัเยน็ ใจสั่น หวัใจเตน้เร็ว หายใจแรง คล่ืนไส้อาเจียน 
เป็นลมหมดสติ ช็อค ความดนัเลือดลดต ่าลง ในท่ีสุดก็ถึงแก่ความตาย 
                     จ  านวนเลือดท่ีไหลออกมาจากอวยัวะต่างๆสามรถคาดคะเนได ้คือ ถา้เป็นกระดูกแขน 
กระดูกขา กระดูกเชิงกรานหกั เลือดจะออกอยา่งนอ้ย 1 ลิตร แต่ถา้พบรอยฟกช ้ ามากๆบริเวณทรวง
อกหรือช่องทอ้ง มีขนาดปริมาณ 1 ก าป้ัน เลือดจะออกอยา่งนอ้ยประมาณ 10% ของเลือดในร่างกาย
หรือประมาณคร่ึงลิตร (วจิิตร บุณยะโหตระ,  2528) 

6. การห้ามเลอืด 
                     โดยเหตุท่ีการเสียเลือดมากๆนั้นเป็นอนัตรายถึงชีวิต ดงันั้นตอ้งรีบช่วยเหลือโดยการ
หา้มเลือดดว้ยวธีิต่างๆคือ 

6.1   การกดบาดแผลโดยตรง (Direct Pressure) เป็นวิธีการห้ามเลือดท่ีไดผ้ลดีท่ีสุด
อาจจะใชน้ิ้วมือหรือผา้พนับาดแผลใหแ้น่นก็ได ้วธีิการกดอาจจะท าไดด้ว้ยวธีิดงัต่อไปน้ี 

6.1.1 ใช้มือกดแน่น นานประมาณ 10-20 นาที เม่ือเลือดหยุดแลว้ท าให้แผล
และใช้ผา้พนัการใช้ผา้กดบาดแผล หรือ ใช้ผา้พนัทบับาดแผล โดยท าแผลให้สะอาดแล้วใช้ผา้
สะอาดพนั เช่น ผาโปร่ง ผา้เช็ดหนา้ หรือเส้ือผา้อ่ืนๆอยา่คลายผา้หรือเปล่ียนผา้เป็นอนัขาด เพราะ
อาจท าให้เลือดออกไดอี้กและท าให้เพิ่มความบาดเจ็บมากข้ึน ถา้เลือดโชกผา้พนัก็ใช้ผา้พนัทบัอีก
ชั้นหน่ึงแทนท่ีจะเปล่ียนผา้ใหม่ 

6.1.2 ถา้เลือดออกมาก อย่าเสียเวลาท าแผล ให้ใช้มือกดบนแผลจนกวา่เลือดจะ
หยดุไหลโดยระมดัระวงัความสะอาดของมือให้มากท่ีสุด เช่น ลา้งมือก่อน จากนั้นใชผ้า้พนัให้แน่น
พอสมควร  การยก (Elevation)โดยการยกส่วนของร่างกายท่ีมีเลือดออกให้สูงข้ึนร่วมกบัการกด เช่น 
ยกแขน ขา แต่วธีิน้ีจะไม่ท าถา้มีกระดูกแขนขาหรือกระดูกสันหลงับาดเจบ็ 

6.2   การกดบนหลอดเลือดแดง (Pressure on the Supplying Artery) มีจุดกดอยู่ใน
ร่างกายหลายจุด ใชส้ าหรับหา้มเลือดในกรณีเลือดออกรุนแรง หลอดเลือดแดงท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการกด
จุดน้ีไดแ้ก่  

6.2.1 หลอดเลือดแดงไปเล้ียงหนงัศีรษะ (Temporal Artery)  
6.2.2 หลอดเลือดแดงไปเล้ียงใบหนา้ (Facial Artery) 
6.2.3 หลอดเลือดแดงไปเล้ียงแขน (Brachial Artery) 
6.2.4 หลอดเลือดแดงไปเล้ียงขา (Femoral Artery ) 
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    การกดหลอดเลือดท่ีมาเล้ียงบริเวณบาดแผลท่ีมีเลือดออก โดยกดให้ติกระดูก ซ่ึงจะช่วย  
ท าให้การไหลของเลือดช้าลงชั่วคราว การใช้วิธีการกดเลือดน้ีจะตอ้งท าควบคู่กบัการใช้การกด
บาดแผลโดยตรง ไม่ควรใช้วิธีน้ีอย่างเดียว เพราะในการกดหลอดเลือดแดงนั้นจะตอ้งอาศยัผูท่ี้มี
ความรู้ในเร่ืองกายวิภาคศาสตร์เป็นอย่างดีและถา้ผูท่ี้อว้นมากๆการกดหลอดเลือดแดงเพียงอย่าง
เดียว อาจจะไม่ไดผ้ลในการหา้มเลือด 

7. การขันชะเนาะ (Tourniquet) วธีิน้ีเป็นวธีิสุดทา้ย ควรใชเ้ม่ือท าวธีิอ่ืนๆขา้งตน้แลว้ยงัไม่ 
สามารถห้ามเลือดหยุดได ้ทั้งน้ีเพราะการขนัชะเนาะนั้นหากท าไม่ถูกวิธี เช่น รัดแน่นเกินไปหรือ
นานเกินไป อาจจะท าให้เซลล์กลา้มเน้ือของแขนขาตายได ้ถึงกบัตอ้งตดัแขนขานั้นๆทิ้งไปดงันั้น
การขนัชะเนาะจึงไม่ควรรัดทิ้งไวน้านเกิน 6-8 ชัว่โมง แลว้รีบน าตวัผูป่้วยส่งโรงพยาบาลทนัที            

 
 

ภาพที ่4.12 วธีิการหา้มเลือดดว้ยวธีิการขนัชะเนาะ 
(ท่ีมา: ธีรวฒัน์ กุลทนทัน์. 2542 ) 
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7.1  ขอ้ควรระวงัในการขนัชะเนาะ ก็คือ 
7.1.1 ชะเนาะจะตอ้งมีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 2 น้ิวและตอ้งไม่ใชเ้ชือก ลวดหรือ 

วสัดุใดๆท่ีมีขนาดเล็กกวา่น้ี เพราะอาจตดัเน้ือได ้
7.1.2 ไม่วางชะเนาะลงบนผวิหนงัโดยตรง ควรมีส่ิงอ่ืนรอง เช่น ผา้ เพื่อป้องกนั 

หลอดเลือดไม่ใหถู้กบาดหรือตดัจากชะเนาะได ้
7.1.3 ควรพนัชะเนาะเหนือบาดแผล แต่จะตอ้งชิดขอบบาดแผลเกินไป 
7.1.4 พนัชะเนาะโดยรอบและผกูปมเหนือผา้ (ใชเ้ง่ือนพิรอดผกูปม)ใชไ้มส้อดเขา้

ไปในปมแลว้ขนัไมช้ะเนาะจนกระทัง่เลือดหยดุ อยา่ขนัแน่นกวา่น้ี แลว้ผกูไมช้ะเนาะใหอ้ยูก่บัท่ี 
7.1.5 การขนัชะเนาะควรเป็นวิธีสุดทา้ยท่ีใช้ห้ามเลือดและควรท าร่วมกบัวิธีอ่ืน 

เช่น การกดบนบาดแผลโดยตรง  การยกอวยัวะใหสู้งข้ึน เป็นตน้ 
8.  การห้ามเลอืดบริเวณต่างๆ 

8.1 เลือดออกจากหนงัศีรษะปิดแผล กดใหแ้น่นจนกวา่เลือดจะหยดุไหล 
8.2 เลือดออกจากจมูก ถ้าเกิดจากฐานกะโหลกศีรษะแตก มกัเกิดจากการท่ีศีรษะ

กระแทกกบัของแขง็บางอยา่ง 
8.2.1 นัง่กม้ศีรษะไปขา้งหนา้และใชมื้อกดปีกจมูกขา้งท่ีเลือดออกจนกวา่เลือด

จะหยดุไหล 
8.2.2 น ้าแขง็วางบนดั้งจมูก 
8.2.3 หา้มดึงเลือดแหง้ในจมูกออก 
8.2.4 หา้มสั่งน ้ามูก 

8.3 เลือดออกจากหู มกัจะเน่ืองจากฐานกะโหลกศีรษะแตก ให้ผู ้ป่วยนอนตะแคง
ศีรษะดา้นท่ีเลือดออกอยูข่า้งล่าง แลว้น าส่งโรงพยาบาลทนัที หา้มท าอยา่งอ่ืน 

8.4 เลือดออกท่ีล าคอ ใช้ผา้หรือมือกด โดยใช้น้ิวหัวแม่มืออยู่ด้านหลงัคอ อีกส่วน
หน่ึงอยูด่า้นหนา้ แลว้รีบน าส่งแพทย ์ถา้หลอดลมขาดจะมีลมออกมาจากแผล พยายามเช็ดเลือดอยา่
ใหเ้ขา้ไปอุดหลอดลมได ้

8.5 ถา้เลือดออกจากบริเวณอ่ืนๆใหใ้ชห้ลกัการช่วยเหลือตามวธีิท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
9. การปฐมพยาบาลผู้ป่วยทีม่ีเลือดออกชนิดต่างๆ 

9.1  เลือดออกจากฟัน เช่นผูป่้วยหลงัถอนฟัน ควรช่วยเหลือผูป่้วยปฏิบติัตนดงัน้ี 
9.1.2 คายส าลีท่ีกดัไวอ้อกใหห้มด หลงัจากถอนฟัน 1-2 ชัว่โมง 
9.1.3 ไม่ตอ้งบว้นน ้ายาอะไรเลยใน 3 ชัว่โมงแรกหลงัถอนฟัน 
9.1.4 ถา้มีอาการปวดใหรั้บประทานยาระงบัความเจบ็ปวด เช่น พาราเซตามอล  
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1-2 เมด็ ถา้จะรับประทานยาใหม่อีก ควรใหห่้างกนั 2 ชัว่โมง 
9.1.5 หา้มออกก าลงักายหรือท าอะไรกระทบกระเทือนและดา้มด่ืมสุราหรือ 

รับประทานอาหารของเผด็ร้อน 
9.1.6 ถา้เลือดออกไม่หยดุอยา่ตกใจ ใหก้ดัผา้โปร่งหรือส าลีท่ีสะอาด ใชน้ ้าแขง็ 

ใส่ถุงพลาสติกประคบนอกปาก บริเวณท่ีถอนฟัน อยา่อมน ้าแขง็ 
9.1.7 หา้มเอาน้ิวมือไปจบัท่ีแผล และหา้มดูดแผลเล่น 
9.1.8 ภายหลงัถอนฟันอย่านอน ให้นั่ง เลือดจะหยุดไหลเร็วข้ึน ถ้ามีอาการ

บวมหรือรู้สึกผดิปกติ ควรใหผู้ป่้วยไปหาทนัตแพทยท่ี์ถอนฟันตรวจดูอีกคร้ังหน่ึงในวนัรุ่นข้ึน 
9.2  เลือดก าเดาออก มกัเกิดจากหลอดเลือดฝอยของเยือ่บุจมูกแตก ซ่ึงเน่ืองมาจากเยือ่ 

จมูกอกัเสบความดันเลือดสูง ควรให้ผูป่้วยนั่งหรือนอนน่ิงๆใช้มือกดปีกจมูกข้างท่ีมีเลือดออก      
หากกดปีกจมูกทั้งสองขา้งควรหายใจทางปาก อาจใชก้ระเป๋าน ้ าแข็งหรือถุงพลาสติกใส่น ้ าแข็งวาง
บริเวณหนา้ผากดดว้ยก็ได ้

9.3 ไอเป็นเลือด อาเจียนเป็นเลือด มกัเกิดจากการมีแผลภายในช่องปอด ให้ผูป่้วยนอน
ในเปลหามแลว้รีบน าส่งโรงพยาบาล โดยอาจมีถุงน ้าแขง็วางบนทรวงอกไปดว้ย 

9.4 ปัสสาวะเป็นเลือด มกัเกิดจากหลอดเลือดในกระเพาะปัสสาวะฉีกขาด ท่อปัสสาวะ
แตก ควร รีบน าส่งโรงพยาบาลโดยด่วน โดยให้ผูป่้วยนอนน่ิงๆหากเห็นบาดแผลให้ชะลา้งบาดแผล
ใหส้ะอาดและพนัผา้ไว ้

9.5 อุจจาระด าและมีเลือดสด ควรปรึกษาแพทยโ์ดยเร็ว 
 
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยหมดสติเป็นลม (Unconsciousness)  

การหมดสติ หมายถึง การหมดความรู้สึกต่อส่ิงแวดลอ้มหรือส่ิงกระตุน้ต่างๆเป็นศูนยก์ลาง
รวมความรู้สึกและสั่งงาน คือ ระบบประสาท ซ่ึงมีสมอง ไขสันหลงั และเส้นประสาทต่างๆของ
ร่างกาย ดงันั้นถา้หากระบบประสาทมีความขดัขอ้งไดรั้บความกระทบกระเทือน เป็นสาเหตุน าไปสู่
การหมดสติได ้

1. สาเหตุของการหมดสติ 
1.1 อุบติัเหตุท่ีศีรษะ กะโหลกศีรษะแตก 
1.2  ถูกกระแสไฟฟ้าแรงสูง 
1.3 ถูกยาพิษท่ีท าลายประสาท 
1.4 สมองขาดออกชิเจน เช่น การเสียเลือด 
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1.5 โรคของสมอง เช่น สมองอกัเสบ 
1.6 โรคอ่ืนๆ 

2. ชนิดของการหมดสติ แบ่งไดอ้อกเป็น 2 ชนิด คือ 
2.1 หมดสติแต่ยงัคงมีการหายใจ แบ่งไดอ้อกเป็น 2 พวก คือ 

2.1.1 พวกท่ีมีการชกัร่วมดว้ย เช่น ลมบา้หมู เลือดเป็นพิษ โรคประสาทฮิสทีเรีย 
และจากยาพิษบางอยา่ง 

2.1.2   พวกท่ีไม่มีการชัก เช่น เป็นลม ช็อก หลอดเลือดในสมองแตก ยาพิษ
บางอยา่ง พิษจากโรค   เบาหวานและเมาสุรา 

2.2 หมดสติและหยดุหายใจหรือหายใจล าบาก เช่น มีการอุดตนัของทางเดินหายใจ 
3. อาการแสดงและส่ิงทีต่รวจพบจากการหมดสติ 

3.1 ผูป่้วยอาจมีอาการมึนซึม เม่ือเขยา่ตวัปลุกก็จะต่ืนข้ึนมารู้สึกแลว้หลบัไป หากตรวจ
ม่านตาดูดว้ยไฟฉายจะพบว่า ยงัมีปฏิกิริยาต่อแสงสวา่งอยู ่(ม่านตาจะเล็กลงเม่ือถูกแสง) ถา้ผูป่้วย
หมดความรู้สึกมากข้ึน ปลุกอย่างไรก็ไม่ต่ืน ตีก็ไม่เจ็บและทา้ยสุดม่านตาไม่มีปฏิกิริยาต่อแสง       
ซ่ึงเป็นการหมดสติมากเขา้ขั้นท่ีเรียกวา่ โคม่า 

3.2 การหายใจ ลักษณะและจงัหวะของการหายใจท่ีผิดปกติไป มกัแสดงถึงภาวะ           
ท่ีสมองถูกกดหรือถูกท าลาย 

3.3 การชกั อาจเกิดจากหลอดเลือดแตกเฉพาะแห่งหรือแพย้า หรือเช้ือโรคเขา้สมอง 
3.4 ใบหน้าและศีรษะ หากมีบาดแผลแสดงว่าไดรั้บความกระทบกระเทือนทางสมอง 

หากมีใบหนา้แดงกร ่ ามกัเน่ืองจากเมาเหลา้หรือหลอดเลือดในสมองแตก จะตอ้งตรวจดูหู จมูก วา่มี
เลือดออกหรือไม่ ถา้มีเน่ืองจากฐานกะโหลกศีรษะแตก ตรวจดูปาก ล้ิน กล่ินลมหายใจ มีการกดัล้ิน
จากการชกัหรือจากการกลืนยาพิษหรือไม่ 

4. การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่หมดสติโดยทัว่ไป 
4.1 ถา้ผูป่้วยหมดสติ แต่ยงัหายใจดีอยู ่ควรให้นอนตะแคงไปขา้งใดขา้งหน่ึง ลว้งส่ิงท่ี

คา้งอยูใ่นปากออก 
4.2 คลายเส้ือผา้ใหห้ลวม 
4.3 ใหค้วามอบอุ่นแก่ร่างกาย เช่น ห่มผา้ให้ 
4.4 หา้มใหอ้าหาร น ้า และยาเด็ดขาด เพราะจะส าลกัไปอุดตนัหลอดลมได ้
4.5 สังเกตชีพจร การหายใจ 
4.6 รีบน าส่งแพทย ์
4.7 ถา้ผูป่้วยหยดุหายใจ ให้รีบช่วยผายปอดทนัที 
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4.8 ถา้ผูป่้วยชกัใหร้ะวงัการกดัล้ินตนเอง โดยการใชป้ลายดา้มชอ้นหรือมว้นผา้ใส่คาไว้
ในปากระหวา่งฟันหนา้ เพื่อใหป้ากอา้ไว ้ถา้มีเลือดออกก็ช่วยหา้มเลือดเสียก่อน 

5.   การเป็นลม (Fainting) 
      การเป็นลม คือ การท่ีผูป่้วยมีอาการวิงเวียนศีรษะ ตาพร่า ใจสั่น เหง่ือแตก คล่ืนไส้ 

อาเจียน และต่อมาจะมีอาการหนา้ซีด ไม่รู้สึกตวั ชีพจรเบาเร็ว ตวัเยน็ 
5.1 ชนิดของการเป็นลม 

5.1.1 ชนิดหน้าซีด เกิดจากเลือดไปเล้ียงสมองไม่พอ สมองกระทบกระเทือน 
ท างานเหน่ือยเกินไป หิวจดั ร้อนจดั โรคเลือดจาง อ่อนเพลียจากโรคอ่ืนๆตกใจมาก การปฐม
พยาบาลเบ้ืองตน้ 

1)   พาเขา้ท่ีร่ม อยา่ใหค้นมุง 
2)   นอนราบ ยกเทา้สูง 
3)   คลายคอเส้ือใหห้ลวม 
4)   พดัใหเ้ยน็หรือเช็ดตวัดว้ยน ้ าเยน็ 
5)   ใหด้มยาแอมโมเนียหอม ใหด่ื้มน ้าเยน็ ถา้เกิดจากความร้อนควรใหด่ื้ม 

น ้าผสมเกลือ 
6)   ถา้อาเจียนตอ้งคอยเช็ดออก 
7)   ถา้ไม่รู้สึกตวัใหจ้บันอนตะแคง ศีรษะเงยไปขา้งหลงัเล็กนอ้ย 
8)   ถา้ไม่หายใจใหช่้วยการหายใจดว้ยการผายปอดทนัที 
9)   น าส่งแพทย ์

               5.1.2 ชนิดหนา้แดง เกิดจากความร้อนจดั หลอดเลือดในสมองแตก มนัสมองถูก
กด เมาสุรา ผูป่้วยจะมีอาการวงิเวยีน หนา้มืดตาลาย อาเจียน กระวนกระวาย หนา้แดง ตวัร้อน เหง่ือ
ไม่มี ชีพจรเตน้แรงและเร็ว การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

1) พาผูป่้วยเขา้ท่ีร่ม 
2) ใหน้อนศีรษะสูง 
3) คลายเส้ือใหห้ลวม 
4) ใหค้วามเยน็ ลูบดว้ยน ้าเยน็หรือน ้าแขง็ 
5) ใหด่ื้มน ้าเยน็ 
6) หา้มใหย้าพวกกระตุน้หวัใจ 
7) ถา้มีอาการไม่ดีข้ึน น าส่งต่อแพทย ์
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5.1.3  ชนิดหนา้เขียวคล ้า เกิดจากอากาศหายใจไม่พอ ทางเดินหายใจถูกอุดตนัจาก
ส่ิงแปลกปลอมเขา้ไปอุด ส าลกัอาหารและโรคลมบา้หมู ผูป่้วยจะมีอาการแน่นหนา้อก ไอ หายใจ
หอบถ่ีแรง เหง่ือออกมาก ผวิหนงั ริมฝีปาก เล็บมือเป็นสีคล ้า หายใจมีเสียงครืดคราด 

6.  การอุดตันของการเดินหายใจ 
                    การอุดตนัของการเดินหายใจ คือ การท่ีส่ิงแปลกปลอมเขา้ไปติดในหลอดลม อาการ จะ
ไอมาก แน่นและเจบ็หนา้อก มีอาการหายใจขดั หนา้เขียวคล ้า กระสับกระส่าย 

  6.1  การปฐมพยาบาลเม่ือส่ิงแปลกปลอมติดหลอดลม 
    6.1.1 ให้ผูป่้วยนัง่เอนตวัไปขา้งหน้ามากๆหรือนอนคว  ่า ศีรษะต ่า ไอแรงๆผูป้ฐม

พยาบาลใชฝ่้ามือตบหลงับริเวณกลางหลงั ระหวา่งสะบกัทั้งสองขา้ง 
    6.1.2  ถา้เป็นเด็กอาจจะใช้วิธีจบัเทา้ทั้งสองขา้ง ห้อยศีรษะ เขย่าตวัแรงๆพร้อมกบั

เอามือตบบริเวณกลางหลงัและใหเ้ด็กไอดว้ย 
    6.1.3  อาจใหเ้ด็กนอนคว  ่าบนตวัผูป้ฐมพยาบาลและหอ้ยศีรษะต ่าลงก็ได ้

7.  อาการชัก 
     7.1  ผูป่้วยท่ีมีอาการชกั มกัมีสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

         7.1.1     ผูท่ี้เป็นโรคของสมองหรือไดรั้บความกระทบกระเทือนของสมอง เช่น ถูก
ตีท่ีศีรษะ กะโหลกศีรษะแตก โรคลมบา้หมู โรคสมองอกัเสบ 

7.1.2   ยาพิษต่างๆ 
7.1.3   ในเด็กมักเกิดจากไข้สูง ระบบทางเดินอาหารไม่ปกติ ตกใจมาก หรือ

อารมณ์รุนแรง 
7.1.4   ผูท่ี้มีอาการวปิริตทางจิตชัว่ขณะ 

                              อาการ ผูป่้วยมีอาการเกิดข้ึนโดยทนัใด ชกักระตุกตามตวั น ้ าลายฟูมปาก มือก า
เทา้เหยยีด    ริมฝีปากเขียวคล ้า ตาเหลือก ส่งเสียงเอะอะ ไม่รู้สึกตวั 

7.2 การปฐมพยาบาลผูท่ี้มีอาการชกั 
7.2.1   ใหผู้ป่้วยนอนตะแคงขา้งใดขา้งหน่ึง ตวัตรง ศีรษะเงยไปขา้งหลงัเล็กนอ้ย 

ป้องกนัไม่ใหก้ดัล้ินโดยใชป้ลายดา้มชอ้นใส่คาไวใ้นปากระหวา่งฟันหนา้ 
7.2.2   เช็ดน ้ามูก น ้าลาย ลว้งเอาเสมหะและอาเจียนในล าคอออกใหห้มด 
7.2.3   คลายเส้ือผา้ใหห้ลวม 
7.2.4   เฝ้าดูอยา่งใกลชิ้ด 
7.2.5   ถา้หยดุหายใจตอ้งผายปอด 
7.2.6   ถา้สงสัยเกิดจากรับประทานยาพิษ ตอ้งพยายามท าใหอ้าเจียน 
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7.2.7   ในเด็ก ถา้ไขสู้งใหเ้ช็ดตวัดว้ยน ้าเยน็จนไขล้ด 
8.  โรคลมบ้าหมู (Epilepsy) 

                        สาเหตุ ยงัไม่ทราบแน่นอน อาจเกิดจากการกระทบกระเทือนทางสมองหรืออาจเกิด
จากกรรมพนัธ์ุอาการ จะมีอาการน าให้ผูป่้วยรู้ตวัล่วงหน้า เช่น ใจคอไม่สบาย ไดก้ล่ินแปลกๆหรือ
ตาพร่าเป็นคร้ังคราว เวลาชกัผูป่้วยจะไม่รู้สึกตวั คือหมดสติไปเลย มกักดัฟันและด้ินแขนและเหยียด
ขาออก ไม่ใช่สั่นแบบกระตุก บางคร้ังอาจมีน ้าลายฟูมปาก ถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระไม่รู้ตวั หลงัจาก
ชกัอยูค่ร้ังหน่ึง ซ่ึงอาจนานประมาณ 3-5 นาที ผูจ้ะหยุดเองและอาจหลบัไปสักพกัหน่ึง เม่ือต่ืนข้ึนมา
จะมีอาการปวดศีรษะ  อนัตรายจากโรคลมบา้หมู คือ การกดัล้ินตนเองและอาจพลดัตกบนัได เกา้อ้ี 
ศีรษะฟาดพื้น แขนขาไปกระแทกของมีคม ถูกไฟลวก จมน ้าตาย 

         8.1  การปฐมพยาบาลผู้ทีเ่ป็นโรคลมบ้าหมู 
                                8.1.1  ช่วยจบัตวัเวลาชกัไม่ให้ลม้ลงเอาศีรษะฟาดพื้น ให้ผูป่้วยนอนตะแคง
เอียงหนา้ไปขา้งใดขา้งหน่ึง ตวัตรง ศีรษะเงยไปขา้งหลงัเล็กนอ้ย 

                8.1.2  ป้องกนัไม่ใหก้ดัล้ินตนเอง โดยใชไ้มบ้รรทดัเอาผา้พนัเสียก่อนหรือใชด้า้ม
ชอ้นใส่ไวต้รงกลางระหวา่งฟันหนา้ เพื่อใหผู้ป่้วยกดั จะไดไ้ม่กดัล้ินตนเอง ถา้ผูป่้วยหุบปากและกดั
ฟันแน่นอยู ่ไม่ควรงดัใหอ้า้ปากเพื่อใส่ไมด้งักล่าว เพราะการงดัปากอาจท าใหฟั้นหกัโดยไม่จ  าเป็น 

                8.1.3  ควรเคล่ือนยา้ยผูป่้วยออกมาจากสถานท่ีท่ีใกลน้ ้ า ใกลไ้ฟ เช่น ริมสระ ริม
กองไฟ เพราะอาจตกน ้าตายหรือด้ินเขา้ไปในกองไฟท าใหไ้ฟไหมไ้ด ้

9. ช็อค 
       ช็อค หมายถึง ภาวะท่ีร่างกายหมดความสามารถท่ีจะด ารงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งปกติ สาเหตุ

ท่ีส าคญัคือ เลือดไม่ถูกสูบฉีดไปหล่อเล้ียงร่างกายส่วนต่างๆไดอ้ยา่งพอเพียง ความบกพร่องท่ีท าให้
เลือดไม่ถูกสูบฉีดไปเล้ียงร่างกายท่ีส าคญั คือ 

9.1  หวัใจท างานไม่เตม็ท่ีหรือหยดุท างานไปเล้ียงร่างกายท่ีส าคญั คือ 
9.1.1 เลือดไปเล้ียงหวัใจนอ้ย เน่ืองจากหลอดเลือดท่ีไปเล้ียงหวัใจตีบตนั 
9.1.2 ผูป่้วยไดรั้บยาเกินขนาดหรือแพย้า ยาหลายชนิดมีฤทธ์ิกดกลา้มเน้ือหวัใจ 
9.1.3 ผูป่้วยท่ีขาดอากาศนานๆเช่น อยู่ในห้องท่ีอบัทึบ อากาศถ่ายเทไม่ไดห้รือ

ถูกอบในหอ้งท่ีมีแก๊ส เช่น แก๊สหุงตม้ แก๊สจากท่อไอเสียรถยนต ์การจมน ้ า การส าลกัอากาศ ก็ท  าให้
ขาดอากาศไดเ้ช่นกนั 

9.1.4 ผูป่้วยท่ีถูกกระแสไฟฟ้า 
9.2   ปริมาณของเลือดลดลง เป็นสาเหตุท่ีป้องกนัได ้ถา้รู้และรีบแกไ้ขทนัท่วงที ผูป่้วย

จะรอดชีวติเสมอ สาเหตุเกิดจาก 
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9.2.1 มีอาการตกเลือดภายนอกและการตกเลือดภายใน 
9.2.2 มีการเสียน ้า ไดแ้ก่ พวกถูกไฟไหม ้ น ้าร้อนลวก ทอ้งเดินอยา่งมาก 

                  อาการช็อค อาการเร่ิมแรกของช็อค เช่นเดียวกบัการเป็นลม คือ มีอาการหนา้มืด 
วิงเวียน   มือเทา้อ่อนแรง อยากล้มตวัลงนอน หายใจไม่เต็มอ่ิม ใจหวิว มืออาจสั่นและตาลาย ถ้า
ตรวจดูจะพบว่าตวัเยน็ซีด หน้าซีดหรือเขียว เหง่ือแตก ชีพจรเตน้เบาเร็วและหายใจหอบ ความดนั
เลือดต ่าลง ปัสสาวะออกนอ้ยหรือไม่ออกเลย อ่อนเพลีย เหน่ือย ถา้ช็อคมีอาการอยูน่าน สมองจะขาด
เลือดมากท าใหห้มดสติได ้

9.3  การปฐมพยาบาลผูท่ี้มีอาการช็อค 
9.3.1 ใหผู้ป่้วยนอนราบ ยกเทา้ใหสู้งข้ึน ไม่ควรใหน้อนศีรษะต ่า เพราะจะท าให ้

อวยัวะในช่องทอ้งดนักะบงัลมเขา้มาเบียดท่ีในอก ท าใหห้ายใจไดน้อ้ยลง 
9.3.2 ถา้มีการตกเลือด ตอ้งหา้มเลือดดว้ยวธีิท่ีเหมาะสม 
9.3.3 ถา้มีกระดูกหกั ตอ้งเขา้เฝือกชัว่คราว เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้สียเลือดมากและ 

ท าใหไ้ม่เจบ็ปวดเพิ่มข้ึน 
9.3.4 ถา้อากาศหนาวเยน็ ควรใหค้วามอบอุ่นแก่ร่างกาย เช่น คลุมดว้ยผา้ห่ม ไม่ 

ควรใช้กระเป๋าน ้ าร้อนหรือขวดน ้ าร้อนวาง เพราะคนท่ีช็อคมีความรู้สึกตวัไม่ดี กระเป๋าน ้ าร้อนอาจ
ลวกผิวหนงั ท าให้เป็นแผลน ้ าร้อนลวกได ้ถา้อากาศร้อนควรเปิดให้ลมโกรกไดส้ะดวก ถา้ไม่มีลม
อาจใชพ้ดัโบก อาจใชผ้า้ชุบน ้าเยน็เช็ดตวั ถา้จะคลุมผา้ควรใชผ้า้บางๆคลุม 

9.3.5 หา้มใหอ้าหาร น ้า และยาทางปาก ใหรี้บส่งสถานพยาบาลโดยเร็ว 
9.3.6 สังเกตชีพจรการหายใจทุก 15 นาทีระหวา่งทางน าส่งโรงพยาบาล ถา้หยดุ 

หายใจควรช่วยผายปอดและนวดหวัใจ 
10. เลอืดออกในกะโหลกศีรษะ 

                          คนท่ีไดรั้บบาดเจบ็ท่ีศีรษะ เช่น หกลม้ ตกจากท่ีสูง ตกรถ ศีรษะฟาดพื้น รถชน อาจ
มีเลือดออกในกะโหลกศีรษะได ้ถา้สมองไดรั้บการกระทบกระเทือนรุนแรง ส่ิงท่ีควรสังเกตภายใน 
48 ชัว่โมง หลงัจากไดรั้บบาดเจบ็ คือ 

10.1   มีอาการปวดศีรษะมาก อาเจียนพุง่แรง 
10.2   เพอ้คลัง่ เอะอะ พดูจาเพอ้เจอ้ 
10.3   ซึมไม่ค่อยรู้สึกตวั 
10.4   แขนขาชกักระตุกหรืออ่อนแรง 
10.5   ตามวั ตาพร่า มองเห็นภาพซอ้นกนั 
10.6   ปากเบ้ียว 
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10.7   รูม่านตาขยายโต ขา้งหน่ึงโตกวา่อีกขา้งหน่ึง 
10.8   คอแขง็ 
10.9   ชีพจรชา้ลง เตน้ประมาณ 50-60 คร้ังต่อนาที 
10.10 ความดนัเลือดสูงข้ึน เช่น สูงกวา่ 140 มิลลิเมตรปรอท 

             ถา้พบวา่มีอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึง แสดงวา่มีเลือดออกในกะโหลกศีรษะ ตอ้งรีบพา
ผูป่้วยไปสถานพยาบาลโดยด่วน 

 
การปฐมพยาบาลผู้ป่วย ไฟไหม้ และน า้ร้อนลวก 
           

บาดแผลไฟไหม ้(Burns) หมายถึงบาดแผลท่ีเกิดจากความร้อน เช่น ไฟ รังสี แสงแดด 
สารเคมี พวกกรดหรือด่าง 
              บาดแผลน ้าร้อนลวก (Scald) หมายถึง บาดแผลท่ีเกิดจากความร้อนชนิดเปียก เช่น น ้ าเดือด
หรือไอน ้าเดือด น ้ามนัท่ีร้อนจดัและน ้าเช่ือมเดือดๆ 

1. ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัผวิหนัง 
                       ผิวหนงัของคนเราโดยทัว่ไปจะหนาประมาณ 1-3 มิลลิเมตร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัต าแหน่ง
และธรรมชาติของ ผูเ้ป็นเจา้ของผิวหนังนั้นด้วย เช่น บริเวณผิวหน้าจะบาง บริเวณฝ่าเทา้จะหนา  
เป็นตน้     ผวิหนงัแบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ 

1.1  ชั้นหนงัก าพร้า (Epidermis) ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ชั้น คือ เป็นชั้นนอกสุดของหนงั
ก าพร้าเป็นเซลล์ท่ีตายแล้วมีลักษณะแบนๆไม่มีนิวเคลียสและจะหลุดออกมาเป็นข้ีไคลเรียกว่า 
Stratum Corneum ชั้นต่อมาเป็นชั้นใสๆประกอบดว้ยชั้นบางๆของเซลล์ท่ีเรียกวา่ Stratum Lucidum 
ลึกลงไปอีกเซลล์ชั้นน้ีมีความหนาประมาณ 3-5 ชั้น ส าหรับผิวหนังหนาๆซ่ึงเรียกว่า Stratum 
Granuloum ลกัษณะเซลล์เป็นรูปหลายเหล่ียมแบนๆเซลล์ชั้นน้ีจะมีจุดๆดูทึบกว่าส่วนอ่ืนๆและ
ผิวหนงัก าพร้าชั้นในสุด เรียกวา่  Stratum Germinativum ประกอบดว้ยเซลล์หลายๆชั้นเป็นส่วนท่ี
แบ่งเซลล์เพื่อ   สร้างส่วนอ่ืนๆของหนงัก าพร้า เช่น ขน ผม เล็บ เซลล์ชั้นน้ีจะมีจุดๆดูทึบกวา่ส่วน
อ่ืนๆ  

1.2 ชั้นหนงัแท ้(Dermis)ชั้นน้ีอยูถ่ดัจากหนงัก าพร้าลงมา ชั้นน้ีหนากวา่ชั้นหนงัก าพร้า 
มาก มีทั้งขุมขน ต่อมเหง่ือ ต่อมน ้ ามนั หลอดเลือด และปลายประสาทรับรู้ความรู้สึก ทั้งหมดน้ีถูก
ยดึไวด้ว้ยพงัผดืท่ีเหนียว ชั้นน้ีจึงแขง็แรงจะไม่ถลอกหรือฉีกขาดไดง่้ายเหมือนหนงัก าพร้า 

ผิวหนังท่ีถูกไฟไหม ้ความร้อนจะถูกกบัหนงัก าพร้ามากท่ีสุด ยิ่งลึกลงไปความร้อนก็ยิ่ง
นอ้ยลง ในคนท่ีหนงัแทไ้หมไ้ฟ ความร้อนจึงตอ้งสูงหรือไม่ก็ถูกความร้อนอยูน่าน 
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2. สาเหตุของบาดแผลไฟไหม้น า้ร้อนลวก  
       ไดแ้ก่ ความร้อนจากเปลวไฟโดยตรง ความร้อนจากแสงแดด รังสี สารเคมีพวกกรด

หรือด่าง น ้าเดือดหรือไอน ้าเดือด น ้ามนัท่ีร้อนจดัหรือน ้าเช่ือมเดือดๆเป็นตน้ 
3. ความรุนแรงของบาดแผลไฟไหม้น า้ร้อนลวก  
      พิจารณาได ้2 ประการ คือ 

3.1  ความลึกของผวิหนงัท่ีถูกความร้อน แบ่งออกเป็น 3 ระดบัชั้น คือ 
3.1.1 บาดแผลไฟไหมร้ะดบัขั้นท่ี 1 (First degree burns) ลกัษณะของผิวหนงั

แหง้ ไม่มีตุ่มใส สีแดงบวม เจบ็ปวด และไวต่อความเจบ็ปวด 
3.1.2 บาดแผลไฟไหมร้ะดบัขั้นท่ี 2 (Second degree burns) ลกัษณะของผิวหนงั

มีตุ่มใสมีน ้า สีแดงเร่ือยๆเจบ็ปวด และไวต่อความเจบ็ปวด 
3.1.3 บาดแผลไฟไหมร้ะดบัขั้นท่ี 3 (Third degree burns) ลกัษณะของผวิหนงัแหง้  

สีขาวแบบสีไข่มุก ปวดนอ้ย และบางคร้ังชาไปเลย 
3.2  พื้นท่ีของผวิหนงัท่ีท่ีถูกความร้อน    โดยใชก้ฎของเกา้ (Rule of nine) พิจารณาผวิหนงัของ

แต่ละส่วน คิดเป็นร้อยละ 9 กล่าวคือ ทั้งหมดของร่างกาย ผวิหนงั มีพื้นท่ีคิดเป็น 100% 
3.1.1 ศีรษะและล าคอ                                               9% 
3.1.2 แขนขา้งละ                                                         9%                                       
3.1.3 ขาขา้งละดา้นละ                                                 9% 
3.1.4 อกและหลงัส่วนบนดา้นละ                                9% 
3.1.5 ทอ้งและหลงัส่วนล่างดา้นละ                              9% 
3.1.6 อวยัวะสืบพนัธ์ุ                                                    1% 

3.3   อาการและอนัตรายของบาดแผลไฟไหมน้ ้าร้อนลวก     อาการจะมากหรือนอ้ย ข้ึนอยูก่บั
ผวิหนงัท่ีถูกท าลาย ถา้เป็นบริเวณกวา้งจะมีการเสียน ้าและโปรตีน มีการติดเช้ือและเกิดโรคแทรกซอ้นไดม้าก 
อาการแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ระยะ คือ 

3.3.1 ระยะช็อคขา้งตน้ ผูป่้วยจะมีอาการช็อคทนัทีเม่ือถูกไฟไหมห้รือน ้ าร้อน
ลวกไม่รู้สึกตวั หมดสติ ชีพจรเตน้เบาเร็ว กระสับกระส่าย กระหายน ้ า เหง่ือออก ตวัเยน็ ต่อมาส้ิน
สติและตายได ้อาการช็อคอาจเกิดจากความเจบ็ปวดมากๆหากไม่ตายระยะก็จะผา่นเขา้สู่ระยะท่ีสอง 

3.3.2 ระยะช็อคขั้นท่ีสอง อาการช็อคขั้นน้ีจะเกิดข้ึนภายหลงัถูกไฟไหมห้รือน ้ า
ร้อนลวกแล้วประมาณ 2-24 ชั่วโมง มีอาการรุนแรงดังกล่าวมาแล้ว เน่ืองจากเสียน ้ าและ
ส่วนประกอบของซีรัมออกทางแผล ซ่ึงข้ึนอยูก่บัเน้ือท่ีผิวหนงัท่ีถูกไฟไหม ้ถา้เน้ือท่ียิ่งมากก็ยิ่งเสีย
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น ้ ามากและจะมีเน้ือตายเกิดข้ึน ท าให้สารท่ีเป็นพิษเขา้สู่กระแสเลือด ท าให้ความดนัเลือดลดต ่า ซ่ึง
เพิ่มอาการของการช็อคจากการเสียน ้าดงักล่าว 

3.3.3 ระยะเกิดพิษ เน่ืองจากบาดแผลกวา้ง ท าให้ติดเช้ือและเขา้สู่กระแสเลือด
ไดง่้าย เช้ือท่ีเขา้ไปอาจเป็นพวกท่ีท าให้เกิดหนอง การติดเช้ือจะเกิดหลงัไฟไหมแ้ลว้ ประมาณ 48-
72 ชัว่โมง แผลจะมีหนอง มีกลล่ินเหมน็เน่า ไขสู้ง ชีพจรเร็ว ปวดศีรษะ อาเจียน รับประทานอาหาร
ไม่ได ้พวกน้ีมกัท าใหอ้าการช็อคเพิ่มข้ึน เพราะพิษจากเช้ือโรคท าให้ความดนัเลือดต ่าลง ผูป่้วยจะมี
อาการไขห้นาวสั่นเป็นคร้ังคราว ไม่ไดส้ติ ปัสสาวะนอ้ยหรือไม่มีเลย ซ่ึงท าให้ตายไดม้าก ถา้ไดรั้บ
การรักษาท่ีถูกตอ้งและดีข้ึน ผูป่้วยจะเขา้ระยะท่ีส่ี 

3.3.4 ระยะแผลหายหรือระยะท่ีส่ี จะมีแผลเป็นเกิดข้ึน แผลท่ีเกิดตามขอ้พบั
ต่างๆ เช่นขอ้ศอก ขอ้เข่า บริเวณน้ิวมือ ในตอนหลงัมกัมีการหดตวัดึงร้ังใหข้อ้นั้นหดพบัตวัเขา้ 
(Scar  contraction)ท าใหเ้หยยีดไม่ไดแ้ละดูน่าเกลียด ถา้ไม่แกไ้ขท าใหทุ้พพลภาพได ้

4. การปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้น า้ร้อนลวก 
                        การช่วยเหลือขั้นแรกสุดเม่ือเกิดไฟไหมห้รือน ้ าร้อนลวกไม่ว่าระดบัขั้นใด ควรใช้
ความเยน็โดยใช้น ้ าเยน็ราดตรงบริเวณผิวหนงัท่ีถูกความร้อนนั้น เพื่อลดความร้อนท่ีจะไปท าลาย
ผิวหนงัและกลา้มเน้ือ วิธีลดความปวดแสบปวดร้อนท่ีดีท่ีสุด คือใช้ความเยน็ อาจใช้ผา้ชุบน ้ าเยน็
หรือชุบน ้ าแช่น ้ าแข็งประคบหรือใช้ถุงพลาสติกใส่น ้ าแข็งผสมน ้ า วางตรงบริเวณท่ีถูกไฟไหม ้
เพราะจะลดความเจ็บปวดและท าให้เน้ือถูกท าลายโดยความร้อนนอ้ยลง หรือใชว้า่นหางจระเขโ้ดย
ใชวุ้น้จากใบท่ีค่อนขา้งแก่ทาทนัทีท่ีถูกไฟไหมห้รือน ้ าร้อนลวก อาจทาหลายๆคร้ังก็ได ้จะช่วยลด
ความเจ็บปวดไดอ้ยา่งมากและลดอาการพองท่ีเกิดข้ึนตามมาได ้ ส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติัอยา่งยิ่งคือ การ
ใชย้าหม่องทาราดดว้ยน ้าปลา ทาดว้ยยาสีฟัน (สนัน่ สันติเวช และคนอ่ืน ๆ. 2528) 
 

การปฐมพยาบาลผู้ป่วย ข้อเคลือ่น  ข้อเคลด็ และกระดูกหัก 
  

กระดูกหัก (Fracture):   เป็นภาวะท่ีมีการแตกหรือหกัของกระดูกอยา่งต่อเน่ือง กระดูกหกั
อาจเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดความพิการ ตามมาได ้หรือในบางรายอาจท าให้เสียชีวิต เน่ืองมาจากอวยัวะ
ท่ีส าคญั ๆ เช่น สมอง ตบั ล าไส้ หรือ เส้นเลือดแดง ไดรั้บการกระทบกระเทือนอยา่งรุนแรงร่วมดว้ย   

ข้อเคลื่อน (Dislocation): เกิดข้ึนไดเ้ม่ือมีการบาดเจ็บบริเวณขอ้ต่อต่าง ๆ เช่น เข่า ขอ้เทา้ 
หรือหวัไหล่  

ข้อเคลด็ (Sprain):  เกิดข้ึนเม่ือเน้ือเยือ่ประสานรอบ ๆ ขอ้มีการฉีกขาด ผูบ้าดเจ็บท่ีมีอาการ
ขอ้เคล่ือน หรือขอ้เคล็ด  พบวา่บริเวณท่ีบาดเจ็บมีการบวม  อาจจะมีการผิดรูป หรือสีผิวหนงับริเวณ
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ท่ีบาดเจบ็เปล่ียนไป   
              กระดูกหกั แบ่งออกไดเ้ป็น  2 ชนิด ดงัน้ี   

1.  กระดูกหักธรรมดาหรือแบบปิด (Simple or Closed Fracture): กระดูกหกัชนิดน้ีจะ
ไม่มีบาดแผลติดต่อกบัภายนอก มีเพียงการแตกของกระดูกแต่ไม่มีการฉีกขาดเหนือบริเวณผิวหนงั 
แต่เน้ือเยือ่ภายใตผ้วิหนงัมีการถูกท าลาย  

2.  กระดูกหักทะลุหรือแบบเปิด   (Compound or Open Fracture): กระดูกหกัชนิดน้ีจะ
มีบาดแผลเปิดจากผิวหนังผ่านเน้ือเยื่อเข้าไปยงัต าแหน่งท่ีหัก ปลายกระดูกอาจโผล่ออกมาทาง
บาดแผลหรือไม่ก็ได ้มีการปนเป้ือนเช้ือโรค และเป็นสาเหตุใหมี้การติดเช้ือตามมาได ้  

 
                    อาการและอาการแสดงของกระดูกหกั มีดงัต่อไปน้ี 

1)  อวยัวะบริเวณนั้นผดิรูปไปจากเดิม  
2)  ปวด  บวม  และกดเจบ็  ตรงบริเวณท่ีกระดูกหกั 
3)  ไม่สามารถเคล่ือนไหวบริเวณท่ีบาดเจบ็ได ้ 
4)  อาจมีกระดูกปล้ินหรือยืน่ออกมาใหเ้ห็น  
5)  มีการตกเลือด  
6)  สีผวิหนงับริเวณท่ีบาดเจบ็เปล่ียนไปจากเดิม   
7)  มีเสียงกรอบแกรบเม่ือขยบับริเวณท่ีหกั 

ขอ้พึงระวงั :  ไม่ควรใหมี้การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยเจ็บ ณ บริเวณท่ีเกิดเหตุ จนกวา่จะพิสูจน์ ไดว้า่
ผูบ้าดเจ็บไม่มีกระดูกหัก เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เน้ือเยื่อบริเวณนั้นได้รับอนัตรายและน าไปสู่ 
ภาวะช็อคตามมาได ้ถา้ไม่แน่ใจว่าผูป่้วยเจ็บมีกระดูกหักร่วมดว้ยหรือไม่ ให้ท าการดูแลช่วยเหลือ
เช่นเดียวกบัผูบ้าดเจ็บกระดูกหัก บริเวณท่ีกระดูกหัก ส่วนปลายของกระดูกท่ีแหลม อาจท าให้เส้น
เลือดมีการฉีกขาดได ้ 
                      3.  ความมุ่งหมายของการจ ากดัการเคลือ่นไหวบริเวณทีม่ีกระดูกหัก   
              3.1  ป้องกนัส่วนปลายของกระดูกท่ีหัก ท่ีมีความแหลมคมไปท าลายเน้ือเยื่อ  
กลา้มเน้ือ  หลอดเลือด และเส้นประสาท 
              3.2  ลดความเจบ็ปวด และช่วยป้องกนัหรือควบคุมภาวะช็อค  
              3.3 ในกระดูกหักธรรมดาหรือแบบปิด   ช่วยไม่ให้บริเวณท่ีกระดูกหักมีการ
เคล่ือนไหว และช่วยรักษาช้ินส่วนของกระดูกท่ีหกัไม่ใหท่ิ้มแทงออกมา ท าให้เกิดบาดแผล   ซ่ึงอาจ
ท าใหมี้การปนเป้ือนกบัส่ิงสกปกภายนอก  เป็นเหตุใหมี้การติดเช้ือตามมา  
                    4.   ชนิดของผ้าพนัแผลทีใ่ช้ในการปฐมพยาบาล   
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                               ผา้พนัแผล แบ่งกวา้ง ๆ ได ้2 ชนิด 
                               4.1  ผา้พนัแผลชนิดเป็นมว้น แบ่งเป็นชนิดธรรมดา (Roll Gauze Bandage) และ 
ชนิดผา้ยืด (Elastic Bandage) ซ่ึงชนิดผา้ยืดจะมีความยืดหยุน่ ไดดี้กว่า มีขนาดแตกต่างกนั โดยมี
ความกวา้ง      1 ,2,3,4, หรือ 6 น้ิว การเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัขนาดของอวยัวะท่ีบาดเจ็บ เช่น ท่ีน้ิวมือใช้
ขนาด 1 น้ิว ส่วนศีรษะ ใชข้นาด 6 น้ิว เป็นตน้ ขนาดของผา้ท่ีพอเหมาะคือ เม่ือพนัแลว้ขอบของผา้
ควรกวา้งกวา่ขอบบาดแผลอยา่งนอ้ยหน่ึงน้ิว 

                    4.2  ผา้สามเหล่ียม (Triangular Bandage) เป็นผา้สามเหล่ียมมีฐานกวา้ง และดา้น
ประกอบสามเหล่ียมยาว 36-40 น้ิว ในบางโอกาสวสัดุดงักล่าวหาไม่ได ้ ดงันั้นผูป้ฐมพยาบาลอาจ
ตอ้งดดัแปลงวสัดุอ่ืนมาใชแ้ทน เช่น ผา้เช็ดหนา้ ผา้เช็ดตวั เส้ือผา้ หรือแมแ้ต่เข็มขดัผา้ แต่จะตอ้ง
เลือกเฉพาะท่ีสะอาด ๆ เท่านั้น 

5.   ลกัษณะ ของการพนัผ้าพนัแผลชนิดม้วนและวธีิท า 
 

 
 

ภาพที ่4.13 แสดงวธีิการพนัผา้รอบศีรษะแบบวงกลม 
(ท่ีมา: http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/firstaid023_2.html. 2014) 

 
5.1 การพนัรอบหรือพนัเป็นวงกลม (Circular Turns) เป็นการพนัรอบท่ีใชก้บัส่วนท่ี 

เป็นวงกลม และมกัใช้เป็นจุดเร่ิมตน้และจุดจบของการพนัผา้พนัแผล ชนิดมว้นลกัษณะอ่ืน ๆ  
อวยัวะท่ีเหมาะส าหรับการพนัรอบ เช่น รอบศีรษะ รอบน้ิวมือ รอบขอ้มือ เป็นตน้ ซ่ึงมีวิธีการพนั
ตามล าดบัดงัน้ี 

5.1.1  ใชมื้อขวาจบัมว้นผา้ใหช้ายผา้อยูข่า้งล่าง 
5.1.2  พนัรอบบริเวณท่ีตอ้งการพนัหลาย ๆ รอบ 
5.1.3  ติดเขม็กลดั หรือ ผกูชายผา้ใหเ้รียบร้อย 

http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/firstaid023_2.html
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         5.2   การพนัเป็นเกลียว (Spiral Tturns) เป็นการพนักบัอวยัวะท่ียาว เช่น ตน้แขน ตน้
ขา หนา้แขง้ ล าตวั เป็นตน้ ซ่ึงมีวธีิการพนัตามล าดบัดงัน้ี 
                                5.2.1  ใชมื้อขวาหรือซา้ยจบัมว้นผา้ให้ชายผา้อยูข่า้งล่าง 
                                5.2.2  พนัรอบ 2-3 รอบ เพื่อป้องกนัไม่ใหผ้า้คลายตวั 
                                5.2.3  พนัเฉียงข้ึนไปเป็นเกลียวโดยใหเ้หล่ือมกนัประมาณ 2 ใน 3 ของผา้ 
                                5.2.4  เม่ือส้ินสุดการพนัใหพ้นัรอบ อีก 2-3 รอบ ติดเขม็กลดัหรือผกูชายผา้ให้
เรียบร้อย 

 

 
 

ภาพที ่4.14 แสดงวธีิการพนัแขนแบบพนัเกลียว 
(ท่ีมา: http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/firstaid023_2.html. 2014) 

การใช้ผ้าสามเหลีย่ม (Triangular Bandages) 

          การใชผ้า้สามเหล่ียม เม่ือมีบาดแผลตอ้งใชผ้า้พนัแผล ซ่ึงขณะนั้นมีผา้สามเหล่ียม สามารถใช้
ผา้สามเหล่ียมแทนผา้พนัแผลไดโ้ดยพบัเก็บมุม ใหเ้รียบร้อย และก่อนพนัแผลตอ้งพบัผา้สามเหล่ียม
ใหมี้ขนาดเหมาะสมกบับาดแผลและอวยัวะท่ีใชพ้นั 

การคลอ้งแขน (Arm Sling) ในกรณีท่ีมีกระดูกตน้แขนหกั หรือกระดูกปลายแขนหกั เม่ือ
ตกแต่งบาดแผลและเขา้เฝือกชัว่คราวเรียบร้อยแลว้ จะคลอ้งดว้ยผา้สามเหล่ียมตามล าดบัดงัน้ี 
                    1. วางผา้สามเหล่ียมใหมุ้มยอดของสามเหล่ียมอยูใ่ตข้อ้ศอกขา้งท่ีเจบ็ ใหช้ายผา้ดา้นพบ
พาดไปท่ีไหล่อีกขา้งหน่ึง 
                    2. จบัชายผา้ดา้นล่างตลบกลบัข้ึนขา้งบน ใหช้ายผา้พาดไปท่ีไหล่ขา้งเดียวกบัแขนขา้งท่ี
เจบ็ 
                    3. ผกูชายทั้งสองใหป้มอยูต่รงร่องเหนือกระดูกไหปลาร้า 

http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/firstaid023_2.html
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                    4.  เก็บมุมสามเหล่ียมโดยใชเ้ขม็กลดัติดให้เรียบร้อย 

 

 

 
 

ภาพที ่4.15 แสดงการใชผ้า้สามเหล่ียม 
(ท่ีมา: http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/firstaid023_2.html. 2014) 

           

การเข้าเฝือก 

 
เฝือกคือ  เคร่ืองดามท่ีใช้ดามกระดูกและขอ้ อวยัวะส่วนท่ีถูกหุ้มดว้ยเฝือกนั้นจะอยู่น่ิงๆ 

การเคล่ือนไหว  ของอวยัวะนอกบริเวณเขา้เฝือกสามารถท าไดต้ามปกตินอกจากน้ีการเขา้เฝือกยงั
สามารถใชเ้พื่อปกป้องเน้ือเยือ่อ่ืนๆท่ีไดรั้บบาดเจบ็ได ้

อุปกรณ์ท่ีใหก้บัเฝือกชัว่คราว ไดแ้ก่ การใชผ้า้สามเหล่ียม เผอืกขนาดต่าง ๆ การใชเ้ชือก 
การใชผ้า้ส าหรับรองแขนหรือขาท่ีมีอาการแตก หกั หรือสามารถประยกุตใ์ช้ส าลีหรือผา้ รวมถึงการ
ใชก้ระดาษหนงัสือพิมพ ์เป็นอุปกรณืแทนเฝือกไดช้ัว่คราวก่อนน าตวัส่งโรงพยาบาล 
 
การเคลือ่นย้ายผู้ป่วย 
 

        การเคล่ือนยา้ยท่ีถูกวธีิมีความส าคญัมาก ถา้ผูช่้วยเหลือมีประสบการณ์ มีความรู้ ความเขา้ใจ 
มีหลกัการและรู้จกัวธีิการเคล่ือนยา้ยท่ีถูกวธีิ จะช่วยใหผู้บ้าดเจบ็มีชีวิตรอด ปลอดภยั ลดความพิการ 
หรืออนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนภายหลงัได ้

http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/firstaid023_2.html
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1. จุดประสงค์ของการเคลือ่นย้ายผู้ป่วย 
       1.1  เพื่อช่วยเคล่ือนยา้ยผูป่้วยออกจากสถานท่ี ๆ จะท าใหเ้กิดอนัตรายเพิ่มมากข้ึน 

1.2 เพื่อเคล่ือนยา้ยผูป่้วยใหไ้ปอยูใ่นท่ีท่ีจะใหก้ารปฐมพยาบาลไดส้ะดวกและ
ปลอดภยั 

1.3 เพื่อส่งผูป่้วยไปรับการรักษาต่อไปใหเ้ร็วท่ีสุด 
2. หลกัส าคัญ 3 ประการ ในการเคลือ่นย้ายผู้ป่วย 

2.1 จะตอ้งไม่รบกวนผูป่้วยโดยไม่จ  าเป็น 
2.2  ป้องกนัส่วนท่ีบาดเจบ็ไม่ให้บิดงอ หรือกระทบกระเทือน 
2.3 ใชว้ธีิเคล่ือนยา้ยท่ีเหมาะสมกบัการบาดเจบ็ 

 
 

 
 

ภาพที ่4.16 แสดงการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยโดยผูช่้วยเหลือคนเดียว 
(ท่ีมา: http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/firstaid024.html. 2014) 
                                                                                                          
 
 
 
 

3.1.1 3.1.2 3.1.3 

http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/firstaid024.html
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3. ประเภทของการเคลือ่นย้าย 
         3.1  การเคล่ือนยา้ยโดยผูช่้วยเหลือคนเดียว  
                              3.1.1 พยงุเดิน เหมาะส าหรับผูป่้วยท่ีรู้สึกตวัดี        แต่แขนหรือขาขา้งใดขา้งหน่ึง
เจ็บ (เฉพาะส่วนล่าง) วิธีเคล่ือนยา้ย ผูช่้วยเหลือยืนเคียงขา้งผูป่้วย     หนัหนา้ไปทางเดียวกนั แขน
ขา้งหน่ึงของผูป่้วยพาดคอ ผูช่้วยเหลือจบัมือผูป่้วยไว ้ส่วนแขนอีกขา้งหน่ึงของผูช่้วยเหลือโอบเอว
และพยงุเดิน 

              3.1.2  การอุม้ วิธีน้ีใชก้บัผูบ้าดเจ็บท่ีมีน ้ าหนกัตวันอ้ย หรือในเด็กซ่ึงไม่มีบาดแผล
รุนแรง หรือกระดูกหกัโดยการชอ้นใตเ้ข่าและประคองดา้นหลงั หรืออุม้ทาบหลงัก็ได ้

              3.1.3 วธีิลาก เหมาะท่ีจะใชใ้นกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดไฟไหม ้ถงัแก็สระเบิด หรือตึก

ถล่ม จ าเป็นตอ้งเคล่ือนยา้ยออกจากท่ีเกิดเหตุใหเ้ร็วท่ีสุด  

                          3.2   การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยโดยผูช่้วยเหลือสองคน เน่ืองจากการเคล่ือนยา้ยท่ีถูกวิธีมี
ความส าคัญมาก ถ้าผูช่้วยเหลือมีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจ มีหลักการและรู้จักวิธีการ
เคล่ือนยา้ยท่ีถูกวิธีจะช่วยให้ผูบ้าดเจ็บมีชีวิตรอด ปลอดภยัลดความพิการ หรืออนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน
ภายหลงัได ้

                           3.2.1  อุม้และยก เหมาะส าหรับผูป่้วยรายในรายท่ีไม่รู้สึกตวั 
                           3.2.2  นัง่บนมือทั้งส่ีท่ีจบัประสานกนัเป็นแคร่ เหมาะส าหรับผูป่้วยในรายท่ีขาเจ็บ

แต่รู้สึกดีและสามารถใชแ้ขนทั้งสองขา้งได ้
                                 3.2.3 การพยงุเดิน วธีิน้ีใชใ้นรายท่ีไม่มีบาดแผลรุนแรง หรือกระดูกหกัและผูป่้วย
ยงัรู้สึกตวั 
                       3.3 การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยโดยผูช่้วยเหลือสามคน 
                             3.3.1  อุม้สามคนเรียง เหมาะส าหรับผูป่้วยในรายท่ีไม่รู้สึกตวั ตอ้งการอุม้ข้ึนวางบน
เตียงหรืออุม้ผา่นทางแคบๆ 
                                     วธีิเคล่ือนยา้ย ผูช่้วยเหลือทั้งสามคนคุกเข่าเรียงกนัในท่าคุกเข่าขา้งเดียว ทุกคน
สอดมือเขา้ใตต้วัผูป่้วย และอุม้พยงุไวต้ามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายดงัน้ี 
                                     คนท่ี 1 สอดมือทั้งสองเขา้ใตต้วัผูป่้วยตรงบริเวณคอและหลงัส่วนบน 
                                     คนท่ี 2 สอดมือทั้งสองเขา้ใตต้วัผูป่้วยตรงบริเวณหลงัส่วนล่างและกน้ 
                                     คนท่ี 3 สอดมือทั้งสองเขา้ใตข้า 
                                      ผูช่้วยเหลือคนท่ีอ่อนแอท่ีสุดควรเป็นคนท่ี 3 เพราะรับน ้าหนกันอ้ยท่ีสุด เม่ือ
จะยกผูป่้วยผูช่้วยเหลือทั้งสามคน จะตอ้งท างานพร้อมๆ กนั โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นออกค าสั่ง ขั้น
แรก ยกผูป่้วยพร้อมกนัและวางบนเข่า จากท่าน้ีเหมาะส าหรับจะยกผูป่้วยข้ึนวางบนเปลฉุกเฉินหรือ
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บนเตียง แต่ถา้จะอุม้เคล่ือนท่ีผูช่้วยเหลือทั้งสามคน จะตอ้งประคองตวัผูป่้วยในท่านอนตะแคง และอุม้
ยนื เม่ือจะเดินจะกา้วเดินไปทางดา้นขา้งพร้อมๆ กนั และถา้จะวาง ผูป่้วยใหท้  าเหมือนเดิมทุกประการ 
คือ คุกเข่าลงก่อนและค่อย ๆ วางผูป่้วยลง เปลฉุกเฉินหรือบนเตียง แต่ถา้จะอุม้เคล่ือนท่ีผูช่้วยเหลือทั้ง
สามคน จะตอ้งประคองตวัผูป่้วยในท่านอนตะแคง และอุม้ยนื เม่ือจะเดินจะกา้วเดินไปทางดา้นขา้ง
พร้อมๆ กนั และถา้จะวาง ผูป่้วยใหท้  าเหมือนเดิมทุกประการ คือ คุกเข่าลงก่อนและค่อย ๆ วางผูป่้วย
ลง 
 

 
 

ภาพที ่4.17 แสดงการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยโดยผูช่้วยเหลือสองคน 
(ท่ีมา: http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/firstaid024_2.html. 2014) 

 
 3.3.2   การใชค้น 3 คน วิธีน้ีใชใ้นรายท่ีผูบ้าดเจ็บนอนหงาย หรือ นอนคว  ่าก็ได ้ให้คาง

ของผูบ้าดเจบ็ยกสูงเพื่อเปิดทางเดินหายใจ 
                      ผูป้ฐมพยาบาล 2 คนคุกเข่าขา้งล าตวัผูบ้าดเจ็บขา้งหน่ึง อีกขา้งหน่ึงผูป้ฐมพยาบาล

อีก       1 คน คุกเข่าขา้งล าตวัผูบ้าดเจบ็ 
           ผูป้ฐมพยาบาลคนท่ี 1 ประคองท่ีศีรษะและไหล่ผูบ้าดเจ็บ มืออีกขา้งหน่ึงรองส่วน

หลงัผูบ้าดเจบ็ 
           ผูป้ฐมพยาบาลคนท่ี 2 อยูต่รงขา้มคนท่ี 1 ใชแ้ขนขา้งหน่ึงรองหลงัผูบ้าดเจ็บ เอามือ

ไปจบัมือคนท่ี 1 อีกมือหน่ึงรองใตส้ะโพกผูบ้าดเจบ็ 

3.2.1 3.2.2 3.2.3 
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             ผูป้ฐมพยาบาลคนท่ี 3 มือหน่ึงอยูใ่ตต้น้ขาเหนือมือคนท่ี 2 ท่ีรองใตส้ะโพก แลว้
เอามือไปจบักบัมือคนท่ี 2 ท่ีรองใตส้ะโพกนั้น ส่วนมืออีกขา้งหน่ึงรองท่ีขาใตเ้ข่า 
มือคนท่ี 1 และคนท่ี 2 ควรจบักนัอยู่ระหว่างก่ึงกลางล าตวัส่วนบนของผูบ้าดเจ็บ ผูป้ฐมพยาบาล
จะตอ้งใหส้ัญญาณลุกข้ึนยนืพร้อม ๆ กนั 
 
 

 
 

ภาพที ่4.18 แสดงการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยโดยผูช่้วยเหลือสามคน 
(ท่ีมา: http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/firstaid024_2.html. 2014)  
 
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยกรณถูีกสัตว์กดั ต่อยและถูกสารพษิ 
 
              การได้รับสารพิษ หมายความถึง สารพิษเข้าสู่ร่างกาย โดยการรับประทาน สูดหายใจ 
สัมผสัทางผวิหนงั หรือ ฉีดผา่นทางผวิหนงัเขา้ไปในร่างกายท าให้เกิดอนัตราย พิการหรือถึงแก่ชีวิต 
ทั้งน้ีอาจเกิดจากความจงใจ เช่น ฆ่าตวัตาย หรือจากอุบติัเหตุเท่าไม่ถึงการณ์ก็ได ้ 
 1.   ชนิดของสารพษิ 
                       สารท่ีท าใหเ้กิดพิษต่อมนุษยมี์ท่ีมาจากแหล่งต่างๆ กนั อาจเป็นพิษจากสัตว ์เช่น งูพิษ 
ผึ้ง แมงป่อง พิษจากพืช เช่น เห็ดพิษ ล าโพง ยางน่อง พิษจากแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ตะกัว่ ฟอสฟอรัส 
สารหนู และสารสังเคราะห์ต่าง ๆ เช่น ยาฆ่าแมลง ยาอนัตราย รวมทั้ งสารสังเคราะห์ ท่ีใช้ใน
ครัวเรือนจ าพวกน ้ายาฟอกขาว น ้ายาขดัหอ้งน ้าเป็นตน้ 

3.3.2 

3.3.1 3.3.2 
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       สามารถจ าแนกสารพิษจากแหล่งต่าง ๆ ตามลกัษณะการออกฤทธ์ิ เป็น 4 ชนิดดงัน้ี 
1.1 ชนิดกดัเน้ือ (Corrosive) สารพิษชนิดน้ีจะท าให้เน้ือเยื่อของร่างกายไหมพ้อง

ไดแ้ก่  สารละลายกรด-ด่าง น ้ายาฟอกขาว เป็นตน้ 
1.2 ชนิดท าใหร้ะคายเคือง (Irritants) สารพิษชนิดน้ีท าให้เจ็บปวด ปวดแสบปวดร้อน

และมีอาการอกัเสบต่อมา ไดแ้ก่ ฟอสฟอรัส สารหนู อาหารเป็นพิษ เป็นตน้ 
1.3 ชนิดท่ีกดระบบประสาท (Narcotics) สารพิษชนิดน้ีจะท าให้หมดสติ หลบัลึก 

ปลุกไม่ต่ืน ม่านตาหดเล็ก ไดแ้ก่ ฝ่ิน มอร์ฟีน พิษจากงูเห่า งูจงอาง เป็นตน้ 
1.4  ชนิดท่ีกระตุน้ระบบประสาท (Deliriants) สารพิษชนิดน้ี จะท าให้เกิดอาการเพอ้

คลัง่ ใบหนา้และผวิหนงัแดง ต่ืนเตน้ ชีพจรเตน้เร็ว ม่านตาขยาย ไดแ้ก่ Atropine ล าโพง เป็นตน้ 
2.  สารพษิจากการรับประทาน 

                    สารพิษท่ีเขา้สู่ร่างกายโดยการรับประทาน ส่วนมากเป็นพวกอาหารเป็นพิษ บูดเน่า เห็ด
มีพิษ   เป็นตนั ท าใหมี้อาการไม่สบาย ปวดทอ้งอยา่งรุนแรง อาเจียน ทอ้งร่วง นอกจากน้ียงัไดแ้ก่ 

2.1   พวกกรดหรือด่างอย่างแรง เม่ือด่ืมหรือรับประทานเขา้ไป จะกดัท าลายเน้ือเยื่อ
ของระบบทางเดินอาหารตั้งแต่ริมฝีปาก จนถึงกระเพาะอาหาร ท าให้เกิดแผลไหมบ้ริเวณปาก ล้ิน             
หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร มีอาการเจบ็ปวดรุนแรง อาเจียนออกมาเป็นเลือดสีด า 

2.2   พวกยาเบ่ือหนู เบ่ือสุนขั และยาฆ่าแมลง เป็นสารท่ีไม่ไดท้  าลายเน้ือเยื่อโดยตรง 
แต่ท าให้มีอาการกระวนกระวาย เพอ้ หายใจล าบาก ผิวหนงัแห้ง และร้อน ชีพจรเตน้เร็ว กลา้มเน้ือ
หดเกร็ง และชกัได ้

2.3   พวกสารกดประสาท เม่ือรับประทานเขา้ไปแรกๆ จะรู้สึกต่ืนเตน้ชัว่คราว ต่อมา
จะเซ่ืองซึม หายใจชา้ มีเสียงกรน ผิวหนงัเยน็ช้ืน หน้าและมือเขียวคล ้ า กลา้มเน้ือปวกเปียก ไดแ้ก่ 
พวกฝ่ิน มอร์ฟีน ยานอนหลบั แอลกอฮอล ์เป็นตน้ 

3.   หลกัการปฐมพยาบาล 
                  ในกรณีรับประทานสารพิษ ผูช่้วยเหลือตอ้งประเมินวา่ผูป่้วยรับสารพิษเขา้ไปหรือไม่
โดยดูจากอาการและส่ิงแวดลอ้มท่ีพบผูป่้วยร่วมดว้ย เช่น พบในห้องครัว มีภาชนะบรรจุสารพิษอยู่
ในบริเวณนั้น เพื่อหาชนิดของสารท่ีรับประทานเขา้ไป หรือเก็บตวัอยา่งอาเจียนไปใหแ้พทยต์รวจ  

3.1  ท  าให้สารพิษเจือจาง ในกรณีท่ีผูป่้วยรู้สึกตวัและไม่มีอาการชกั โดยการให้ด่ืมน ้ า
ซ่ึงหาง่ายท่ีสุด ถ้าด่ืมนมจะดีกว่า เพราะว่านอกจากจะช่วยเจือจางแล้วยงัช่วยเคลือบและป้องกนั
อนัตรายต่อเยือ่บุทางเดินอาหารถา้กินสารพิษท่ีเป็นกรดอยา่งแรงเขา้ไป ให้ด่ืมด่างอ่อนๆ เช่น น ้ าปูน
ใส     ผงชอล์คละลายน ้ า หรือถา้กินด่างอยา่งแรงเขา้ไป ก็ให้ด่ืมกรดอ่อนๆ เช่น น ้ าส้มสายชู น ้ าส้ม
คั้น     น ้ามะนาว เป็นตน้ 
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3.2   น าส่งโรงพยาบาลภายใน 15 นาที จะได้ช่วยล้างทอ้งเอาสารพิษนั้นออกจาก
กระเพาะอาหาร 

3.3   ท าใหผู้ป่้วยอาเจียน เพื่อเอาสารพิษออกจากร่างกาย ในกรณีท่ีตอ้งใชเ้วลานานใน
การน าส่งไปโรงพยาบาล ผูช่้วยเหลือตอ้งขจดัเอาสารพิษออกจากกระเพาะอาหารท่ียงัไม่ไดดู้ดซึม
เขา้ไปท าอนัตรายต่อร่างกาย การท าใหอ้าเจียนมีหลายวธีิ ดงัน้ี 

              3.3.1 ใชน้ิ้วช้ีหรือดา้มชอ้นลว้งกวาดล าคอใหลึ้ก หรือใหด่ื้มน ้าอุ่นมาก ๆ แลว้ 
ลว้งคอ 

                3.2.2 ใชน้ ้าเกลือแกง 2 ชอ้นชาผสมน ้าอุ่น 1 แกว้ หรือผงมาสตาร์ด 2 ชอ้นชา 
ผสมน ้าอุ่น   1 แกว้ แลว้ใหด่ื้มใหห้มดใชน้ ้าอุ่นละลายสบูพ่อสมควร (หา้มใชผ้งซกัฟอก) ใชใ้นกรณี
รับประทานสารปรอท    แต่การท าใหอ้าเจียนอาจท าใหเ้กิดอนัตรายต่อผูป่้วยได ้จึงหา้มท าในผูป่้วย
ต่อไปน้ี 
                                      1)  หมดสติ หรือไม่ค่อยรู้สึกตวั 

                    2)  รับประทานสารพิษชนิดกดัเน้ือ เช่น กรด-ด่าง ซ่ึงจะพบรอยไหม้แดง
บริเวณปาก   การอาเจียนจะเป็นการท าให้สารพิษยอ้นกลบัข้ึนมาท าอนัตรายต่อเน้ือเยื่อของหลอด
อาหารและปาก เกิดอาการรุนแรงมากข้ึน 

                    3) รับประทานสารพิษพวกน ้ ามันปิโตรเลียม เช่น น ้ ามันก๊าด น ้ ามันเบนซิน 
น ้ามนัสน เป็นตน้ 

                    4) สุขภาพไม่ดี เช่น โรคหวัใจ เป็นตน้ 
3.4   ดูดซบัสารพิษในระบบทางเดินอาหาร เป็นการลดปริมาณการดูดซึมสารพิษเขา้สู่

ร่างกาย สารท่ีใชไ้ดผ้ลดี คือ Activated charcoal ลกัษณะเป็นผงถ่านสีด า ให้ใช ้1 ชอ้นโต๊ะ ละลาย
น ้า 1 แกว้ ใหผู้ป่้วยด่ืม หรือ ไข่ขาว 3-4 ฟองตีให้เขา้กนั หรือแป้งสาลีละลายน ้ า หรือ น ้ ามนัมะกอก 
หรือ น ้ามนัสลดั อยา่งใดอยา่งหน่ึงก็ได ้

 
การปฐมพยาบาลกรณถูีกสัตว์กดั ต่อย 
กรณีท่ีถูกสัตวท์  าร้ายท่ีพบบ่อยแบ่งออกไดด้งัน้ี 
1. งูกดั 

        หากถูกงูกดัควรตีงูให้ตายแลว้เก็บซากไปใหแ้พทยต์รวจดูวา่เป็นงูประเภทใด จะได ้
ใช้เซรุ่มตา้นพิษงูฉีดถูกชนิดและให้สังเกตรอยงูกดั ถา้เป็นรอยงูกดัของงูพิษ จะปรากฏรอยเข้ียวงู
เป็น 2 จุด อาจเป็นรอยลากยาว ขณะกระชากหนี หรืออาจพองเป็นถุงน ้ า ถา้งูไม่มีพิษ รอยฟันบน
ผวิหนงัจะเรียงเป็นแถว 
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         1.1   พษิของงู     มี 3 ประเภทข้ึนอยูก่บัชนิดของงู 
1.1.1  พิษต่อระบบประสาท (Neurotoxin) เกิดจากงูเห่า งูจงอาง งูสามเหล่ียมและ

งูทบัสมิงคลา 
          อาการ เร่ิมจากแขนไม่มีแรง กระวนกระวาย ล้ินเกร็ง พูดจาออ้แอ ้ตามวั 

น ้าลายฟูมปาก เน่ืองจากกลา้มเน้ือการกลืนเป็นอมัพาต หยดุหายใจ และตายในท่ีสุด 
1.1.2  พิษต่อระบบการแข็งตวัของเลือด (Hematotoxin) เกิดจากงูเขียวหางไหม ้งู

แมวเซา และงูกะปะ 
            อาการ เร่ิมจากปวดแผลมาก มีเลือดซึมออกจากแผล เลือดออกจากอวยัวะ

ต่างๆ เช่น เลือดก าเดา เหงือก ไอ อาเจียน ปัสสาวะและอุจจาระเป็นเลือด เกิดจากภาวะระบบ
ไหลเวยีนลม้เหลว ตายในท่ีสุด 

1.1.3  พิษต่อกลา้มเน้ือ (Mytotoxin) เกิดจากงูทะเล 
             อาการ เร่ิมแรก ปวดกลา้มเน้ือ ต่อมาปัสสาวะสีแดงคล ้า จากกลา้มเน้ือถูก

ท าลาย ตามดว้ยไตวาย และหายใจลม้เหลว 
1.2  การปฐมพยาบาล 

1.2.1  ลา้งแผลดว้ยน ้าและสบู่ ไม่ควรใชเ้หลา้ ยาสีฟัน ข้ีเถา้ทาแผล 
1.2.2 บีบเลือดออกจากแผลใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ไม่ควรใชป้ากดูดหรือเปิด

ปาดปากแผลดว้ยของมีคม 
1.2.3 ไม่ควรรัดเหนือบาดแผลใหแ้น่นมาก เพราะจะท าให้อวยัวะส่วนปลายขาด

เลือดและเน่าเลือดและเน่าตาย ควรแน่นพอสอดน้ิวมือได ้1 น้ิว 
1.2.4 การรัด ควรรัดเหนือและใตบ้าดแผลประมาณ 3 น้ิวมือ 
1.2.5 การหา้มเลือดควรใชผ้า้สะอาดกดแผลโดยตรง 
1.2.6 พยายามเคล่ือนไหวร่างกายใหน้อ้ยท่ีสุด เพราะเคล่ือนไหวมากท าใหพ้ิษ

มากท าใหพ้ิษของงูเขา้สู่กระแสเลือดเร็วข้ึน 
1.2.7 วางอวยัวะส่วนนั้นใหต้ ่าหรือระดบัเดียวกบัหวัใจ      
1.2.8 ใหย้าแกป้วดได ้แต่หา้มใชย้าท่ีมีฤทธ์ิแอลกอฮอล ์ยาระงบัประสาท ยา

นอนหลบัลบั ยาดองเหลา้ 
        ขอ้ควรระวงั 

                         - อาการของพิษงูเกิดไดต้ั้งแต่ 15-30 นาที หลงัถูกกดั หรือ อาจนานถึง 9 ชม. จึงตอ้ง
เฝ้าสังเกตอาการอยา่งต่อเน่ือง 
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                         - การฉีดเซรุ่มแกพ้ิษงู ส่วนใหญ่ท ามาจากมา้ ซ่ึงอาจแพไ้ด ้จึงควรฉีดต่อเม่ือมีอาการ
ของพิษงูเท่านั้น 

 

2. สัตว์เลีย้งลูกด้วยนม เช่น สุนัข, แมว กดั 
         2.1 โรคท่ีเกิดจากสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมกดัท่ีส าคญัคือโรคพิษสุนขับา้ โดยมีความเส่ียง

ดงัน้ี 
2.1.1  ถา้ถูกกดัโอกาสจะเป็นโรคเฉล่ียประมาณ 35% ข้ึนกบับริเวณท่ีกดั 
2.1.2  กดัท่ีขา โอกาสเป็นโรค 21% 
2.1.3  กดัท่ีหนา้ โอกาสเป็นโรค 88% 
2.1.4 ถา้แผลต้ืนหรือ เป็นรอยถลอก จะเป็นโรคนอ้ยกวา่แผลลึกๆ หลาย ๆ แผล 
2.1.5  เช้ือติดต่อสู่คนทางน ้าลาย (ถูกกดั ,เยือ่เมือก) 
2.1.6  ระยะท่ีแสดงอาการอาจตั้งแต่ 4 วนั - 4 ปี 

         2.2  อาการของสุนขัท่ีเป็นพิษสุนขับา้ แบ่งเป็น 3 ระยะ 
2.2.1 ระยะอาการน า จะซึมลง กินขา้วและน ้านอ้ยลง ระยะน้ีกินเวลา 2-3 วนั ก่อน

เขา้ระยะท่ีสอง 
2.2.2 ระยะต่ืนเตน้ เป็นอาการทางระบบประสาท สุนขัจะกระวนกระวาย ไม่อยู่

น่ิง       กดัทุกอยา่งท่ีขวางหนา้ ตวัแข็ง น ้ าลายไหล ล้ินห้อย ต่อมามีกลา้มเน้ืออ่อนแรง ทรงตวัไม่ได ้
ลม้แลว้ลุกไม่ข้ึน ระยะน้ีพบได ้1-7 วนัก่อนเขา้ระยะทา้ย 

2.2.3 ระยะอมัพาต จะเกิดอมัพาตทัว่ตวั ถา้มีอาการอมัพาตสุนขัจะตายใน 24 ชม. 
รวมระยะเวลาท่ีเร่ิมมีอาการจนถึงตายไม่เกิน 10 วนั ส่วนใหญ่จะตายใน 4-6 วนั 

2.3  อาการของพิษสุนขับา้ในคน แบ่งเป็น 3 ระยะ 
       2.3.1  ระยะอาการน า จะเร่ิมมีไข ้อ่อนเพลียคลา้ยเป็นไขห้วดั อาจมีปวดทอ้ง

คล่ืนไส้อาเจียน อาการท่ีแปลกไป คือ อารมณ์เปล่ียนแปลง กงัวล กระสับกระส่าย นอนไม่หลบั และ
ในคนไทย พบวา่มีอาการคนัรอบๆ บริเวณท่ีถูกกดั หรือ คนัแขนขาขา้งท่ีถูกกดั อาจมีอาการชา เจ็บ
เสียวรอบๆ บริเวณท่ีถูกกดั 

          2.3.2  ระยะอาการทางระบบประสาท แบ่งยอ่ยเป็น 
                    1)  อาการกลวัน ้ า จะมีอาการตึงแน่นในล าคอ กลืนอาหารแข็งได ้แต่กลืน

อาหารเหลวล าบาก เวลากินน ้ าจะส าลัก และเจ็บปวดเน่ืองจากกล้ามเน้ือในล าคอกระตุกเกร็ง        
ร้องโหยหวนคลา้ยหมาเห่าหอน เพราะกลา้มเน้ือควบคุมสายเสียงเป็นอมัพาต 
            2)  อาการกลวัลม ผูป่้วยจะสะดุง้ผวาเม่ือถูกลมพดั 
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            3)  อาการประสาทไว ผูป่้วยจะกลวั สะดุง้เกร็งต่อสัมผสัต่างๆ ไม่ชอบแสง
สวา่ง 
            4) อาการคลุ้มคลั่งประสาทหลอน ผูป่้วยอาจอาละวาด ดุร้ายน่ากลัว 
                     5)   อาการอ่ืนๆ เช่น อมัพาต 
                 2.3.3 ระยะสุดทา้ย ผูป่้วยไม่รู้สึกตวั เขา้สู่ระยะโคม่า 

2.4  การปฐมพยาบาล 
2.4.1  รีบลา้งแผลดว้ยน ้ าและสบู่หลายๆ คร้ัง พยายามลา้งให้เขา้ถึงรอยลึกของ

แผล ถา้ไม่มีสบู่ใชผ้งซกัฟอกแทนก็ได ้
2.4.2  ท าความสะอาดซ ้ าดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือ เช่น Alcohol 70% 
2.4.3 ถา้แผลฉกรรจ์มีเลือดออก ควรปล่อยให้เลือดออกก่อนระยะหน่ึงเพื่อลา้ง

น ้าลายซ่ึงอาจมีเช้ือไวรัสออก 
2.4.4  ถา้สามารถเฝ้าดูอาการสัตว ์(กรณีท่ีมีเจา้ของ) ควรกกัขงัและเฝ้าดูอาการ

อยา่งนอ้ย 10 วนั 
2.4.5   กรณีท่ีสัตวต์าย ควรน าส่งเพื่อตรวจหาเช้ือดว้ย 
2.4.6  ควรรีบมาพบแพทย ์เพื่อรับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ และ

วคัซีนป้องกนับาดทะยกัทนัที ไม่จ  าเป็นตอ้งรอใหส้ัตวมี์อาการก่อน  
3.  สัตว์ทีม่ีเหลก็ในต่อย   

               สัตวพ์วกผึ้ง แตน ต่อ หมาร่า มดตะนอย พวกน้ี จะมีเหล็กไน และจะมีต่อมน ้ าพิษ 
ผูป่้วยท่ีถูกต่อยจะมีอาการเจ็บ ปวด และบวม ตรงบริเวณท่ีถูกต่อย ถ้ายงัไม่ดึงเหล็กไนออก 
กลา้มเน้ือบริเวณท่ีถูกต่อยจะหดตวัต่อไปอีก 2-3 นาที ท าให้เหล็กไนฝังตวัลึกอีก และน ้ าพิษจะถูก
ปล่อยเขา้ไปเพิ่มมากข้ึน อาการอ่ืนๆ ท่ีพบ คือ ลมพิษ หอบหืด อาเจียน คล่ืนไส้ เจ็บหน้าอก หัว
ใจเตน้ผิดปกติ ในรายท่ีมีอาการรุนแรง อาจมีอาการหายใจไม่ออก และช็อกไดจ้นถึงเสียชีวิตไดใ้น
ท่ีสุด 

การปฐมพยาบาล 
3.1 ใหรี้บเอาเหล็กในออก โดยใชใ้บมีดขดูออกหรือใชเ้ทปใสปิดทาบแลว้ดึงออก

เหล็กในจะติดออกมา 
3.2 ลา้งบริเวณท่ีถูกต่อยดว้ยน ้าและสบู่ เช็ดให้แห้ง แลว้ทาดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ ถา้มี

อาการปวดมาก ก็ประคบดว้ยความเยน็ เพื่อลดอาการปวด เม่ืออาการทุเลาลง  
3.3   ทาบริเวณท่ีถูกต่อยดว้ยครีมทาแกแ้พ ้(Antihistamine Cream) จะบรรเทา

อาการบวมแดงไดม้าก  
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3.4   ถา้แพพ้ิษจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นหายใจไม่ออก หน้าเขียว ความดนัโลหิต
ต ่าลงและช็อค กรณีเช่นน้ีตอ้งใชส้ายรัดรัดเหนือบริเวณท่ีถูกต่อย ถา้สามารถท าได ้จนกระทัง่อาการ
แพห้มดไป ขณะเดียวกนัก็รีบไปพบแพทยท์นัที เม่ือรู้วา่มีอาการแพพ้ิษดงักล่าว 
 
ภัยพบิัติ (Disaster) และการปิิบัติตัวเบือ้งต้น  

 
สาธารณภยั ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายวา่ ภยัท่ีเกิด

กบัคนหมู่มาก เช่น ไฟไหม ้น ้าท่วม ฯลฯ  
        สาธารณภยั ประกอบดว้ย อุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั แผน่ดินไหว อาคารถล่ม ภยัจากภยัแลง้ 
ภยัจากสารเคมีและวตัถุอนัตราย ภยัจากไฟป่า ภยัจากอากาศหนาว  ภยัจากการคมนาคมและขนส่ง 
ภยัดา้นความมัน่คง ประกอบดว้ย การก่อวนิาศกรรมการชุมนุมประทว้ง และก่อการจลาจล  

1. อุบัติภัย  
     อุบติัภยั หมายถึง ภยัท่ีเกิดจากอุบติัเหตุ โดยท่ีอุบติัเหตุหมายถึง อนัตรายท่ีเกิดข้ึนโดย

มิไดต้ั้งใจมาก่อน อุบติัภยัมาจากค าวา่ อุบติั แปลวา่ การเกิดข้ึน ก าเนิด + ค าว่าภยั แปลว่า ส่ิงท่ีน่า
กลวั หรืออนัตราย ปัจจุบนัค าวา่อุบติัภยันิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง และจะใชแ้ทนค าวา่ อุบติัเหตุ ซ่ึง
มีความหมายเหมือนกนั โดยเป็นค าท่ีมาจากภาษาองักฤษวา่ Accident ซ่ึงหมายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
อยา่งไม่คาดคิดเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งไม่ตั้งใจ  
                สรุปไดว้า่ สาธารณภยั หมายถึง ภยัหรืออนัตรายท่ีท าให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต 
ทรัพยสิ์นและส่ิงอ่ืนๆ อยา่งรุนแรงประกอบดว้ยลกัษณะ ดงัน้ี  
          1)  ภยัท่ีเกิดข้ึนกบัคนหมู่มาก  
          2)  อาจเกิดข้ึนไดทุ้กเวลาหรือทุกสถานท่ีอยา่งกะทนัหนัหรือค่อย ๆ เกิดข้ึน  
           3)  เป็นอนัตรายต่อชีวติและร่างกายของประชาชน  
           4)  เกิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของประชาชนหรือรัฐ  
           5)  เกิดความตอ้งการในส่ิงจ าเป็นพื้นฐานอยา่งรีบด่วนส าหรับผูป้ระสบภยั  

ประเภทของสาธารณภยัแบ่งตามลกัษณะการเกิดหรือสาเหตุ ไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ  
1.1   สาธารณภยัธรรมชาติ (Natural Disaster) เป็นสาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ           

มกัเกิดข้ึนตามฤดูกาลเป็น ส่วนใหญ่ แต่บางคร้ังอาจเกิดข้ึนโดยกะทนัหนัก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ชีวติ ร่างกาย จิตใจ ทรัพยสิ์นและส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ซ่ึงไดแ้ก่  
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          - อุทกภยั เป็นภยัอนัเกิดจากภาวะน ้ าท่วม จากพายุ ฝนตกหนกั พายุหมุน การ
ท าลายป่า การทรุดตวัของดิน ลกัษณะอาจเป็นน ้ าท่วมเฉียบพลนั หรือน ้ าท่วมแบบค่อยเป็นค่อยไป 
หรือแบบไม่เฉียบพลนั  
          - วาตภยั คือ ภยัท่ีเกิดจากแรงลมและพายุ สามารถแบ่งลกัษณะของวาตภยัไดต้าม
ความเร็วลม สถานท่ีท่ีเกิดวาตภยั เช่น พายฟุ้าคนอง พายดีุเปรสชัน่ พายโุซนร้อน พายไุตฝุ้่ น  
          - อคัคีภยั คือ ภยัท่ีเกิดจากเพลิงไหมเ้ป็นภยัท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต และ
ทรัพยสิ์น         มีแนวโนม้ในการเกิดข้ึนบ่อยและสร้างความสูญเสียมากข้ึนทุกปี  
          - อากาศหนาวผดิปกติ เช่น ในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย ซ่ึง    ภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูง ประกอบกบัไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมท่ีพดัพาความหนาวเยน็              
จากประเทศจีนเข้าสู่พื้นท่ีดังกล่าวท าให้ประชาชนซ่ึงอยู่บริเวณหุบเขาและเชิงเขาหนาวมาก           
ซ่ึงพบวา่ในบางปีของฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิต ่ามาก  
           - คล่ืนความร้อน (Heat Waves) ก่อใหเ้กิดความร้อนผิดปกติ มกัพบในประเทศเขต
หนาว ท าใหผู้ป่้วยโรคหวัใจเสียชีวติมากข้ึน  
          - ภยัแลง้ ( Droughts ) เป็นภยัท่ีท าให้เกิดความอดอยาก ขาดแคลน เน่ืองจากการ
ขาดน ้ า          ในประเทศไทยมกัเกิดจากขาดฝน ความแห้งแลง้ของพื้นท่ีก่อให้เกิดผลเสียในการ
ผลิตผลทางการเกษตร เป็นทุพภิกภยัอยา่งหน่ึง  
           - แผ่นดินถล่ม ( Land Slides ) ในประเทศไทยมกัจะพบแผ่นดินถล่มเกิดข้ึน
เน่ืองจากมีฝนตกหนกัมาก ดินบริเวณภูเขาอุม้น ้ าไวจ้นเกิดการอ่ิมตวัและไม่สามารถอุม้น ้ าไวไ้ดอี้ก
จึงพงัทลายลงมา ทั้งน้ีคุณสมบติัการอุม้น ้าของดินอาจมีปัจจยัอ่ืนเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น โคลนถล่มท่ีบา้น
น ้ ากอ้          อ  าเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ และท่ีอ าเภอวงัช้ิน จงัหวดัแพร่ ซ่ึงส่วนมากจะเกิด
พร้อมกบัอุทกภยั  

      1.2  สาธารณภยัจากมนุษย ์เป็นสาธารณภยัท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย ์โดยอาจเกิด
จากส่ิงประดิษฐข์องมนุษยท่ี์ประดิษฐเ์พื่อความสุขสบาย  

2. วาตภัย ภยัธรรมชาติซ่ึงเกิดจาก พายลุมแรง แบ่งได ้2 ชนิด 
     2.1 วาตภยัจากพายฤุดูร้อน จะเกิดข้ึนในช่วงฤดูร้อน เกิดจากกระแสอากาศร้อนยกข้ึน

เบ้ืองบนอยา่งรุนแรง และรวดเร็ว เกิดพายฝุนฟ้าคะนองและอาจมีลูกเห็บท าความเสียหาย ไดใ้น
บริเวณเล็กๆ ช่วงเวลาสั้นๆ ความเร็วลมประมาณ 50 กม./ชม. ท าใหส่ิ้งก่อสร้าง บา้นเรือน พืชผลทาง
การเกษตรเสียหาย ฝนตกหนกั ฟ้าแลบ ฟ้าผา่ เป็นอนัตรายแก่ชีวติมนุษยแ์ละสัตวไ์ด ้ 

     2.2 วาตภยัจากพายฤุดูหมุนเขตร้อน จะเกิดข้ึนในช่วงฤดูฝน เป็นพายท่ีุเกิดข้ึนเหนือทะเล
จีนใต ้และมหาสมุทรแปซิฟิกในเขตร้อน มีศูนยก์ลางประมาณ 200 กม. มีลมพดัเวยีนรอบศูนยก์ลาง
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ทิศทวนเขม็นาฬิกา ศูนยก์ลางเป็นวงกลมประมาณ 15-60 กม. เรียกตาพาย ุมองเห็นไดจ้ากภาพเมฆ
ดาวเทียม เม่ือเคล่ือนตวัข้ึนฝ่ังประเทศเวยีดนามท าความเสียหายใหบ้ริเวณท่ีเคล่ือนผา่น ตามล าดบั
ความรุนแรง 

เกณฑก์ารแบ่งความรุนแรงของพายเุขตร้อนเป็น 3 ระดบัคือ 
2.2.1 พายดีุเปรสชัน่ มีก าลงัอ่อน ความเร็วลมใกลศู้นยก์ลางไม่เกิน 63 กม./ชม. 
2.2.2 พายดีุหมุนเขตร้อน มีก าลงัปานกลาง ความเร็วลมใกลศู้นยก์ลางไม่เกิน 63-  
          117 กม./ชม. 
2.2.3  พายไุตฝุ้่ น มีก าลงัปานกลาง ความเร็วลมใกลศู้นยก์ลางมากกวา่ 118 กม./ชม. 

3. อุทกภัย ภยัท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากมีน ้ าเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นน ้ าท่วม น ้ าปา หรืออ่ืน ๆ โดย
ปกติ อุทกภยัเกิดจากฝนตกหนักต่อเน่ืองกนัเป็นเวลานาน บางคร้ังท าให้เกิดแผ่นดินถล่ม อาจมี
สาเหตุจากพายุ หมุนเขตร้อน ลมมรสุมมีก าลังแรง ร่องความกดอากาศต ่ามีก าลังแรง อากาศ
แปรปรวน น ้าทะเลหนุน แผน่ดินไหว เข่ือนพงั ท าใหเ้กิดอุทกภยัไดเ้สมอ  

4. อัคคีภัย หมายถึง ภยัอนัตรายอนัเกิดจากไฟท่ีขาดการควบคุมดูแล ท าให้เกิดการติดต่อ
ลุกลามไปตามบริเวณท่ีมีเช้ือเพลิงเกิดการลุกไหมต่้อเน่ือง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากข้ึนถา้การลุก
ไหมท่ี้มีเช้ือเพลิงหนุนเน่ือง หรือมีไอของเช้ือเพลิงถูกขบัออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งข้ึน 
สร้างความสูญเสียใหท้รัพยสิ์นและชีวติ 

5. ทุกขภิกขภัย ภยัธรรมชาติซ่ึงเกิดจาก ฝนแลง้ ไม่ตกตามฤดูกาล มีสาเหตุจาก พายุหมุน
เขตร้อนเคล่ือนผ่านประเทศไทยน้อย ร่องความกดอากาศต ่ามีก าลงัอ่อน มรสุมตะวนัตกเฉียงใตมี้
ก าลงัอ่อน เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน หรือเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญรุนแรง ท าให้ฝนนอ้ย
กวา่ปกติ ท าใหผ้ลผลิตการเกษตรเสียหาย ขาดน ้ า เห่ียวเฉา แห้งตายในท่ีสุด โรคพืชระบาด คุณภาพ
ดอ้ยลง อุตสาหกรรมเกษตรเสียหาย ขาดแคลนอุปโภค บริโภค กระทบกบัการผลิตไฟฟ้าพลงัน ้า 

6. แผ่นดินไหว เป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนหรือเขยา่ของพื้นผิวโลก เพื่อปรับตวัให้
อยู่ในสภาวะสมดุล ซ่ึงแผ่นดินไหวสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภยัพิบติัต่อบา้นเมือง ท่ีอยู่
อาศยั ส่ิงมีชีวติ ส่วนสาเหตุของการเกิดแผน่ดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ โดยแผน่ดินไหว
บางลกัษณะสามารถเกิดจากการกระท าของมนุษยไ์ด้ แต่มีความรุนแรงน้อยกว่าท่ีเกิดข้ึนเองจาก
ธรรมชาติ นักธรณีวิทยาประมาณกันว่าในวนัหน่ึง ๆ จะเกิดแผ่นดินไหวประมาณ 1,000 คร้ัง         
ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นแผน่ดินไหวท่ีมีการสั่นสะเทือนเพียงเบา ๆ เท่านั้น คนทัว่ไปไม่รู้สึก 
                สาเหตุการเกิดแผน่ดินไหว 

    6.1 แผน่ดินไหวจากธรรมชาติเป็นธรณีพิบติัภยัชนิดหน่ึง ส่วนมากเป็นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อนัเน่ืองมาจากการปลดปล่อยพลงังานเพื่อระบาย

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F
http://www.cmmet.tmd.go.th/met/natural_danger.php#back#back
http://www.cmmet.tmd.go.th/met/natural_danger.php#back#back
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ความเครียด ท่ีสะสมไวภ้ายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงท่ี     
โดยปกติเกิดจากการเคล่ือนไหวของรอยเล่ือน ภายในชั้นเปลือกโลกท่ีอยูด่า้นนอกสุดของโครงสร้าง
ของโลก มีการเคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนแปลงอยา่งชา้ ๆ อยูเ่สมอ (ดู การเคล่ือนท่ีของแผ่นเปลือกโลก) 
แผน่ดินไหวจะเกิดข้ึนเม่ือความเคน้อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงมีมากเกินไป ภาวะน้ีเกิดข้ึนบ่อย
ในบริเวณขอบเขตของแผ่นเปลือกโลก ท่ีท่ีแบ่งชั้นเปลือกโลกออกเป็นธรณีภาค (Lithosphere)     
เรียกแผ่นดินไหวท่ีเกิดข้ึนบริเวณขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกน้ีว่า แผ่นดินไหวระหว่างแผ่น 
(Interplate Earthquake) ซ่ึงเกิดได้บ่อยและรุนแรงกว่า แผ่นดินไหวภายในแผ่น (Intraplate 
Earthquake) 

  6.2  แผน่ดินไหวจากการกระท าของมนุษยมี์ทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่น การระเบิด การ
ท าเหมือง สร้างอ่างเก็บน ้ าหรือเข่ือนใกลร้อยเล่ือน การท างานของเคร่ืองจกัรกล การจราจร รวมถึง   
การเก็บขยะนิวเคลียร์ไวใ้ตดิ้น เป็นตน้ 

 
ตารางที ่4.1  ขนาดและความรุนแรงของแผน่ดินไหว 
  

ริกเตอร์ ความรุนแรง ลกัษณะทีป่รากิ 

1 - 2.9 เล็กนอ้ย ผูค้นเร่ิมรู้สึกถึงการมาของคล่ืน มีอาการวงิเวยีนเพียงเล็กนอ้ยในบางคน 

3 - 3.9 เล็กนอ้ย ผูค้นท่ีอยูใ่นอาคารรู้สึกเหมือนมีอะไรมาเขยา่อาคารใหส้ั่นสะเทือน 

4 - 4.9 ปานกลาง 
ผูท่ี้อาศยัอยูท่ ั้งภายในอาคาร และนอกอาคาร รู้สึกถึงการ สั่นสะเทือน 
วตัถุหอ้ยแขวนแกวง่ไกว 

5 - 5.9 รุนแรง เคร่ืองเรือน และวตัถุมีการเคล่ือนท่ี 

6 - 6.9 รุนแรงมาก อาคารเร่ิมเสียหาย พงัทลาย 

7.0 ข้ึน
ไป 

รุนแรงมาก 
เกิดการสั่นสะเทือนอยา่งมากมาย ส่งผลท าใหอ้าคารและส่ิงก่อสร้าง  
ต่าง ๆ เสียหายอยา่งรุนแรง แผน่ดินแยก วตัถุบนพื้นถูกเหวีย่งกระเด็น 

 (ท่ีมา: กรมอุตุนิยมวทิยา, http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=34, 2557) 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=34
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ข้อปิิบัติในการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหว 
ก่อนเกิดแผ่นดินไหว 
1. เตรียมเคร่ืองอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็น เช่น ถ่านไฟฉาย ไฟฉาย อุปกรณ์ดบัเพลิง น ้ าด่ืม น ้ า

ใช ้อาหารแหง้ ไวใ้ชใ้นกรณีไฟฟ้าดบัหรือกรณีฉุกเฉินอ่ืน ๆ  
2. จดัหาเคร่ืองรับวิทยุ ท่ีใช้ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอร่ี ส าหรับเปิดฟังข่าวสารค าเตือน

ค าแนะน าและสถานการณ์ต่าง ๆ  
3.  เตรียมอุปกรณ์นิรภยั ส าหรับการช่วยชีวติ  
4.  เตรียมยารักษาโรค และเวชภณัฑใ์หพ้ร้อมท่ีจะใชใ้นการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้  
5. จดัให้มีการศึกษาถึงการปฐมพยาบาล เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมท่ีจะช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บ

บาดเจบ็ หรืออนัตรายใหพ้น้ขีดอนัตรายก่อนท่ีจะถึงมือแพทย ์ 
6. จ าต าแหน่งของวาลว์ เปิด-ปิดน ้ า ต าแหน่งของสะพานไฟฟ้า เพื่อตดัตอนการส่งน ้ า และ

ไฟฟ้า  
7. ยดึเคร่ืองเรือน เคร่ืองใชไ้มส้อย ภายในบา้น ท่ีท างาน และในสถานศึกษาให้ความมัน่คง

แน่นหนา ไม่โยกเยกโคลงแคลงไปท าความเสียหายแก่ชีวติและทรัพยสิ์น  
8. ไม่ควรวางส่ิงของท่ีมีน ้ าหนกัมาก ๆ ไวใ้นท่ีสูง เพราะอาจร่วงหล่นมาท าความเสียหาย

หรือเป็นอนัตรายได ้ 
9. เตรียมการอพยพเคล่ือนยา้ย หากถึงเวลาท่ีจะตอ้งอพยพ  
10. วางแผนป้องกนัภยัส าหรับครอบครัว ท่ีท างาน และสถานท่ีศึกษา มีการช้ีแจงบทบาทท่ี

สมาชิกแต่ละบุคคลจะตอ้งปฏิบติั มีการฝึกซ้อมแผนท่ีจดัท าไว ้เพื่อเพิ่มลกัษณะและความคล่องตวั
ในการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

ขณะเกิดแผ่นดินไหว 

1. ตั้งสติ อยูใ่นท่ีท่ีแขง็แรงปลอดภยั ห่างจากประตู หนา้ต่าง สายไฟฟ้า เป็นตน้  
2. ปฏิบติัตามค าแนะน า ข้อควรปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด ไม่ต่ืนตระหนก

จนเกินไป  
3. ไม่ควรท าให้เกิดประกายไฟ เพราะหากมีการร่ัวซึมของแก๊สหรือวตัถุไวไฟ อาจเกิดภยั

พิบติัจากไฟไหม ้ไฟลวก ซ ้ าซอ้นกบัแผน่ดินไหวเพิ่มข้ึนอีก  
4. เปิดวทิยรัุบฟังสถานการณ์ ค าแนะน าค าเตือนต่าง ๆ จากทางราชการอยา่งต่อเน่ือง  
5. ไม่ควรใชลิ้ฟต ์เพราะหากไฟฟ้าดงัอาจมีอนัตรายจากการติดอยูภ่ายใตลิ้ฟต ์ 
6. มุดเขา้ไปนอนใตเ้ตียงหรือตัง่ อยา่อยูใ่ตค้านหรือท่ีท่ีมีน ้าหนกัมาก  
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7. อยูใ่ตโ้ตะ๊ท่ีแขง็แรง เพื่อป้องกนัอนัตรายจากส่ิงปรักหกัพงัร่วงหล่นลงมา  
8. อยูห่่างจากส่ิงท่ีไม่มัน่คงแขง็แรง  
9. ใหรี้บออกจากอาคารเม่ือมีการสั่งการจากผูท่ี้ควบคุมแผนป้องกนัภยั หรือผูท่ี้รับผิดชอบ    

ในเร่ืองน้ี  
10. หากอยู่ในรถ ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนหลังเกิด

แผน่ดินไหว  
11. ตรวจเช็คการบาดเจ็บ และการท าการปฐมพยาบาลผูท่ี้ได้รับบาดเจ็บ แล้วรีบน าส่ง

โรงพยาบาลโดยด่วน เพื่อใหแ้พทยไ์ดท้  าการรักษาต่อไป  
12. ตรวจเช็คระบบน ้า ไฟฟ้า หากมีการร่ัวซึมหรือช ารุดเสียหาย ให้ปิดวาล์ว เพื่อป้องกนัน ้ า

ท่วมเอ่อ ยกสะพานไฟฟ้า เพื่อป้องกนัไฟฟ้าร่ัว ไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้าช็อต  
13. ตรวจเช็คระบบแก๊ส โดยวิธีการดมกล่ินเท่านั้น หากพบวา่มีการร่ัวซึมของแก๊ส (มีกล่ิน)     

ให้เปิดประตูหน้าต่าง แล้วออกจากอาคาร แจง้เจา้หน้าท่ีป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนผูท่ี้รับผิดชอบได้
ทราบในโอกาสต่อไป  

14. เปิดฟังข่าวสารและปฏิบติัตามค าแนะน า จากทางราชการโดยตลอด  
15. ไม่ใชโ้ทรศพัทโ์ดยไม่จ  าเป็น  
16. อยา่กดน ้าลา้งส้วม จนกวา่จะมีการตรวจเช็คระบบท่อเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เพราะอาจเกิด

การแตกหกัของท่อในส้วม ท าใหน้ ้าท่วมเอ่อหรือส่งกล่ินท่ีไม่พึงประสงค ์ 

การป้องกันความเสียหาย  ในปัจจุบนัมีการสร้างอาคาร ตึกระฟ้าใหม่ ๆ บนหินแข็งในเขต
แผ่นดินไหว อาคารเหล่านั้นจะใช้โครงสร้างเหล็กกล้าท่ีแข็งแรงและขยบัเขยื้อนได้ มีประตูและ
หนา้ต่างนอ้ยแห่ง บางแห่งก็มุงหลงัคาดว้ยแผน่ยางหรือพลาสติกแทนกระเบ้ือง ป้องกนัการตกลงมา
ของกระเบ้ืองแข็งท าให้ผูค้นบาดเจ็บ ถนนมกัจะสร้างให้กวา้งเพื่อว่าเม่ือเวลาตึกพงัลงมาจะไดไ้ม่    
กีดขวางทางจราจร และยงัมีการสร้างท่ีว่างต่าง ๆ ในเมือง เช่น สวนสาธารณะ ซ่ึงผูค้นสามารถจะ  
ไปหลบภยัใหพ้น้จากการถล่มของอาคารบา้นเรือนได ้

บทสรุป 
 

เม่ือพบผูป่้วยหรือผูบ้าดเจ็บให้ตั้งสติ อยา่ตกใจ ประเมินสถานการณ์แลว้รีบช่วยเหลือทนัที 
ยกเวน้ในกรณีท่ีมีอุปสรรคต่อการช่วยเหลือ เช่น มีแก็สพิษ มีวสัดุกีดขวาง เป็นตน้ ให้ยา้ยผูป่้วย
ออกมาในท่ีปลอดภยัเสียก่อนจึงค่อยด าเนินการช่วยเหลือ พิจารณาช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บในกรณีท่ีจะ  
มีอนัตรายต่อชีวิตโดยรีบด่วนก่อน อย่าให้มีคนมุง ทั้ งน้ีเพื่อให้มีอากาศปลอดโปร่ง มีแสงสว่าง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0
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เพียงพอ และมีบริเวณกวา้งขวางเพียงพอ อีกทั้งสะดวกในการให้การปฐมพยาบาลด้วย และจดัให้
ผู ้บาดเจ็บอยู่ในท่าท่ี เหมาะสมในการปฐมพยาบาล และไม่เพิ่มอันตรายแก่ผู ้บาดเจ็บด้วย                
อยา่เคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจ็บเกินความจ าเป็นเพราะอาจท าให้เป็นอนัตรายยิ่งข้ึน ถา้ตอ้งเคล่ือนยา้ยตอ้ง
ปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัและ ให้ค  านึงเสมอวา้ อย่าท าการรักษาดว้ยตนเอง ให้การปฐมพยาบาล  
ท่ีจ  าเป็นอย่างถูกตอ้งเท่านั้น แลว้น าผูบ้าดเจ็บส่งโรงพยาบาลทนัทีหรือประสานบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

 
ค าถามท้ายบท 

1. จงบอกความหมายของการปฐมพยาบาล 
2. หลกัการทัว่ไปในการช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็ 
3. จงบอกขั้นตอนการช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพ (CPR) 
4. จงบอกความหมายและความส าคญัของการตกเลือก 
5. จงอธิบายลกัษณะอาการและอนัตรายของบาดแผลไฟไหมน้ ้าร้อนลวก 
6. จงอธิบายความแตกต่างระหวา่งขอ้เคล่ือนและขอ้เคล็ดวา่มีความแตกต่างอยา่งไร 
7. จงอธิบายวธีิการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยโดยวธีิการพยงุเดินในกรณีมีผูช่้วยเหลือสองคน 
8. จงอธิบายชนิดของการเกิดวาตภยัมีก่ีประเภท และแต่ละประเภทมีลกัษณะการเกิดเป็นอยา่งไร 
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แผนการบริหารการสอนประจ าบทที ่5 

อาหารและโภชนาการ 

 

หัวข้อเนือ้หา 
1. ความหมายของอาหารและโภชนาการ 
2. ความสาํคญัของอาหารและโภชนาการ 
3. การส่งเสริมภาวะโภชนาการในครัวเรือนและชุมชน 

3.1  อาหาร 5 หมู่สาํหรับคนไทย 
3.2  โภชนบญัญติัสาํหรับคนไทย 

4.  ความตอ้งการพลงังานและสารอาหาร 
4.1  ธงโภชนาการ 
4.2  สารอาหาร 
4.3  ฉลากโภชนาการ 

 5.  การประเมินภาวะโภชนาการ 
        5.1  ภาวะอว้น 
        5.2  ภาวะผอม 
 6.  บทสรุป 
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหส้ามารถบอกความหมายของอาหาร สารอาหาร และโภชนาการได้ 
2. เพื่ อให้สามารถ นําหลักการของโภชนบัญญัติ  หรือ ธ งโภชนาการไปใช้ใน

ชีวติประจาํวนัและใหค้าํแนะนาํสาํหรับบุคคลอ่ืนไไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. เพื่อใหส้ามารถอ่านและเขา้ใจความหมายของฉลากโภชนาการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
4. เพื่อใหส้ามารถประเมินภาวะโภชนาการของตนเองและบุคคลอ่ืนได้ 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 
1. ฟังคาํบรรยายประกอบการใชส่ื้อต่างไ 
2. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารประกอบการสอน 
3. ซกัถามและอภิปรายผลจากการแบ่งกลุ่มยอ่ย 
4. ตอบคาํถามทา้ยบท 
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ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. PowerPoint ในหวัขอ้ต่างไตามเน้ือหา 
3. ตวัอยา่งภาพอาหารและฉลากโภชนาการ 

การวดัและการประเมินผล 
1. สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการอภิปรายกลุ่ม ความตั้งใจฟังคาํบรรยายและ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างไ 
2. จากการตอบคาํถามทา้ยบท 
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บทที ่ 5 
อาหารและโภชนาการ 

 
รองศาสตราจารยพ์ชัรา กอ้ยชูสกุล 

อาจารยอ์นุสรา  พงคจ์นัตา 
 

อาหารเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีสําคญัต่อสุขภาพและการดาํเนินชีวิตของทุกคน อาหารแต่ละ
ชนิดจะมีส่วนประกอบท่ีไม่เหมือนกนัและให้คุณประโยชน์ท่ีแตกต่างกนัโดยคุณภาพและปริมาณ
อาหารท่ีร่างกายได้รับจะส่งผลต่อการทาํหน้าท่ีของส่วนต่างไของร่างกาย การพฒันา การเจริญ 
เติบโต การซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ เป็นแหล่งพลงังาน รวมทั้งทาํให้เกิดภูมิตา้นทานของร่างกายใน
การต่อสู้กบัเช้ือโรคและความผดิปกติต่างไ  ดงันั้น อาหารท่ีคนเรากินเขา้ไปจะส่งผลต่อร่างกายเป็น
อยา่งมาก จนมีผูก้ล่าววา่  อาหาร คือ ตวัเรา (We are what we eat) ซ่ึงหมายถึง ร่างกายหรือสุขภาพ
ของคนเราข้ึนอยูก่บัอาหารท่ีเรากินเขา้ไปนัน่เองนัน่คือ ถา้หากกินอาหารดีมีประโยชน์ร่างกายก็จะ
สมบูรณ์แขง็แรง แต่ในทางตรงกนัขา้มหากกินส่ิงท่ีเป็นโทษต่อร่างกาย เช่น กินอาหารมีสารพิษหรือ
มีส่ิงปนเป้ือนก็จะส่งผลถึงสุขภาพท่ีอาจทาํใหมี้ความผดิปกติต่างไ เกิดข้ึนได ้
  
ความหมายของอาหารและโภชนาการ 
 

อาหาร (Food) หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีรับเขา้สู่ร่างกาย ไม่วา่จะโดยการด่ืม กิน หรือฉีดแลว้
เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย  

พระราชบญัญติัอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2548) 
ไดใ้หค้วามหมายของอาหารไวว้า่ อาหาร หมายถึง ของกินหรือเคร่ืองคํ้าจุนชีวติ ซ่ึงไดแ้ก่ 

1. วตัถุทุกชนิดท่ีคน  กิน  ด่ืม  อม  หรือนาํเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีการใด ไ หรือใน
รูปลกัษณะใดไ  แต่ไม่รวมถึงยา วตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทหรือยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายวา่
ดว้ยการนั้นแลว้แต่กรณี 

2.  วตัถุท่ีมุ่งหมายสําหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวตัถุเจือปน
อาหาร  สี และเคร่ืองปรุงแต่งกล่ิน  รส 
 



-122- 
 

ส่วนคาํว่า โภชนาการ(Nutrition) หมายถึง ศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการเปล่ียนแปลง
อาหารท่ีร่างกายบริโภคเขา้ไป การศึกษาการย่อยและการดูดซึม เพื่อนาํสารอาหารไปใชใ้นการทาํ
กิจกรรมต่างไ ในชีวติประจาํวนัของแต่ละบุคคล (อจัฉรา ดลวทิยาคุณ, 2553) 

 
ความส าคัญของอาหารและโภชนาการ 

 อาหารมีผลต่อการดาํรงชีวิตเป็นอย่างมาก ทั้งกิจกรรมภายนอกและภายในของร่างกาย
ไดแ้ก่ 

1.  มีผลต่อการเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกและเด็กวยั
ก่อนเรียน 

2. ช่วยในการซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย 
3. ช่วยในการป้องกันโรค เน่ืองจากสารอาหารประเภท โปรตีน เกลือแร่และไวตามิน              

มีคุณสมบติัในการป้องกนัโรค (Protection Food)  
4. ช่วยใหพ้ลงังานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย 
5. มีผลต่อสุขภาพจิตและความมัน่คงของอารมณ์ เพราะสารอาหารบางอยา่งท่ีมีผลต่อการ

สร้างหรือทาํลายสารเคมีบางอยา่งท่ีมีผลต่อการทาํงานของระบบประสาท หากเกิดภาวะขาดแคลน
อาจส่งผลต่อการทาํงานของระบบประสาท เช่น หงุดหงิด หรืออ่อนเพลียมากกวา่ปกติได ้

6. ทาํให้ภาวะของร่างกายโดยรวมอยู่ในลกัษณะปกติ ส่งผลให้มีอายุยืนยาวและชะลอ
ความเส่ือมโทรมของเซลลไ์ด ้รวมทั้งมีผลช่วยใหส้มรรถภาพของร่างกายทาํงานดีข้ึน 

7. ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคแก่ร่างกาย ทาํให้ร่างกายมีความสมบูรณ์และแข็งแรง 
ปราศจากการเกิดโรคภยัไขเ้จบ็ต่างไ 
 
การส่งเสริมภาวะโภชนาการในครัวเรือนและชุมชน 
 

1. อาหารหลกั  5 หมู่ ส าหรับคนไทย 
      โดยทัว่ไปมกัมีการใชค้าํวา่ “อาหาร” สับสนกบัคาํวา่ “สารอาหาร” ซ่ึงถา้พิจารณาจาก         
ความหมายของคาํแลว้  อาหาร เป็นส่ิงท่ีเรามองเห็นหรือสามารถจบัตอ้งได ้เช่น ขา้ว เน้ือสัตว ์ผกั 
และผลไม ้เป็นตน้ และสําหรับคนไทยอาหารจะถูกแบ่งออกเป็น 5 หมู่ตามท่ีจะไดก้ล่าวถึงต่อไป 
แต่คาํว่า สารอาหาร จะหมายถึงสารเคมีท่ีแฝงอยู่ในอาหารและเราไม่สามารถมองเห็นไดช้ัดเจน 
สารอาหารถูกแบ่งออกเป็น 6 ชนิด คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั เกลือแร่ ไวตามิน และนํ้ า 
ดงันั้นอาหาร 1 ชนิด อาจจะมีสารอาหารหลายชนิดไดแ้ต่อาจมีปริมาณแตกต่างกนั ยกตวัอยา่งเช่น 
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เน้ือหมูเป็นอาหาร 1 อยา่ง แต่ประกอบดว้ยสารอาหารหลายอย่าง คือ มีโปรตีนมากท่ีสุด และยงัมี
ไขมนัปะปนอยูด่ว้ยรวมทั้งไวตามินและเกลือแร่หลายชนิด เป็นตน้ 

        ลกัษณะอาหารของคนแต่ละเช้ือชาติย่อมแตกต่างกนัไปตามลกัษณะวฒันธรรมท่ีสืบ
ต่อกนัมา  เช่น  ชาวอเมริกนัหรือชาวยุโรปในหลายประเทศชอบกินขนมปัง นมและเน้ือสัตวเ์ป็น
อาหารหลกั  เป็นตน้  สาํหรับคนไทยนิยมกินขา้วเป็นอาหารหลกัและมีการปรุงอาหารท่ีแตกต่างจาก
ประเทศอ่ืนดว้ย จึงไดมี้การบญัญติัหลกัการอาหาร  5 หมู่สําหรับคนไทยเพื่อเป็นหลกัการพื้นฐาน
ในการกินใหไ้ดส้ารอาหารชนิดต่าง ไ ครบถว้น ส่งผลใหสุ้ขภาพของคนไทยดีข้ึน 

อาหาร 5 หมู่ส าหรับคนไทย 

อาหารหลกั  5 หมู่ท่ีเหมาะสมสาํหรับคนไทย  มีดงัน้ี 

หมู่ท่ี  1  เน้ือสัตว ์ นม  ไข่  และถัว่ต่าง ไ  อาหารในหมู่น้ีมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็น
สารอาหารโปรตีน ซ่ึงจะทาํใหร่้างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของร่างกาย 

หมู่ท่ี  2  ขา้ว  แป้ง  เผอืก  มนั  และนํ้าตาล  อาหารหมู่น้ีคนไทยคุน้เคยมากท่ีสุด ท่ีสําคญัคือ 
ขา้ว ซ่ึงมีส่วนของสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเป็นหลกั อาหารหมู่น้ีให้พลงังานและความ
อบอุ่นแก่ร่างกาย 

หมู่ท่ี  3  พืชและผกัต่าง ไ  อาหารหมู่น้ีจะช่วยให้อาหารมีสีสันต่าง ไ น่ากิน  มีสารอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่ธาตุทาํให้ร่างกายแข็งแรง  เป็นอาหารป้องกนัโรคและช่วยให้อวยัวะต่าง ไ 
ทาํงานไดต้ามปกติ  

หมู่ท่ี  4  ผลไม ้  ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้เกิดความอร่อยและสดช่ืนในการกินอาหารแลว้  
ยงัให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และไวตามินเช่นกนั  รวมทั้งยงัให้กากใยอาหารท่ีช่วยในการ
ขบัถ่ายอีกดว้ย 

หมู่ท่ี  5 ไขมนัจากสัตวแ์ละพืช  เป็นกลุ่มอาหารท่ีให้สารอาหารประเภทไขมนัซ่ึงให้
พลงังานสูงมาก   

โภชนบัญญตัิส าหรับคนไทย 
 ในสมยัก่อนการให้ความรู้แก่ประชาชนทัว่ไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กไ ในวยัเรียน  คือ  
การเนน้ใหทุ้กคนกินอาหารใหค้รบ 5 หมู่ เพื่อจะไดมี้ภาวะโภชนาการท่ีดีและไดรั้บสารอาหารชนิด
ต่างไ ครบถว้น  แต่ในปัจจุบนัวฒันธรรมการกินของคนไทยเปล่ียนแปลงไป  มีขอ้ปฏิบติัปลีกยอ่ย
หลายไ อย่างท่ีรับมาจากวฒันธรรมทางตะวนัตกท่ีส่งผลต่อสุขภาพของคนไทย  กระทรวง
สาธารณสุขและมหาวิทยาลยัมหิดลจึงร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ไ  ไดร่้วมกนัจดัทาํขอ้ปฏิบติัการกิน
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อาหารเพื่อสุขภาพท่ีดีของคนไทยหรือโภชนบญัญติัสําหรับคนไทย 9 ขอ้  (ประไพศรี ศิริจกัรวาล, 
2542) ดงัน้ี 

1.  กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ใหห้ลากหลายและหมัน่ดูแลนํ้ าหนกัตวัการกินอาหาร

หลากหลายชนิดทาํใหร่้างกายไดรั้บสารอาหารต่างไ ในปริมาณท่ีเพียงพอและครบถว้น      กบัความ

ตอ้งการ หลีกเล่ียงการสะสมพิษภยัจากการปนเป้ือนในอาหารชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีกินเป็นประจาํ 

นอกจากน้ี การกินอาหารซํ้ าซากชนิดใดชนิดหน่ึงเป็นประจาํจะทาํให้ไดรั้บสารอาหารบางอยา่งมาก

เกินไป และบางอยา่งนอ้ยเกินไป   

           การหมัน่ดูแลนํ้ าหนกัตวั เป็นเคร่ืองบ่งช้ีสําคญัท่ีจะบอกว่ามีการกินอาหารถูกตอ้ง
เพียงพอหรือไม่ ถา้มีนํ้ าหนกัตํ่ากว่าปกติหรือผอมไปจะทาํให้ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่วยง่าย  หากมี
นํ้าหนกัมากกวา่ปกติก็จะเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังต่าง ไ 

2.   กินขา้วเป็นอาหารหลกัสลบักบัอาหารประเภทแป้งเป็นบางม้ือ   ขา้วเป็นอาหารหลกั
ของคนไทย เป็นแหล่งอาหารสําคญัท่ีให้พลังงานแก่ร่างกาย สารอาหารท่ีพบมากในข้าว คือ 
คาร์โบไฮเดรต ผลิตภณัฑ์จากข้าวและธัญพืชอ่ืนไ ได้แก่  ก๋วยเต๋ียว  ขนมจีน  เส้นหม่ี  บะหม่ี        
วุน้เส้น  ตลอดจนแป้งต่าง ไ  ก็ให้พลงังานเช่นกนั     ขา้วกลอ้งและขา้วซ้อมมือถือว่าเป็นขา้วท่ีมี
ประโยชน์มากเพราะมีปริมาณใยอาหาร แร่ธาตุและไวตามินสูงกวา่ขา้วท่ีขดัสีจนขาว  หากร่างกาย
ได้รับอาหารประเภทแป้งมากเกินความต้องการจะถูกเปล่ียนเป็นไขมนัเก็บไวต้ามส่วนต่างไ      
ของร่างกายจนทาํใหเ้กิดโรคอว้นได ้

3.  กินพืชผกัให้มากและกินผลไมเ้ป็นประจาํ   พืชผกัและผลไมเ้ป็นแหล่งสําคญัของ
วิตามินและแร่ธาตุ  รวมทั้ งสารอ่ืน ไ ท่ีจาํเป็นต่อร่างกาย  เช่น  ใยอาหารช่วยในการขับถ่าย            
นาํโคเลสเตอรอลและสารพิษท่ีก่อมะเร็งบางชนิดออกจากร่างกาย  มีสารเบตา้แคโรทีนและไวตามิน
ซีช่วยป้องกนัอนุมูลอิสระไม่ใหท้าํลายเซลล ์ ผลไมบ้างชนิดควรจาํกดัปริมาณการกินเพราะมีนํ้ าตาล
สูง  เช่น  ทุเรียน  ละมุด  องุ่น  ลาํไย  ขนุน เป็นตน้ 

4.  กินปลา  เน้ือสัตวไ์ม่ติดมนั ไข่  ถัว่เมล็ดแห้งเป็นประจาํ  อาหารกลุ่มน้ีเป็นแหล่ง
โปรตีนท่ีดี  ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโต  ซ่อมแซมเน้ือเยื่อต่างไ ท่ีเส่ือมสลายให้อยู่ใน
สภาพปกติ  ถา้กินปลาเล็กปลาน้อยจะไดรั้บแคลเซียมซ่ึงทาํให้กระดูกและฟันแข็งแรง  นอกจากน้ี 
ปลาทะเลยงัมีแร่ธาตุไอโอดีนช่วยป้องกันโรคเอ๋อด้วย  การกินเน้ือสัตวไ์ม่ติดมนัจะช่วยลดการ
สะสมไขมนัในร่างกายและเลือด  ส่วนไข่เป็นอาหารท่ีมีโปรตีนสูง มีแร่ธาตุและวิตามินท่ีจาํเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมายหลายชนิด  ไข่  1  ฟองใหโ้ปรตีน  6  กรัม แต่เน่ืองจากไข่แดง
มีโคเลสเตอรอลสูง  เด็กจึงควรกินไข่วนัละฟอง  ส่วนผูใ้หญ่กินไดส้ัปดาห์ละ  2-3  ฟอง  ถัว่เมล็ด
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แหง้และผลิตภณัฑ์จากถัว่เป็นแหล่งโปรตีนแหล่งหน่ึงท่ีหาซ้ือไดง่้ายและราคาถูก  ควรกินสลบักบั
เน้ือสัตว ์

5.  ด่ืมนมให้เหมาะสมตามวยั  นมเป็นแหล่งแคลเซียมและฟอสฟอรัสท่ีช่วยให้กระดูก
และฟันแข็งแรง  ทั้งยงัเป็นแหล่งท่ีดีของโปรตีนและไวตามิน บี 2 ควรด่ืมนมควบคู่กบัการออก
กาํลงักายไปดว้ยจะทาํใหก้ระดูกแขง็แรงและชะลอการเส่ือมสลายของกระดูก ถา้มีปัญหาการด่ืมนม
ท่ีทาํให้เกิดอาการทอ้งเดินหรือทอ้งอืดสามารถปรับเปล่ียนไดโ้ดยให้ด่ืมนมทีละน้อยไ และค่อยไ 
เพิ่มปริมาณข้ึนหรือด่ืมนมหลงัอาหาร สาํหรับนมถัว่เหลืองหรือนํ้าเตา้หูเ้หมาะท่ีจะด่ืมเป็นประจาํแต่
มีแร่ธาตุแคลเซียมตํ่ากวา่นมววัมาก 

6.  กินอาหารท่ีมีไขมนัแต่พอควร   ไขมนัเป็นสารอาหารท่ีให้พลงังาน ให้ความอบอุ่น
แก่ร่างกาย และช่วยในการดูดซึมวติามินท่ีละลายในไขมนั ในอาหารมีทั้งไขมนัอ่ิมตวัและไม่อ่ิมตวั 
การไดรั้บกรดไขมนัอ่ิมตวัและโคเลสเตอรอลมากเกินไป จะทาํให้ระดบัโคเลสเตอรอลในเลือดสูง
และเส่ียงต่อการเป็นโรคหัวใจ อาหารท่ีมีโคเลสเตอรอลสูง  เช่น  ไข่แดง  ปลาหมึก  หอยนางรม  
เป็นตน้ ส่วนไขมนัจากพืชมีปริมาณไขมนัอ่ิมตวันอ้ยกวา่และไม่มีโคเลสเตอรอล  ไขมนัให้พลงังาน
เป็น  2 เท่าของคาร์โบไฮเดรต ดงันั้นจึงควรกินอาหารประเภททอดหรือผดัท่ีมีไขมนัและกะทิแต่
พอควร 

7.  หลีกเล่ียงการกินอาหารรสหวานจดัและเค็มจดั   อาหารรสหวานจดัและเค็มจดัเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ  แมว้า่นํ้าตาลใหพ้ลงังานโดยตรงต่อร่างกาย การกินนํ้ าตาลมากเกินไป นอกจาก
เป็นสาเหตุของโรคอว้นแลว้ยงัส่งเสริมให้มีการสร้างไขมนัประเภทไตรกลีเซอไรด์ซ่ึงเป็นเหตุของ
การเกิดโรคหวัใจ  จึงควรหลีกเล่ียงขนมหวานและเคร่ืองด่ืมประเภทนํ้าหวาน   

           ส่วนรสเค็มในอาหารไดจ้ากการเติมเกลือแกง  นํ้ าปลา  ซีอ้ิว  และอาหารหมกัดอง  
เช่น    ผกัดอง  ผลไมด้อง  ไข่เค็ม  ปลาร้า  ปลาเค็ม  นอกจากนั้นยงัแฝงมากบัอาหารประเภทขนม 
ขบเค้ียว  ขนมอบหวาน  การกินอาหารเค็มจดัจึงมีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรค ความดนัโลหิตสูงได้
มาก 

8.  กินอาหารสะอาดปราศจากสารปนเป้ือน   ควรเลือกซ้ือและกินอาหารผลิตจากแหล่ง
ท่ีถูกสุขลกัษณะ ปรุงสุกใหม่ไ มีการปกปิดป้องกนัแมลงวนั มีอุปกรณ์หยิบจบัหรือตกัแทนการใช้
มือ และบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด รวมทั้งตอ้งมีสุขนิสัยท่ีดีในการกินอาหาร เช่น ลา้งมือก่อนกิน
อาหาร และมีการใชช้อ้นกลางร่วมกบัการกินหลายคน 

9.  งดหรือลดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์  การด่ืมสุราหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์เป็น
ประจาํมีโทษและเป็นอนัตรายต่อสุขภาพเส่ียงต่อการเกิดโรคความดนัโลหิตสูงและโรคตบัแข็ง 



-126- 
 

รวมทั้งแผลในกระเพาะอาหาร ลาํไส้ นอกจากน้ีการกินกบัแกลม้ท่ีมีไขมนัและโปรตีนสูงมีโอกาส
เป็นโรคอว้น ซ่ึงจะมีโรคอ่ืนไ ตามมามากมาย (กรมอนามยั, 2542) 
 

ความต้องการพลงังานและสารอาหาร 

 

1.  ธงโภชนาการ (Nutritional Flag) 

     ธงโภชนาการมีลกัษณะเป็นธงปลายแหลมหัวกลบั ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยอธิบายและ       
ทาํความเขา้ใจโภชนบญัญติั 9 ประการ โดยแสดงกลุ่มอาหารและสัดส่วนการกินอาหารในแต่ละ
กลุ่มมากนอ้ยตามพื้นท่ีของธง  โดยฐานใหญ่ดา้นบน หมายถึง เนน้ให้กินมากและปลายธงขา้งล่าง
หมายถึง ใหกิ้นนอ้ย ไ เท่าท่ีจาํเป็น ในรอบ 1 วนั 

 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 5.1 ธงโภชนาการ 
(ท่ีมา : กรมอนามยั, 2542) 

 ความหมายในธงโภชนาการมีดงัน้ี 
1.1  กลุ่มอาหารท่ีบริโภคจากมากไปนอ้ย แสดงดว้ยพื้นท่ีในภาพ 

ชั้นท่ี  1 กลุ่มขา้ว-แป้ง กินปริมาณมากท่ีสุด ให้สารอาหารหลกัคือ คาร์โบไฮเดรต
เป็นแหล่งพลงังานหลกัและควรเลือกชนิดท่ีขดัสีนอ้ย เช่น ขา้วกลอ้ง 
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ชั้นท่ี  2 กลุ่มผกัและผลไม ้กินปริมาณท่ีรองลงมาเพื่อให้ไดไ้วตามิน แร่ธาตุและ ใย
อาหาร                   

ชั้นท่ี  3 กลุ่มเน้ือสัตว ์ถัว่ ไข่ และกลุ่มนม กินปริมาณพอเหมาะเพื่อให้ไดโ้ปรตีน
คุณภาพดี รวมทั้งธาตุเหล็กและแคลเซียม 

ชั้นท่ี  4 กลุ่มนํ้ามนั นํ้าตาล เกลือ กินแต่นอ้ยเท่าท่ีจาํเป็น 
1.2  ปริมาณท่ีกิน  ธงโภชนาการแบ่งการใชพ้ลงังานเป็น 3 ระดบั คือ 1,600 2,000 และ

2,400 กิโลแคลอรี   หมายถึง  1,600  กิโลแคลอรี  สําหรับเด็กอายุ  6-13  ปี  หญิงวยัทาํงานอาย ุ     
25-60  ปี  และผูสู้งอาย ุ 60  ปีข้ึนไป 

2,000  กิโลแคลอรี สาํหรับวยัรุ่นอาย ุ14-25 ปีและวยัทาํงาน  25-60 ปี 
2,400  กิโลแคลอรี  สาํหรับหญิง-ชายท่ีใชพ้ลงังานมากไ  เช่น  เกษตรกร  นกักีฬา 
 

ตารางที ่5.1 ตวัอยา่งปริมาณอาหารท่ีแนะนาํใหรั้บประทานในแต่ละวนั 
 

กลุ่มอาหาร หน่วย พลงังาน(กโิลแคลอรี) 
1,600 2,000 2,400 

ขา้ว-แป้ง ทพัพี 8 10 12 
ผกั ทพัพี 4(6) 5 6 

ผลไม ้ ส่วน 3(4) 4 5 
เน้ือสัตว ์ ชอ้นกินขา้ว 6 9 12 

นม แกว้ 2(1) 1* 1* 
นํ้ามนั นํ้าตาล และเกลือ ชอ้นชา กินแต่นอ้ยเท่าทีจาํเป็น 

หมายเหตุ เลขใน () คือ ปริมาณท่ีแนะนาํสาํหรับผูใ้หญ่ 
  * ถา้ไม่ด่ืมนม ใหกิ้นปลาซาร์ดีน 1 กระป๋อง หรือปลาเล็กปลานอ้ย 2 ชอ้นกินขา้ว 
 

1.3.  หน่วยตวงวดั  ในระดบัครัวเรือนท่ีใชใ้นธงโภชนาการ มีหน่วยตวงวดั ดงัน้ี 
1.3.1  ทพัพี  ใชใ้นการตวงนบัปริมาณอาหารกลุ่มขา้ว-แป้ง  และผกั เช่น ขา้วสุก       

1  ทพัพี  ประมาณ  15  กรัม หรือประมาณ  ½  ถว้ยตวง  หรือผกั  1  ทพัพี  ประมาณ  80  กรัมหรือ
ประมาณ  ½  ถว้ยตวง 

1.3.2  ช้อนกินขา้ว  ใช้ในการตวงนบัปริมาณอาหารกลุ่มเน้ือสัตว ์ เช่น เน้ือสุก          
1  ช้อนกินขา้ว  ประมาณ  15  กรัม หรือเน้ือสัตว ์ ซ่ึงสามารถเลือกเปล่ียนเป็นอาหารในกลุ่ม
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เดียวกนัได ้ คือ  เน้ือสัตว ์ 1  ชอ้นกินขา้ว  สามารถเลือกเปล่ียนเป็นปลาทู  ½  ตวั  หรือไข่  ½  ฟอง  
หรือเตา้หูเ้หลือง  ¼  แผน่ 

1.3.3  ส่วน ใชก้บัการนบัปริมาณผลไม ้คือ ผลไม ้ 1 ส่วน สําหรับผลไมท่ี้เป็นผล 
ปริมาณดงัน้ี คือ กลว้ยนํ้ าวา้ 1 ผล   กลว้ยหอม 1/2 ผล   ส้มเขียวหวาน 1 ผลใหญ่   เงาะ 4  ผล  
ผลไม ้ 1  ส่วน  สําหรับผลไมผ้ลใหญ่ท่ีหั่นเป็นช้ินพอคาํ  ไดแ้ก่  มะละกอ  หรือสับปะรด  หรือ
แตงโม  ประมาณ  6-8  คาํ  (กรมอนามยั, 2542) 
 

2.  สารอาหาร (Nutrient)   
     สารอาหาร หมายถึง สารเคมีท่ีมีอยู่ในอาหารท่ีร่างกายสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได ้     

แบ่งออกเป็น  2 ลกัษณะ 
2.1  แบ่งตามคุณสมบติัทางเคมี  มี  6 ชนิด คือ 

2.1.1  คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)  
2.1.2  โปรตีน (Protein) 
2.1.3  ไขมนั (Lipid) 
2.1.4  เกลือแร่ (Mineral) 
2.1.5  ไวตามิน (Vitamin) 
2.1.6  นํ้า (Water) 

2.2  แบ่งตามหนา้ท่ีของสารอาหาร  มี  3  ชนิด  คือ 
2.2.1  สารอาหารท่ีให้พลังงาน (Energy Production) ได้แก่  สารอาหาร

คาร์โบไฮเดรตและไขมนัเป็นส่วนสําคญั มีมากในอาหารประเภทแป้ง ขา้ว และนํ้ าตาล  นํ้ ามนัต่าง 
ไ  ถา้ร่างกายไดรั้บพลงังานจากอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตและไขมนัไม่เพียงพอโปรตีนก็จะถูกเผา
ผลาญในร่างกายใหไ้ดพ้ลงังานเช่นกนั 

2.2.2  สารอาหารท่ีนาํไปใชส้ร้างเป็นส่วนประกอบของร่างกาย (Body building) 
ไดแ้ก่  สารอาหารโปรตีนซ่ึงมีมากในอาหารประเภทเน้ือสัตว ์ นม  ไข่  ถัว่ต่าง ไ 

2.2.3  สารอาหารท่ีใชค้วบคุมกระบวนการต่าง ไ ภายในร่างกาย (Regulation pro-
cession)  ไดแ้ก่  เกลือแร่ต่าง ไ  ไวตามินและนํ้า  ซ่ึงมีมากในผกัและผลไม ้
 

คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)   
คาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารท่ีหลกัชนิดหน่ึงท่ีทาํให้เกิดสมดุลของอาหาร (Balance diet) 

เป็นส่วนประกอบหลักในอาหารของคนทุกเช้ือชาติและทุกวยั เป็นแหล่งพลังงานท่ีสําคัญใน
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ชีวิตประจาํวนั ให้พลงังานแก่ร่างกาย  4  กิโลแคลอรีต่อกรัม  พบมากในอาหารหมู่  ขา้ว  แป้ง  
นํ้าตาล  เผอืก  มนั อาหารต่างไ ท่ีมีคาร์โบไฮเดรตเม่ือเขา้สู่ร่างกายจะเปล่ียนไปอยูใ่นรูปของกลูโคส
และเก็บสะสมในรูปของไกลโคเจน (Glycogen) เม่ือร่างกายตอ้งใชพ้ลงังาน เช่น การออกกาํลงักาย 
กล้ามเน้ือจะใช้กลูโคสท่ีอยู่ในกระแสเลือด และจากไกลโคเจนท่ีสะสมอยู่ท่ีตบัและกล้ามเน้ือ 
กลูโคสและไกลโคเจนจะเปล่ียนกลบัซ่ึงกนัและกนัได ้ถา้ร่างกายมีกลูโคสเพียงพอแลว้ก็จะเปล่ียน
กลูโคสเป็นไกลโคเจน แต่ถา้ขาด จะเปล่ียนไกลโคเจนเป็นกลูโคส 

1.  ประเภทของสารอาหารคาร์โบไฮเดรต   
     สารอาหารคาร์โบไฮเดรต จาํแนกออกเป็น  3  กลุ่มใหญ่  คือ 
     1.1  นํ้ าตาลโมเลกุลเด่ียว (Monosaccharides)  เป็นหน่วยโครงสร้างท่ีเล็กท่ีสุดของ

สารอาหารคาร์โบไฮเดรต  มี  3  ชนิด  คือ  
 1.1.1  กลูโคส (Glucose)  เป็นนํ้ าตาลท่ีมีอยู่ในอาหารทัว่ไป พบมากในผกัและ

ผลไมสุ้ก 
  1.1.2  ฟรุกโตส (Fructose)  เป็นนํ้าตาลท่ีมีรสหวานมากกวา่นํ้ าตาลชนิดอ่ืน พบใน
เกสรดอกไม ้ผลไม ้ผกั นํ้าผึ้ง  
  1.1.3  กาแลกโตส (Galactose) ไม่เกิดอิสระในธรรมชาติ ในร่างกายเกิดจากการ
ยอ่ยแลกโตสท่ีอยูใ่นนม 

      1.2  นํ้ าตาลโมเลกุลคู่ (Disaccharides)  หมายถึง นํ้ าตาลท่ีมีโมเลกุลประกอบ ดว้ย 
นํ้าตาลโมเลกุลเด่ียวมาเช่ือมต่อกนั  2  โมเลกุล  มี  3  ชนิด  ไดแ้ก่ 

    1.2.1  ซูโครส (Sucrose)  ประกอบดว้ยกลูโคสและฟรุกโตส เป็นนํ้ าตาลท่ีเป็นผลึก 
ละลายนํ้าไดดี้ พบในออ้ย ตาล มะพร้าว หวับีท 
  1.2.2  แลกโตส (Lactose) ประกอบดว้ยกลูโคสและกาแลกโตสพบในนํ้ านมของ
สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมทุกชนิด ละลายนํ้าไดดี้ มีความหวานนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัซูโครส  
                1.2.3  มอลโตส (Maltose)  ประกอบดว้ยกลูโคส 2 โมเลกุลมาเช่ือมต่อกนั ละลาย
นํ้าไดค้่อนขา้งดี พบอยูเ่ป็นอิสระในธรรมชาติ แต่จะพบกระบวนการยอ่ยแป้งหรือไกล-โคเจน เช่น          
ในเมล็ดธญัพืชท่ีกาํลงังอก หรือ ขา้วบาร์เลยท่ี์นาํมาผลิตเบียร์ 

       1.3  นํ้ าตาลโมเลกุลใหญ่หรือโพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharides)  ประกอบดว้ย  
นํ้ าตาลโมเลกุลเด่ียวมากมายเรียงตัวกันเป็นทั้ งสายตรงและสายแขนง  เช่น  แป้งซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบหลกัในอาหารประจาํวนัของมนุษย ์ ไกลโคเจนจะพบในกล้ามเน้ือและในตบัของ
สัตวแ์ละมนุษย ์        อีกตวัอยา่งหน่ึง คือ เซลลูโลส (Cellulose) ซ่ึงประกอบกลูโคสหลายโมเลกุล
และเป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญัของผนงัเซลลข์องพืชแต่มนุษยไ์ม่มีเอนไซมท่ี์จะยอ่ยสารน้ีได ้
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2.  ประโยชน์ของสารอาหารคาร์โบไฮเดรต 
     ปริมาณคาร์โบไฮเดรตท่ีควรไดรั้บต่อวนั คือ ประมาณร้อยละ  50-60  ของพลงังาน

ทั้งหมดใน  1  วนั  หนา้ท่ีของสารอาหารคาร์โบไฮเดรตโดยสรุป มีดงัต่อไปน้ี 
2.1  ใหพ้ลงังานความร้อนท่ีมีราคาถูกท่ีสุด  โดยใหพ้ลงังาน  4  กิโลแคลอรี/กรัม 
2.2 ช่วยขบวนการเผาผลาญสารอาหารไขมนัใหส้มบูรณ์ 
2.3 คาร์โบไฮเดรตบางตวัช่วยการทาํงานของลาํไส้ใหดี้ข้ึน 
2.4  เป็นส่วนประกอบของสารเคมีสาํคญัไ ในร่างกาย  เช่น  ดีเอน็เอ อาร์เอน็เอ  
2.5  ช่วยรักษาสภาพสมดุลของร่างกายใหค้งท่ีเสมอ 

 
โปรตีน (Protein)    

 โปรตีนเป็นสารอาหารหลกัอีกประการหน่ึงท่ีร่างกายจาํเป็นตอ้งไดรั้บในปริมาณท่ีมากพอ
สําหรับการเจริญเติบโตและการซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอ อาหารท่ีให้โปรตีนส่วนใหญ่มาจากสัตว์
และผลิตผลจากสัตว ์ ส่วนอาหารท่ีมาจากพืชส่วนใหญ่มกัจะมีปริมาณโปรตีนตํ่า   ยกเวน้พืชตระกูล
ถัว่ท่ีมีโปรตีนค่อนขา้งสูง 

1. ประเภทของโปรตีน   
แบ่งตามลกัษณะของกรดอะมิโน (Amino  acid)  ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของโปรตีน 

กรดอะมิโนซ่ึงมีอยูป่ระมาณ  20  ชนิด  แบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  คือ 
1.1  กลุ่มท่ีจาํเป็นต่อร่างกาย (Essential  amino  acids)  หมายถึง กลุ่มของกรดอะมิโน

ท่ีร่างกายไม่สามารถสร้างข้ึนไดเ้อง  ตอ้งไดรั้บจากอาหารท่ีกินเขา้ไป มี 8 ชนิด ไดแ้ก่    ไอโซลิว
ซีน (Isoleucine) ลิวซีน (Leucine) ลยัซีน (Lysine) เมไธโอนีน (Methionine) เฟนิลอะลานีน 
(Phenylalanine)  ธรีโอนีน (Threonine)  ทริปโตแฟน (Tryptophane)  วาลีน (Valine) และในเด็กจะ
เพิ่มอีกหน่ึงชนิด คือ ฮิสติดีน (Histidine) เน่ืองจากร่างกายเด็กยงัไม่สามารถสร้างกรดอะมิโนชนิดน้ี
เองได ้
               โปรตีนท่ีไดจ้ากเน้ือสัตว ์ประกอบดว้ยกรดอะมิโนจาํเป็นทั้ง 8 ชนิด ในสัดส่วนท่ี
ร่างกายตอ้งการ จึงเรียกโปรตีนชนิดน้ีวา่ โปรตีนสมบูรณ์ ส่วนโปรตีนท่ีไดจ้ากพืชมีกรดอะมิโนท่ี
จาํเป็นไม่ครบจึงเรียกวา่ โปรตีนไม่สมบูรณ์ 

1.2  กลุ่มท่ีไม่จาํเป็นต่อร่างกาย (Non-essential amino  acids)  หมายถึง กลุ่มของ
กรดอะมิโนท่ีร่างกายสามารถสังเคราะห์ข้ึนไดเ้อง  จึงไม่จาํเป็นตอ้งไดจ้ากแหล่งอาหารอ่ืน 
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     โดยทัว่ไปความตอ้งการโปรตีนในจาํนวนท่ีพอเหมาะของแต่ละคน  คือ  1  กรัมต่อ  
นํ้ าหนกัตวั  1  กิโลกรัม (พิภพ จิรภิญโญ, 2538) หรือประมาณร้อยละ 10-15  ของพลงังานจาก
อาหารทั้งหมดท่ีได้ต่อวนัในผูใ้หญ่  ส่วนเด็กควรได้รับประมาณ 1.5 - 2.0 กรัม/นํ้ าหนกัตวั                
1  กิโลกรัม  หรือประมาณร้อยละ  20  ของพลงังานจากอาหารทั้งหมดท่ีไดต่้อวนั 
 2.  ประโยชน์ของโปรตีน โปรตีนมีบทบาทสาํคญัต่อร่างกาย  5  ประการ  คือ 
               2.1  เป็นสารอาหารท่ีจาํเป็นต่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอของ 
ร่างกาย 

2.2 รักษาสมดุลของปริมาณนํ้าในร่างกาย  ช่วยใหน้ํ้าอยูบ่ริเวณท่ีเหมาะสมในปริมาณ 
พอดี  หากร่างกายขาดโปรตีนก็อาจเกิดอาการบวมในบริเวณต่าง ไ ของร่างกายได ้

                            2.3  ส่วนหน่ึงนาํไปสร้างเป็นฮอร์โมน  เอนไซม์  สารภูมิคุม้กนั  และโปรตีนท่ีทาํ
หนา้ท่ีต่าง ไ และมีส่วนทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาต่าง ไ ในร่างกาย 

                            2.4  ช่วยในการรักษาสมดุลของความเป็นกรด-ด่าง หรือ ค่าพีเอช (pH) ของ            
ร่างกายใหค้งท่ี  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการทาํงานทุกส่วนของร่างกาย 

                          2.5  ให้พลงังาน 4 กิโลแคลอรีต่อกรัม  อย่างไรก็ตามถา้ร่างกายได้พลงังานจาก
คาร์โบไฮเดรตและไขมนัเพียงพอ  ร่างกายก็จะสงวนโปรตีนไวใ้ชใ้นหนา้ท่ีอ่ืน ไ  
 

ไขมัน (Lipid) 
สารอาหารไขมนัเป็นสารอาหารท่ีให้พลงังานสูงท่ีสุด คือ ประมาณ  9 กิโลแคลอรีต่อกรัม   

สารอาหารไขมนัเป็นส่วนประกอบของอวยัวะของร่างกาย  โดยเฉพาะเน้ือประสาทและสมอง  
ร่างกายเก็บสารน้ีสะสมไวเ้พื่อเป็นเสบียง  โดยเก็บไวใ้ตผ้ิวหนังซ่ึงทาํหน้าท่ีให้ความอบอุ่นแก่
ร่างกายและยงัทาํหนา้ท่ีลาํเลียงไวตามิน เอ ดี อี เค ท่ีละลายในไขมนัดว้ย  ร่างกายตอ้งการไขมนัร้อย
ละ 25 – 30 ของพลงังานทั้งหมดต่อวนั ในปัจจุบนัมีคนสนใจศึกษาความรู้เก่ียวกบัไขมนัมากข้ึน 
เน่ืองจากการสะสมของไขมนับางชนิดในร่างกายมีส่วนทาํให้อตัราการตายสูงข้ึน  ในภาวะท่ี
ร่างกายมีไขมนัเกินตอ้งการก็จะไปสะสมอยู่ตามใตผ้ิวหนงัท่ีบริเวณหน้าทอ้งและส่วนต่างไ ของ
ร่างกายรวมทั้งผนงัหลอดเลือดซ่ึงทาํใหเ้กิดโรคหวัใจและหลอดเลือดตามมา 

โมเลกุลของไขมนัประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ กรดไขมนั (Fatty  acids)  และกลีเซอรอล 
(Glycerol)  เม่ือสารอาหารไขมนัเขา้สู่ร่างกายแลว้ตอ้งถูกสลายหรือยอ่ยเป็นกรดไขมนัและกลีเซ
อรอลเสียก่อน  ร่างกายจึงจะนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป แหล่งกาํเนิดของสารอาหารไขมนัท่ีมีอยูใ่น
ธรรมชาติ มี 2 แหล่ง คือ ไขมนัจากสัตว ์ เช่น  นํ้ ามนัหมู  เนยเหลว  ไข่  ครีม  นํ้ ามนัจากปลา  ฯลฯ 
และไขมนัจากพืช  เช่น  นํ้ามนัมะพร้าว  นํ้ามนัถัว่  งา  รําขา้ว  ขา้วโพด  ฯลฯ 
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ไขมนัมีหนา้ท่ีสําคญัในร่างกาย 3 ประการ คือ ให้พลงังานแก่ร่างกาย เป็นโครงสร้างของ
ส่วนต่าง ไ ของร่างกาย และมีหนา้ท่ีเฉพาะของไขมนัหรือกรดไขมนัแต่ละชนิด 

1.  ประเภทของไขมัน 
1.1  แบ่งตามลกัษณะของกรดไขมนัอิสระ (Free Fatty  Acid) ท่ีเป็นส่วนประกอบ

พื้นฐานของไขมนั แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
  1.1.1  กรดไขมนัชนิดอ่ิมตวั (Saturated  Fatty  Acids)  คือ  กรดไขมนัท่ีไม่
สามารถรวมกบัสารอ่ืน ไ ได ้มีคุณสมบติัแข็งตวัง่าย ไม่เหม็นหืน ถา้กินมาก ไ จะเก็บสะสมไวใ้น
ร่างกายทาํให้อว้นข้ึนหรืออาจจะเกิดภาวะเส้นเลือดแข็งตวั (Atherosclerosis) เน่ืองจากมีไขมนั
จาํนวนมากไปจบัท่ีผนงัหลอดเลือดทาํให้หลอดเลือดแข็งข้ึนและแคบลง กรดไขมนัชนิดน้ีมีมากใน
นํ้ามนัจากสัตวทุ์กชนิด และนํ้ามนัมะพร้าว  
  1.1.2  กรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวั (Unsaturated  Fatty  Acids)  คือ  กรดไขมนัท่ี
สามารถรวมตวักบัสารอ่ืน ไ ได ้มีคุณสมบติัแข็งตวัยาก ยอ่ยง่าย มีจุดหลอมเหลวตํ่าทาํให้ไม่จบัตวั
กนัเป็นกอ้นจึงไม่เกาะผนงัหลอดเลือดและไม่ทาํให้หลอดเลือดอุดตนั      กรดไขมนัชนิดน้ีมีอยูใ่น
นํ้ามนัพืชชนิดต่าง ไ  ยกเวน้ นํ้ามนัมะพร้าว 

  ไขมนัและนํ้ ามนัต่างไ ล้วนมีกรดไขมนัหลายชนิดผสมกันอยู่ โดยทัว่ไปแล้ว
ไขมนัสัตวแ์ละไขมนัจากเนยมีกรดไขมนัชนิดอ่ิมตวัมากกวา่ ส่วนไขมนัท่ีเป็นนํ้ ามนั เช่น นํ้ ามนัพืช
และนํ้ ามนัปลาจะมีกรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวัมากกว่า ไขมนัอ่ิมตวัจะทาํให้ระดบัโคเลสเตอรอลใน
เลือดเพิ่มข้ึนซ่ึงอาจมีผลต่อหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต โดยเฉพาะไขมนัท่ีเรียกว่า แอลดีแอล 
(Low density llipoprotein, LDL) ซ่ึงเป็นชนิดท่ีมีอนัตรายต่อสุขภาพ ส่วนไขมนัไม่อ่ิมตวัจะช่วยลด
โคเลสเตอรอลได ้
  นักโภชนาการแนะนาํว่า เราควรบริโภคกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัเชิงซ้อนจากไขมนั
หรือนํ้ ามนัปลาในสัดส่วนท่ีมากกว่าจากอาหารประเภทอ่ืนไ ไขมนัหรือนํ้ ามนัจากปลาเป็นแหล่ง
สําคญัของกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัเชิงซ้อน 2 ชนิดซ่ึงอยูใ่นตระกูลโอเมกา้ 3 ซ่ึงเช่ือกนัวา่กรดไขมนั
ดงักล่าวสามารถป้องกนัโรคหวัใจและบรรเทาโรคอกัเสบบางอยา่งได ้เช่น โรคขอ้อกัเสบรูมาตอยด ์
ปลาท่ีมีนํ้ ามนัมาก ไดแ้ก่ ปลาช่อน ปลาจะระเม็ด ปลาสําลี ปลาดุก และปลาท่ีมาจาก ต่างประเทศ 
เช่น ปลาแฮร่ิง ปลาแมกเคอเรล ส่วนอาหารประเภทอ่ืนไ ท่ีมีไขมนัไม่อ่ิมตวัเชิงซ้อน ได้แก่ ถัว่
เปลือกแขง็ เมล็ดพืช เน้ือไม่ติดมนัและผกัใบเขียว 
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วติามิน  (Vitamin) 
 วติามิน  หมายถึง  สารอาหารท่ีมีความจาํเป็นสําหรับชีวิตในปริมาณเพียงเล็กนอ้ย หากขาด
หรือเกินจากปกติก็จะทาํให้การทาํงานตามหนา้ท่ีต่าง ไ ของร่างกายผิดปกติได ้  หนา้ท่ีของวิตามิน 
คือ เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์เป็นตวัเร่งกระบวนการเปล่ียนแปลงต่างไ ในร่างกาย และ
ควบคุมการเผาผลาญอาหารทาํใหร่้างกายและอวยัวะต่างไ ใชส้ารอาหารอ่ืน ไ ให้เป็นไปตามท่ีควร
และเป็นประโยชน์เตม็ท่ี 

1.  ประเภทของวติามิน 
     วติามินแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม คือ 
      1.1  วิตามินท่ีละลายในนํ้ า    ไดแ้ก่  วิตามิน บี 8 ชนิด และวิตามิน ซี วิตามินกลุ่มน้ี

ละลายนํ้ าได ้ถูกทาํลายไดง่้ายจากการละลายนํ้ าและความร้อนและไม่สะสมไวใ้นร่างกาย (ยกเวน้
วิตามิน บี12) เม่ือเพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย ส่วนท่ีเกินก็จะถูกขบัออกมากบัปัสสาวะ
และไม่มีการแพห้รือเป็นอนัตรายต่อร่างกาย วิตามินกลุ่มน้ีทาํหนา้ท่ีเป็นโคแฟ็กเตอร์ท่ีช่วยในการ
สร้างดีเอน็เอ อาร์เอน็เอ  และพลงังาน 

       1.2  วิตามินท่ีละลายในไขมนั  ไดแ้ก่  วิตามิน  เอ  ดี  อี  และเค คุณสมบติัของวิตามิน
พวกน้ี  คือ  ไม่ละลายในนํ้า  แต่ละลายในนํ้ามนั  ลกัษณะคงทน  ร่างกายมีการสะสมไวท่ี้ตบั  มีการ
ขบัออกทางอุจจาระน้อย มีการแพเ้ม่ือร่างกายได้รับมากเกินความต้องการ ถ้าสะสมไวม้ากใน
ร่างกายจะเกิดเป็นพิษ ถา้ไดรั้บมากเกินไปอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพได ้กลุ่มน้ีไม่มีหนา้ท่ีเป็นโค
เอนไซมแ์ต่สามารถรวมเป็นไลโปโปรตีนแลว้ผ่านผนงัเซลล์และยงัมีหน้าท่ีช่วยควบคุมการสร้าง
โปรตีนบางชนิด การขาดวิตามินกลุ่มน้ีอาจจะเน่ืองมาจากความบกพร่องในการดูดซึมท่ีบริเวณ
ลาํไส้  อนัเน่ืองมาจากโรคของตบัอ่อน  โรคตบัและถุงนํ้าดีหรือโรคของลาํไส้    

2.  วติามินชนิดต่างๆ  

ตารางที ่ 5.2 แหล่งอาหารท่ีใหว้ติามินและผลท่ีเกิดจากการขาดวติามิน 
 
ช่ือวติามิน แหล่งทีพ่บ  ผลของการขาดวติามิน 

ไวตามินทีล่ะลายในไขมัน 
A นํ้ามนัตบัปลา อาหารจาํพวก

ตบั ไข่ นม เนย ผกัและผลไมท่ี้
มีสีเขียวและสีเหลือง  

ไม่เจริญเติบโต เกิดโรคเก่ียวกับตาอาจบอดได้
ผิวหนงัแห้ง เป็นโรคติดเช้ือประเภทไขห้วดั ปอด
บวม ทอ้งเสียไดง่้าย โรคผวิหนงัหลายชนิด 
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ช่ือวติามิน แหล่งทีพ่บ  ผลของการขาดวติามิน 

E เมล็ดขา้วต่าง ไ ผกัสีเขียว  ในสัตวท์ดลองแทง้ลูก เป็นหมนั ทาํให้กลา้มเน้ือ 
ลีบ เกิดโรคโลหิตจางบางชนิด 

K ผกัสีเขียวและไข่แดง สร้างได้
ในร่างกายโดยแบคทีเรียบาง
ชนิดในลาํไส้  

เลือดออกง่ายและเลือดไม่แขง็ตวั 

ไวตามินทีล่ะลายในน า้ 
B1 เน้ือหมู ยีสต์ ถัว่ ตบั ไข่ ขา้ว

ซอ้มมือ  
โรคเหน็บชา เบ่ืออาหาร อ่อนเพลีย 

B2 เน้ือหมู ยสีต ์ถัว่ ตบั ไข่ นม  เป็นโรคปากนกกระจอก ล้ินอกัเสบ ผวิหนงัแหง้ 
B3 

(ไนอาซิน) 
เน้ือหมู ยสีต ์ถัว่ ตบั ไข่ นม  เบ่ืออาหาร คล่ืนไส้ อาเจียน ผิวหนงัตกกระ เป็น

แผลบริเวณท่ีถูกแดด ประสาทเส่ือม 
B6 เน้ือสัตว ์ ตบั ผกั ถัว่ ขา้วซ้อม

มือ  
เบ่ืออาหาร ผิวหนงัเป็นแผล มีอาการทางประสาท 
อ่อนเพลีย โลหิตจาง 

B12 ตบัไก่ เน้ือปลา สังเคราะห์ได้
ในลาํไส้ เล็กของคน 

โลหิตจาง ประสาทเส่ือม 

C ผลไม ้ผกั เช่น มะขามป้อม ส้ม 
ฝร่ัง มะเขือเทศ คะนา้ 
กะหลํ่าปลี เป็นตน้  

โรคลกัปิดลกัเปิด เส้นเลือดฝอยแตกง่าย 

ท่ีมา : องอาจ ศิลานอ้ย (2553)  

เกลอืแร่  (Minerals) 
 เม่ืออาหารถูกเผาผลาญในร่างกาย ส่วนท่ีเหลืออยูก่็คือพวกเกลือแร่ต่าง ไ ร่างกายมีเกลือแร่
อยู่ 4 %ของนํ้ าหนักร่างกายทั้ งหมด เกลือแร่ไม่ได้ให้พลังงานความร้อนแก่ร่างกายเหมือน
คาร์โบไฮเดรต  โปรตีน  และไขมนั  แต่เกลือแร่ทุกชนิดมีความจาํเป็นต่อร่างกายซ่ึงร่างกายจะขาด
เสียมิได ้นอกจากสารอาหารท่ีให้พลงังานและไวตามินต่าง ไ แลว้  ร่างกายยงัจาํเป็นตอ้งไดรั้บแร่
ธาตุอีกมากมาย  เพื่อใหก้ารทาํงานของส่วนต่าง ไ ของร่างกายเป็นปกติ 
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ตารางที ่5.3 บทบาทของเกลือแร่ท่ีสาํคญับางชนิด 
 

เกลอืแร่  แหล่งทีพ่บ  บทบาท 
โซเดียม  เกลือแกง อาหารทะเล นม ไข่ 

ผกัใบเขียว  
ควบคุมการทาํงานของกลา้มเน้ือในการยดื
และหดตวั ควบคุมการทาํงานของระบบ
ประสาท ควบคุมสมดุลออสโมซิส 
ควบคุมสมดุลกรดเบส 

โพแทสเซียม  พบในอาหารทัว่ ไไป เช่น 
เน้ือสัตว ์ไข่ นม ผกัใบเขียว  

ค ว บ คุ ม ก า ร ทํา ง า น ข อ ง ก ล้ า ม เ น้ื อ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลา้มเน้ือหวัใจ ควบคุม
การทาํงานของ ระบบประสาทควบคุม
สมดุลออสโมซิส ควบคุมสมดุลกรดเบส 

แคลเซียม  นมสด ไข่ เนย ผลิตภณัฑ์อ่ืน 
ไ หางนม กุง้ฝอย ปลาไส้ตนั 
หวัปลาทู ตาํลึง คะนา้ 

ช่วยในการสร้างกระดูกและฟัน ช่วยทาํให้
เลือดแขง็ตวั 

ฟอสฟอรัส  พบในอาหารประเภทเดียวกบั
ท่ีพบ ในแคลเซียม 

ช่วยในการสร้างฟันและกระดูก 

เหล็ก  ในเลือด ตบั เน้ือสัตว ์ไข่แดง 
เคร่ืองในสัตว์ กระเทียม ผกั
โขม กุยช่าย  

เป็นส่วนประกอบสาํคญัของสาร
เฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ถา้ขาดจะทาํ
ใหเ้ป็นโรคโลหิตจาง 

ไอโอดีน  อาหารทะเล  เกลือเสริม
ไอโอดีน  

ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต ป้องกนัโรค 
คอพอก  

 ท่ีมา : องอาจ ศิลานอ้ย (2553)  
 

น า้  (Water) 
 นํ้ าเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัของร่างกาย มีอยู่ประมาณร้อยละ  50-60 ของนํ้ าหนกัตวั   
ถึงแมน้ํ้าจะไม่ใหพ้ลงังานแก่ร่างกาย   

1.  ความสาํคญัของนํ้า นํ้าเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัของหลายขบวนการ ไดแ้ก่ 
    1.1  เป็นตวัการท่ีสาํคญัมากสาํหรับการเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีของสารอาหารชนิดต่างไ 

     1.2  เป็นตวัทาํใหเ้กิดการขนส่งสารอาหารต่างไในร่างกาย 
    1.3  ทาํหนา้ท่ีขบัถ่ายส่ิงท่ีร่างกายไม่ตอ้งการออกจากร่างกายได ้
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    1.4  นํ้าถูกขบัออกจากร่างกายทางปัสสาวะ อุจจาระ เหง่ือ และการหายใจ 
          1.5  ทาํหนา้ท่ีรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อยูต่ามปกติไดอุ้ณหภูมิของอากาศ ภาวะการ
ออกกาํลงักาย การมีไข ้การอาเจียน รวมทั้งการเสียเลือด จะส่งผลให้มีการสูญเสียนํ้ าออกจาก
ร่างกายจาํเป็นตอ้งมีการชดเชย ถา้ปริมาณนํ้ าท่ีร่างกายขบัออกมากกวา่ปริมาณของนํ้ าท่ีร่างกาย
ไดรั้บจะเกิดภาวะขาดนํ้ าทาํให้กลไกต่างไของร่างกายไม่สามารถทาํงานได ้ระบบหมุนเวียน
โลหิตจะลม้เหลว ทาํใหถึ้งแก่ชีวติได ้

    1.6  นํ้ ารักษาสมดุลของกรด-ด่าง รวมทั้งความเขม้ขน้ของนํ้ าในร่างกายให้เหมาะสมกบั
การดาํรงชีวติ 

2.  สมดุลของนํ้าในร่างกาย เน่ืองจากนํ้ามีความสาํคญัต่อการมีชีวติอยูเ่ป็นอยา่งมาก ร่างกาย
จึงตอ้งมีกลไกท่ีค่อนขา้งละเอียดอ่อนในการควบคุมสมดุลของนํ้ าอยู่เสมอ ตามปกติปริมาณนํ้ าท่ี
เขา้-ออกร่างกายแต่ละวนั ดงัน้ี 
                     2.1  ปริมาณนํ้าท่ีร่างกายขบัออก ใน 1 วนั 
  2.1.1  ปัสสาวะ     ประมาณ  1,400  มิลลิลิตร 

2.1.2  ทางปอดและผวิหนงั   ประมาณ  900  มิลลิลิตร 
               2.1.3  ทางอุจจาระ     ประมาณ  200  มิลลิลิตร 
      2.2  ปริมาณนํ้าท่ีร่างกายไดรั้บใน 1 วนั 
              2.2.1  นํ้าด่ืม      ประมาณ  1,200  มิลลิลิตร 
              2.2.2  นํ้าในอาหาร                ประมาณ  1,000  มิลลิลิตร 
               2.2.3  นํ้าจากการเผาผลาญอาหารหรือปฏิกิริยาเคมีในร่างกาย ประมาณ 

300  มิลลิลิตร  (พิภพ จิรภิญโญ, 2538) 

ฉลากโภชนาการ (Nutrition Information) 
 ฉลากโภชนาการ หมายถึง ส่ิงท่ีช่วยใหผู้บ้ริโภคทราบถึงขอ้มูลรายละเอียดต่างไท่ีติดมากบั
ภาชนะบรรจุอาหารเพื่อนาํไปใช้พิจารณาในการตดัสินใจเลือกซ้ือและเลือกบริโภคอาหารให้ได้
ปริมาณท่ีเหมาะสมตามความตอ้งการของร่างกายหรือตามคาํแนะนะของกระทรวงสาธารณสุข 
(สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา,2541) 

ประโยชน์ของฉลากโภชนาการ 
ฉลากโภชนาการเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิง่เพราะจะช่วยใหผู้ป้ริโภค 

 1.   เลือกซ้ืออาหารและเลือกบริโภคใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ หรือภาวะทาโภชนาการ
ของตนได ้เช่น เลือกอาหารท่ีระบุวา่มีโคเลสเตอรอลตํ่า หรือ มีโซเดียมตํ่า 
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 2.   เปรียบเทียบเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารชนิดเดียวกนั โดยเลือกท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ
ดีกวา่ได ้
 3.  ในอนาคต เม่ือผูบ้ริโภคสนใจ ตอ้งการขอ้มูลโภชนาการของอาหาร ผูผ้ลิตก็จะแข่งขนั
กนัผลิตอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกวา่ แทนการแข่งขนักนัในเร่ืองหีบห่อ สี หรือส่ิงจูงใจ
ภายนอกอ่ืนไ 

การแสดงฉลากโภชนาการ 
 การแสดงขอ้มูลโภชนาการบนฉลาก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน (สาํนกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา,2541) ดงัน้ี 

1.  ขอ้มูลท่ีบงัคบั คือขอ้มูลสารอาหารท่ีมีความสาํคญัหลกัสาํหรับคนไทย ไดแ้ก่ 
      1.1  ปริมาณพลงังานทั้งหมด และปริมาณพลงังานท่ีไดจ้ากไขมนั 
 1.2  คาร์โบไฮเดรต ไขมนั โปรตีน ซ่ึงเป็นสารอาหารท่ีใหพ้ลงังาน 
       1.3  วิตามิน เกลือแร่ โดยเฉพาะท่ีสําคญัสําหรับภาวะโภชนาการของคนไทยปัจจุบนั 
คือ วติามินเอ วติามินบี1 วติามินบี2 แคลเซียม เหล็ก 
       1.4  สารอาหารท่ีตอ้งระวงัไม่ให้กินมากเกินไป ไดแ้ก่ โคเลสเตอรอล โซเดียม ไขมนั
อ่ิมตวัและนํ้าตาล 
       1.5  สารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหาร ไดแ้ก่ ใยอาหาร นอกจากนั้น
ยงับงัคบัเพิ่มเติมในกรณีต่อไปน้ีดว้ยคือ 
       1.6  สารอาหารท่ีมีการเติมลงในอาหาร (Fortification/Nutrification) 
     1.7  สารอาหารท่ีมีการกล่าวอา้ง เช่น หากระบุวา่ “มีไอโอดีน” ไอโอดีนก็จะกลายเป็น
สารอาหารท่ีบงัคบัใหแ้สดงในกรอบขอ้มูลโภชนาการดว้ย 
 2. ขอ้มูลท่ีไม่บงัคบั เช่น วิตามินเกลือแร่อ่ืนไ ก็สามารถใส่ในฉลากได ้แต่ตอ้งระบุต่อทา้ย
จาก เหล็ก และเรียงจากมากไปหานอ้ย 

  รูปแบบมาตรฐานขอฉลากโภชนาการมี 2 รูปแบบ คือ  
   1.  ฉลากโภชนาการแบบเต็ม แสดงชนิดและปริมาณสารอาหารท่ีสาํคญัท่ีควรทราบ 15 
รายการ  
   2.  ฉลากโภชนาการแบบยอ่ ใชใ้นกรณีมีสารอาหาร 8 รายการ จากท่ี 15 รายการนัน่มีนอ้ย
มากจนถือวา่เป็นศูนย ์จึงไม่มีความจาํเป็นตอ้งแสดงใหเ้ตม็รูปแบ 
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ตารางที ่5.4 สารอาหารท่ีบงัคบั 

สารอาหารบงัคบั 
ในกรอบขอ้มูลโภชนาการแบบเต็ม มี 15 ตวั  

สารอาหารบงัคบั 
ในกรอบขอ้มูลโภชนาการแบบย่อ มี 6 ตวั  

พลงังานทั้งหมด พลงังานจากไขมนั 
ไขมนัทั้งหมด 
ไขมนัอ่ิมตวั 
โคเลสเตอรอล 
โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 
ใยอาหาร 
นํ้าตาล 
โซเดียม 
วติามินเอ วิตามินบี 1 วติามินบี 2 แคลเซียม เหล็ก 

พลงังานทั้งหมด 
ไขมนัทั้งหมด 
 
 
โปรตีน 
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 
 
นํ้าตาล 
โซเดียม 

(ท่ีมา : หทัยา กองจนัทึก ,2543) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที ่5.2 ฉลากโภชนาการแบบเตม็ 

(ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก http://www.centrallabthai.com/web/th/main/content.) 
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ภาพที ่5.3 ฉลากโภชนาการแบบยอ่ 
(ท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก http://www.centrallabthai.com/web/th/main/content.) 
 

การอ่านฉลากโภชนาการ 
1. หน่ึงหน่วยบริโภค หมายถึง  ปริมาณการกินหรือด่ืมต่อคร้ัง เช่น “หน่ึงหน่วยบริโภค: 1 

กล่อง (220 มิลลิลิตร)” หมายถึงบริโภคคร้ังละ 1 กล่อง หรือ 220 มิลลิลิตร แต่ถา้เขียนว่า “หน่ึง

หน่วยบริโภค : 5 ลูก (120 กรัม)” หมายความวา่ บริโภคคร้ังละ 5 ลูก 

2. จาํนวนหน่วยบริโภคต่อภาชนะบรรจุ หมายถึง ห่อน้ี ขวดน้ี หรือกล่องน้ี บริโภคไดก่ี้คร้ัง 
เช่น ถา้เขียนว่า “จาํนวนหน่วยบริโภคต่อกล่อง: 1” หมายความว่า สามารถบริโภคให้หมดกล่อง
ภายใน 1 คร้ัง แต่ถา้เขียนว่า “จาํนวนหน่วยบริโภคต่อกล่อง : 5”  หมายความว่า 1 กล่องสามารถ
บริโภคได ้5 คร้ัง 

3. คุณค่าทางโภชนาการต่อหน่ึงหน่วยบริโภค หมายถึง พลงังานและสารอาหารท่ีร่างกาย
จะได้รับเม่ือบริโภคตามปริมาณท่ีระบุต่อคร้ัง กล่าวคือ จะได้สารอาหารอะไรบ้างในปริมาณ
นํ้าหนกัจริงเท่าใดและปริมาณท่ีไดน้ี้คิดเป็นร้อยละเท่าไรของปริมาณท่ีควรไดรั้บต่อวนั 

4. ร้อยละของปริมาณท่ีแนะนาํต่อวนั หมายถึง สารอาหารท่ีไดรั้บจากการบริโภคแต่ละคร้ัง
นั้นคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของปริมาณสารอาหารท่ีแนะนาํให้บริโภคต่อวนั (Thai RDI) เช่น การ

ข้อมูลโภชนาการ 
หนึง่หนว่ยบริโภค        (…………….) 

จ านวนหนว่ยบริโภคตอ่ ............................ 

คุณค่าทางโภชนาการต่อหน่ึงหน่วยบริโภค 

พลงังานทัง้หมด.................กิโลแคลอรี 

ร้อยละของปริมาณที่แนะน าตอ่ตวั 

ไขมันทัง้หมด................ก                        ..........................% 

โปรตีน .......................ก 

คาร์โบไฮเดตรทัง้หมด..................ก 

 น า้ตาล.......................ก 

โซเดียม.......................มก 

* ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะน าให้บริโภคตอ่วนัส าหรับคนไทยตัง้แตอ่าย ุ6 ปี
ขึน้ไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลงังานวนัละ 2,000 กิโลแคลอรี 
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บริโภคหน่ึงคร้ังไดรั้บคาร์โบไฮเดรต 8 กรัม ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 3 ของปริมาณท่ีแนะนาํโดย Thai 
RDI ดงันั้นควรบริโภคคาร์โบไฮเดรตจากอาหารอ่ืนไ อีกประมาณ 97% 

5. Thai Recommended Daily Intakes หรือ Thai RDI หมายถึง ปริมาณสารอาหารท่ีแนะนาํ
ใหบ้ริโภคต่อวนั สาํหรับคนไทยอายุ 6 ปีข้ึนไป โดยคิดจากความตอ้งการพลงังานวนัละ 2,000 กิโล
แคลอรี ตวัอยา่งเช่น วนัหน่ึงไ ควรไดรั้บคาร์โบไฮเดรตประมาณ 300 กรัม ไขมนันอ้ยกวา่ 65 กรัม 
เป็นตน้ 

ฉลากโภชนาการ มีขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ทาํให้สามารถเลือกบริโภคอาหารสําเร็จรูป หรือ 
ก่ึงสาํเร็จรูปท่ีมีปริมาณคุณค่าสารอาหารตรงตามความตอ้งการของร่างกายไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงันั้น 
ผูบ้ริโภคจึงไม่ควรละเลยหรือมองข้ามฉลากโภชนาการ การอ่านข้อมูลโภชนาการบนฉลาก
ผลิตภณัฑอ์าหารก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือ จะทาํใหซ้ื้อผลิตภณัฑอ์าหารตามท่ีตอ้งการได ้
 
การประเมินภาวะโภชนาการ 
 
 การประเมินภาวะโภชนาการ หมายถึง การประเมินภาวะสมดุลของสารอาหารในร่างกาย
โดยการใช้เคร่ืองมือตรวจหรือวดัส่วนต่างไ ของร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบติัการ เช่น ตรวจ
เลือด รวมถึงการประเมินทางออ้ม เช่น การสาํรวจแหล่งอาหารของบุคคลท่ีตอ้งการประเมิน เป็นตน้ 
ทั้งน้ีมีวตัถุประสงค์คือเพื่อให้ได้ทราบว่า บุคคลนั้นอยู่ในภาวะขาดสารอาหาร (ทุพโภชนาการ) 
หรือภาวะมีสารอาหารบางอยา่งเกินหรือกาํลงัอยู่ในลกัษณะท่ีพอดี และเน่ืองจากในสภาพปัจจุบนั 
พบวา่ภาวะอว้น เป็นภาวะท่ีพบมากข้ึนเร่ือยไ ในประชากรไทยแทบทุกกลุ่ม ในท่ีน้ีจึงขอมุ่งเนน้การ
ประเมินภาวะอว้นเป็นหลกั 

1. ภาวะอ้วน (Obesity) 
       ภาวะอว้น  คือ ภาวะท่ีมีไขมนัสะสมในส่วนต่างไของร่างกายมากกวา่ปกติ เช่น  ใต้

ผิวหนงับริเวณพุงหรือในช่องทอ้ง เป็นตน้ ความอว้นส่งผลชดัเจนต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ 
และนาํมาดว้ยโรคเร้ือรังต่างไ เช่น ขอ้เข่าเส่ือม ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน ไขมนัในเลือดสูงและ
โรคซึมเศร้า เป็นตน้ 

       อยา่งไรก็ตามก่อนท่ีบุคคลจะลดความอว้นโดยวธีิการใดนั้น  ส่ิงแรกสุดท่ีควรคาํนึง คือ  
การตดัสินวา่อว้นหรือไม่  อว้นขนาดไหน  และเกิดปัญหากบัสุขภาพหรือยงั เพราะบางคนจะมอง
ตนเองอว้นเกินไปตลอดเวลาหรือกลวัอว้นเป็นอยา่งมากจนไม่กลา้กินอะไรและในท่ีสุดก็เกิดปัญหา
ต่อสุขภาพ  ในทางตรงกนัขา้ม บางคนไม่สนใจหุ่นหรือรูปร่างของตนเอง  ปล่อยปละละเลยจน
นํ้าหนกัมากเกินขนาดและส่งผลต่อสุขภาพเช่นกนั 
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        1.1  การประเมินภาวะอว้น  การมองดูจากรูปร่างและสัดส่วนภายนอกเป็นการ

ประเมินอยา่งง่ายและไม่ค่อยผดิพลาดแต่ก็ยงัข้ึนอยูก่บัทศันคติของผูป้ระเมินเป็นหลกั ดงันั้นจึงควร
มีการวดัท่ีเป็นมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ  เกณฑ์ท่ีนิยมใช้เพื่อกาํหนดว่าเป็นโรคอว้นหรือไม่ มี
ดงัน้ี 
                1.1.1  สูตรความสูงลบด้วยค่าคงท่ี  เป็นสูตรท่ีคาํนวณได้ง่าย จึงมีผูนิ้ยมใช้
ค่อนขา้งมาก สูตรน้ี  (ศูนยม์ะเร็งลพบุรี, มปป) คือ       
                   นํ้าหนกัท่ีควรเป็น  = [ความสูง(เซนติเมตร)–100]–10% [ความสูง(เซนติเมตร)–100]5                      
                  เช่น  ชายคนหน่ึงสูง 170 เซนติเมตร จะคาํนวณ ดงัน้ี 

          นํ้าหนกัท่ีควรเป็น   =  [(170–100)–10 % (170–100)] 5  
       =  [70 – 10 X 70]   5 
                       100  
      =  [70 – 7]  5 
       =  63  5 
             นํ้าหนกัท่ีควรเป็นของชายคนน้ี ควรอยูใ่นช่วง   58 – 68  กิโลกรัม  

                  ผลลพัธ์ท่ีได ้คือ นํ้าหนกัท่ีพอดีกบับุคคลนั้น แต่ปรากฏวา่สูตรน้ีใชไ้ดก้บัคนท่ีมี
โครงร่างปานกลางเท่านั้น  ถา้เป็นคนโครงร่างเล็ก หากใช้สูตรน้ี  นํ้ าหนกัท่ีคาํนวณพอดีดงักล่าว
กลบัจะมองเห็นเป็นคนทว้มและในทางตรงกนัขา้ม ถา้เป็นคนโครงสร้างใหญ่ ผลลพัธ์ของนํ้ าหนกั
ท่ีไดก้ลบัจะดูเป็นรูปร่างผอมไป  

             1.1.2  การประเมินภาวะอว้นโดยใชด้ชันีมวลกาย (Body mass index - BMI)  เป็น
วิธีหน่ึงของการประเมินปริมาณไขมนัในร่างกายท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไปเพื่อประเมินภาวะอว้นผอมใน
บุคคลอายตุั้ง  20  ปีข้ึนไป  สูตรท่ีใชคื้อ 

ดชันีมวลกาย (BMI)  =   นํ้าหนกัตวั (กิโลกรัม) 
                   สูง (เมตร)2 

หน่วยของดชันีมวลกาย  คือ  กิโลกรัม/เมตร2 

              ยกตวัอยา่ง เช่น  หญิงคนหน่ึง  มีนํ้ าหนกั  52  กิโลกรัม  ส่วนสูง  165  เซนติเมตร  
จะคาํนวณค่าดชันีมวลกาย  ดงัน้ี 

ดชันีมวลกาย =     52 กก.    
               1.65 x 1.65 
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=    19.1  กก./ม2 
                สรุป  ดชันีมวลกายของหญิงคนน้ี คือ  19.1  กิโลกรัมต่อตารางเมตร  

        สําหรับเกณฑ์ตดัสินภาวะอว้นโดยใช้ดชันีมวลกายท่ีเสนอแนะให้ใชใ้นคนเอเชียนั้น
องคก์ารอนามยัโลกใชค้่าดชันีมวลกาย(BMI) > 25 กก./ม.2 

ตารางที5่.5 เกณฑก์ารประเมินนํ้าหนกัตวัโดยใชด้ชันีมวลกายสาํหรับผูใ้หญ่ชาวเอเชีย (WHO,2000) 

ภาวะ ดชันีมวลกาย(กก./ม.2) ความเส่ียงต่อการเกิดโรค 
นํ้าหนกัตํ่ากวา่เกณฑ ์
ปกติ 
นํ้าหนกัเกินมาตรฐาน 
โรคอว้นระดบั I 
โรคอว้นระดบั II 

< 18.5 
18.5-22.9 
23-24.9 
25-29.9 

> 30 

ตํ่า(แต่มีความเส่ียงต่อการเกิดปัญหา
สุขภาพอ่ืนไ) 
อยูใ่นระดบัปกติ 
มีความเส่ียงต่อการเกิดโรคอว้น 
มีความเส่ียงต่อการเกิดโรคอว้นปานกลาง 
มีความเส่ียงต่อการเกิดโรคอว้นรุนแรง 

(ท่ีมา : ดดัแปลงจาก http://siamhealth.nt/calculator/bmi.htm, 2548) 
 
ตารางที ่ 5.6 โรคแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึน  ณ  ระดบัความอว้นต่าง ไ  

ดัชนีมวลกาย โรคแทรกซ้อน 

<18.5 ผอมเกินไป 
21-22 นํ้าหนกัเหมาะสม 
>22 เส่ียงต่อการเป็นโรคเบาหวาน  3  เท่า 
>23 อตัราการตายจากโรคหวัใจเพิ่มข้ึน 
25 อตัราการเกิดโรคเบาหวานเพิ่มข้ึน 8 เท่า เกิดโรคหวัใจเพิ่มข้ึน 2  เท่า 
30 อตัราการเกิดโรคเบาหวานเพิ่มข้ึน   40  เท่า 
>32 สาเหตุการตายเพิ่มข้ึนเท่าตวั 
>40 ไม่สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

(ท่ีมา : ดดัแปลงจาก http://siamhealth.nt/calculator/bmi.htm, 2548) 
 
 

http://siamhealth.nt/calculator/bmi.htm
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             1.1.3  การประเมินภาวะอว้นโดยวิธีการวดัเส้นรอบเอว (Waist  circumferences)
การวดัเส้นรอบเอวจะมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณไขมนัท่ีเกาะอยูใ่นอวยัวะในช่องทอ้ง  ซ่ึงหากมีมาก
จะพบวา่มีความเส่ียงต่อการเกิดโรคมากกวา่ไขมนัท่ีอยูต่ามแขนขา  ดงันั้น  หากผูใ้ดมีดชันีมวลกาย
ค่อนขา้งมากแต่เส้นรอบเอวไม่เกินปกติมากเกินไป  จะมีความเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 
เบาหวานหรือไขมนัในเลือดสูงนอ้ยลง (ตารางท่ี 1.3) ในทางตรงกนัขา้ม บุคคลท่ีอว้นในลกัษณะ
อว้นตรงกลางหรือลงพุงมากไ ก็จะมีความเส่ียงต่อโรคต่างไ สูง สําหรับคนทางยุโรป  ค่ารอบเอวท่ี
มีความเส่ียงต่อโรคดงักล่าว คือ เพศชายท่ีมีเส้นรอบเอวมากกว่า 40 น้ิว  หรือ  102  เซนติเมตร     
และในเพศหญิงมีเส้นรอบเอวมากกวา่  35  น้ิวหรือ  88  เซนติเมตร สําหรับคนในประเทศทางเอเชีย  
ค่ารอบเอวท่ีมีความเส่ียงต่อโรคในชาย  คือ  มากกว่า  90  เซนติเมตร  และในหญิงมากกว่า             
80  เซนติเมตร  
 

ภาพที ่ 5.4 รูปร่างของคนท่ีมีค่าดชันีมวลกายต่างไ 
(ท่ีมา :  ดดัแปลงมาจาก Kastenmayer. http://www. Ruth.net/nutrition/module.html, 2005) 
    

     17            21          23.5          24.5           26.5          31.5             37                       17            21          23.5          24.5           26.5          31.5             37                       17            21          23.5          24.5           26.5          31.5             37                       17            21          23.5          24.5           26.5          31.5             37                  

ผูห้ญงิ 

ผูช้าย 

         17            18           20          22.5          24                32                 35 

 

http://www/


-144- 
 

                   การวดัเส้นรอบเอวท่ีถูกตอ้ง  ผูถู้กวดัตอ้งอยูใ่นท่ายืน  เทา้แยกจากกนัประมาณ 
25-30 เซนติเมตร วดับริเวณก่ึงกลางระหว่างกระดูกสะโพกส่วนบนสุดและขอบล่างของกระดูก
ซ่ีโครง  โดยใหเ้ส้นท่ีวดัขนานกบัพื้น ผูว้ดัตอ้งนัง่ขา้ง ไ และวดัขณะหายใจออกเท่านั้น 

              1.1.4  วธีิอ่ืนไ  การวดัอาจทาํไดด้ว้ยวธีิการง่ายไ ดว้ยตนเอง ดงัน้ี 
                       1)  ยืนข้ึนในท่าตรง แลว้เหลือบตามองลงหวัแม่เทา้ตนเอง ถา้มองเห็นแต่
พุงหรือหนา้ทอ้งท่ียืน่ออกมา และไม่สามารถเห็นหวัแม่เทา้ของตนเองไดแ้สดงวา่เป็นคนอว้น 
                       2)  นอนหงายราบกบัพื้น แลว้ใชไ้มบ้รรทดัวางบนหนา้ทอ้ง ถา้ไมบ้รรทดั
ลอยอยูบ่นหนา้ทอ้ง ไม่แตะกบัส่วนอก แสดงวา่เป็นคนอว้น 
                                        3) โดยการยนืส่องกระจกเพื่อสํารวจไขมนับริเวณหนา้ทอ้ง และส่วนอ่ืนไ 
ของร่างกาย ถา้มีไขมนัเกาะอยูม่ากกวา่ปกติก็แสดงวา่เป็นคนอว้น 

    ในสมยัก่อนแพทยจ์ะรักษาโรคอว้นก็ต่อเม่ือโรคอว้นนั้นก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อน เช่น  
โรคหัวใจ  โรคเบาหวาน  โรคข้อเส่ือม  เป็นต้น  แต่ปัจจุบันแพทย์จะให้ความสนใจตั้ งแต่            
เร่ิมแรก  นัน่คือ  เม่ือนํ้าหนกัเร่ิมเพิ่มข้ึนมากกวา่ปกติ  โดยไม่รอจนกระทัง่เกิดโรคแทรกซอ้น 

          1.2  สาเหตุของความอว้น  มีหลายประการ  เช่น 
                            1.2.1  พนัธุกรรมเป็นสาเหตุท่ีสําคญัมากประการหน่ึง จนบางคร้ังพบวา่มีบาง

ครอบครัวทุกคนในครอบครัวอว้นเหมือนกนัหมด ทั้งไ ท่ีบางคนมีพฤติกรรมการกินและการออก
กาํลงักายท่ีแตกต่างกนั 

                    1.2.2  ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีปัจจยัสําคญัอยู ่2 ประการคือ พฤติกรรมการ
รับประทานอาหารและพฤติกรรมการใชพ้ลงังาน จากสภาพสังคมและวฒันธรรมการบริโภคท่ีทาํ
ให้ร่างกายได้รับอาหารมากเกินไป  สังคมท่ีเร่งรีบและการนิยมบริโภคอาหารเลียนแบบ
ชาวตะวนัตก เช่น อาหารจานด่วน (Fast food) ซ่ึงเต็มไปดว้ยสารอาหารไขมนัและคาร์โบไฮเดรต
รวมกบัโอกาสในออกกาํลงักายลดลงจึงทาํใหเ้กิดภาวะอว้นมากข้ึน 
                                 1.2.3  ผลจากการใช้ยาบางประเภทท่ีมีผลขา้งเคียงทาํให้อ้วนได ้เช่น  ยาตา้น
การซึมเศร้าบางตวั  เช่น  อะมิทริปทิลลีน (Amitryptylline)  หรือยารักษาโรคจิตบางชนิด  เช่น  คลอ
โพลมาซีน (Chlorpromazine)  ลิเทียม (Lithium)  หรือคอร์ติโคสเตอรอยด์ (Corti-costeroid) และ 
ไซโพลเฮปทาดีน (Cyproheptadine)  เป็นตน้ 
                          1.2.4  ภาวะผดิปกติในร่างกายหรือโรคบางชนิด  เช่น  โรคต่อมไธรอยดท์าํงาน 
นอ้ยกวา่ปกติ (Hypothyroidism)  ซ่ึงผูป่้วยจะมีการเผาผลาญอาหารท่ีผิดปกติไปทาํให้มีการสะสม 
ไขมนัในบริเวณใตผ้ิวหนงัมากข้ึน  หรือกลุ่มอาการคุชช่ิง (Cushing  syndrome)  ซ่ึงเกิดจาก
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ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตผิดปกติ ทําให้มีการกระจายตัวและการสะสมไขมันในร่างกาย  
เปล่ียนแปลงไป  เกิดเป็นลกัษณะพุงใหญ่หอ้ย  มีโหนกบริเวณตน้คอ  แต่แขนขาลีบ  เป็นตน้ 
        1.3.  หลกัการลดความอว้น     ถึงแมจ้ะมีผูน้าํเสนอสูตรในการลดความอว้นอยา่ง
มากมาย  แต่หลกัการสาํคญัในการลดความอว้นท่ีสาํคญัมีเพียง  2  ประการ คือ 
                               1.3.1 การควบคุมอาหารหรือการลดพลงังานท่ีร่างกายไดรั้บ  หลกัการน้ีใชไ้ดดี้
โดยเฉพาะกรณีท่ีความอว้นนั้นเกิดจากการกินอาหารมากเกินไป  แต่ไม่ควรลดอาหารมากเกินไปจน
ทาํให้นํ้ าหนกัลดเร็วเกินไป  เพราะอาจเกิดผลเสียต่อร่างกายได ้ การลดอาหารควรลดลงอย่างชา้ไ   
โดยนํ้ าหนกัท่ีลดในระยะเร่ิมตน้หกเดือนแรกไม่ควรเกินร้อยละ  5-10  ของนํ้ าหนกัตวั  เช่น  คนท่ี
หนกั  100  กิโลกรัม  ในหกเดือนแรก  ไม่ควรลดตํ่ากวา่  90  กิโลกรัม  แลว้รักษานํ้ าหนกัให้คงท่ี
ระยะหน่ึงเพื่อใหร่้างกายปรับตวัเขา้สู่สมดุลท่ีมีไขมนันอ้ยลงใหม่ แลว้จึงค่อย ไ ลดเพิ่มต่อไป 
                            วธีิการท่ีแนะนาํในการควบคุมอาหาร  คือ 

                            1)  หลีกเล่ียงอาหารท่ีมีไขมนัและนํ้ าตาลซ่ึงให้แคลอรีสูง  เช่น อาหาร
ประเภททอดหรือผดัท่ีใชน้ํ้ ามนัปริมาณมาก และมนัสัตว ์ เช่น  แคบหมู  แคบไก่ รวมทั้งไขมนัจาก
พืช  ไดแ้ก่  แกงกะทิต่างไ  ส่วนอาหารท่ีมีนํ้ าตาลมาก  ไดแ้ก่  อาหารหวานทุกชนิดผลไมร้สหวาน
จดั เช่น ทุเรียน เงาะ มะม่วงสุก  ควรกินใหน้อ้ยท่ีสุด 

              2)  กินผกัสดและผลไมท่ี้ไม่หวานจดั เช่น ฝร่ัง ชมพู ่ใหม้ากข้ึน  เพื่อใหไ้ด ้
กากใยอาหารท่ีช่วยระบบการขบัถ่าย  และช่วยใหอ่ิ้มทอ้งนานข้ึน 
               3)  หลีกเล่ียงขนมจุกจิกหรืออาหารวา่งระหวา่งม้ือเพื่อลดปริมาณแคลอรีท่ี
ร่างกายจะได้รับ โดยพยายามควบคุมปริมาณแคลอรีในแต่ละวนัไม่ให้เกินท่ีจาํเป็น  คือ  ผูช้าย
ประมาณ  1,500  กิโลแคลอรีต่อวนั  และผูห้ญิงประมาณ  1,000  กิโลแคลอรีต่อวนั 

                                    ส่ิงท่ีควรระมดัระวงัระหวา่งการควบคุมอาหาร คือ ควรดูแลใหไ้ดรั้บ 
อาหารแบบสมดุล คือ ไดรั้บสารอาหารครบทั้ง 5 ชนิด ในปริมาณดงัน้ี  โปรตีนประมาณร้อยละ  
25-30  คาร์โบไฮเดรตร้อยละ  40 และไขมนัร้อยละ  30  รวมทั้งแร่ธาตุต่าง ไ และไวตามินตาม
ความตอ้งการของร่างกาย  

                 1.3.2  เพิ่มการใชพ้ลงังาน  การใชพ้ลงังานเพิ่มข้ึนท่ีทาํไดง่้าย คือ  การออกกาํลงั
กาย ซ่ึงจะช่วยใหร่้างกายจะมีการเผาผลาญสารอาหารประเภทไขมนัท่ีสะสมอยูต่ามส่วนต่างไ ของ
ร่างกายทาํให้มีการนําไขมันออกมาใช้มากกว่าการสะสมและเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของ
กลา้มเน้ือข้ึนดว้ย  ดงันั้น  แมน้ํ้ าหนกัตวัจะลดลงไปไม่มากนกั  แต่ถา้ออกกาํลงักายเป็นประจาํจะมี
รูปร่างท่ีกระชบัสมส่วนมากข้ึน 
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                        การออกกาํลงักายท่ีใหผ้ลดีควรเป็นการออกกาํลงักายแบบแอโรบิก วิธีการ
ท่ีง่าย คือ  การวิง่เบา ไ หรือเดินเร็ว  โดยคนท่ีสุขภาพปกติใหอ้อกกาํลงักายต่อเน่ืองประมาณ  20-30  
นาที  ไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละ  3  คร้ัง    โดยระหว่างออกกาํลงักายควรรักษาระดบัชีพจรให้อยูใ่น
ระดบัเป้าหมาย  คือ ร้อยละ 70-80 ของชีพจรสูงสุด  โดยอตัราชีพจรสูงสุดคิดไดจ้าก  220-อายุเป็นปี  
สําหรับผูเ้ร่ิมออกกาํลงักายใหม่อาจจะใช้อตัราท่ีตํ่ากว่า  คือ  ให้หัวใจเตน้ระหว่างร้อยละ  50-60 
ของชีพจรสูงสุดก่อนก็ได ้ ก่อนท่ีจะค่อย ไ เพิ่มจนถึงชีพจรเป้าหมาย 

                         วิธีการออกกําลังกาย  จะเลือกวิธีไหนก็ได้ตามความเหมาะสมและ
ความชอบของแต่ละคน  ตั้งแต่การเดินเร็ว  จ๊อกก้ิง  กระโดดเชือก  วิ่งบนลู่วิ่ง   แต่ท่ีสําคญัคือ  ควร
ทาํอยา่งต่อเน่ืองและไม่หกัโหมเกินไป 

                          มีหลายคนท่ีพบวา่ ยิง่ออกกาํลงักายมากยิ่งอว้นมากข้ึน ทาํให้ไม่อยากออก
กาํลงักายต่อไปอีกเพราะกลวัจะมีนํ้ าหนกัเพิ่มข้ึนเร่ือยไซ่ึงเป็นความจริงไดห้ากบุคคลนั้นไม่มีการ
ควบคุมอาหารควบคู่ไปดว้ย ส่ิงสาํคญัคือ ตอ้งเขา้ใจกลไกการทาํงานของร่างกายหลงัจากออกกาํลงั
กายอย่างหน่ึง นัน่คือ การออกกาํลงักายระดบัหน่ึงจะเป็นการกระตุน้การทาํงานของศูนยค์วบคุม
ความหิวท่ีอยู่ในสมองส่วนไฮโปธาลามสัทาํให้มีความอยากอาหารเพิ่มข้ึนกินอาหารไดอ้ร่อยและ
ปริมาณมากข้ึนกวา่ไม่ไดอ้อกกาํลงักาย  ดงันั้น ผูท่ี้มุ่งมัน่จะลดความอว้นตอ้งจาํกดัอาหารหลงัออก
กาํลงักายดว้ยจึงจะไดผ้ลดี หลกัการน้ีสามารถนาํไปใชป้ระยุกตใ์น   คนผอมท่ีตอ้งการเพิ่มนํ้ าหนกั
ไดเ้ป็นอย่างดี นัน่คือหลงัจากออกกาํลงักาย ขณะท่ีมีความอยากอาหารเพิ่มข้ึนก็ให้กินเพิ่มข้ึนจาก
ปกติ ก็จะส่งผลใหมี้นํ้าหนกัตวัเพิ่มข้ึนได ้

ตารางที ่5.7 จาํนวนพลงังานท่ีใชใ้นการออกกาํลงักายชนิดต่างไในเด็กวยัรุ่น 

ชนิดของการออกก าลงักาย 
จ านวนพลงังานทีใ่ช้ (กโิลแคลอรี/ช่ัวโมง) 

ชาย หญงิ 

- นอนหรือพกัผอ่น 65 54 

- นัง่น่ิง ไ 83 69 

- ยนืน่ิง ไ  105 82 

- เดินปกติ  ความเร็ว 3 ไมล/์ชัว่โมง 222 108 
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ชนิดของการออกก าลงักาย จ านวนพลงังานทีใ่ช้ (กโิลแคลอรี/ช่ัวโมง) 

ชาย หญงิ 

- การออกกาํลงักายขนาดเบา 
  (บิลเลียด,  โบวล่ิ์ง, กอลฟ์ เป็นตน้) 150-300 120-240 

- การออกกาํลงักายขนาดปานกลาง 
  (เตน้รํา,  ข่ีมา้,  วา่ยนํ้า,  เทนนิส  เป็นตน้) 300-450 240-360 

- การออกกาํลงักายขนาดหนกั 
  (เล่นบาสเก็ตบอล,  ฟุตบอล,  พายเรือ  เป็นตน้) 450+ 360+ 

(ท่ีมา : พิภพ จิรภิญโญ, 2538) 
 

2. ภาวะผอม 
                        ภาวะผอมมีสาเหตุมาจากการไดรั้บอาหารท่ีให้พลงังานไม่เพียงพอสําหรับการใชใ้น 
ร่างกาย หรือมีสมดุลของพลงังานในร่างกายเป็นลบ ทาํให้มีนํ้ าหนกัร่างกายนอ้ยกวา่ปกติ  คือ มีค่า
ดชันีมวลกายนอ้ยกวา่18.5 กิโลกรัม/เมตร 2   ซ่ึงอาจเกิดจากปัจจยัสาเหตุ ดงัน้ี 

1) ความยากจน  
2) การบริโภคนิสัยท่ีไม่ถูกตอ้ง  
3) ความผดิปกติของร่างกาย  
4) ความสามารถในการเผาผลาญสารอาหาร  
5) ความผดิปกติทางอารมณ์  
6) การขาดการออกกาํลงักายท่ีเหมาะสม    
7) ความตอ้งการอดอาหาร  
8) สาเหตุอ่ืน  

                        การป้องกนั  แนวทางการป้องกนัโรคผอม มีดงัน้ี 
         1) ให้ความรู้ทางโภชนาการ โดยให้รู้ถึงผลเสียท่ีเกิดจากการมีนํ้ าหนกัร่างกายน้อย 

หรือเป็นโรคผอมซ่ึงจะทาํให้ร่างกายอ่อนแอ เกิดโรคท่ีมีสาเหตุจากการติดเช้ือง่ายกวา่ผูท่ี้มีนํ้ าหนกั
ร่างกายปกติ หรือผูเ้ป็นโรคอว้น  
                        2)  เม่ือพบว่ามีนํ้ าหนกัร่างกายตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ มีค่าดชันีมวลกายตํ่ากว่า 
18.5 กิโลกรัม/เมตร 2   ให้บริโภคอาหารท่ีมีพลงังานสูง ไดแ้ก่อาหารท่ีมีสารอาหารคาร์โบไฮเดรต 
และไขมนั และพยายามรักษานํ้าหนกัร่างกายใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน  

ตารางที ่5.7 (ต่อ) 
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                         ดงันั้น ควรหมัน่สังเกตตวัเองอยา่งสมํ่าเสมอ หากพบความผดิปกติท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่จะ
เป็นอาการเบ่ืออาหาร เหน่ือยง่าย ไม่ค่อยมีแรง หรือนํ้ าหนกัลดลงจนตํ่ากวา่เกณฑ์ท่ีควรจะเป็น ส่ิง
เหล่าน้ีจะเป็นสัญญาณบอกวา่ ผอมเกินไปแลว้ และกาํลงัขาดสารอาหารท่ีจาํเป็นต่อร่างกายจึงควรท่ี
จะไดรั้บสารอาหารและพลงังานท่ีมากข้ึนเพื่อช่วยในการเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง และหากไม่
รีบแกไ้ขปัญหาน้ีปล่อยใหว้นัเวลาผา่นไป ก็จะเป็นโรคขาดสารอาหารทาํให้ไม่มีความตา้นทานโรค
ต่างไ และท่ีสาํคญัอาจเกิดโรคแทรกซอ้นไดง่้าย 
                         นอกจากน้ี ยงัพบวา่ คนท่ีผอมจะทานอะไรไดน้อ้ย เพราะจะเป็นคนช่างเลือก และ
เบ่ืออาหาร หรือบางคนก็เป็นคนทานง่าย ทานมากด้วยแต่ก็ยงัผอมอยู่ จึงควรดูว่าอาหารท่ี
รับประทานเขา้ไปนั้น มีประโยชน์หรือใหพ้ลงังานอยา่งไร จึงมีขอ้แนะนาํโดยทัว่ไป ดงัน้ี 

1) เพิ่มม้ืออาหารวา่งระหวา่งม้ืออาจจะเป็นช่วงระหวา่งม้ือเชา้ - เท่ียง และก่อน 
นอนคือเวลาประมาณ 10 โมง หรือระหวา่งอาหารม้ือเท่ียง - เยน็ก็ได ้ หรือจะทานทั้ง 3 ม้ือเลยยิ่งดี 
เลือกอาหารว่าง หรืออาหารระหวา่งม้ือท่ีให้พลงังานสูง และการเพิ่มนํ้ าหนกันั้นคุณควรเพิ่มทีละ
นอ้ย โดยเร่ิมจากการรับประทานอาหารวา่งทุกวนั ประกอบกบัการด่ืมนมหรือนํ้ าผลไมอี้กวนัละ 1 
แกว้ 
 
ตารางที ่ 5.8 ตวัอยา่งของวา่งท่ีมีแคลอรีสูง ในปริมาณ 100 กรัม 

ของวา่ง แคลอร่ี ของวา่ง แคลอร่ี 

ขนมชั้น 273 เมด็ขนุน 360 

กลว้ยแขก 326 ขนมโดนทั 381 

ทุเรียนกวน 328 ขนมปังแคร๊กเกอร์ 423 

เคก้ผลไม ้ 328 ช็อกโดแลตนม 520 
(ท่ีมา : กองโภชนาการ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข) 
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       2)  เพิ่มไขมนัในอาหาร โดยเลือกอาหารท่ีมีไขมนัสูง เช่น ขา้วมนัไก่ ขา้วหมกไก่ ขนม
ท่ีใส่กะทิ และอยา่ลืมรับประทานอาหารประเภทผกั ผลไม ้ประกอบกนัดว้ยเพื่อให้ไดส้ารอาหารท่ี
ครบหมู่ 
                      3)  การออกกาํลงัเป็นส่ิงท่ีสําคญั ควรทาํอย่างเป็นประจาํ จะทาํให้เกิดความอยาก
อาหารมากข้ึน แต่คงไม่ตอ้งหักโหมจะทาํให้ร่างกายยิ่งทรุดหนกัข้ึน ผอมมากไปอีก แต่การออก
กาํลงักายสาํหรับคนอว้นแตกต่างกนัคือตอ้งควบคุมอาหารควบคู่ไปกนัดว้ย 
                     อย่างไรก็ตาม การเพิ่มนํ้ าหนักไม่จาํเป็นตอ้งเจาะจงเลือกทานอาหารหวานไ หรือ
อาหารมนัไ เพื่อให้ไดแ้คลอร่ีตามท่ีตอ้งการ เพราะนํ้ าตาลท่ีมากเกินไปก็ก่อเกิดโทษให้ร่างกายได ้
รวมถึงอาหารท่ีมีไขมนัสูงก็เช่นกนั เพราะอาจเป็นตวักระตุน้ให้เกิดเน้ืองอก และเป็นตวัเหน่ียวนาํ
ให้เกิดมะเร็งขั้นต่อไป ซ่ึงมะเร็งท่ีพบไดใ้นผูท่ี้รับประทานไขมนัในปริมาณสูง เช่น มะเร็งลาํไส้ 
มะเร็งเตา้นม นอกจากน้ียงัส่งผลทาํใหมี้ระดบัไขมนัในเลือดสูงเป็นสาเหตุของโรคความดนัสูง โรค
อมัพฤกษ ์โรคหวัใจได ้
                     ดงันั้น การรับประทานให้มากพอท่ีร่างกายนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งพอเหมาะ ไม่ทานอยา่งใด
อย่างหน่ึงมากเกินไปจนทาํให้เป็นส่วนเกินของร่างกาย ควบคู่กบัการออกกาํลงักายและพกัผ่อน
อยา่งเพียงพอเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด 
 
บทสรุป 
 
 อาหารเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีมีความสําคญัต่อสุขภาพเป็นอยา่งมาก  เป็นทั้งแหล่งพลงังาน 
ทาํให้ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอและส่งผลให้ร่างกายทาํหนา้ท่ีไดต้ามปกติ การ
รับประทานอาหารท่ีดีถูกหลกัโภชนาการจึงเป็นส่ิงท่ีสําคญั ซ่ึงจากการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมการ
กินของคนไทยในปัจจุบนัส่งผลต่อสุขภาพหลายประการ ทาํให้มีโรคต่างไ เกิดข้ึนจากการกิน
อาหารท่ีไม่ถูกต้องทั้งปริมาณและคุณภาพ เช่น โรคอ้วน โรคผอม โรคความดันโลหิตสูง และ
โรคมะเร็ง เป็นตน้ รัฐบาลทุกสมยัได้ให้ความสําคญัในเร่ืองน้ีอย่างยิ่ง มีการจดัทาํโภชนบญัญติั        
9 ขอ้ข้ึน เพื่อเป็นหลกัในการปฏิบติัดา้นอาหารให้ถูกตอ้งนอกเหนือ จากการรณรงคใ์ห้กินครบทั้ง    
5 หมู่ นอกจากน้ีกระทรวงสาธารณสุขยงัไดจ้ดัทาํธงโภชนาการท่ีสามารถทาํความเขา้ใจไดง่้าย
ใหก้บัประชาชนเพื่อใหส้ามารถจดัหาอาหารแต่ละชนิดในปริมาณท่ีเหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
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ค าถามท้ายบท 

1. จงประเมินภาวะนํ้าหนกัของตวัท่านเองโดยใชห้ลกัการหาดชันีมวลกาย 
2. จงบอกอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการท่ีมีนํ้าหนกัตวัมากกวา่ปกติ 
3. จงบอกหลกัการลดความอว้นท่ีสาํคญัมาคร่าวไ 
4. จงบอกเน้ือหาของโภชนบญัญติั 9 ขอ้มาใหค้รบ 
5. จงบอกลกัษณะและความหมายของธงโภชนาการมาอยา่งคร่าวไ 
6. จงอธิบายความสาํคญัของฉลากโภชนาการ 
7. จงยกตวัอยา่งสินคา้พร้อมทั้งอธิบายหลกัการอ่านขอ้มูลจากฉลากโภชนาการมาคร่าวไ 
8. จงวเิคราะห์ลกัษณะนิสัยหรือวธีิการกินอาหารของท่านวา่มีขอ้ดีหรือขอ้เสียอยา่งไรและ

ถา้เป็นขอ้เสียจะเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
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แผนบริหารการสอนบทที่ 6 
การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ 

หัวข้อเนือ้หา 

1. ประเภทของการออกก าลงักาย  
2. การออกก าลงักายแบบแอโรบิก  
3. ขั้นตอนการออกก าลงักาย  
4. ขอ้ปฏิบติัส าหรับผูอ้อกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 
5. การประเมินผลการออกก าลงักายแบบแอโรบิก 
6. บทสรุป 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. เพื่อใหส้ามารถบอกความหมายของการออกก าลงัและสมรรถภาพได ้
2. เพื่อใหส้ามารถอธิบายหลกัการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้งได ้
3. เพื่อใหส้ามารถทดสอบสมรรถภาพทางกายดว้ยตนเองได ้
4. เพื่อใหส้ามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวติประจ าวนัและสามารถใหค้ าแนะน าผูอ่ื้นได้ 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ฟังค าบรรยายประกอบการใชส่ื้อต่างๆ 
2. แสดงตวัอยา่งใหดู้ในบางหวัขอ้ 
3. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารประกอบการสอน 
4. ซกัถามและอภิปรายผลจากการแบ่งกลุ่มยอ่ย 
5. ตอบค าถามทา้ยบท 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. Powerpiont ในหวัขอ้ต่างๆ ตามเน้ือหา 
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การวดัและประเมินผล 

1. สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกออกในการอภิปรายกลุ่ม  
2. ความตั้งใจฟังค าบรรยายและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ           
3. จากการตอบค าถามทา้ยบท 
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บทที ่6 

การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ 
 

ผูช่้วยศาสตราจารยกิ์ตติศกัด์ิ  ขยนัการ 
อาจารยว์ชัรพงษ ์ เรือนค า 

 
 ปัจจุบนัความเจริญกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทต่อชีวิตประจ าวนั
ของคนเรามาก ส่ิงอ านวยความสะดวกและเคร่ืองทุ่นแรงต่าง ๆไดถู้กน ามาใช้มากข้ึน ท าให้การใช้
ก าลงักายในชีวิตประจ าวนัลดลงไป อวยัวะต่าง ๆ เช่น กลา้มเน้ือ ปอด หัวใจ หลอดเลือด เกิดการ
เส่ือมโทรมทั้งรูปร่างและสมรรถภาพการท างาน ประกอบกบัเหตุส่งเสริมใหเ้กิดการเส่ือมโทรมอ่ืนๆ  
เช่น การกินอาหารท่ีเกิดประโยชน์มากหรือน้อยเกินไป การใช้สมองอย่างหนักในการท างาน        
ขาดการพกัผ่อนท่ีเพียงพอ การด่ืมสุราและสูบบุหร่ี รวมทั้งสภาพแวดลอ้มต่างๆเป็นพิษ ท าให้การ
เส่ือมโทรมของอวยัวะเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นการออกก าลงักายจึงจ าเป็นส าหรับทุกคนในสังคม
ปัจจุบนั ผูท่ี้ขาดการออกก าลงักายเป็นประจ าท าให้ร่างกายเกิดการอ่อนแอ เกิดโรค เจ็บป่วยง่าย      
การออกก าลงักายเป็นประจ าท าให้ร่างกายแข็งแรง สดช่ืน มีความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง           
มีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน ความเครียดลดลง ดงัขอ้เขียนของฮิปโปเครตีสซ่ึงสรุปว่า อวยัวะทุกส่วนของ
ร่างกายล้วนมีหน้าท่ี หากอวยัวะเหล่าน้ีได้ใช้งานอย่างพอเหมาะพอดี และมีการออกก าลงักายท่ี
เหมาะสม ก็จะเจริญเติบโตไปด้วยดี มีความแข็งแรงและจะเส่ือมช้า แต่หากอวยัวะเหล่าน้ีไม่ได ้      
ใชง้านยอ่มอ่อนแอ เจริญเติบโตชา้เกิดเป็นโรคไดง่้ายและเส่ือมตามอายุไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส่วนท่ีเก่ียวกับข้อและเส้นเอ็นต่าง ๆ พวกท่ีใช้ขาเดินน้อย ๆโดยปล่อยให้มนัอยู่เฉย ๆ          
ทั้งกระดูกและกลา้มเน้ือจะฝ่อและอ่อนแอลงไดร้วดเร็วกวา่พวกท่ีใชข้าเดินอยูเ่สมอ  
 การออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอเป็นปัจจยัหน่ึงของการมีสุขภาพดี การท่ีจะมีสุขภาพท่ีดี
ปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ จ าเป็นจะตอ้งมีปัจจยัเก่ียวขอ้งต่าง ๆมากมาย ปัจจยัท่ีส าคญัคือ ปัจจยัทาง 
ร่างกายท่ีเกิดมามีอวยัวะครบถ้วนสมบูรณ์ ปัจจัยทางจิตใจซ่ึงหมายถึง การสามารถต่อสู้กับ
ความเครียดได้อย่างดี และปัจจยัเสริมท่ีส าคญัก็คือ ภาวะโภชนาการท่ีถูกตอ้ง การออกก าลงักาย        
ท่ีถูกตอ้งและการรับประทานอาหารท่ีดีเป็นปัจจยัท่ีมกัจะถูกละเลยในชีวิตประจ าวนั อยา่งไรก็ตาม 
กล่าวไดว้่าการออกก าลงักายเป็นวิธีการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีท่ีสุด เป็นวิธีการดูแลสุขภาพท่ีไดผ้ล 
และประหยดัท่ีสุด 
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ประเภทของการออกก าลงักาย  
 
 การออกก าลงักายแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี  

1.   การออกก าลังกายประเภทพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแรงอดทนของระบบ
ไหลเวยีนเลอืดและระบบหายใจ (Cardio-Respiratory Endurance)  

      ระบบไหลเวยีนเลือดและระบบหายใจ เป็นระบบท่ีมีความส าคญัต่อการท าให้มนุษยเ์รา
มีชีวิตอยูไ่ดย้ืนยาว เพราะถ้าปราศจากลมหายใจและการท างานของหวัใจท่ีมีประสิทธิภาพ ร่างกาย
จะไม่สามารถท างานหรือมีชีวติอยูไ่ดเ้ป็นปกติ แมแ้ต่อาหารท่ีรับประทานเขา้ไปในแต่ละม้ือจะยงัไม่
สามารถถูกยอ่ยหรือดูดซึม เพื่อน าไปหล่อเล้ียงเซลล์ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายได ้          หากไม่ได้
รับอากาศเขา้ไปเพื่อท าใหเ้กิดปฏิกิริยาสันดาป การออกก าลงักายประเภทน้ี จึงเป็นพื้นฐานส าคญัของ
สุขภาพและการด ารงชีวิตให้เป็นปกติ หากไดมี้การจดัโปรแกรมเพื่อการออกก าลงักายอยา่งถูกตอ้ง 
ดว้ยความหนกัและความนานท่ีเหมาะสมกบัสภาพร่างกายของตนเอง ซ่ึงจะช่วยกระตุน้และพฒันา
คุณภาพการท างานของหัวใจ และปอดให้แข็งแรงอดทน ท าให้ร่างกายสดช่ืนกระปร้ีกระเปร่า 
อารมณ์แจ่มใส ผอ่นคลายความเครียด ผวิพรรณเปล่งปลัง่มีชีวิตชีวา รวมทั้งช่วยให้ระบบยอ่ยอาหาร 
ระบบขบัถ่าย ระบบฮอร์โมน ระบบไหลเวียนเลือด และระบบหายใจสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้เซลล์สมองและกล้ามเน้ือรวมทั้งอวยัวะตามส่วนต่างๆของ
ร่างกายไดรั้บอากาศและอาหารเพิ่มข้ึน ท าให้เซลล์สมอง รวมทั้งร่างกายสามารถท างานได้ยาวนาน
ข้ึนโดยไม่รู้สึกเม่ือยลา้ง่าย ท่ีส าคญัการออกก าลงักายประเภทน้ี หากการจดัความหนกัและความนาน
สามารถท าได้อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมกบัสภาพร่างกายของแต่ละคน จะช่วยให้มีการกระจายตวัของ
เส้นเลือดฝอยตามกล้ามเน้ือและตามผิวกายเพิ่มข้ึน การบีบตวัของหัวใจแต่ละคร้ังไดป้ริมาณเลือด
เพิ่มข้ึน สามารถน าอากาศเขา้สู่ร่างกายและสังเคราะห์เป็นพลงังานในการเคล่ือนไหวได้ต่อเน่ือง
ยาวนานข้ึนโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ง่าย  

         นอกจากน้ีการออกก าลงักายประเภทน้ี ยงัช่วยป้องกนัและบ าบดัรักษาอาการของโรค          
ท่ีเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคหอบหืด ภูมิแพ้ ไอ จาม หวดั เป็นต้น รวมทั้ งโรคท่ี     
เก่ียวกับระบบไหลเวียนเลือด ได้แก่ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดตีบ โรคหลอดเลือดแข็งตัว             
โรคความดนัโลหิต โรคไขมนัอุดตนัในหลอดเลือด โรคเบาหวาน รวมทั้งโรคอว้น ฯลฯ กิจกรรม
การออกก าลงักาย ประเภทน้ี ไดแ้ก่ การเดินเร็ว การวิ่ง การข่ีจกัรยาน การว่ายน ้ า การร าไมพ้ลอง 
มวยจีน ไท้เก็ก โยคะ ลีลาศ เต้นร า เต้นฮูลาฮุบ รวมทั้ งการเต้นแอโรบิก เป็นต้น ซ่ึงเป็นการ          
ออกก าลงักายประเภทท่ีใชอ้ากาศเป็นแหล่งพลงังานส าคญัในการขบัเคล่ือนให้ร่างกายหรือกลา้มเน้ือ
สามารถออกแรงเคล่ือนไหวได้อย่างต่อเน่ืองยาวนาน หรือสามารถปฏิบติักิจกรรมซ ้ าๆกนัไดโ้ดย  
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ไม่รู้สึกเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลา้ง่ายเป้าหมายส าคญัของการออกก าลงักายประเภทน้ี จึงมุ่งเนน้การพฒันา
เสริมสร้างปอดและหวัใจใหแ้ข็งแรงอดทนเป็นหลกั ดว้ยเหตุน้ี การออกก าลงักายประเภทน้ี จึงเรียก
โดยรวมวา่ การออกก าลงักายประเภทแอโรบิก (Aerobic Exercises) หรือการออกก าลงักายประเภท
ท่ีใชอ้ากาศเป็นพลงังานในขณะเคล่ือนไหวร่างกาย 
 2.  การออกก าลังกายประเภทพัฒนาและเสริมสร้างความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อ
(Muscular Strength and Endurance)  
      บทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญัของกลา้มเน้ือ คือ ท าหนา้ท่ีออกแรงเพื่อการเคล่ือนไหวร่างกาย 
ช่วยยดึเกาะโครงกระดูก ขอ้ต่อ ตามส่วนต่างๆของร่างกายให้คงสภาพไดรู้ปทรงกระชบัเป็นสัดส่วน 
และช่วยรองรับแรงกระแทกหรือรับน ้ าหนกัตวัในขณะท่ีเคล่ือนไหวหรือเคล่ือนท่ี ด้วยเหตุน้ี คนท่ี
กลา้มเน้ือไม่แข็งแรงจึงมกัมีปัญหาเก่ียวกบัโครงสร้างร่างกายและกระดูก รวมทั้งมีอาการปวดเข่า 
ปวดหลงั หลงังอ ไหล่ห่อหรือปวดเม่ือยกลา้มเน้ือตามส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นประจ าหรือทุกคร้ัง
ท่ีตอ้งมีการใช้แรงต่อเน่ืองซ ้ าๆ กนัยาวนานหรือตอ้งมีการใช้แรงมากๆในการเคล่ือนไหว การออก
ก าลงักายเพื่อพฒันาเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเน้ือท่ีถูกตอ้งจ าเป็นตอ้งใชน้ ้ าหนกั (Weight) 
หรือแรงตา้นทาน (Resistance) มากระตุน้ให้กลา้มเน้ือตอ้งพยายามออกแรงเพิ่มมากข้ึนตามล าดบั 
เพื่อเอาชนะแรงตา้นทานหรือน ้าหนกัท่ีถูกปรับเพิ่มข้ึน         ในการฝึก เช่น การบริหารความแข็งแรง
หนา้ทอ้งดว้ยการซิตอพั (Sit-Up) กลา้มเน้ือหนา้ทอ้งจะตอ้งออกแรงเพื่อยกล าตวัซ่ึงเป็นน ้ าหนกัหรือ
แรงตา้นทานข้ึนจากพื้น ผูท่ี้สามารถซิตอพัไดเ้พราะกล้ามเน้ือหนา้ทอ้งมีความแข็งแรงมากพอท่ีจะ
เอาชนะแรงตา้นทานหรือน ้าหนกัของล าตวั จึงท าให้สามารถยกล าตวัข้ึนจากพื้นได ้เป็นตน้  
        เราสามารถปรับเพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเน้ือได ้โดยใช้วิธีปรับเพิ่มน ้ าหนกัหรือ
แรงตา้นทานท่ีใช้ในการฝึกมากข้ึนตามล าดบัทีละเล็กละน้อย ซ่ึงจะท าให้กลา้มเน้ือตอ้งออกแรง
กระท ากับน ้ าหนักท่ีปรับเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีตอ้งการพฒันาความอดทนของกล้ามเน้ือให้สามารถ
ท างาน      ไดซ้ ้ าๆ หรือติดต่อกนัยาวนานข้ึน หรือออกแรงได้อย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอโดยไม่รู้สึก
เม่ือยลา้ง่ายจะตอ้งปรับเพิ่มปริมาณ คือ เพิ่มจ านวนคร้ัง จ านวนเซต หรือเพิ่มระยะเวลาให้กลา้มเน้ือท่ี
ออกแรงกระท าซ้าํเพิ่มมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ี การออกก าลงักายประเภทท่ีใช้อากาศเป็นพลงังาน หรือท่ี 
เรียกว่า การออกก าลงักายประเภทแอโรบิก (Aerobic Exercise) จึงไม่ใช่การออกก าลงักายท่ีช่วย
พฒันาเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเน้ืออย่างท่ีหลายคนเข้าใจ จากเหตุผลดงักล่าวน้ี การวิ่งออก
ก าลังกายเป็นประจ าทุกวนั รวมทั้งการเต้นแอโรบิกท่ีไม่ถูกต้องและมีการใช้แรงกระแทกซ ้ าๆ 
ติดต่อกนัยาวนาน โดยท่ีคนวิ่งและคนเตน้ไม่เคยเสริมสร้างกล้ามเน้ือตน้ขาและล าตวัให้แข็งแรง 
นานวนัเขา้จึงมีปัญหาปวดเข่า ปวดหลงั หรือขอ้เข่าเส่ือม กระดูกสันหลงัผิดรูปทรงหรือมีแรงกดทบั
มาก จากแรงกระแทกท่ีได้รับจากการปฏิบติักิจกรรมการออกก าลังกายดังกล่าว น าไปสู่ปัญหา
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สุขภาพและ        การบาดเจ็บตามมาในภายหลงัได้ ดงันั้น การเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเน้ือ
ส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเน้ือสะโพก ตน้ขา ล าตวัด้านหน้า ล าตวัด้านหลงั อก ไหล่ 
และตน้แขน       ใหแ้ขง็แรง นอกจากจะช่วยป้องกนัปัญหาเก่ียวกบัระบบโครงสร้างร่างกาย กระดูก 
ขอ้ต่อ เอ็นกล้ามเน้ือ และเอ็นขอ้ต่อแลว้ ยงัช่วยพฒันาบุคลิกภาพ รูปร่าง ทรวดทรงให้กระชบั ได้
สัดส่วนสวยงามแข็งแรงและมีการทรงตวัท่ีมัน่คง เป้าหมายส าคญัของการออกก าลงักายประเภทน้ี 
จึงมุ่งเนน้การพฒันาเสริมสร้างความแข็งแรงของเซลล์กลา้มเน้ือและเซลล์กระดูกให้แข็งแรงอดทน 
เพื่อช่วยรองรับแรงกระแทก น ้ าหนักตวั และช่วยชะลอหรือป้องกันการเส่ือมสภาพของเซลล์
กลา้มเน้ือและเซลล์กระดูก รวมทั้งระบบโครงสร้างร่างกาย ก่อนวยัอนัควร เป็นการออกก าลงักายท่ี
จดัอยูใ่นประเภทท่ีไม่ไดใ้ชอ้ากาศเป็นพลงังานในขณะท่ีก าลงัออกแรงเคล่ือนไหว จึงเรียกการออก
ก าลงักายประเภทน้ีวา่ การออกก าลงักายแบบ อแนโรบิก (Anaerobic Exercise) กิจกรรมการออก
ก าลงักายประเภทน้ี ไดแ้ก่ การบริหารกลา้มเน้ือดว้ยน ้ าหนกัตวั (Bodyweight Exercise) การฝึกยก
น ้ าหนกั (Weight Training) การบริหารกลา้มเน้ือดว้ยยางยืด พิลาทิส การวิ่งเร็ว การกระโดด การตี 
เตะ ทุ่ม พุง่ ขวา้ง เหวีย่ง ปา เป็นตน้ 
     นอกจากนั้น การออกก าลงักายประเภทเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเน้ือ ยงัจะช่วย
กระตุน้และพฒันาเซลล์ประสาทท่ีช่วยควบคุมการท างานของกล้ามเน้ือ ช่วยเพิ่มขนาดหรือมวล
กลา้มเน้ือ และมวลกระดูกให้มีความหนาแน่นเพิ่มข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างเอ็นกล้ามเน้ือ เอ็นขอ้ต่อ   
เยื่อหุ้มขอ้ให้มีความหนา เหนียว แข็งแรงและยืดหยุ่นตวัเพิ่มข้ึน ไม่ฉีกขาด เปราะหรือแตกหักง่าย
ขณะเดียวกนัยงัช่วยป้องกนัและลดปัญหาการปวดเข่า ปวดหลงั ปวดตามขอ้ต่อ ตลอดจนภาวะโรค
กระดูกบาง กระดูกพรุนในกลุ่มผูสู้งอายุและผูเ้ขา้สู่วยัทอง ท่ีส าคญัยิ่งไปกวา่นั้น การออกก าลงักาย
ประเภทเสริมสร้างความแข็งแรงอดทนของกลา้มเน้ือ ยงัช่วยรักษาสภาพและชะลอการเส่ือมสภาพ
ของอวยัวะและเซลล์ต่างๆ ในร่างกาย ผูท่ี้มีการออกก าลงักายประเภทน้ีอย่างถูกตอ้งเป็นประจ า
สม ่าเสมอจึงไดมี้รูปร่างสัดส่วนสวยงาม แขง็แรง กลา้มเน้ือกระชบัเต่งตึงไดรู้ปทรง และท่ีส าคญัช่วย
ชะลอความแก่ท าใหแ้ลดูอ่อนกวา่วยั ปัจจุบนัผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการออกก าลงักาย จึงได้
ตระหนกัถึงคุณค่าของการออกก าลงักายประเภทน้ี โดยมีการประยุกตใ์ช่ยางยืดผนวกเขา้กบัการเตน้
แอโรบิกกนัอย่างแพร่หลาย ซ่ึงเป็นออกก าลงักายแบบผสมผสานหลากหลายรูปแบบ เป็นวิธีการ
หน่ึงท่ีจะช่วยให้ผูอ้อกก าลงักายไดรั้บการพฒันาเสริมสร้างทั้งความแข็งแรงกลา้มเน้ือ ควบคู่ไปกบั
การพฒันาระบบไหลเวยีนเลือดและระบบหายใจ  
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  3.  การออกก าลังกายประเภทพัฒนาและเสริมสร้างความอ่อนตัวหรือยืดหยุ่นตัวของ
กล้ามเนือ้และข้อต่อ (Muscular Flexibility and Elasticity)  
     วตัถุประสงค์หลกัของการออกก าลงักายประเภทน้ี คือ ตอ้งการเพิ่มระยะหรือมุมการ
เคล่ือนไหวของกล้ามเน้ือและขอ้ต่อ ท าให้สามารถเคล่ือนไหวร่างกายในทุกอิริยาบทได้ดว้ยความ
สะดวกคล่องตวั ใช้แรงน้อย ช่วยลดแรงตา้นทานภายในกล้ามเน้ือและขอ้ต่อ ซ่ึงเป็นผลจากการท่ี
กลา้มเน้ือและขอ้ต่อไดรั้บการพฒันาความอ่อนตวัหรือยืดหยุน่ตวัดีข้ึน ช่วยลดและผอ่นคลายอาการ
ปวดเม่ือย อาการยึดเกร็งของกล้ามเน้ือและขอ้ต่อท่ีถูกใช้งานหนักและต่อเน่ืองตลอดทั้งวนั เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือและ     ขอ้ต่อส่วนท่ีไดรั้บการบริหารความอ่อนตวั ให้
สามารถยดืและหดตวัรวมทั้งงอเหยียดและบิดหมุนไดร้ะยะทางหรือมุมเพิ่มข้ึน การท่ีกลา้มเน้ือและ
ขอ้ต่อมีความยืดหยุ่นตวัดีข้ึน จะช่วยป้องกนัปัญหาและลดโอกาสเส่ียงต่อการบาดเจ็บท่ีจะเกิดกบั
เอ็นกล้ามเน้ือ และเอ็นขอ้ต่อตามส่วนต่างๆของร่างกาย รวมทั้งอาการยึดเกร็งของกล้ามเน้ือไหล่ 
หลงัและล าตวั ท่ีถูกใชง้านในอิริยาบถซ ้ าๆตลอดเวลาไม่วา่ร่างกายจะอยูใ่นสภาวะหลบัหรือต่ืน ช่วย
ป้องกนัและบรรเทาปัญหาอาการปวดบ่า ปวดไหล่ ปวดหลงั ปวดเข่า ปวดขอ้เทา้ ปวดส้นเทา้ ขอ้ติด 
น้ิวล็อค รวมทั้งอาการปวดตึงท่ีบริเวณตน้คอจนอาจลุกลามและน าไปสู่ปัญหาการปวดศีรษะข้าง
เดียว  
        นอกจากน้ี การเสริมสร้างความอ่อนตวัหรือความยืดหยุน่ของกลา้มเน้ือและขอ้ต่อ ยงั
ช่วยสนบัสนุนใหก้ารเคล่ือนไหวร่างกายและการออกก าลงักาย สามารถกระท าไดด้ว้ยความสะดวก     
เบาแรง และคล่องตวัมากยิ่งข้ึน ช่วยให้การไหลเวียนเลือดไปเล้ียงกล้ามเน้ือตามส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายดียิ่งข้ึน ช่วยกระตุน้ให้กลา้มเน้ือและขอ้ต่อพร้อมท่ีจะเคล่ือนไหวท างานประเภทท่ีต้องใช้
ก าลงั ความแข็งแรง ความเร็วหรือความคล่องแคล่ววอ่งไวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน เน่ืองจาก
กล้ามเน้ือท่ีแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นตวัดี จะสามารถยืดและหดตวัได้ระยะทางและความเร็ว
เพิ่มข้ึน ช่วยให้การหดตวัแต่ละคร้ังกล้ามเน้ือสามารถให้แรงได้เพิ่มข้ึนอย่างน้อย ประมาณ 5-10 
เปอร์เซ็นต ์ 
          ส าหรับรูปแบบและกิจกรรมการออกก าลงักายท่ีจะช่วยพฒันาเสริมสร้างความอ่อน
ตัวและความยืดหยุ่นตัวของกล้ามเน้ือและข้อต่อ ได้แก่ การบริหารร่างกายด้วยการยืดเหยียด
กลา้มเน้ือ (Stretching Exercises) ฤาษีดดัตน พีลาทิส และการฝึกโยคะในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงลว้นแต่
เป็นการ  ออกก าลงักายประเภทการพฒันาและเสริมสร้างความอ่อนตวัหรือความยืดหยุ่นตวัของ
กลา้มเน้ือและขอ้ต่อ การยืดเหยียดกล้ามเน้ือท่ีกระท าดว้ยตนเอง (Active Stretch) หรือให้ผูอ่ื้นช่วย
กระท าการ     ยืดเหยียดให้ (Passive Stretch) หากจะให้บงัเกิดผลสมบูรณ์ จะตอ้งจดัท่าทางเร่ิมตน้ 
(Alignment) ของแต่ละท่าน ามาใชใ้นการยดืเหยยีดกลา้มเน้ือแต่ละส่วนให้ถูกตอ้ง ไม่กลั้นลมหายใจ
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ในขณะท่ีท าการยืดเหยียดกล้ามเน้ือ และหยุดน่ิงคา้งไว ้ณ ต าแหน่งท่ีรู้สึกตึงหรือมีอาการเจ็บปวด
เล็กนอ้ย ประมาณ 10-15 วนิาที เป็นอยา่งนอ้ย การยดืเหยยีดกลา้มเน้ือในแต่ละท่าควรปฏิบติัซ ้ าอยา่ง
นอ้ย      2-3 คร้ัง โดยท่ีแต่ละคร้ังควรพยายามเพิ่มระยะทางในการยดืเหยยีดเพิ่มมากข้ึน 
 
การออกก าลงักายแบบแอโรบิก (Aerobic Exercise) 
 
 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ หมายถึง การออกก าลังกายท่ีส่งเสริมการมีสุขภาพดี          
ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายส่งเสริมใหห้วัใจและปอดไดรั้บการพฒันาและท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
วธีิการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพในท่ีน้ีคือ การออกก าลงักายแบบแอโรบิก  
 การออกก าลงักายแบบแอโรบิกหรือ Aerobic Exercise เป็นการออกก าลงักายท่ีดีและเป็น
ท่ีนิยมมากในปัจจุบนั การออกก าลงักายแบบแอโรบิกจดัวา่เป็นการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ ซ่ึงเป็น
การออกก าลงักายท่ีไม่รุนแรงมาก ตอ้งใช้ออกซิเจน ตอ้งใช้กลา้มเน้ือกลุ่มใหญ่อยา่งต่อเน่ือง นาน
และหนกัพอ บ่อยคร้ังพอ การออกก าลงักายแบบแอโรบิกจะท าให้หวัใจ ปอด และระบบหมุนเวียน
โลหิตแข็งแรง กล่าวไดว้่า การออกก าลงักายแบบแอโรบิกหมายถึง การออกก าลงักายท่ีตอ้งอาศยั
อากาศหรือออกซิเจนในจ านวนปริมาณหน่ึงเพื่อเกิดการสันดาปกบัสารอาหารให้เกิดเป็นพลงังาน
ต่อเน่ืองกนัอย่างมีระบบ การออกก าลงักายแบบน้ีเป็นการฝึกความอดทนหรือความทนทานของ
ร่างกาย ท่ีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหัวใจและปอด เพื่อช่วยให้มีสุขภาพดี สามารถป้องกนัและ
รักษาโรคต่างๆหลายชนิด โดยเฉพาะโรคท่ีเกิดจากการเส่ือมสมรรถภาพของอวยัวะอนัเน่ืองมาจาก
การมีอายมุาก และปัจจยัอ่ืนๆในชีวติประจ าวนัเช่น การกินอาหาร ความเคร่งเครียด การสูบบุหร่ีมาก 
หรือกรรมพันธ์ุ โรคเหล่าน้ีได้แก่ โรคประสาทเสียดุลยภาพ โรคเก่ียวกับหลอดเลือดหัวใจ
เส่ือมสภาพ โรคความดนัโลหิตสูง โรคอว้น โรคเบ่ืออาหาร โรคเบาหวาน โรคขอ้ต่อเส่ือมสภาพ    
ซ่ึงผูท่ี้ออกก าลงักายแบบแอโรบิคเป็นประจ ามีโอกาสเกิดโรคเหล่าน้ีไดช้า้กวา่ผูท่ี้ขาดการออกก าลงั
กาย หรืออาจไม่เกิดข้ึนเลยชัว่ชีวติ  
 จุดมุ่งหมายส าคญัของการออกก าลงักายแบบแอโรบิคก็คือ ท าให้ร่างกายไดใ้ช้ออกซิเจน
ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีร่างกายจะใชไ้ด ้ในเวลาท่ีก าหนด (ซ่ึงแต่ละคนจะไม่เท่ากนั) ในการออกก าลงักาย
แบบ แอโรบิกน้ี ส่วนของร่างกายท่ีจะตอ้งปรับตวัใหท้นักนัก็คือ 

1. ระบบหายใจต้องเร็วและแรงมากข้ึน เพื่อจะน าออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากข้ึน
พอท่ีจะไปฟอกเลือดท่ีจะตอ้งหมุนเวยีนมากข้ึน 

2. หัวใจจะต้องเต้นเร็วและแรงข้ึน เพื่อจะได้สูบฉีดเลือดได้มากข้ึน เพราะขณะท่ี        
ออกก าลงักายอยา่งหนกันั้น กลา้มเน้ือจะตอ้งการเลือดมากข้ึนประมาณ 10 เท่า 
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3. หลอดเลือดทั้งใหญ่และเล็กจะตอ้งขยายตวั เพื่อสามารถน าเลือดไปยงัส่วนต่าง ๆของ
ร่างกายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

จะเห็นว่าการออกก าลงักายแบบแอโรบิกนั้น เป็นการฝึกปอด หัวใจ และหลอดเลือดให้
ท างานไดดี้ข้ึน ปรับตวัใหรั้บงานหนกัไดเ้ป็นเวลานาน ๆ 

1. ประโยชน์ของการออกก าลงักายแบบแอโรบิก  
       ร่างกายมนุษยถู์กสร้างข้ึนมาให้มีการเคล่ือนไหว การมีการเคล่ือนไหวนอ้ย คือ ไม่ค่อย

ไดอ้อกก าลงักาย ไม่เพียงแต่จะท าให้เกิดการเส่ือมโทรมของสมรรถภาพดงักล่าวขา้งตน้ แต่ยงัเป็น
สาเหตุน าของความผดิปกติของร่างกายและโรคร้ายหลายชนิด ซ่ึงเป็นปัญหาทางการแพทยท่ี์พบบ่อย
ในปัจจุบนัดว้ย 

       ในแง่การแพทย ์การออกก าลงักายอาจเปรียบไดก้บัยาสารพดัประโยชน์ เพราะใชเ้ป็น         
ยาบ ารุงก็ได ้ เป็นยาป้องกนัก็ได ้และเป็นยาบ าบดัรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพร่างกายก็ได ้แต่ข้ึนช่ือวา่ยา
แลว้ไม่วา่จะวิเศษเพียงไรก็จะตอ้งใช้ดว้ยขนาดหรือปริมาณท่ีเหมาะสมกบัแต่ละคน การใช้โดยไม่
ค  านึงถึงขนาดหรือปริมาณท่ีเหมาะสม นอกจากอาจไม่ไดผ้ลแลว้ยงัอาจเกิดโทษจากยาไดด้ว้ย 

       การใช้การออกก าลงักายเป็นประโยชน์ในทางการแพทย ์ คือ การจดัชนิดความหนกั       
ความนาน และความบ่อยของการออกก าลงักายให้เหมาะสมกบัเพศ วยั สภาพร่างกาย และ
จุดประสงค์(บ ารุง ป้องกนั บ าบดัหรือฟ้ืนฟูสภาพ) ของแต่ละคน เปรียบไดก้บัการใชย้า ซ่ึงถา้หาก
สามารถจดัไดเ้หมาะสมจะไดคุ้ณประโยชน์ดงัต่อไปน้ี 

        1.1. การเจริญเติบโต การออกก าลงักายจดัเป็นปัจจยัส าคญัอนัหน่ึงท่ีมีผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโต เด็กท่ีไม่ค่อยไดอ้อกก าลงักายแต่มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์อาจมีส่วนสูงและ
น ้ าหนกัตวัมากกว่าเด็กในวยัเดียวกนัโดยเฉล่ีย แต่ส่วนใหญ่แลว้จะมีไขมนัมากเกิน มีกระดูกเล็ก 
หวัใจมีขนาดเล็กเม่ือเทียบกบัน ้ าหนกัตวั และอาจเห็นการวิกลรูปจากภายนอกไดช้ดั เช่น เข่าชิดเกิน       
อว้นแบบฉุ เป็นตน้ ซ่ึงถือวา่เป็นการเจริญเติบโตท่ีผิดปกติ ตรงกนัขา้มกบัเด็กท่ีมีการออกก าลงักาย
ถูกตอ้งสม ่าเสมอ ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนท่ีเก่ียวกบัการเจริญเติบโตอย่างถูกส่วน จึงกระตุน้ให้
อวยัวะต่างๆ เจริญข้ึนพร้อมกนัไปทั้งขนาด รูปร่างและหนา้ท่ีการท างานและเม่ือประกอบกบัผลของ
การออกก าลงักายท่ีท าให้เจริญอาหาร การย่อยและการขบัถ่ายดี เด็กท่ีมีการออกก าลงักายอย่าง
ถูกตอ้ง และสม ่าเสมอจึงมีการเจริญเติบโตดีกวา่เด็กท่ีขาดการออกก าลงักาย 

        1.2. รูปร่างทรวดทรง การออกก าลงักายอาจจดัเป็นไดท้ั้งยาป้องกนัและยารักษาการเสีย
ทรวดทรง จะเห็นไดว้า่การเสียทรวดทรงในช่วงการเจริญเติบโตดงัขอ้ 1 ย่อมป้องกนัไดด้ว้ยการ  
ออกก าลงักาย แต่เม่ือเติบโตเต็มท่ีแลว้การขาดการออกก าลงัยงัสามารถท าให้ทรวดทรงเสียไปไดอี้ก
มากเช่น ตวัเอียง หลงังอ พุงป่อง ซ่ึงท าใหเ้สียบุคลิกไดอ้ยา่งมาก ในระยะน้ีการกลบัมาออกก าลงักาย
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อยา่งถูกตอ้งเป็นประจ าสม ่าเสมอยงัสามารถแกไ้ขให้ทรวดทรงกลบัดีข้ึนมาได ้บางอยา่งอาจตอ้งใช้
เวลานานเป็นเดือน เป็นปี แต่บางอยา่งอาจเห็นผลภายในเพียงไม่ถึง 1 เดือน เช่น การมีพุงป่อง         
การบริหารกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเน้ือหน้าทอ้ง เพียง 2 สัปดาห์ ก็ท าให้กลา้มเน้ือ     
หนา้ทอ้งมีความตึงตวัเพิ่มข้ึนจนกระชบัอวยัวะภายในไวไ้ม่ใหด้นัออกมาเป็นพุงป่องได ้

       1.3. สุขภาพทัว่ไป เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่ การออกก าลงักายเป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพถึงแมว้า่จะไม่มีหลกัฐานแน่ชดัวา่การออกก าลงักายสามารถเพิ่มภูมิตา้นทานต่อโรคท่ีเกิดจาก
การติดเช้ือได ้แต่มีหลกัฐานท่ีพบบ่อยวา่ เม่ือนกักีฬาเกิดการเจ็บป่วยจากการติดเช้ือจะหายไดเ้ร็วกวา่
และมีโรคแทรกซอ้นนอ้ยกวา่ ขอ้ท่ีท าใหเ้ช่ือแน่ไดว้า่ผูท่ี้ออกก าลงัยอ่มมีสุขภาพดีกวา่ผูข้าดการออก
ก าลงักายคือการท่ีอวยัวะต่างๆ มีการเจริญดีทั้งขนาด รูปร่าง และหนา้ท่ีการท างาน โอกาสของการ
เกิดโรคท่ีไม่ใช่โรคติดเช้ือ เช่น โรคการเสียสมรรถภาพในการท างานของอวยัวะเองจึงมีนอ้ยกวา่ 

       1.4. สมรรถภาพทางกาย ถา้จดัการออกก าลงักายเป็นยาบ ารุงการออกก าลงัถือเป็นยา
บ ารุงเพียงอยา่งเดียวท่ีสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายได ้เพราะไม่มียาใดๆ ท่ีสามารถท าให้ร่างกาย
มีสมรรถภาพเพิ่มข้ึนไดอ้ยา่งแทจ้ริงและถาวร ยาบางอยา่งอาจท าให้ผูใ้ชส้ามารถทนท างานบางอยา่ง
ไดน้านกวา่ปกติ แต่เม่ือท างานไปแลว้ร่างกายก็จะอ่อนเพลียกว่าปกติจนตอ้งพกัผอ่นนานกว่าปกติ 
หรือร่างกายทรุดโทรมลงไป ในทางปฏิบติัเราสามารถสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายทุกๆดา้น  เช่น 
ความแข็งแรงของกลา้มเน้ือ ความอ่อนตวั ความทนทานดว้ยการออกก าลงักายท่ีใชส้มรรถภาพทาง
กายดา้นนั้นๆ 

       1.5. การป้องกนัโรค การออกก าลงักายสามารถป้องโรคร้ายหลายชนิด โดยเฉพาะโรคท่ี
เกิดจากการเส่ือมสภาพของอวยัวะอันเน่ืองจากการมีอายุมากข้ึน ประกอบกับปัจจัยอ่ืนๆ                 
ในชีวิตประจ าวนั เช่น การกินอาหารการกิน ความเคร่งเครียด การสูบบุหร่ีมาก หรือกรรมพนัธ์ุ    
โรคเหล่าน้ีไดแ้ก่ โรคประสาทเสียดุลยภาพ หลอดเลือดหัวใจเส่ือมสภาพ ความดนัโลหิตสูง          
โรคอว้น โรคเบาหวาน โรคขอ้ต่อเส่ือมสภาพ เป็นตน้ ผูท่ี้ออกก าลงักายเป็นประจ ามีโอกาสเกิดโรค
เหล่าน้ีไดช้า้กวา่ผูท่ี้ขาดการออกก าลงักาย หรืออาจไม่เกิดข้ึนเลยชัว่ชีวติ 

       1.6. การรักษาโรคและฟ้ืนฟูสภาพ โรคต่างๆท่ีกล่าวในขอ้ 5 ถา้หากเกิดข้ึนแล้ว             
การจดัการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมจดัเป็นวิธีรักษาและฟ้ืนฟูสภาพท่ีส าคญัในปัจจุบนั แต่ในการ
จดัการออกก าลงักายท่ีเหมาะสมมีปัญหามาก เพราะบางคร้ังโรคไดก้ าเริบรุนแรงจนการออกก าลงั
กายแมเ้พียงเบาๆ ก็เป็นขอ้หา้ม ในกรณีดงักล่าว การควบคุมโดยการใกลชิ้ดจากแพทยผ์ูท้  าการรักษา
และการตรวจสอบสภาพร่างกายโดยละเอียดเป็นระยะเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่ 
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2. หลกัการออกก าลงักายแบบแอโรบิก  
      การออกก าลงักายแบบแอโรบิก ใชห้ลกัการจดัโดยก าหนด ชนิด ความหนกั ความนาน 

และความบ่อยในการออกก าลงักายท่ีตรงกบั ภาษาองักฤษท่ีวา่ “FITT for FIT” ดงัน้ี  
                   F:  Frequency (ความถ่ี/ความบ่อย)  
                   I:  Intensity (ความหนกั)  
                  T:  Time (ความนาน)  
                  T:  Type (ชนิด) 

   2.1  ความถ่ี/ความบ่อยของการออกก าลงักายแบบแอโรบิก (F) ความถ่ีหรือความบ่อยใน
การออกก าลงักายแบบแอโรบิกนั้น มีผลจากการศึกษาพบว่าการออกก าลงักาย สัปดาห์ละ 6 วนั     
วนัละ 10 นาที จะมีผลต่อสภาพร่างกายดีกวา่การฝึกสัปดาห์ละ 2 วนัๆละ 30 นาที ความบ่อยในการ
ออกก าลงักายแบบแอโรบิกโดยทัว่ไปจึงควรเป็น 4–5 วนั/สัปดาห์ แต่ไม่ควรนอ้ยกวา่ 3 วนั /สัปดาห์ 

   2.2  ความหนกัในการออกก าลงักายแบบแอโรบิค (I) หลกัการท่ีส าคญัท่ีสุดของการออก
ก าลงักายแบบแอโรบิกคือ จะตอ้งออกก าลงักายใหเ้หน่ือยพอ หรือท าให้หนกัมากจนหวัใจเตน้เร็วถึง
อตัราเป้าหมาย ซ่ึงจะไม่เท่ากนัในแต่ละคน การค านวณหาอตัราการเต้นของหัวใจเป้าหมายนั้น       
จะเร่ิมจากการหาอตัราการเตน้ของหัวใจสูงสุดก่อน จากนั้นค่อยมาคิดว่าจะเอาร้อยละเท่าไหร่จาก
อตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุดน้ี ในการค านวณตอ้งค านึงถึงอายุและความสมบูรณ์แข็งแรงทัว่ไปบน
พื้นฐานของคน ๆนั้นดว้ย สูตรท่ีง่ายและใช้กนัอย่างแพร่หลายคือสูตรของ American College of 
Sport Medicine ซ่ึงหาอตัราการเตน้ของหัวใจสูงสุดไดจ้ากการเอาอายุไปลบออกจาก 220 เช่น         
ถา้อายุ 20 ปี ก็จะมีอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุดเท่ากบั 200 คร้ังต่อนาที (220–20) และถา้คนอาย ุ     
60 ปี ก็จะมีอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุดเท่ากบั เท่ากบั 160 คร้ังต่อนาที (220–60) 
            จากนั้นเอาร้อยละ 65–80 ของอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุดน้ี มาเป็นอตัราการเตน้
ของหวัใจเป้าหมาย วธีิคิดท าดงัน้ี 
 ตัวอย่าง  
 ผูท่ี้มีอาย ุ30 ปี อตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด   = 220 – 30  
         = 190 คร้ัง/นาที 

 ร้อยละ 65 ของอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด  =  190 X
100

65   

         = 123 คร้ัง/นาที 

 ร้อยละ 80 ของอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด  =  190 X
100

80   

         = 152 คร้ัง/นาที 
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          นั้นหมายความวา่ อตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุดของคนท่ีมีอายุ 30 ปี จะอยูร่ะหวา่ง 
123–152 คร้ัง/นาที การออกก าลงักายของผูท่ี้มีอายุ 30 ปีเม่ืออตัราการเตน้ของหัวใจอยู่ในช่วง
ดงักล่าว    จะเป็นโซนท่ีปลอดภยัและไดผ้ลทางดา้นแอโรบิค 
          ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย เสนอการหาความหนกัของการ
ออกก าลงักาย ท่ีฝึกความอดทนและการท างานของระบบไหลเวียนโลหิต โดยอาศยัอตัราการเตน้
ของหวัใจขณะพกัเป็นตวัก าหนดความหนกัเบา ของการออกก าลงักาย ซ่ึงสามารถค านวณหาอตัรา
การเตน้ของหวัใจเป้าหมายในการออกก าลงักายแบบแอโรบิคไดจ้าก 
 

สูตร      WHR      =  {(Max.HR-RHR) x X %} + RHR  
WHR    =     อตัราการเตน้ของหวัใจเป้าหมาย 
RHR         =    อตัราการเตน้ของหวัใจขณะพกั (ชีพจร) 
Max.HR    =    220 – อาย ุ(ปี) 
     X      =  ระดบัความหนกัของงาน 

 การออกก าลงักายแบบแอโรบิก ควรมีความหนกัของการออกก าลงักาย อยู่ช่วงระหว่าง 
65–80 ของอตัราการเตน้ของหวัใจสูงสุด เพื่อความสะดวกในการค านวณจึงขอก าหนดเกณฑ์ระดบั
สมรรถภาพทางกาย (ความหนกัของงาน) ไวด้งัน้ีคือ 

1) ผูท่ี้ออกก าลงักายนาน ๆคร้ัง ไม่สม ่าเสมอ ใชเ้กณฑ์ 60% ของอตัราการเตน้ของชีพจร
สูงสุด (X= 0.6) 

2) ผูท่ี้ออกก าลงักายเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ ใชเ้กณฑ์ 70% ของอตัราการเตน้ของชีพ
จรสูงสุด (X= 0.7) 

3) ผูท่ี้เป็นนกักีฬาท่ียงัคงเล่นและแข่งขนัอยู ่ ใชเ้กณฑ์ 80%ของอตัราการเตน้ของชีพจร
สูงสุด (X= 0.8) 

 
 ตัวอย่าง ถา้มีอายุ 30 ปี มีชีพจรปกติขณะพกั 72 คร้ัง นาที เป็นผูท่ี้ออกก าลงักายบา้งแต่ไม่
สม ่าเสมอ อตัราการเตน้ของหวัใจเป้าหมายควรเป็นเท่าไร 

วธีิหา    1) หาค่า      Max.HR   =  220 – อาย ุ    
      =  220 – 30   
      =   190 คร้ัง/นาที 
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         2)  สูตร    WHR                =           {(Max.HR-RHR) x X%} + RHR 
                แทนค่า  =           {(190 - 72) x 0.6} + 72 
      =            (118 x 0.6 ) + 72 
      =            70.8 + 72        

=    142.8   คร้ัง/นาที 
     อตัราการเตน้ของหวัใจเป้าหมาย เท่ากบั 143 คร้ัง/นาที 

 
      เม่ือเราสามารถค านวณหาอตัราการเตน้ของหัวใจเป้าหมายได้แล้ว ส่ิงส าคญัอีกอย่าง

หน่ึง คือ วิธีจบัชีพจร หรือการหาจ านวนคร้ังท่ีหัวใจเตน้ต่อนาที เพื่อให้ทราบว่าในขณะออกก าลงั
กายอยู่นั้นหัวใจเราเตน้ก่ีคร้ังต่อนาที การออกก าลงักายในขณะนั้นเป็นไปตามอตัราการเตน้ของ
หวัใจเป้าหมายท่ีค านวณไดห้รือไม่ ถา้ชีพจรต ่ากวา่ก็ตอ้งเพิ่มความหนกัของการออกก าลงักายข้ึนไป
อีก แต่ถา้อตัราการเตน้ของหวัใจ(ชีพจร) สูงกวา่ท่ีค  านวณ ก็ตอ้งลดความหนกัของการออกก าลงักาย
ลงมา วิ ธี ท่ีแน่นอนท่ีสุดในการหาอัตราการเต้นของหัวใจก็ คือ การว ัดคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 
(Electrocardiogram, EKG) หรือมิฉะนั้นก็ใช้หูฟัง(Stethoscopes) จ่อเขา้ฟังเสียงเตน้ของหัวใจท่ี
หนา้อกขา้งซา้ย ตรงท่ีหวัใจเตน้อยูจ่ริง ๆ แต่ทั้งสองวิธีคงไม่สะดวกท่ีจะน าไปใชก้บัผูอ้อกก าลงักาย
ในสนาม วธีิท่ีง่ายและสะดวกท่ีสุดคือ การจบัชีพจรของตวัเอง ต าแหน่งท่ีสะดวกท่ีสุดในการจบัชีพ
จรมี 2 แห่ง คือท่ีบริเวณขอ้มือและท่ีดา้นขา้งของล าคอ ท่ีขอ้มือชีพจรจะคล าไดท้างดา้นฝ่ามือ ต ่าจาก
รอยพบัของขอ้ประมาณ 1 น้ิว ถึง1 น้ิวคร่ึง ค่อนมาทางดา้นหวัแม่มือ ส่วนท่ีคอชีพจรจะคล าไดใ้ตมุ้ม
คาง ถดัจากลูกกระเดือกไปทางดา้นขา้ง โดยทัว่ไปเราจะจบัชีพจรนานเพียง 15 วินาทีเท่านั้น แลว้น า
จ านวนคร้ังท่ีนบัไดคู้ณดว้ย 4  ก็จะไดจ้  านวนคร้ังท่ีหวัใจเตน้ต่อนาที 

3.  ระยะเวลาของการออกก าลงักายแบบแอโรบิก (T) 
     ระยะเวลาของการออกก าลังกายหรือความนานในการออกก าลังกายแต่ละคร้ัง               

การออกก าลงักายแบบแอโรบิกหลงัจากนาทีท่ี 3 ไปแลว้เซลล์กลา้มเน้ือในร่างกายจะจบัออกซิเจน  
ใช้พลงังานแบบแอโรบิค ความนานในการออกก าลงักายจึงข้ึนอยู่กบัสภาพร่างกายของแต่ละคน 
โดยทัว่ไปใชเ้วลานาน 10 – 20 นาทีข้ึนไป เพราะถา้ออกก าลงักาย 5 นาที จะมีช่วงแอโรบิค  2 นาที 
เท่านั้น ถา้อยู่ในวยัหนุ่มสาวความนานของการออกก าลงัก็ควรออกก าลงักายติดต่อกนัไม่น้อยกว่า   
20 นาที 

4.  ชนิดของกจิกรรมการออกก าลงักายแบบแอโรบิก (T) 
     การออกก าลงักายแบบแอโรบิกมีหลายชนิด เช่น การเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ การเดิน

เร็ว การวิ่งจ๊อกก้ิง การวา่ยน ้ า การกระโดดเชือก การป่ันจกัรยาน การเตน้แอโรบิค นายแพทยคู์เปอร์     
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ไดก้ล่าวไวว้า่ การเลือกชนิดของการออกก าลงักายแบบแอโรบิคนั้นเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัยิ่ง ท่ีจะท า
ให้คน ๆนั้นออกก าลงักายต่อไปไดห้รือไม่  จะเลือกกิจกรรมใดข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคล แต่จะยึดหลกั
ง่ายและสะดวก สามารถควบคุมความหนกัไดด้ว้ยตนเอง ไม่ส้ินเปลืองเวลาและค่าใชจ่้ายท่ีสูงเกินไป 
อีกทั้งเป็นกิจกรรมท่ีตรงกบัลกัษณะนิสัยของตนเอง อาจทดลองดว้ยตนเองโดยไปลองเล่น แลว้ค่อย
ตัดสินใจว่าการออกก าลังกายชนิดไหนท่ีถูกกับนิสัยของตนเองมากท่ีสุด หรือถ้ารู้สึกเบ่ือกับ         
การออกก าลงักายท่ีปฏิบติัอยู ่ให้ลองท าชนิดอ่ืนดูบา้ง เช่น ถา้ถีบจกัรยานอยูก่บัท่ีแลว้รู้สึกเบ่ือ ก็ให้
สลบัดว้ยการเดินเร็ว หรือ วิ่ง หรือวา่ยน ้ า ก็ได ้ขอเพียงให้การออกก าลงักายทุกชนิดท่ีท านั้นถูกตอ้ง
ตามหลกัของการออกก าลงักายแบบแอโรบิคเป็นใชไ้ด ้
 
ขั้นตอนการออกก าลงักาย  
 

ขั้นตอนการออกก าลงักายท่ีถูกวธีิ มีดงัน้ี  
ขั้นตอนที่ 1 การอุ่นร่างกาย (Warm up) ก่อนท่ีจะออกก าลงักาย ตอ้งการอบอุ่นร่างกายก่อ

เช่น ถา้เราจะออกก าลงักายดว้ยการวิง่ ก็ไม่สมควรท่ีจะลงวิ่งทนัท่ี เม่ือไปถึงสนามควรจะอุ่นร่างกาย 
มีอุณหภูมิสูงข้ึนก่อน ช้าๆ เช่น การเคล่ือนไหวร่างการ สะบดัแขง้ สะบดัขา แกว่งแขน วิ่งเหยาะ     
อยูก่บัท่ี ชา้ๆ ชัว่ระยะเวลาหน่ึงก่อน แลว้จึงออกวิ่ง ดงันั้น การอุ่นร่างกายก่อนออกก าลงักายจึงเป็น
ขั้นตอนแรกท่ีจะตอ้งกระท า  

ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนการออกก าลังอย่างจริงจัง การออกก าลงักายนั้นจะตอ้งเพียงพอ   
ท าใหร่้างกายเกิดการเผาไหมอ้าหารในร่างกาย โดยใชอ้อกซิเจนในอากาศ โดยการหายใจเขา้ไปเพื่อ
ท าให้เกิดพลังงาน จนถึงระดับหน่ึง การท่ีจะออกก าลังกายได้ถึงระดับน้ี เป็นเร่ืองส าคัญท่ีผู ้         
ออกก าลงักายจะตอ้งเขา้ใจใหถู้กตอ้ง  

ขั้นตอนที ่3 เป็นขั้นตอนการผ่อนให้เยน็ลง คือ เม่ือไดอ้อกก าลงักายตามก าหนดท่ีเหมาะสม 
ตามขั้นตอนท่ี 2 แลว้ควรจะค่อยๆ ผ่อนการออกก าลงักายลงท่ีละน้อย แทนการหยุดการออกก าลงั
กายโดยทนัที ทงัน้ีเพื่อใหเ้ลือดท่ีคัง่อยูต่ามกลา้มเน้ือ ไดมี้โอกาสกบัคืนสู่หวัใจ  
 
ข้อปฏิบัติส าหรับผู้ออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ 
 

เพื่อให้การออกก าลงัไดผ้ลดีเต็มท่ี และไม่เป็นอนัตรายต่อร่างกาย ผูท่ี้ตอ้งการใชก้ารออก
ก าลงักายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ พึงยดึขอ้ปฏิบติั 10 ขอ้ ดงัน้ี 
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1.   การประมาณตน  
     สภาพร่างกายและความเหมาะสมกบักีฬาชนิดต่างๆ ของแต่ละคนไม่เหมือนกนั แมใ้น

คนคนเดียวกนั ในช่วงเวลาหน่ึงกบัอีกช่วงหน่ึงก็แตกต่างกนัได ้การจะไดผ้ลเพิ่มของสมรรถภาพจาก
การฝึกซอ้มหรือออกก าลงัมีกฎตายตวัวา่จะตอ้งเป็นไปตามความเหมาะสมกบัสภาพร่างกาย หากการ
ฝึกซ้อมเบาเกินไปก็ไดผ้ลนอ้ยหรือไม่ไดผ้ล แต่การฝึกซ้อมหนกัเกินไปนอกจากจะไม่ไดผ้ลแลว้ยงั
เป็นอนัตรายแก่สุขภาพอยา่งยิ่งยวดดว้ย มีขอ้สังเกตท่ีส าคญักวา่การฝึกซ้อมหนกัเกินไปหรือไม่โดย
สังเกตจากความเหน่ือย คือ หากออกก าลงัถึงขั้นเหน่ือยแลว้ยงัสามารถฝึกต่อไปไดด้ว้ยความหนกั
เท่าเดิมโดยไม่เหน่ือยเพิ่มข้ึน และเม่ือพกัแลว้ไม่เกิน 10 นาทีก็รู้สึกหายเหน่ือย แมจ้ะมีความ
อ่อนเพลียอยูบ่า้งแต่ในวนัรุ่งข้ึนก็หายอ่อนเพลียกลบัสดช่ืนเช่นเดิมหรือกวา่เดิม แสดงวา่การฝึกซ้อม
หรือออกก าลงันั้นไม่หนกัเกิน แต่ถา้รู้สึกเหน่ือยแลว้พอฝืนต่อไปกลบัหายเหน่ือย และในวนัรุ่งข้ึนก็
ยงัอ่อนเพลียอยูแ่สดงวา่การฝึกซอ้มหรือการออกก าลงักายนั้นหนกัเกิน การจะฝึกซ้อมใหม่จะตอ้งรอ
ใหร่้างกายกลบัมาสู่สภาพเดิมก่อนแลว้เร่ิมใหม่ดว้ยความหนกัท่ีนอ้ยกวา่เดิม 

 2.  การแต่งกาย  
      มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งในดา้นการเคล่ือนไหว ความอดทน และจิตวทิยา กีฬาแต่ละอยา่งยอ่ม

มีแบบเคร่ืองแต่งกายท่ีเหมาะสมทั้งกางเกงและรองเทา้ในด้านการเคล่ือนไหว เส้ือผา้ท่ีรุ่มร่าม 
รองเทา้ท่ีเหมาะกบัเทา้หรือสภาพสนาม ยอ่มท าให้การเคล่ือนไหวไม่คล่องตวัเท่าท่ีควร และยงัเป็น
ตน้เหตุให้เกิดอุบติัเหตุดว้ยในดา้นการอดทนตอ้งค านึงถึงการระบายความร้อนออกจากร่างกายเป็น
ส าคญั เพราะในระหวา่งท่ีออกก าลงั ร่างกายจะมีความร้อนเกิดข้ึนมาก หากระบายออกไม่ทนั ความ
ร้อนท่ีสะสมข้ึนจะเป็นตวัจ ากดัการออกก าลงักายต่อไป และท าอนัตรายต่อระบบต่างๆในร่างกาย
ดว้ยในกรณีน้ีเส้ือผา้ท่ีมิดชิดเกินไปหรือเส้ือผา้ท่ีท าดว้ยวสัดุสังเคราะห์ท่ีมีคุณสมบติัในการซบัเหง่ือ
ไดน้อ้ยจะท าใหก้ารระบายความร้อนออกจากร่างกายเป็นไปดว้ยความล าบากยิง่ข้ึน 

   เร่ืองท่ีปฏิบติักนัผิดอยูเ่สมอ คือการไดชุ้ดวอร์มโดยพร ่ าเพร่ือ จุดประสงคใ์นการใช้ชุด
วอร์ม คือท าให้ร่างกายอบอุ่นเร็ว (Warm Up) เม่ือความอบอุ่นของร่างกายสูงถึงขนาดหน่ึง การ
ท างานของร่างกายจะไดส้มรรถภาพสูงสุด แต่ถา้อบอุ่น (ร้อน) เกินไป สมรรถภาพกลบัลดส าหรับ
สภาพอากาศในประเทศไทย การใชชุ้ดวอร์มเกือบจะไม่มีความจ าเป็นเลย เพราะอากาศร้อนอยูแ่ลว้
ถา้จะใช ้         ก็ไม่ควรจะใชใ้นระหวา่งการฝึกซอ้มหรือออกก าลงัท่ีใชค้วามอดทน 

3.   เลอืกเวลาดินฟ้าอากาศ  
     ทุกคนควรก าหนดเวลาฝึกซ้อมท่ีแน่นอนไว ้ แต่ควรเป็นเวลาเดียวกนัทุกวนั เพราะมีผล

ต่อการปรับตวัของร่างกาย การฝึกซอ้มตามสะดวกโดยไม่มีการก าหนดเวลาแน่นอนท าให้เหน่ือยเร็ว
และไดป้ริมาณน้อยกว่า ในอากาศร้อนจึงไม่เหมาะอย่างยิ่งส าหรับการฝึกความอดทน การเลือก
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อากาศอาจท าไดย้ากหรือท าไม่ได ้ แต่การเลือกเวลาทุกคนท าไดโ้ดยเฉพาะเวลาเชา้ตรู่และตอนเยน็ 
อุณหภูมิต ่ากวา่กลางวนั จึงเหมาะส าหรับการฝึกซอ้มความอดทน ส่วนการฝึกดา้นแรงกลา้มเน้ือและ
ความเร็วระยะสั้นๆอาจท าในอากาศร้อนได ้แต่ท าในช่วงเวลาสั้น อยา่งไรก็ตาม ในการฝึกซ้อมเพื่อ
แข่งขนัจะตอ้งค านึงถึงเวลาท่ีใชแ้ข่งขนัดว้ย แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งฝึกซอ้มในเวลานั้นทุกคร้ังไป 

 4.  สภาพของกระเพาะอาหาร  
     ในเวลาอ่ิมจดักระเพาะอาหารซ่ึงใตก้ระบงัลมจะท าให้ตวัขยายของปอดเป็นไปไม่ไดดี้

เท่าท่ีควรเพราะกะบงัลมไม่อาจหดตวัต ่าลงไดม้าก ในขณะเดียวกนั           การไหลเวียนเลือดจะตอ้ง
แบ่งเลือดส่วนหน่ึงไปใชใ้นการยอ่ยและดูดซึมอาหาร การไหลเวียนเลือดจะตอ้งแบ่งเลือดส่วนหน่ึง
ไปใชใ้นการยอ่ยและดูดซึมอาหาร ท าให้เลือดท่ีเล้ียงกลา้มเน้ือลดนอ้ยลง จึงเป็นผลเสียต่อการออก
ก าลงักายยิ่งกว่านั้น ในกีฬาท่ีมีการกระทบกระแทก กระเพาะอาหารท่ีเต็มแน่นจะแตกไดง่้ายกว่า
กระเพาะอาหารท่ีวา่ง หลกัทัว่ไปจึงใหง้ดอาหารก่อนหนกัก่อนการออกก าลงักาย 3 ชัว่โมง อยา่งไรก็
ตาม ในกีฬาท่ีใชค้วามอดทนเป็นชัว่โมงๆ เช่น วิ่งมาราธอน และจกัรยานทางไกลร่างกายตอ้งใช้
พลงังานมาก การท่ีทอ้งว่างอยูน่านอาจท าให้พลงังานส ารองหมดไป ดงันั้นก่อนการแข่งขนัและ
ระหวา่งการแข่งขนั อาจเติมอาหารท่ียอ่ยง่ายในปริมาณไม่ถึงอ่ิมไดเ้ป็นระยะๆ 

  5.   การดื่มน า้  
        น ้ าไม่ใช่อาหาร แต่มีความจ าเป็นมากในการออกก าลงักาย เพราะถา้ร่างกายสูญเสียน ้ า

ไปมากจนถึงปริมาณหน่ึง สมรรถภาพจะลดต ่าลงเน่ืองจากการระบายความร้อนออกจากร่างกาย
ขดัขอ้ง และถา้เสียมากต่อไปก็จะเป็นอนัตรายต่อร่างกาย จากการทดลองทั้งในห้องปฏิบติัการและ
ในสนามเก่ียวกบัสมรรถภาพร่างกายในสภาพท่ีขาดน ้ าและไม่ขาดน ้ า ไดข้อ้สรุปตรงกนัวา่ การขาด
น ้ าท าให้สมรรถภาพลดลง การใช้น ้ าชดเชยส่วนท่ีขาดท าให้สมรรถภาพไม่ลดลง น ้ าส ารองน้ีมี
ปริมาณ 2% ของน ้าหนกัตวั (เช่น คนท่ีน ้าหนกั 50 กก. มีน ้าส ารองส าหรับเสียได ้1 กก.) 

       ดงันั้นการเล่นกีฬาใดๆก็ตามท่ีมีการเสียน ้าไม่เกินกวา่ 2% ของน ้ าหนกัตวั และก่อนการ
แข่งขนัร่างกายอยู่ในสภาพท่ีไม่ขาดดุลน ้ า หรือในระหว่างเล่นไม่เกิดความกระหาย ผูเ้ล่นไม่
จ  าเป็นตอ้งเติมน ้ าในระหวา่งนั้น ในอากาศร้อน การเล่นกีฬาชัว่โมงหน่ึงอาจท าให้ร่างกายเสียน ้ าถึง    
2 ลิตร หรือกวา่นั้นซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการชดเชย ความกระหายเป็นเคร่ืองบอกอยา่งหน่ึงวา่ร่างกาย
ก าลงัขาดน ้ า ถา้ไม่สามารถค านวณไดแ้น่นอนวา่จะด่ืมเท่าไร อาจใชค้วามกระหายเป็นเกณฑ์ ทั้งน้ี
ไม่ไดห้มายความวา่จะด่ืมคร้ังเดียวจนหมดความกระหาย จะตอ้งค่อยๆเฉล่ียปริมาณออกไป ในการ
ทดลองของสถาบนัการกีฬาเวชศาสตร์แห่งเบอร์ลินไดพ้บวา่ การใชน้ ้ าชดเชยในปริมาณท่ีเท่ากบัท่ี
สูญเสียในการออกก าลงัจะท าให้สมรรถภาพดีท่ีสุด แต่จะตอ้งแบ่งการชดเชย ออกไปเป็นจ านวน 
25% ใน 1 ชัว่โมงก่อนการเล่นอีก 75% เฉล่ียไปตามระยะเวลาการออกก าลงั 
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   6.   ความเจ็บป่วย  
          ความเจ็บป่วยทุกชนิดท าให้สมรรถภาพของร่างกายลดลง และร่างกายต้องการ

พกัผอ่นอยูแ่ลว้ การออกก าลงักายท่ีเคยท ายอ่มเป็นการเกินกวา่ท่ีสภาพร่างกายจะรับไดแ้ละอาจท าให้
เกิดอนัตรายร้ายแรงต่อชีวติ เฉพาะอยา่งยิง่การเป็นไขซ่ึ้งร่างกายมีอุณหภูมิสุงกวา่ปกติและและหวัใจ
ท างานมากกว่าปกติเพื่อระบายความร้อน นอกจากนั้น หากเป็นไขท่ี้เกิดจากเช้ือโรค       การ
ไหลเวียนเลือดก็เพื่อข้ึนจากการออกก าลงักายอาจท าให้เช้ือโรคแพร่หลายไปตามส่วนต่างๆของ
ร่างกายและท าให้เกิดการอกัเสบทัว่ทั้งร่างกายหรืออวยัวะท่ีส าคญัซ่ึงเป็นอนัตรายต่อชีวิต ส าหรับ
การเป็นหวดัแพอ้ากาศ ถา้มีอาการอ่ืนร่วม เช่น ไข ้ เจ็บคอ ไอ อ่อนเพลีย สามารถ ฝึกซ้อมและ      
ออกก าลงักายไดต้ามปกติ 

    7.   ความเจ็บป่วยระหว่างการออกก าลงักาย 
          เป็นท่ีแน่นอนวา่ระหวา่งออกก าลงักายก าลงักายใดๆ ก็ตามโอกาสเกิดอุบติัเหตุมีได้

มากกว่าการอยู่เฉยๆ ยิ่งเป็นการเล่นกีฬาท่ีมีการปะทะกนัดว้ยแลว้โอกาสเกิดอุบติัเหตุยิ่งมีมากข้ึน 
ถึงแมว้่าจะเป็นการออกก าลงักายคนเดียว ถา้มีการเปล่ียนสถานท่ีปริมาณ และความหนงัของการ
ออกก าลงักาย ก็อาจมีอุบติัเหตุหรือความเจบ็ป่วยเกิดข้ึนไดค้วามรู้สึกไม่สบาย อึดอดั การเคล่ือนไหว
บงัคบัไม่ได ้ เป็นสัญญาท่ีแสดงว่ามีความผิดปกติเกิดข้ึน ถ้าฝืนออกก าลงักายต่อไปโอกาสท่ีจะ
เจ็บป่วยหรืออุบติัเหตุเกิดข้ึนไดในระหวา่งการออกก าลงักายควรหยุดพกัผ่อนเพื่อความเจ็บป่วยลด
นอ้ยลง บางคร้ังเม่ือพกัชัว่ครู่ก็หายไปเป็นปกติ อาจเล่นกีฬาหรือ      ออกก าลงักายต่อไปได ้ แต่ถา้
ออกก าลงักายต่อไปแลว้อาการเดิมกลบัเป็นมากข้ึนก็ตอ้งหยุด ขอ้น้ีส าคญัมากส าหรับผูเ้ล่นกีฬาหรือ
ออกก าลงักายท่ีมีอาย ุ35 ปีข้ึนไป โดยเฉพาะอาการขาดเลือด      หล่อเล้ียงหวัใจ การฝืนต่อไปอาจท า
ใหห้วัใจวายและเป็นอนัตรายถึงชีวติได ้

     8.   ด้านจิตใจ  
          ในระหวา่งการฝึกซอ้มและการออกก าลงักาย จ าเป็นตอ้งท าจิตใจให ้        ปลอดโปร่ง 

คิดถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการฝึกซ้อมหรือออกก าลงั ตั้งใจปฏิบติัตามท่าทางเทคนิคต่าง ๆและ
คิดแกไ้ขการปฏิบติัท่ีผิด จะตอ้งพยายามขจดัเคร่ืองรบกวนจิตใจอ่ืนๆ ในระหวา่งนั้น ออกไปหาก
ขจดัไม่ไดจ้ริงๆ ก็ไม่ควรฝึกซอ้มหรือออกก าลงักายต่อไป เพราะท าให้เสียสมาธิและ     เกิดอุบติัเหตุ
ไดง่้าย  

     9.  ความสม ่าเสมอ 
          ผลเพิ่มของสมรรถภาพต่างๆนอกจากจะข้ึนอยู่กับปริมาณความหนักเบาของการ

ฝึกซอ้มและออกก าลงักายแลว้ ยงัข้ึนอยูก่บัความสม ่าเสมอดว้ย ดงันั้น การฝึกหนกัติดต่อกนั 1 เดือน
แลว้หยุดไป 2 สัปดาห์จะมาเร่ิมใหม่ จะเร่ิมเท่ากบัการฝึกคร้ังสุดทา้ยไม่ได ้จะตอ้งลดความหนกัให้
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ต ่ากวา่คร้ังสุดทา้ยท่ีฝึกอยูแ่ลว้ค่อยๆเพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นการเสียเวลามาก ขอ้น้ีนกักีฬาของไทยเราเป็นอยู่
เสมอเม่ือหยุดแข่งขนัก็หยุดฝึกซ้อมและตอ้งตั้งตน้กนัใหม่เม่ือจะเร่ิมจะเร่ิมแข่งขนัอีกโอกาสทีจะ
เพิ่มสมรรถภาพใหสุ้งกวา่เดิมจึงไม่มี 

  10.   การพกัผ่อน  
          หลงัการฝึกซอ้มและออกก าลงักาย ร่างกายเสียพลงัการส ารองไปมากจ าเป็นตอ้งมีการ

ชดเชย รวมทั้งตอ้งซ่อมแซมส่ิงส่ิงสึกหรอการพกัผอ่น หลงัจากฝึกซ้อมและการ  ออกก าลงักายหนกั
จึงจ าเป็นตอ้งพกัผอ่นให้พอเพียง ขอ้สังเกตง่าย ๆคือ ก่อนการฝึกซ้อมคร้ังต่อไป ร่างกายจะตอ้งสด
ช่ืนอยูใ่นสภาพเดิม การฝึกซอ้มวนัต่อไปจึงจะท าไดม้ากข้ึนเป็นล าดบั 

 
การประเมินผลการออกก าลงักายแบบแอโรบิก 
 

 การประเมินผลของการออกก าลงักายแบบแอโรบิก ในขั้นตอนแรกของการออกก าลงักาย
ควรมีการประเมินผลดว้ยการตรวจสอบสภาพร่างกาย ซ่ึงปัญหาของการออกก าลงักายแบบน้ีจะอยูท่ี่
ความหนกัและความนานของการออกก าลงักาย ส่ิงส าคญัท่ีสุดของการออกก าลงักายแบบแอโรบิก    
ก็คือ ตอ้งคอยสังเกตปฏิกิริยาของร่างกายในขณะออกก าลงัอยูว่า่ มีอะไรผิดปกติเกิดข้ึนหรือไม่ เช่น 
อาการเจบ็เสียวหนา้อก อาการหนา้เขียวหรือซีดขาว อาการหายใจขดั ๆ หรือหายใจไม่ทนั ตลอดจน
อาการหน้ามืดวิงเวียนคลา้ยจะเป็นลม หากมีอาการเหล่าน้ีเกิดข้ึน จะตอ้งรีบหยุดทนัที มีวิธีดูว่าการ
ออกก าลงักายหนกัเกินไปหรือไม่ ท่ีง่าย ๆอยูว่ิธีหน่ึง เรียกวา่ “Talk Test” หรือการทดสอบดว้ยการ
พดูคุย คือดูวา่ขณะท่ีเราออกก าลงักายไปนั้นเรายงัพูดคุยกบัเพื่อนขา้ง ๆไดห้รือไม่ หรือถา้ออกก าลงั
กายอยูค่นเดียวก็ลองพดูดงั ๆกบัตนเองดู หากยงัพดูออก หรือยงัพูดคุยกบัเพื่อนไดรู้้เร่ือง แสดงวา่เรา
ยงัไม่เหน่ือยมากเกินไป แต่ถ้ารู้สึกเหน่ือยมากจนแม้จะพูดคุยไม่ออกแล้ว หมายความว่าการ         
ออกก าลงักายนั้นมากเกินไป ควรจะชะลอใหช้า้ลงเล็กนอ้ยจะช่วยได ้ 

 เม่ือมีการออกก าลงักายแบบแอโรบิกผ่านไปสักระยะหน่ึงแลว้ เราควรมีการประเมินผล
ของการออกก าลงักายเพื่อจะไดท้ราบพฒันาการ วธีิการประเมินผลมีดงัน้ี 

 1.  การจดัโปรแกรมการออกก าลงักายเพื่อผลทางแอโรบิก ข้ึนอยู่กบั การจดัชนิดความ
หนัก ความนานและความบ่อยในการออกก าลังกายให้เหมาะสมกับเพศ วยั สภาพร่างกายและ
วตัถุประสงค์ของผูอ้อกก าลงักาย ซ่ึงถา้หากการจดัโปรแกรมดงักล่าวถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ จะให้
ผลดีต่อสภาพร่างกายท่ีสามารถตรวจสอบไดด้ว้ยตนเองในช่วงประมาณ 6–8 สัปดาห์ 
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 2.   ผลดีต่อสภาพร่างกายท่ีสามารถตรวจสอบไดคื้อ อตัราการเตน้ของชีพจรจะลดนอ้ยลง
ทั้งในขณะพกัและออกก าลงักาย ทั้งน้ีเพราะหัวใจสามารถท างานไดอ้ย่างประหยดัเน่ืองจากระบบ
การไหลเวยีนโลหิตมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

 3.  ผลดีอีกประการคือ มีความรู้สึกต่อสภาพร่างกายและจิตใจดีข้ึน มีความกระปร้ีกระเปร่า 
นอนหลบัสนิทในเวลากลางคืน และต่ืนนอนในตอนเชา้ดว้ยความรู้สึกสดช่ืน  

 4.   ถา้หากออกก าลงักายติดต่อกนัไปถึงสัปดาห์ท่ี 6–8 แลว้ยงัไม่บงัเกิดผลดีต่อสภาพ
ร่างกาย จะตอ้งพิจารณาทบทวนและปรับปรุงโปรแกรมการออกก าลงักายเสียใหม่ 

 5.   การออกก าลงักายหรือเล่นกีฬาในปัจจุบนัหลายชนิด ส่งเสริมสุขภาพทัว่ไปไดน้้อย     
ไม่เป็นประโยชน์ต่อหัวใจและปอดทั้งน้ีเพราะความหนกัในการออกก าลงักายเหล่านั้นไม่ถึง 60% 
เช่น กีฬาประเภทยงิปืน ยกน ้าหนกั โบวล่ิ์ง ยงิธนู เปตอง กอลฟ์ สนุกเกอร์ เป็นตน้ 

 6.   การใชแ้รงกายประกอบอาชีพเช่น กรรมกร ชาวนา ชาวสวน ฯลฯ การออกก าลงักาย
แบบน้ีไม่นบัเป็นการออกก าลงักายแบบแอโรบิคซ่ึงไม่สามารถป้องกนัและรักษาโรคท่ีเกิดจากการ
เส่ือมสภาพของร่างกายได ้เพราะความหนกัไม่ถึงเกณฑแ์อโรบิกนั้นเอง 
 
บทสรุป 
 
 การออกก าลงักายเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอเป็นปัจจยัท่ีส าคญัของการมีสุขภาพดีหมายถึง 
ความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ และความเป็นอยูท่ี่ดีในสังคมปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็ สามารถปฏิบติั
ภารกิจประจ าวนัไดร้าบร่ืน 
 การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพนิยมออกก าลงักายแบบแอโรบิก เพราะเป็นการออกก าลงักาย
เพื่อฝึกให้หวัใจและปอดแข็งแรง ประเภทของการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพแบบแอโรบิก เช่น การ
เดินเร็ว วิง่เหยาะๆ วา่ยน ้า กระโดดเชือก ป่ันจกัรยาน การเตน้แอโรบิก ฯลฯ หลกัส าคญัของการออก
ก าลงักายเพื่อสุขภาพ คือ ตอ้งออกก าลงักายใหพ้อเหน่ือย หรือมากจนหวัใจเตน้เร็วถึงอตัราเป้าหมาย 
ประมาณ 60-85% ของอตัราการเตน้หวัใจสูงสุด 3-5 วนัต่อสัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 



-172- 
 

ค าถามท้ายบท 
 

1. ใหน้กัศึกษาอธิบายถึงความส าคญัของการออกก าลงักายท่ีส่งผลต่อผูท่ี้ออกก าลงักายอยูเ่ป็น
ประจ า 

2. ใหน้กัศึกษาหาอตัราการเตน้หวัใจเป้าหมายของผูท่ี้มีอายุ 35 ปี มีอตัราการเตน้หวัใจขณะพกั 
73 คร้ัง/นาที เป็นผูท่ี้ออกก าลงักายสม ่าเสมอ  

3. ให้นักศึกษาอธิบายวิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของระบบหายใจและระบบ
ไหลเวยีนโลหิต จะใหกิ้จกรรมประเภทใด 

4. ใหน้กัศึกษาบอกถึงความส าคญัของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
5. การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตัวเองมีการทดสอบอะไรบ้างและแต่ละรายการ

ทดสอบสมรรถภาพทางกายดา้นใด 
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แผนบริหารการสอนหน่วยที ่7 

ยาและสมุนไพรในชีวติประจ าวนั 

หัวข้อเนือ้หา 

1. ความหมายของยา 
2. ประโยชน์ของยา 
3. ประเภทของยา 
4. การเรียกช่ือยา 
5. รูปแบบของยา 
6. หลกัการใชย้าท่ีถูกตอ้ง 
7. อนัตรายท่ีเกิดจากการใชย้า 
8. ยาเส่ือมคุณภาพหรือยาท่ีหมดอายุ 
9. ปฏิกิริยาของยาหลายชนิดในร่างกาย 
10. ยาสามญัประจ าบา้น 
11. ยาสมุนไพร 
12. การใชย้าสมุนไพร 
13. ยาสมุนไพรในชีวติประจ าวนั 
14. บทสรุป 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

          1.  เพื่อใหส้ามารถบอกความหมายและประเภทของยาได ้
     2.  เพื่อใหส้ามารถบอกความแตกต่างของรูปแบบของยาแบบต่างๆได ้

     3.  เพื่อใหส้ามารถบอกความแตกต่างของช่ือยาแบบต่างๆได ้
4.  เพื่อใหส้ามารถบอกความหมายยาสมุนไพร 
5.  เพื่อใหส้ามารถใชย้าสมุนไพรในชีวติประจ าวนัไดถู้กตอ้ง 
6.  เพื่อใหส้ามารถใชค้วามรู้ท่ีไดไ้ปแนะน ากบบุคคลอ่ืนๆ ได 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 
 1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารค าสอน 

   2. ฟังค าบรรยาย 
   3. ซกัถามและอภิปรายผลจากการแบ่งกลุ่มยอ่ย 
   4. ตอบค าถามทา้ยบท 
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ส่ือการเรียนการสอน 
1.  ตวัอยา่งหรือรูปภาพยา ยาสมุนไพรบางชนิด 

                 2.  เอกสารประกอบการสอน 
 3.  Powerpoint 

การวดัและประเมินผล 
             1.  สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการอภิปรายกลุ่ม ความตั้งใจฟังค าบรรยายและการมี        
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
            2.  จากการตอบค าถามทา้ยบท 
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บทที ่6 

ยาและสมุนไพรในชีวติประจ าวนั 
 

รองศาสตราจารยพ์ชัรา กอ้ยชูสกุล 

 มนุษยมี์การใชย้ารักษาโรคมาตั้งแต่โบราณกาล  แต่การใชย้าในแต่ละยุคจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั
ไปตามแหล่งท่ีอยูอ่าศยั วฒันธรรม และการพฒันาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละสังคม ยาส่วนใหญ่ไดม้าจากธรรมชาติ  
ท่ีอยูร่อบๆ ท่ีอยู่อาศยั ทั้งท่ีเป็นพืช สัตวแ์ละแร่ธาตุต่างๆ ผูใ้ชย้าในยุคแรกๆ เร่ิมเรียนรู้ผลการรักษาดว้ย     การ
ลองผิดลองถูก การบอกกล่าวผลการรักษาสืบต่อกนัมาหรือบนัทึกไวจ้นกลายเป็นสูตรหรือต ารับยาซ่ึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะของบุคคลหรือกลุ่มคน  การรักษาผูเ้จบ็ป่วยในสมยัก่อนจะมีลกัษณะเด่น คือ จะรักษาทั้งองคร์วม
ของบุคคลนั้น กล่าว คือ จะรักษาทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม  และจิตวิญญาณ โดยมีวิธีการท่ีแตกต่างกนัไปในแต่
ละทอ้งถ่ิน ส่วนใหญ่จะแฝงไปดว้ยมีความเช่ือในส่ิงท่ีไม่สามารถมองเห็นได ้เช่น จะเช่ือวา่สาเหตุของโรคต่างๆ 
เกิดจากอิทธิพลของภูติ ผ ีเทวดา ดงันั้นการรักษาโดยยามกัจะควบคู่ไปกบัการมีพิธีกรรมต่างๆ เสมอ 

 เม่ือโลกกา้วเขา้สู่ยคุของวทิยาศาสตร์ จึงมีการพิสูจน์ไดว้า่ หลายโรคเกิดจากเช้ือโรคซ่ึงเป็นส่ิงมีชีวิต
เล็กๆ ท่ีไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าและรักษาได้ดว้ยยาบางชนิด การรักษาโรคจึงมีการเปล่ียนแปลง      
มาเป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์มากข้ึน มีการใช้ยาเพื่อรักษาสาเหตุหรือฆ่าเช้ือโรคได้อย่างเฉพาะเจาะจงจน
บางคร้ังละเลยองคร์วมของความเป็นคน มุ่งเน้นแต่การรักษาความผิดปกติทางร่างกายเพียงอย่างเดียว หรือ
อยา่งมากก็สนใจสุขภาพจิตบา้งเล็กนอ้ย และส่ิงท่ีละเลยอยา่งมาก คือ ดา้นสังคมและจิตวิญญาณ นอกจากน้ี 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั คือ การละเลยในการดูแลส่งเสริมสุขภาพก่อนท่ีจะมีการเจ็บป่วย ดว้ยมีความเช่ือมัน่
วา่หากมีการเจ็บป่วยหรือไม่สบายดว้ยโรคต่างๆ แพทยส์ามารถใชย้ารักษาไดแ้ทบทุกโรคและบางคร้ังก็หา
ซ้ือยาตามร้านขายยาทัว่ไปไดอ้ย่างง่ายดาย จึงไม่สนใจปัจจยัท่ีท าให้เกิดโรค เช่น คุณภาพของอาหารท่ีกิน
หรือไม่สนใจการออกก าลงักายเท่าท่ีควร 

อย่างไรก็ตาม คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ยายงัเป็นส่ิงจ าเป็นในการรักษาโรคต่างๆ อยู่ และทุกคนควร          
มีความรู้ท่ีถูกตอ้งหรือมีผูแ้นะน าการใชย้าท่ีถูกตอ้ง เพื่อเป็นการป้องกนัหรือลดอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้และ
ควรระลึกเสมอวา่การเจ็บป่วยหรือไม่สบายเล็กนอ้ยไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บยาเสมอไป  การปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้ง
บางอยา่งก็สามารถลดหรือรักษาอาการท่ีเกิดข้ึนได ้
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ความหมายของยา 
 
 ยา (Drug) มีความหมายกวา้งๆ คือ สารเคมีท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของส่ิงมีชีวิต 
(ยพุิน สังวรินทะ, (บก.), 2543) และโดยค าจ ากดัความขององคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization, 
WHO) ยา หมายถึง สารหรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้พื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยา
ของร่างกายหรือท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของขบวนการทางพยาธิวทิยาซ่ึงท าใหเ้กิดโรค ทั้งน้ีเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผูไ้ดรั้บยานั้น (ก าพล ศรีวฒันกุล, (บก.), 2538) 

พระราชบัญญตัิยา  พ.ศ. 2522 

 เพื่อความปลอดภยัของประชาชนทัว่ไปจึงตอ้งมีการสร้างกฎและระเบียบของสังคมข้ึน โดยก าหนด
ความหมายและขอบเขตของการใช้ยาไว ้ ซ่ึงมีการปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสมกบัสภาวะการเปล่ียนแปลง
ของสังคมเป็นล าดบัมา  ดงัไดก้ าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัยา (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2522 ดงัน้ี 
 ยา  หมายความวา่ 

1) วตัถุท่ีรองรับไวใ้นต าราท่ีรัฐมนตรีประกาศ 
2) วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้ในการวินิจฉัย  บ าบดั  บรรเทา  รักษาหรือป้องกนัโรคหรือความ

เจบ็ป่วยของมนุษยห์รือสัตว ์
3) วตัถุเป็นเภสัชเคมีภณัฑห์รือเภสัชเคมีภณัฑก่ึ์งส าเร็จรูป 
4) วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใหเ้กิดผลแก่สุขภาพ  โครงสร้าง หรือการกระท าหนา้ท่ีใดๆ ของร่างกาย

ของมนุษยห์รือสัตว ์
วตัถุตาม  1)   2) หรือ 4) ไม่หมายความรวมถึง 
1. วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใชใ้นการเกษตรหรือการอุตสาหกรรมตามท่ีรัฐมนตรีประกาศ 
2. วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้เป็นอาหารส าหรับมนุษย์  เคร่ืองกีฬา  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ในการ

ส่งเสริมสุขภาพ  เคร่ืองส าอางหรือเคร่ืองมือและส่วนประกอบของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประกอบโรคศิลปะ
หรือวชิาชีพเวชกรรม 

3. วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ส าหรับการวิจยั  การวิเคราะห์หรือการชนัสูตร
โรค  ซ่ึงมิไดก้ระท าโดยตรงต่อร่างกายของมนุษย ์

แหล่งทีม่าของยา 

 แหล่งท่ีมาของยาท่ีใชอ้ยูท่ ัว่ไปในปัจจุบนั มี 3 แหล่ง (ยพุนิ สังวรินทะ, (บก.), 2543) คือ 
 1.  ยาทีไ่ด้จากธรรมชาติ   ไดแ้ก่   

     1.1  แร่ธาตุ  เช่น ผงน ้าตาลเกลือแร่ ยาเมด็อะลูมินา แมกนีเซีย 
     1.2  สัตว ์ เช่น เฮบพารินซ่ึงเป็นยาท่ีใชป้้องกนัการแข็งตวัของเลือด ไดม้าจากการสกดัจากปอด

ววั และเยือ่บุล าไส้หมูหรือแกะ เป็นตน้ 
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1.3 พืช  เช่น ยาควนิินท่ีไดม้าจากตน้ซิงโคนา หรือ มอร์ฟีนไดม้าจากฝ่ิน    เป็นตน้ 
     1.4  จุลินทรีย ์เช่น ยาปฏิชีวนะท่ีไดม้าจากเช้ือจุลินทรีย ์

  2.  ยาที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมี ยาส่วนใหญ่ในปัจจุบนัไดม้าจากการสังเคราะห์ทางเคมี เช่น 
ยาแกไ้ขพ้าราเซตามอล ยาแกแ้พ ้เป็นตน้ 
  3. ยาที่ได้จากการกึ่งสังเคราะห์ทางเคมี ส่วนใหญ่เป็นยาท่ีมีโมเลกุลซบัซ้อน จึงเร่ิมตน้จากการน า
สารสกดัจากพืชมาใชเ้ป็นสารตั้งตน้เพื่อการสังเคราะห์ไดย้าใหม่ข้ึนใช้ในการผลิตสารพวกสเตอรอยด์และ
ฮอร์โมนเพศ  
 
ประโยชน์ของยา 
 

ส่ิงท่ีถูกจดัเป็นยาควรมีประโยชน์ในการใชห้ลกั  4 ประการ คือ 
1.  รักษาโรคให้หายขาดหรือการรักษาสาเหตุของโรค สาเหตุของโรคท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง คือ เช้ือโรค 

ดงันั้นเม่ือมีเช้ือโรคบางชนิดเขา้สู่ร่างกายแลว้ท าให้เกิดอาการต่างๆ และผูรั้กษาทราบว่าเช้ือโรคชนิดใดท่ี
เป็นสาเหตุ เช่น เป็นไขสู้ง ตวัสั่น หลงัจากไปท างานในป่า และตรวจเลือดพบว่ามีเช้ือโรคท่ีท าให้เกิดโรค
มาเลเรีย แพทยก์็จะใชย้าท่ีมีฤทธ์ิฆ่าเช้ือโรคนั้นและอาจท าใหห้ายจากโรคได ้หากไม่มีอาการแทรกซ้อนอ่ืนๆ 
เป็นตน้ หรือการใชย้าเคมีท าลายเซลลม์ะเร็งเพื่อรักษาโรคมะเร็งบางชนิด เป็นตน้ 

2.  บ ารุงร่างกาย เช่น ในกรณีท่ีมีความผิดปกติเกิดข้ึนจากการขาดสารอาหารบางอยา่ง ซ่ึงอาจเกิด
จากการท างานของร่างกายผิดปกติ ท าให้การย่อยและดูดซึมลดลงหรือการขาดแคลนอาหารก็ตาม เช่น      
การขาดแคลเซียมท าใหเ้กิดโรคกระดูกอ่อน หรือการเกิดโรค เหน็บชาจากการขาดวิตามินบีหน่ึง ก็รักษาโดย
การใหย้าท่ีมีส่วนประกอบของส่ิงเหล่าน้ีเพิ่มข้ึนท าใหร่้างกายแขง็แรงและหายจากอาการต่างๆได ้ 

3.  ควบคุมโรคหรือบรรเทาอาการ ซ่ึงเป็นยากลุ่มท่ีประชาชนมกัหาซ้ือมารักษาตนเองในกรณีท่ี
เจ็บป่วยเล็กน้อย โดยบางคร้ังไม่สนใจว่าสาเหตุของความผิดปกตินั้นเกิดจาก  ส่ิงใด เช่น การใช้ยาแกไ้ข ้    
ในกรณีท่ีมีไขก้็จะหายาแกไ้ขม้ากินโดยไม่สนใจว่าภาวะไขน้ั้น เกิดจากสาเหตุใด และเม่ืออาการไขล้ดลง     
ก็พอใจ  ซ่ึงบางคร้ังก็เป็นเพียงการบรรเทาอาการท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ท าใหโ้รคหายขาด 

4. การป้องกนัโรค เน่ืองจากส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดโรคมีอยูม่ากมายรอบๆตวัเรา เช่น เช้ือโรค หรือ สารเคมี
ต่างๆ ท าให้คนเรามีโอกาสเกิดโรคต่างๆ ข้ึนไดเ้สมอ แต่ส่ิงส าคญัท่ีท าหน้าท่ีป้องกนัตวัเราไม่ให้เกิดโรค
โดยง่าย คือ ภูมิตา้นทานท่ีอยูภ่ายในตวัเราเอง ภูมิตา้นทานบางอย่างเกิดข้ึนจากธรรมชาติแต่บางอยา่งก็ตอ้ง
เพิ่มเติมเขา้ไปในร่างกายโดยเฉพาะอยา่งยิง่    ผูท่ี้มีภูมิตา้นทานต ่า เช่น ทารกแรกเกิด หรือเด็กเล็กๆ ท่ีร่างกาย
ยงัไม่แข็งแรง ท าให้มีโอกาสเกิดโรคต่างๆไดง่้าย นักวิทยาศาสตร์จึงคิดคน้ส่ิงท่ีเรียกว่า วคัซีน (Vaccine)       
ท่ีสามารถกระตุน้ให้ทารกหรือคนท่ีได้รับหรือสร้างภูมิตา้นทานโรคต่างๆ ตามแต่ชนิดของวคัซีนได ้เช่น 
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วคัซีนป้องกนัโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยกั โปลิโอ หดั วณัโรค เป็นตน้ และประเทศไทยมีการก าหนดการ
ใหว้คัซีนแก่ทารกทุกคน  

นอกจากน้ี  ยายงัอาจมีประโยชน์ในการวินิจฉยัโรคบางอยา่ง  เช่น  ยาท่ีใช้ตรวจสอบการตั้งครรภ ์ 
เป็นตน้ 

 
ประเภทของยา 
 

 การแบ่งประเภทของยาโดยจ าแนกตามพระราชบญัญติัยา  แบ่งออกเป็น  9 ประเภท  (ก าพล      
ศรีวฒันกุล. (บก.), 2539) ดงัน้ี 

1.  ยาแผนปัจจุบัน  หมายความถึง  ยาท่ีมีการคน้ควา้วิจยัและใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยใีนการผลิตหรือสังเคราะห์สารเคมีท่ีเลียนแบบธรรมชาติโดยมุ่งหมายส าหรับใชใ้นการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมการประกอบโรคศิลปแผนปัจจุบนั  หรือการบ าบดัโรคสัตว ์ ตามหลกัวิชาทางการแพทย์
แผนปัจจุบนั เช่น ยาพาราเซตามอล  แอสไพริน วิตามินต่างๆ เป็นตน้  ยาท่ีใชใ้นปัจจุบนัตามสถานพยาบาล
ต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นยาแผนปัจจุบนั 

2.  ยาแผนโบราณ  หมายความถึง  ยาท่ีมุ่งหมายส าหรับการใช้ในการประกอบโรคศิลปะ            
แผนโบราณหรือการบ าบดัโรคสัตว ์ ซ่ึงอยู่ในต ารายาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศ หรือยาท่ีรัฐมนตรี
ประกาศเป็นยาแผนโบราณ  หรือยาท่ีไดรั้บอนุญาตใหข้ึ้นทะเบียนต ารับยาเป็นยาแผนโบราณ เช่น  ยาผงแดง 
ยาขม  ยาหอมเป็นตน้ ทั้งน้ีโดยอาศยัความรู้จากต าราหรือการเรียนสืบต่อกนัมาซ่ึงมิใช่การศึกษาตามหลกั
วทิยาศาสตร์  

 3.  ยาอันตราย  หมายถึง  ยาท่ีมีอนัตรายสูงกว่ายาสามญัประจ าบา้น แต่อนัตรายรองลงมาจากยา
ควบคุมพิเศษ การใชย้าน้ีจึงตอ้งผา่นการดูแลจากเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข  เช่น  แพทยห์รือเภสัชกร ยาในกลุ่มน้ี
จะมีค าวา่  “ยาอนัตราย” ระบุไวบ้นฉลากขา้งภาชนะบรรจุและจ าหน่ายไดเ้ฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบนัท่ี
มีเภสัชกรแผนปัจจุบนัท าหนา้ท่ีควบคุมดูแล หรือจ าหน่ายในโรงพยาบาล สถานีอนามยัหรือคลินิกท่ีมีแพทย์
แผนปัจจุบนัประจ าการอยู ่ ยาอนัตรายมีมากมายหลายชนิด เช่น ยาลดความดนัโลหิต  ยาขบัปัสสาวะ ยาลด
น ้าตาลในกระแสเลือด ยาตา้นจุลชีพต่างๆ เป็นตน้ 

4.  ยาควบคุมพิเศษ  หมายถึง  ยาท่ีก่อให้เกิดอนัตรายไดง่้ายแมว้า่จะระมดัระวงัการใชอ้ยา่งถูกตอ้ง  
ยาน้ีจึงตอ้งผา่นการควบคุมดูแลในการใชจ้ากแพทยโ์ดยใกลชิ้ด แพทย ์ แผนปัจจุบนัเท่านั้นท่ีมีอ านาจสั่งและ
ใช้ยาควบคุมพิเศษ  เน่ืองจากแพทยแ์ผนปัจจุบนัมีความรู้ว่าเม่ือใดมีความจ าเป็นตอ้งใช้และเม่ือใดสมควร
จะตอ้งหยุดการใช้ยานั้น  ตวัอย่างกลุ่มยาน้ี  เช่น  ยาเพรดนิโซโลน  ยาเดกซ่าเมทาโซน ยารักษาโรคมะเร็ง 
ยาสลบ เป็นตน้ 

5.  ยาใช้ภายนอก  หมายถึง  ยาท่ีมุ่งหมายส าหรับใชภ้ายนอก  ซ่ึงอาจจะเป็นยาควบคุมพิเศษหรือยา
อนัตรายดว้ยก็ได ้ เช่น  ยาทาถูนวด  ยาใส่แผล  เป็นตน้  ทั้งน้ีไม่รวมถึงยาชาเฉพาะท่ี 
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6.   ยาใช้เฉพาะที่  หมายถึง  ยาท่ีมุ่งหมายใช้เฉพาะท่ีกับผิวหนัง  หู  ตา  จมูก ปาก  ทวารหนัก       
ช่องคลอด  ท่อปัสสาวะ  เป็นตน้  ทั้งน้ีอาจจะเป็นยาควบคุมพิเศษหรือยาอนัตรายดว้ยก็ได ้

7. ยาสามัญประจ าบ้าน  หมายถึง  ยาท่ีกระทรวงสาธารณสุขคดัเลือกไวใ้ห้ ประชาชนสามารถ
เลือกใช้ได้เองโดยไม่จ  าเป็นต้องผ่านการควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  เน่ืองจากยาในกลุ่มน้ี
สามารถหาซ้ือได้โดยทัว่ไป  ยาสามญัประจ าบ้านจะต้องมีขนาดบรรจุและรายละเอียดบนฉลากตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ้งมีค าวา่  “ยาสามญัประจ าบา้น”  ก ากบัไวบ้นฉลากอยา่ง
เห็นได้ชัด ในปัจจุบนัมียาสามญั-ประจ าบ้าน  รวมทั้งส้ิน  42  ขนาน  เช่น  ยาเม็ดพาราเซตามอล                
500  มิลลิกรัม  ขนาดบรรจุ  10  เม็ด  ยาแกไ้อน ้ าด า  ขนาดบรรจุ  60  มิลลิลิตร  ยาใส่แผลสดไธเมอโรซอล  
ขนาดบรรจุ  30 มิลลิลิตร  เป็นตน้ 

8.  ยาสมุนไพร คือ ยาท่ีเรารู้จกัใชก้นัมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  โดยไดส้ั่งสอนถ่ายทอดประสบการณ์ใน
การใชส้มุนไพรเป็นยาบ าบดัรักษาโรคใหลู้กหลานไดเ้รียนรู้สืบทอด ต่อมาดว้ยการสังเกตและประสบการณ์  
เช่น  รู้จกัน าหัวกระเทียมแห้งท่ีจะใช้ปรุงอาหารมาเค้ียวกินดิบ ๆ ทั้งกลีบหรือทั้งหัวเพื่อบรรเทาอาการ
ทอ้งอืด  กระเทียมท่ีน ามาเค้ียวกินเพื่อ  จุดมุ่งหมายท่ีจะบ าบดัอาการทอ้งอืด  จึงถูกเรียกว่า  “ยาสมุนไพร”  
ในขณะท่ีกระเทียมหัวเดียวกนันั้นน าไปปรุงแต่งเป็นอาหาร  แต่ไม่เขา้ข่ายเป็นยาสมุนไพรดงักล่าวแล้ว  
ดงันั้น ยาสมุนไพร  คือ  ยาท่ีไดจ้ากธรรมชาติ  สัตว ์ หรือแร่  ซ่ึงมิไดผ้สมปรุงหรือแปรสภาพ เช่น  น ้ าผึ้ง  ขิง  
ขมิ้น   สีเสียด  ไพล  มะนาว  เป็นตน้ 

9. ยาบรรจุเสร็จ  หมายถึง  ยาแผนปัจจุบนัท่ีไดผ้ลิตข้ึนเสร็จในรูปต่างๆ ทางเภสัชกรรมซ่ึงบรรจุใน
ภาชนะหรือห่อหุม้ท่ีปิดหรือผนึกไวแ้ละมีฉลากครบถว้นตามกฎหมายยา  ไดแ้ก่  ยาปรุงส าเร็จรูปในลกัษณะ
ยาเมด็  ยาผง  ยาแคปซูล  ยาน ้า  ซ่ึงผูป่้วยสามารถน ามาใชห้รือแพทยน์ าไปใชไ้ดเ้ลยโดยไม่ตอ้งปรุงแต่งเพิ่ม 
เป็นยาท่ีค่อนขา้งปลอดภยัแต่ขณะเดียวกนัก็ยงัมีความไม่เหมาะสมบางประการท่ีจะจดัเขา้เป็นยาสามญั
ประจ าบา้น  ตวัอย่างไดแ้ก่ ยาแกไ้ขห้วดัสูตรผสม และยาใช้ภายนอกหลายชนิดท่ีโฆษณาอย่างแพร่หลาย
โดยทัว่ไป  เป็นตน้ 

 
การเรียกช่ือยา (Drug Nomenclature) 
 
 โดยทัว่ไปมีการเรียกช่ือยาได ้ 3 ลกัษณะ  คือ 

1. ช่ือทางเคมี (Chemical Name) เป็นการเรียกช่ือตามสูตรโครงสร้างทางเคมีของยา ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นช่ือท่ีค่อนขา้งยาวท าให้จ  ายาก  เช่น  ยาชนิดหน่ึงมีช่ือทางเคมีว่า  7-chloro-1, 3-dihydro-1-methyl- 5  
phenyl - 24,1 - benzodiapepine-2-one  เป็นตน้ 

2. ช่ือสามัญ  (Generic Name) เป็นช่ือท่ีก าหนดข้ึนเพื่อเรียกสูตรเคมีของยาแต่ละชนิด  เช่น  
ตวัอยา่งยาในขอ้ท่ี 1 จะเรียกเป็นช่ือสามญัทางยาวา่ ไดอะซีแพม (Diazepam) เป็นตน้ 
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3. ช่ือทางการค้า (Trade Name or Brand Name) เป็นช่ือทางการคา้ ซ่ึงผูผ้ลิตตั้งข้ึนมาเอง เช่น  
ไดอะซีแพม  จากข้อ 2 ของบริษทัโรช จะเรียกว่า เวเล่ียม (Valium) แต่ของบริษทั ดูเม็กซ์ จะเรียกว่า                   
สเตโซลิด (Stesolid) เป็นตน้  ทั้งน้ีเพื่อใหมี้ความเฉพาะของยาท่ีผลิตข้ึนจากเฉพาะบริษทั 
 
รูปแบบของยา  
 
 ยาท่ีใชใ้นปัจจุบนัส่วนใหญ่ไดม้าจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีสามารถสกดัหรือสังเคราะห์
สารท่ีมีความเขม้ขน้สูง ใชเ้พียงจ านวนเล็กนอ้ยก็ท าให้เกิดผลทางการรักษาได ้ บริษทัยาหรือหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีผลิตยาก็มีวิวฒันาการของเคร่ืองจกัรท่ีสามารถท ารูปแบบของยาออกมาอย่างหลากหลายเพื่อให้เกิด
ความสะดวกส าหรับทั้งผูใ้ห้การรักษาและผูรั้บการรักษา โดยรูปแบบยาท่ีออกมาอาจมีตวัยาท่ีเป็นสารออก
ฤทธ์ิเพียงตวัเดียวหรือหลายตวัผสมกนั  ส่วนประกอบอ่ืนๆ มกัเป็นสารท่ีใชช่้วยในการผลิตยาและช่วยให้ยา
นั้นมีคุณสมบติัและคุณลกัษณะท่ีดีข้ึน   

รูปแบบของยาโดยทัว่ๆ ไปอาจแบ่งไดก้วา้ง ๆ ออกเป็น  4 กลุ่ม (ก าพล ศรีวฒันกุล. (บก.), 2539) คือ 
    1.   รูปแบบยาทีเ่ป็นของแข็ง รูปแบบของยาท่ีเป็นของแขง็มีหลายชนิด ดงัน้ี 

                   1.1 ยาเมด็ (Tablets) ยาเมด็เป็นรูปแบบของยาท่ีเตรียมเป็นเม็ดแข็ง  มีรูปร่างและขนาดต่าง ๆ 
กนั  โดยอาจเป็นรูปกลม เหล่ียม  มีหลายสี  หลายชั้นและหลายขนาด  โดยอาจมีขนาดเล็กมากเท่าหัวเข็ม
หมุด  หรือขนาดใหญ่มากถึงเมด็ละ  1 กรัม ยาเมด็มีขอ้ดีคือท าใหผู้ป่้วยไดข้นาดยาถูกตอ้งแน่นอนทุกคร้ัง 

1.1.1 ยาเมด็ชนิดไม่ไดเ้คลือบ ซ่ึงอาจเป็นการตอกคร้ังเดียวหรือตอกหลายคร้ังก็ได ้
1.1.2 ยาเม็ดเคลือบ เป็นยาตอกชนิดท่ีถูกน ามาเคลือบด้วยสารประเภทต่างๆ ตาม

วตัถุประสงค ์เช่น การควบรสหรือเพิ่มความคงตวัของยา (ก าพล ศรีวฒันกุล. (บก.), 2539)    
                1.1.3   ยาอมใตล้ิ้น (Buccal or Sublingual Tablets) เป็นยาเมด็เล็ก แบนบาง ซ่ึงละลายง่าย 

ใชอ้มใตล้ิ้นเหมาะกบัตวัยาชนิดท่ีละลายและดูดซึมไดเ้ร็วเพื่อใหย้าออกฤทธ์ิเร็ว 
                 1.1.4   ยาอม (Troches หรือ Lozenges) เป็นรูปของยาเตรียมพิเศษใชอ้ม ประกอบดว้ย 

น ้าตาลมูซิลเลจ (Mucillage) และยาท่ีมกัเป็นพวกยาฆ่าเช้ือและท าให้แห้ง เม่ืออมจะค่อยๆ ละลายในปาก ท า
ใหย้ามีความเขม้ขน้สูงในช่องปาก 

                 1.1.5   ยาเม็ดส าหรับเค้ียว (Chewable Tablets) เป็นยาเม็ดท่ีใชเ้ค้ียวหรืออมให้ละลายใน
ช่องปากก่อนกลืน มกัจะมีรสหวานของแมนนิทอล (Mannitol) 

                 1.1.6  ยาเม็ดฟู่  (Effervescent Tablets) เป็นยาซ่ึงผสมสารซ่ึงจะท าปฏิกิริยากนัไดก้๊าซ
คาร์บอนไดออกไซดเ์ม่ือถูกความช้ืน เช่น  โซเดียมไบคาร์บอร์เนต (Sodium Bicarbonate) กรดซิตริก (Citric 
acid หรือ Tartaric Acid) ท าให้เห็นฟองฟู่ เม่ือผสมน ้ า ยาจะแตกตวัและละลายเร็ว  ตวัอย่างของยากลุ่มน้ี  
ไดแ้ก่  ยาลดกรด 
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                 1.1.7  ยาเม็ดออกฤทธ์ิเน่ิน (Prolonged-action Tablets) เป็นยาตอกเม็ดซ่ึงจะค่อยๆ ปล่อย
ตวัยาออกมาชา้ ๆ ระดบัของตวัยาท่ีถูกดูดซึมเขา้ร่างกายจะค่อนขา้งคงท่ีท าใหต้วัยาออกฤทธ์ิอยูไ่ดน้าน 

                1.1.8  ยาเม็ดส าหรับเหน็บ หรือสอด (Tableted Suppositories หรือ Inserts)  เป็นยาตอก
เมด็ขนาดใหญ่ ซ่ึงละลายตวัไดใ้นน ้าหลัง่ของช่องคลอด  ใชเ้หน็บช่องคลอดเพื่อรักษาอาการเฉพาะท่ี 

      1.2   ยาแคปซูล (Capsules) เป็นรูปแบบของยาเตรียมชนิดของแข็งมีตวัยาบรรจุอยูใ่นปลอกท่ี
เตรียมมาจากเจลาติน  ซ่ึงมี 2 ชนิด คือ 

       1.2.1 แคปซูลชนิดอ่อน (Soft  Gelatin  Capsules หรือ Soft  Gel)  เป็นยาแคปซูลซ่ึงตวั
แคปซูลเป็นชั้นเดียว  บรรจุตวัยาซ่ึงเป็นของเหลวไวภ้ายใน  ตวัแคปซูลเป็นสารประเภทเจลาตินผสมกบั    
กลีเซอรีน (Glycerine)  ซอร์บิทอล (Sorbitol)  หรือโพลิออล (Polyol)  รูปร่างของแคปซูลอาจเป็นทรงกลม     
รูปไข่  ยาว  หรือเป็นหลอด  มีขนาดบรรจุตั้งแต่  0.05 มิลลิลิตรข้ึนไป  ใชก้บัตวัยาท่ีเตรียมเป็นยาเม็ดไดย้าก
และไม่คงตวั  เช่น  วติามินอี เป็นตน้ 

1.2.2 แคปซูลชนิดแข็ง (Hard  Gelatin C)  เป็นยาแคปซูลซ่ึงประกอบดว้ยปลอก  2  ส่วน  
ใชส้วมเขา้หากนัหลงัจากบรรจุผงยา (Granule  Pellet) ไวภ้ายในตวัแคปซูลเป็นเจลาติน  มีขนาดต่าง ๆ กนั  
ซ่ึงบรรจุปริมาตรยาไดต้ั้งแต่  0.13  ถึง  1.36  มิลลิลิตร  ผงยาท่ีบรรจุในแคปซูลมกัจะมิใช่ตวัยาส าคญัเด่ียว ๆ  
แต่อาจผสมสารเพิ่มปริมาณและสารหล่อล่ืนลงไปดว้ย  แคปซูลมีขอ้ดี  คือ  กินง่าย  เพราะกลบรสและกล่ิน
ของยาไดดี้  แต่ไม่ควรเก็บยาไวใ้นท่ีท่ีมีความช้ืนสูงเพราะแคปซูลอาจดูดความช้ืนท าให้เหนียวติดกนัและ  
ข้ึนราได ้

      1.3   ยาผง (Powders  and  Granules) หมายถึง  รูปแบบของยาท่ีเป็นผงละเอียดหรือผงหยาบแห้ง 
อาจเป็นตวัยาส าคญัท่ีผสมกบัส่วนประกอบอ่ืน ๆ  ตามวตัถุประสงคข์องการใช ้ แบ่งเป็น  4  ประเภท (ก าพล 
ศรีวฒันกุล.(บก.), 2539)  คือ 

             1.3.1 ยาผงส าหรับกิน (Powder for Internal Use) เป็นยาเด่ียวหรือยาผสม อาจกินในรูปยาผง
หรือละลายน ้าใหค้รบปริมาตรก่อนการกิน เช่น ยาลดไขแ้กป้วดและยาปฏิชีวนะส าหรับเด็ก 

             1.3.2 ยาผงใชภ้ายนอก (Dusting Powder) เป็นยาผงเตรียมในรูปเหมือนแป้งฝุ่ น ใชเ้พื่อโรย
บนผวิหนงัตามวตัถุประสงค ์เช่น ฆ่าเช้ือรา โรยแผล ไม่ควรโรยยาลงบนแผลเยิม้เหลว เพราะท าให้แผลแห้ง
แขง็ภายนอกแต่เช้ือโรคเจริญอยูข่า้งใน 

             1.3.3  ยาผงใชสู้ด (Insufflation)  ปัจจุบนัมียานอ้ยชนิดซ่ึงใหโ้ดยการสูดผงยา  เช่น  โซเดียม 
โครโมไกลเคต (Sodium Cromoglycate) ผลิตในรูปผงบรรจุแคปซูลและใหย้าโดยใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ เจาะ
แคปซูลและสูดผงยาเขา้ปอด 

            1.3.4 ยาผงส าหรับฉีด (Powder  for  Injection)  มกัเป็นตวัยาซ่ึงไม่คงตวัในรูปสารละลาย  
จึงเตรียมในรูปยาผงบรรจุขวด  ซ่ึงปราศจากเช้ือ  ตอ้งผสมตวัท าละลายก่อนใชฉี้ด 

 2.  รูปแบบยาทีเ่ป็นของเหลว  ยาท่ีเป็นของเหลวแบ่งออกไดเ้ป็นหลายประเภท  ตามชนิดของตวัท า
ละลายและลกัษณะของยา (ก าพล ศรีวฒันกุล. (บก.), 2539)  ดงัต่อไปน้ี 
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                      2.1 ยาน ้ าใส (Aqueous Solutions) เป็นยาเตรียมของเหลวซ่ึงมีตวัยาหน่ึงชนิดหรือมากกว่า
ละลายในน ้ าและผสมเขา้เป็นเน้ือเดียวกนั ยาน ้ าใสน้ีอาจใชไ้ดท้ั้งภายในและภายนอก เช่น   น ้ าเกลือ ยาอม
บว้นปาก ยาหยอดตา เป็นตน้ 

2.2  ยาน ้าเช่ือม (Syrups) เป็นยาเตรียมของเหลวซ่ึงมีตวัยาส าคญัละลายอยูใ่นสารละลายของน ้ า
ซ่ึงมีรสหวานจากน ้าตาลหรือสารใหค้วามหวานตวัอ่ืนๆ  เช่น  ซอร์บิทอล  นอกจากน้ีมกัมีส่วนผสมของสาร
กนัเสีย  สี  กล่ิน  และรส  เพื่อเพิ่มความน่ากิน  การเก็บยาควรเก็บในท่ีแห้งและห่างจากแสงแดด  ปิดขวดให้
สนิท  ตวัอยา่งของยาน ้าเช่ือมท่ีใชแ้พร่หลาย    ส่วนมากเป็นยาส าหรับเด็ก  เช่น  ยาลดไข ้ ยาแกแ้พ ้ เป็นตน้ 

2.3  ยาอีลิกเซอร์ (Elixer)  เป็นยาเตรียมซ่ึงมีตวัยาส าคญัละลายน ้ าผสมแอลกอฮอล์  มีรสหวาน  
ใชส้ าหรับกินเท่านั้น  ยาเตรียมชนิดน้ีอาจมีปริมาณแอลกอฮอลเ์พียงร้อยละ 3-5 หรืออาจสูงถึงร้อยละ  21-23  
ก็ได้  ยาอาจผสมสารอ่ืน ๆ ได้แก่  สี  กล่ิน  รส  สารเพิ่มความคงตวัของยา ตวัอย่างของยาเตรียมชนิดน้ี 
ไดแ้ก่  ยาจิบแกไ้อของผูใ้หญ่  ยาขบัเสมหะ  เป็นตน้ 

2.4   ยาน ้ าแขวนตะกอน (Suspension)  เป็นรูปแบบยาเตรียมซ่ึงมีตวัยาส าคญัเป็นผงยาในรูป
ของแขง็แขวนลอยอยูใ่นของเหลวโดยมีสารช่วยในการแขวนตะกอน อาจท าในรูปเตรียมพร้อมใชเ้ป็นยาน ้ า
เลยหรือเตรียมในรูปยาผงบรรจุขวด  ซ่ึงเม่ือเติมน ้าและเขยา่ใหเ้ขา้กนัจะไดย้าน ้ าแขวนตะกอน ยาเตรียมแบบ
หลงัใชก้บัยาท่ีไม่ค่อยคงตวัเม่ืออยูใ่นรูปยาน ้า  เช่น  ยาลดกรดชนิดน ้า  คาลาไมน์โลชัน่ 

2.5  ยาน ้ าแขวนละออง (Emulsion)  เป็นยาเตรียมซ่ึงมีตวัยาส าคญัละลายอยูใ่นของเหลวสอง
ชนิดซ่ึงไม่ละลายซ่ึงกนัและกนัแต่ผสมกนัอยู่ในรูปแขวนละออง โดยมีสารแขวนละออง (Emulsifying  
Agent)  เป็นตวัช่วย  ยาส่วนใหญ่มกัเป็นละอองน ้ ามนัแขวนอยูใ่นน ้ า  ซ่ึงเรียกวา่น ้ ามนัในน ้ า (Oil  in  Water 
หรือ  o/w  Emulsion)  ยาเตรียมกลุ่มน้ี  มกัมีตวัยาเป็น น ้ ามนั  เช่น  น ้ ามนัตบัปลา  ยาถ่ายพาราฟิน  บางชนิด
อาจใชเ้ป็นยาทาภายนอกได ้

2.6  โลชัน่ (Lotion)  เป็นยาเตรียมในรูปน ้ าใส  ยาน ้ าแขวนตะกอนหรือยาน ้ าแขวนละอองท่ีใช้
เฉพาะภายนอก  หากเป็นสองชนิดหลงัก็ตอ้งเขยา่ขวดก่อนใช ้

2.7  มิกซ์เจอร์ (Mixtures) เป็นผงยาท่ีกระจายตวัอยูใ่นของเหลว  ค าวา่ มิกซ์เจอร์  อาจหมายถึง
ยาเตรียมท่ีประกอบดว้ยยาหลายชนิดและมกัใชเ้ฉพาะยากิน 

2.8  แมกม่า (Magmas)  อาจเรียกวา่  นม (Milk)  เป็น ของเหลวขน้ (Bulky suspensions) ของ
ผงยาในน ้า  ตวัอยา่งเช่น  มิลคอ์อฟแมกนีเซีย (Milk  of  magnesia) 

2.9  เจล (Gels)  เป็นผงยาท่ีไม่ละลายน ้ า  แขวนตะกอนในน ้ าลกัษณะเป็นกาว  ลกัษณะของ
เจลคลา้ยแมกม่าแต่ผงยาของแมกม่ามีขนาดใหญ่กว่าเจล เช่น  อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์เจล (Aluminium  
Hydroxide  Gel  U.S.P.) 

2.10 เหลา้ (Spirits)  เป็นสารละลายของสารระเหย (Volatile  Substances)  ซ่ึงอาจเป็น
ของแขง็  ของเหลวหรือสารละลายอยูใ่นแอลกอฮอล ์ส่วนใหญ่จะมีตวัยาแอลกอฮอล์ร้อยละ 5-20  ใชเ้ป็นตวั
ท าละลายและสารกนัเสีย เช่น  เปปเปอร์มินต ์สปิริต (Peppermint Spirit  N.F.) 
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             2.11 ทิงเจอร์ (Tincture)  เป็นสารละลายผสมแอลกอฮอลข์องตวัยาจากพืชหรือจากสารเคมี มกั
ท าเป็นร้อยละ  10-20  ใชไ้ดท้ั้งภายใน  เช่น ทิงเจอร์แคมเฟอร์ (Tr. Camphor)  และใชภ้ายนอก  เช่น  ทิงเจอร์
ไอโอดีน (Tr. Iodine) 

             2.12  ฟลูอิคแอกซแทรก (Fluid Extracts)  เป็นสารละลายของตวัยาสกดัจากพืชในแอลกอฮอล ์ 
ส่วนใหญ่ความแรงร้อยละ  100 (แรงกวา่ทิงเจอร์ 10  เท่า)  เช่น  กลีไซรีนฟลูอิคแอกซแทรก  (Glycyrhine  
Fluid Extract  U.S.P.) 

3.  รูปแบบยาเฉพาะทีส่ าหรับผวิหนังและเยือ่บุ  
 3.1 ยาทาถูนวด (Liniment)  เป็นยาน ้าแขวนตะกอนใชท้าภายนอก  นอกจากตวัยาส าคญัแลว้อาจ

มีสบู่น ้ามนั (Oil Soap)  หรือ แอลกอฮอล ์ ใชโ้ดยทาถูนวด 
 3.2  โลชัน่ (Lotions)  เป็นยาน ้ าแขวนตะกอนทาภายนอกแต่ไม่ตอ้งถูนวด  มีตวัยาท าให้เยน็  

สมานผวิ  ป้องกนัและแกค้นั  ตวัอยา่งเช่น คาลาไมน์โลชัน่ 
 3.3 ข้ีผึ้ ง (Ointment)  เป็นรูปแบบก่ึงของแข็งของตวัยาและมีสารพื้นเป็นปิโตรลาทมั 

(Petrolatum)  และลาโนลิน (Lanolin)  ลา้งออกดว้ยน ้ าไดย้าก  ตวัยาท่ีใชม้กัมีฤทธ์ิผิวสมานหรือฆ่าเช้ือโรค
ได ้ เช่น  ข้ีผึ้งป้ายตา จะตอ้งท าให้ปราศจากเช้ือโรค  มีปริมาณบรรจุนอ้ย  เพื่อจะไดใ้ห้หมดภายใน  7   วนั  
ถา้ยาเหลือนานเกิน  7  วนั  ตอ้งทิ้งไปเพื่อป้องกนัการปนเป้ือน 

 3.4  ครีม (Cream) เป็นยาน ้ าแขวนละอองท่ีเป็นของเหลวหรือก่ึงแข็ง อาจเป็นน ้ ามนัในน ้ าหรือ
น ้าในน ้ามนัก็ได ้ ใชเ้ป็นยาทาภายนอก 

 3.5  เพสท ์(Pastes)  เป็นข้ีผึ้งท่ีมีลกัษณะเหนียว  ไม่หลอมท่ีอุณหภูมิร่างกายจะดูดซึมพวกสาร
คดัหลัง่ (Secretion)  ซึมผา่นผวิหนงันอ้ยกวา่ข้ีผึ้ง 

 3.6  ยาป้าย (Paints)  เป็นยาน ้ าใช้ทาผิวหนัง  ป้ายภายในคอหรือเยื่ออ่อน  เพื่อระงบัการ
เจริญเติบโตของเช้ือโรค  ลดการระคายเคือง  

3.7    ยาพน่ (Spray)  เป็นรูปของยาท่ีท าข้ึนโดยใชเ้คร่ืองพ่น  ยาจะกระจายเป็นอนุภาคเล็กๆ ออก
ฤทธ์ิต่อผวิหนงัเยือ่บุช่องจมูกและหลอดลมโดยตรง ส่วนใหญ่เป็นยาเฉพาะท่ี 
                      3.8  ยาดม (Inhalant)  เป็นยาท่ีมีกล่ินหอมระเหยและสามารถสูดดมไดโ้ดยง่าย 

 3.9 ยาเหน็บ (Suppositories)  เป็นยาท่ีใช้สอดเขา้ไปในทวารหนักหรือช่องคลอดหรือท่อ
ปัสสาวะ  ยาจะหลอมและละลายง่ายท่ีอุณหภูมิของร่างกาย  อาจออกฤทธ์ิเฉพาะท่ีหรือซึมเขา้กระแสเลือด
เพื่อออกฤทธ์ิทัว่ร่างกาย  ยาเตรียมน้ีมกัตอ้งเก็บในท่ีเยน็ 

 3.10  แผน่ยา (Plasters) ส าหรับปิดท่ีผิวหนงั ไดแ้ก่ แผน่ผา้ส าหรับปิดท่ีผิวหนงัอาจมีตวัยาดว้ย
หรือไม่ก็ได ้เช่น พลาสเตอร์ปิดแผลเพื่อกนัฝุ่ นละออง หรือแผน่ผา้ท่ีมีกาวส าหรับติดผิวหนงัโดยมีตวัยาผสม
เพื่อใหซึ้มผา่นผวิหนงัเขา้ไปในกระแสเลือดได ้

4.  รูปแบบยาฉีด (Injectable  Form)  มีทั้งในรูปของสารละลายและในรูปผงส าหรับละลายเม่ือตอ้ง
ใช้เน่ืองจากยานั้นสลายตวัง่ายเม่ืออยู่ในรูปของสารละลาย  ส่วนภาชนะบรรจุมี 2  ลกัษณะ คือ  แอมพูล 
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(Ampoule)  มกัท าดว้ยแกว้บาง  มีคอคอดเวา้  เม่ือตอ้งการใชต้อ้งตดัคอออก  อีกลกัษณะหน่ึง เรียกวา่ ไวอลั 
(Vial)  คลา้ยขวดแกว้  คอสั้น  เม่ือตอ้งการใชต้อ้งใชเ้ข็มฉีดยาเจาะผา่นจุกยาง  กระบวนการท่ีใชผ้ลิตยาฉีด   
มีความปราณีต  ละเอียด  รอบคอบ  ระมดัระวงัในเร่ืองความสะอาดเพื่อป้องกนัมิให้มีการปนเป้ือนเช้ือโรค
หรือส่ิงแปลกปลอมจากภายนอก 
 
หลกัการใช้ยาทีถู่กต้อง 
 

 เพื่อให้การใช้ยามีประสิทธิภาพทางการรักษามากท่ีสุดและเกิดผลเสียต่าง ๆ น้อยท่ีสุด  จึงมีกฎ         
5 ถูก (Five Rights) ในการปฏิบติั ดงัน้ี 

1.  ถูกโรค (Right  Disease)    
     การให้ยาถูกโรค  หมายถึง  การให้ยาท่ีมีผลการรักษาถูกตอ้งกบัโรคท่ีเป็นอยู่  ทั้ งน้ีบุคคลท่ี

ส าคญัในกรณีน้ี  คือ  ผูท่ี้วนิิจฉยัโรคและผูท่ี้สั่งยาซ่ึงมีความรู้เก่ียวกบัพยาธิสภาพของโรคต่าง ๆ  ทั้งเก่ียวกบั
สาเหตุของโรค  อาการของโรค การด าเนินของโรคและการพยากรณ์โรค  ซ่ึงจะต้องให้ยาด้วยความ
ระมดัระวงั  โดยค านึงถึงผลการรักษารวมทั้งผลพิษหรือผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากการใชย้านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 
เช่น  ในกรณีท่ีเป็นโรคหวดั  ยาท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้  ได้แก่  ยาบรรเทาอาการหวดั  คือ  ยาลดไข ้ ยาลดน ้ ามูก  
ส าหรับยาปฏิชีวนะนั้นไม่จ  าเป็นตอ้งใช้  เพราะโรคหวดัท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส  ยาปฏิชีวนะจะไม่มีผลต่อการ
ท าลายเช้ือไวรัสได้  นอกจากการเป็นหวดัในคร้ังนั้นจะมีการติดเช้ือแบคทีเรียเพิ่มข้ึนจึงมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งใชย้าปฏิชีวนะ  เป็นตน้ 
      อยา่งไรก็ตาม  ผูท่ี้สั่งยาควรค านึงเสมอวา่มีการเจ็บป่วยหรือโรคบางอยา่งท่ีอาจไม่จ  าเป็นตอ้งใช้
ยารักษาเสมอไป  การดูแลรักษาตนเองให้ถูกตอ้งและสร้างมีภูมิตา้นทานเพิ่มข้ึน  อาจจะให้หายจากโรคได ้ 
เช่น  การปวดศีรษะไม่จ  าเป็นตอ้งกินยาแกป้วดศีรษะทุกคร้ัง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ถา้เป็นอาการปวดศีรษะ
จากความเครียดหรือการพกัผ่อนไม่เพียงพอ  ก็เพียงแต่ให้ผูป่้วยนอนหลบัพกัผ่อนให้เพียงพอก็ส่งผลให้
อาการปวดศีรษะทุเลาลงได ้
       ดงันั้น ก่อนใชย้าบ าบดัหรือบรรเทาอาการท่ีเกิดข้ึนควรศึกษาก่อนวา่อาการนั้นเกิดจากสาเหตุใด  
และควรใช้ยาขนานใดให้ตรงกับการแก้ปัญหาหรือสาเหตุนั้น  เช่น  ปวดท้อง  เป็นเพราะท้องผูกหรือ
ทอ้งเสียหรืออาหารไม่ยอ่ย  การใชย้าแกป้วดทอ้งจากสาเหตุต่าง ๆ ซ่ึงไม่เหมือนกนั 
                 2.  ถูกบุคคล (Right  Person)  
                      บุคคลท่ีได้รับยาอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัทั้งทางด้านเพศ  อายุ  และสภาพต่าง ๆ ท่ีท าให้
ความสามารถหรือลกัษณะการไดรั้บยาแตกต่างกนั การใชย้าในเด็กเป็นส่ิงท่ีตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงัเป็น
พิเศษ  ไม่ควรใชย้าโดยไม่จ  าเป็นและถา้ตอ้งใช้ควรเลือกยาท่ีมีความปลอดภยัสูง เป็นยาท่ีคุน้เคยหรือยาท่ีมี
รายงานถึงประสบการณ์การใช้ในเด็กมาก่อน  ในเด็กแรกเกิดเอนไซม์ท่ีใช้ในการท าลายยายงัไม่มีหรือมี
จ านวนน้อย  ไตยงัท าหน้าท่ีไดไ้ม่เต็มท่ี  ความสามารถของยาในการจบักบัโปรตีน    ในเลือดหรือการซึม
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ผา่นของยาจากเลือดเขา้สู่สมองยงัไม่สมบูรณ์  ดงันั้นการตอบสนองต่อยาจึงแตกต่างจากผูใ้หญ่  การค านวณ
ขนาดยาท่ีใชใ้นเด็กเล็กสามารถท าไดอ้ยา่งคร่าว ๆ จากสูตรส าเร็จรูปต่าง ๆ  แต่เน่ืองจากสูตรแต่ละสูตรไม่มี
ความสมบูรณ์ในตวัเอง  ดงันั้นการคิดขนาดยาท่ีดีท่ีสุดจึงข้ึนอยู่กบัการวินิจฉัยของแพทย ์ โดยค านึงถึง
น ้ าหนักตัว  อายุและองค์ประกอบอีกหลายประการ  เช่น  ภาวะของโรคอ่ืน ๆ ท่ีเป็นอยู่ รวมทั้ งการ
ตอบสนองของยาในเด็กแต่ละคนท่ีแตกต่างกนั 

         การให้ยาใดๆ กบับุคคลท่ีมีอายุต  ่ากว่า 12 ปี ให้ถือวา่บุคคลนั้นเป็นเด็ก โดยทัว่ไปทารกและ
เด็กควรไดรั้บยาขนาดต ่ากว่าผูใ้หญ่ จากขนาดของร่างกายและน ้ าหนกัท่ีน้อยกว่า ยาบางชนิดท่ีใช้ไดอ้ย่าง
ปลอดภยัในผูใ้หญ่อาจท าใหเ้กิดอนัตรายแก่เด็กได ้ดงันั้นการใชย้าในเด็กทุกคร้ังตอ้งปรึกษาแพทยเ์สมอ 

       นอกจากน้ีการใชย้าในคนชราก็มีความส าคญัไม่นอ้ยเช่นกนั  ยิ่งมีอายุมากยิ่งตอ้งระวงัการใชย้า
มากข้ึน  เหตุผลส าคญัคือ  ความเส่ือมท่ีเกิดข้ึนกบัทุกอวยัวะในร่างกายย่อมส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงและ
การตอบสนองต่อยาท่ีเกิดข้ึน เม่ือมีอายุมากข้ึนประสิทธิภาพของตับในการย่อยสลายยาลดลงและ
ความสามารถของไตในการขบัสารพิษออกจากร่างกายก็จะช้าลง มีผลท าให้การใช้ยาในขนาดปกติอาจ
เกิดผลรุนแรงได ้นอกจากน้ีคนชรามีโอกาสท่ีจะไดรั้บยาหลายอยา่งพร้อมกนัจากโรคต่างๆท่ีเกิดข้ึน จึงควร
ระมดัระวงัปฏิกิริยาต่อกนัของยาดว้ย 

              โรคประจ าตวัและการไดรั้บยาบางอย่างเป็นประจ า  ก็เป็นส่ิงท่ีผูใ้ห้ยาตอ้งค านึงอยู่เสมอ เช่น  
ผูป่้วยโรคไต  ควรงดเวน้การไดรั้บยาพาราเซตามอล  เป็นตน้ 
        คนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีตอ้งระมดัระวงัการใช้ยาเป็นพิเศษ คือ หญิงมีครรภ์และท่ีก าลงัให้นมบุตร 
เน่ืองจากยาแทบทุกชนิดท่ีหญิงมีครรภไ์ดรั้บยอ่มส่งไปยงัทารกท่ีอยูใ่นครรภแ์ละก าลงัมีพฒันาการในต่างๆ 
ยาเหล่านั้นอาจส่งผลเสียอย่างใหญ่หลวงต่อพฒันาการเหล่านั้น เช่น อาจท าให้เกิดความพิการของแขนขา  
พฒันาการทางสมองผิดปกติไป หรือเกิดความผิดปกติของอวยัวะใดอวยัวะหน่ึงก็ได ้เช่น ถา้หญิงมีครรภ์
ไดรั้บยาแกอ้าการแพท้อ้ง ช่ือ ทาลิโดไมด์ จะท าให้ทารกท่ีเกิดมาไม่มีแขนขา หรือ ถา้ไดรั้บยาเตตร้าซยัคลิน
ในช่วงตั้งครรภจ์ะท าให้ฟันของเด็กมีสีคล ้า เป็นตน้ ในลกัษณะเดียวกนั ยาท่ีใชร้ะหวา่งให้นมบุตรสามารถ
ผา่นทางน ้ านมไปยงัทารกและก่อให้เกิดอนัตรายไดเ้ช่นกนั จึงควรปรึกษาแพทยถึ์งความปลอดภยัก่อนการ
ใชย้า 

3.  ถูกเวลา (Right  Time)  
     เม่ือยาเขา้สู่ร่างกายจะถูกดูดซึมเขา้สู่กระแสเลือดและไหลเวยีนไปยงับริเวณท่ีออกฤทธ์ิโดยจะถูก

เปล่ียนสภาพหรือถูกท าลายไปเร่ือยๆ  ในอตัราท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น หลกัการให้ยา คือ พยายามให้ยาท่ีอยูใ่น
กระแสเลือดมีความเขม้ขน้คงท่ีตามท่ีตอ้งการตลอดเวลา ช่วงห่างของเวลาในการใช้ยาแต่ละคร้ังจึงควรมี
ระยะเท่า ๆ กนั  เช่น  ถา้ยานั้นตอ้งใชว้นัละ  4  คร้ัง  เราอาจจะใชย้านั้นเม่ือเวลา  07.00, 12.00,  17.00  และ  
22.00 นาฬิกา (ห่างกนั  5  ชัว่โมง   ยกเวน้ช่วงเวลานอนเป็นช่วงท่ีตอ้งอนุโลม)  การท่ีก าหนดให้สัมพนัธ์กบั
อาหารม้ือหลกัในการใช้ยากินก็เพื่อสะดวกแก่การจ่ายยากิน  แต่ส่วนใหญ่ท่ีไม่ระบุว่าตอ้งกินหลงัอาหาร
ทนัทีไม่จ  าเป็นตอ้งยดึม้ืออาหารเป็นหลกัก็ได ้ หากเราสามารถนบัช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเองไดแ้ละมัน่ใจวา่จะ
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ไม่ลืมกินยา  ทั้งน้ีโดยพิจารณาวา่  ปริมาณยาในกระแสเลือดจะอยูใ่นระดบัท่ีสม ่าเสมอ  ไม่ต ่าเกินไปจนไม่มี
ผลในการรักษาหรือสูงเกินไปจนเกิดพิษ 

               ส าหรับการกินยาตามม้ืออาหาร  ควรปฏิบติัดงัน้ี 
        3.1  ยาก่อนอาหาร  หมายถึง   ยาท่ีตอ้งกินก่อนอาหารคร่ึงชัว่โมงถึงหน่ึงชัว่โมง  อยา่งน้อย

ท่ีสุดคือคร่ึงชั่วโมง  ถ้าลืมกินยาในช่วงดังกล่าวจะตอ้งกินเม่ืออาหารม้ือนั้นผ่านพน้ไปแล้วอย่างน้อย  1  
ชัว่โมง  นัน่คือมุ่งหมายให้กินยานั้นตอนทอ้งวา่งจะช่วยในการดูดซึมยาผา่นผนงักระเพาะอาหารเขา้สู่เส้น
เลือดเป็นไปอยา่งสมบูรณ์ ไม่ถูกรบกวนดว้ยอาหาร  นอกจากน้ียาบางประเภท เช่น  ยาปฏิชีวนะจะถูกท าลาย
ได้ง่ายโดยน ้ าย่อยอาหารท่ีหลั่งออกมาโดยอตัโนมติัเม่ือเร่ิมกินอาหาร  การกินยาปฏิชีวนะจึงจะตอ้งกิน
ขณะท่ีทอ้งวา่งจริง ๆ 

               3.2  ยาหลงัอาหาร หมายถึง ยาท่ีจะตอ้งกินภายหลงัการกินอาหารไปแลว้นาน เท่าใดก็ได ้แต่
ส่วนใหญ่จะประมาณ 15 – 30 นาที  เช่น  กินยานั้นหลงัจากเสร็จส้ินการกินอาหารทนัทีหรือ 15  นาทีไปแลว้
ก็ได ้ แสดงว่ายานั้นไม่มีผลเสียต่อกระเพาะอาหารและอาหารไม่มีผลต่อการไดรั้บยานั้นมาก  แต่ถา้ระบุว่า 
“หลงัอาหารทนัที”  จะตอ้งกินยานั้นหลงัเสร็จส้ินการกินอาหารทนัทีเท่านั้น หรืออาจจะกินยานั้นในระหวา่ง
ม้ืออาหารหรือท่ีเรียกวา่ ยาพร้อมอาหาร เหตุท่ีตอ้งระบุเช่นนั้นเน่ืองจากยานั้นมีฤทธ์ิกดักร่อนผนงักระเพาะ
อาหารมากจ าเป็นตอ้งใช้อาหารเป็นเกราะก าบงัไวมิ้ให้ยาสัมผสักบัผนงักระเพาะอาหารโดยตรง ถา้หากมี
ความจ าเป็นตอ้งกินยาพวกน้ีในขณะท่ีห่างจากม้ืออาหารต่างๆ แลว้  เช่น  ม้ือก่อนนอนอาจจะกระท าไดโ้ดย
กินของวา่งหรือผลไมห้รือถา้ไม่มีใหด่ื้มน ้ าตามมากๆ  เพื่อเจือจางความเขม้ขน้ของยาให้ลดลงจะช่วยลดการ
ระคายเคืองผนงักระเพาะอาหาร 
         3.3  การกินยาเคลือบผนงักระเพาะอาหารหรือยาลดกรดเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ควร
กินหลงัอาหารไปแลว้ประมาณ 1-2 ชัว่โมงหรือก่อนอาหาร 1 ชัว่โมง เพื่อให้ยาท าหน้าท่ีไดอ้ยา่งเต็มท่ีโดย
ไม่มีอาหารเป็นเคร่ืองกีดขวาง 
      3.4  การกินยาระบายแกท้อ้งผกู จะตอ้งมีความเขา้ใจก่อนวา่ยานั้นจะออกฤทธ์ิหลงัจากกินเขา้
ไป 6-8 ชัว่โมง หากตอ้งการถ่ายอุจจาระตอนค ่าจะตอ้งกินยาน้ีตอนเชา้  เป็นตน้ 
      3.5  การกินยาแกอ้าเจียน  แกป้วดทอ้ง  มกันิยมให้กินก่อนอาหารเป็นเวลาประมาณ  20-30  
นาที  เพื่อมิใหเ้กิดอาการเม่ือเร่ิมกินอาหารเขา้ไป 
         3.6  การกินยาขบัปัสสาวะ  ท่ีใชใ้นโรคความดนัเลือดสูง  เพื่อลดปริมาณน ้ าในร่างกายซ่ึงจะมี
ผลใหค้วามดนัเลือดลดลง  นิยมให้ม้ือเชา้หรือกลางวนัเท่านั้น  เน่ืองจากถา้ให้ ม้ือเยน็จะท าให้คนไขต้อ้งต่ืน
มากลางดึกเพื่อลุกมาปัสสาวะ  ท าใหร่้างกายพกัผอ่นไดไ้ม่เตม็ท่ี 

3.7 การกินยาแกเ้มารถ เมาเรือ ใหกิ้นก่อนออกเดินทางอยา่งนอ้ยคร่ึงชัว่โมง 
 4.  การใช้ยาถูกทางและถูกวธีิ (Right  Routes  and  Methods) การใชย้ามีหลายวธีิข้ึนอยูก่บั

ลกัษณะของยาและลกัษณะของผูป่้วย เช่น  การกิน    การฉีดยาเขา้หลอดเลือด  เขา้กลา้มเน้ือ  การทา  การ
พอก  เป็นตน้  ยาบางชนิดอาจใชไ้ดห้ลายวธีิ  เช่น  กินก่อนอาหารหรือหลงัอาหารจะไดผ้ลเช่นเดียวกนั  แต่
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ยาบางชนิดใชไ้ดเ้ฉพาะบางวิธีเท่านั้น  เช่น  ยาท่ีมีส่วนผสมของน ้ามนับางอยา่งฉีดเขา้กลา้มเน้ือไดอ้ยา่งเดียว
หา้มฉีดเขา้หลอดเลือดเป็นอนัขาดเพราะอาจเกิดอนัตรายถึงชีวติได ้ ดงันั้นการปฏิบติัตามค าสั่งของแพทย์
ผูรั้กษาหรือตามท่ีแจง้ไวใ้นฉลากยาจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด 
            การใชย้ากินหรือยาฉีดส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหย้านั้นเขา้สู่กระแสเลือด ในกรณีของยา
กิน ยาจะถูกดูดซึมผา่นผนงักระเพาะอาหารเขา้สู่กระแสเลือด  หลงัจากนั้นจะกระจายไปยงัส่วนต่างๆของ
ร่างกายและเขา้สู่จุดท่ีตอ้งการออกฤทธ์ิ  ส่วนหน่ึงผา่นตบัเพื่อผา่นกระบวนการท าลายและขบัออกทางน ้าดี
ในล าไส้ ในท่ีสุดก็ขบัออกมากบัอุจจาระ บางส่วนก็ขบัออกทางปัสสาวะหรือน ้าคดัหลัง่ต่างๆ  ท่ีระเหยได ้
ส่วนใหญ่ออกมาทางลมหายใจ 
            ยากินบางชนิดออกฤทธ์ิโดยไม่ถูกดูดซึมผา่นผนงักระเพาะอาหารเขา้สู่กระแสเลือด  เช่น  ยา
ระบายพารัฟฟิน  ยาพวกน้ีจะเคล่ือนผา่นไปยงัล าไส้และขบัถ่ายออกมากบัอุจจาระ 
           ไม่ควรน ายาฉีดไปกินหรือใชเ้ป็นยาทาภายนอกเพราะนอกจากจะท าให้ส้ินเปลืองเงินแลว้ ยงั
อาจเกิดอนัตรายหรือไม่ไดผ้ลในการรักษาดว้ย 
             ยาเม็ดบางชนิดถา้มีการบดหรือท าให้แตกก่อนใช้อาจจะมีผลเสียต่อผูใ้ช ้เช่น ยาระบายบาง
ชนิด ขณะท่ียาเม็ดบางชนิดตอ้งเค้ียวให้ละเอียดก่อนกลืนพร้อมน ้ าจึงจะได้ผลเต็มท่ี  เช่น ยาเม็ดส าหรับ
เคลือบแผลในกระเพาะอาหาร  ยาเม็ดบางชนิดตอ้งอมใตล้ิ้น  เช่น  ยาขยายหลอดเลือดท่ีหัวใจ  ยาเม็ดบาง
ชนิดตอ้งอมไวใ้นปาก  เช่น  ฟลูออไรด์เคลือบฟัน  ยาอมแกเ้จ็บคอ  เป็นตน้  นอกจากน้ีไม่ควรน ายาเม็ดไป
บดแลว้ใชเ้ป็นยาทาภายนอกเพราะจะท าใหเ้กิดการด้ือยาหรือแพย้าไดง่้าย 

           การใช้ยาภายนอก  โดยทัว่ไปไม่ได้มุ่งหมายให้เกิดการดูดซึมผ่านเข้ากระแสเลือด แต่
ตอ้งการใหอ้อกฤทธ์ิเฉพาะท่ี  เช่น  ยาทาผวิหนงั  ยาหยอดตา  ยาหยอดหู  เป็นตน้  แต่ผิวหนงัสามารถดูดซึม
ยาเขา้สู่กระแสเลือดไดเ้ช่นกนั  ดงันั้นการใช้ยาทาภายนอกบ่อย ๆ  ควรค านึงถึงอนัตรายอนัเกิดจากการ
สะสมเข้าสู่ภายในร่างกายด้วย  การใช้ยาทาควรทาบาง ๆ   เท่านั้น นอกจากจะระบุเป็นอย่างอ่ืน ท่ีตอ้ง
ระมดัระวงัเป็นอยา่งยิง่คือการเผลอกินยาภายนอก  มีคนไขจ้  านวนไม่นอ้ยท่ีตอ้งเขา้โรงพยาบาล เน่ืองจากไม่
สงัเกตฉลากขา้งภาชนะท่ีบรรจุวา่ “ยาภายนอก หา้มกิน” 
            ยากินบางชนิด  จะตอ้งด่ืมน ้ามาก ๆ ทั้งในขณะกลืนยาและระหวา่งวนัท่ีใชย้านั้น ๆ  เน่ืองจาก
จะช่วยลดการท าลายเน้ือเยื่อของไตท่ีเกิดจากพิษของยา เช่น ยาซัลฟา เป็นตน้ หรือเน่ืองจากยานั้นตอ้งการ
ปริมาณน ้าจ  านวนมากในการออกฤทธ์ิ เช่น  ยาระบายประเภทท่ีพองตวัไดเ้ม่ือถูกน ้า เป็นตน้ 
                         ยาบางชนิดหา้มกินพร้อมนมเน่ืองจากจะขดัขวางการดูดซึมของตวัยาผา่นผนงักระเพาะ เช่น 
ยา  เตตร้าซยัคลิน  ยาบางชนิดหา้มกินพร้อมน ้าผลไมห้รือเคร่ืองด่ืมท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรด  เน่ืองจากจะท าให้ตวัยา
ถูกท าลายลงได ้ ไดแ้ก่  ยาปฏิชีวนะต่าง ๆ 
           ยาประเภทบ าบดัหรือบรรเทาอาการท่ีมกัระบุวา่  ทุก  4-6  ชัว่โมงเวลามีอาการ  ให้กินเฉพาะ
เม่ือมีอาการเท่านั้น  ไม่จ  าเป็นตอ้งกินอยา่งต่อเน่ืองถา้ไม่มีอาการนั้น ๆ แลว้  หากกินในขณะท่ีไม่มีอาการจะ
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มีผลเสียมากข้ึน เช่น  ยาแกท้อ้งเสีย  ยาแกป้วด  ยาลดไข ้ ยาแก-้อาเจียน  ยาแกป้วดทอ้ง  ยาแกป้วดศีรษะ       
ยาลดน ้ามูก  ยาแกแ้พ ้ เป็นตน้ 

5.  การใช้ยาถูกขนาด (Right Dose) การใชย้าถูกขนาด หมายถึง การใชย้าในปริมาณหรือขนาดท่ี
ระบุโดยแพทยห์รือเภสัชกรหรือท่ีแจง้ไวใ้นฉลากยาเท่านั้น การได้ยาน้อยเกินไปท าให้ไม่เกิดผลต่อการ
รักษา   แต่ถา้ไดรั้บยามากเกินไปก็อาจเกิดอนัตรายจากพิษของยาได ้
     การใชย้าน ้ากิน  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการใชย้าในเด็ก  ควรใชช้อ้นตวงมาตรฐานท่ีให้มากบัยาเท่านั้น  
หรืออาจตวงโดยใชก้ระบอกฉีดยาก็ได ้โดยมีปริมาตร ดงัน้ี 

1  ชอ้นโตะ๊ = 15  มิลลิลิตร  
1  ชอ้นชา =   5  มิลลิลิตร  
1  แกว้  =         240  มิลลิลิตร  

  การใชย้าตา้นจุลชีพไม่วา่จะเป็นยาภายนอกหรือยาใชภ้ายในจะตอ้งใชอ้ยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอจน
ยานั้นหมด  ไม่ควรหยุดกลางคนั  แมจ้ะไม่มีอาการเจ็บป่วยใด ๆ แลว้  เน่ืองจากอาจกลบัเป็นข้ึนใหม่  และ
ในคร้ังต่อไปจะรักษายากข้ึน 
    ในกรณีท่ีมีการใหย้าตามสถานพยาบาลต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามยั หรือคลินิกต่างๆ จะ
มีกฎอีกขอ้หน่ึงเพิ่มเติมเป็นถูกท่ี 6 คือ บนัทึกการให้ยาให้ถูกตอ้ง (Right Documentation หรือ Right 
Record) เพื่อเป็นหลกัฐานในการรักษาท่ีชดัเจนและเป็นประโยชน์ในการพิจารณาการดูแลรักษาผูท่ี้ไดรั้บยา
ต่อไป 
 

วธีิการให้ยา  
 วธีิการใหย้ามีมากมายหลากหลายรูปแบบ  ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดผ้ลการรักษาท่ีดีท่ีสุด  การให้ยาวธีิต่าง ๆ 
มีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั  คือ  ใหต้วัยาส าคญัในขนาดท่ีตอ้งการไปสู่บริเวณท่ีออกฤทธ์ิโดยใหเ้กิดอนัตรายต่อ
ผูป่้วยนอ้ยท่ีสุด  ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงไดแ้ก่  คุณสมบติัของยา  ลกัษณะของยาท่ีเตรียมข้ึน  วตัถุประสงค ์ การ
รักษาและสภาพของผูป่้วย วิธีการใหย้า มี 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

  1.  การให้ยาโดยผ่านทางเดินอาหาร 
        1.1  การอมใตล้ิ้น (Sublingual or  Buccal  Administration) เป็นการใหย้าชนิดเม็ด  ซ่ึงมีลกัษณะ
เล็กแบนและละลายไดง่้าย  อมไวใ้ตล้ิ้นและปล่อยใหค้่อย ๆ ละลายในปาก ตวัยาจะถูกดูดซึมจากช่องปากเขา้
สู่ร่างแหหลอดเลือดฝอยซ่ึงมาเล้ียงบริเวณใตล้ิ้นอยา่งรวดเร็ว  การให้โดยวิธีน้ีผูป่้วยตอ้งไม่บว้นน ้ าลายและ
พยายามกลืนน ้ าลายให้น้อยท่ีสุดจึงจะไดผ้ลดี ตวัยาจะเขา้สู่ระบบไหลเวียนเลือดไปสู่ต าแหน่งท่ีออกฤทธ์ิ
โดยไม่ผ่านไปถูกเปล่ียน-แปลงท่ีตบั  แต่มีขอ้เสีย  คือ  อาจเกิดการระคายเคือง  ท าให้ให้ขนาดยาสูงไม่ได ้ 
กินเวลานานและไม่สะดวกในการพดู (ก าพล ศรีวฒันกุล.(บก.), 2539)   
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        1.2  การใหโ้ดยการกิน (Oral Administration) โดยยาจะอยูใ่นรูปยาเม็ด ยาผงหรืออ่ืน ๆ  ยาจะ
เขา้สู่ทางเดินอาหารแตกตวัและละลายในกระเพาะอาหารและล าไส้  มีขอ้ดี คือ เป็นวิธีท่ีสะดวก ผูป่้วย
สามารถให้ยาเองได ้ หลงัจากการดูดซึมตวัยาจะเขา้สู่ระบบเลือดของทางเดินอาหาร ซ่ึงเม่ือผา่นเขา้สู่ตบัยา
บางส่วนอาจถูกเปล่ียนแปลงสภาพ ยาบางชนิดอาจก่อใหเ้กิดอาการคล่ืนไส้อาเจียนเน่ืองจากมีฤทธ์ิในการท า
ให้เกิดการระคายเคืองทางเดินอาหารและยาอาจถูกท าลายดว้ยเอนไซมห์รือน ้ าย่อยในกระเพาะอาหาร วิธีน้ี
ใชไ้ม่ไดใ้นผูป่้วยท่ีอาเจียน  หมดสติ 

                ข้อดีของการให้ยาโดยการกิน คือ ความสะดวก ปลอดภัย ราคาถูกกว่ารูปแบบอ่ืน  
ขั้นตอนการใช้ไม่ยุง่ยากและใช้ไดก้บัยาส่วนใหญ่  ขอ้เสีย คือ ยาจะตอ้งผา่นทางเดินอาหารและดูดซึมผา่น
ผนงักระเพาะและล าไส้เขา้สู่กระแสเลือด จึงออกฤทธ์ิไดช้้าและปริมาณยาท่ีเขา้สู่กระแสเลือดอาจแปรผนั
แตกต่างตามสภาพการดูดซึม เช่น ยาน ้ามกัถูกดูดซึมไดเ้ร็วกวา่ยาเมด็หรือยาแคปซูล ยาท่ีไม่ปะปนกบัอาหาร
ในกระเพาะจะมีโอกาสถูกดูดซึมไดม้าก ดว้ยเหตุน้ี  ถา้ไม่มีขอ้จ ากดัใดๆ ควรรับประทานยาในขณะท่ีทอ้ง
วา่ง ไดแ้ก่ ก่อนอาหารประมาณคร่ึงถึงหน่ึงชัว่โมง หรือหลงัอาหารประมาณสองถึงสามชัว่โมง  
                      ยาบางอยา่งมีฤทธ์ิระคายเคืองทางเดินอาหารหรือกระตุน้ให้เกิดอาการคล่ืนไส้อาเจียน เช่น 
ยาแกป้วดแอสไพริน  ยาแกอ้กัเสบของกลา้มเน้ือ-ไขขอ้-กระดูก ก็จ  าเป็นตอ้งเล่ียงไปรับประทานหลงัอาหาร
ทนัที  

                 ยาลดกรดและยาขบัลมชนิดเมด็ควรจะเค้ียวให้ละเอียดก่อนกลืนเพื่อให้แตกเป็นช้ินเล็กจะ
ไดมี้ผวิสัมผสักบักรดหรือฟองอากาศในกระเพาะไดม้ากข้ึน  

                ยาบางชนิดควรกลืนทั้งเม็ดไม่ควรขบให้เคลือบยาแตกก่อนกลืนเพราะเป็นรูปแบบท่ีออก
ฤทธ์ิเน่ินนาน ตอ้งการใหเ้มด็ยาค่อยๆ ละลายทีละนอ้ย  เป็นตน้  

              การกินยา ควรกินพร้อมน ้าอยา่งนอ้ย 1 แกว้ เพื่อป้องกนัการติดคา้งในหลอดอาหาร เพราะ
ยาบางชนิดท าใหเ้กิดแผลท่ีหลอดอาหารได ้ซ่ึงรักษาใหห้ายยากมาก 

1.3  การให้ยาทางทวารหนกั (Rectal  Administration) อาจให้ยาในรูปยาสวนเก็บหรือยาเหน็บ
อาจมีจุดประสงค์เป็นยาออกฤทธ์ิเฉพาะท่ีหรือออกฤทธ์ิต่อระบบของร่างกาย ตวัยาจากยาเหน็บจะค่อย
ละลายและถูกปลดปล่อยจากยาเตรียมและถูกดูดซึมผา่นเขา้สู่ระบบเลือดซ่ึงมาเล้ียงล าไส้ใหญ่ส่วนปลาย  ถา้
สอดลึกพอควรตวัยาจะผ่านเขา้สู่ระบบเลือดของร่างกายและไปยงัต าแหน่งท่ีออกฤทธ์ิได ้ แต่ถา้สอดลึก
เกินไปยาบางส่วนจะซึมเขา้สู่หลอด-เลือดไปยงัตบั  ตวัยาจึงอาจถูกเปล่ียนแปลงก่อนไปถึงต าแหน่งท่ีออก
ฤทธ์ิการดูดซึมยาท่ีให้โดยวิธีน้ีไม่ค่อยแน่นอน ใช้ในกรณีตอ้งการฤทธ์ิเฉพาะท่ีในเด็กเล็ก ผูป่้วยท่ีอาเจียน
รุนแรง วิธีน้ีใช้ในผูป่้วยหมดสติและใช้กบัเด็กท่ีกินยายาก  ไม่ท าให้เกิดการระคายเคืองทางเดินอาหาร        
ไม่ถูกท าลายโดยเอนไซมใ์นกระเพาะอาหาร  แต่มีขอ้เสีย คือ อาจเกิดการระคายเยื่อบุล าไส้ใหญ่และหากมี
การอกัเสบบริเวณล าไส้ใหญ่  หรือมีกอ้นอุจจาระคา้งคาอยูก่็จะท าใหก้ารดูดซึมยาลดลง 
                 วธีิการใชย้าเหน็บทางทวารหนกัท่ีถูกตอ้ง คือ ควรเก็บยาชนิดน้ีไวใ้นตูเ้ยน็ ถา้ไม่มีตูเ้ยน็ให้
ตดัยาเฉพาะเม็ดท่ีจะใช้แช่น ้ าแข็งจนยาแข็งตวัโดยแช่ทั้งกระดาษท่ีห่อเม็ดยาอยู่  ลา้งมือให้สะอาด เช็ดให้
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แห้ง แลว้แกะยาออกจากกระดาษห่อ ใช้น้ิวจบัยาสอดเขา้ทางทวารหนกัโดยเอาปลายมนเขา้ไปยาจะค่อยๆ
ละลายและถูกดูดซึมไปเอง 

     2.  การให้ยาโดยไม่ผ่านทางเดินอาหาร 
                     2.1 ยาฉีด  คือ รูปแบบหน่ึงของยาท่ีจะตอ้งเตรียมเป็นยาน ้าท่ีบริสุทธ์ิปราศจาก  เช้ือโรคก่อนดูด
ไวใ้นกระบอกฉีดยาหรือไซริงจ ์(Syringe)  เพื่อพร้อมท่ีจะฉีดให้กบัผูป่้วย  ซ่ึงในทุกขั้นตอนของการเตรียม
และให้ยาแก่ผูป่้วยจะตอ้งอยูภ่ายใตภ้าวะท่ีปราศจากเช้ือโรค  เพราะถา้มีการปนเป้ือนแมเ้พียงเล็กนอ้ยก็อาจ
ท าให้เกิดการติดเช้ือและเป็นอนัตรายจากการฉีดยาได้ ดงันั้น ในการฉีดยาจึงควรอยู่ภายใตก้ารดูแลของ
แพทย ์ พยาบาล  หรือบุคลากรทางสุขภาพท่ีเหมาะสม  ไม่ควรใชย้าฉีดเพราะอาจเกิดอนัตรายได ้ ยกเวน้ใน
บางกรณีท่ีจ าเป็น  เช่น  ผูป่้วยเบาหวานชนิดท่ีตอ้งฉีดยาอินซูลินดว้ยตนเองทุกวนัซ่ึงจะตอ้งไดรั้บความรู้และ
การฝึกฝนในการใชย้าฉีดอินซูลินจากบุคลากรทางการแพทยจ์นมัน่ใจว่าสามารถไปฉีดยาให้กบัตนเองได้
อยา่งปลอดภยัเม่ือกลบัไปท่ีบา้น  เป็นตน้ (วรัิตน์ ทองรอด, 2547) 

                  การใหย้าดว้ยการฉีดมีขอ้ดี คือ ยาจะเขา้สู่กระแสเลือดไดเ้ร็วเห็นผลอยา่งฉบัพลนั โดยทัว่ไป
การฉีดยาเขา้หลอดเลือดจะเห็นผลเร็วท่ีสุด  ขอ้เสียของวิธีน้ี คือ ไม่สะดวกเพราะตอ้งอาศยัทกัษะในการให้
ยา มีโอกาสเส่ียงต่ออนัตรายจากผลขา้งเคียง ผลพิษ และการแพย้าสูง  

                  การฉีดยามีหลายวธีิ  แต่ในท่ีน้ีจะน าเสนอเฉพาะวธีิท่ีใชบ้่อย  ไดแ้ก่ 
2.1.1 การฉีดเขา้หลอดเลือดด า (Intravenous  Injection) ตวัยาทั้งหมดเขา้หลอดเลือดด า

โดยตรงโดยไม่ผา่นกระบวนการดูดซึมจึงใหร้ะดบัยาในเลือดสูงเท่าท่ีตอ้งการอยา่งรวดเร็ว จึงเหมาะกบักรณี
ท่ียาไม่ถูกดูดซึมหรือยาท่ีถูกท าลายถา้ใหโ้ดยการกิน กรณีฉุกเฉิน กรณีท่ีตอ้งควบคุมปริมาณยาท่ีให้ ในกรณี
ท่ียาระคายเคืองมากไม่สามารถฉีดวิธีอ่ืนได ้ และกรณีเม่ือตอ้งการให้ยาในขนาดสูงมาก  เน่ืองจากสามารถ
ท าเจือจางโดยผสมรวมกบัของเหลวและใชฉี้ดชา้ ๆ หรือหยดเขา้หลอดเลือดด าได ้

                   การให้โดยวิธีน้ีมีความเส่ียงท่ีอาจท าให้เกิดการระคายเคืองหลอดเลือดและเน้ือเยื่อ
บริเวณท่ีให้ยาเพราะอาจเกิดการติดเช้ือ แต่ถา้ให้ยาเกินขนาดหรือเกิดการแพย้าจะแกไ้ขไดย้าก นอกจากน้ี  
ขนาดยาสูงอาจท าให้เป็นอนัตรายและเกิดผลขา้งเคียงบางอยา่ง เช่น ภาวะหลอดเลือดอุดตนั  เม็ดเลือดแตก  
หลอดเลือดด าอกัเสบและตอ้งระวงัในผูป่้วยท่ีเป็นโรคเก่ียวกบัระบบหมุนเวยีนเลือดหรือผูท่ี้มีการตอบสนอง
ต่อยามากกวา่ปกติ   

2.1.2 การฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือ (Intramuscular  Injection) ตวัยาจะอยูใ่นรูปของสารละลายใน
น ้ า  ส่วนมากถูกดูดซึมไดดี้โดยการฉีดเขา้กลา้ม  การท่ียาจะซึมผ่านเขา้สู่เลือดไดดี้หรือไม่ข้ึนกบัปัจจยัซ่ึงมี
ผลต่อปริมาณเลือดท่ีจะมาสู่บริเวณท่ีฉีดยา ไดแ้ก่ การออกก าลงั การนวด การอบหรือประคบดว้ยความร้อน  
และพบวา่การฉีดเขา้กลา้มเน้ือแขน ยาจะดูดซึมไดเ้ร็วกวา่การฉีดเขา้กลา้มเน้ือบริเวณสะโพก 
                               วธีิน้ีจะใหข้นาดยาแน่นอนและออกฤทธ์ิไดเ้ร็วกวา่การกินแต่มีขอ้เสีย คือยาบางตวัจะท า
ให้ปวดมากในบริเวณท่ีถูกฉีด นอกจากน้ี  อาจเกิดฝี  เน้ือตาย  เส้นประสาทบริเวณท่ีฉีดถูกท าลาย  และ
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วธีิการใชไ้ม่ไดใ้นผูป่้วยท่ีไดรั้บยาตา้นการแขง็ตวัของเลือดเพราะอาจท าให้เกิดมีเลือดออกไม่หยุดในบริเวณ
ท่ีถูกฉีดได ้

2.1.3 การฉีดเขา้ใตผ้วิหนงั (Subcutaneous  Injection) เป็นการฉีดยาเขา้สู่บริเวณใตผ้ิวหนงั 
ส่วนใหญ่ใช้กบัยาท่ีมีปริมาณนอ้ยและไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง  ตวัยาอาจอยู่ในรูปยาเม็ดเล็ก  ยาใน
น ้ ามนั  ยาน ้ าแขวนตะกอน  ซ่ึงจะค่อย ๆ ปล่อยตวัยาออกมาและถูกดูดซึมเขา้กระแสเลือดสม ่าเสมอ  การ
ประคบดว้ยความร้อน  การนวด  และการออก-ก าลงัจะท าให้เพิ่มการดูดซึมได ้ขอ้เสียคือ  ตวัยาบางชนิดเม่ือ
ฉีดท าใหเ้กิดการปวด  ก่อใหเ้กิดการระคายเคืองเน้ือเยือ่  เกิดเป็นรอยแผลหรือฝีบริเวณท่ีฉีดได ้

                2.1.4  การฉีดยาเขา้หลอดเลือดแดง (Intra-arterial Injection) เป็นการฉีดท่ีอนัตรายท่ีสุด
และผูฉี้ดตอ้งเป็นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น 

         2.2  การใหย้าโดยการสูดดม (Inhalation)  วธีิน้ีใชไ้ดก้บัยาท่ีเป็นรูปก๊าซหรือของเหลวท่ีระเหย
ไดใ้นอุณหภูมิธรรมดา  ของเหลวท่ีจ่ายในรูปหยดเล็ก (Aerosol)  และยาผงละเอียดส าหรับสูดตวัยาผ่าน
ทางเดินลมหายใจเขา้สู่ปอดและถูกดูดซึมผา่นเยื่อบุและถุงลมเขา้สู่ระบบไหลเวียนเลือดของร่างกายไดเ้ร็ว
มาก เน่ืองจากมีพื้นท่ีการดูดซึมสูงจึงเหมาะกบัยาสลบ  ส่วนยาท่ีให้ในรูปหยดของเหลวหรืออนุภาคเล็กๆ 
นั้น  ขนาดท่ีไดไ้ม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัขนาดของอนุภาคของยาและวิธีท่ีผูป่้วยใช้ยาท่ีให้วิธีน้ีมกัตอ้งการฤทธ์ิ
เฉพาะท่ีบริเวณระบบทางเดินหายใจ  เช่น  ยาป้องกนัและ/หรือรักษาอาการหอบหืด  เป็นตน้ 

          3.  การให้ยาเฉพาะที ่(Topical  Administration)     
                   การให้ยาเฉพาะท่ี หมายถึง การให้ยาท่ีตอ้งการให้ออกฤทธ์ิ ณ จุดท่ีมีการเกิดโรคเท่านั้น  

ส่วนใหญ่เป็นการให้ยาภายนอก ขอ้ดีคือ ยาจะมีผลเฉพาะบริเวณท่ีให้ยาเท่านั้นและมีการดูดซึมเขา้กระแส
เลือดนอ้ยจึงไม่ค่อยมีผลอ่ืนต่อระบบในร่างกาย  ขอ้เสียคือ ใชไ้ดดี้กบัโรคท่ีเกิดบริเวณพื้นผิวร่างกายเท่านั้น
และอาจเกิดความเลอะเทอะ ฤทธ์ิของยาอยูไ่ม่ไดน้าน การใหย้าเฉพาะท่ีมีหลายวธีิ ไดแ้ก่ 

3.1   การให้ยาผา่นผิวหนงั เป็นการให้ยาในรูปยาโรยผิวหนงั  ทาผิวหนงัหรือพลาสเตอร์ปิด  
เพื่อให้ตวัยารักษาอาการเฉพาะท่ีบริเวณผิว ใตผ้ิวหนงัหรือรักษาอาการของระบบของ  ร่างกายก็ไดข้ึ้นกบั
รูปแบบของยาเตรียมท่ีใชโ้ดยทัว่ไปยาจะซึมผา่นผวิหนงัไดม้ากข้ึนเม่ือตวัยานั้นละลายในไขมนัไดดี้ ส าหรับ
ยาเตรียมในรูปแบบท่ีช่วยการดูดซึม ผวิหนงัมีความช้ืน ขดูถลอก  อกัเสบหรือบริเวณท่ีผิวหนงับางมีเลือดมา
เล้ียงมากเป็นบริเวณกวา้งและมีวตัถุซ่ึงความช้ืนผา่นไม่ไดม้าปิดทบัยาจะยิ่งผา่นผิวหนงัไดเ้ร็ว การให้ยาใน
รูปยาทามกัใช้รักษาเฉพาะท่ีส่วนการให้โดยพลาสเตอร์บรรจุยามกัมีจุดประสงค์ในการรักษาอาการของ
ระบบต่าง ๆ  เช่น  โรคหวัใจ  อาการเมารถเมาเรือ 

                    วธีิการทายาท่ีถูกวธีิ  ควรท าดงัน้ี 
                            3.1.1  ลา้งมือและท าความสะอาดผวิหนงับริเวณท่ีจะทายาใหส้ะอาด 
                            3.1.2  บีบยาออกจากหลอดพอควร หรือถา้เป็นตลบัควรใชไ้มพ้นัส าลีป้ายยาออกเท่าท่ี

ตอ้งการ 
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                             3.1.3  ทายาบางๆ ตรงท่ีตอ้งการเท่านั้น  อย่าทาหนาเกินไปหรือกวา้งเกินไป ปัจจยั
ส าคญัในการรักษาอยูท่ี่การทายาอยา่งสม ่าเสมอ และเป็นระยะเวลานานพอ 

                             3.1.4  ถูเบาๆ จนยาซึมเขา้ไปในผิวหนงั ระวงัอยา่ให้ถูกเช็ดออกดว้ยเส้ือผา้หรือถูกน ้ า
ลา้งออก ถา้ถูกเช็ดหรือลา้งออกควรทายาใหม่ 

             3.2  การหยอดตา  หยอดหู (Eye and  Ear  Instillation) เป็นการให้ยาเตรียมปราศจากเช้ือใน
รูปยาน ้ าหรือยาข้ีผึ้ง  เพื่อรักษาอาการเฉพาะท่ี เช่น  การติดเช้ือ  การอกัเสบ  ควรระวงัการติดเช้ือจากวิธีการ
ใหซ่ึ้งไม่ถูกตอ้งและการใชย้าท่ีมีการปนเป้ือนของเช้ือโรค 

                      3.2.1  วธีิการหยอดตา-ป้ายตาท่ีถูกตอ้ง  มีขั้นตอนดงัน้ี 
                                   1)   ลา้งมือใหส้ะอาด 
                                   2)   ถา้มีข้ีตา ใชส้ าลีชุบน ้าสะอาดเช็ดออกก่อนทุกคร้ัง 
                                        3)  นอนหรือนัง่แหงนหนา้ ดึงหนงัตาล่างลงใหเ้ป็นกระพุง้ แลว้หยดยาลงไปใน

กระพุง้ตามจ านวนท่ีแพทยส์ั่ง หรือท่ีระบุไวใ้นฉลาก ปล่อยหนงัตาคืนสภาพ ลืมตาหรือกระพริบตาสักครู่
อยา่หลบัตาแน่นเกินไปเพราะยาจะไหลออก 

                                        4)  ถา้เป็นยาข้ีผึ้ง ใหป้้ายตายาวประมาณคร่ึงเซนติเมตรลงไปในกระพุง้ หลบัตา
ลงแลว้คลึงหนงัตาเบาๆใหย้ากระจายไปทัว่ตา ระวงัอยา่ใหป้ลายหลอดยาแตะถูกตาหรือขนตา 

                                        5)  เม่ือตอ้งหยอดตามากกวา่ 1 ชนิด ในคราวเดียวกนั ควรเวน้เวลาหยอดห่าง
กนัประมาณ 15 นาที  

                                         6)  เม่ือตอ้งหยอดตาและป้ายตาในเวลาเดียวกนัใหห้ยอดตาก่อนสักครู่แลว้จึงป้าย
ตา 

                                    7)  เม่ือเปิดใชแ้ลว้ไม่ควรเก็บไวน้านเกิน 1 เดือน 
                                         8)  ถา้เป็นยารักษาโรคตอ้หินหรือการอกัเสบ ใหก้ดท่อระบายน ้าตาบริเวณหวั

ตาดว้ยน้ิวช้ีหลงัจากหยอดตาแลว้ เพื่อลดปริมาณยาท่ีจะไหลลงคอ และอาจมีการดูดซึมตวัยาเขา้สู่กระแส
เลือดท าใหเ้กิดผลขา้งเคียงได ้

         3.2.2  วธีิการหยอดหูท่ีถูกตอ้ง มีขั้นตอนดงัน้ี 
                                     1)  ลา้งมือใหส้ะอาด เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนส่ิงสกปรก เช้ือโรค 
                                     2)  หา้มสัมผสักบัส่วนปลายหลอด 
                                          3)  ถา้มีน ้าหนองหรือน ้าเหลือง ควรเช็ดออกดว้ยส าลีพนัปลายไมทุ้กคร้ังก่อน

หยอดยา 
                   4)  นอนหรือนัง่ตะแคงหูขา้งท่ีเป็นข้ึน หยดยาลงไปตามจ านวนท่ีระบุ ระวงัอยา่

ให้ปลายหลอดยาแตะถูกหู โดยดึงใบหูข้ึนและไปด้านหลงัส าหรับผูใ้หญ่ แต่ดึงใบหูลงและไปด้านหลงั
ส าหรับเด็ก เพื่อจะท าใหรู้หูตรง 

                   5)  อยูใ่นท่านั้นประมาณ 5 นาที แลว้จึงเอนศีรษะเทน ้ายาท่ีเหลือในหูทิ้ง 
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                                         6)  เม่ือเปิดใชแ้ลว้ไม่ควรเก็บไวน้านเกิน 1 เดือน 
            3.3  ยาใส่จมูก ส่วนใหญ่มกัใชใ้นเด็กท่ีมีอาการคดัจมูกจนไม่สามารถดูดนมไดจึ้งตอ้งไดรั้บ

ยาลดอาการคดัจมูกเฉพาะท่ี หรือใชใ้นกรณีพน่ยารักษาโรคบางอยา่ง 
                   3.3.1  วธีิการหยอดจมูกท่ีถูกตอ้ง 

                                     1)  เงยหนา้ข้ึน หยอดยาลงในจมูกทั้ง 2 ขา้ง ขา้งละ 1 หยด เงยหนา้ไว ้  1 – 2 นาที 
เพื่อใหย้ากระจายในตวัโพรงจมูกอยา่งทัว่ถึง 

                             2)  หลงัจากใชเ้สร็จควรลวกหลอดหยดดว้ยน ้าร้อนและเช็ดใหแ้หง้ก่อนเก็บ 
                             3)  ควรใชย้าคนเดียว ไม่ควรปะปนเพราะอาจเกิดการแพร่กระจายเช้ือโรค 
                 3.3.2  วธีิการพน่จมูกท่ีถูกตอ้ง 

                                      1)  ตั้งหวัตรง พน่ยาในจมูกทั้ง 2 ขา้ง สูดหายใจเบาๆ ขณะพน่ดว้ย 
                                      2)  เช็ดปลายหลอดพน่ท่ีสอดเขา้รูจมูกใหส้ะอาดทุกคร้ังก่อนเก็บ 

              3.4  การสอดเขา้ช่องคลอด (Vaginal  Administration)  เป็นการให้ยาเตรียมรูปยาเม็ด
ส าหรับสอด  สอดเขา้ช่องคลอด เพื่อรักษาอาการเฉพาะท่ี ตวัยาจะละลายหรือกระจายตวัได้ดีเม่ือสัมผสั
ของเหลวภายในช่องคลอด  ควรสอดใหลึ้กพอสมควรท่ีจะไม่ล่ืนหลุดเม่ือมีการเคล่ือนไหว 

                   วธีิการใชย้าเหน็บช่องคลอดท่ีถูกตอ้ง มีดงัน้ี 
                      3.4.1   ลา้งมือใหส้ะอาด เช็ดให้แหง้ 
                      3.4.2   แกะยาออกจากแผงแลว้จุ่มในน ้าสะอาดพอช้ืน 

                              3.4.3   นอน (หา้มนัง่ยองๆ) แลว้ใชน้ิ้วดนัยาเขา้ไปในช่องคลอดให้ลึกท่ีสุดหลงัจาก
นั้นควรนอนน่ิงๆ สักพกั ประมาณ 10 นาที 

                           3.4.4   เก็บยาไวใ้นท่ีเยน็ พน้จากแสงและความช้ืน ไม่ตอ้งเก็บไวใ้นตูเ้ยน็ 
 
อนัตรายทีเ่กดิจากการใช้ยา 
 
 อนัตรายท่ีเกิดจากการใชย้าอาจเกิดข้ึนไดเ้สมอและเป็นไปไดห้ลายกรณี จ าแนกออกตามลกัษณะ
อาการท่ีเกิดข้ึนกบัผูใ้ชย้า  ดงัน้ี 

1. การใช้ยาในทางทีผ่ดิ (Drug  Abuse)  
การใชย้าในทางท่ีผิด หมายถึง  การใชย้าในทางท่ีไม่ถูกตอ้งดว้ยวิธีต่าง ๆ ไดแ้ก่ การใชย้าใน

จ านวนมากเกินไปหรือน้อยเกินไป  หรือการใช้ยาพร ่ าเพร่ือเกินความจ าเป็นในการบ าบดัรักษาอาการของ
โรคท าให้เกิดอนัตรายต่าง ๆ แก่ร่างกายแลว้แต่ชนิดและปริมาณของยาท่ีใช้ดงัท่ีพบเสมอๆ ทั้งน้ีเน่ืองจาก
การท่ีประชาชนทัว่ไปสามารถเลือกหาซ้ือยามาใช้บ าบดัรักษา อาการของโรคไดเ้อง  ตามค าโฆษณาขายยา
บา้ง  ตามค าแนะน าต่อ ๆ กนับา้ง  โดยไม่ไดข้อรับการตรวจวินิจฉัยโรคจากแพทยห์รือปรึกษาเภสัชกรผูรู้้
เร่ืองยา 
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         ขอ้ปฏิบติัในการใชย้าบางชนิด  ยาแต่ละชนิดจะมีขอ้บ่งใชแ้ละขอ้หา้มใชท่ี้ แตกต่างกนัออกไป  
การใชย้าจึงตอ้งอ่านฉลากให้ละเอียด  และปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด  เช่น 

          1.1  ยาท่ีตอ้งเค้ียวก่อนกลืน  ไดแ้ก่  ยาลดกรดในกระเพาะอาหารบางชนิด ทั้งน้ีเพื่อให้ยา
กระจายตวัและเคลือบกระเพาะไดดี้ 
                      1.2   ยาท่ีกินแลว้หา้มด่ืมเหลา้  ไดแ้ก่  ยาแกแ้พ ้ เพราะจะเสริมฤทธ์ิในการกดประสาท 
           1.3  ยาท่ีตอ้งด่ืมน ้ ามาก ๆ ไดแ้ก่  ยาซลัฟา ยารักษาโรคเก๊าท ์เพื่อป้องกนัการตกตะกอนของ
ตวัยาในไต 

          1.4  ยาท่ีไม่ควรกินพร้อมนมหรือยาลดกรดเพราะจะท าให้ยาถูกดูดซึมน้อยลง ได้แก่               
เตตร้าซยัคลิน 
                       1.5   ยาท่ีหา้มเค้ียวหรือแบ่งคร่ึงเมด็  เช่น  ยาเมด็เคลือบน ้าตาล  ยาเมด็เคลือบฟิลม์ 

           1.6   การใชน้ ้าธรรมดาช่วยในการกินยานั้นดีท่ีสุด  เคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ เช่น น ้ าส้มหรือนม  อาจมี
ปฏิกิริยากบัยานั้น  ท าใหเ้สียผลของการรักษาไป 
            1.7  ควรกินยาหรือใชย้าตามท่ีก าหนด ไม่เพิ่มหรือลดขนาดยาเอง ยาบางชนิดมีพิษมาก การ
เพิ่มยาเพียงเล็กนอ้ยอาจท าใหเ้กิดผลเสียบางอยา่งท่ีรุนแรง 
            1.8 ใชย้าให้ถูกเวลา ไม่ถ่ีหรือห่างกนัเกินไปในแต่ละม้ือ ถา้มีกิจวตัรประจ าวนัหรือมีวิธีการ
ด าเนินชีวิตท่ีผิดแปลกไปควรปรึกษาแพทยห์รือเภสัชกร เช่น ยาท่ีระบุวา่ให้กิน 4 คร้ังต่อวนัหลงัอาหาร แต่
คนนั้นกินอาหารวนัละ 2 ม้ือ จะตอ้งท าอยา่งไร เป็นตน้ 

     2.  การใช้ยาผดิโดยไม่ตั้งใจ (Drug  Accident) 
           การใช้ยาผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ  เช่น  การหยิบยาผิด  หยิบยาเม็ดส าหรับเหน็บไปกิน  ซ่ึงไม่

ไดผ้ลในการรักษาหรืออาจเป็นอนัตรายได ้หรือน ายาใส่แผลจ าพวกทิงเจอร์ไอโอดีนไปกิน กินยาถ่ายพยาธิ
โดยเขา้ใจวา่เป็นยาบ ารุงเลือดเพราะมีลกัษณะน ้า  สี  และ  รส  คลา้ยกนั  เป็นตน้   เพื่อป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจ
เกิดข้ึน ควรปฏิบติัดงัน้ี  
           2.1  ไม่ควรเก็บยาหลายชนิดไวใ้นภาชนะเดียวกนั เพราะอาจเกิดความสับสนได ้
           2.2  ไม่ควรทานยาในท่ีมืด  

          2.3  ควรอ่านฉลากยาทุกคร้ังก่อนใชย้า 
     3.  การใช้ยาติดต่อกนัเป็นเวลานาน (Chronic  Toxicity)  
          อนัตรายจากการใช้ยาติดต่อกนัเป็นเวลานานเป็นส่ิงท่ีตอ้งระวงัมากเพราะอนัตรายท่ีเกิดจาก

เม่ือไดรั้บยาเขา้ไปใหม่ๆ จะสามารถสังเกตและทราบถึงตน้เหตุได ้ แต่ถา้ไดรั้บยา   ติดต่อกนัเป็นเวลานาน
ก่อนจึงจะมีอาการแสดงออกจะตดัสินใจยากวา่อาการนั้นเป็นเพราะอะไร  และตดัสินใจยากยิ่งข้ึนถา้อาการ
นั้นเกิดหลงัหยุดยา ผลในระยะยาวนั้นมกัจะเป็นอย่างถาวรหรือ อาการรุนแรงแลว้เม่ือตรวจพบ  เช่น  ใน
กรณีของสารท่ีท าใหเ้กิดมะเร็ง  หรือยาบางตวัท่ี  ท าใหเ้กิดภาวะไตวายหรือตาบอด  การเกิดอนัตรายในระยะ
ยาวนั้นมีสาเหตุอยา่งไรไม่ทราบ แน่นอน  แต่อาจสันนิษฐานไดว้า่เกิดจากสาเหตุต่อไปน้ี 
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            3.1  การสะสมขนาดของยาในร่างกาย   ยาบางชนิดจะท าให้เกิดอนัตรายเม่ือใชติ้ดต่อกนัเป็น
เวลานาน ซ่ึงมกัข้ึนกบัขนาดของยาและบางคร้ังข้ึนกบัการสะสมยาในเน้ือเยื่อของร่างกาย ซ่ึงผลน้ีอาจเกิด
เม่ือหยดุยาแลว้ก็เป็นได ้ตวัอยา่งเช่น ยาคลอโรควนี ซ่ึงเป็นยารักษามาลาเรียท่ีมีการน าไปใชใ้นการรักษาโรค
ปวดขอ้ พบวา่หากใชข้นาดมาก ๆ เป็นเวลานานจะมีโทษเพราะยาตวัน้ีมีการก าจดัออกจากร่างกายไดช้า้และ
มีการสะสมท่ีตาด าและจอรับ ภาพตา ท าใหต้าพร่ามวัหรือสูญเสียการมองเห็น 
                   ยาบางอย่างจะท าให้มีอาการข้างเคียงท่ีไม่พึงประสงค์อันเกิดมาจากการได้รับยา
ติดต่อกนัเป็นระยะเวลานาน  ถึงแมจ้ะเป็นในขนาดท่ีใชใ้นการรักษาก็ตาม เช่น  ยาพวกเพร็ดนิโซโลนซ่ึงเป็น        
สเตอรอยด์  จะท าให้กระดูกผุ  กลา้มเน้ือลีบ  เกิดแผลท่ีกระเพาะอาหารและท าให้ต่อมหมวกไตฝ่อลงไม่
สามารถสร้างฮอร์โมนพวกสเตอรอยด์ไดเ้ม่ือมีความเครียดเกิดข้ึนหรือบางคร้ังการใชย้าคุมก าเนิดติดต่อกนั
เป็นเวลานานจะท าใหเ้กิดอาการขาดประจ าเดือนและเป็นหมนัได ้
            3.2   การแสดงออกของผลท่ีชา้ อนัตรายท่ีเกิดหลงัจากใชย้าเป็นเดือนหรือปีนั้นค่อนขา้งจะ
พบยากแต่ก็มีโอกาสเกิดไดม้ากในผูป่้วยบางคนท่ีไดรั้บยาปฏิชีวนะติดต่อกนัเป็นเวลานาน จะมีการกดหรือ
ยบัย ั้งภูมิป้องกนัโรค ยาพวกเตตร้าซยัคลินท่ีใชใ้นการรักษาสิวนั้น ถา้ใชติ้ดต่อกนัเป็นเวลานานจะท าให้เกิด
เน้ืองอกบริเวณต่อมทอลซิลในคอได ้

      4.  การพึง่ยา (Drug Dependence)  
           ยาท่ีท าให้มีการใชย้าผิดจนกระทัง่เกิดการติดยามกัจะเป็นยาจ าพวกออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท

และเสพติดให้โทษท่ีเรียกวา่  วตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท  (Psychotropic Substances)  และวตัถุเสพ
ติดหรือยาเสพติดให้โทษ (Narcotic Drugs)  ยาเหล่าน้ี  เม่ือใชผ้ิดจนเกิดอาการติดยา  คือ  เม่ือไม่ไดรั้บยา
เหล่าน้ีซ ้ าอีกหลงัจากเคยไดรั้บมาแลว้  จะเป็นผลร้ายต่อสุขภาพร่างกาย ซ่ึงเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญั
ปัญหาหน่ึง  นอกจากน้ีผูติ้ดยายงัมีอาการหงุดหงิดและรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ จนกระทัง่ท าร้ายผูอ่ื้นหรือแมก้ระทัง่
ตนเองซ่ึงท าใหเ้ป็นปัญหาต่อสังคมและเศรษฐกิจของชาติดว้ย 
            ความหมายของค าวา่การติดยานั้น  คนส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถให้ค  าจ  ากดัความได ้ แน่ชดัวา่ 
คนติดยาเพราะผลจากยาโดยตรงหรือเป็นเพราะประเด็นอ่ืน  ดว้ยความท่ีให้ค  านิยามท่ีแน่ชดัไดย้าก  รวมทั้ง
การใช้ยาในปริมาณเพิ่มสูงข้ึนโดยไม่จ  าเป็นหรือเขา้ใจผิด  เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจึงใช้ความหมายรวมๆ ว่า  
การพึ่งยา  แทนและอธิบายว่าหมายถึง  ผลพวงท่ีเกิดจากการใชย้าท่ีอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของภาวะทางจิตหรือ
ภาวะทางสภาพร่างกายหรือทั้งสองภาวะ เร่ืองน้ีมีส่วนเช่ือมโยงกบัความตอ้งการท่ีถูกบงัคบัให้ใช้ยาทั้งใน
ดา้นท่ีพึงประสงคแ์ละดา้นท่ีไม่พึงประสงค ์  
            เม่ือพิจารณาจากค าจ ากดัความจะเห็นไดช้ดัว่ามีคนพึ่งพาสารต่างๆ มากมายท่ีเป็นยา  แต่ไม่
เรียกวา่ยาและเป็นการพึ่งภายใตอิ้ทธิพลภาวะทางจิตไม่มากก็นอ้ย  คนส่วนใหญ่มกัรู้สึกวา่จะเร่ิมชีวิตในวนั
ใหม่ไม่ไดห้ากขาดกาแฟ หรือไม่รู้สึกสนุกกบัชีวติในยามพกัผอ่นถา้ขาดชาสักถว้ยสองถว้ย 
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          การพึ่งยา  อาจแบ่งออกไดเ้ป็น  2  อาการ (อุมาพร อุปละ. (บก.), 2530) คือ 
          4.1  อาการพึ่งยาทางจิตใจ (Psychic Dependence)  เป็นอาการท่ีเกิดความรู้สึก พึงพอใจท่ีจะ
ได้รับยาท่ีเคยได้รับเป็นคร้ังคราวต่อเน่ืองกนัไปเร่ือย ๆ  เพราะท าให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขหรือบรรเทา
ความรู้สึกไม่สบายต่าง ๆ 
          4.2  อาการพึ่งยาทางกาย (Physical Dependence)  เป็นอาการท่ีคลายความเจ็บปวด  ถา้ไม่ได้
รับยาซ ้ าจะเกิดอาการท่ีเรียกว่า  อาการถอนยา (Withdraw Symptoms) ซ่ึงเป็นอาการท่ีมีความทรมานมาก
นอ้ยข้ึนอยูก่บัชนิดของยานั้นๆ คือ  ตอ้งหายาท่ีมีฤทธ์ิคลา้ยกนัมาใชซ้ ้ าทดแทน  แต่สามารถหยุดยาไดโ้ดยไม่
มีอาการพึ่งยาหรือเม่ือไม่มีอาการเจ็บปวดทางกายอีกแลว้ แต่อาจใชเ้วลาระยะหน่ึงจนกวา่ร่างกายจะปรับตวั
ได ้
           มียาจ านวนมากท่ีเป็นสาเหตุท าใหต้อ้งพึ่งยา  ขณะเดียวกนัก็ท าใหผู้ใ้ชมี้ความทนทานต่อยาตวั
นั้นมากข้ึนท าใหต้อ้งบริโภคมากข้ึนเร่ือย ๆ  นอกจากน้ีมียาหลายชนิดท่ีมีผลเปล่ียนแปลงสภาวะอารมณ์ดว้ย  
ท าใหเ้ป็นสาเหตุใหเ้กิดการพึ่งยาเช่นกนั 

5.  ผลข้างเคียงของยา (Adverse  Reaction  or Side Effect  of  Drug)   
 ผลขา้งเคียงของยา หมายถึง อาการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากฤทธ์ิของยาซ่ึงไม่พึงประสงค์ในการ

รักษาซ่ึงแมจ้ะไดใ้ชต้ามค าแนะน าของแพทยท่ี์ไดต้รวจวินิจฉยัโรคอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ก็ตาม  ยาบาง
ชนิดอาจท าให้เกิดอาการท่ีไม่พึงประสงค์จากการใช้ยานั้นข้ึนได้  ท่ีแมแ้ต่แพทยก์็คาดไม่ถึง  โดยทัว่ไป  
ก่อนท่ียาใดจะถูกน ามาใช้ในการบ าบดัรักษาโรคจะตอ้งผ่านขั้นตอนการคน้ควา้ทดลองตรวจสอบความ
ปลอดภยัในการใชย้านั้นกบัสัตวท์ดลองจนเป็นท่ีพอใจแลว้ บางคร้ังอาจมีการเก็บยาบางชนิดเพื่อท าลายหรือ
ประกาศหา้มใชย้าบางชนิดท่ีเพิ่งพบวา่ท าใหเ้กิดอาการพิษจากการใชย้านั้นไดเ้ม่ือใชใ้นบางกรณี  ดงัเช่น  ได้
มีประกาศหา้มการใชย้าทาลิโดไมด ์(Thalidomide)  ซ่ึงเป็นยาจ าพวกซลัฟาท่ีเคยนิยมใชแ้พร่หลายมานานแต่
ต่อมาพบว่าเม่ือหญิงมีครรภ์ใช้ยาน้ีแล้วท าให้ลูกท่ีคลอดออกมาพิการ  เป็นต้น  ทั้ งน้ีเพราะได้มีการ
คน้ควา้วจิยั  ตรวจสอบสรรพคุณของยาทุกชนิดอยูต่ลอดเวลา  รวมทั้งยาท่ีเคยคน้ควา้ทดสอบวา่ปลอดภยัใน
การใชก้็อาจพบภายหลงัวา่ไม่ปลอดภยัและหา้มใชด้งัไดก้ล่าวมาแลว้   (อุมาพร อุปละ. (บก.), 2530) 
          ความรุนแรงของอาการท่ีเกิดข้ึนจากผลขา้งเคียงของยาข้ึนกบัขนาดของยา ระยะเวลาในการ
ได้รับยาและการตอบสนองของผูป่้วย  เช่น  ยาแอสไพริน  ท าให้เกิดเสียงดงัอ้ือในหูและระคายเคืองต่อ
กระเพาะอาหาร  เตตร้าซยัคลิน  ท าใหเ้กิดอาการคล่ืนไส้  อาเจียน  โดยทัว่ไปเม่ือเพิ่มขนาดของยาจะท าให้มี
อาการขา้งเคียงสูงข้ึน  การหลีกเล่ียงอาการขา้งเคียงบางอย่างสามารถท าได ้ เช่น  การให้แอสไพรินหลงั
อาหารและด่ืมน ้าตามมากๆ  สามารถลดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร  การให้เตตร้าซยัคลินหรือเมโทร
นิดาโซล (Metronidazole)  หลงัอาหารจะท าให้โอกาสท่ียาไปสัมผสักบักระเพาะอาหารนอ้ยลง จึงมีผลลด
อาการคล่ืนไส้อาเจียนจากยา 
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         ในบางคร้ังอาการขา้งเคียงของยาชนิดหน่ึงอาจน าไปใชป้ระโยชน์ในการรักษาโรคหรืออาการ
อ่ืน ๆ ได ้ เช่น  มอร์ฟีน  เป็นยาแกป้วดท่ีมีผลท าให้การเคล่ือนไหวของล าไส้เล็กลดลง  เกิดอาการทอ้งผูก  
จึงใชป้ระโยชน์ในการรักษาอาการทอ้งเดิน เป็นตน้ 
       อาการขา้งเคียงบางอย่างพบบ่อยและไม่รุนแรงจะลดนอ้ยลงเม่ือใชย้าติดต่อกนัเป็นเวลานาน  
เช่น  การใชย้าตา้นฮีสตามีนติดต่อกนัเกิน  1-2  สัปดาห์  จะท าใหอ้าการง่วงนอนลดนอ้ยลง 

6. การแพ้ยา (Drug  Hypersensitivity or Drug Allergy)  
การแพย้าเป็นภาวะท่ีร่างกายเปล่ียนแปลงการสนองตอบต่อยา เกิดเน่ืองจากการเคยไดรั้บยา

ชนิดนั้นหรือไดรั้บสารท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัยานั้นมาก่อนแลว้กระตุน้ร่างกายให้สร้างภูมิคุม้กนัหรือส่ิง
ต่อตา้น  เวลาท่ีใชใ้นการสร้างส่ิงต่อตา้นประมาณ  7-14  วนั เม่ือร่างกายไดรั้บยาซ ้ าอีกคร้ังจะเกิดการท า
ปฏิกิริยาได้สารประกอบเชิงซ้อนข้ึน  สารประกอบเชิงซ้อนน้ีเองกระตุน้ให้เซลล์ในร่างกายปล่อยสาร
บางอยา่ง  เช่น  ฮีสตามีน  ซ่ึงเป็นสารส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดอาการแพข้ึ้น   

7. การดือ้ยา (Drug  Resistance)   
จุลินทรียท่ี์ท าใหเ้กิดโรคในร่างกายเม่ือถูกยาไปยบัย ั้งหรือท าลายไม่ใหเ้กิดโรคก็จะพยายามต่อสู้

ด้ินรนเพื่ออยู่รอดเช่นเดียวกนั  บางคร้ังการกินยารักษาโรคจนอาการลุเลาลงและหยุดยาแลว้กลบัมีอาการ
โรคเกิดข้ึนอีกไดเ้น่ืองจากจุลินทรียย์งัไม่ถูกท าลายดว้ยยาให้หมดส้ิน  หรือจุลินทรียบ์างตวัอาจปรับตวักลาย
พนัธ์ุจนสามารถทนต่อฤทธ์ิยานั้นไดดี้ท าใหไ้ม่สามารถรักษาโรคใหห้ายไดด้ว้ยยาชนิดเดิมอีก 
         ยิ่งไปกวา่นั้น  ถา้จุลินทรียก์ลายพนัธ์ุใหม่ระบาดแพร่กระจายไปสู่บุคคลอ่ืนก็จะท าให้เกิดการ
ด้ือยาของจุลินทรียท่ี์ท าให้เกิดโรคนั้น ท าให้อาการของโรคลุกลามเป็นอนัตรายแก่สุขภาพร่างกายอย่าง
ร้ายแรง  การด้ือยาเป็นผลจากการใชย้าในขนาดสูงไม่เพียงพอท่ีจะท าลายจุลินทรียท่ี์ท าให้เกิดโรคหรือใชย้า
ในระยะเวลาไม่นานพอท่ีจะท าลายจุลินทรียไ์ดห้มด  ท าใหเ้ช้ือโรคท่ีหลงเหลืออยูก่ลบัแพร่พนัธ์ุให้ลูกหลาน  
ท าใหก้ารรักษาโรคนั้นในคร้ังต่อไปยากข้ึนและเกิดอนัตรายมากข้ึนตอ้งเปล่ียนไปเลือกใชย้าใหม่ซ่ึงก็ไม่แน่
วา่จะไดผ้ลดีหรือไม่  เช่น  การซ้ือยาตา้นจุลชีพหรือยาปฏิชีวนะท่ีเขา้ใจวา่เป็นยาครอบจกัรวาลจะรักษาโรค
อะไรก็ไดม้าใชรั้กษาโรคเองคร้ังละ  1-2 เม็ด หรือ  3-4  เม็ด  แต่เม่ือกินยาหมดแลว้อาการป่วยยงัไม่ทุเลาจะ
ไปขอซ้ือยาปฏิชีวนะมากินต่อไปโดยไม่สนใจวา่จะเป็นยาชนิดเดียวกนัท่ีไดกิ้นแลว้หรือไม่  บางรายถึงกบั
ซ้ือยาปฏิชีวนะ  2-3  ชนิดกินสลบักนัไป  เป็นสาเหตุให้เกิดอนัตรายร้ายแรงโดยไม่รู้ตวั  เพราะยาปฏิชีวนะ
ชนิดหน่ึงก็ใชบ้  าบดัรักษาโรคจ าพวกหน่ึง เช่น คลอแรมเฟนิคอล  เหมาะท่ีจะใชรั้กษาโรคไทฟอยด์  ทอ้งร่วง  
ยาปฏิชีวนะบางชนิดห้ามใช้รักษาโรคบางชนิด  เช่น  เพนนิซิลิน วี  โปแตสเซียม รักษาโรคปอดบวม        
เยือ่หุม้สมองอกัเสบหรือโรคขอ้อกัเสบไม่ได ้
        นอกจากน้ี  ปฏิกิริยาของยาบางชนิดเม่ือใชร่้วมกบัยาปฏิชีวนะชนิดอ่ืน ๆ  อาจท าให้เกิดอาการ
แทรกซ้อนเป็นอนัตรายถึงชีวิตได ้ เช่น  เพนนิซิลิน วี  โพแทสเซียมให้ร่วมกบัเตตร้าซยัคลินหรือคลอแรม-   
เฟนิคอล  เพื่อรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ  เป็นตน้  การปฏิบติัเช่นน้ีเป็นการส่งเสริมให้เกิดปัญหาการด้ือ
ยาข้ึน(อุมาพร อุปละ. (บก.), 2530) 
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        ปัญหาการด้ือยาของเช้ือแบคทีเรียเป็นปัญหาทางดา้นสาธารณสุขท่ีส าคญั  มีผูป่้วยโรคติดเช้ือ
จ านวนไม่นอ้ยท่ีไม่สามารถใชย้าปฏิชีวนะเท่าท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัไดเ้พราะเช้ือเกิดด้ือต่อยาทุกตวัท่ีใช ้ ในกรณี
ท่ีตอ้งใช้ยาราคาแพงผูป่้วยท่ีด้อยฐานะก็ไม่สามารถจะหาซ้ือมารักษาตวัเองได้  โรงพยาบาลของรัฐก็ไม่
สามารถจดัซ้ือยาราคาแพงมาใหบ้ริการแก่ผูป่้วยโดยทัว่ไดเ้ช่นกนั  นอกจากน้ียงัพบวา่ แบคทีเรียบางชนิดยงั
สามารถถ่ายทอดคุณสมบติัในการด้ือยาให้แก่แบคทีเรียชนิดอ่ืนได้อีกด้วยซ่ึงท าให้การด้ือยาสามารถ
แพร่กระจายไปอยา่งกวา้งขวางและรวดเร็ว 
        วิธีการท่ีจะลดปัญหาการด้ือยาก็คือ  อยา่ใช้ยาปฏิชีวนะพร ่ าเพร่ือโดยไม่จ  าเป็นบางคนชอบกิน
ยาปฏิชีวนะติดต่อกนัเป็นเวลานานเกินไปท าให้จุลินทรียท่ี์อาศยัอยู่ในร่างกายกลุ่มท่ีมีประโยชน์ในการ
ควบคุมป้องกนัการเจริญเติบโตของจุลินทรียท่ี์มีโทษต่อร่างกายถูกท าลายไปดว้ย เกิดการเปล่ียนแปลงสมดุล  
ท าใหจุ้ลินทรียท่ี์มีโทษ เช่น  เช้ือราบางตวัสามารถเจริญข้ึนมาแทนท่ีได ้ เกิดอาการเป็นพิษท่ีพบบ่อย ๆ  คือ  
ปากเป่ือย  ล้ินเป็นฝ้าขาว  คนัตามช่องคลอดและทวารหนกั  ล าไส้อกัเสบ  และทอ้งร่วง 
 
ยาเส่ือมคุณภาพหรือยาหมดอายุ (Out Date Drug  or Expired  Drug)       
 

ยาทุกชนิดย่อมมีอายุระยะหน่ึงและจะปรากฏสภาพการเปล่ียนแปลงเม่ือส้ินอายุ  แต่หากการ
เก็บรักษาไม่เหมาะสมจะมีการเส่ือมเสียก่อนอายุได ้ เช่น  เก็บในท่ีร้อน  โดนแสงแดดหรือใชแ้ลว้ปิดฝาไม่
สนิทท าให้ความช้ืนเขา้ไปได ้ยาท่ีเสียแลว้นอกจากไม่ให้ผลทางการรักษาแลว้ยงัอาจน ามาซ่ึงอนัตรายได้
มากมาย  การรู้จกัสังเกตสภาพการเส่ือมของยาจะช่วยใหเ้รา ปลอดภยัจากยาท่ีเสียได ้

        1.  การเส่ือมสภาพของยา แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
              1.1  การเปล่ียนแปลงทางเคมี เกิดโดยปฏิกิริยาทางเคมีท าให้สารออกฤทธ์ิเปล่ียนแปลงไป  

เกิดสารเคมีชนิดใหม่ข้ึนซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายกบัผูใ้ชไ้ด ้เช่น การสลายตวัของสเตอรอยดเ์ม่ือถูกแสง 
              1.2   การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ เกิดโดยมีการเปล่ียนแปลงของลกัษณะและคุณสมบติั

ของยาท่ีเห็นได ้โดยไม่มีสารเคมีตวัใหม่ เช่น  สีเปล่ียนไป  ยาแยกชั้น การตกตะกอนของยาน ้า เป็นตน้ 
        2.   ข้อสังเกตการเส่ือมสภาพของยา 
                            2.1 อ่านวนัเวลาหมดอายท่ีุฉลากยา โดยส่วนใหญ่มกัจะเขียนเป็นอกัษรหรือตวัยอ่  เช่น              
                                   2.1.1  Exp. Date 2/12/05 หมายความวา่ หมดอายุวนัท่ี 2 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2548 
(ค.ศ. 2005) 

           2.1.2 ค  าต่าง ๆ ท่ีใช้บอกเวลาหมดอายุ  อาจแตกต่างกนัไปบา้ง  เช่น  Exp. 8/05, 
Exp. Date 8/2005, Expiry Date 1/8/2005, Expires. 1.8.2005, D. of Exp.    Oct.2005, Used before 8-05, 
Used before Oct. 2005, Use by Oct. 2005, Expired Date    8/05 
                           2.2 ค าต่าง ๆ ท่ีใชแ้สดงวนัท่ีท าการผลิตยา เช่น Mfd. 2.8.2005,  MFD. 2/8/2005, Mfd. Date 
Oct. 2005, Mfr. Date Oct. 2005, Mfd. Date 2-8-2005 
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             2.3  ยาแต่ละชนิดมีอายุการเก็บไม่เท่ากนั โดยทัว่ไปยาท่ีมีอายุสั้ นมกัจะมีการระบุวนั
หมดอายไุวช้ดัเจน ส่วนยาท่ีไม่ระบุวนัหมดอายุหรือระบุเพียงแต่วนัผลิตมกัจะมีอายุยาว แต่นานท่ีสุดไม่เกิน 
5 ปี  การดูวนัเดือนปีท่ีผลิต  โดยทัว่ไปเราถือวา่ยาน ้ าหรือยาเม็ดท่ีผลิตมานานเกิน  5  ปี  เป็นยาท่ีหมดอาย ุ 
และถา้เป็นยาฉีด  ผลิตมานานเกิน  3  ปี  จะถือวา่เป็นยาหมดอาย ุ

           2.4   การสังเกตลกัษณะยา ท่ีหมดอาย ุมีดงัน้ี 
        2.4.1  ยาเมด็  เมด็ยาจะแตกร่วน  กระเทาะ  สีซีดหรือเปล่ียนสี  ถา้เป็นเม็ดเคลือบจะเยิม้

เหนียว  เป็นรอยด่างหรือแตกกร่อน  ยาบางชนิดเม่ือเสียจะมีกล่ินหรือลกัษณะเปล่ียนไป  เช่น  ยาแอสไพริน  
จะมีกล่ินเปร้ียวของกรดน ้ าส้มและตกผลึกเป็นรูปเข็มเล็ก ๆ   ยาน้ีเส่ือมสภาพเร็ว  จึงไม่ควรเก็บไวน้าน
เกินไป 

2.4.2 ยาแคปซูล  ถา้หมดอายุ  แคปซูลจะบวม  พองออกหรือจบักนัเป็นกอ้นผงยาใน
แคปซูลจะเปล่ียนสี  เช่น ยาเตตร้าซัยคลินท่ีหมดอายุ  ผงยาจะเปล่ียนจากสีเหลืองเป็นสีน ้ าตาล  ซ่ึงเป็น
อนัตรายต่อไตมาก 

2.4.3 ยาน ้ าแขวนตะกอน  เช่น  ยาลดกรด  ยาแกท้อ้งเสีย  ตะกอนจะจบักนัเป็นกอ้น
แขง็ เขยา่แรง ๆ ก็ไมก่ระจายตวั  หรือลกัษณะของสี  กล่ิน  รสเปล่ียนไปจากเดิม 

                  2.4.4   ยาน ้าเช่ือม  น ้ายาจะขุ่น  มีตะกอน  สีเปล่ียน  มีกล่ินบูดหรือรสเปร้ียว 
                  2.4.5   ยาข้ีผึ้ง  มีการแยกตวั  แข็งเกินไปจนบีบไม่ออกหรือสีของข้ีผึ้งเปล่ียนไปและมีจุด

ด่างด าเกิดข้ึน 
       2.4.6   ยาฉีดชนิดผง  หากหมดอายผุงยาเกาะตวักนั  ตอ้งใชเ้วลานานในการละลาย  สียา 

เปล่ียนแปลงไป  หรือเวลาดูดยาเขา้หลอดฉีดยาแลว้ท าใหอุ้ดรูเขม็ 
2.4.7  ยาปฏิชีวนะส าหรับเด็กจะท าในรูปน ้ าเช่ือมแห้งบรรจุขวด  เพื่อป้องกันการ

เส่ือมสภาพของยา  เช่น  แอมพิซิลลิน  เม่ือเวลากินใหเ้ติมน ้าตม้สุกปริมาณพอสมควรลงไปก่อนแลว้เขยา่จน
ละลายหมด  จึงเติมน ้ าเพิ่มจนถึงขีดท่ีตอ้งการ  เขยา่อีกคร้ังก่อนรินยาใช ้ ยาประเภทน้ีตอ้งเก็บในท่ีเยน็และ
ใชใ้หห้มดภายใน  7 วนัตามแพทยส์ั่ง ถา้กินไม่หมดภายใน 7 วนั  ควรทิ้งไป 

2.4.8 น ้าตาลเกลือแร่ชนิดผง  เม่ือละลายน ้ าตม้สุกท่ีทิ้งไวใ้ห้เยน็ลง  จะตอ้งด่ืมให้หมด
ภายใน  1 วนั มิฉะนั้นยาอาจจะบูดเกิดอนัตรายได ้

2.4.9 ยาหยอดตา  หยอดหู  จะมีอายหุลงัจากเปิดฝาขวดเพียง  1  เดือนเท่านั้น 
2.4.10  ยาบางอย่างท่ีบรรจุในขวดสีน ้ าตาล  ไม่ควรถ่ายใส่ขวดสีขาวเพราะยาจะถูก    

แสงสวา่ง  ท าใหเ้ส่ือมคุณภาพเร็วข้ึน 
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ปฏิกริิยาของยาหลายชนิดในร่างกาย (Drug Interaction) 
   

บางคร้ังเรียกว่า  ยาตีกัน  หมายถึง  ปฏิกิริยาต่อกันของยา  ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือผูป่้วยได้รับยา
มากกวา่  1  ชนิดข้ึนไป  ผลของปฏิกิริยาต่อกนัของยาอาจไปเพิ่มหรือลดฤทธ์ิของยาอีกตวัหน่ึงซ่ึงอาจเป็น
ผลประโยชน์  เช่น  การใชย้าประเภทซลัฟาร่วมกบัยาไตรเมโธปริม (Trimethoprim)  จะมีประสิทธิภาพใน
การท าลายเช้ือแบคทีเรียมากกวา่ใชย้าเพียงตวัเดียว  แต่ส่วนใหญ่แลว้มกัจะเป็นผลร้ายมากกวา่ผลดี  เช่น  ใน
กรณีเป็นการเพิ่มฤทธ์ิก็อาจท าให้เกิดสารพิษมากข้ึนท าให้ผูป่้วยถึงแก่ชีวิตได ้หรือในกรณีเป็นการลดฤทธ์ิก็
ท าใหย้าไม่ไดผ้ลทางการรักษา 
         ปฏิกิริยาต่อกันของยาเป็นเร่ืองท่ีจะต้องค านึงอย่างยิ่งเพราะผลอาจมีความรุนแรงจนท าให้
เสียชีวติได ้ เช่น  กรณีท่ีผูป่้วยไดรั้บยานอนหลบัหรือยากล่อมประสาทและด่ืมแอลกอฮอล์ร่วมดว้ย  ยาและ
แอลกอฮอล์จะมีผลเสริมฤทธ์ิกันในแง่ของการกดประสาทอาจท าให้ผูป่้วยหยุดหายใจได้เน่ืองจากศูนย์
ควบคุมการหายใจถูกกด หรือการกินยาลดกรดร่วมกบัเตตร้าซัยคลินจะท าให้ผลการดูดซึมเตตร้าซัยคลิน
ลดลง 
         ปฏิกิริยาต่อกนัของยาเกิดข้ึนไดทุ้กระยะท่ียาเขา้สู่ร่างกาย  ไม่วา่จะเป็นระยะท่ียาถูก ดูดซึมใน
ทางเดินอาหาร  ระยะท่ียามีการกระจายตวั  ระยะท่ียาออกฤทธ์ิ  ระยะท่ียาถูกท าลายท่ีตบั  จนถึงระยะท่ียาถูก
ขบัถ่ายออกมา  วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะหลีกเล่ียง  คือ  ใช้ยาน้อยท่ีสุดท่ีมีผลในการรักษา  และควรใช้ยาเฉพาะใน
กรณีท่ีจ าเป็นเท่านั้น  ท่ีส าคญัและท่ีเป็นปัญหาในชนบท  คือ  การใชย้าชุด  ยาชุดนั้นจะมีตวัยาตั้งแต่  2 เม็ด
ข้ึนไป บางชุดมีถึง 10 เมด็ ในการท่ียาจะตีกนันั้นมีไดม้าก นบัเป็นอนัตรายไม่ควรใชอ้ยา่งยิง่ 
          เพื่อลดความเส่ียงจากปฏิกิริยาท่ีอนัตรายเน่ืองจากการใช้ยาชนิดต่างๆร่วมกนั ควรแจง้แพทย์
หรือเภสัชกรเสมอถึงยาทุกชนิดท่ีใช ้รวมถึงยาท่ีแพทยไ์ม่ไดส้ั่ง เช่น วิตามิน  เกลือแร่และสมุนไพรต่างๆ ซ่ึง
บางชนิดมีผลทางเภสัชวิทยามากมาย และควรสอบถามข้อจ ากัดในการใช้ยาร่วมกับแอลกอฮอล์และ
เคร่ืองด่ืมต่างๆ ดว้ย 
 

ยาสามัญประจ าบ้าน 
 
 ยาสามญัประจ าบา้นมีมากมายหลายชนิด ทั้งแผนปัจจุบนัและแผนโบราณ เป็นยาซ่ึงใชบ้  าบดัรักษา
อาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ มีประสิทธิภาพดีและปลอดภยัในการใช้ เป็นยาท่ีควรมีไวป้ระจ าตูย้าในบา้น  
ตวัอยา่งของยาสามญัประจ าบา้นและยาอ่ืนๆ (ยาน่ารู้, 2544)  มีดงัน้ี 
 
 
 



-201- 
 

1.  ยาส าหรับกระเพาะอาหารและล าไส้ 
     1.1  ยาธาตุน ้ าแดง  เป็นยาท่ีมีสรรพคุณแกอ้าการปวดทอ้ง  เน่ืองจากจุกเสียด  ทอ้งข้ึน  ทอ้งเฟ้อ

และช่วยเจริญอาหาร  ผูใ้หญ่  กินคร้ังละ  1  ชอ้นโต๊ะ  ก่อนอาหารวนัละ  3  คร้ัง ถา้เป็นเด็กลดลงตามส่วน 
ถา้ใชย้าไปไดร้ะยะหน่ึงอาการไม่ทุเลา  ควรไปปรึกษาแพทย ์

     1.2  ยาอลูมินา  แม็กนีเซีย (ยาลดกรด) ใช้แกอ้าการจุกเสียด  ทอ้งข้ึน  ทอ้งเฟ้อ     เรอเปร้ียว  
เน่ืองจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร  เป็นยาท่ีกินทั้งก่อนและหลงัอาหารและเม่ือมีอาการ  มีทั้งชนิดเม็ด
และชนิดน ้า ส าหรับผูใ้หญ่ ชนิดเม็ด กินคร้ังละ  1-2  เม็ด  วนัละ  3-4  คร้ัง  โดยตอ้งเค้ียวก่อนกลืน  ชนิดน ้ า  
กินคร้ังละ  1-2  ชอ้นโต๊ะ วนัละ  3-4  คร้ัง  โดยตอ้งเขยา่ขวดก่อนใช ้ในเด็ก  ทั้งยาชนิดเม็ดและชนิดน ้ าให้
ลดลงตามส่วน 

         หา้มรับประทานร่วมกบัยากลุ่มเตตร้าซยัคลิน ในกรณีใชย้าไปแลว้  อาการไม่ดีข้ึนใหป้รึกษาแพทย ์
    1.3 ยาเม็ดโซดามินท์ เป็นยาเม็ดใชแ้กอ้าการจุกเสียด ทอ้งข้ึน เรอเปร้ียวเน่ืองจากอาหารไม่ยอ่ย

ผูใ้หญ่ กินคร้ังละ 2-6 เม็ด หลงัอาหารประมาณ 1 – 2 ชัว่โมง ถา้เป็นเด็กลดลงตามส่วน ในกรณีท่ีใชย้าไป
แลว้อาการไม่ดีข้ึนใหป้รึกษาแพทย ์

    1.4  เหลา้สะระแหน่ เป็นยาน ้ าท่ีมีแอลกอฮอล์ผสมอยู ่ใชแ้กอ้าการปวดทอ้ง  ทอ้งข้ึน  ทอ้งเฟ้อ  
จุกเสียด  ผูใ้หญ่กินคร้ังละ  5-30  หยดเจือน ้าพอควร วนัละ  3  คร้ัง ในเด็ก  ลดลงตามส่วน 
       1.5  ทิงเจอร์มหาหิงส์   เป็นยาท่ีมีแอลกอฮอลผ์สมอยู ่ ใชส้ าหรับเด็กท่ีมีอาการ ปวดทอ้ง  ทอ้งข้ึน  
ทอ้งเฟ้อ  โดยใชส้ าลีชุบยาทาบาง ๆ ท่ีหนา้ทอ้ง  วนัละ  2-3  คร้ัง   เป็นยาใชภ้ายนอก  หา้มกิน 

    1.6  ยาเม็ดธาลิลซลัฟาไทอาโซล  เป็นยาเม็ดใชแ้กอ้าการทอ้งเสีย  ทอ้งร่วงหรือถ่ายอุจจาระเป็นมูก
                        ผูใ้หญ่  กินคร้ังละ  3-4  เมด็  ต่อไปคร้ังละ  2  เมด็  ทุก  4  ชัว่โมง 

                     เด็ก    เด็กอาย ุ 1-3   ขวบ  คร้ังละ  ½  เมด็ทุก  4  ชัว่โมง 
             เด็กอาย ุ 3-6   ขวบ  คร้ังละ  1  เมด็ทุก  4  ชัว่โมง 
             เด็กอาย ุ 6-12  ขวบ  คร้ังละ  1-2 เมด็ทุก  4  ชัว่โมง 
     1.7  ทิงเจอร์ฝ่ินการบูร  เป็นยาน ้ า  ใชแ้กอ้าการปวดทอ้ง  ทอ้งเสีย  ทอ้งร่วง    ผูใ้หญ่  กินคร้ังละ  

1-2  ชอ้นชา  เจือน ้าพอควร แต่ในคนชราและเด็กอายตุ  ่ากวา่  6  ขวบ  หา้มใชย้าน้ี 
     1.8  ยาแกท้อ้งเสียคาโอลิน  เป็นยาน ้า ใชแ้กอ้าการทอ้งเสีย ทอ้งร่วง ผูใ้หญ่กินคร้ังละ  2  ชอ้นชา  

วนัละ  4-6  คร้ัง ถา้เป็นเด็กลดลงตามส่วน ก่อนใชย้าตอ้งเขยา่ขวดก่อนทุกคร้ัง 
      1.9  คาร์มิเนทีฟ  ใชแ้กอ้าการจุกเสียด ขบัลม แน่นทอ้ง ทอ้งอืด  ทอ้งเฟ้อ  ผูใ้หญ่กินคร้ังละ        
1-2 ชอ้นโตะ๊ วนัละ 3-4 คร้ัง 

     1.10   ผงน ้าตาลเกลือแร่ (ORS : Oral Rehydration Salts) 
               ส่วนประกอบของ ORS  1 ซอง 20.925 กรัมมี 

          กลูโคส (Glucose)    15,000  กรัม 
          โซเดียม คลอไรด ์(Sodium Chloride)        2,625  กรัม 
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         โซเดียม ซิเตรด ไดไฮเดรต (Sodium Citrate Dihydrate)   2,175  กรัม 
         โปตสัเซียม คลอไรด ์(Potassium Chloride)    1,125  กรัม 

              ใชรั้กษาผูท่ี้มีอาการทอ้งร่วง  โดยเทผงน ้ าตาลเกลือแร่ทั้งซองใส่ลงในน ้ าสะอาด  เช่น  น ้ า
ตม้สุกท่ีเยน็แลว้หรือน ้าฝน  ประมาณ  750  มิลลิเมตร (1 ขวดน ้าปลากลม) ด่ืมทดแทนน ้าในร่างกายเม่ือเร่ิมมี
อาการทอ้งร่วง อ่อนเพลีย ถา้ถ่ายบ่อยข้ึนให้ด่ืมบ่อยคร้ังข้ึน ถา้อาเจียนดว้ยให้ด่ืมทีละน้อย ส าหรับเด็กอาย ุ    
5 ปี ให้ด่ืมให้หมดขวดภายใน 1 วนั ถา้ปากแห้งให้ด่ืมนมแม่สลบัดว้ย เด็กอายุ 6 ปี ด่ืมให้หมดขวดภายใน        
6 – 8 ชัว่โมง และละลายน ้ าด่ืมต่อไปเร่ือยๆ จนกวา่อาการจะดีข้ึน เด็กอายุ 7 ปีข้ึนไปให้ด่ืมวนัละ 1 ขวดถึง
ขวดคร่ึง และผูใ้หญ่ใหด่ื้มแทนน ้าวนัละ 2 – 3 ขวด 

            ส าหรับเด็ก ใหริ้นน ้ายาใส่แกว้แลว้ใชช้อ้นตกัป้อนบ่อยๆ ส่วนผูใ้หญ่ให้จิบทีละนอ้ย อยา่ให ้     
ทีละมากๆ หรือ น้อยเกินไปจะไม่ได้ผลในการรักษา คนไขท่ี้เป็นโรคไตหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์
ก่อนใช ้ 
                         ขอ้ควรระวงั  

- ผูท่ี้เป็นโรคไตหรือโรคหวัใจ ควรปรึกษาแพทยก่์อนใช ้
               - ถา้ผูป่้วยยงัมีอาการอาเจียนมาก เหง่ือออกมาก ความรู้สึกเปล่ียนแปลงไป ควรน าผูป่้วยส่ง
โรงพยาบาลโดยด่วน 

- อยา่ละลายผงเกลือแร่ในน ้าร้อน 
  - เม่ือละลายน ้าแลว้เกิน 24 ชัว่โมง ยาจะบูดไม่ควรใช ้

2.  ยาถ่าย ยาระบาย 
     ค าเตือน : หา้มใชย้าถ่ายไม่วา่ชนิดใด ถา้มีอาการปวดทอ้งอยา่งรุนแรงหรือมีอาการคล่ืนไส้

อาเจียน 
                2.1   ยาระบายพารัฟฟิน เป็นยาน ้ า ใช้แกอ้าการทอ้งผูกและระบายทอ้ง  ผูใ้หญ่กินคร้ังละ  1-2  
ชอ้นโตะ๊ ก่อนนอนหรือต่ืนนอนตอนเชา้ ถา้เป็นเด็กลดลงตามส่วน ก่อนใชต้อ้งเขยา่ขวดก่อน 

     2.2   ยาระบายมะขามแขก เป็นยาเม็ด ใชแ้กอ้าการทอ้งผกู ผูใ้หญ่ กินคร้ังละ 3-4 เม็ด ก่อนนอน
หรือต่ืนนอนตอนเชา้    เด็กอาย ุ6-12 ปี กิน 1-2 เมด็ก่อนนอนหรือต่ืนนอนตอนเชา้ 

2.3   ดีเกลือ  มีลกัษณะเป็นผง  ใชถ่้ายทอ้งและแกอ้าการทอ้งผกู ผูใ้หญ่กินคร้ังละ  ½ - 1 ห่อ  
ละลายดว้ยน ้าร้อนหรือด่ืมน ้าสุกท่ีอุ่นมาก ๆ   ถา้เป็นเด็กใหใ้ชต้ามค าแนะน าของแพทย ์
            3.  ยาถ่ายพยาธิ 
                   ยาถ่ายพยาธิพิเพอราซิน เป็นยาน ้ า  ใชถ่้ายพยาธิไส้เดือนและพยาธิเส้นดา้ย ถา้เป็นการถ่ายพยาธิ
ไส้เดือนในผูใ้หญ่หรือเด็กท่ีมีน ้ าหนกัตวั 20 กิโลกรัม ข้ึนไป ให้กิน  2  ชอ้นโต๊ะ ในเด็กท่ีมีน ้ าหนกัต ่ากวา่  
20  กิโลกรัม  กิน  5  ชอ้นชา   การใชย้า  ให้กินก่อนอาหารเยน็คร้ังเดียว ส่วนการถ่ายพยาธิเส้นดา้ย  ให้กิน
ติดต่อเป็นเวลา 7  วนั   

โดยในเด็กอาย ุ 9 เดือน – 2 ขวบ คร้ังละคร่ึงชอ้นชา เวลาเชา้และเยน็ 
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  เด็กอาย ุ 2-4 ขวบ คร้ังละคร่ึงชอ้นชา เวลา เชา้ กลางวนัและเยน็ 
  เด็กอาย ุ6-12 ขวบ และผูใ้หญ่คร้ังละ 2 ชอ้นชา เวลาเชา้และเยน็ 
ในกรณีท่ีใชย้าแลว้ทอ้งผกู ควรกินยาถ่าย  ซ่ึงเขา้ดีเกลือก่อนอาหารเชา้วนัรุ่งข้ึน 

4.  ยาส าหรับโรคตาและหู 
             4.1   ยาหยอดตาซลัฟาเซตาไมด์ หากมีอาการตาแดง ตาอกัเสบหรือตาเจ็บไม่ควรใชมื้อขยี้ ท่ีตา

เป็นอนัขาดเพราะจะท าใหเ้ป็นมากข้ึนอีก   ควรพกัผอ่นและหยอดตาดว้ยยาหยอดตาซลัฟาเซตาไมด์  คร้ังละ  
1-2 หยด วนัละ 3-4 คร้ัง ยาน้ีไม่ควรใหถู้กแสงแดด ห้ามใชเ้ม่ือยาเปล่ียนสี  ขุ่นหรือมีตะกอน  หากใชย้าแลว้  
อาการไม่ดีข้ึน  ตอ้งรีบปรึกษาแพทยโ์ดยเร็ว 

      4.2  ข้ีผึ้งป้ายตา เป็นยาประเภทเตตร้าซยัคลิน ใชรั้กษาโรคริดสีดวงตา ตาแดง  ตาอกัเสบอ่ืนๆ   
โดยป้ายตา วนัละ 2-3 คร้ัง 

5.  ยาส าหรับโรคผวิหนัง 
      5.1   ยารักษากลากเกล้ือน  กลากหรือเกล้ือนเป็นโรคผิวหนงัชนิดหน่ึง  อาการท่ีเกิดข้ึนคือเป็น

ราสีขาว ๆ ท่ีผิวหนงัและคนั  วิธีการรักษา  คือ  การท าความสะอาดผิวหนงัและทาดว้ยยารักษากลากเกล้ือน  
วทิฟิลด ์ ใชท้าบริเวณท่ีเป็นกลากเกล้ือนวนัละ  2-3  คร้ัง ถา้ทาแลว้อาการไม่ดีข้ึน  ควรไปพบแพทย ์

     5.2    ยาทาแกผ้ดผื่นคนัคาลาไมน์โลชัน่ (ยาน ้ าสีชมพู)  เม่ือมีอาการผดผื่นคนัข้ึนท่ีผิวหนงั  ควร
ปฏิบติัง่าย ๆ คือ  การท าความสะอาดร่างกาย  แลว้ทาดว้ยยาทาแกผ้ดผื่นคนั  คาลาไมน์โลชัน่จะช่วยบรรเทา
อาการได ้

     5.3   ข้ีผึ้งก ามะถนั ใชรั้กษาโรคหิด ผวิหนงั ผืน่คนั โดยทาบริเวณท่ีเป็น วนัละ   2-3 คร้ัง 
     5.4   ข้ีผึ้งรักษาโรคผิวหนงัเร้ือรัง  รักษาโรคผิวหนงัเร้ือรังบางชนิด เช่น  เร้ือนกวาง ผื่นคนั โดย

ทาบริเวณท่ีเป็น วนัละ 2-3 คร้ัง 
     5.5  ยารักษาหิด เหา ใชรั้กษาหิด ก าจดัเหาและโลน 

                           วธีิใช ้ ถา้เป็นหิด ควรอาบน ้ าให้สะอาด ใช้ผา้หรือแปรงอ่อนๆ ถูตรงบริเวณท่ีมีผื่นคนั 
แลว้ทายาน้ีใหท้ัว่ ทิ้งไว ้24 ชัว่โมง แลว้จึงอาบน ้า วนัรุ่งข้ึนท าใหม่ซ ้ าอีกคร้ัง 

               ถา้เป็นเหาและโลน ใส่ยาน้ีให้ทัว่หวั หรือบริเวณท่ีมีโลน ทิ้งไว ้1 วนัถา้เป็นมากใชย้า 2 
คร้ังต่อวนั วนัต่อมาจึงสระใหส้ะอาดเม่ือครบ 7 วนั ใหต้รวจดูอีกคร้ังหน่ึง ถา้ไม่หายใหท้  าซ ้ าอีกตามวธีิเดิม 

        5.6  ครีมเพร็ดนิโซโลน  ใชรั้กษาโรคผวิหนงัเร้ือรังบางชนิด แผลหรือ ผื่นคนั โดย ทาบริเวณท่ี
เป็น วนัละ 2-3 คร้ัง 

  6.  ยาส าหรับสูดดมแก้ลมวิงเวยีน 
       เหลา้แอมโมเนียหอม ใชด้มแกอ้าการวงิเวยีน หนา้มืด หรือทาผิวหนงัแกพ้ิษแมลงกดัต่อยหรือ

ถูกพืชมีพิษ 
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 7.   ยาแก้ไข้  แก้ปวด 
        7.1   ยาเมด็แอสไพริน  เป็นยาบรรเทาอาการปวดลดไข ้ ท่ีใชไ้ดผ้ลดี  ผูใ้หญ่กินคร้ังละ 1-2 เม็ด

หลงัอาหารทนัทีและด่ืมน ้าตามมากๆ    เด็กลดลงตามส่วน   
                 ค  าเตือน เด็กอายุต  ่ากวา่ 2 ขวบ ห้ามกินแอสไพรินของผูใ้หญ่ ให้ใชข้องเด็กเท่านั้น ซ่ึงมี

ขนาดเม็ดละ 60 มิลลิกรัม ส าหรับผูท่ี้มีอาการปวดทอ้ง หรือมีแผลในกระเพาะอาหาร ล าไส้ ไม่ควรใช้
แอสไพรินใหใ้ชพ้าราเซตามอลแทน 
                 เด็กอายตุ  ่ากวา่  3  ขวบ  การใชย้าแอสไพรินควรปรึกษาแพทยก่์อนใช ้ และยาน้ีห้ามใชใ้น
เด็กท่ีอายตุ  ่ากวา่  1  ขวบ 

   7.2  ยาเม็ดพาราเซตามอล   เป็นยาแกป้วดลดไข ้ ท่ีใช้ไดผ้ลดีและปลอดภยั ราคาไม่แพง   
ผูใ้หญ่  คร้ังละ  1-2  เมด็ ทุก  4-6  ชัว่โมง   เด็กใชล้ดลงตามส่วน 
              พึงระลึกไวเ้สมอว่า  เม่ือกินยาบรรเทาปวดลดไขแ้ลว้ อาการปวดหรือมีไขไ้ม่หายให้รีบ
ไปพบแพทยจ์ะปลอดภยัท่ีสุด 
   8.  ยาแก้ไอ แก้เจ็บคอ 

           8.1  ยาแกไ้อน ้ าด า   เม่ือมีอาการไอควรด่ืมน ้ ามาก ๆ  เพื่อลดอาการระคายเคืองล าคอ ซ่ึงเป็น
สาเหตุของอาการไอ  ถา้เป็นไอแหง้ ๆ ไม่มีเสมหะ  อาจใชย้าแกไ้อน ้าด า จะท าใหชุ่้มคอและเขยา่ขวดก่อนใช้
ยาทุกคร้ัง  ผูใ้หญ่กินคร้ังละ 1-2 ชอ้นกาแฟ วนัละ 3-4 คร้ัง หรือจิบบ่อยๆ ถา้เป็นการไอมีเสมหะหรือเสลด
เหนียวติดท่ีคอ  ควรด่ืมน ้ามากๆ จะช่วยใหอ้าการไอลดลงไดแ้ละอาจเลือกใชย้าสามญัประจ าบา้น  เป็นยาขบั
เสมหะหรือคอมเปาด ์ แอมโมเนีย  คาร์บอเนตไซรับ  ช่วยแกไ้อ  ขบัเสมหะก็ไดแ้ละควรเขยา่ขวดก่อนใชย้า
ทุกคร้ัง 
            8.2  ยาแกไ้อ ขบัเสมหะส าหรับเด็ก  ใชแ้กไ้อ ขบัเสมหะ ท าให้ชุ่มคอ กินคร้ังละ 1 ชอ้นชา     
วนัละ 3-4 คร้ัง 

     9.  ยาส าหรับใส่แผล 

         9.1  ยารักษาแผลไฟไหม ้น ้าร้อนลวก  ใชรั้กษาแผลไฟไหม ้น ้ าร้อนลวก โดย ใชส้ าลีชุบยาปิด
ใหท้ัว่บริเวณท่ีเป็น วนัละ 1-2 คร้ัง 

         9.2  ยาใส่แผลสดไทเมอโรซอล   ใชรั้กษาแผลสด ลา้งแผล  โดยใชส้ าลีสะอาดชุบยา ทาหรือ
แตะท่ีแผลหรือบริเวณท่ีอกัเสบหลงัจากท าความสะอาดแผลเรียบร้อยแลว้ 
                      9.3  ด่างทบัทิม  ใชล้า้งแผล แช่แผลติดเช้ือบางอยา่ง เช่น แผลฝีเยบ็แลว้ติดเช้ือเป็นหนอง ท า
ความสะอาดแผล หรือใชล้า้งผกัสดก่อนกินก็ได ้

               วิธีใช ้  ละลายน ้ าให้เป็นสีม่วงอ่อนๆ แลว้ใชล้า้งแผล ชะแผล ในกรณีท่ีใชแ้ช่แผลติดเช้ือ 
ใหล้ะลายลงในน ้าอุ่นจนกลายเป็นสีชมพหูรือสีม่วงอ่อนๆ เท่านั้น และแช่ประมาณ 15-30 นาที วนัละ 1 คร้ัง 
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                      9.4  แอลกอฮอล์เช็ดรอบแผล  มกัเรียกจนท าให้เขา้ใจผิดว่า แอลกอฮอล์ลา้งแผล จึงมีคน
จ านวนไม่นอ้ยท่ีน าไปลา้งแผล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผลสดใหม่  ซ่ึงถึงแมจ้ะฆ่า เช้ือโรคไดแ้ต่ก็ท  าให้มีการ
ท าลายเน้ือเยื่อมากเช่นกนั ท าให้แผลหายยากข้ึน  ดงันั้นควรใช้เม่ือลา้งแผลดว้ยน ้ าสะอาดหรือน ้ าเกลือลา้ง
แผลและเช็ดแผลแหง้แลว้ จึงใชส้ าลีชุบแอลกอฮอล์หมาดๆ เช็ดรอบแผลเพื่อท าลายเช้ือโรคบริเวณรอบแผล
เท่านั้น ท่ีส าคญัคือ ตอ้งพยายามรักษาความเขม้ขน้ใหค้งท่ีเสมอ โดยไม่เปิดฝาภาชนะท่ีใส่ทิ้งไว ้เพราะถา้เปิด
ทิ้งไวจ้ะท าใหค้วามเขม้ขน้ของแอลกอฮอลล์ดลง ความสามารถในการฆ่าเช้ือโรคก็ลดลงดว้ยเช่นเดียวกนั 
   10.  ยาแก้แพ้ 
                         10.1  คลอเฟนิรามีน   ใชช่้วยลดน ้ ามูก และแกอ้าการแพต่้างๆ เช่น ลมพิษ คนั แพย้า แพ้
แมลง และเป็นตน้  ผูใ้หญ่กินคร้ังละ 1-2 เมด็ เม่ือมีอาการ เด็กใชล้ดลงตามส่วน 
                                  ค าเตือน  ยาชนิดน้ีมีผลขา้งเคียงท่ีส าคญั คือ ท าให้ง่วงนอนได ้ดงันั้นหลงักินแลว้ไม่
ควรขบัข่ียานพาหนะ หรือท างานกบัเคร่ืองจกัรกล 
                        10.2  ไดเมนฮยัดริเนต   ใชแ้กเ้มารถ เมาเรือ ผูใ้หญ่กินคร้ังละ 1-2 เม็ด เม่ือมีอาการ เด็กใช้
ลดลงตามส่วน 
                                ค าเตือน  ยาชนิดน้ีมีผลขา้งเคียงท่ีส าคญั คือ ท าให้ง่วงนอนได้ ดงันั้นหลงักินแลว้ ไม่
ควรขบัข่ียานพาหนะ หรือท างานกบัเคร่ืองจกัรกล 
                11.  ยาวติามินและยาบ ารุงร่างกาย 
                          11.1  วติามิน บี 1   ใชป้้องกนัและรักษาโรคเหน็บชา เส้นประสาทอกัเสบ  ผูใ้หญ่กินคร้ังละ   
1-2 เมด็ วนัละ 3 คร้ังหลงัอาหาร    เด็กลดลงตามส่วน 
                          11.2  วติามิน บี 6  ใชรั้กษาโรคปากนกระจอก (มุมปากอกัเสบ) และอาจใชแ้กอ้าการแพท้อ้ง
ได ้    ผูใ้หญ่กินคร้ังละ 1-2 เมด็ วนัละ 3 คร้ังหลงัอาหาร    เด็กลดลงตามส่วน 
                           11.3  วิตามินบีรวม ใชป้้องกนัและรักษาอาการอ่อนเพลีย เบ่ืออาหาร  ล้ินอกัเสบ ริมฝีปาก
อกัเสบ เหน็บชา เส้นประสาทอกัเสบ  ผูใ้หญ่กินคร้ังละ 1-2 เมด็ วนัละ 3 คร้ังหลงัอาหาร  เด็กลดลงตามส่วน 
                                    11.4  วติามินรวม   ใชบ้  ารุงร่างกาย ป้องกนัและรักษาอาการของโรคขาดวิตามิน เช่น     
กินอาหารไดน้อ้ย อ่อนเพลีย น ้ าหนกัลด เบ่ืออาหาร ล้ินอกัเสบ ริมฝีปากอกัเสบ  ผูใ้หญ่กินคร้ังละ 1-2 เม็ด 
วนัละ 3 คร้ังหลงัอาหาร   เด็กลดลงตามส่วน 
                           11.5  วิตามินซี   ใชป้้องกนัและรักษาอาการโรคขาดวิตามินซี ซ่ึงปัจจุบนั  ไม่ค่อยพบแลว้
ผูใ้หญ่กินคร้ังละ 1-2 เมด็ วนัละ 3 คร้ังหลงัอาหาร  เด็กลดลงตามส่วน 
                            11.6  ยาบ ารุงเลือด   ใชรั้กษาโรคเลือดจางเน่ืองจากการขาดธาตุเหล็ก      ผูใ้หญ่กินคร้ังละ 
1-2 เมด็ วนัละ 3 คร้ังหลงัอาหาร  เด็กลดลงตามส่วน 

             ค าเตือน  เวลากินยาน้ี อุจจาระจะเป็นสีด า 
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     12.  ยารักษาการอกัเสบจากการติดเช้ือ 
              ยาในกลุ่มน้ีจะตอ้งกินตามขนาดท่ีบอกไวจ้นกวา่อาการจะหายเรียบร้อย อยา่งนอ้ย    3-4 วนั 
จึงจะหยดุยาได ้การกินเพียง 2-3 เมด็ จะไม่ไดป้ระโยชน์และท าใหเ้ช้ือด้ือยา 
                          12.1  เพน็นิซิลลินว ี  ใชท้  าลายเช้ือโรค แกอ้กัเสบ หนองหรือฝี ผูใ้หญ่กินคร้ังละ 1-2 
เมด็ วนัละ 4 คร้ังก่อนอาหารและ ก่อนนอน   เด็กกินคร้ังละ คร่ึงเมด็ ถึง 1 เมด็ใหญ่ 
                            ค าเตือน  ผูท่ี้แพย้าน้ีอาจรุนแรงถึงตายได ้
                12.2  อะมอกซิซิลลิน มีฤทธ์ิท าลายเช้ือโรค แกก้ารอกัเสบ เจ็บคอ  หรือการ ติดเช้ือของ
ทางเดินหายใจอ่ืนๆ     ผูใ้หญ่กินคร้ังละ 1 แคปซูล (500 มิลลิกรัม) วนัละ 4 คร้ัง   ก่อนอาหารและก่อนนอน   
ส าหรับเด็กโตอาจใชแ้คปซูลขนาดเล็ก (250 มิลลิกรัม) วนัละ   4 คร้ังก่อนอาหารและก่อนนอน  ส าหรับเด็ก
เล็กใหใ้ชช้นิดผงละลายน ้าตม้สุกท่ีเยน็แลว้  แต่จะสามารถใชไ้ดภ้ายในเวลาไม่เกิน 7  วนั 
                               ค าเตือน  ผูท่ี้แพย้าน้ีอาจรุนแรงถึงตายได ้
                  12.3  เตตร้าซยัคลิน ใชท้  าลายแกเ้ช้ือโรคหรือการติดเช้ือ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการติดเช้ือ
ของผิวหนงั ก่อนใช้ควรแกะแคปซูลออกดูว่า ผงยาสีอะไร ถ้าผงยาเป็นสีเหลืองอ่อนจึงจะใช้ได ้ถา้เป็นสี
น ้าตาลหา้มกิน เพราะกินแลว้อาจเป็นอนัตราย ผูใ้หญ่กินคร้ังละ 1 แคปซูล (500 มิลลิกรัม) วนัละ 4 คร้ังก่อน
อาหารและก่อนนอน 
                                ค  าเตือน  ไม่ควรใชใ้นเด็กเล็กและหญิงตั้งครรภ ์ตอ้งถอดแคปซูลออกดูทุกคร้ัง ถา้
เป็นสีน ้าตาลหา้มใช ้ถา้เป็นสีเหลืองจึงใชไ้ด ้
 

ยาสมุนไพร 
 

 ในพระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 ไดใ้ห้ความหมายของยาสมุนไพร วา่ หมายถึง ยาท่ีไดจ้ากพฤกษา
ชาติ สัตว ์หรือแร่ธาตุ ซ่ึงมิไดผ้สมปรุงหรือแปรสภาพ เช่น พืช ก็ยงัเป็นส่วนของราก ล าตน้ ใบ ดอก ผล และ
อ่ืนๆ ซ่ึงมิไดผ้า่นขั้นตอนการแปรรูปใดๆ แต่อาจถูกหัน่ บดเป็นผงหรืออดัเป็นแท่งเพื่อการซ้ือขายได ้และใช้
เพื่อบรรเทาหรือรักษาอาการเจบ็ป่วย 
 
การใช้ยาสมุนไพร 
 

อาการของโรคที่สามารถใช้ยาสมุนไพรเดี่ยวรักษาอาการได้ด้วยตนเองไดแ้ก่ ทอ้งผกู  ทอ้งเดิน  บิด  ( ปวด
เบ่ง มีมูก อาจมีเลือดดว้ย )  ไอและมีเสมหะ . ขดัเบา ( ปัสสาวะขดั ๆ คล่อง ๆ )  ปวดฟัน  เบ่ืออาหาร . เคล็ด ขดั ยอก . 
ไฟไหม ้น ้าร้อนลวก . ชนันะตุ  เจบ็คอ  ไล่ยงุและแมลง ทอ้งอืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด พยาธิ     ในล าไส้ คล่ืนไส้อาเจียน ( 
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ไม่พุง่หรือมีเลือดออกมาดว้ย )  ไข ้กลาก เกล้ือน นอนไม่หลบั ฝี แผลพุพอง   ผื่นคนั แพ ้อกัเสบ แมลงสัตวก์ดัต่อย 
เหา โรคกระเพาะอาหาร แผลถลอก ฟกช ้า และผืน่คนั (http://www.thaiherbclub.com/showclassified.asp?chap_id=47) 

อาการของโรคที่ไม่ควรใช้ยารักษาตนเอง  เน่ืองจาก บางอาการอาจเป็นอาการของภาวะท่ีเป็น
อนัตราย ตอ้งการการตรวจ วนิิจฉยัโดยแพทยผ์ูช้  านาญการและมีการรักษาท่ีเฉพาะและเร่งด่วน ไม่ควรใชย้า
สมุนไพรดว้ยตนเองหรือซ้ือยามากินเอง ควรไปหาพบแพทย ์(http://www.thaiherbclub.com/showclassified. 
asp?chap_id=47) อาการเหล่าน้ีไดแ้ก่  

   1) ไข้สูง (  ตัวร้อนมาก ) ตาแดง ปวดเม่ือย ซึม บางทีเพ้อ จับไข้ว ัน เว้นว ันหรือสองวัน 
              2 )  ไข้สู ง  ตัว เหลือง  ตา เหลือง  (  ดี ซ่ าน )  อ่อนเพลีย  อาจมี เจ็บแถว ๆ  ชายโครงขวา 
             3) ปวดทอ้งรอบสะดือหรือต ่ากว่าจากสะดือลงมาทางขวา กดปล่อยเจ็บ ทอ้งแข็งอาจมีไข ้อาจมี
ทอ้งผกู อาจมีคล่ืนไส้อาเจียน  

   4)  เจ็บแปลบ ๆ ในทอ้ง ปวดทอ้งรุนแรง อาจมีตวัร้อนคล่ืนไส้อาเจียน บางทีเคยปวดทอ้งบ่อย ๆ 
แต่เพื่อมาปวดแรงตอนน้ี 

   5) อาเจียนหรือไอ มีเลือดออกมาดว้ย ควรน าส่งโรงพยาบาลโดยด่วน 
   6) ท้องเดินอย่างแรง ถ่ายเป็นน ้ า บางทีเหมือนน ้ าซาวข้าว บางทีพุ่งออกมา ถ่ายติดติดกัน 

อ่อนเพลียมาก ตาลึก ผิวแห้งถา้เป็นเด็กไม่ควรให้ถ่ายเกิน 3 คร้ัง ถา้ผูใ้หญ่ไมค้วรถ่ายเกิน 5 คร้ัง ตอ้งรีบส่ง
โรงพยาบาลโดยด่วน ถา้อยูไ่กลโรงพยาบาล ให้ไปแจง้ท่ีอนามยัหรือ อสม. หาน ้ าเกลือแห้งมาละลายน ้ าให้
กินถา้หากไม่ไดใ้ห้เอาเกลือท่ีใชใ้นครัวละลาย น ้ า ถา้มีน ้ าตาลผสมลงไปนิดหน่อยให้กิน ในระหวา่งพาส่ง
โรงพยาบาล 

  7) ถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือดบางท่ีเกือบไม่มีเน้ืออุจจาระเลย ถ่ายบ่อยมาก อาจถึง 10 คร้ังใน             
1 ชัว่โมง เพลียมาก 

  8)  ในเด็กอายุ 12 ปีลงมา ไขต้วัร้อนมาก ไอมาก หายใจเสียงผิดปกติ หนา้เขียว หรือไม่ไอ แต่ซึม 
ไขล้อย 

  9) มีเลือดสด ๆ ออกมาทางใดก็ตาม อาจเป็นทางช่องคลอด ทวารหนัก ทวารเบา เป็นต้น 
            10) โรคร้ายแรงอ่ืนๆ เช่น โรคเร้ือรัง โรคท่ีดูอาการไม่ค่อยออกเป็นอะไรกนัแน่ งูพิษกดั สุนขับา้กดั 
บาดทะยกั ( อาการ ต่ืนเตน้ ง่าย คอแข็ง ขากรรไกรแข็ง หนาวสะทา้น มีไขเ้ล็กน้อย ปวดหวั ) กระดูกหัก 
มะเร็ง วณัโรค กามโรค ความดนัเลือดสูง ปอดบวม โรคตา ฯลฯ  อาการของโรคเหล่าน้ี ไม่ควรใช้ยาดว้ย
ตนเอง 

 
การเตรียมยาจากสมุนไพร 

              การน ายาสมุนไพรมาใช ้จะตอ้งผา่นขั้นตอนต่างๆ มีหลายวธีิ เช่น 
1.  ยาชง เป็นการน าเอาสมุนไพรมาสับใหเ้ป็นช้ินเล็ก ๆ หรือบดหยาบ น าไปแช่ในน ้าเยน็หรือน ้า

ร้อนชัว่ระยะ เวลาหน่ึง เม่ือชงแลว้จะเก็บไวไ้ม่ไดน้าน ควรเตรียมแลว้ใชท้นัที ไม่ควรทิ้งไวค้า้งคืน 
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2.  ยาต้ม เป็นการนสมุนไพรมาตม้ในน ้ า เพื่อสกดัเอาสารจากยาสมุนไพร ใชไ้ดเ้ฉพาะ ตวัยาส าคญั
ละลายไดดี้ในน ้าและทนต่อความร้อน สารสกดัจากวธีิน้ี มกัจะไดน้ ้าตาล และโปรตีน ปนออกมาดว้ย 

3.  ยาตุ๋น เป็นการน าสมุนไพรมาสกดัเอาตวัยาออกมาโดยใชน้ ้ า หรือ สุรา ตอ้งใช ้เวลานาน ภายใน
อุณหภูมิประมาณ 40 - 60 องศาเซลเซียส เป็นการป้องกนัไม่ให้สรรพคุณยาเสียหายเน่ืองจากความร้อนมาก
เกินไป 

4.  ยาหมัก หรือ ยาดอง เป็นการน าเอาสมุนไพรมาบดหยาบ แลว้น าไปแช่หมกัในตวัท าละลาย อาจ
เป็นน ้าหรือแอลกอฮอล ์หรือสารละลายอยา่งอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม ในระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น 3 - 30 วนั แลว้จึง
กรอง เอาน ้ายาท่ีไดม้าใชต่้อไป 

5.  การแช่สกดัต่อเน่ือง เป็นการสกดัตวัยา โดยปล่อยใหส้ารละลายไหลผา่นสมุนไพร เพื่อให้ละลาย
เอาตวัยาออกมา หลงัจากนั้นจึงน าสารท่ีสกดัท่ีไดม้าผา่นกรรมวธีิขั้นต่อไป มี 3 วธีิ คือ 

    5.1  ท าใหเ้ป็นสารสกดับริสุทธ์ิ โดยกรรมวธีิต่าง ๆ  
    5.2 ท าให้เป็นสารก่ึงสังเคราะห์ โดยน าสารสกดับริสุทธ์ิจากขอ้ 1 มาดดัแปลงโครงสร้างทางเคมี 

เพื่อใหไ้ดส้ารใหม่ท่ีมีคุณสมบติัในการรักษาตามตอ้งการ 
    5.3  ท าเป็นสารสกดัอย่างหยาบ โดยน าสารสกดัท่ีไดจ้ากขั้นตอนแรก มาเตรียม เป็นรูปยาเพื่อ

น าไปใช้หรือผสมกบัยาเตรียมอ่ืน เม่ือได้ยาท่ีตอ้งการแล้วจึงน าไปเตรียมยาในรูปต่างๆ เพื่อให้สะดวก 
เหมาะสมต่อการใชย้า ดงัน้ี 

การเก็บยาสมุนไพรใหไ้ดส้รรพคุณท่ีดี  ควรเก็บดว้ยวธีิการ ต่อไปน้ี 
1. พืชท่ีใหน้ ้ามนัหอยระเหย ควรเก็บในขณะดอกก าลงับาน 
2. เก็บรากหรือหวั เก็บตอนท่ีพืชหยดุการปรุงอาหาร หรือเร่ิมมีดอก 
3. เก็บเปลือก เก็บก่อนพืชเร่ิมผลิใบใหม่ 
4. เก็บใบ เก็บก่อนพืชออกดอก ในเวลากลางวนัท่ีมีอากาศแหง้ 
5. เก็บดอก ควรเก็บเม่ือ ดอกเจริญเตม็ท่ี คือ ดอกตูม หรือแรกแยม้ 
6. เก็บผล ควรเก็บผลท่ีโตเต็มท่ีแต่ยงัไม่สุก 
7. เก็บเมล็ด ควรเก็บเม่ือผลสุกงอมเตม็ท่ี จะมีสาระส าคญัอยูม่าก 
 

ขนาดการให้ยา 
          ตวัยาสมุนไพรมีปริมาณสารส าคญัท่ีใชใ้นการรักษาไม่คงท่ีแน่นอน ดงันั้น การใชย้าสมุนไพร จึงใช้
โดยประมาณปริมาณ เพื่อใหก้ารใหย้าคร้ังมีปริมาณสารส าคญัหรือสรรพคุณยาเพียงพอท่ีจะบ าบดัรักษา และ
ไม่เกินความตอ้งการอนัอาจก่อใหเ้กิดพิษภยัได ้
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 อย่างไรก็ตาม การใช้ยาสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง สามารถกระท าได้ เฉพาะในการใช้ตวัยา
สมุนไพรท่ีไม่มีผลขา้งเคียง ไม่มีพิษ หรือท่ีใชก้นัอยูโ่ดยทัว่ไป เช่น สมุนไพรใชใ้นงานสาธารณะสุขมูลฐาน 
วธีิใชใ้นสภาวะปกติมีดงัน้ี 
 1. ยาชง ใชต้วัยาสมุนไพรแห้ง หนกัประมาณ 2 - 5 กรัม แช่ในน ้ าร้อน ค่อนแกว้ด่ืมเฉพาะน ้ า คร้ัง
เดียว  
 2. ยาต้ม รินเอาน ้ายารับประทาน คร้ังละ คร่ึง ถึง 1 ถว้ยกาแฟ เด็กลดลงตามส่วน 
 3. ยาเม็ด คร้ังละ 1-2 กรัม หรือ เมด็ขนาดเท่าลูกมะแวง้ 3-5 เม็ด ยกเวน้ท่ีมีฤทธ์ิแรง หรือยาถ่าย ควร
ใชต้าม หมอสั่ง หรือตามธาตุหนกัเบา ( คือ ถา้กินยาแลว้ถ่ายมาก คราวต่อไปให้ลดปริมาณยาลง ถา้ถ่ายนอ้ย
ก็ใหเ้พิ่มปริมาณยาข้ึนตามส่วน )  
 4. ยาดอง รับประทานคร้ังละ 2-3 ชอ้นโตะ๊ 
 5. ยาผง รับประทานคร้ังละ 2- 3 ชอ้นโตะ๊  
 

สมุนไพรทีใ่ช้ในชีวติประจ าวัน 
 
 ปัจจุบนั มีการใชส้มุนไพรในการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้มากข้ึน ทั้งในโรงพยาบาลและการรักษา
สุขภาพดว้ยตนเองของบุคคลทัว่ไป ในท่ีน้ีจึงน าเสนอรายช่ือสมุนไพรบางชนิด พร้อมดว้ยสรรพคุณและ
วธีิการใชอ้ยา่งคร่าวๆ  

ตารางท่ี 7.1    สรรพคุณและวธีิการใชส้มุนไพรบางชนิด 
 

ช่ือสมุนไพร สรรพคุณ วธีิการใช้ 

กระเจ๊ียบ   รักษาอาการขดัเบา                 
ขบัปัสสาวะ 

ใชก้ลีบเล้ียงแหง้ บดเป็นผง คร้ังละ 1 ชอ้นชา     ชงน ้าร้อน 1 ถว้ย
กาแฟ  ด่ืมเฉพาะน ้า ก่อนอาหาร เชา้ - กลางเยน็ - เยน็ จนกวา่อาการ
ขดัเบาจะหายไป 

กระชาย รักษาอาการทอ้งอืด 
ทอ้งเฟ้อ แน่นจุก
เสียด 

ใชเ้หงา้และราก 
 ( สดหนกั 5 -10 กรัม - แหง้หนกั 3 - 5 กรัม ) 
ใชต้ม้เอาน ้าด่ืมเม่ือมีอาการ 

กระทอื รักษาอาการทอ้งอืด 
ทอ้งเฟ้อ แน่นจุก
เสียด ปวดทอ้ง 

ใชเ้หงา้ เท่าหวัแม่มือ 2 หวั ( ประมาณ 20 กรัม ) 
ยา่งไฟพอพอสุก ต ากบัน ้าปูนใส คั้นเอาน ้าด่ืมเม่ือมีอาการ 
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ช่ือสมุนไพร สรรพคุณ วธีิการใช้ 

กระเทยีม 1. รักษาอาการ
ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 
แน่นจุกเสียด 
2. รักษากลาก 
เกล้ือน 

ใชก้ลีบสด ปลอกเปลือกเค่ียวรับประทาน คร้ังละ 5 - 7 กลีบ ( 5 
กรัม ) หลงัอาหาร หรือเม่ือมีอาการ 

ขดูบริเวณท่ีเป็นพอแดง ๆ น ากลีบกระเทียมสดมาถู หรือ ต าคั้นเอา
น ้าทาวนัละ 2 คร้ัง เชา้ - เยน็ 

กระวาน รักษาอาการทอ้งอืด 
ทอ้งเฟ้อ แน่นจุก
เสียด 

ใชผ้ลแก่แหง้บดเป็นผง คร้ังละ 1 ชอ้นคร่ึง ถึง 3 ชอ้นชา 
ชงน ้าอุ่น 1 ถว้ยกาแฟ รับประทานเม่ือมีอาการ 

กล้วยน า้ว้า รักษาอาการทอ้งเสีย 
 
 

ใชผ้ลกลว้ยน ้าวา้หา้มรับประทานคร้ังละ คร่ึงถึง 1 ผล หรือ ใชผ้ลิต
ดิบทั้งเลือกแหง้ บดเป็นผง คร้ังละ 1-2 ชอ้นกาแฟ ชงน ้าร้อน 
รับประทาน หรือป้ันเม็ด รับประทานคร้ังละ 4 เมด็ วนัละ 4 คร้ัง 
ก่อนอาหาร เชา้ - กลางวนั - เยน็ และก่อนนอน ถา้มีอาการทอ้งอืด 
ใชร่้วมกบัน ้าขิงหรือน ้าตม้ดอกกานพลู 

กะเพรา 1. รักษาอาการ
ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 
แน่นจุกเสียด ปวด
ทอ้ง  
2. รักษาอาการ
คล่ืนไส้อาเจียน 

ใชใ้บและยอด ( สด หนกั 25 กรัม แหง้หนกั 4 กรัม ) ตม้เอาน ้าด่ืม 
เหมาะส าหรับเด็กทอ้งอืด 

กานพล ู
 

รักษาอาการทอ้งอืด 
ทอ้งเฟ้อ แน่นจุก
เสียด 

ใชด้อกตูมแหง้ 5- 8 ดอก ตม้เอาน ้าด่ืม หรือบดเป็นผง ชงน ้ าร้อนรับ
ระทาน หรือใชด้อกแหง้ 2-3 ดอก แช่ในกระติกน ้าร้อน ไวช้งนมให้
ทารก 

แก้ว รักษาอาการปวดฟัน 
 

ใชใ้บสดต าพอแหลก แช่เหลา้โรง อตัราส่วน 1 กรัมต่อ เหลา้โรง 1 
ชอ้นชา ทิ้งไวน้าน 1-2 วนั ชุบส าลีปิดฟันท่ีปวด 

ขมิน้ชัน 

 

1. รักษาอาการ
ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 
แน่นจุกเสียด อาหาร
ไม่ยอ่ย 
2. รักษาแผลพุพอง 
ฝี ผืน่คนั แพ ้อกัเสบ 

ใชเ้หงา้แหง้บดเป็นผงป้ันเมด็เท่าปลายน้ิวกอ้ย รับประทานคร้ังละ 
2-3 เมด็ วนัละ 3-4 คร้ัง หลงัอาหาร ถา้กินขมิ้นแลว้ ทอ้งเสีย ใหห้ยดุ
ยา 

 

ใชเ้หงา้ ยาว 2 น้ิว ฝนกบัน ้าตม้สุก ทาบริเวณท่ีเป็น วนัละ 3 คร้ัง 
หรือใชผ้งขมิ้นโรยบริเวณท่ีมีอาการ 
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ช่ือสมุนไพร สรรพคุณ วธีิการใช้ 
แมลงสัตวก์ดัต่อย 

ข่า 1. รักษาอาการ
ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 
แน่นจุกเสียด 
2. รักษากลาก
เกล้ือน 

ใชเ้หงา้ ( สด หนกั 5 กรัม แห้ง หนกั 2 กรัม ตม้เอาน ้าด่ืม 

ใชเ้หงา้แก่ ฝานเป็นแวน่บาง ๆ หนกั 50 กรัม แช่เหลา้ขาวทิ้งไว ้1 
คืน ขดูบริเวณท่ีเป็นโรคพอแดง ๆ น าน ้ายาท่ีไดม้าทา วนัละ 2 คร้ัง 
เชา้ - เยน็ 

ขิง 1. รักษาอาการ
ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 
แน่นจุกเสียด 
คล่ืนไส้ อาเจียน             
เมารถเมาเรือ  
2. รักษาอาการไอ 
ขบัเสมหะ  

ใชเ้หงา้ แก่ สด เท่าหวัแม่มือ ( 5 กรัม ) ทุบใหแ้ตก                ตม้เอา
น ้าด่ืม 

 
 
 

ใชเ้หงา้แก่ สด หนกั 30 -60 กรัม ฝนกบัน ้ามะนาว หรือ ต าคั้นเอาน ้า 
แทรกเกลือเล็กนอ้ย กวาด คอหรือจิบบ่อย ๆ 

ขีเ้หลก็ 1. รักษาอาการ
ทอ้งผกู 
2. รักษาอาการนอน
ไม่หลบั เจริญอาหาร  

ใชใ้บ 4-5 ก ามือ ตม้เอาน ้าด่ืม ก่อนอาหาร หรือเม่ือมีอาการ 
 

ใชใ้บ ( สด หนกั 50 กรัม แห้งหนกั 30 กรัม ) ตม้เอาน ้าด่ืมก่อนนอน 
หรือใชด้อกตูม 2-3 ช่อ ตม้ รับประทาน 

ขลู่ รักษาอาการขดัเบา 
ขบัปัสสาวะ 

ใชใ้บ ( สด หนกั 40-50 กรัม แหง้หนกั 15-20 กรัม )  
ตม้คร้ังละ 1 ถว้ยชา วนัละ 3 คร้ังก่อนอาหาร 

ข่อย 1. รักษาโรคพยาธิ
ผวิหนงั หิด กลาก 
2. รักษาเหงือกฟัน 
แกร้ ามะนาด 

ใชเ้ปลือก ( สด หนกั 60 100 กรัม แหง้หนกั 30 กรัม ) ตม้เค่ียวเอา
น ้าทาบริเวณท่ีเป็นโรค วนัละ 3 คร้ัง และก่อนนอน 
ใชเ้ปลือก ( สด หนกั 60 กรัม แหง้ หนกั 30 กรัม ) ตม้เติมเกลือให้
เคม็อมหรือป้วนปาก เชา้ –เยน็ 

คูน รักษาอาการทอ้งผกู 
ใชก้บัสตรีมีครรภ ์
เด็ก หรือผูท่ี้ทอ้งผกู
เร้ือรังไดดี้ 

ใชเ้น้ือในฝักแก่ เอาเมล็ดออก กอ้นขนาดหวัแม่มือ ใส่เกลือเล็กนอ้ย 
ตม้กบัน ้าพอเดือด รับประทานคร้ังเดียวหมด ก่อนนอน 

ดีปล ี 1. รักษาอาการ
ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 
ปวดทอ้ง คล่ืนไส้

ใชผ้ลแก่ 10- 15 ผล หรือ เถา ( สด 60 กรัม / แหง้ 30 กรัม ) ตม้น ้า
ด่ืม ถา้ไม่มีดอกเอาเถาตม้แทนก็ได ้
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ช่ือสมุนไพร สรรพคุณ วธีิการใช้ 
อาเจียน 
2. รักษาอาการไอ 
ขบัเสมหะ 

ใชผ้ลแก่แหง้ บดเป็นผง ใชค้ร้ังละ 0.5-1 ชอ้นชา ละลายน ้ามะนาว 
แทรกเกลือ กวาดคอหรือจิบบ่อย ๆ 

บอระเพด็ 1. รักษาอาการไข ้
ตวัร้อน 
2. รักษาอาการเบ่ือ
อาหาร 

ใชเ้ถาสด 2 คืบ ( หนกั 30-40 กรัม ) ต าคั้นเอาน ้ารับประทาน หรือ 
ตม้ด่ืมคร้ังละ 1 ถว้ยกาแฟ ก่อนอาหาร เชา้ - กลางวนั – เยน็ 
ใชเ้ถาสด หนกั 30-40 กรัม ต าคั้นเอาน ้ารับประทาน หรือ ตม้ด่ืม 
คร้ังละ 1 ถว้ยกาแฟ ก่อนอาหาร เชา้ - กลางวนั - เยน็ 

บัวบก รักษาแผลไฟไหม ้
น ้าร้อนลวก 
 

ใชท้ั้งตน้สด 1 ก ามือ ลา้งใหส้ะอาด โคลกคั้นเอาน ้าทาบริเวณท่ีเป็น
แผล เม่ือน ้ายาแหง้ทาใหม่ หรือทาวนัละ 4 คร้ัง เชา้ - กลางวนั - เยน็ 
และก่อนนอน จะใชก้ากพอกดว้ยก็ได ้

ผกับุ้งทะเล 
 

รักษาอาการผื่นคนั 
แพ ้อกัเสบ แมลง
สัตวก์ดัต่อย แกพ้ิษ
แมงกะพรุน  

ใชใ้บสด 1 ก ามือ โคลกคั้นเอาน ้าทาบริเวณท่ีเกิดอาการ 
บ่อย ๆ 

ฝร่ัง รักษาอาการทอ้งเสีย 
ทอ้งเดินท่ีไม่รุนแรง 
ไม่ใช่บิดหรือ
อหิวาตกโรค 

ใชใ้บแก่ สด 10-15 ใบป้ิงไฟพอเหลือง ชงน ้าร้อน หรือ ตม้กบัน ้า 
500 มิลลิลิตร ใหเ้ดือดนาน 15 นาที ด่ืม คร้ังละ 1 ถว้ยกาแฟ หรือใช้
ผลอ่อน 1 ลูก ฝนกบัน ้าปูนใส 1 ถว้ยกาแฟ รับประทานก่อนอาหาร 
เชา้-กลางวนั-เยน็ หรือเม่ือมีอาการ 

พลู รักษาอาการผื่นคนั 
ลมพิษ แพ ้อกัเสบ 
แมลงสัตวก์ดัต่อย 

ใชใ้บสด 1-2 ใบ โคลกผสมเหลา้ขาวหรือแอลกอฮอลท์าบริเวณท่ี
เกิดอาการ หา้มใชก้บับาดแผลเปิด 

เพกา รักษาอาการไอ ขบั
เสมหะ 

ใชเ้มล็ด หนกั 2-3 กรัม ตม้ด่ืมคร้ังละ 0.5-1 ถว้ยกาแฟก่อนอาหาร 
เชา้-กลางวนั-เยน็ หรือเม่ือมีอาการ 

พริกไทย รักษาอาการทอ้งอืด
เฟ้อ จุกเสียดแน่น 

ใชผ้ลแก่แหง้ ( พริกไทยด า ) บดเป็นผงป้ันเมด็หือชงกบัน ้ าร้อน
รับประทาน คร้ังละ 0.5-1 กรัม 

ไพล รักษาอาการเคล็ดขดั
ยอก ฟกช ้า 
 

ใชเ้หงา้สด 1 เหงา้ ( ใหพ้อกบับริเวณท่ีเกิดโรค ) โขลกคั้นเอาน ้าทา
ถูนวดบริเวณท่ีเกิดอาการ หรือโขลกผสมเกลือเล็กนอ้ยห่อผา้ท าเป็น
ลูกประคบท่ีบริเวณท่ีมีอาการ วนัละ 2 คร้ัง เชา้ -เยน็ 

ฟักทอง ขบัพยาธิในล าไส้ 
เหมาะสมกบัพยาธิ

ใชเ้มล็ด กะเทาะเปลือกแลว้หนกั 40-60 กรัม โขลกละเอียดผสมนม 
500 มิลลิลิตร. เติม น ้าตาลพอหวาน แบ่ง รับประทาน 3 คร้ัง ห่างกนั
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ตวัตืด 
 

คร้ังละ 2 ชัว่โมง หลงัจากใหย้า 2 ชัว่โมง ใหกิ้นน ้ามนัละหุ่งเพื่อ
ระบายทอ้ง 

ฟ้าทะลายโจร รักษาอาการทอ้งเสีย              
เจบ็คอ 
 
 

1. ใชใ้บสด 1-3 ก ามือ ตม้ด่ืม คร้ังละ 1 ถว้ยกาแฟ ก่อนอาหาร เชา้ -
กลางวนั - เยน็ 
2. ใชใ้บแหง้ บดเป็นผง ป้ันเมด็เท่าปลายน้ิวกอ้ย รับประทานคร้ังละ 
3-6 เมด็ ก่อนอาหาร เชา้ เยน็ - และก่อนนอน 
3. ใชใ้บแหง้ ขย  าใหเ้ป็นช้ินเล็ก ๆ ดองเหลา้ ไว ้7 วนั กรองเอาน ้ายา
เก็บไวรั้บรับประทาน คร้ังละ 1-2 ชอ้นโตะ๊ ก่อนอาหาร เชา้ - 
กลางวนั -เยน็ 

มะเกลอื 1. รักษาอาการ
ทอ้งผกู 
 
 
2. ขบัพยาธิไส้เดือน 
 
3. รักษาอาการไอ 
ขบัเสมหะ 

ใชม้ะขามเปียก ( เน้ือมะขามเปร้ียว ) 10 - 20 ฝัก ( 70-150 กรัม ) จ้ิม
เกลือรับประทาน แลว้ด่ืมน ้าตาลตามมาก ๆ หรือ ผสมน ้าคั้นเอาน ้า
มะขามเปียกใส่เกลือเล็กนอ้ย รับประทาน 

ใชเ้มล็ดแก่ คัว่แลว้แช่น ้าเกลือจนนุ่ม เอาเน้ือในเมล็ดเค้ียว
รับประทาน คร้ังละ 20-30 เมด็ ก่อนนอน 

ใชม้ะขามเปียก 1-2 ฝัก จ้ิมเกลือรับประทานเม่ือมีอาการ 

มะขามแขก รักษาอาการทอ้งผกู 
เป็นยาถ่าย ( สตรีมี
ครรภห์รือมีรอบ
เดือนหา้ม
รับประทาน ) 

ใชใ้บแหง้ 1-2 ก ามือ ( 5-10 กรัม ) ตม้เอาน ้าด่ืม ก่อนนอน หรือ ใช้
ฝักแหง้ 4-5  
ฝัก ตม้น ้าด่ืมก่อนนอน หรือ ใชใ้บ หรือ ฝักแหง้ บดเป็นผง คร้ังละ 
1-2 ชอ้นกาแฟ ชงน ้าร้อน 1 ถว้ย รับประทานถา้ไซร้ทอ้งใหเ้ติม 
กระวาน หรือการพลู เล็กนอ้ย 

มะขามป้อม รักษาอาการไอ ขบั
เสมหะ 

ใชเ้น้ือผลแก่สด คร้ังละ 2-3 ลูก ต าพอแหลก แทรกเกลือ อมหรือ
เค้ียวรับประทาน วนัละ 3-4 คร้ัง 

มะค าดีควาย รักษาชุนคุ 
 

ใชผ้ลแหง้ 5 ลูก ตม้เอาน ้าทาศีรษะบริเวณท่ีเป็น เชา้ - เยน็ ระวงัอยา่
ใหเ้ขา้ตาจะท าให้ตาอกัเสบได ้

มะนาว 1. รักษาอาการ
ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 
แน่นจุกเสียด 
2. รักษาอาการไอ 

ใชเ้ปลือกผลสด คร่ึงลูก ชงน ้ าร้อน 1 ถว้ยชอ้นกาแฟ ด่ืมเม่ือมีอาการ 

 

ใชน้ ้ามะนาว 1-2 ลูก ใส่เกลือเล็กนอ้ย จิบบ่อย ๆ หรือ ใชน้ ้ ามะนาว 
1 ส่วนผสมน ้า 1 ส่วน เติมเกลือและน ้าตาล ด่ืมบ่อย ๆ 
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ขบัเสมหะ  

มะพร้าว รักษาแผลไฟไหม ้
น ้าร้อนลวก  

ใชน้ ้ามนัมะพร้าว 1 ส่วน เติมน ้าปูนใส 1 ส่วน คนใหเ้ขา้กนั จะได้
น ้ายาเป็นสีขาวขน้ ๆ ใชท้าแผล วนัละ 2 คร้ัง เชา้ - เยน็ 

มะระขีน้ก รักษาอาการเบ่ือ
อาหาร 

ใชผ้ลอ่อน ตม้จ้ิมน ้าพริกรับประทานอาหาร หรือ หัน่ตากแหง้ บด
เป็นผง ป้ันเมด็ รับประทานคร้ังละ 1-2 กรัม ก่อนอาหาร 

มะแว้งเครือ รักษาอาการไอ ขบั
เสมหะ  
 

ใชผ้ลแก่ สด 5-10 ลูก โขลกพอแหลก คั้นเอาน ้าเติมเกลือ เล็กนอ้ย 
จิบบ่อย ๆ หรือ ใชผ้ลสด เค้ียวค่อย ๆ กลืนทั้งน ้าและเน้ือคร้ัง 1-2 
ลูก ก่อนอาหาร เชา้ - กลางวนั-เยน็ และก่อนนอน 

มะแว้งต้น รักษาอาการไอ ขบั
เสมหะ 
 

ใชผ้ลแก่ สด 5-10 ลูก โขลกพอแหลก คั้นเอาน ้าเติมเกลือเล็กนอ้ย 
จิบบ่อย ๆ หรือ ใชผ้ลสด เค้ียวค่อย ๆ กลืนทั้งน ้าและเน้ือ คร้ังละ 1-
2 ลูก ก่อนอาหาร เชา้ -กลางวนั -เยน็ และก่อนนอน 

มะหาด ขบัพยาธิตวัตืด และ
พยาธิไส้เดือน 

ใชใ้บบวกหาด 1-2 ชอ้นชา ละลายน ้าสุกไม่ร้อน 1 ถว้ยกาแฟ 
รับประทานก่อนนอน ( ถา้ใชน้ ้าร้อนจะท าใหค้ล่ืนไส้อาเจียน ) 

มังคุด รักษาอาการทอ้งเสีย 
บิด ปวดเบ่ง มีมูก
เลือด 

ใชเ้ปลือกผลแหง้ คร่ึงลูก ยา่งไฟใหเ้กรียม ฝนกบัน ้าปูนใส 1 ถว้ย
กาแฟ หรือ บดเป็นผง ใชค้ร้ังละ 1-2 ชอ้นชา ละลายน ้าขา้ว เช็ด 
หรือ น ้าสุก หรือ ตม้เอาน ้า รับประทานทุก 2 ชัว่โมง 

แมงลกั รักษาอาการทอ้งผกู 
 

ใชเ้มล็ดแก่ 1-2 ชอ้นชา ลา้งใหส้ะอาด แช่น ้าอุ่น 1 แกว้ จนพองตวั
เตม็ท่ี รับประทานก่อนนอน 

ยอ รักษาอาการคล่ืนไส้
อาเจียน 

ใชผ้ลดิบหรือห่ามสด ผา่นเป็นช้ินบาง ๆ ยา่งไฟใหเ้หลือง คร้ังละ 
15-30 กรัม ตม้เอาน ้าจิบบ่อย ๆ จะไดผ้ลดีกวา่ด่ืมคร้ังเดียว 

ย่านาง รักษาอาการไข ้ 
 

ใชร้ากแหง้ หนกั 15-30 กรัม ตม้กบัน ้า 750 มิลลิลิตร. ใหเ้ดือนนาน 
15-20 นาที ด่ืมคร้ังละ 1 ถว้ยกาแฟ ก่อนอาหาร เชา้-กลางวนั-เยน็ 

เลบ็มือนาง ถ่ายพยาธิไส้เดือน 
 
 

ใชเ้มล็ด เด็กใช ้2-3 เมล็ด ผูใ้หญ่ใช ้5-7 เมล็ด ทุบพอแตก ตม้ด่ืมคร้ัง
ละ 1 ถว้ยกาแฟ ก่อนนอน หรือหลงัต่ืนนอนเชา้ หรือสับผสมไข่
เจียวรับระทาน 

ว่านมหากาฬ รักษาฝี แผลพุพอง ใชใ้บสด ต าพอก หรือผสมกบัน ้าปูนใสทา วนัละ 3-4 คร้ัง 
ว่านหาง
จระเข้ 

รักษาแผลไฟไหม ้
น ้าร้อนลวก แผล
จากแดดเผา 

ใชวุ้น้จากใบ โดยน าใบมาปอกเปลือกใหเ้กล้ียง ลา้งใหส้ะอาด ขดู
หรือแล่เอาวุน้มาทาปิดท่ีแผล วนัแรก ให้เปล่ียนวุน้ใหม่เม่ือแหง้ วนั
ต่อไปเปล่ียนวุน้ใหม่หรือทา เชา้-ลางวนั-เยน็ และก่อนนอน 

สะเดา ช่วยใหเ้จริญอาหาร ใชย้อดหรือดอกสด ลวกหรือตม้ ท าเป็นอาหารรับประทาน 
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สับปะรด รักษาอาการขดัเบา 
ขบัปัสสาวะ 

ใชเ้หงา้ ( สด 200-250 กรัม หรือแหง้หนกั 100กรัม ) ตม้ด่ืม คร้ังละ 
1 ถว้ยกาแฟ ก่อนอาหาร เชา้ -กลางวนั -เยน็ 

สีเสียดไทย รักษาอาการ
ทอ้งเดิน 

ใชผ้ลสีเสียด คร่ึงชอ้นชา 1 ถว้ยกาแฟ รับประทานก่อนนอน เชา้ - 
กลางวนั -เยน็ หรือเม่ือมีอาการ 

เสลดพงัพอน
ตัวผู้ 

รักษาอาการผื่นคนั 
ลมพิษ แพ ้อกัเสบ 
แมลงสัตวก์ดัต่อย 

ใชใ้บสด 1 ก ามือ โขลกคั้นเอาน ้าทา หรือผสมเหลา้ขาวเล็กนอ้ย ทา
บริเวณท่ีเกิดอาการ เชา้- กลางวนั- เยน็- และก่อนนอน 

หญ้าคา รักษาอาการขดัเบา 
 

ใชร้าก สด 30-60 กรัม หรือ แหง้ 10-15 กรัม ตม้ด่ืม ก่อนอาหาร เชา้ 
- กลางวนั - เยน็ 

หญ้าแห้วหมู 

 

รักษาอาการทอ้งอืด 
ทอ้งเฟ้อ แน่นจุก
เสียด 

ใชห้วัแหง้ 15 กรัม ทุบใหแ้ตก ตม้ด่ืม คร้ังละ 1 ถว้ยกาแฟ หรือ ใช้
หวัสด โขลกใหล้ะเอียด ผสมน ้าผึ้งป้ันเม็ด รับประทาน ก่อนนอน 
เชา้ - กลางวนั - เยน็ - หรือเม่ือมีอาการ 

อ้อยแดง รักษาอาการขดัเบา 
 

ใชล้ าตน้ หนกั 60-100 กรัม ตม้หรือบีบเอาน ้าด่ืม ก่อนอาหาร เชา้ -
เยน็ 

น า้แข็ง บรรเทาอาการแสบ
ร้อนจากไฟไหมน้ ้า
ร้อนลวก 

ใชน้ ้าแขง็ประคบบริเวณท่ีถูกไฟไหมน้ ้าร้อนลวก จนกวา่จะหาย
แสบร้อน 

ชุมเห็ดไทย 1. รักษาอาการ
ทอ้งผกู ท าใหน้อน
หลบัสบาย 
2. รักษาอาการขดั
เบา ขบัปัสสาวะ 

ใชเ้มล็ดแหง้คัว่พอหอม คร้ังละ 1-2 ชอ้นโตะ๊ ตม้ด่ืมน ้าก่อน 

 

ใชเ้มล็ดแหง้คัว่พอหอม วนัละ 1-2 ชอ้นโตะ๊ ตม้กบัน ้า 1 ลิตร ให้
เดือดนาน 15-20 นาที รินเอาน ้าแบ่งเป็น 3 ส่วน ด่ืมคร้ังละ 1 ส่วน 
หลงัอาหาร เชา้ -กลางวนั -เยน็ 

ปลาไหลเผอืก รักษาอาการไข ้
 

ใชร้ากแหง้ หนกั 15 กรัม ตม้ด่ืมคร้ังละ 1 ถว้ยกาแฟ ก่อนนอน เชา้ -
กลางวนั –เยน็ 

หญ้า
หนวดแมว 

รักษาอาการขดัเบา 
 
 

ใชใ้บไมแ้ก่ไม่อ่อนเกินไป แหง้ 5 กรัม ตม้ด่ืม คร้ังละ 1 ถว้ยกาแฟ 
ก่อนอาหาร เชา้-กลางวนั -เยน็ผูท่ี้เป็นโรคหวัใจ หรือความดนัต ่า 
หรือน ้าตาลในเลือดต ่า ไม่ควรใชย้าน้ี 

(ท่ีมา : วฒิุ วฒิุธรรมเวช, 2550) 
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บทสรุป 

 
 ยา หมายถึง สารเคมีท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสรีรวิทยาของส่ิงมีชีวิต โดยมีแหล่งท่ีมา คือ 
ธรรมชาติ การสังเคราะห์และก่ึงสังเคราะห์ ยามีประโยชน์ในการรักษาสาเหตุของโรคต่างๆ บ ารุงร่างกาย 
บรรเทาอาการของโรคและป้องกนัโรค ประเภทของยามีทั้ง 9 ประเภท ไดแ้ก่ ยาแผนปัจจุบนั ยาแผนโบราณ 
ยาอนัตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใชภ้ายนอก ยาใชเ้ฉพาะท่ี ยาสามญัประจ าบา้น ยาสมุนไพรและยาบรรจุเสร็จ 
ทั้งการเรียกช่ือยามีอยู ่3 ลกัษณะ คือ การเรียกช่ือทางเคมี  การเรียกตามช่ือสามญัและการเรียกตามช่ือทางการ
คา้ หลกัการใชย้าท่ีถูกตอ้ง คือ หลกัการ 5 ถูก ไดแ้ก่ ถูกโรค  ถูกบุคคล ถูกเวลา ถูกทาง และถูกขนาด ทั้งน้ีมี
วธีิการใหย้าอยู ่3 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ การใหย้าผา่นทางระบบทางเดินอาหาร  การให้ยาโดยไม่ผา่นทางระบบ
ทางเดินอาหาร และการให้ยาเฉพาะท่ี  ทั้งน้ีผูใ้ชย้าจะตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งในแต่ละวิธี นอกจากยาจะมีคุณ
อนนัตแ์ลว้ ยงัมีโทษมหนัต์หากใช้โดยไม่ถูกวิธี อนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนไดแ้ก่ การใชย้าในทางท่ีผิด  การใชย้า
ผดิโดยไม่ตั้งใจ การใชย้าติดต่อกนัเป็นเวลานาน การพึ่งยา อนัตรายจากผลขา้งเคียงของยา การแพย้า การด้ือ
ยา ยาเส่ือมคุณภาพ และปฏิกิริยาหลายชนิดในร่างกาย นอกจากน้ียาสามญัประจ าบา้นก็เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีทุก
บา้นควรมีไวเ้พื่อใชใ้นการรักษาโรคเบ้ืองตน้ได ้
 ยาสมุนไพร คือ ยาท่ีไดจ้ากพืช สัตว ์และแร่ธาตุ โดยไม่ไดป้รุงแต่งหรือดดัแปลง เป็นส่ิงท่ีเล่าสืบต่อ
กนัมา ปัจจุบนัประชาชนทัว่ไปนิยมใชส้มุนในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มข้ึน เน่ืองจากพบผลเสียจากการใช้
ยาแผนปัจจุบนัมากข้ึนเร่ือยๆ สมุนไพรท่ีมีครัวเรือนท่ีใช้บ่อยๆ เช่น ใช้กระเทียมรักษาโรคกลาก เกล้ือน 
หรือ ใชว้า่นหางจระเขรั้กษาปากแผลท่ีเกิดจากไฟไหมน้ ้าร้อนลวกเป็นตน้ 
 
ค าถามท้ายบท 
 

1.  จงใหค้วามหมายของยาตามพระราชบญัญติัยา 
 2.  จงบอกชนิดและความหมายของประเภทของยา 

3.  จงอธิบายความหมายของหลกัการ 5 ถูก 
 4.  จงบอกวธีิการใหย้าท่ีถูกตอ้งโดยวธีิการต่อไปน้ี 

 4.1  การหยอดตา 
        4.2  การหยอดหู 
      4.3  การเหน็บช่องคลอด 
      4.4  การเหน็บทางทวารหนกั 
 5.  จงบอกวธีิใหย้าท่ีถูกตอ้งดงัต่อไปน้ี 

     5.1  การใหย้าก่อนอาหาร 
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      5.2  การใหย้าหลงัอาหาร และหลงัอาหารทนัที 
6.  จงบอกโทษท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชย้า มา 3 อยา่งพร้อมยกตวัอยา่ง 
7. จงยกตวัอยา่งยาสามญัประจ าบา้นท่ีใชบ้่อยมา 3 อยา่ง พร้อมบอกสรรพคุณและวธีิใชท่ี้ถูกตอ้ง 
8.   ยาสมุนไพร คือ อะไร  

 9.  จงยกตวัอยา่งยาสมุนไพรพร้อมบอกสรรพคุณ มา 5 ชนิด 
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แผนการบริหารการสอนบทที ่ 8 
สารเสพติด 

 
หัวข้อเนือ้หา 

1. ความหมายของสารเสพติด 
2. ประเภทของสารเสพติด 
3. ตวัอยา่งสารเสพติดใหโ้ทษชนิดต่างๆ 
4. สารเสพติดในชีวติประจ าวนั 
5. สาเหตุของการติดสารเสพติด 
6. ลกัษณะของผูติ้ดสารเสพติด 
7. โทษของการติดสารเสพติด 
8. วธีิการป้องกนัการติดสารเสพติด 
9. สถานบ าบดัรักษาผูติ้ดสารเสพติด 
10. บทสรุป 

 
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1. อธิบายความหมายของสารเสพติดไดถู้กตอ้ง 
2. บอกประเภทและฤทธ์ิของสารเสพติดไดถู้กตอ้ง 
3. บอกสาเหตุและปัจจยัของการติดยาเสพติดไดถู้กตอ้ง 
4. บอกหลกัการป้องกนัการติดสารเสพติดไดถู้กตอ้ง 
5. บอกโทษของสารเสพติดไดถู้กตอ้ง 
6. อธิบายวธีิบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผูติ้ดสารเสพติดท่ีใชใ้นปัจจุบนัไดถู้กตอ้ง 

 
วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 

1. ฟังค าบรรยายประกอบการใชส่ื้อต่างๆ 
2. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารประกอบการสอน 
3. ซกัถามและอภิปรายผลจากการแบ่งกลุ่มยอ่ย 
4. ตอบค าถามทา้ยบท 

 
ส่ือการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
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2. Power point ในหวัขอ้ต่างๆตามเน้ือหา 
3. รูปภาพแสดงสารเสพติดในชีวติประจ าวนั 
 
การวดัและการประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการอภิปรายกลุ่ม ความสนใจในการฟังค าบรรยายและการมี

ส่วนร่วมในกิจกกรมต่างๆ 
2. การตอบค าถามทา้ยบท 
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บทที ่8 
สารเสพติด 

 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลิาวัลย ์ บุญประกอบ  

อาจารยสุ์ภาวดี  บุญจง 
 
 สารเสพติดหรือยาเสพติด เป็นปัญหาใหญ่ท

ี่

ทัว่โลกให้ความส าคญัในการป้องกันและ
ปราบปราม เพื่อขจดัให้หมดส้ินไป ปัจจุบนัรัฐบาลไดด้ าเนินการแกไ้ขอยา่งจริงจงั แมจ้ะมีการเร่ง
ปราบปรามผูมี้ส่วนเก

ี่

ยวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูจ้ าหน่าย หรือผูเ้สพ อย่างต่อเน

ื่

อง เพิ่ม
มาตรการในการควบคุมสารตั้งตน้ในการผลิตอย่างเขม้งวด หรือแมก้ระทัง่เพิ่มบทลงโทษผูก้ระท า
ผดิ นอกเหนือจากน้ีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดร่้วมรณรงคต่์อตา้นยาเสพติดเพิ่มมากข้ึน ซ่ึง
สามารถบรรเทาปัญหายาเสพติดของประเทศไดร้ะดบัหน่ึง แต่ปัญหาเสพติดนั้นเป็นปัญหาเร้ือรังมี
มานาน ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้ั้งหมด การใหค้วามรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ให้รู้เท่า
ทนั โทษและภยัอนัตรายของยาเสพติด รวมไปถึงการปลูกฝังสร้างค่านิยมต่อตา้นยาเสพติดจึงเป็น
ส

ิ่

งจ าเป็นในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดของประเทศชาติ อีกทั้งวิถีการด ารงชีวิตท

ี่

เปล

ี่

ยนแปลงไป
การก็ท าให้เรานั้นเกิดการพึ่งพาสารเสพติดต่างๆในชีวิตประจ าวนั ไม่ว่าจะเป็น คาเฟอีน ท

ี่

ไดจ้าก 
ชา กาแฟ และรวมไปถึงพฤติกรรมการด

ื่

มสุราท

ี่

เพิ่มมากข้ึนในหมู่วยัรุ่นท าให้เรานั้นเกิดปัญหา
สุขภาพต่างๆตามมา(ท

ี่

มา: ดดัแปลงจาก กองพฒันาศกัยภาพผูบ้ริโภค ส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา : 2550) 
 
ความหมายของสารเสพติด 
 

องค์การอนามยัโลก (World Health Organization: WHO) ให้ความหมายว่า ยาเสพติด 
หมายถึง ส

ิ่

งท

ี่

เสพเขา้ไปแลว้จะเกิดความตอ้งการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุด
เสพได ้และจะตอ้งเพิ่มปริมาณมากข้ึนเร

ื่

อยๆ จนในท

ี่

สุดจะท าให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บต่อร่างกายและ
จิตใจข้ึน  

องค์การสหประชาชาติ  ให้ความหมายว่า ยาเสพติด หมายถึง สารใด ๆ ท

ี่

เกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติหรือไดจ้ากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ท

ี่

มีผลต่อจิตใจและระบบประสาท  
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า ยาเสพติด หมายถึง ยา

หรือสารเคมีซ่ึงเม

ื่

อเสพหรือฉีดเขา้ส

ู่

ร่างกายติดต่อกนัชัว่ระยะเวลาหน่ึงก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเร้ือรัง 
ท าใหร่้างกายและจิตใจเส

ื่

อมโทรม เช่น ฝ

ิ่

น กญัชา เฮโรอีน ยานอนหลบั สุรา 
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พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัยา
เสพติดใหโ้ทษ (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ. 2528 มาตรา 4 ให้ความหมาย ยาเสพติดให้โทษ หมายถึง สารเคมี
หรือวตัถุชนิดใดๆ ซ่ึงเม่ือเสพเขา้สู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือดว้ยประการ
ใดๆ แลว้ท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลกัษณะส าคญั เช่น ตอ้งเพิ่มขนาดการเสพเร่ือยๆ มี
อาการถอนยาเม่ือขาดยามีความตอ้งการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และ
สุขภาพโดยทัว่ไปจะทรุดโทรมลง กบัใหร้วมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชท่ีเป็นหรือให้ผลผลิตเป็น
ยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ และสารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้
โทษ ดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ี ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความถึงยาสามญั
ประจ าบา้น บางต ารับตามกฎหมายวา่ดว้ยยาท่ีมียาเสพติดให้โทษผสมอยู ่ (ท่ีมา: ส่วนวิชาการดา้น
ยาเสพติด ส านกัพฒันาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดส านกังาน ป.ป.ส.: 2554) 
 
ประเภทของสารเสพติด 
 
    ปัจจุบนัยาเสพติดมีมากมายหลายร้อยประเภท ซ่ึงสามารถแบ่งไดด้งัน้ี (ศูนยว์ิชาการดา้น
ยาเสพติด.: 2549) 
 1. แบ่งตามการออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท  

    1.1   ประเภทกดประสาท ไดแ้ก่ ฝ่ิน มอร์ฟีน เฮโรอีน ยากล่อมประสาท สารระเหย       
ยานอนหลบั เป็นตน้ มกัพบว่าผูเ้สพติดมี ร่างกายซูบซีด ผอมเหลือง อ่อนเพลีย ฟุ้งซ่าน อารมณ์ 
เปล่ียนแปลงง่าย  

    1.2 ประเภทกระตุน้ประสาท ไดแ้ก่ แอมเฟตามีน กระท่อมโคคาอีน ยาอีเอ็คตาซี เป็นตน้
มกัพบวา่ผูเ้สพติดจะมีอาการ หงุดหงิด กระวนกระวาย จิตสับสนหวาดระแวง บางคร้ังมีอาการคลุม้
คลัง่ หรือท าในส่ิงท่ีคนปกติ ไม่กลา้ท า เช่น ท าร้ายตนเอง หรือฆ่าผูอ่ื้น เป็นตน้ 

    1.3 ประเภทหลอนประสาท ไดแ้ก่ แอลเอสดี ดีเอ็มที เห็ดข้ีควาย ยาเค เป็นตน้ ผูเ้สพติด
จะมีอาการประสาทหลอน ฝันเฟ่ืองเห็นแสงสีวิจิตรพิสดาร หูแวว่ ไดย้ินเสียง ประหลาดหรือเห็น
ภาพหลอนท่ีน่าเกลียดน่ากลวั ควบคุมตนเองไม่ได ้ในท่ีสุดมกัป่วยเป็นโรคจิต  
     1.4 ประเภทออกฤทธ์ิผสมผสาน (อาจกด กระตุน้ หรือหลอนประสาท ร่วมกนั) ไดแ้ก่ 
กญัชา เป็นตน้ ผูเ้สพติดมกัมี อาการหวาดระแวง ความคิดสับสนเห็นภาพลวงตา หูแว่ว ควบคุม
ตนเองไม่ไดแ้ละป่วยเป็นโรคจิตได ้ 
 2. แบ่งตามแหล่งทีม่า  
     2.1   จากธรรมชาติ ไดแ้ก่ ยาเสพติดท่ีไดม้าจากพืช เช่น ฝ่ิน มอร์ฟีน กระท่อม กญัชาฯลฯ  
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    2.2   จากการสังเคราะห์ยาเสพติดท่ีผลิตข้ึนดว้ยกรรมวิธีทางเคมี เช่น เฮโรอีน (Heroin) 
แอมเฟตามีน (Amphetamine) แอลเอสดี (LSD) เอคซ์ตาซี (Ecstasy) 

3. แบ่งตามกฎหมาย  
    3.1. ประเภทถูกกฎหมายไดแ้ก่เหลา้บุหร่ี 
    3.2. ประเภทผิดกฎหมายไดแ้ก่ เฮโรอีน (Heroin) แอมเฟตามีน (Amphetamine) แอลเอ

สดี (LSD) เอคซ์ตาซี (Ecstasy) ฝ่ิน กญัชา เฮโรอีน ยาเค โคเคน 
 4. แบ่งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ.2522 (ท่ีมา: ส านกัพฒันาการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดส านกังาน ป.ป.ส.:2554) 
     4.1 ประเภทท่ี 1 ยาเสพติดให้โทษร้ายแรงไม่เป็นประโยชน์ทางการแพทย ์เช่น เฮโรอีน
(Heroin) แอมเฟตามีน (Amphetamine) เมทแอมเฟตามีน (Metamphetamine) แอลเอสดี (LSD) 
เอคซ์ตาซี (Ecstasy) 

    4.2 ประเภทท่ี 2 ยาเสพติดให้โทษทัว่ไปเช่นฝ่ิน (Opium) มอร์ฟีน (Morphine) โคเคน
หรือโคคาอีน (Cocaine) โคเดอีน (Codeine) เมทาโดน (Methadone) 

    4.3 ประเภทท่ี 3 ยาเสพติดใหโ้ทษท่ีมียาเสพติดใหโ้ทษประเภท 2 ผสมอยู ่เช่น ยาแกไ้อท่ี
มีโคเดอีนผสมอยู ่

    4.4 ประเภทท่ี 4 สารเคมีท่ีใชใ้นการผลิตยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เช่น
อาเซติคแอนไฮไดรด์ (Aceticanhydride) อาเซติลคลอไรด์ (Acetylchoride) เอทิลิดีนไดอาเซเตท 
(Ethylidinediacetate)ไลเซอร์จิคอาซิค (Lysergic Acid) 

    4.5 ประเภทท่ี 5 ยาเสพติดให้โทษท่ีมิไดเ้ขา้อยูใ่นนประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น พืช
กญัชา พืชกระท่อม พืชฝ่ิน (ซ่ึง หมายรวมถึงพนัธ์ุฝ่ิน เมล็ดฝ่ิน กลา้ฝ่ิน ฟางฝ่ิน) พืชเห็ดข้ีควาย 
 5. แบ่งตามองค์การอนามัยโลกมี 9 ประเภท 
     5.1ประเภทฝ่ินหรือมอร์ฟีนรวมทั้งยาท่ีคลา้ยมอร์ฟีนเช่นเฮโรอีนเพธิดีน 
     5.2ประเภทบาบิทูเรทรวมทั้งยาท่ีออกฤทธ์ิท านองเดียวกนั เช่น เซโคบาบิตาลอะโมบาบิ
ตาลพาราดีไฮดเ์มโปรบาเมทไดอาซีแพมคลอไดอาซีพอกไซด์ 
     5.3ประเภทแอลกอฮอลเ์ช่นเหลา้เบียร์วสิก้ี 
     5.4ประเภทแอมเฟตามีนเช่นยาบา้และอนุพนัธ์ของยาบา้ 
     5.5ประเภทโคเคนเช่นโคเคนใบโคคา 
     5.6. ประเภทกญัชาเช่นใบกญัชายางกญัชา 
     5.7ประเภทคทัเช่นใบคทัใบกระท่อม 
     5.8ประเภทหลอนประสาทเช่นแอลเอสดี ดีเอม็ที เมสคาลีนเมล็ดมอร์น่ิงโกลล่ี ตน้ล าโพง
เห็ดเมาบางชนิด 
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     5.9ประเภทอ่ืนๆเป็นพวกไม่สามารถเขา้ประเภทใดไดเ้ช่นทินเนอร์เบนซินน ้ ายาลา้งเล็บ
ยาแกป้วดบุหร่ี 
 
ตัวอย่างสารเสพติดให้โทษชนิดต่างๆ 
 
 ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและสังคมต่อทุกประเทศทัว่โลกในลกัษณะเดียวกนั
เช่นปัญหาอาชญากรรมปัญหาการลกัขโมยปัญหาครอบครัวเป็นตน้แต่ชนิดของยาเสพติดท่ีเป็น
ตน้เหตุของปัญหานั้นแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศส าหรับประเทศไทยยาเสพติดท่ีแพร่ระบาด
อยา่งรุนแรงอยูใ่นปัจจุบนัมี6 ชนิดซ่ึงมีรายละเอียดรูปลกัษณะอาการของผูเ้สพและอนัตรายของยา
เสพติดแต่ละชนิดดังต่อไปน้ี(ท่ีมา: ดัดแปลงจาก กองพฒันาศักยภาพผูบ้ริโภค ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา : 2550) 

1.  ยาบ้า  
     ยาบา้เป็นยาท่ีมีฤทธ์ิกระตุน้ประสาทเป็นสารเคมีสังเคราะห์ท่ีมีช่ือว่าเมทแอมเฟตามีน

ยาบา้ท่ีลกัลอบจ าหน่ายกนัอยูใ่นปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นยาเม็ดสีส้มสีน ้ าตาลหรือสีเขียวดา้นหน่ึงของ
เม็ดยาจะมีสัญลกัษณ์เป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษ “wy” ส่วนอีกดา้นจะเป็นรอยขีดแบ่งคร่ึงเม็ดใน
ยาบา้ 1 เม็ดจะมีสารเมทแอมเฟตามีนประมาณ 25 – 30 มิลลิกรัมอาจเสพโดยการกินเผาไฟแลว้สูบ
ควนัหรือฉีดเขา้หลอดโลหิตด า 

    ยาบา้จะออกฤทธ์ิไปกระตุน้ระบบประสาทส่วนกลางอนัได้แก่สมองและไขสันหลัง
ส่งผลให้หัวใจเตน้เร็วข้ึนอตัราการหายใจถ่ีข้ึนความดนัโลหิตสูงข้ึนม่านตาขยายกวา้งข้ึนและไม่
รู้สึกหิวนอกจากนั้นผูใ้ชย้าจะมีเหง่ือออกมากปวดศีรษะตาพร่ามวัและนอนไม่หลบัถา้เสพยาเขา้ไป
ในปริมาณมากจะมีอาการหัวใจเตน้รัวผิดปกติเน้ือตวัสั่นเทาทรงตวัไม่ไดแ้ละส้ินสติถา้เสพเขา้ไป
ในปริมาณท่ีมากเกินกวา่ร่างกายจะทนรับไหวจะท าใหเ้กิดอาการหวัใจวายตาย 

    นอกจากน้ียาบา้ยงัท าให้เกิดอาการผิดปกติทางจิตและประสาทดว้ยโดยผูเ้สพยาบา้จะมี
อาการรู้สึกสับสนหงุดหงิดวติกกงัวลใจและนอนไม่หลบัอาการดงักล่าวจะรุนแรงมากยิ่งข้ึนเม่ือเสพ
ยามากข้ึนการเสพยาบ้าในปริมาณมากๆหรือเสพติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆจะท าให้ผูเ้สพ
กลายเป็นคนวิกลจริตโดยจะมีอาการเพอ้คลัง่มองเห็นภาพหลอนหูแวว่และหวาดระแวงหลงผิดว่า
คนอ่ืนจะมาท าร้ายซ่ึงเป็นเหตุใหผู้เ้สพยาบา้หนัไปท าร้ายผูอ่ื้นเสมอ 
 2.  เฮโรอนีและอนุพนัธ์ของฝ่ินชนิดอืน่ๆ 
                    เฮโรอีนเป็นยาเสพติดท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ทางเคมีท่ีท ามาจากมอร์ฟีนซ่ึงไดม้าจาก
ฝ่ินเฮโรอีนมีลกัษณะเป็นผงสีขาวมีรสขมจดัไม่มีกล่ินละลายน ้ าไดง่้ายเฮโรอีนสามารถเสพโดยการ
น าไปละลายน ้าแลว้ฉีดเขา้หลอดโลหิตด าหรือน าไปยดัใส่ในมวนบุหร่ีแลว้สูบหรือน าไปลนไฟแลว้
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สูดไอระเหยเขา้ปอดเฮโรอีนเป็นยาเสพติดท่ีร้ายแรงและติดง่ายท่ีสุดเม่ือเสพเฮโรอีนหรือยาเสพติดท่ี
เป็นอนุพนัธ์ของฝ่ินเช่นมอร์ฟีนเขา้ไปแลว้ผูเ้สพจะมีอาการเคลิบเคล้ิมมึนเมาลืมความทุกขใ์นจิตใจ
ไปชัว่ขณะเน่ืองจากเฮโรอีนและอนุพนัธ์ของฝ่ินชนิดอ่ืนๆมีฤทธ์ิกดระบบประสาทส่วนกลางผูเ้สพ
ยาพวกน้ีจึงมีอาการง่วงซึมม่านตาหร่ีลงเล็กน้อยตาแฉะในผูท่ี้เสพยาพวกน้ีคร้ังแรกอาจมีอาการ
คล่ืนไส้อาเจียนเกิดข้ึนไดเ้ฮโรอีนหรือยาท่ีเป็นอนุพนัธ์ของฝ่ินเป็นยาเสพติดท่ีมีฤทธ์ิรุนแรงหากเสพ
มากเกินไปจนร่างกายทนไม่ไหวการท างานของระบบการหายใจจะถูกกดท าให้หายใจแผว่และต้ืน
ผวิกายเยน็ช้ืนชกัสลบและเสียชีวติเน่ืองจากระบบการหายใจลม้เหลว 

      คนท่ีติดเฮโรอีนหรือยาชนิดอ่ืนท่ีเป็นอนุพนัธ์ของฝ่ินจะมีร่างกายซูบซีดผอมเหลืองมี
อาการอ่อนเปล้ียเพลียแรงอารมณ์เปล่ียนแปลงไดง่้ายเม่ือขาดยาจะมีอาการหงุดหงิดทุรนทุรายหาว
เหง่ือออกมากเบ่ืออาหารปวดกระดูกปวดกลา้มเน้ือปวดทอ้งทอ้งเดินอาเจียนชกัจนหมดสติและถา้
ร่างกายอ่อนแอก็อาจจะถึงขั้นท าใหเ้สียชีวติได ้

3.  โคเคน  
     โคเคนเป็นสารเคมีท่ีสกดัมาจากใบของตน้โคคาซ่ึงเป็นไมย้ืนตน้ท่ีเจริญงอกงามอยูบ่น

ภูเขาสูงในทวีปอเมริกาใตโ้คเคนเป็นยาเสพติดท่ีมีฤทธ์ิกระตุน้ประสาทอยา่งรุนแรงมีลกัษณะเป็น
ผงผลึกสีขาวนิยมเสพโดยการสูดผงยาเขา้โพรงจมูกมีอยูส่่วนนอ้ยท่ีเสพโดยน าโคเคนไปละลายน ้ า
แลว้ฉีดเขา้หลอดโลหิตด า 

    โคเคนท าใหเ้กิดความผดิปกติข้ึนกบัร่างกายไดภ้ายในเวลา 10 วินาทีอาการผิดปกติไดแ้ก่
ม่านตาขยายกวา้งข้ึนกว่าปกติความดนัโลหิตสูงข้ึนอย่างรวดเร็วหัวใจเตน้เร็วผิดปกติหายใจถ่ีและ
อุณหภูมิร่างกายเพิ่มข้ึนสูงกว่าปกติหากเสพโคเคนมากเกินไปจนร่างกายทนไม่ไหวผูเ้สพมกัจะ
เสียชีวติจากอาการหวัใจวายหรือระบบการหายใจลม้เหลว 

   นอกจากน้ีโคเคนยงัท าใหเ้กิดอาการผิดปกติทางจิตและประสาทดว้ยโดยโคเคนมีฤทธ์ิท า
ให้เกิดอาการเคลิบเคล้ิมมึนเมาเป็นระยะเวลาสั้นๆประมาณ 20 – 90 นาทีต่อจากนั้นจะตามดว้ย
อาการกระสับกระส่ายกงัวลใจอย่างรุนแรงร่างกายอ่อนล้าและจิตใจหดหู่หากเสพโคเคนเขา้ไป
มากๆหรือติดต่อกนัเป็นเวลานานผูเ้สพจะมีอาการเพอ้คลัง่หวาดระแวงกลวัคนอ่ืนจะมาท าร้ายมี
อาการประสาทหลอนทางกล่ินรสและสัมผสัอาการดงักล่าวจะค่อยๆลดระดบัความรุนแรงลงเม่ือ
หยดุเสพโคเคน 

4. ยาอ ี
    ยาอีเป็นสารสังเคราะห์ท่ีออกฤทธ์ิทั้งกระตุน้ประสาทและหลอนประสาทซ่ึงเด็กวยัรุ่น

นิยมใช้ในปัจจุบนัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งพวกเด็กวยัรุ่นท่ีชอบมัว่สุมกนัตามสถานบนัเทิงหรือสถานท่ี
ฟังเพลงและเตน้ร าท่ีๆมีการเปิดเพลงเสียงดงัทั้งน้ีเพราะผูท่ี้เสพยาอีจะชอบเสียงดงั 
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    ยาอีท่ีแพร่ระบาดในประเทศไทยจะมีลกัษณะเป็นเม็ดกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
ประมาณ 0.7 –0.8 เซนติเมตรความหนาของเม็ดยาประมาณ 0.4 – 0.5  เซนติเมตรสีของเม็ดยาจะ
เป็นสีอ่อนๆเช่นเขียวอ่อนเหลืองอ่อนฟ้าอ่อนเทาอ่อนหรือชมพูอ่อนไม่ค่อยพบเม็ดยาท่ีมีสีเขม้ๆ
สัญลกัษณ์ท่ีปรากฏบนเม็ดยาจะมีหลากหลายรูปแบบเช่นรูปนกผีเส้ือตวัการ์ตูนหวัใจดวงดาวดวง
จันทร์ดวงอาทิตย์หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นต้นซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ท่ีไม่เคยน ามาใช้เป็น
สัญลกัษณ์บนเม็ดของยารักษาโรคยาอีเสพดว้ยการกินเม่ือกินแลว้จะเกิดอาการผิดปกติทางร่างกาย
ไดแ้ก่หัวใจจะเตน้แรงและเร็วข้ึนความดนัโลหิตสูงข้ึนอตัราการหายใจถ่ีข้ึนอุณหภูมิของร่างกาย
สูงข้ึนเหมือนคนเป็นไขเ้หง่ือออกมากปวดศีรษะตาพร่ามวัและอาจถึงกบัเป็นลมหมดสติ 

    นอกจากน้ียาอียงัท าให้เกิดอาการประสาทหลอนข้ึนมาด้วยผูเ้สพจะมีความผิดปกติ
เก่ียวกบัการมองเห็นการไดย้นิและการสัมผสัชอบฟังเพลงเสียงดงัชอบดูแสงสีท่ีวบูวาบบาดตาและ
ชอบใหค้นมาสัมผสัเลา้โลมแต่เม่ือยาหมดฤทธ์ิลงผูเ้สพจะมีอาการวิตกกงัวลผสมกบัอาการซึมเศร้า
ยาอีมีฤทธ์ิท าลายเซลล์ประสาทสมองแม้จะกินเข้าไปเพียงเล็กน้อยผูท่ี้เสพยาอีจึงมักมีระดับ
สติปัญญาและผลการเรียนรู้ต ่ากวา่คนปกติทัว่ไป 

5. ยาแก้ไอผสมโคเดอนี  
   โคเดอีนเป็นสารประกอบจ าพวกอลัคาลอยด์ท่ีมีอยูใ่นฝ่ินประมาณร้อยละ 0.7 – 2.5 โดย

น ้ าหนกัซ่ึงเป็นปริมาณท่ีน้อยมากจนไม่สามารถผลิตเพื่อใชใ้นเชิงพาณิชยไ์ดปั้จจุบนัโคเดอีนท่ีใช้
ในทางการแพทยไ์ดจ้ากการสังเคราะห์จากฝ่ิน 

   โคเดอีนออกฤทธ์ิกดระบบประสาทส่วนกลางมีฤทธ์ิระงบัปวดและระงบัอาการไอโดย
ออกฤทธ์ิท่ีกา้นสมองซ่ึงท าหนา้ท่ีควบคุมอาการไอจึงนิยมใช้ผลิตเป็นยาแกไ้อแต่ยาแกไ้อผสมโค
เดอีนท่ีมีการน าไปใชใ้นทางท่ีผดิและแพร่ระบาดอยูใ่นปัจจุบนัไดแ้ก่ยาแกไ้อผสมโคเดอีนชนิดน ้า 

   วยัรุ่นนิยมเสพยาน ้าแกไ้อผสมโคเดอีนดว้ยการด่ืมโดยไม่ตอ้งเจือจางหรือด่ืมโดยผสมกบั
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ซ่ึงท าให้เกิดผลต่อร่างกายได้แก่ง่วงซึมคล่ืนไส้อาเจียนทอ้งผูกใจสั่นมี
อาการมึนงงหายใจและถ่ายปัสสาวะล าบากหากเป็นพิษโดยเฉียบพลนัอาจท าให้เกิดการชกัเพอ้คลัง่
ชีพจรเต้นช้าหัวใจเต้นเร็วไม่รู้สึกตวักล้ามเน้ืออ่อนแรงระบบการหมุนเวียนในร่างกายล้มเหลว
ระบบการหายใจเป็นอมัพาตเกิดภาวะหยดุการหายใจและตายได ้

   การใช้โคเดอีนในระยะยาวอาจท าให้เกิดอาการซึมเศร้าขาดสมาธิง่วงนอนและหลบัได้
ทอ้งผกูอย่างรุนแรงและท าให้มีปัญหาเก่ียวกบัสมรรถภาพทางเพศดว้ยและหากใชใ้นปริมาณท่ีสูง
จะท าใหเ้กิดอาการสั่นและชกัได ้

6.  กญัชา 
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     กญัชาเป็นพืชลม้ลุกส่วนท่ีน ามาใชเ้สพคือช่อดอกตวัเมียและใบท่ีติดมากบัช่อดอกโดย
น ามาตากหรืออบให้แห้งแลว้น าไปบดหรือหั่นเป็นฝอยหยาบๆแล้วจึงน าไปมวนสูบโดยผสมกบั
บุหร่ีหรืออาจจะสูบจากกลอ้งยาสูบหรือบอ้งกญัชา 

    กญัชาท าให้เกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจผลเสียท่ีเกิดข้ึนต่อร่างกายทนัทีได้แก่หัว
ใจเต้นเร็วผิดปกติตาแดงก ่าเน่ืองจากเส้นเลือดฝอยขยายตวัหรือแตกปากแห้งคอแห้งและอยาก
อาหารการสูบกญัชาจะส่งผลต่อระบบความจ าท าให้เกิดภาวะความจ าเส่ือมความเฉลียวฉลาดลดลง
การรับรู้เร่ืองระยะทางและเวลาผิดปกติความสามารถในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้มาธิเช่น
การขบัข่ียานพาหนะจะมีประสิทธิภาพลดลงแรงจูงใจและการใฝ่เรียนรู้ลดลงนอกจากนั้นการสูบ
กญัชามากๆอาจส่งผลใหเ้กิดอาการประสาทหลอนและวกิลจริตในการสูบกญัชา 

    ผูสู้บมกัจะเอาควนัท่ีเกิดจากการเผาไหมข้องกญัชาเขา้ไปในปอดแลว้พยายามกกัเอาควนั
ไวใ้นปอดใหน้านท่ีสุดก่อนจะผอ่นลมหายใจออกมาและเน่ืองจากในควนัของกญัชามีสารเคมีท่ีเป็น
พิษมากกวา่ควนับุหร่ีฉะนั้นผูท่ี้สูบกญัชาจึงมีความเส่ียงต่อการเป็นโรคถุงลมโป่งพองและมะเร็งสูง
กวา่ผูท่ี้สูบบุหร่ีและการสูบกญัชาเป็นประจ าจะท าใหเ้กิดการเสพติดทางจิตใจตอ้งเพิ่มปริมาณกญัชา
ท่ีสูบและความถ่ีในการสูบข้ึนเร่ือยๆ 
 
สารเสพติดในชีวติประจ าวนั 
 
 สมยัก่อนยาเสพติดทีแพร่ระบาดมากท่ีสุดในประเทศเราคือเฮโรอีน แต่ในปัจจุบนัน้ียา
เสพติดท่ีก าลงัแพร่ ระบาดมากท่ีสุดได้แก่ ยาบา้ ยาอี และสารระเหยก าลงัแพร่ระบาดเขา้สู่กลุ่ม
วยัรุ่นและสถาบนัการศึกษาอยา่งน่าเป็นห่วงยิง่ แต่ทั้งน้ีบุหร่ีและสุราหรือเหลา้ ยงัคงเป็นยาเสพติดท่ี
ถูกกฎหมายท่ีตอ้งสร้างความเขา้ใจในพิษภยัและผลจากการเสพรวมถึงสารเสพติดในเคร่ืองด่ืมต่างๆ 
เช่น ชา กาแฟ น ้ าอดัลม ท่ีมีส่วนผสมของคาเฟอีน ท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดงัตวัอย่างต่อไปน้ี
(ดดัแปลงจาก รัตนา บรรณธรรม:มปป) 
 

 1.  บุหร่ีและโรคทีเ่กดิจากบุหร่ี  
         การสูบบุหร่ี เป็นปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพอนามยัท่ีอาจบัน่ทอนและลดอายุของผูสู้บบุหร่ี

โดยเฉล่ียแลว้ 5-10 ปี 
      1.1 สารอนัตรายในบุหร่ี ควนับุหร่ีจะประกอบไปดว้ยสารเคมีท่ีมีอนัตรายต่อสุขภาพ
กายของคนเราประมาณ 4000 ชนิด ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได ้3 กลุ่ม คือ 

1.1.1  กลุ่มแรกไดแ้ก่ ทาร์ หรือ น ้ ามนัดิน หรือท่ีเห็นเป็นคราบบุหร่ี เป็นท่ีรวมของ
สารเคมีท่ีน่ากลวัท่ีสุดในกลุ่มของไฮโดรคาร์บอนจะรวมตวัเป็นเป็นสารท่ีมีความเหนียวติดอยู่กบั
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เน้ือปอด มีคุณสมบติัเป็นสารก่อมะเร็งโดยตวัของมนัเอง และยงัมีสารท่ีเร่งการเจริญเติบโตของ
มะเร็ง หากผูสู้บบุหร่ีนั้นมีมะเร็งอยูใ่นร่างกายแลว้ยิง่จะท าใหเ้ซลลม์ะเร็งเจริญเติบโตรวดเร็ว ลุกลาม 

1.1.2  กลุ่มท่ีสอง ไดแ้ก่ นิโคติน ซ่ึงจดัเป็นสารท่ีมีการกระตุน้สมองและประสาท
ส่วนกลางไดใ้นระยะแรก แต่ระยะต่อมาจะมีฤทธ์ิกดระบบประสาท นอกจากน้ียงัท าให้เส้นเลือดหด
ตวั มีผลท าใหค้วามดนัโลหิตสูงข้ึน กระตุน้หวัใจให้เตน้เร็วข้ึนดว้ย นิโคตินน่ีเองท่ีมีส่วนท าให้คนท่ี
สูบบุหร่ีอยากสูบอยูเ่ร่ือย ๆ 

1.1.3  กลุ่มท่ีสาม ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซ่ึงมีความเขม้ขน้สูงในควนั
บุหร่ีจะไปขดัขวางการรับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง  ท าให้ไขมนัพอกพูนตามผนงัเส้นเลือดมาก
ข้ึน ท าใหเ้ส้นเลือดตีบ สายตาเส่ือม ลดประสิทธิภาพในการตดัสินใจและลดการตอบสนองต่อเสียง 
ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อคนขบัรถ นกับิน และ ลดสมรรถภาพของนกักีฬาดว้ย 
     1.2  โรคต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี 
      1.2.1  โรคมะเร็งปอดเกิดจากสารมีพิษในบุหร่ี คือ “ทาร์” อตัราการตายด้วย
โรคมะเร็งปอดในผูสู้บบุหร่ีเม่ือเปรียบเทียบกบัผูไ้ม่สูบบุหร่ี มีอตัราส่วนสูงกวา่ถึง 10 : 1 หากแพทย์
ตรวจพบเช้ือในระยะแรก และไดรั้บการผ่าตดัเอากอ้นมะเร็งออกไดห้มดจะยงัมีโอกาสหายขาดได ้
แต่ผูป่้วยส่วนใหญ่เม่ือมาพบแพทย ์และวนิิจฉยัได ้ระยะท าการรักษาหรือผา่ตดัใหห้ายขาดได ้ 

1.2.2  โรคหัวใจ และหลอดเลือดเกิดจากสารนิโคตินในบุหร่ี ซ่ึงเป็นสารท่ีมีพิษ 
และอนัตรายท าให้หวัใจ หลอดเลือด กระเพาะอาหาร ล าไส้ และระบบประสาทท างานผิดปกติ ท า
ใหค้วามดนัเลือดเพิ่มข้ึน หวัใจเตน้เร็วข้ึน เกิดการระคายเคืองต่อกลา้มเน้ือหวัใจ และเกิดภาวะหลอด
เลือดทัว่ไปหดตวั อตัราการเป็นโรคหวัใจขาดเลือดในชายท่ีสูบบุหร่ีจะมีมากกวา่ในชายท่ีไม่สูงบุหร่ี
ประมาณร้อยละ 60-70 และในหญิงท่ีสูบบุหร่ีซ่ึงรับประทานยาคุมก าเนิดดว้ยจะมีโอกาสเป็นโรคน้ี
มากวา่หญิงท่ีไม่สูบบุหร่ี และไม่รับประทานยาคุมก าเนิดถึง 10 เท่า นอกจากน้ีการสูบบุหร่ียงัท าให้
เกิดหลอดเลือดในสมองอุดตนัเป็นอมัพาต หลอดเลือดตามแขนขาอุดตนัเป็นแผลตามผิวหนงัจาก
การขาดเลือด และมีการสะสมของไขมนัตามผนงัของหลอดเลือดขนาดกลาง และใหญ่ 

  1.2.3  โรคหลอดลมอกัเสบเร้ือรัง และถุงลมโป่งพองเป็นโรคท่ีพบบ่อยมากใน
ผูช้ายมากว่าผูห้ญิง และสาเหตุส าคญัท่ีสุดของการเกิดโรคน้ีก็คือ การสูบบุหร่ี ผูป่้วยจะมีอาการไอ
เร้ือรัง มีเสมหะ เหน่ือยง่าย เม่ือเป็นแลว้ไม่มีทางท่ีแพทยจ์ะรักษาให้หายขาดได ้เม่ือเป็นมากข้ึนจะ
ท าอะไรไม่ไหว แมจ้ะอาบน ้าหรือหวผีมก็เหน่ือยตอ้งดมออกซิเจนรอความตายอยา่งทรมานในระยะ
สุดทา้ย ถา้เลิกสูบบุหร่ีไดอ้าจท าใหอ้าการดีข้ึนแต่ไม่หายขาด 

1.2.4  โรคแผลในกระเพาะอาหารในปัจจุบนัพบวา่มีผูท่ี้เป็นโรคแผลในกระเพาะ
อาหารมากข้ึนเป็น 2 เท่า ในพวกท่ีสูบบุหร่ี เพราะการสูบบุหร่ีท าให้มีภาวะไม่สมดุลในการหลัง่ของ
กรดในกระเพาะ  
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1.2.5  ผลร้ายต่อเด็กในครรภ ์และทารกมารดาท่ีสูบบุหร่ีระหวา่งตั้งครรภมี์ผลต่อ
เด็กทารกคือ    
           1) ทารกเล็กกวา่ปกติ และน ้าหนกัตวัเด็กเม่ือแรกเกิดต ่ากวา่เด็กท่ีมารดาไม่สูบ
บุหร่ี   
          2) ระยะเวลาการตั้งครรภ์สั้ นลง มีผลท าให้เด็กคลอดก่อนก าหนด และมี
โอกาสเสียชีวติไดม้าก  

        3) อตัราการแทง้สูงข้ึน และค่อนขา้งจะเรียนรู้ชา้กวา่ปกติ  
          4) โอกาสท่ีจะเกิดโรคแทรกซอ้นระหวา่งตั้งครรภ ์และคลอดบุตรเพิ่มข้ึน  
                        5) มีความพิการแต่ก าเนิด  
                    6) การหลั่งน ้ านมจะลดคุณภาพของน ้ านม โดยมีสารเคมีซ่ึงไม่จ  าเป็นท่ี
ตอ้งการไปสู่เด็ก   

            การท่ีคนเราหายใจเอาควนับุหร่ี หรือสูดควนับุหร่ีในส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการสูบบุหร่ี ไม่
วา่จะเป็นท่ีบา้น ท่ีท างาน ร้านอาหาร หรือท่ีใดก็ตาม เราเรียกวา่ผูสู้บบุหร่ีมือสอง การหายใจเอาควนั
บุหร่ีท่ีผูอ่ื้นสูบเขา้สู่ปอด ควนับุหร่ีท่ีล่องลอยอยูน่ั้น จะประกอบดว้ยควนับุหร่ีท่ีผูสู้บบุหร่ีพ่นออกมา 
และควนัท่ีลอยจากปลายมวนบุหร่ีท่ีอยูร่ะหวา่งการสูบ โดยควนับุหร่ีท่ีพ่นจากปากผูสู้บจะมีสารพิษ
น้อยลง เน่ืองจากปอดของผูสู้บได้ดูดซับสารพิษบางส่วนไวแ้ลว้ ขณะท่ีควนัท่ีลอยจากปลายมวน
บุหร่ีขณะท่ีไม่ไดสู้บ มีความเขม้ขน้ของสารพิษสูงกวา่และมีขนาดเล็กกวา่ควนัท่ีถูกพ่นออกจากปาก
ผูสู้บ จึงสามารถผา่นลงไปในปอดไดลึ้กกวา่ 

        จากการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ เลือด และน ้ าลาย สามารถพิสูจน์ไดว้่า การหายใจเอา
ควนับุหร่ีในอากาศรอบตวัโดยไม่ไดสู้บบุหร่ีท าให้รับสารพิษจากควนับุหร่ีเขา้สู้ร่างกายได ้

 
        1.3  การเลิกบุหร่ี ควรปฏิบติัดงัน้ีตดัสินใจใหแ้น่วแน่คือ “ควรงดทนัที มิใช่ลด”  

              1.3.1  พยายามท าจิตใจใหแ้จ่มใสไม่เครียด  
          1.3.2  พยายามนึกถึงผลเสียหรือโทษของบุหร่ี1.3.3  ยดึมัน่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีนบัถือ 

เพื่อเป็นส่ิงช่วยเสริมก าลงัใจ  
       1.4  ขอ้แนะน าในระหวา่งการเลิกสูบบุหร่ี 
               1.4.1  ด่ืมน ้าเปล่าวนัละ8-10 แกว้ ควรด่ืมน ้ามาก ๆ จะช่วยก าจดันิโคตินออกจาก
ร่างกาย  
               1.4.2  งดน ้าชา กาแฟ และเคร่ืองด่ืมท่ีมี “คาเฟอีน” ตลอดจนเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอลทุ์กชนิด   
                1.4.3  ถา้รู้สึกง่วงควรอาบน ้า หรือใชผ้า้ชุบน ้าเยน็เช็ดหนา้ จะท าใหรู้้สึกสดช่ืน   
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                   1.4.4  อยา่รับประทานอาหารใหอ่ิ้มจนเกินไปในระยะแรกของการเลิกสูบบุหร่ี 
หลีกเล่ียงอาหารท่ีมีรสจดั  
                1.4.5  รับประทานผกั และผลไมใ้หม้ากข้ึน แทนอาหารท่ีรับประทานอยูเ่ป็น
ประจ า     
                    1.4.6  ออกก าลงักายใหเ้พียงพอ  
 2.  แอลกอฮอล์และโรคทีเ่กดิจากการดื่มแอลกอฮอล์ 
      ปัญหาของวยัรุ่นในการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ผสม ไม่วา่จะเป็นเหลา้ เบียร์ ไวน์ มี
มากข้ึนเร่ือยๆ ในทุกประเทศ เพราะวยัรุ่นเป็นวยัท่ีชอบทดสอบส่ิงต่างๆ โดยเฉพาะวยัรุ่นใน
ครอบครัวท่ีมีปัญหา และในปัจจุบนัมีแนวโน้มท่ีจะเกิดปัญหาข้ึน ในวยัท่ีอายุน้อยลงเร่ือยๆ จาก
สถิติของประเทศสหรัฐอเมริกา อายเุฉล่ียท่ีเด็กวยัรุ่นเร่ิมด่ืมเหลา้ เบียร์ หรือไวน์คืออายุ 12 ปี และใน
แต่ละปี จะมีวยัรุ่นจ านวน 4 ลา้น 6 แสนคน อายรุะหวา่ง 14-17 ปี มีปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืม เช่น 
การเรียนตกต ่าลง มีปัญหากบัผูป้กครอง และมีความประพฤติส่อไปในทางการเกิดอาชญากรรม จน
บางคนถึงขนาดถูกจบักุมด าเนินคดี 

   ผูท่ี้ยิง่เร่ิมด่ืมตั้งแต่อายนุอ้ยๆ เท่าใด ผูน้ั้นมีโอกาสมีปัญหามากเท่านั้น และมีแนวโนม้ท่ีจะ
ติดยาเสพติดร่วมด้วยเสมอ โดยเฉพาะเด็กในวยัน้ี จะอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นการยากท่ีจะหยุดได ้    
ถา้หากยงัอยูใ่นแวดวงส่ิงแวดลอ้มเดิม นอกจากน้ีตามสถิติของการเกิดอุบติัเหตุทางรถยนตท่ี์เกิดใน
หมู่วยัรุ่นพบวา่ มากกวา่ 50 เปอร์เซ็นต ์วยัรุ่นเหล่านั้นมีประวติัการด่ืมสุราก่อนเกิดอุบติัเหตุ รวมทั้ง
วยัรุ่นท่ีประสบอุบติัเหตุตกจากท่ีสูง จมน ้ าตาย ลว้นแลว้แต่เก่ียวขอ้งกบัการด่ืมเหลา้ด่ืมเบียร์ทั้งส้ิน
พ่อแม่หรือผูป้กครอง ต้องเป็นตวัอย่างท่ีดีของหมู่วยัรุ่น ไม่ควรปล่อยให้วยัรุ่นทดลองด่ืมเหล้า        
ด่ืมเบียร์ ตามใจ อยา่วยัรุ่นคงจะเบ่ือและเลิกไปเอง พอ่แม่และผูป้กครองควรใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบั
บุตรหลานของตนเอง เก่ียวกบัขอ้เท็จจริงของเหลา้ เบียร์ และไวน์ ว่ามีผลอย่างไรต่อร่างกายและ
จิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด่ืมสุรากบัการขบัข่ีรถยนต์ท่ีมีสถิติอุบติัเหตุค่อนขา้งสูง รวมทั้งการ    
หนัเหไปเสพยาเสพติดอีกดว้ย  
      2.1 ปริมาณแอลกอฮอล์ในเคร่ืองด่ืม  แอลกอฮอล์ท่ีใช้ส าหรับด่ืมจะเป็นชนิด 
เอทิลแอลกอฮอล์ หรือเรียกว่า เอทธานอล โดยมีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 50 เปอร์เซนต์ โดย
ปริมาตร การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ผสม ท่านควรจะทราบปริมาณแอลกอฮอล์ท่ีผสมอยู่ใน
เคร่ืองด่ืมแต่ละประเภท ดงัน้ี 

       2.1.1 ประเภท วิสก้ี วอทก้า บร่ันดี และเหล้าทั้งหลาย จะมีปริมาณแอลกอฮอล์
ประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต ์โดยปริมาตร  

       2.1.2  ประเภทไวน์ โดยทัว่ไปจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ ประมาณ 12-15 เปอร์เซ็นต์
โดยปริมาตร และไม่ข้ึนกบัรสชาดของไวน์  
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       2.1.3  ประเภทไวน์คูลเล่อร์ แมว้า่จะมีรสชาดค่อนไปทางน ้ าอดัลม ไวน์คูลเล่อร์ จะ
มีปริมาณแอลกอฮอลป์ระมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต ์โดยปริมาตร  

       2.1.4  ประเภทเบียร์ไลท้เ์บียร์ในต่างประเทศ จะมีปริมาณ แอลกอฮอล์ประมาณ 3.5 
เปอร์เซ็นต์ ต ่ากว่าเบียร์ทัว่ๆไปท่ีมีแอลกอฮอล์ 5 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับเบียร์ในประเทศไทย จะมี
ประมาณแอลกอฮอลอ์ยูท่ี่ 10-12 เปอร์เซ็นต ์โดยปริมาตร  

2.2 ปริมาณของการด่ืมและผลกระทบท่ีเกิดกบัแต่ละบุคคล การด่ืมและผลท่ีเกิดในแต่
ละคนข้ึนกับอตัราการดูดซึมแอลกอฮอล์เข้าสู่กระแสเลือดในคนแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป       
ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี      

        2.2.1  รูปร่างของผูท่ี้ด่ืม ผูท่ี้รูปร่างสูงใหญ่ยอ่มมีปริมาณของเลือดมากกวา่คนตวั
เล็ก ปริมาณของแอลกอฮอลใ์นเลือดอาจข้ึนชา้ๆ เช่นเดียวกบัการขบัถ่ายอาจตอ้งใชเ้วลามากกวา่คน
ตวัเล็ก   

        2.2.2  การรับประทานอาหารระหวา่งการด่ืม ผูท่ี้มีอาหารอยูใ่นกระเพาะหรือล าไส้    
จะมีผลท าใหก้ารดูดซึมของแอลกอฮอลเ์ขา้สู่กระแสเลือดชา้ลงกวา่ผูท่ี้ทอ้งวา่ง   

        2.2.3  ความเร็วของการด่ืม รวมทั้งชนิดของเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์นั้นๆ ดว้ย          
ถา้ท่านด่ืมดว้ยความรวดเร็ว หรือด่ืมสุราอย่างเดียว เขา้ไป ปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดก็จะ
ข้ึนสูงอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขณะท่ีกระเพาะอาหารวา่ง    

       2.2.4  ปริมาณของแอลกอฮอล์อาจตอ้งการเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ในรายท่ีด่ืมเป็นประจ า 
เพราะร่างกายคุน้เคย บางท่านอาจมีระดบัแอลกอฮอล์ในเลือดสูงมาก ถา้เป็นในคนทัว่ๆไป อาจจะ
เมาเหล้าอย่างหนักไปแล้ว แต่ผูท่ี้ด่ืมเป็นประจ าอาจจะยงัพูดรู้เร่ืองดี แต่ผลเสียก็คือระดับของ
แอลกอฮอลท่ี์มาก จะมีผลร้ายต่อตบั สมอง และอวยัวะอ่ืนๆ มากกวา่ปกติ   

       2.2.5 ในสุภาพสตรี มีความแตกต่างของระบบน ้ ายอ่ยในกระเพาะอาหารของผูห้ญิง
และผูช้าย และเน่ืองจากผูห้ญิงมีเซลล์ไขมนัมากกว่าผูช้าย และเซลล์ไขมนัไม่สามารถดูดซึม
แอลกอฮอลไ์ด ้ท าใหก้ารด่ืมเหลา้ขนาดเท่ากนั ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดของผูห้ญิงจะสูงกวา่  

ขอ้ควรระวงั : แมว้า่การด่ืมในปริมาณน้อยจะมีอนัตรายไม่มากต่อสุขภาพของท่านก็ตาม 
แต่ส่วนใหญ่ผูท่ี้ด่ืมในปริมาณนอ้ยตั้งแต่เร่ิมแรกและด่ืมเป็นประจ า จะค่อย ๆ เพิ่มปริมาณด่ืมมาก
ข้ึนเร่ือยๆ จนท าใหมี้ปัญหาต่อสุขภาพไดใ้นท่ีสุด 

2.3  โรคและอนัตรายท่ีเกิดจากการด่ืมแอลกอฮอล ์
        2.3.1 สุรากบัอุบติัเหตุหากตอ้งไปร่วมงานเล้ียงสังสรรค ์ท่ีมีการด่ืมสุรา เบียร์ หรือ

ไวน์ในงานนั้น ๆ วิธีท่ีปลอดภยัท่ีสุด ถ้าเป็นผูท่ี้ด่ืมด้วยก็คือ การอาศยักลบับา้นกบัเพื่อนท่ีไม่ด่ืม 
หรืออาจจะกลบัโดยรถแท็กซ่ีก็ได ้เพราะจากสถิติของอุบติัเหตุทางรถยนตห์รือจกัรยานยนต ์พบวา่
มากกวา่ 80 เปอร์เซ็นตมี์ความเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ผสมอยูด่ว้ยเสมอ ๆ ท า
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ให้เกิดโศกนาฏกรรมบ่อย ๆ การเสียชีวิตก่อนวยัอนัสมควร และบางคนอาจพิการตลอดชีวิตตั้งแต่
อายไุดไ้ม่มาก 

             2.3.2 โรคพิษสุราเร้ือรังปัจจุบนัโรคพิษสุราเร้ือรังเป็นปัญหาของสังคมมากข้ึน
เร่ือยๆ ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะสังคมมีการเปล่ียนแปลงไป การใช้ชีวิตท่ีตอ้งอาศยัการด่ืมเหล้า เบียร์
หรือไวน์เพื่อการสังคม เพื่อสนุกสนานร่ืนเริง เพื่อการเฉลิมฉลองในทุกโอกาส จนอาจกล่าวไดว้่า 
วฒันธรรมการใชชี้วติของมนุษยน่ี์เอง ท่ีท าใหเ้กิดปัญหาโรคพิษสุราเร้ือรัง 

        ส าหรับอาการเร่ิมแรกของผูท่ี้มีปัญหาโรคพิษสุราเร้ือรัง ไดแ้ก่ การด่ืมท่ีมาก
ข้ึนเร่ือย ๆ ถ่ีข้ึนเร่ือย ๆ จนกระทัง่เป็นการด่ืมทุกวนั โดยส่วนใหญ่จะอา้งถึงเพื่อการสังคม เพื่อเป็น
การคลายความเครียดของการท างาน และเร่ืองส่วนตวัต่าง ๆ ขอ้สังเกตของผูท่ี้ติดสุรา เม่ือต่ืนนอน
มกัจะจ าเหตุการณ์ในคืนก่อนไม่ค่อยได ้ต่อมาอาจจะตอ้งน าสุราแอบไวต้ามท่ีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นท่ี
ท างาน ในบา้น คนเหล่าน้ีมกัจะอายท่ีคนรู้ว่าตนเองติดสุรา บางคร้ังอาจโมโหฉุนเฉียวง่าย ถา้มีคน
กล่าวถึงการติดสุราของตนเอง และมกัชอบปฏิเสธเสมอ ๆ ว่าตนเองไม่ไดติ้ดสุรา คนเหล่าน้ีมกัมี
ความกลวัและหวาดระแวงอย่างไม่มีเหตุผล ความจ าและสมรรถภาพในการท างานจะลดลงเร่ือย ๆ
หนา้ตาอาจจะแดงหรือหมองคล ้า มีจ  ้าเขียวช ้าตามร่างกาย เสียงแหบแห้ง มือสั่น และมกัมีอาการของ
กระเพาะอาหารอกัเสบเร้ือรัง 

     โรคพิษสุราเร้ือรังพบได้มากในผูช้าย จากสถิติของสหรัฐอเมริกาพบในผูช้าย
ประมาณ 9 % พบในผูห้ญิงประมาณ 4 % อายุส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 35-55 ปี ส่วนใหญ่ไม่เช่ือวา่เป็น
ปัญหาของกรรมพนัธ์ุ แต่ครอบครัวไดท่ีพ่อแม่มีปัญหาโรคพิษสุราเร้ือรัง ลูกหลานมีแนวโน้มท่ีจะ
เกิดสูงกวา่ครองครัวอ่ืน ซ่ึงเช่ือวา่เกิดจากสภาวะแวดลอ้มมากกวา่ 

     ปัญหาแทรกซ้อนของโรคพิษสุราเร้ือรังเกิดข้ึนได้กบัอวยัวะอ่ืน ๆ ในร่างกาย
เกือบทุกระบบ เช่น ท าให้เกิดโรคตบัแข็งประมาณ 20 % ท าให้เกิดตบัอกัเสบไดง่้าย ท าให้เกิดโรค
เก่ียวกับกระเพาะอาหาร โรคหัวใจ และโรคทางสมองได้ง่าย เน่ืองจากคนเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะมี
ปัญหาเร่ืองขาดสารอาหารดว้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่วติามิน บี 

       2.3.3  โรคตบัแข็งตบัแข็ง เป็นโรคเร้ือรังท่ีเกิดข้ึนกับเซลล์ของตบั ท าให้การท า
หนา้ท่ีของตบัลดนอ้ยลงเร่ือย ๆ เพราะจ านวนเซลล์ของตบัจะนอ้ยลง และถูกแทนท่ีดว้ยเน้ือเยื่อท่ีมี
ลกัษณะเหมือนแผลเป็น ซ่ึงไม่สามารถท าหน้าท่ีเหมือนเซลล์ตบัปกติได้ นับเป็นส่วนหน่ึงของ
ระบบทางเดินอาหารร่วมกบัถุงน ้าดีและตบัอ่อน มีหนา้ท่ีส าคญั ๆ ต่อร่างกายหลายประการ เช่น การ
ปรับระดบัส่วนประกอบท่ีส าคญัของเลือด มีส่วนในการผลิตน ้าดี เพื่อการยอ่ยอาหารประเภทไขมนั 
การท าลายสารพิษบางอยา่งท่ีเขา้สู่ร่างกายโดยเฉพาะแอลกอฮอล ์

     สาเหตุส่วนใหญ่ท่ีท าให้เกิดโรคตบัแข็ง ได้แก่ โรคพิษสุราเร้ือรัง โรคตบั
อกัเสบ โรคขาดอาหาร พยาธิในตบั สารเคมีหรือยาบางอยา่ง และภาวะหวัใจลม้เหลวจากการคัง่ของ
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เลือด ส าหรับอาการเร่ิมแรกอาจมีเล็กนอ้ย ถา้ร่างกายสามารถปรับสภาพการท างานได ้ต่อมาจะท า
ให้เกิดเบ่ืออาหาร น ้ าหนักลดลง คล่ืนไส้อาเจียน มีความรู้สึกหดหู่ ไม่กระตือรือร้น อ่อนเพลีย 
อาหารไม่ยอ่ย มีอาการทอ้งอืดแน่น และตามร่างกายทัว่ไปจะมีเลือดออกง่าย ท าใหมี้รอยเขียวช ้ าเป็น
จ ้าๆ ผวิหนงับริเวณใบหนา้ หนา้อกและแขน จะเห็นเส้นเลือดเล็กๆ เป็นคลา้ยใยแมงมุม เม่ือมีอาการ
มากข้ึนจะพบวา่มีตาเหลือง ตวัเหลือง ผูช้ายจะมีการเส่ือมสมรรถภาพทางเพศ ผูห้ญิงอาจพบวา่ไม่มี
ประจ าเดือนมา อาจมีบวมบริเวณขาและทอ้ง ความจ าเส่ือม มือสั่น ความจ าอาจสับสน ซึมลง หาก
ตบัเสียหนา้ท่ีมาก ๆ อาจท าใหเ้กิดตบัวาย มีอาการหมดสติและมีโอกาสเส่ียงต่อการเสียชีวิตจากการ
เสียเลือด เพราะเส้นเลือดด าของหลอดอาหารท่ีขยายใหญ่ข้ึน และแตกไดง่้าย 

3.  คาเฟอนีและโรคทีเ่กดิจากคาเฟอนี 
    คาเฟอีนเป็นสารท่ีเราคุ้นเคยว่าอยู่ในกาแฟแต่แท้จริงแล้วคาเฟอีนเป็นสารท่ีพบได้ใน

อาหารและเคร่ืองด่ืมหลายชนิดเช่นชาน ้าอดัลมรสโคลาเคร่ืองด่ืมชูก าลงัชอกโกแลตท่ีผลิตจากโกโก้
ซ่ึงในเคร่ืองด่ืมแต่ละชนิดจะมีปริมาณคาเฟอีนแตกต่างกนัจึงขอยกตวัอยา่งปริมาณคาเฟอีนท่ีมีใน
เคร่ืองด่ืมท่ีจ าหน่ายทัว่ไปในทอ้งตลาดปัจจุบนัดงัน้ี 

  
 

ตารางที ่8.1 ปริมาณคาเฟอีนในเคร่ืองด่ืมแต่ละชนิด  
 

เคร่ืองดื่ม 
 ( ปริมาณ 250 มิลลลิติรหรือ 1 ถ้วย )  

ปริมาณคาเฟอนี ( มิลลกิรัม )  

เอสเพรสโซ 250 - 417  
กาแฟพร่องคาเฟอีน 3 - 5  

ชาด า 40 - 70 
ชาเขียว 25 - 40 

 
       3.1  การออกฤทธ์ิของคาเฟอีน ด่ืมเคร่ืองด่ืมชากาแฟแลว้รู้สึกกระปร้ีกระเปร่าน่ีเป็น

เพราะสารคาเฟอีนท่ีมีอยูใ่นเคร่ืองด่ืมเหล่าน้ีมีฤทธ์ิกระตุน้การท างานของระบบประสาทส่วนกลาง
คาเฟอีนเป็นสารท่ีมีโครงสร้างคลา้ยกบัสารส่ือประสาทในสมองท่ีช่ืออะดีโนซีน (Adenosine) เม่ือ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีคาเฟอีนร่างกายจะดูดซึมคาเฟอีนจากทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือดภายใน         
45 นาทีและคาเฟอีนจะสามารถผา่นเยือ่หุม้สมอง (Blood Brain Barrier) ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

               จากการท่ีคาเฟอีนมีโครงสร้างคลา้ยกบัอะดีโนซีนดงันั้นคาเฟอีนจะสามารถจบั
กบัตวัรับ  อะดีโนซีน (Adenosine Receptor) ท าให้อะดีโนซีนไม่สามารถจบักบัตวัรับไดค้าเฟอีนท่ี
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ยบัย ั้งการท างานของอะดีโนซีนมีผลท าให้ปริมาณสารส่ือประสาทโดปามีน (Dopamine) มีการ
ท างานเพิ่มข้ึนท าให้สมองต่ืนตวัและมีสารซีโรโทนิน (Serotonin) เพิ่มข้ึนท าให้รู้สึกพึงพอใจและมี
ความสุขดงันั้นการท่ีผูบ้ริโภคนิยมด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีคาเฟอีนเน่ืองจากคาเฟอีนจะเสริมท าให้เกิดความ
สบายใจซ่ึงเป็นกลไกท่ีเกิดข้ึนในสมองของผูด่ื้มนัน่เอง 

              ผูท่ี้ประสบปัญหานอนไม่หลบัมกัไดรั้บค าแนะน าใหห้ลีกเล่ียงการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมี
คาเฟอีนเน่ืองจากคาเฟอีนจะมีผลให้ผูท่ี้ด่ืมคาเฟอีนเป็นคร้ังคราวนอนไม่หลบัซ่ึงแตกต่างกบัผูท่ี้ด่ืม
คาเฟอีนเป็นประจ าจนอาจเกิดภาวะด้ือต่อคาเฟอีนจะพบว่าคาเฟอีนไม่มีผลต่อการนอนอย่างไรก็
ตามการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณคาเฟอีนขนาดสูงจะมีผลรบกวนการนอนดงันั้นควรหลีกเล่ียงการ
ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีคาเฟอีนอยา่งนอ้ย 4-6 ชัว่โมงก่อนเขา้นอน 

               นอกจากน้ีคาเฟอีนยงัมีผลต่อร่างกายคือท าให้เกิดอาการหงุดหงิดวิตกกังวล
คาเฟอีนในขนาดสูงมกัท าให้เกิดอาการต่างๆไดแ้ก่ปัสสาวะบ่อยปวดศีรษะใจสั่นปวดทอ้งทอ้งเสีย
อาการท่ีพบได้น้อยได้แก่การมองเห็นจุดของตาหูแว่วรู้สึกว่าหายใจไม่ออกน้ิวมือและน้ิวเท้ามี
อาการชาเหง่ือออกมากกวา่ปกตินอกจากน้ีคาเฟอีนยงัเร่งใหเ้กิดอาการแพนิค (Panic) 

        3.2   ภาวะติดคาเฟอีน (Caffeine Dependence) คนท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีคาเฟอีนเป็น
ประจ าและสงสัยว่าตนเองติดคาเฟอีนหรือไม่สามารถดูได้จากเกณฑ์ DSM-IV-TR ซ่ึงผูท่ี้ติด
คาเฟอีนจะมีอาการตามเกณฑอ์ยา่งนอ้ย 3 ใน 4 อยา่งของอาการเหล่าน้ีคือ 

               3.2.1  ภาวะด้ือคาเฟอีน (caffeine tolerance)  
               3.2.2  ภาวะถอนคาเฟอีน (caffeine withdrawal)  
               3.2.3  มีความตอ้งการด่ืมคาเฟอีนตลอดหรือไม่สามารถลดปริมาณการด่ืมได ้
               3.2.4  มีการใชค้าเฟอีนอยูถึ่งแมว้า่จะมีผลขา้งเคียงต่อร่างกายหรือจิตใจ 
               3.2.5  ภาวะด้ือคาเฟอีน 
              สังเกตจากปริมาณการด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีคาเฟอีนจะพบวา่มีการเพิ่มปริมาณการด่ืมท่ี

มากข้ึนทั้งน้ีเน่ืองจากสมองของผูท่ี้ได้รับคาเฟอีนจะมีการตอบสนองต่อคาเฟอีนโดยเพิ่มจ านวน
ตวัรับอะดีโนซีนท าใหฤ้ทธ์ิของคาเฟอีนลดลงท าใหต้อ้งเพิ่มปริมาณการด่ืมมากข้ึนเพื่อให้ไดฤ้ทธ์ิใน
การกระตุน้ระบบประสาทหรือเกิดความสบายใจดงัเดิมซ่ึงเป็นภาวะด้ือคาเฟอีน 

3.3  ภาวะถอนคาเฟอีน เกิดจากการท่ีด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีคาเฟอีนเป็นประจ าและเม่ือหยุด
ด่ืมคาเฟอีนทันทีจะเกิดอาการปวดศีรษะง่วงนอนอ่อนเพลียหาวมากกว่าปกติคล่ืนไส้อาเจียน
ตอ้งการด่ืมมากกวา่ปกติซ่ึงอาการเหล่าน้ีเป็นผลจากร่างกายตอบสนองต่ออะดรีโนซีนท่ีมากเกินไป
และปริมาณสารโดปามีนและสารซีโรโทนินท่ีลดลงทนัทีท าให้ไม่มีสมาธิอาการเหล่าน้ีเป็นภาวะ
ถอนคาเฟอีน 
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                ผูท่ี้ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีคาเฟอีนเป็นประจ าเม่ือหยุดการไดรั้บคาเฟอีนภายใน  12-24 
ชัว่โมงจะเกิดอาการถอนคาเฟอีนซ่ึงอาการถอนคาเฟอีนจะรุนแรงสูงสุดใน 20-51 ชัว่โมงและมี
ระยะเวลาเกิดอาการถอนคาเฟอีนประมาณ 2-9 วนัความรุนแรงของอาการถอนคาเฟอีนนั้นจะข้ึนกบั
ปริมาณคาเฟอีนท่ีไดรั้บในแต่ละวนัโดยปริมาณคาเฟอีนท่ีต ่าท่ีสุดท่ีท าให้เกิดอาการถอนคาเฟอีนคือ
ไดรั้บคาเฟอีน 100 มิลลิกรัมเป็นประจ าในแต่ละวนัเม่ือผูท่ี้มีอาการถอนคาเฟอีนไดรั้บคาเฟอีน
อาการจะบรรเทาลงภายใน 30-60 นาทีซ่ึงเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุดในการรักษาอาการถอนคาเฟอีนในปัจจุบนั 

        3.4   ภาวะพิษจากคาเฟอีน (Caffeine Toxicity) ภาวะพิษท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการไดรั้บ
คาเฟอีนปริมาณค่อนขา้งมากคือมากกวา่ 400 มิลลิกรัมซ่ึงจะมีผลกระตุน้ระบบประสาทส่วนกลาง
มากเกินไปท าให้เกิดอาการกระสับกระส่ายนอนไม่หลบัพูดสับสนหน้าแดงปัสสาวะมากผิดปกติ
ปวดทอ้งหวัใจเตน้แรงและอาจเสียชีวิตหากไดรั้บคาเฟอีนขนาด  150-200 มิลลิกรัมต่อน ้ าหนกัตวั 1 
กิโลกรัมซ่ึงใหก้ารรักษาตามอาการถา้มีอาการมากอาจพิจารณาใหก้ารลา้งทอ้งหรือฟอกเลือด 

3.5  การรักษาผูท่ี้ติดคาเฟอีน การรักษาผูท่ี้ติดคาเฟอีนท าไดโ้ดยค่อยๆลดปริมาณ
คาเฟอีนท่ีด่ืมลงและหยดุด่ืมในท่ีสุดไม่ควรหยดุใหค้าเฟอีนทนัทีเน่ืองจากจะท าให้เกิดอาการรุนแรง
ในผูท่ี้เร่ิมลดปริมาณคาเฟอีนอาจมีการแทนท่ีคาเฟอีนดว้ยเคร่ืองด่ืมท่ีพร่องคาเฟอีน 

                ผูท่ี้ควรหลีกเล่ียงการได้รับคาเฟอีนคือผูป่้วยโรคหลอดเลือดหัวใจโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผูป่้วยโรคหัวใจเตน้ผิดจงัหวะผูท่ี้มีประวติัหัวใจขาดเลือดมาก่อนหรือมีอาการหัวใจขาด
เลือดก าเริบผูท่ี้มีแผลในกระเพาะอาหารผูท่ี้มีอารมณ์ซึมเศร้าแบบสองขั้ว (Bipolar Disorder) และ
ผูป่้วยโรคจิตเภทรวมทั้งผูท่ี้อยู่ในช่วงการใช้ยาควรปรึกษาแพทยแ์ละเภสัชกรในการทานอาหาร
หรือด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีคาเฟอีน 

 
สาเหตุของการติดสารเสพติด 
 
 ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการติดสารเสพติดมี3 ประการคือ 

1.  ตัวสารและฤทธ์ิของสาร สารท่ีก่อให้เกิดการเสพติดเป็นสารท่ีออกฤทธ์ิต่อระบบ
ประสาทเช่นเมทแอมเฟตามีน (ยาบา้) เฮโรอีนเป็นตน้เม่ือผูเ้สพเร่ิมทดลองใชแ้ละไดรั้บฤทธ์ิของยา
เสพติดแลว้พึงพอใจก็จะเสพซ ้ าจนเกิดการติดยาได ้
 2.   ตัวผู้เสพ การท่ีผูเ้สพหนัไปเสพยาเสพติดนั้นอาจมีสาเหตุมาจาก 

  2.1  สภาพร่างกายเช่นผูท่ี้มีอาการป่วยซ่ึงตอ้งใชย้าเสพติดในการบ าบดัรักษาจนน าไปสู่
การติดยาเสพติดนั้นเป็นตน้ 

     2.2  สภาพจิตใจผูท่ี้มีอารมณ์วูว่ามเปล่ียนแปลงเร็วขาดความมัน่ใจมกัจะหนัเขา้หาส่ิงใด
ส่ิงหน่ึงเป็นส่ิงยดึเหน่ียวส่วนผูท่ี้มีสุขภาพจิตแปรปรวนมีความวติกกงัวลตลอดเวลาก็จะถูกชกัจูงให้
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เสพยาเสพติดไดง่้ายและผูท่ี้ขาดความอบอุ่นหรือมีปัญหาต่างๆเช่นปัญหาเศรษฐกิจการงานก็จะใช้
ส่ิงเสพติดเป็นเคร่ืองปลอบใจดบัความวา้วุน่ทางจิตใจให้นอ้ยลง 

3.  ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดลอ้มมีส่วนส าคญัท่ีจะกระตุน้หรือชกัน าให้หนัไปเสพยาเสพติดเช่น
อาจเกิดจากการอยากทดลองเน่ืองจากเพื่อนหรือผูใ้กลชิ้ดเสพและชกัชวนให้เสพหรือเกิดจากการคึก
คะนองในช่วงวยัรุ่นและส่วนใหญ่เกิดจากสภาพครอบครัวท่ีมีปัญหา 

 
ลกัษณะอาการของผู้ติดยาเสพติด 
 

ผูติ้ดยาเสพติดให้โทษจะมีสภาพทางกายและทางจิตใจเปล่ียนแปลงไปจากเดิมซ่ึงสามารถ
สังเกตไดอ้ยา่งง่ายๆ 

1.   การเปลีย่นแปลงทางร่างกาย สุขภาพทรุดโทรมซูบผอมอ่อนเพลียง่ายริมฝีปากเขียวคล ้า
ตาแดงกล ่ารูม่านตาขยายน ้ามูกไหลผิวหนงัหยาบกร้านเป็นแผลพุพองชอบใส่เส้ือแขนยาวและสวม
แว่นตาด าหากขาดยาหรืออดยาจะหาวนอนบ่อยจามคล้ายคนเป็นหวดัน ้ ามูกน ้ าตาไหลกระวน
กระวายปวดทอ้งคล่ืนไส้อาเจียนปวดเม่ือยตามร่างกายตาพร่าไม่สู้แดดมีอาการสั่นเกร็งเพอ้คุม้คลัง่ 

2.  การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ  นิสัยและบุคลิกภาพเป็นคนเจ้าอารมณ์หงุดหงิดง่ายขาด
เหตุผลไม่มีความรับผดิชอบต่อการเรียนหรือการงานไม่มีความเช่ือมัน่ในตนเองพูดไม่อยูก่บัร่องกบั
รอยมกัเก็บตวัชอบท าตวัลึกลบัไม่สนใจความเป็นอยู่ของตนเองเกียจคร้านนอนต่ืนสายผิดปกติมี
อาการวติกกงัวลซึมเศร้า 
 
โทษของยาเสพติดให้โทษ 
 

ยาเสพติดใหโ้ทษก่อใหเ้กิดผลเสียต่อผูเ้สพโดยตรงและส่งผลกระทบต่อครอบครัวผูใ้กลชิ้ด
และประเทศชาติอยา่งมากมายดงัน้ี 

1.   ผลต่อผู้เสพ ยาเสพติดท าใหสุ้ขภาพของผูเ้สพติดเส่ือมโทรมอยา่งรวดเร็วความตา้นทาน
โรคน้อยกว่าปกติท าให้ติดเช้ือได้ง่ายส่วนมากมกัจะเป็นโรคผิวหนังโรคทางเดินอาหารวณัโรค
อารมณ์แปรปรวนง่ายซึมเศร้าวติกกงัวลบุคลิกภาพสูญเสีย 

2.  ผลต่อครอบครัวผูติ้ดยาเสพติดจะขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัวไม่ห่วงใยดูแล
ครอบครัวเป็นภาระของครอบครัวท าให้ครอบครัวแตกแยกขาดความอบอุ่นและอาจจะเป็นตวัอยา่ง
หรือเป็นสาเหตุท าใหส้มาชิกในครอบครัวหนัไปเสพยาเสพติดได ้

3.  ผลต่อเศรษฐกจิและสังคม การท่ีมียาเสพติดแพร่ระบาดในประเทศท าให้รัฐตอ้งสูญเสีย
งบประมาณและเจา้หน้าท่ีจ  านวนมากในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและตวัผูเ้สพก็มี
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พฤติกรรมท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาสังคมดว้ยการก่ออาชญากรรมลกัเล็กขโมยนอ้ยหรือท าให้เกิดอุบติัเหตุ
ต่างๆซ่ึงผลกระทบของปัญหาเหล่าน้ีอาจมีความรุนแรงจนน าไปสู่ปัญหาเก่ียวกบัความมัน่คงของ
ชาติได ้
 
วธีิป้องกนัยาเสพติดมีดังนี้ 
 
  1.  ป้องกนัตนเอง 
       1.1 ไม่ทดลองยาเสพติดทุกชนิด 
      1.2 ถา้มีปัญหาหรือไม่สบายใจ อยา่เก็บไวค้นเดียว ควรปรึกษาพอ่แม่ ครู หรือผูใ้หญ่ท่ี
นบัถือ  
      1.3 ใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ เช่น อ่านหนงัสือ เล่นกีฬาหรือท างานอดิเรกต่างๆตาม
ความสนใจ และความถนดั 
      1.4 ระมดัระวงั การใชย้าและศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงโทษภยัของยาเสพติด  
 2.  ป้องกนัครอบครัวผูป้กครองหรือคนในครอบครัวควร 
      2.1 สอดส่องดูแลเด็กหรือบุคคลในครอบครัวอยา่ใหเ้ก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 

     2.2 อบรมสั่งสอน ให้รู้ถึงโทษภยัของยาเสพติด ดูแลเร่ืองการคบเพื่อน 
     2.3 ส่งเสริมใหเ้ขารู้จกัการใชเ้วลาในทางท่ีเป็นประโยชน์ เช่น การท างานบา้น เล่นกีฬา 

ฯลฯ เพื่อป้องกนัมิใหเ้ด็กหนัเหไปสนใจในยาเสพติด  
      2.4 ทุกคนในครอบครัวควรสร้างความรัก ความเขา้ใจและความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั  
 3.  ป้องกนัชุมชนหากพบผูติ้ดยาเสพติดควร 
      3.1 ช่วยเหลือแนะน าใหเ้ขา้รับการบ าบดัรักษาโดยเร็ว 
      3.2 เม่ือทราบวา่ใครติด น าเขา้ส่งออก หรือจ าหน่ายยาเสพติด ควรแจง้เจา้หนา้ท่ี ต ารวจ 
เจา้หนา้ท่ีศุลกากรนายอ าเภอ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น ฯลฯ เพื่อด าเนินการกวาดลา้งและปราบปรามมิให้
ยาเสพติดกระจายไปสู่ชุมชน  

 
สถานบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  

 
  หากท่านประสบปัญหาการติดยาเสพติด สามารถขอรับค าปรึกษา แนะน า หรือ ขอรับ
บริการบ าบดัรักษายาเสพติดไดจ้าก  

1. กองป้องกนัและบ าบดัการติดยาเสพติด ส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2354 
4232, 0 2354 4240 
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2. คลินิกยาเสพติด วดัธาตุทอง โทร. 0 2391 8539 
3. คลินิยาเสพติด ลาดพร้าว โทร. 0 2513 2509 
4. โรงพยาบาลธญัญารักษ ์โทร. 0 2531 0080 ถึง 8 
5. โรงพยาบาลต ารวจ โทร. 0 2252 8111 ต่อหอ้งจิตเวช 
6. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โทร. 0 2246 0066, 0 2246 1400 ถึง 28 ต่อ 3187 หรือ 3189 
7. โรงพยาบาลของรัฐบาล ทัว่ประเทศ 

 
สรุป 
 

สารเสพติด คือ ส่ิงท่ีเสพเขา้ไปแลว้จะเกิดความตอ้งการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไปโดย
ไม่สามารถหยดุเสพได ้และจะตอ้งเพิ่มปริมาณมากข้ึนเร่ือยๆ จนในท่ีสุดจะท าให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บ
ต่อร่างกายและจิตใจข้ึน สารเสพติดนั้นมีทั้งท่ีผิดกฎหมายเช่น ยาบา้ ฝ่ิน ยาอี และสารเสพติดใน
ชีวติประจ าวนั เช่น บุหร่ี ชา กาแฟ ลว้นแลว้แต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  

 
ค าถามท้ายบท 
 1.จงอธิบายความหมายของสารเสพติด 
 2.ยาเสพติดแบ่งตามการออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทไดก่ี้ประเภท 
 3.จงบอกสาเหตุของการติดสารเสพติด 
 4.จงบอกโทษของสารเสพติด 
 5.นกัศึกษามีวธีิการป้องกนัปัญหายาเสพติดอยา่งไร จงอธิบาย 
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แผนการบริหารการสอนประจ าบทที ่9 
อนามยัการเจริญพนัธ์ุ 

 
หัวข้อเนือ้หา 
 1.    ความหมายของอนามยัการเจริญพนัธ์ุ 
 2.    กายวภิาคและสรีรวทิยาของอวยัวะเพศชาย 

3.    กายวภิาคและสรีรวทิยาของอวยัวะเพศหญิง 
 4.    การวางแผนครอบครัว  

5.    การเลือกคู่ครอง  
6.    การคุมก าเนิด  

 7.    บทสรุป 
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.    เพื่อใหส้ามารถบอกความหมายและ ความส าคญัของเพศศึกษาได ้
 2.    เพื่อใหส้ามารถอธิบายพฒันาการทางเพศของวยัรุ่นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 3    เพื่อใหส้ามารถอธิบายถึงความหมายและความส าคญัของการวางแผนครอบครัวได้ 

4.    เพื่อใหส้ามารถบอกถึงวิธีการเลือกคู่ครองท่ีเหมาะสมได ้
5.    เพื่อใหส้ามารถเลือกวธีิการคุมก าเนิดไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 6    เพื่อใหส้ามารถป้องกนัตนเองใหพ้น้จากโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์และโรคเอดส์ได ้
 7    เพื่อใหส้ามารถน าความรู้เก่ียวกบัอนามยัการเจริญพนัธ์ไปใชไ้ดใ้นชีวติจริง 
 
วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 
 1.    แบ่งกลุ่มยอ่ยเพื่อศึกษาขอ้มูลดว้ยตนเองจากเอกสารประกอบการเรียนและน าเสนอ 
 2.    บรรยายประกอบการสาธิต 
 3.    ร่วมอภิปรายจากการน าเสนอผลการศึกษาของกลุ่มยอ่ย 
 4.    ตอบค าถามทา้ยบท 
 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1.   เอกสารประกอบการเรียน 
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 2.   ตวัอยา่งวสัดุ อุปกรณ์ ในการคุมก าเนิด 
 3.   Powerpoint  
 
การวดัผลและการประเมินผล  

1. สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประกอบการศึกษาดว้ยตนเองและการอภิปราย 
2. การตอบค าถามทา้ยบทเรียน   
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บทที ่9 
อนามยัการเจริญพนัธ์ุ 

 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลิาวลัย ์บุญประกอบ 

 
  ในภาวะท่ีมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการ
ติดต่อส่ือสาร ท่ีสะดวก การเผยแพร่และการรับวฒันธรรมจากประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศหน่ึง
เป็นไปอยา่งง่ายดาย  ท าใหป้ระชาชนมีวถีิชีวติท่ีเปล่ียนไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่วยัรุ่นท่ีมีความเส่ียงในการ
ใชชี้วติดา้นต่างๆ มากกวา่วยัอ่ืนๆ เพราะเป็นวยัท่ีรับการเปล่ียนแปลงไดเ้ร็ว แต่ประสบการณ์ในชีวิตยงั
น้อย ปัญหาเก่ียวกบัอนามยัการเจริญพนัธ์ุ จึงมากข้ึนเป็นเงาตามตวั การไดรั้บความรู้ท่ีถูกตอ้งจึงเป็น
หนทางหน่ึงท่ีจะท าใหปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนลดนอ้ยลงได ้
 
ความหมายของอนามัยการเจริญพนัธ์ุ 
 
 อนามยัการเจริญพนัธ์ุ (Reproductive Health) หมายถึง ภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย
และจิตใจท่ีเป็นผลสัมฤทธ์ิอนัเกิดจากกระบวนการ และหนา้ท่ีของการเจริญพนัธ์ุท่ีสมบูรณ์ทั้งชายและ
หญิงทุกช่วงอายุของชีวิต ซ่ึงท าให้เขาเหล่านั้นมีชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข (ปรากรม วุฒิพงษ,์ 
2553) ครอบคลุมถึงสิทธิของชายและหญิงทุกช่วงอายุในการตดัสินใจ สิทธิท่ีจะไดรั้บการเรียนรู้ขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัอนามยัการเจริญพนัธ์ุ ตลอดสามารถท่ีจะเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพและสังคมไดอ้ย่าง
ทัว่ถึง 
 

 ขอบเขตของงานอนามัยการเจริญพนัธ์ุ 
จากความหมายของอนามยัการเจริญพนัธ์ุดังกล่าวข้างต้น งานอนามยัการเจริญพนัธ์ุจึงมี

ขอบเขต  10 ประการดงัน้ี (ปรากรม วฒิุพงษ,์ 2553) 
1. การวางแผนครอบครัว 
2. การอนามยัแม่และเด็ก 
3. ภาวการณ์มีบุตรยาก 
4. โรคติดเช้ือในระบบสืบพนัธ์ุ 
5. โรคเอดส์ 



-244- 
 

6. มะเร็งของระบบสืบพนัธ์ุ 
7. การแทง้ 
8. เพศศึกษา 
9. อนามยัวยัรุ่น 
10. ภาวะหลงัวยัเจริญพนัธ์ุและสูงอายุ 
จะเห็นไดว้า่งานวางแผนครอบครัวเป็นส่วนหน่ึงของงานอนามยัการเจริญพนัธ์ุ ซ่ึงครอบคลุม

ตั้งแต่เกิดจนตาย คือเร่ิมตั้งแต่เกิดอยา่งมีคุณภาพ มีการดูแลของเจา้หนา้ท่ีทางการแพทย ์มีความปลอดภยั 
และมีการดูแลหลงัคลอด รวมถึงการให้ความส าคญัต่อการให้นมมารดาแก่บุตร  ซ่ึงจะท าให้เด็กเติบโต
ข้ึนมามีพฒันาการทั้งทางร่างกายจิตใจท่ีดี 
 
กายวภิาคและสรีรวิทยาของอวยัวะเพศชาย 

1.  อวยัวะทีส่ าคัญในระบบสืบพนัธ์ุเพศชาย ประกอบดว้ย  
     1.1  อณัฑะ (Testis) เป็นต่อมรูปไข่ มี 2 อนั ท าหนา้ท่ีสร้างตวัอสุจิ (Sperm) ซ่ึงเป็นเซลล์

สืบพนัธ์ุเพศชาย และสร้างฮอร์โมนเพศชายเพื่อควบคุมลกัษณะต่างๆของเพศชาย เช่น การมีหนวดเครา 
เสียงห้าว เป็นตน้ ภายในอณัฑะจะประกอบดว้ย หลอดสร้างตวัอสุจิ  (Seminiferous Tubule) มีลกัษณะ
เป็นหลอดเล็กๆ ขดไปขดมาอยูภ่ายใน ท าหนา้ท่ีสร้างตวัอสุจิ หลอดสร้างตวัอสุจิมีขา้งละประมาณ 800 
หลอด แต่ละหลอดมีขนาดเท่าเส้นดา้ยขนาดหยาบ และยาวทั้งหมดประมาณ 800 เมตร  

     1.2  ถุงหุม้อณัฑะ (Scrotum) ท าหนา้ท่ีห่อหุม้ลูกอณัฑะ ควบคุมอุณหภูมิให้พอเหมาะในการ
สร้างตวัอสุจิ ซ่ึงตวัอสุจิจะเจริญไดดี้ในอุณหภูมิต ่ากว่าอุณหภูมิปกติของร่างกายประมาณ  3-5 องศา
เซลเซียส  

      1.3  หลอดเก็บตวัอสุจิ (Epididymis) อยู่ดา้นบนของอณัฑะ มีลกัษณะเป็นท่อเล็กๆ ยาว
ประมาณ 6 เมตร ขดทบไปมา ท าหนา้ท่ีเก็บตวัอสุจิจนตวัอสุจิเติบโตและแขง็แรงพร้อมท่ีจะปฏิสนธิ  

      1.4  หลอดน าตวัอสุจิ (Vas Deferens) อยูต่่อจากหลอดเก็บตวัอสุจิ ท าหนา้ท่ีล าเลียงตวัอสุจิ
ไปเก็บไวท่ี้ต่อมสร้างน ้าเล้ียงอสุจิ  

1.5  ต่อมสร้างน ้ าเล้ียงอสุจิ (Seminal Vesicle) ท าหนา้ท่ีสร้างอาหารเพื่อใชเ้ล้ียงตวัอสุจิ เช่น 
น ้ าตาลฟรักโทส วิตามินซี โปรตีนโกลบูลิน เป็นตน้ และสร้างของเหลวมาผสมกบัตวัอสุจิเพื่อให้เกิด
สภาพท่ีเหมาะสมส าหรับตวัอสุจิ  
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1.6  ต่อมลูกหมาก (Prostate Gland) อยูต่อนตน้ของท่อปัสสาวะ ท าหนา้ท่ีหลัง่สารท่ีมีฤทธ์ิ
เป็นเบสอ่อนๆ เขา้ไปในท่อปัสสาวะเพื่อท าลายฤทธ์ิกรดในท่อปัสสาวะ ท าให้เกิดสภาพท่ีเหมาะสมกบั
ตวัอสุจิ  

1.7  ต่อมคาวเปอร์ (Cowper Gland) อยูใ่ตต่้อมลูกหมากลงไปเป็นกระเปาะเล็กๆ ท าหนา้ท่ี
หลัง่สารไปหล่อล่ืนท่อปัสสาวะในขณะท่ีเกิดการกระตุน้ทางเพศ 

 

 

ภาพที ่9.1 ลกัษณะทางกายวภิาคของอวยัวะเพศชาย 

(ท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก Sherwood, 1997) 

โดยทัว่ไปเพศชายจะเร่ิมสร้างตวัอสุจิเม่ือเร่ิมเขา้สู่วยัรุ่น คือ อายุประมาณ 12-13 ปี และจะสร้าง
ไปจนตลอดชีวิต การหลัง่น ้ าอสุจิแต่ละคร้ังจะมีของเหลวประมาณ 3-4 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีตวัอสุจิ
เฉล่ียประมาณ 350-500 ลา้นตวั ปริมาณน ้ าอสุจิและตวัอสุจิแตกต่างกนัไดต้ามความแข็งแรงสมบูรณ์
ของร่างกาย เช้ือชาติ และสภาพแวดลอ้ม ผูท่ี้มีอสุจิต ่ากวา่30 ลา้นตวัต่อลูกบาศก์เซนติเมตร หรือมีตวั
อสุจิท่ีมีรูปร่างผิดปกติมากกวา่ร้อยละ 25 จะมีลูกไดย้ากหรือเป็นหมนั น ้ าอสุจิจะถูกขบัออกทางท่อ
ปัสสาวะ และออกจากร่างกายตรงปลายสุดของอวยัวะเพศชาย ตวัอสุจิจะเคล่ือนท่ีไดป้ระมาณ 1-3 
มิลลิเมตรต่อนาที ตวัอสุจิเม่ือออกสู่ภายนอกจะมีชีวิตอยูไ่ดเ้พียง 2-3 ชัว่โมง แต่ถา้อยูใ่นมดลูกของหญิง
จะอยูไ่ดน้านประมาณ   24- 48 ชัว่โมง ตวัอสุจิประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ส่วน คือ ส่วนหวั เป็นส่วนท่ีมี
นิวเคลียสอยู ่ส่วนตวัมีลกัษณะเป็นทรงกระบอกยาว และส่วนหางเป็นส่วนท่ีใชใ้นการเคล่ือนท่ี น ้ าอสุจิ

ท่อน าน ้าอสจุ ิ
 

กระเพาะปสัสาวะ 
 

กระดกูหวัเหน่า 

องคชาต 
 ลกูอณัฑะ 

ท่อปัสสาวะ 

 
 

เซมินอลเวสสิเคิล 

ต่อมลูกหมาก 

 

ทวารหนกั 

อพีดิไิดมสิ 

 ถุงอณัฑะ 
 

ล าไสต้รง 
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จะมีค่า pH ประมาณ 7.35-7.50 มีสภาวะค่อนขา้งเป็นด่าง ในน ้ าอสุจินอกจากจะมีตวัอสุจิแลว้ยงัมี
ส่วนผสมของสารอ่ืนๆ ดว้ย  

2. ฮอร์โมนเพศชายหรือแอนโดรเจน 
       ลูกอณัฑะท าหนา้ท่ีหลกั 2 อยา่ง คือ สร้างตวัอสุจิและสร้างฮอร์โมนเพศชาย คือ เทสโทส- 
เตอโรน  

      2.1  ผลทางสรีรวทิยาของเทสโทสเตอโรน     
             โดยทั่วไปเทสโทสเตอโรนจะเร่ิมต้นถูกผลิตในขณะท่ีเด็กชายมีอายุในครรภ์ได้

ประมาณ 8  สัปดาห์ ส่งผลต่อพฒันาของอวยัวะต่างๆ ของเพศชายเช่น องคชาต ลูกอณัฑะ ต่อม
ลูกหมาก ท่อ เซมินอล รวมทั้งท่อต่างๆ และมีผลกดลกัษณะต่างๆ ของเพศหญิงไวแ้ละผลิตไปจนถึง
ช่วงเวลาหลงัจากคลอดประมาณ  1  สัปดาห์ แต่หลงัจากน้ีจะไม่มีการผลิตเทสโทสเตอโรนเลยตลอด
ช่วงวยัเด็ก จนกระทัง่อายุประมาณ 10-13 ปี จะพบวา่มีการสร้างเทสโทสเตอโรนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว
ภายใตก้ารกระตุน้ของฮอร์โมนจากต่อมใตส้มองส่วนหน้าและจะผลิตต่อไปจนตลอดชีวิต  อย่างไรก็
ตาม พบวา่ หลงัจากอาย ุ   50 ปี จะเหลือเพียงร้อยละ 20-50 ของปริมาณท่ีเคยหลัง่ในช่วงท่ีมากท่ีสุด 

             นอกเหนือจากอวยัวะเพศแลว้เทสโทสเตอโรนจะท าให้เกิดลกัษณะทางเพศขั้นทุติยภูมิ    
ส่ิงต่อไปน้ี 

  2.1.1 การมีขนข้ึนตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย  เทสโทสเตอโรนท าให้มีการเจริญเติบโต
ของขนบริเวณหวัเหน่าและเป็นแนวข้ึนไปตามเส้นกลางล าตวัดา้นหน้า บางคร้ังอาจถึงสะดือหรือสูง
กวา่เล็กนอ้ย  บนใบหนา้  บนหนา้อก บางคร้ังอาจพบบริเวณอ่ืนๆ เช่น  ดา้นหลงั บริเวณอ่ืน ๆ ก็อาจมี
ขนดกเช่นกนั 

  2.1.2 หวัลา้น  เทสโทสเตอโรนลดการเจริญเติบโตของผมท่ีอยูบ่ริเวณส่วนบนสุดของ
ศีรษะ ดงันั้น ผูช้ายท่ีลูกอณัฑะไม่ท างานก็จะไม่มีภาวะหัวลา้น อย่างไรก็ตาม พบว่า ผูช้ายท่ีแข็งแรง
สมบูรณ์ตามปกติก็อาจจะไม่หัวลา้นก็ไดเ้พราะสาเหตุของหัวลา้นมี 2 ปัจจยั คือ กรรมพนัธ์ุ (Genetic 
background) และฮอร์โมนเพศชาย (Androgenic hormones) 

  2.1.3 เสียง เทสโทสเตอโรนท่ีถูกหลัง่ออกมาจากลูกอณัฑะหรือถูกฉีดเขา้ไปในร่างกาย
ท าใหเ้กิดการหนาตวัของเยื่อบุกล่องเสียงและการขยายใหญ่ของกล่องเสียง ดว้ยเหตุน้ีในเด็กชายท่ีจะ
ยา่งเขา้สู่วยัหนุ่ม จึงมีภาวะเสียงแตก (Cracking voice) โดยท่ีจะค่อยๆ เปล่ียนแปลงไปสู่เสียงต ่าของ
ผูช้ายต่อไป 

  2.1.4   ผลต่อผิวหนงัและการเกิดสิว เทสโทสเตอโรนจะเพิ่มความหนาของผิวหนงัทัว่
ร่างกายรวมทั้งเพิ่มความหยาบหรือขรุขระของเน้ือเยื่อไขมนัใตผ้ิวหนงัดว้ย นอกจากน้ี ยงัเพิ่มอตัราการ
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หลัง่ของต่อมไขมนั (Sebaceous glands) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งต่อมไขมนับริเวณใบหนา้ซ่ึงเป็นตน้เหตุของ
การเกิดสิว (Acne) ดงันั้นสิวจึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนเสมอในผูช้ายเม่ือเร่ิมเขา้สู่วยัหนุ่มหรือเม่ือเร่ิมมีการหลัง่
เทสโทสเตอโรน แต่ผวิหนงัจะค่อย ๆ ปรับตวักบัฮอร์โมนชนิดน้ีท าใหสิ้วลดลงในระยะหลายปีต่อมา 

  2.1.5  การสร้างโปรตีนและพฒันาการของกล้ามเน้ือ  ซ่ึงเป็นส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัมาก
ส าหรับลกัษณะของผูช้ายคือ การมีมดักลา้มเน้ือท่ีใหญ่ข้ึนหลงัจากเขา้สู่ความเป็นหนุ่มจนบางคร้ังจะมี
กลา้มเน้ือเพิ่มข้ึนเป็น  2  เท่าของตอนท่ีเป็นเด็ก  นอกจากน้ียงัมีการเพิ่มปริมาณโปรตีนในร่างกายส่วน
อ่ืน ๆ ดว้ย  และการเปล่ียนแปลงหลาย ๆ อยา่งในผวิหนงัอาจเกิดจากการสะสมโปรตีนในผิวหนงั  และ
จากการท่ีพบว่า เทสโทสเตอโรนมีผลอย่างมากต่อกล้ามเน้ือของร่างกายจึงถูกใช้อย่างกวา้งขวางใน
นกักีฬาเพื่อปรับปรุงความสามารถของกล้ามเน้ือ แต่อย่างไรก็ตาม ตอ้งมีความระมดั ระวงัในการใช้
อยา่งมากเพราะหากใชผ้ดิอาจเกิดอนัตรายได ้

  2.1.6  การเจริญเติบโตของกระดูกและการสะสมแคลเซียม หลงัจากเขา้สู่วยัรุ่นหรือการ
ฉีดเทสโทสเตอโรนเป็นระยะเวลานานจะพบการเจริญเติบโตของกระดูก  มีความหนาและมีแคลเซียม
สะสมในกระดูกเพิ่มข้ึนดว้ย  ดงันั้นเทสโทสเตอโรนจึงมีผลเพิ่มปริมาณของเน้ือกระดูกทั้งหมดพร้อม
กบัการเก็บสะสมแคลเซียม   นอกจากน้ีเทสโทสเตอโรนยงัมีผลท่ีเฉพาะต่อกระดูกเชิงกราน  คือ  ท าให้
ช่องเชิงกรานแคบและยาวข้ึนและท าใหเ้กิดลกัษณะเป็นช่องแคบๆ ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของเพศชายท า
ใหเ้พิ่มความแขง็แรงของร่างกายแทนท่ีจะเป็นช่องกวา้งรูปไข่ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของเพศหญิง  

 2.1.7  อตัราการเผาผลาญพื้นฐาน พบว่าเทสโทสเตอโรนท่ีถูกหลัง่ออกมาในช่วงท่ีมี
กิจกรรมทางเพศจะเพิ่มอตัราการเผาผลาญข้ึนมากกวา่ท่ีไม่มีเทสโทสเตอโรนประมาณร้อยละ 5-10 ผล
น้ีอาจเกิดจากผลโดยอ้อมของเทสโทสเตอโรนท่ีมีต่อการสร้างโปรตีน การเพิ่มปริมาณโปรตีน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เอนไซมซ่ึ์งเพิ่มกิจกรรมของทุกเซลล ์

 2.1.8  เม็ดเลือดแดง เม่ือฉีดเทสโทสเตอโรนในปริมาณปกติเขา้สู่ผูใ้หญ่ท่ีถูกตอน 
(Castrated) หรือการถูกตดัลูกอณัฑะออกไป พบวา่จ านวนเม็ดเลือดแดงเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 20 ของ
ก่อนถูกฉีด ดงันั้นโดยทัว่ๆ ไป จึงพบวา่ในผูช้ายมีเม็ดเลือดแดงมากกวา่ผูห้ญิงประมาณ 700,000 เซลล์
ต่อลูกบาศกมิ์ลลิเมตร อยา่งไรก็ตามความแตกต่างน้ีบางส่วนอาจเกิดจากการเพิ่มอตัราการเผาผลาญหลงั
ฉีดเทสโทสเตอโรนมากกวา่ผลโดยตรงของเทสโทสเตอโรนต่อการผลิตเมด็เลือดแดง 

 2.1.9 สมดุลของเกลือแร่และน ้ า ฮอร์โมนท่ีเป็นสเตอรอยด์หลายชนิดท่ีเพิ่มการดูดซึม
กลบัของโซเดียมท่ีบริเวณท่อไตส่วนปลายของหน่วยไต เทสโทสเตอโรนก็มีฤทธ์ินั้นเช่นกนัเพียงแต่ไม่
มากเท่าฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต 
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กายวภิาคและสรีรวิทยาของอวยัวะเพศหญงิ 
 

1. รังไข่  

ภาพที ่ 9.2 อวยัวะสืบพนัธ์ุของเพศหญิง 

(ท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก Sherwood, 1997) 
 

1.  อวยัวะของระบบสืบพนัธ์ุเพศหญงิ ประกอบดว้ย 
     1.1  รังไข่ (Ovary) มีรูปร่างคลา้ยเม็ดมะม่วงหิมพานต ์ ยาวประมาณ 2-36 เซนติเมตร หนา         

1 เซนติเมตร มีน ้ าหนกัประมาณ 2-3 กรัม และมี 2 อนัอยูบ่ริเวณปีกมดลูกแต่ละขา้งท าหนา้ท่ี ผลิตไข่
และสร้างฮอร์โมนเพศหญิง 

     1.2  ท่อน าไข่ (Oviduct) หรือปีกมดลูก (Fallopian Tube)เป็นทางเช่ือมต่อระหวา่งรังไข่ทั้ง
สองข้างกบัมดลูก ภายในกลวง มีส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มิลลิเมตร มีขนาดปกติเท่ากับ 
เขม็ถกัไหมพรมยาวประมาณ 6-7 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร ท าหนา้ท่ีเป็นทางผา่นของไข่ท่ีออกจาก    
รังไข่เขา้สู่มดลูก โดยมรปลายขา้งหน่ึงเปิดอยูใ่กลก้บัรังไข่ เรียกวา่ ปากแตร (Funnel) บุดว้ยเซลล์ท่ีมีขน
สั้นๆ ท าหน้าท่ีพดัโบกไข่ท่ีตกมาจากรังไข่ให้เขา้ไปในท่อน าไข่ ท่อน าไข่เป็นบริเวณท่ีอสุจิจะเขา้
ปฏิสนธิกบัไข ่ 

    1.3  มดลูก (Uterus) มีรูปร่างคลา้ยผลชมพู หรือรูปร่างคลา้ยสามเหล่ียมหัวกลบัลง กวา้ง
ประมาณ 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตร หนาประมาณ 2 เซนติเมตร อยูใ่นบริเวณอุง้กระดูก
เชิงกราน ระหวา่งกระเพาะปัสสาวะกบัทวารหนกั ภายในเป็นโพรง ท าหนา้ท่ีเป็นท่ีฝังตวัของไข่ท่ีไดรั้บ
การผสมแลว้ และเป็นท่ีเจริญเติบโตของทารกในครรภ ์  

ทวารหนกั 

รังไข ่

ฟอร์นิกซ์ 

ล าไส้ตรง 

ปีกมดลกู 

โพรงมดลูก 

กระดูกหวัเหน่า 

คลติอริส 

ช่องคลอด 

ล าไส้ใหญ่ 

มดลกู 

แคมเลก็ 
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     1.4  ช่องคลอด (Vagina) อยูต่่อจากมดลูกลงมา ท าหนา้ท่ีเป็นทางผา่นของตวัอสุจิเขา้สู่มดลูก 
เป็นทางออกของทารกเม่ือครบก าหนดคลอด และยงัเป็นช่องใหป้ระจ าเดือนออกมาดว้ย 
 

    
   
ภาพที ่9.3 ส่วนต่าง ๆ ของระบบสืบพนัธ์ุเพศหญิง   
(ท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก Sherwood, 1997) 
 
 

การสืบพนัธ์ุของเพศหญิงเร่ิมตน้ดว้ยมีพฒันาการของไข่ในรังไข่โดยในทุกช่วงกลางรอบเดือน
จะมีไข่ 1 ใบ (Ovum) หลุดออกมาจากฟอลลิเคิลของรังไข่เขา้สู่ช่องทอ้งและเขา้ไปในท่อน าไข่   ซ่ึงถา้มี
การปฏิสนธิกบัตวัอสุจิก็จะมาฝังตวัในมดลูก พฒันาการเป็นตวัอ่อน รกและเยื่อหุ้มตวัเด็กต่อไป แต่ถา้
ไม่มีการปฏิสนธิไข่นั้นก็จะยอ่ยสลายไป 
 ในช่วงเพศหญิงยงัท่ีเป็นตวัอ่อนอยูใ่นครรภม์ารดานั้น  ชั้นนอกสุดของรังไข่จะถูกปกคลุมโดย
เยื่อบุเจอร์มินอล (Germinal epithelium) และเม่ือทารกมีพฒันาการในระยะต่อมาเยื่อบุเจอร์มินอลจะ
เปล่ียนแปลงไปเป็นไข่ขั้นแรกสุดและเคล่ือนท่ีเขา้ไปในชั้นเปลือกของรังไข่ ในช่วงน้ีไข่แต่ละใบจะถูก
ปกคลุมโดยเซลลรู์ปร่างกระสวย เรียกวา่ ฟอลลิเคิลขั้นแรกสุด  
 

ฟริมเบรีย 

 

ไมโอเมเตรียม 

ปากมดลกู 

ช่องคลอด 

รังไข ่

มดลกู 

ทอ่น าไข ่
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ภาพที ่9.4 พฒันาการของฟอลลิเคิล การตกไข่และการสร้างคอร์ปัสลูเตียม 
(ทีม่า : ดดัแปลงมาจาก Pitocchelli, http://www.anshelm.edu/ homepage/jpitocch/ 
genbio/follicledevelop.jpg, 2001) 
 
 
    เม่ือทารกหญิงมีอายใุนครรภส์ัปดาห์ท่ี  30  จะมีจ านวนไข่ในรังไข่ทั้ง 2 ขา้งประมาณ  7  ลา้น
ใบ  แต่ต่อมาบางส่วนก็เส่ือมสลายไปจนเหลือประมาณ  2  ลา้นใบในระยะคลอด และเม่ือเขา้สู่วยัรุ่นจะ
เหลือประมาณ  300,000-400,000  ใบ  ดงันั้นในระยะท่ีมีการเจริญพนัธ์ุของหญิง  คือ  ประมาณ  13-50  
ปี  จะมีไข่ท่ีมีพฒันาการจนถึงมีการตกไข่ประมาณ  450  ใบ  เท่านั้น  ท่ีเหลือจะฝ่อไปหมด  และใน
ระยะทา้ยของวยัเจริญพนัธ์ุ คือ ระยะหมดประจ าเดือน (Menopause)  จะมีไข่ระยะแรกเหลือเพียง
เล็กนอ้ยและเส่ือมสลายหมดไปในท่ีสุด     

2.  รอบเดือน (Menstruation) 
     ช่วงเจริญพนัธ์ุของหญิงข้ึนจะมีการเปล่ียนแปลงของการหลัง่ฮอร์โมนหลายชนิดในรอบเดือน  

มีการท างานของรังไข่และอวยัวะต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ลกัษณะการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเรียกว่า  วงจรทาง
เพศของผูห้ญิง (Female  sexual  cycle) หรือบางทีถูกเรียกวา่ รอบเดือน (Menstrual  cycle) โดยเฉล่ียรอบ

ฟอลลเิคลิที่
เจรญิเตบิโต
  

ฟอลลเิคลิที่
เจรญิเตบิโตเตม็ที่
  

ฟอลลเิคลิแตก 
รงัไข่
  

ตกไข ่

ตกไข ่

โอโอไซตข์ัน้สอง 

 

คอรป์สัลเูตยีม 

คอรป์สัลเูตยีมทีก่ าลงัสลาย โอโอไซตข์ัน้แรกในฟอลลเิคลิ 

http://www.anshelm.edu/%20homepage/jpitocch/%20genbio/follicle
http://www.anshelm.edu/%20homepage/jpitocch/%20genbio/follicle
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เดือนของผูห้ญิงจะอยูใ่นช่วงประมาณ  28  วนั  แต่ก็อาจสั้นท่ีสุดประมาณ  20  วนั  และยาวท่ีสุดประมาณ  
45  วนั 
      ส่ิงท่ีส าคญั 2 ประการของวงจรทางเพศของผูห้ญิง คือ มีไข่เพียง 1 ใบท่ีถูกปล่อยออกมาใน
แต่ละรอบเดือน ดงันั้นในภาวะปกติจึงจะมีเพียงทารก 1 คน ท่ีจะเกิดข้ึนได ้และเยื่อบุผิวของมดลูก ถูก
เตรียมข้ึนเพื่อการฝังตวัของตวัอ่อนในระยะเวลาท่ีเหมาะสม การเปล่ียนแปลงของรังไข่ในช่วงวงจรเพศ
หรือรอบเดือนจะข้ึนอยูก่บัการหลัง่ฮอร์โมนโกนาโดโทรปินจากต่อมใตส้มองส่วนหนา้เท่านั้น  พบวา่ 
รังไข่ท่ีไม่ไดถู้กกระตุน้โดยฮอร์โมนโกนาโดโทรปินจะไม่มีการท างานเลย  และในภาวะปกติ ต่อมใต้
สมองเร่ิมหลัง่ฮอร์โมนโกนาโดโทรปินเม่ืออายุ 8 ขวบในปริมาณเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ และมากท่ีสุดในขณะ
เร่ิมมีรอบเดือน ระยะอายุ 11-15 ปี ซ่ึงในระยะน้ีเรียกว่า วยัรุ่นกระเตาะ (Puberty) เม่ือเขา้สู่วยัรุ่น เอฟ
เอสเอชและแอลเอช จากต่อมใตส้มองส่วนหนา้ถูกหลัง่ออกมา ในปริมาณมาก  ท าให้รังไข่รวมทั้งฟอล
ลิเคิลเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงเจริญเติบโตข้ึน โดยมีการเพิ่มขนาดของมนัเองประมาณ 2-3 เท่า หลงัจาก
เจริญเติบโตไปได ้ประมาณ 1 สัปดาห์ จะมีไข่เพียง 1 ใบเท่านั้นท่ีจะเจริญเติบโตไปจนกระทัง่มีขนาด
ประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร (Guyton, 1987, 970) ก่อนท่ีจะมีการตกไข่ (Ovulation)  
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ภาพที ่ 9.5 การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในระยะรอบเดือน 
(ท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก Shier, Butter and Lewis, 1998) 
 
 
 
 
 

3.  การตกไข่ (Ovulation) 

ฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน แอลเอช 

 

เอฟเอสเอช 

              เหตกุารณ์ในรังไข่ 
 

ไข่ 
ฟอลลิเคิล การตกไข่  

ระยะเลือดออก 

คอร์ปัสลูเตียม 

           ฮอร์โมนจากรังไข่ 

  0                    5                     10                   15                      20                      25 
   วนัของการมีประจ าเดือน 

เอสโตรเจน 
โปรเจส
เตอโรน 

ระยะฟอลลิคูล่าร์ ระยะลูเตียล 

 

เย่ือบุโพรงมดลกู  
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      การตกไข่ของผูห้ญิงมกัเกิดข้ึนช่วงกลางรอบเดือน  ดงันั้นหญิงท่ีมีรอบเดือนปกติ  28 วนั 
การตกไข่จะเกิดข้ึนในประมาณวนัท่ี 14 หลงัจากเร่ิมมีประจ าเดือน  
     โดยประมาณ  2  วนัก่อนการตกไข่  จะพบวา่อตัราการหลัง่แอลเอชจากต่อมใตส้มองส่วน
หนา้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วประมาณ  6-10  เท่า และมีปริมาณสูงสุดประมาณ  18  ชัว่โมงก่อนมีการตก
ไข่   เอฟเอสเอชก็เพิ่มสูงข้ึนประมาณ 2  เท่าในเวลาเดียวกนั  ทั้งสองฮอร์โมนน้ีก็จะท างานเสริมฤทธ์ิกนั
ท าใหเ้กิดการบวมของฟอลลิเคิลในระยะหลายวนัก่อนการเกิดการตกไข่ 

4.  คอร์ปัสลูเตียม (Corpus Luteum) 
     ในระยะ  2-3 ชั่วโมงแรกของการตกไข่นั้น บริเวณท่ีอยู่เดิมของไข่จะมีการเปล่ียนแปลง
เกิดข้ึน โดยมีขนาดใหญ่ข้ึนประมาณ 2 เท่าหรือมากกวา่และภายในเซลล์จะเต็มไปดว้ยกอ้นไขมนั และ
ท าให้มีสีเหลือง เรียกวา่ คอร์ปัสลูเตียม (Corpus Luteum) ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีผลิตฮอร์โมนเพศหญิง ไดแ้ก่ 
โปร-เจสเตอโรนและเอสโตรเจน โดยเฉพาะอยา่งยิง่โปรเจสเตอโรน  
     ในผูห้ญิงปกติ คอร์ปัสลูเตียมจะเจริญไปจนกระทัง่มีขนาดประมาณ  1.5 เซนติเมตร ซ่ึงใชเ้วลา
ประมาณ 7-8 วนัหลงัการตกไข่ หลงัจากน้ีมนัก็เร่ิมจะเส่ือมลงและสูญเสียหน้าท่ีการหลัง่ฮอร์โมน ต่างๆ 
ไขมนัท่ีเกิดข้ึนก็ลดลงเช่นเดียวกัน ดังนั้นประมาณ12 วนัหลังจากการตกไข่ส่วนน้ีจะเปล่ียนแปลง
กลายเป็นคอร์ปัส อลับิแคน (Corpus albicans) ซ่ึงจะถูกแทนท่ีโดยเน้ือเยื่อเก่ียวพนัสีค่อนขา้งขาวในไม่ก่ี
สัปดาห์  

5. ฮอร์โมนเอสโตรเจน  
    ฮอร์โมนเอสโตรเจนน้ีมีหนา้ท่ีหลกั คือ ท าให้เกิดการแบ่งตวัและการเจริญเติบโตของเซลล์

บางกลุ่มในร่างกายและส่งผลต่อลกัษณะทุติยภูมิทางเพศของผูห้ญิง  ในหญิงท่ีไม่ไดต้ั้งครรภ ์โปรเจส
เตอโรนถูกหลัง่ออกมาจากคอร์ปัสลูเตียมในปริมาณท่ีมีความ ส าคญัเฉพาะในช่วงระยะคร่ึงหลงัของ
วงจรรังไข่ ในขณะท่ีในช่วงคร่ึงแรกของวงจรรังไข่มีโปรเจสเตอโรนในพลาสม่าเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น
และมาจาก       2 แหล่งเท่าๆกนั คือ รังไข่และต่อมหมวกไตชั้นนอก  หนา้ท่ีของเอสโตรเจน คือ ท าให้มี
การแบ่งเซลลเ์พิ่มข้ึนและมีการเจริญเติบโตของเน้ือเยือ่ต่าง ๆ ในอวยัวะสืบพนัธ์ุ  รวมทั้งเน้ือเยื่ออ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 
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       5.1   ผลต่อมดลูกและอวยัวะเพศภายนอก ในช่วงอายุท่ีเป็นเด็ก โปรเจสเตอโรนถูกหลัง่
ออกมาเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น แต่หลงัจากเขา้สู่วยัรุ่นหรือวยัหนุ่มสาว ปริมาณการผลิตเอสโตรเจนเพิ่มข้ึน
มากมายจนถึงประมาณ  20  เท่าหรือมากกว่า (Guyton, 1987, 974)  ในช่วงเวลาน้ีอวยัวะเพศจะ
เปล่ียนแปลงจากลกัษณะของเด็กไปเป็นผูใ้หญ่  ท่อน าไข่  มดลูก  ช่องคลอดเพิ่มขนาดข้ึน  รวมทั้ง
อวยัวะเพศภายนอกก็ขยายใหญ่ข้ึนเช่นกนั  มีการสะสมไขมนับริเวณหัวเหน่าและแคมใหญ่พร้อมกบั
การขยายใหญ่ของแคมเล็กด้วย นอกจากน้ีโปรเจสเตอโรนยงัเปล่ียนแปลงเยื่อบุช่องคลอดเพื่อให้
ทนทานต่อการบาดเจบ็และการติดเช้ือ   

             ในช่วงระยะเวลาไม่ก่ีปีหลงัจากเขา้สู่วยัรุ่น  ขนาดของมดลูกจะเพิ่มข้ึนประมาณ  2-3 
เท่า และมีการเพิ่มจ านวนเซลล์ของมดลูกและเพิ่มการพฒันาของต่อมท่ีเยื่อบุโพรงมดลูกอยา่งมากมาย 
ซ่ึงในระยะต่อมาจะถูกใชใ้นการช่วยใหอ้าหารใหแ้ก่ตวัอ่อนท่ีจะมาฝังตวัในการเกิดการตั้งครรภ ์

       5.2    ผลต่อท่อน าไข่ เอสโตรเจนมีผลต่อเยื่อบุผิวดา้นในของท่อน าไข่คลา้ยกบัส่ิงท่ีเกิดกบั
เยื่อบุโพรงมดลูก นั่นคือเอสโตรเจนท าให้ต่อมต่าง ๆ เพิ่มจ านวนข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้เพิ่ม
จ านวนเซลล์เยื่อบุท่ีมีขนท่ีบุไปตามท่อน าไข่ รวมทั้งท าให้ขนของเซลล์เพิ่มการท างานมากข้ึนซ่ึงเป็น
การช่วยใหไ้ข่เดินทางไปสู่มดลูกไดเ้ร็วข้ึน 

       5.3    ผลต่อเตา้นม โดยเอสโตรเจนท าให้เกิดส่ิงต่อไปน้ี คือ มีพฒันาการของเน้ือเยื่อของ
เตา้นม มีการเจริญเติบโตของท่อในระบบต่อมน ้ านม (Ductile system) และมีการสะสมไขมนัในเตา้นม
กลีบ (Lobules) และถุงสร้างน ้านมเล็กๆ (Alveoli) ของเตา้นมจะมีพฒันาการมากข้ึนเล็กนอ้ย แต่โปรเจส
เตอ-โรนและโปรแลกตินจะท าใหมี้การเจริญและมีผลต่อก าหนดการท างานของอวยัวะส่วนน้ี 
                             โดยสรุป  เอสโตรเจนจะท าให้เร่ิมมีการเจริญเติบโตของเตา้นมและส่วนต่าง ๆ ของ
ระบบน ้านม และมีผลต่อลกัษณะภายนอกของเตา้นมผูห้ญิง  แต่ก็ยงัไม่ถึงขั้นท่ีจะผลิตน ้านมได ้

       5.4   ผลต่อโครงกระดูก เอสโตรเจนจะเพิ่มการท างานของเซลล์สร้างกระดูก ดงันั้น เม่ือ
ผูห้ญิงเขา้สู่วยัเจริญพนัธ์ุ จะมีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วเป็นเวลาหลายปี อยา่งไรก็ตาม เอสโตรเจนก็
มีผลอย่างอ่ืนมากต่อกระดูกเช่นกนั นัน่คือ ท าให้มีการปิดของส่วนปลายของกระดูกยาวและผลน้ีต่อ
ผูห้ญิงจะมีมากกว่าผลเทสโทสเตอโรนต่อผูช้าย ผลก็คือการเจริญเติบโตของผูห้ญิงจะหยุดก่อนผูช้าย
หลายปี 

               ในหญิงชราหลงัจากวยัหมดประจ าเดือนซ่ึงแทบจะไม่มีการหลัง่เอสโตรเจนจากรังไข่
เลยจะมีภาวะกระดูกพรุน เน่ืองจากลดการท างานของเซลลส์ร้างกระดูกลดเน้ือกระดูกและลดการสะสม
แคลเซียมและฟอสเฟต ในผูห้ญิงบางคนผลเหล่าน้ีจะเกิดอยา่งรุนแรงจนท าให้เกิดภาวะกระดูกพรุน 
(Osteopo-rosis) กระดูกจะแตกหกัง่ายกวา่ปกติ 
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        5.5   ผลต่อการสะสมโปรตีน เอสโตรเจนท าให้มีการเพิ่มโปรตีนทัว่ร่างกายเล็กนอ้ยซ่ึง
อาจเกิดจากผลกระตุน้การเจริญเติบโตของเอสโตรเจนท่ีมีต่ออวยัวะเพศ กระดูกและบางเน้ือเยื่อของ
ร่างกาย แต่ผลน้ีนอ้ยกวา่ผลของเทสโทสเตอโรนมาก 

        5.6   ผลต่อเมตาโบลิซึมและการสะสมไขมนัเอสโตรเจนเพิ่มอตัรากาเผาผลาญเล็กนอ้ย คือ 
ประมาณ 1/3 ของเทสโทสเตอโรนและส่งผลให้มีการสะสมไขมนัในเน้ือเยื่อใต้ผิวหนังมากข้ึน 
นอกจากน้ียงัมีการสะสมไขมนับริเวณเตา้นมและสะโพกซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของผูห้ญิงดว้ย 

         5.7   ผลต่อการกระจายของขน เอสโตรเจนไม่ไดส่้งผลมากมายต่อการกระจายของขน 
อยา่งไรก็ตามก็มีการข้ึนของขนบริเวณหวัเหน่าและรักแร้หลงัจากเขา้สู่วยัหนุ่มสาว โดยมีแอนโดรเจนท่ี
สร้างจากต่อมหมวกไตมีส่วนส าคญัต่อการเกิดส่ิงน้ี 

         5.8    ผลต่อสมดุลของเกลือแร่ เอสโตรเจนมีผลคลา้ยกบัฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต
ชั้นนอก คือ ท าใหมี้การเก็บของโซเดียมและน ้าโดยไตแต่มีผลนอ้ยกวา่ ยกเวน้ในภาวะท่ีก าลงัตั้งครรภ ์

         5.9    หน้าท่ีของเอสโตรเจนภายในเซลล์ เอสโตรเจนจะไหลเวียนในกระแสเลือดเพียง
ไม่ก่ีนาทีก่อนถูกพาไปยงัเซลลเ์ป้าหมายท าใหมี้การสร้างโปรตีนออกมาเป็นจ านวนมากและส่งผลท าให้
มีการเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีของเซลลไ์ด ้

                    ความแตกต่างท่ีส าคญัของเทสโทสเตอโรนและเอสโตรเจนคือ เทสโทสเตอโรนท าให้มี
การสร้าง (Anabolism) ทัว่ทั้งร่างกาย แต่เอสโตรเจนท าให้เกิดเฉพาะส่วน เช่น มดลูก เตา้นม โครง
กระดูกและพื้นท่ีการสะสมไขมนับางส่วนของร่างกายเท่านั้น ในขณะท่ีโปรเจสเตอโรนเก่ียวขอ้งกบั
การเตรียมตวัของมดลูกส าหรับการตั้งครรภแ์ละการเตรียม เตา้นมส าหรับการใหน้มบุตร (Lactation) 

    6.  ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน  
         ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน มีหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
         6.1  ผลต่อมดลูก หนา้ท่ีท่ีส าคญัของโปรเจสเตอโรน คือ เพิ่มการหลัง่ในเยื่อบุดา้นในของ

โพรงมดลูกในช่วงระยะคร่ึงหลงัของรอบเดือนเพื่อเตรียมตวัส าหรับการฝังตวัของไข่ท่ีมีปฏิสนธิแลว้ 
นอกจากน้ีโปรเจสเตอโรนยงัลดความถ่ีของการหดตวัของมดลูกเพื่อช่วยป้องกนัไม่ให้มีการขบัไข่ท่ีฝัง
ตวัแลว้ออกไป 

         6.2   ผลต่อท่อน าไข่ โปรเจสเตอโรนเพิ่มการหลัง่ของเยื่อบุท่อน าไข่ซ่ึงของเหลวท่ีหลัง่
ออกมาน้ีมีความจ าเป็นส าหรับการเป็นอาหารแก่ไข่ท่ีปฏิสนธิและก าลงัแบ่งเซลล์อยู่ในขณะเคล่ือนท่ี
ผา่นท่อน าไข่ก่อนจะฝังตวัในมดลูก 

        6.3   ผลต่อเตา้นม โปรเจสเตอโรนเพิ่มพฒันาการของกลีบและถุงเล็กๆ ของต่อมน ้ านม 
โดยท าใหเ้ซลลข์องอลัวโีอไลมีเพิ่มจ านวนข้ึนและมีขนาดใหญ่ข้ึน นอกจากน้ีโปรเจสเตอโรนยงัท าให้มี
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การขยายของเตา้นมซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดจากพฒันาการของการหลัง่ในกลีบและถุงเล็กๆของต่อมน ้ านมแต่
บางส่วนเกิดจากการเพิ่มของเหลวในเน้ือเยือ่ใตผ้วิหนงัของเตา้นมเอง 

        6.4   ผลต่อสมดุลของเกลือแร่ โปรเจสเตอโรนในปริมาณสูงๆ สามารถเพิ่มการดูดซึมของ
โซเดียมคลอไรด์และน ้ ากลบัจากท่อไตส่วนปลาย แต่ท่ีน่าแปลก คือ โปรเจสเตอโรนท าให้มีการขบั
โซเดียมและน ้าออกจากร่างกายดว้ย โดยการยบัย ั้งการท างานของฮอร์โมนอลัโดสเตอโรน 

        6.5  ผลต่อการสลายโปรตีน โปรเจสเตอโรนมีผลสลายโปรตีนเล็กนอ้ยแต่ในภาวะปกติไม่
มีความส าคญัมากนกั แต่อาจมีความส าคญัเพิ่มข้ึนเม่ือตั้งครรภ ์โปรตีนจะถูกเคล่ือนยา้ยไปใหต้วัอ่อนใช ้
 
การวางแผนครอบครัว 
 

การวางแผนครอบครัว หมายถึง การตั้งเป้าหมายเพื่อให้ครอบครัวมีความพร้อมในดา้นต่าง ๆ 
ตั้งแต่การเลือกคู่ครอง ความพร้อมดา้นท่ีอยู่อาศยัและอาชีพ การแต่งงาน การวางแผนท่ีจะมีบุตร การ
เวน้ช่วงระยะห่างของการมีบุตรท่ีเหมาะสม การเป็นพ่อแม่ท่ีดีเพื่อเล้ียงดูบุตรให้เป็นคนดี มีคุณภาพและ
มีความสุข มีผลเพื่อใหเ้กิดความสุข ความเหมาะสมทางสังคม เศรษฐกิจ แก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ  

 การวางแผนครอบครัว เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ น าพาครอบครัวใหมี้ความสุขและเป็นแหล่ง
สร้างคนท่ีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ เปิดโอกาสให้สามี–ภรรยาไดพ้ฒันาตนเองอย่างเท่า
เทียมกนั โดยการจดัสรรเวลาท่ีเหมาะสมในการท างานและการแสวงหาความรู้ไดท้ั้งสองฝ่าย 
 การวางแผนครอบครัวมีองคป์ระกอบดงัน้ี 

1.  การเลือกคู่ครอง เป็นการเลือกคนท่ีจะมาร่วมสร้างครอบครัว ร่วมรับผิดชอบภาระต่าง ๆ 
และร่วมทุกขร่์วมสุขตลอดชีวติ 
   2.  การเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยและอาชีพ ท่ีอยูอ่าศยัเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัจะตอ้ง
ตกลงกนัตั้งแต่ก่อนแต่งงาน เช่น แยกมาอยูด่ว้ยกนัตามล าพงั หรืออยูก่บัครอบครัวของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัเหตุผลและความจ าเป็นของทั้งสองฝ่าย ส าหรับอาชีพควรมีอาชีพท่ีมัน่คง มีรายได้
แน่นอนและเพียงพอท่ีจะดูแลครอบครัว    

3.  การแต่งงาน มีความหมายและมีคุณค่าต่อชีวิตครอบครัวคนเรา ทั้งดา้นจิตใจท่ีหมายถึง
ความสุขสมหวงัท่ีไดอ้ยูร่่วมกบัคนท่ีเรารัก และเหมาะสมซ่ึงกนัและกนั เป็นประเพณีท่ีแสดงถึงการ
ประกาศใหส้ังคมรับรู้ถึงการตกลงใจในการใชชี้วติร่วมกนัของชายหญิง มีธรรมเนียมปฏิบติัแตกต่างกนั

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/à¸�à¸£à¸à¸�à¸�à¸£à¸±à¸§
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ในแต่ละทอ้งถ่ิน และการจดทะเบียนสมรสเพื่อสิทธิตามกฎหมายของทั้งสองฝ่าย พิธีแต่งงานควร
เป็นไปตามฐานะไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาตามมาภายหลงั  

4.  การปรับตัว ระยะเร่ิมตน้ของการใชชี้วิตคู่ร่วมกนั ตอ้งปรับตวัเขา้หากนั ตกลงบทบาทและ
ภาระหนา้ท่ีในครอบครัวซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัทั้งสองฝ่าย และสามารถสลบับทบาทกนัไดใ้นยามจ าเป็น 
มีการวางแผนในการจดัสรรค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน และเก็บออมเอาไวใ้น
อนาคต  

5.  การวางแผนมีบุตรและการเว้นช่วงการมีบุตร เป็นการวางแผนวา่ทั้งคู่พร้อมจะมีบุตรเม่ือไร 
ตอ้งการบุตรก่ีคน และเวน้ระยะห่างกนันานแค่ไหน เลือกวิธีอะไรจึงจะมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 
เตรียมความพร้อมในเร่ืองฐานะการเงิน และวิธีการท่ีจะท าให้เขาเติบโตมาเป็นคนท่ีมีคุณภาพ เวน้ช่วง
การมีบุตร เพื่อให้แม่ไดพ้ื้นฟูสุขภาพของตนเองก่อนการตั้งครรภค์ร้ังต่อไป และให้การเล้ียงดูลูกคน
ก่อนอยา่งเตม็ท่ีดว้ยความรักและเอาใจใส่ ไม่ควรมีบุตรเร็วเกินไป ชา้เกินไป หรือถ่ีเกินไป  

6.  การเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดี เพื่อให้บุตรเติบโตมาเป็นคนดี มีคุณภาพ และมีความสุข สามี
และภรรยาจะตอ้งยินยอมพร้อมใจท่ีจะมีบุตรดว้ยกนั และให้บุตรของตนเกิดมาพร้อมกบัความรักของ
คนทั้งสอง เป็นการเตรียมความพร้อมในดา้นต่างๆ ดา้นจิตใจ สามีและภรรยาตอ้งมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
ท่ีพร้อมจะเป็นพอ่-แม่ มีความรู้ในการอบรมเล้ียงดูบุตร ตอ้งศึกษาหาความรู้เร่ืองการวางแผนครอบครัว  

7.  การเว้นช่วงการมีบุตร รวมถึงทกัษะในการอบรมเล้ียงดูบุตรของตน รวมถึงหาท่ีปรึกษาหรือ
ดูแบบอย่างครอบครัวหรือท่ีประสบความส าเร็จในการเล้ียงดูลูกให้เป็นคนดี มีเวลาเพียงพอท่ีจะให้
ความใกลชิ้ดและเป็นแบบอยา่งท่ีดีกบับุตร โดยเฉพาะในเร่ืองความเสมอภาคทางเพศ    
 
การเลอืกคู่ครอง 

 
การเลือกคู่ครอง นอกจากจะพิจารณาพื้นฐานดา้นความรักท่ีชายและหญิงมีให้แก่กนัและกนั

แลว้ ควรพิจารณาองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ดว้ย ดงัน้ี 
1.  เช้ือชาติ โดยทัว่ไปคนเช้ือชาติเดียวกนัยอ่มมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม

ท่ีเหมือนกนั คู่ครองท่ีมีเช้ือชาติเดียวกนัจึงมกัจะเขา้ใจกนัไดง่้าย ถา้หากเป็นคนละเช้ือชาติก็อาจจะ
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ไม่เขา้ใจกนั และอาจเกิดปัญหาการอพยพหรือยา้ยกลบัภูมิล าเนากบัคู่สมรส ท า
ให้ชีวิตคู่ตอ้งแยกหรือพลดัพรากจากกนัไดอี้กดว้ย อย่างไรก็ตาม คู่สมรสท่ีมีเช้ือชาติต่างกนัก็ไม่ใช่ว่า
ชีวิตสมรสจะลม้เหลวเสมอไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัท่ีการปรับตวัของคู่สมรส ถา้ไดใ้ช้ความพยายามอย่าง
แทจ้ริงในการท าความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ก็จะสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุขได ้
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2.  ศาสนา เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่ ศาสนาทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายในการ อบรมสั่งสอน
ให้เป็นคนดี ละเวน้ความชัว่ ส่วนหลกัการและพิธีกรรมต่างๆ ของแต่ละศาสนายอ่มมีลกัษณะแตกต่าง
กนัออกไป ถา้หากคู่สมรสนบัถือศาสนาเดียวกนั ความเช่ือถือศรัทธาและการปฏิบติัตนตามพิธีกรรม
ทางศาสนาก็จะเป็นไปในแนวทางเดียวกนั แต่หากนบัถือศาสนาต่างกนัก็อาจจะมีปัญหากระทบต่อการ
ด าเนินชีวิต เช่น คนหน่ึงจะไปวดัอีกคนไปโบสถ์ หรือเกิดปัญหาขอ้ขดัแยง้วา่จะให้บุตรท่ีเกิดมานบัถือ
ศาสนาอะไร เป็นตน้ การตดัสินใจเลือกคู่ท่ีนบัถือศาสนาต่างกนัจึงจ าเป็นตอ้งพยายามปรับตวัเขา้หากนั 
และไม่ควรน าประเด็นทางศาสนามาเป็นขอ้โตแ้ยง้วา่ศาสนาของงใครดีกวา่ของใคร เพราะปัญหาน้ีไม่มี
ขอ้สรุปและอาจน าไปสู่ความแตกแยกในชีวติสมรสไดง่้าย 

3.  การศึกษา การท่ีคู่สมรสมีระดบัการศึกษาสูงหรือจบปริญญา แมจ้ะไม่ใช่เคร่ืองรับประกนั
ความส าเร็จของชีวติสมรสไดอ้ยา่งแน่นอนก็จริงอยู ่แต่จากตวัอยา่งชีวิตสมรสจ านวนมากไดช้ี้ให้เห็นวา่ 
คนท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนม้ในการประสบความส าเร็จในชีวติไดม้ากกวา่คนท่ีมีการศึกษาต ่า ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะวา่การศึกษาช่วยท าให้บุคคลเจริญงอกงามทั้งทางร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อชีวิตสมรสหรือชีวิตครอบครัวเป็นอย่างมากและจากการศึกษาวิจยัโดยทัว่ไปมกั
พบว่า คู่สมรสท่ีมีสติปัญญาและระดับการศึกษาใกล้เคียงกนัมกัจะมีโอกาสประสบความสุขและ
ความส าเร็จในชีวิตสมรสมากกว่าคู่สมรสท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมาก เพราะระดบัการศึกษาท่ี
ใกลเ้คียงกนัจะช่วยท าให้คู่สมรสพูดจากนัรู้เร่ืองและเขา้ใจกนัไดง่้าย แต่หากคู่สมรสมีระดบัการศึกษา
ต่างกนั ฝ่ายชายควรจะเป็นฝ่ายท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ ถา้ฝ่ายหญิงมีการศึกษาสูงกวา่ฝ่ายชายมาก อาจท าให้
เกิดปัญหาในการปรับตวัของฝ่ายชายได ้

4.  ฐานะทางเศรษฐกิจ ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจหรือฐานะการเงินนบัเป็นขอ้ท่ีควร
พิจารณาอีกประการหน่ึงในการเลือกคู่ เพราะถา้คู่สมรสมีฐานะทางการเงินไม่ดีการหารายไดไ้ม่เพียงพอ
กบัรายจ่าย ในขณะท่ีครอบครัวตอ้งขยายตวัออกไป สมาชิกใหม่ในครอบครัวก็จะตอ้งเพิ่มข้ึน อาจมี
ผลกระทบให้เกิดปัญหาชีวิตครอบครัวได ้ เวน้เสียแต่คู่สมรสนั้นจะตอ้งท างานหนกัเพื่อเพิ่มพูนรายได้
และรู้จกัประหยดัในการใชจ่้าย จึงจะท าใหชี้วติด าเนินไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 

5.  บุคลิกภาพ คนเรามีบุคลิกภาพไม่เหมือนกนั บุคลิกลกัษณะท่ีเป็นเสน่ห์อยู่ในตวับุคคลก็
แตกต่างกนัออกไปดว้ย เช่นขนาดของร่างกาย รูปร่าง หน้าตา กิริยาท่าทาง ท่วงทีวาจาอุปนิสัยใจคอ     
ความสนใจ ค่านิยม รสนิยม อุดมคติ ความประพฤติ ฯลฯ ลกัษณะต่างๆ เหล่าน้ี เกิดจากการผสมผสาน
กนัระหว่างพนัธุกรรม และประสบการณ์ทั้งหมดของแต่ละบุคคลเม่ือคนเราจะเลือกคู่ครองจึงจ าเป็น
จะตอ้งพิจารณาบุคลิกภาพ บุคลิกลกัษณะของผูท่ี้จะมาเป็นคู่ครอง หรือคู่ชีวิตของตนเองในอนาคตดว้ย
วา่บุคลิกภาพและบุคลิกลกัษณะดงักล่าว เหมาะสมกบัตนหรือไม่ ตนพอใจยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนัใน
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ชีวิตสมรสหรือไม่ ดงันั้นการศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพของคู่ครองก่อนแต่งงานจึงเป็นส่ิงส าคญัมาก และ
ชีวิตสมรสท่ีมีความสุขจะตอ้ง ประกอบดว้ยบุคลิกภาพของชายและหญิงท่ีเขา้กนัได ้ และจะตอ้งทราบ
อุปนิสัยใจคอต่างๆ ของคู่สมรสก่อนแต่งงาน แมว้่าบุคลิกภาพของคนเราจะเปล่ียนแปลงได ้ แต่ถา้คู่
สมรสฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดคิดวา่จะเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพของอีกฝ่ายหน่ึงภายหลงัการแต่งงานกนัแลว้ ก็
อาจจะเส่ียงต่อความผดิหวงัในชีวติสมรสได ้ดงันั้นจึงควรพิจารณาใหร้อบคอบก่อนท่ีจะตดัสินใจ 

6.  วุฒิภาวะทางอารมณ์ การท่ีร่างกายของชายและหญิงเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่และพร้อมท่ีจะ
ให้ก าเนิดบุตรได ้ มิไดห้มายความว่า บุคคลผูน้ั้นพร้อมท่ีจะแต่งงาน หรือมีครอบครัวได ้ การแต่งงาน
หรือการสมรสจ าเป็นตอ้งอาศยัความเจริญเติบโตของจิตใจ  หรือความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์เป็นหลกั
ส าคญัประกอบดว้ย เพราะผูท่ี้บรรลุวุฒิภาวะทางอารมณ์ยอ่มเป็นผูท่ี้สามารถปรับตวัให้มีความสุขกบั
ครอบครัว สังคม และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ไดดี้ ความสามารถในการปรับตวัน้ีถือว่าเป็นส่ิงส าคญัและ
จ าเป็นมากท่ีสุดอยา่งหน่ึงส าหรับชีวติสมรสท่ีประสบความส าเร็จ บุคคลท่ีมีวุฒิภาวะอารมณ์ อาจสังเกต
ไดจ้ากพฤติกรรมเหล่าน้ี 

    6.1  เป็นผูท่ี้รู้จกัและเขา้ใจตนเองไดดี้ 
    6.2   เป็นผูรู้้จกัและเขา้ใจผูอ่ื้นไดดี้  
    6.3   เป็นผูท่ี้สามารถเผชิญกบัความจริงแห่งชีวติไดดี้ 
    6.4   ตดัสินใจไดเ้อง เม่ือท าผดิก็ยอมรับผิด 
    6.5   มองอนาคตดว้ยความหวงั และเตม็ใจรอคอย 
    6.6   เขา้ใจและยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
    6.7   มีจิตใจมัน่คง และไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ไดง่้าย 
    6.8   มีอารมณ์ขนั และมองโลกในแง่ดี 
    6.9   ยอมรับกติกาหรือกฎเกณฑต่์างๆ ท่ีมีอยูใ่นสังคม 
    6.10 มีความสุขมุรอบคอบ รู้จกัเหตุผล และรู้จกัผอ่นสั้นผอ่นยาว 
    6.11 รู้จกัหนา้ท่ีและความรับผดิชอบสูง 
    6.12 สามารถประเมินผลการกระท าของตนเองได ้ 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อวุฒิภาวะทางอารมณ์ของบุคคลได้แก่ อายุ ผูท่ี้มีอายุมากจะเป็นผูท่ี้มี
อารมณ์มัน่คงกวา่ผูท่ี้มีอายนุอ้ย และจากการศึกษาพบวา่ อายท่ีุเหมาะสมกบัการมีคู่ครองนั้นผูช้ายควรจะ
มีอายุระหวา่ง 27-30 ปี ผูห้ญิงควรมีอายุระหวา่ง 21-25 ปี และไม่ควรแตกต่างกนัเกิน 10 ปี เพราะความ
ต่างวยัจะท าใหคู้่สมรสปรับตวัเขา้หากนัไดย้าก เน่ืองจากความตอ้งการและความสนใจในกิจกรรมต่างๆ 
แตกต่างกนั ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้ในชีวติสมรสได ้
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7.  สุขภาพ สุขภาพยอ่มมีความส าคญัต่อบุคคล ผูท่ี้มีสุขภาพดีนบัวา่เป็นลาภอนัประเสริฐ      
ดงัพุทธภาษิตท่ีกล่าววา่ “อโรคยา ปรมาลาภา” สุขภาพเปรียบเหมือนวิถีทางหรือหนทางท่ีจะน าบุคคล
ไปสู่ความสุข และความส าเร็จต่างๆ ในชีวิตการท างานและชีวิตการสมรส ดงันั้นผู ้ ท่ีเราจะเลือกเป็น
คู่ครองควรเป็นผูท่ี้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ก่อนการแต่งงานจึงควรให้แพทยต์รวจสุขภาพของ
ชายและหญิงว่ามีโรคใดบา้งท่ีสามารถถ่ายทอดทางพนัธุกรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อชีวิตการสมรส 
เช่น    การตรวจหมู่เลือด หรือการผิดปกติเก่ียวกบัเลือด และโรคท่ีสามารถถ่ายถอดทางพนัธุกรรม และ
หากพบวา่มีโรคภยัไขเ้จบ็ก็ควรไดรั้บการรักษาใหห้ายเสียก่อน 

จากขอ้ควรพิจารณาในการเลือกคู่ครองท่ีกล่าวมาพอสรุปไดว้า่ การเลือกคู่ครองท่ีมีเช่ือชาติ 
ศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจและระดบัวุฒิภาวะทางอารมณ์ท่ีคลา้ยกนัหรือใกลเ้คียงกนั จะช่วยให้ชีวิต
สมรสประสบผลส าเร็จมากกวา่คู่ครองท่ีมีส่ิงเหล่าน้ีแตกต่างกนั แต่ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่คู่ครองท่ีมีภูมิ
หลงัแตกต่างกนัจะไม่ประสบผลส าเร็จในชีวติสมรส ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความรัก ความเขา้ใจ การยอมซ่ึงกนั
และกนัท่ีจะช่วยให้คู่สมรสประสบผลส าเร็จในชีวิตไดอ้ย่างไรก็ตาม การท่ีชายและหญิงเลือกคู่ครอง
ของตน ก็ควรได้มีการปรึกษาพ่อ แม่ หรือญาติผูใ้หญ่ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์มากกว่าเพื่อรับ
ค าแนะน าท่ีถูกตอ้ง และเกิดการยอมรับใน การตดัสินใจเลือกคู่ครองของคู่สมรส  

 
การคุมก าเนิด   
 

การคุมก าเนิด (Contraception or Birth Control) หมายถึง การป้องกนัการปฏิสนธิ หรือวิธีท่ีจะ
ป้องกนัการตั้งครรภ์ โดยอาศยัหลกัวิทยาศาสตร์ท่ีเช่ือว่าการปฏิสนธิท่ีเป็นไปตามปกตินั้นจะเกิดได้
ต่อเม่ืออสุจิในน ้าเช้ือของฝ่ายชายมีโอกาสเขา้ไปผสมกบัไข่ท่ีสุกของฝ่ายหญิงภายในปีกมดลูก และไข่ท่ี
ผสมแลว้จะเดินทางมาฝังตวัท่ีเยื่อบุโพรงมดลูก  ดงันั้นนักวิทยาศาสตร์จึงคิดวิธีการต่างๆ ท่ีขดัขวาง
ไม่ให้อสุจิพบและผสมไข่ท่ีสุกแลว้  หรือป้องกนัไม่ให้มีการฝังตวัของไข่ท่ีผสมแลว้  การคน้ควา้ได้
กระท ากนัอย่างกวา้งขวาง  ท าให้การพฒันาวิธีการคุมการปฏิสนธิ การพฒันาส่วนใหญ่มุ่งไปในทาง
ขดัขวางกลไกต่างๆของกระบวนการปกติของการสืบพนัธ์ุ  ไดแ้ก่ 

1. การควบคุมการตกไข่ โดยการรับประทานยาเมด็คุมก าเนิดและฉีดยาคุมก าเนิด 
2. การควบคุมการเดินทางของไข่ในปีกมดลูกเช่ือว่าห่วงอนามยัหรือการให้ เอสโตรเจน  

ภายหลงัการตกไข่แลว้ ท าใหไ้ข่เดินทางเร็วกวา่ปกติ จึงป้องกนัการตั้งครรภไ์ด ้
3. ท าลายความสามารถของอสุจิในการผสมกบัไข่  โปรเจสเตอโรน ท าให้มูกท่ีปากมดลูก

ขน้ข้ึน อสุจิผา่นยาก 
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4. ป้องกนัการฝังตวัของไข่ท่ีผสมแลว้  
5. ควบคุมการสร้างอสุจิโดยการท าให้อสุจิหมดความสามารถ ถ้าอณัฑะไม่เล่ือนลงในถุง

อณัฑะ (Cryptorchism) จะไม่สามารถสร้างอสุจิได ้ทั้งน้ีเพราะอุณหภูมิท่ีสูงในร่างกายจะไม่เหมาะแก่
การสร้างอสุจิ แต่ถา้นัง่แช่น ้ าท่ีอุณหภูมิ 45 – 47 องศาเซลเซียส วนัละ 15 นาที นานวนั จะสามารถ
ป้องกนัการมีบุตรได ้  

วธีิคุมก าเนิดท่ีดีควรมีคุณสมบติัส าคญัดงัน้ี  คือ 
1.  มีประสิทธิภาพสูง (Effective) ในการป้องกนัการตั้งครรภ ์
2. ปลอดภยั (Safe) ไม่มีอาการแทรกซอ้นท่ีรุนแรง และไม่มีอนัตรายแมใ้ชติ้ดต่อกนัเป็น

เวลานาน 
3. ภาวะเจริญพนัธ์ุหลงัคุมก าเนิด (Return of Fertility) ในกรณีท่ีเป็นวธีิคุมก าเนิดแบบชัว่คราว 

เม่ือเลิกใชแ้ลว้ตอ้งมีการเจริญพนัธ์ุดีเหมือนเดิม (Reversible) 
4.  ใชไ้ดง่้าย (Simple) สะดวกในทางปฏิบติัและในการใหบ้ริการ 

  5.  เป็นวธีิท่ีคนส่วนใหญ่ยอมรับ (Acceptable)  
6.  ราคาถูก (Inexpensive) 
 
การคุมก าเนิดแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่   
1.  การคุมก าเนิดแบบช่ัวคราว  (Temporary Contraception) 
 เป็นวิธีท่ีเม่ือใช้หรือปฏิบัติอยู่ก็ย่อมสามารถคุมก าเนิดได้ แต่ถ้าผูรั้บบริการเลิกใช้แล้วก็

สามารถมีบุตรไดเ้หมือนเดิมเหมาะกบัผูท่ี้ตอ้งการเวน้ระยะการมีบุตร หรือยงัไม่พร้อมมีบุตรดว้ยเหตุผล
ทางเศรษฐกิจหรือทางสุขภาพใดๆก็ตาม อาจใชว้ธีิต่างๆไดด้งัต่อไปน้ี  

1.1  การงดมีความสัมพนัธ์ทางเพศ  (Abstinence) วิธีน้ีถา้สามารถปฏิบติัได้จริงจะมี
ประสิทธิภาพ 100 % แต่จะใชไ้ดเ้พียงบางกรณีเท่านั้น เช่น งดมีความสัมพนัธ์ทางเพศระยะหลงัคลอด 
ดงันั้นการงดมีความสัมพนัธ์ทางเพศจึงไม่เป็นวธีิท่ีดีแมว้า่จะคุมก าเนิดไดผ้ลถึง 100 % 

1.2  การหลัง่ภายนอก  (Coitus Interruptus or Withdrawal) เป็นวิธีการคุมก าเนิดท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดท่ียงัใชใ้นปัจจุบนั  การหลัง่ภายนอกหมายถึง  การท่ีฝ่ายชายถอนองคชาตออกทนัทีก่อนท่ีจะมีการ
หลัง่น ้ ากาม  (Ejaculation) การหลัง่น ้ ากามออกภายนอกน้ี  การร่วมเพศจะด าเนินไปตามธรรมชาติ
จนกระทัง่ฝ่ายชายมีความรู้สึกวา่ใกลจ้ะมีการหลัง่น ้ ากาม  จะรีบถอนองคชาตและให้มีการหลัง่น ้ ากาม
ภายนอกช่องคลอด โดยไม่ให้น ้ ากามเปรอะเป้ือนบริเวณอวยัวะสืบพนัธ์ุภายนอก  ในระหวา่งร่วมเพศ
อวยัวะสืบพนัธ์ุภายนอกจะเปียกช้ืน ท าให้อสุจิท่ีมีชีวิตในช่วงสั้นๆ อาจสามารถว่ายเขา้สู่ช่องคลอดได ้ 
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หลงัการหลัง่น ้ ากามแลว้ หากจะมีการร่วมเพศซ ้ าอีกจะตอ้งเช็ดองคชาตให้สะอาด และถ่ายปัสสาวะ
ก่อนเพื่อไม่ใหอ้สุจิเหลือคา้งอยู ่

       ประสิทธิภาพในการป้องกนัการตั้งครรภมี์ค่อนขา้งนอ้ยเพราะมีอตัราการลม้เหลวสูง
เน่ืองจากฝ่ายชายอาจจะถอนองคชาตไม่ทนัเวลาเพราะลืมตวัไปชัว่ขณะ หรือควบคุมการหลัง่น ้ากาม
ไม่ไดต้ามตอ้งการแมจ้ะเกิดการหลัง่น ้ากามภายนอกช่องคลอด แต่อวยัวะสืบพนัธ์ุภายนอกเปรอะเป้ือน
อาจท าใหอ้สุจิวา่ยเขา้ไปในช่องคลอดได ้

       ขอ้ดี คือ เป็นวธีิท่ีพร้อมจะใชไ้ดเ้สมอ  ไม่ตอ้งการเคร่ืองมือ หรือเสียค่าใชจ่้ายใดๆ
ทั้งส้ิน  และเป็นความสัมพนัธ์ทางเพศตามธรรมชาติ แต่มีขอ้เสียของการหลัง่ภายนอก คือ อาจท าให้
ผูใ้ชท้ ั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเกิดความเครียดข้ึนได ้ เน่ืองจากมีความกงัวลใจในขณะมีการร่วมเพศและ
ท าใหฝ่้ายชายจะตอ้งบงัคบัตวัเองใหท้  าในส่ิงท่ีไม่อยากท าฝ่ายหญิงมีโอกาสถึงจุดสุดยอดนอ้ย  และอาจ
ท าใหเ้กิดต่อมลูกหมากโตได ้แต่ไม่ปรากฏหลกัฐานพิสูจน์ท่ีแน่นอน 

1.3   หมวกครอบปากมดลูก (Cervical Cap) เป็นหมวกส าหรับใส่ในช่องคลอด เพื่อกั้นปาก
มดลูกไม่ให้อสุจิเขา้ไปในโพรงมดลูกได ้ หรือเป็นแบบแผน่กั้น  (Diaphragm) ท่ีมีลกัษณะเป็นหมวก
ยางคล้ายโดม มีขอบแข็งแต่พบังอได ้ขนาดตั้งแต่ 50 – 105 มิลลิเมตร นิยมใช้มีขอบสปริง ส่วน  
Cervical Cap มีรูปร่างคลา้ยหมวกขนาด 22 – 31 มิลลิเมตร ขนาดพอดีครอบปากมดลูก วสัดุส่วนใหญ่
มกัเป็นยาง การใชม้กัใชร่้วมกบัครีม หรือยาฆ่าอสุจิ   

              การปฏิบติั คือ  ลา้งมือให้สะอาด ผูใ้ส่ตอ้งโคง้ตวัเล็กนอ้ย (Recumbent Position) หรือ
ท่านัง่ยองๆ หรือท่ายืนวางพาดเทา้ขา้งหน่ึงบนเกา้อ้ี ส าหรับ Diaphragm สอดปลายล่างเขา้ช่องคลอด 
โดยให้ปลายเฉียงลง เม่ือสอดได้คร่ึงหน่ึงเอามือซ้ายช่วยดนัขอบบนให้เข้าอยู่หลงักระดูกหัวเหน่า 
ส าหรับ Cervical Cap ใชมื้อซ้ายเปิดปากช่องคลอด จบั Cap ดว้ยมือขวา เม่ือ Cap อยูเ่ลยปากช่องคลอด
ไปแลว้ใชน้ิ้วช้ีและน้ิวนางดนัเขา้ไปถึงคอมดลูก ดนั Cap ใหส้วมคอมดลูก วิธีถอดท าโดยสอดน้ิวเขา้ไป
เก่ียวขอบดึงออกมา การเลือกใชว้ธีิน้ี ควรพบแพทยต์รวจภายใน เพื่อเลือกขนาดท่ีเหมาะสม 

       ขอ้ดีของวิธีน้ี คือ  เป็นวิธีท่ีไม่ตอ้งใช้ฮอร์โมน  แต่ขอ้เสีย  คือ วิธีการยุ่งยาก และไม่
สะดวกในการร่วมเพศ 

        ประสิทธิภาพของวิธีน้ี ถ้าใช้ร่วมกบัยาฆ่าเช้ืออสุจิ หมวกยางสอดช่องคลอด พบว่า
อตัราการตั้งครรภเ์พียง 2-3 รายต่อสตรี 100 รายใน 1ปี ในกลุ่มท่ีไม่คุน้เคยอาจพบการตั้งครรภสู์งกวา่น้ี 
ส่วนหมวกยางครอบปากมดลูกมีอตัราการตั้งครรภเ์ฉล่ียร้อยละ 12 ของสตรี ท่ีใชใ้น 1 ปี หลงัจากนั้น
อตัราการตั้งครรภสู์งข้ึน เน่ืองจากวสัดุท่ีใชเ้ส่ือมคุณภาพ 
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 1.4 ยาฆ่าตวัอสุจิ (Spermicides)  เป็นวธีิท่ีใชย้าหรือสารบางอยา่งสอดใส่เขา้ไวใ้นช่อง
คลอดก่อนการร่วมเพศ เพื่อฆ่าและลดจ านวนอสุจิในช่องคลอด ยาฆ่าตวัอสุจิท่ีเป็นสาร ไดแ้ก่ 
Nonoxynol–9, Octoxynol-9 และ Menfegol ซ่ึงก าลงันิยมใชใ้นประเทศท่ีก าลงัพฒันาในปัจจุบนั ส่วนยา
ฆ่าตวัอสุจิท่ีเป็นพาหะ ไดแ้ก่ ครีม เยลลี ฟองอดั ยาสอดใหล้ะลาย ยาเมด็ฟองฟู จะใชเ้วลาประมาณ 10 
นาที เพื่อรอยาสัมผสัความเปียกช้ืนในช่องคลอด และกระจายไปครอบคลุมส่วนบน และชนิดฟิลม์เป็น
แผน่ยาบางๆ ตอ้งรอประมาณ 15 -30 นาที การใชย้ามีหลกัทัว่ไป คือ  ใส่ยาในปริมาณท่ีแนะน าไวใ้หลึ้ก
ท่ีสุดในช่องคลอด   ทิ้งช่วงเวลาก่อนจะร่วมเพศ    ทุกคร้ังท่ีร่วมเพศซ ้ าตอ้งใชย้าเพิ่มเสมอ    และหา้ม
สวนลา้งช่องคลอดอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมงหลงัร่วมเพศ 

            ขอ้ดีวิธีน้ี คือ ปลอดภยั อาการแทรกซ้อนน้อย บางชนิดก าลงันิยมอย่างกวา้งขวางใน
ประเทศท่ีก าลงัพฒันา ส่วนขอ้เสีย คือ ประสิทธิภาพต ่าถา้ไม่ใชอ้ยา่งสม ่าเสมอและถูกตอ้ง ไม่สะดวก
ในการใช ้    

1.5  ถุงยางอนามยั (Condom) หรือ ถุงยางคุมก าเนิด เป็นถุงส าหรับคลุมอวยัวะเพศขณะร่วม
เพศ เพื่อป้องกนัการหลัง่น ้ าอสุจิในช่องคลอด รวมทั้งเช้ือโรคต่างๆ ท่ีติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ (Sexually 
Transmitted Infection) แบ่งเป็น 2 ชนิด คือถุงยางอนามยับุรุษ (Male Condom) และ ถุงยางอนามยัสตรี 
(Female Condom)  

1.5.1 ถุงยางอนามยับุรุษ หรือถุงยางคุมก าเนิดผูช้าย มีช่ือท่ีเรียกมากมาย เช่น ปลอก 
เส้ือเกราะ เส้ือฝน    มีหลาแบบ เช่น แบบปลายเรียบมน แบบปลายเป็นกระเปาะ หรือเป็นต่ิงยืน่ออกมา  
แบบชโลมดว้ยสารหล่อล่ืน และ แบบท่ีเคลือบน ้ายาฆ่าตวัอสุจิ  เป็นตน้ 

 

 
ภาพที ่ 9.6 ถุงยางอนามยับุรุษ 
(ท่ีมา : http://images.google.co.th, 2553) 
 

http://images.google.co.th/
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      วธีิใชถุ้งยางอนามยั 

                     1) เลือกใช้ถุงยางอนามยัท่ีดี มีคุณภาพ โดยดูวนัผลิตท่ีพิมพ์อยู่ขา้งซองว่ายงัไม่
หมดอายุ (ไม่ควรเกิน 2 ปี) และเลือกซองท่ีไม่ช ารุด หรือมีรอยยบัยน่ ไม่ฉีกขาด เพราะอาจจะสกปรก
และมีรูร่ัวได ้

                      2) ฉีกมุมซอง ดึงถุงยางออกระมดัระวงั เพราะถุงยางอาจขาดไดจ้ากการฉีกซอง 
หรือถุงเล็บมือขณะฉีก อย่าทดสอบถุงยางก่อนใชโ้ดยการเป่าลมเขา้ไปดูหรือดึงดู ก่อนสวมควรบีบ
ปลายถุงยางเพื่อไล่อากาศออกเสียก่อน เพราะหากมีอากาศหลงอยูท่ี่ปลายกระเปาะจนโป่งมากๆอาจ
เกิดแรงดนัแตกได ้
                      3) สวมถุงยางอนามยัขณะอวยัวะเพศแขง็ตวั 
                      4)  รูดมว้นถุงยางอนามยั ให้ขอบถุงยางสุดถึงโคนอวยัวะเพศ ขณะมีเพศสัมพนัธ์ 
ถา้ไม่มีส่ิงหล่อล่ืนเพียงพอ หรือแหง้เกินไปอาจท าใหถุ้งยางอนามยัฉีกขาดได ้ 
                       5) ภายหลงัท่ีฝ่ายชายหลัง่น ้ าอสุจิแล้วให้รีบถอนอวยัวะเพศชายออก (ก่อนท่ี
อวยัวะเพศอ่อนตวั) และจบัขอบถุงยางโดยกระชบัอวยัวะเพศไวก่้อน 

                     6) ถอดถุงยางออกระวงัไม่ใหมื้อสัมผสักบัส่วนท่ีสัมผสัช่องคลอด  
                     7)  ถุงยางอนามยัท่ีใชแ้ลว้ทิ้งใหมิ้ดชิด ควรใชค้ร้ังเดียวแลว้ทิ้งไม่ควรน ามาใชอี้ก 
                     8)  ไม่ควรใชส้ารประกอบประเภทน ้ามนัทาถุงยางอนามยั 

          ขอ้ดีของถุงยางอนามยับุรุษ 
             1) นอกจากใช้ในการคุมก าเนิดแล้ว ยงัป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โดยเฉพาะ          โรคเอดส์ 
            2)  ใชไ้ดเ้อง เป็นวธีิท่ีไม่ตอ้งปรึกษาแพทย ์
            3)  พกสะดวก น ้าหนกัเบา หาไดง่้าย ใชเ้สร็จแลว้ทิ้งเลย 
            4)  ปลอดภยั ไม่เกิดอาการแทรกซอ้นต่อระบบอวยัวะต่างๆของผูใ้ช ้
            5) เห็นผล และมัน่ใจในประสิทธิภาพท่ีป้องกนัไดท้นัที 

      6)  เป็นอุปกรณ์ท่ีก าหนดมาตรฐานไวใ้ห้มีประสิทธิภาพสูง ถา้ปฏิบติัถูกวิธีจะ
ไดผ้ลดี 

                   7)  เป็นอุปกรณ์ท่ีฝ่ายชายเป็นผูมี้บทบาทในการคุมก าเนิด 
                 8)  ช่วยยดืระยะการหลัง่น ้าอสุจิเร็วของฝ่ายชายออกไปได ้
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                9)  ไม่มีผลต่อการเจริญพนัธ์เม่ือเลิกใช ้แต่มีผลดีต่อฝ่ายภรรยาท่ีมีภูมิตา้นทานต่อตวั
อสุจิ 

   ขอ้ดอ้ยของถุงยางอนามยับุรุษ 
                  1)  หากใชไ้ม่ถูกตอ้ง ขาดความตั้งใจ และใชไ้ม่สม ่าเสมอ อาจมีการลม้เหลวสูง 
                  2)  ถา้ใชเ้ป็นเวลานานอาจท าใหฝ่้ายหญิงรู้สึกระคายเคืองหรือเจบ็ช่องคลอด 
                  3)  เป็นภาระในการหาท่ีทิ้งถุงยางอนามยัท่ีใชแ้ลว้ใหเ้หมาะสม 
                   4)  อาจท าให้เกิดการขดัจงัหวะขณะร่วมเพศ เพราะตอ้งสวมถุงยางขณะท่ีอวยัวะ

เพศแขง็ตวัเตม็ท่ี   
                  5)  เสียความรู้สึกสัมผสัในจงัหวะการร่วมเพศธรรมชาติ 
                  6)  อาการขา้งเคียง อาจมีการระคายเคืองเฉพาะท่ี ซ่ึงแกไ้ขโดยการเลือกถุงยาง

อนามยัท่ีมีสารหล่อล่ืน ในบางส่วนอาจพบว่าแพถุ้งยาง หรือสารเคมีท่ีเคลือบถุงยาง การแพอ้าจเกิด
ทางฝ่ายชายหรือหญิงก็ไดแ้ต่พบนอ้ย 

        ประสิทธิภาพของถุงยางอนามัย  ถ้าใช้ถุงยางอนามยัท่ีได้มาตรฐานและถูกตอ้ง จะมี
ประสิทธิภาพสูงมาก ประสิทธิภาพสูงข้ึนเม่ือใชร่้วมกบัยาฆ่าอสุจิ ประสิทธิภาพทางทฤษฎีพบวา่มีการ
ตั้งครรภ ์0.5 -2 ต่อสตรี 100คนใน 1 ปี แต่บางรายงานพบไดถึ้ง 10 -20 ต่อสตรี 100 คนใน 1 ปี คู่สมรส
ท่ีใชไ้ดผ้ลมกัเป็นกลุ่มท่ีมีอายมุาก และไดรั้บแรงจูงใจจนสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

             1.5.2  ถุงยางอนามัยสตรี (Female Condom)   
 
 

 
 

ภาพที ่9.7 ลกัษณะของถุงยางอนามยัสตรี 
(ท่ีมา ;  http://images.google.co.th. 2553) 

 

http://images.google.co.th/
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ถุงยางอนามยัสตรีเป็นถุงโปร่งแสงทรงกระบอกปลายมนท าดว้ย Poly-Urethane ซ่ึงมี
ความนุ่มนวลและบางกวา่ท่ีท าดว้ย Latex จึงท าให้แนบกบัผนงัช่องคลอดไดดี้กวา่ มีความยาว 15 ซม. 
ส่วนปลายเปิดของถุงยางอนามยัสตรีมีขอบลกัษณะคลา้ยห่วงติดอยูเ่รียกวา่ ขอบนอก ภายในกน้ถุงเป็น
ปลายตนัจะมีห่วงอีกอนัหน่ึงวางอยู ่เรียกว่า ขอบใน ซ่ึงสามารถถอดออกได ้ ขอบในน้ีมีประโยชน์ใน
การท่ีจะสอดถุงยางเขา้ไปในช่องคลอด โดยบีบขอบในแลว้สอดเขา้ไปจนสุด ซ่ึงจะเขา้ไปครอบอยูบ่น
ปากมดลูกและห่วงน้ีจะยึดถุงยางอนามยัไวไ้ม่ให้หลุดออกมาขณะท่ีห่วงนอกท่ีเป็นขอบถุงจะช่วยให้
ถุงยางแผปิ่ดตรงบริเวณปากช่องคลอด  

ขั้นตอนการใส่มีดงัน้ี 
   1)  ผูใ้ส่อยูใ่นท่านอนหงายชนัเข่า หรือนัง่ยองๆ 

      2)  ตรวจสอบดูวา่ขอบในถุงยางอนามยัสตรีอยูท่ี่ปลายตนัของถุงยางอนามยัหรือไม่ 
      3)  ใช้น้ิวข้างท่ีถนัดจับขอบด้านใน ซ่ึงอยู่ท่ีปลายตนัของถุงยางบีบขอบในด้วย

น้ิวหัวแม่มือและน้ิวกลางโดยทาบน้ิวช้ีไวร้ะหวา่งนั้น ส าหรับปลายเปิดปล่อยห้อยลงโดยไม่ตอ้งท า
อะไร 

      4)  ใชมื้ออีกขา้งหน่ึงถ่างปากช่องคลอด เพื่อให้สามารถน าเอาถุงยางอนามยัสอดเขา้
ไปในช่องคลอด 

      5) ใชน้ิ้วมือขา้งท่ีถนดัสอดผา่นปลายเปิดขอบนอกถุงยางอามยั ท่ีอยูใ่นช่องคลอดให้
ลึกท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

      6)  ก่อนการร่วมเพศ ใหต้รวจสอบ ขอบนอกท่ีปลายเปิด ใหอ้ยูชิ่ดกบัแคมเพื่อช่วยให้
อวยัวะเพศชายสอดเขา้ไปในถุงยางอนามยัสตรี 

      7)  หลงัการร่วมเพศ ถอดถุงยางอนามยัออก โดยใช้มือขา้งท่ีถนดับีบขอบนอกของ
ถุงยางแลว้ดึงออกพร้อมหมุนเล็กนอ้ย ถุงยางก็จะหลุดออกมาไดโ้ดยงาย 

      8)  ภายหลงัการใชแ้ลว้ใหทิ้้งถุงยางอนามยัสตรีนั้นเลย หา้มน ากลบัมาใชใ้หม่ 
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ภาพที ่ 9.8 ขั้นตอนการใส่ถุงยางอนามยัสตรี 
(ท่ีมา : http://www.tlcthai.com/women/22756. 2555) 
 
                      ขอ้ดีของถุงยางอนามยัสตรี 
  1)  ฝ่ายหญิงสมารถป้องกนัตนเองไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งฝ่ายชาย 

         2)  สามารถสอดไวก่้อนการร่วมเพศ 
   3) ขนาดของถุงมีเส้นผา่นศูนยก์ลางกวา้งพอ ฝ่ายชายไม่รู้สึกอึดอดั จึงท าให้ความรู้สึก

ท่ีดีกวา่ 
   4)  มีความหนาและเหนียวกวา่ ถุงยางน้ีเหนียวกวา่ชนิดลาเท็กซ์ ถึงร้อยละ 40 จึงไม่ท า

ใหข้าดง่ายขณะร่วมเพศ 
   5)  หลงัการร่วมเพศแลว้ฝ่ายชายไม่ตอ้งรีบถอนอวยัวะเพศออกเพื่อถอดถุงยางอนามยั

ทนัที 
   6)  ขนาดความกวา้งของถุงยางสตรีเพียงขนาดเดียวใช้ไดก้บัทุกคน จึงไม่จ  าเป็นตอ้ง

ผลิตหลายขนาด 
 
ขอ้ดอ้ยของถุงยางอนามยัสตรี 

     1)  การสอดใส่ถุงยางอนามยัเขา้ไปในช่องคลอดเป็นเร่ืองท่ีหญิงบางคนยอมรับไม่ได ้
โดยเฉพาะหญิงท่ีมีอายนุอ้ย 

     2) การมีห่วงอยู่ ท่ีขอบถุงยาง ซ่ึงโผล่ออกมานอกช่องคลอด ท าให้คู่นอนเสีย
ความรู้สึก   ทางเพศ 

     3)  รูปร่างเทอะทะ ไม่น่าใช ้
     4)  ผูใ้ชบ้างรายมีอาการเจ็บขณะร่วมเพศ 

http://www.tlcthai.com/women/22756
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    5)  มีราคาแพงกวา่ถุงยางอนามยับุรุษ 
 

1.6  การงดร่วมเพศบางช่วงเวลา (Periodic Sexual Abstinence)  เป็นวธีิการคุมก าเนิดแบบ
ธรรมชาติ (Natural Family Planning) โดยการงดมีเพศสัมพนัธ์ในช่วงเวลาท่ีสามารถตั้งครรภไ์ด ้
(Fertile Period) หรือมีการตกไข่ ของแต่ละรอบระดู ส่วนวนัท่ีเหลือของรอบระดูรวมทั้งวนัท่ีมีระดูถือ
วา่เป็นวนัปลอดภยั วธีิน้ีเรียกวา่ วธีินบัวนัปลอดภยั  หลกัการของวธีิน้ี คือ การคาดคะเนไข่ตก แลว้งด
การร่วมเพศในระยะวนัไข่ตก 

             ขอ้ดีของวธีิน้ีคือ ไม่มีผลแทรกซอ้นดา้นร่างกาย ค่าใชจ่้ายนอ้ย เป็นท่ียอมรับในคนบาง
กลุ่มท่ีไม่ยอมรับวธีิอ่ืนและท าใหคู้่สมรสมีความรู้ดา้นระบบสืบพนัธ์มากข้ึน 

ขอ้เสียคือ คู่สมรสตอ้งมีความสนใจและตั้งใจจริง เสียเวลา บางเวลาอาจท าไม่ได ้หรือ
มีปัญหาดา้นจิตใจ และอตัราการตั้งครรภสู์ง 

ประสิทธิภาพของการใช้วิธีน้ี โอกาสในการตั้งครรภ์ได ้ร้อยละ 5-35 ใน 1 ปี และ
ค่าเฉล่ียจะเพิ่มข้ึนในปีถดัไป โดยจ านวนผูต้ ั้งครรภพ์บวา่ร้อยละ 92 ใชว้ธีิน้ีไม่ถูกตอ้ง 

ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะวธีิท่ีใชก้นับ่อยๆ ไดแ้ก่ 
  1.6.1  วิธีนบัระยะปลอดภยัจากบนัทึกประจ าเดือน (Safe Period Rhythm Method) 

เป็นวธีิคุมก าเนิดโดยการงดร่วมเพศในช่วงเวลาท่ีสามารถตั้งครรภไ์ดใ้นแต่ละรอบเดือน หรืองดเวน้การ
ร่วมเพศในระยะเวลาท่ีฝ่ายหญิงมีไข่สุก เพราะตวัอสุจิจะสามารถผสมกบัไข่ท่ีสุก ซ่ึงระยะเวลาท่ีตกไข่
จะตรงกบัวนัท่ี 14 ของรอบ โดยทัว่ไปไข่ท่ีสุกแลว้มีโอกาสปฏิสนธิไดน้านเพียง 24 ชัว่โมงเท่านั้น 
ดงันั้นการงดหลีกเล่ียงการมีเพศสัมพนัธ์ในช่วง 2-3 วนัก่อนและหลงัระยะท่ีคาดวา่ไข่ตกได ้ก็จะช่วย
คุมก าเนิดไดด้ว้ย  การนบัระยะปลอดภยัสามารถค านวณไดจ้ากการบนัทึกประจ าเดือน คือ บนัทึกรอบ
ประจ าเดือนหลงัสุดอย่างน้อย 6 -12 รอบ หารอบประจ าเดือนท่ียาวท่ีสุด และรอบประจ าเดือนท่ีสั้ น
ท่ีสุด แลว้ค านวณตามสูตร 

วนัแรกท่ีไม่ปลอดภยั                       = รอบประจ าเดือนท่ีสั้นท่ีสุด - 18 
วนัสุดทา้ยท่ีไม่ปลอดภยั                  = รอบประจ าเดือนท่ียาวท่ีสุด - 11 
เช่น  รอบประจ าเดือนท่ีสั้นท่ีสุด  23 วนั และรอบประจ าเดือนท่ียาวสุด 33 วนั   
วนัแรกท่ีไม่ปลอดภยั                     23 -18 = 5 
วนัสุดทา้ยท่ีไม่ปลอดภยั                 33 -11 = 22 
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ดงันั้นวนัท่ีไม่ปลอดภยัเร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 5 ถึง วนัท่ี 22 ของรอบประจ าเดือนซ่ึงมี
ระยะเวลาท่ียาวนาน ในทางปฏิบติัจึงตอ้งใช้วิธีการคุมก าเนิดวิธีอ่ืนร่วมด้วย เพื่อช่วยให้ผูใ้ช้สารถมี
เพศสัมพนัธ์ไดต้ามปกติ  

วธีิน้ีเหมาะกบัผูท่ี้มีรอบประจ าเดือนท่ีมาสม ่าเสมอเท่านั้น 
  1.6.2  วิธีวดัอุณหภูมิ (Temperature Method) เป็นวิธีการคุมก าเนิดโดยอาศยัหลกัการ

ท่ีว่าระดับอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนสัมพันธ์กับการตกไข่  ดังนั้ นการหาวันตกไข่สามารถดูได้จากการ
เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิร่างกายพื้นฐาน(Basal Body Temperature: B.B.T) ซ่ึงหมายถึงอุณหภูมิท่ีต ่า
ท่ีสุด ในขณะท่ีผูน้ั้นต่ืนนอนตอนเชา้ก่อนลุกจากท่ีนอนหลงัจากมีการนอนหลบัติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 4-
5 ชัว่โมง          

  การวดัอุณหภูมิท าไดโ้ดยสลดัปรอทให้อยูต่  ่ากวา่ 35 องศาเซลเซียส  วดัหลงัต่ืน
นอน และบนัทึกไว ้ ควรอ่านค่าหลงัอมปรอทไวใ้ตล้ิ้นนาน 3-5 นาที  แลว้บนัทึกในตาราง  รวมทั้ง
บนัทึกวนัท่ีมีระดูด้วย การใช้วิธีน้ีควรแนะน าให้วดัอุณหภูมิอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อคะเนช่วงท่ีไม่
ปลอดภยัโดยก่อนเวลาไข่ตก 12 – 24 ชัว่โมง อุณหภูมิของร่างกายอาจลดลงเล็กนอ้ย หลงัจากไข่ตก
อุณหภูมิร่างกายพื้นฐานจะเพิ่มข้ึน 0.2-0.5 องศาเซลเซียส และคงท่ีอยู่จนใกล้วนัท่ีมีระดูรอบต่อไป 
ดงันั้นการงดการร่วมเพศจนกระทัง่ไข่ตกแลว้ อยา่งนอ้ย 3 วนั เพื่อให้แน่ใจวา่ไข่ท่ีตกแลว้จะไม่ไดรั้บ
การผสม จึงถือวา่เป็นระยะปลอดภยั  

    1.7  ห่วงอนามยั (Intra-uterine Device: IUD)   หมายถึง ขดพลาสติกพิเศษท่ีใส่ในโพรง
มดลูกเพื่อป้องกนัการตั้งครรภ ์ เป็นวธีิคุมก าเนิดท่ีดีและนิยมกนัมาก เน่ืองจากมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกนัการตั้งครรภสู์ง ราคาถูก ใชไ้ดน้าน อาการขา้งเคียงนอ้ย สามารถใหบ้ริการไดทุ้กช่วงของวยั
เจริญพนัธ์ุ มีขอ้หา้มการใชน้อ้ย   

 

 
ภาพที ่ 9.9 ห่วงอนามยั 
(ท่ีมา  http://images.google.co.th. 2553) 

 

http://images.google.co.th/
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           ชนิดของห่วงอนามยั ในปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  
1.7.1 ชนิดธรรมดา  หรือไม่มีสารส่งเสริมประสิทธิภาพ ( Inert or Nonmedicated) 

ท่ี 
นิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย คือ ห่วงชนิด  Lippes loop ซ่ึงมีรูปร่างคลา้ยตวั S สองตวัต่อกนั (S ตวัโตกบั 
S ตวัเล็ก) ตวัห่วงท าดว้ย Polyethylene ผสมกบั Barium Sulfate เพื่อใหทึ้บแสงและช่วยถ่ายภาพรังสีได ้
ห่วงชนิดน้ีมี 4 ขนาด คือ A B C และ D ปัจจุบนันิยมใชน้อ้ยลง   

           1.7.2  ชนิดท่ีมีสารเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนัการตั้งครรภ์ (Active or 
Bioactive or Medicated) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดท่ีมีส่วนผสมของทองแดง (Copper Bearing, 
IUD) และชนิดมีส่วนประกอบของฮอร์โมน (Hormonal Releasing, IUD) โดยประกอบดว้ยฮอร์โมน 
โปรเจสเตอโรน สังเคราะห์  

 กลไกการป้องกนัการตั้งครรภ ์แบ่งตามชนิดของห่วงอนามยัไดด้งัน้ี   
                       ห่วงอนามยัชนิดธรรมดา 

1)  เป็นผลของห่วงอนามยัท่ีมีต่อตวัอ่อนก่อนระยะฝังตวั (Preimplantation 
Blastocyst) ต่อปฏิกิริยาต่อวตัถุแปลกปลอม 

2) เป็นผลของห่วงอนามัยต่อตัวอสุจิ โดยท่ีตัวอสุจิอาจถูกกินโดย 
Macrophage และการเปล่ียนแปลงทางชีวเคมีในโพรงมดลูก อาจท าให้ตวัอสุจิท่ีผา่นจากโพรงมดลูกไป
ถึงท่อน าไข่ลดลง 

3) ผลของห่วงอนามยัต่อการท างานของรังไข่และต่อสมองดา้นหนา้ โดยท า
ใหอ้ายขุอง Corpus Luteum สั้นลง 

4)  ความไม่สัมพนัธ์กนัระหวา่งการเปล่ียนแปลงของเยื่อบุมดลูกและการ
เดินทางองไข่หรือ Blastocyst โดยท่ีไข่ท่ีผสมแลว้อาจเดินทางมาถึงโพรงมดลูกเร็วเกินไป 

ห่วงอนามยั ชนิดทองแดง 
1) เป็นผลโดยตรงต่อ Blastocyst ก่อนฝังตวั โดยอาจเน่ืองมาจากมีการ

เปล่ียนแปลงของ DNA, glycogen, metabolism และท าใหอ้อกฤทธ์ิไม่ไดดี้ 
2)  ปฏิกิริยาต่อส่ิงแปลกปลอม เกิดเช่นเดียวกบักลไกของห่วงอนามยัธรรมดา 

แต่ถือวา่มีความส าคญันอ้ยกวา่ผลโดยตรงของทองแดงต่อ Blastocyst โดยเฉพาะของลวดทองแดงท าให้
พื้นท่ีผวิของห่วงอนามยัเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีต าแหน่งของทองแดงท่ีอยูสู่งใน Endometrial Cavity จะ
มีประสิทธิภาพในการป้องกนัการตั้งครรภไ์ดดี้ 

      ขอ้หา้มในการใส่ห่วงอนามยั 
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1)  การอกัเสบของอวยัวะในอุง้เชิงกราน การอกัเสบท่ีมีอาการทางคลินิกชัดเจน  
เป็นขอ้หา้มโดยเด็ดขาด เพราะการใส่ห่วงอนามยัจะท าใหอ้าการอกัเสบรุนแรงข้ึน 

2) การตั้งครรภ ์(Suspected pregnancy) ผูท่ี้สงสัยหรือทราบวา่ตั้งครรภแ์ลว้ เป็นขอ้
หา้มโดยเด็ดขาดในการใส่ห่วง เน่ืองจากจะพบอาการแทรกซอ้นของการตั้งครรภ ์และการคลอดสูง เช่น 
การแทง้ การแทง้ติดเช้ือ การคลอดก่อนก าหนด ถุงน ้าคร ่ าแตกก่อนการเจบ็ครรภ ์เป็นตน้ 

2.1 )  การตั้งครรภน์อกมดลูก (Ectopic Pregnancy) สตรีท่ีเคยตั้งครรภน์อกมดลูก  
ก็อาจเกิดตั้งครรภน์อกมดลูกซ ้ า   

     2.2) การตั้งครรภไ์ข่ปลาอุก (Molar Pregnancy) ภายหลงัการรักษาครรภไ์ข่ปลา
อุกแลว้ ไม่ควรใหต้ั้งครรภอ์ยา่งนอ้ย 1 ปี แต่การคุมก าเนิดไม่ควรใส่ห่วง เพราะถา้มีเลือดออกผดิปกติ
อาจเขา้ใจผดิและเป็นปัญหาในการติดตามผลการรักษา 

3)  ปริมาณระดูท่ีมากผิดปกติหรือเลือดออกผิดปกติในโพรงมดลูก (Abnormal 
Uterine Bleeding) ถา้ใส่ห่วงอนามยัจะท าใหอ้าการรุนแรงมากข้ึน 

4) ความผดิปกติของมดลูก เช่นมีเน้ืองอก โพรงมดลูกเล็กกวา่ปกติ หรือมีรูปวิปริตแต่
ก าเนิด สงสัยวา่เป็นมะเร็งปากมดลูก 

5)  การปวดระดู (Dysmenorrhea) จะท าให้มีอาการปวดมากข้ึนควรท าการตรวจหา
สาเหตุการปวดใหแ้น่ชดัก่อน 

6)  โรคหวัใจ สตรีท่ีเป็นโรคล้ินหวัใจร่ัว หรือเคยผา่ตดัเปล่ียนล้ินหวัใจ ถา้ใส่ห่วงจะ
ท าใหเ้กิดการอกัเสบของล้ินหวัใจไดง่้าย  

7) โรคเบาหวาน ควรระมดัระวงัเร่ืองการอักเสบ นอกจากน้ียงัมีรายงานว่าพบ
อุบติัการณ์ตั้งครรภข์ณะใส่ห่วงอนามยัในสตรีโรคน้ีสูง 

การเร่ิมตน้ใส่ห่วงอนามยั 
  1)  ภายใน 1-10 วนัแรกของการมีประจ าเดือนคร้ังสุดทา้ย  
  2)  หลงัคลอดบุตรทนัทีหรือ 4-6 สัปดาห์ ส าหรับการใส่หลงัคลอดทนัทีมีขอ้ดีดงัน้ี  
  3) หลงัการแทง้ทนัท่ีท่ีไม่มีการติดเช้ือ หรือภายใน 2-3 สัปดาห์ 

 4) ภายหลงัการร่วมเพศ อาจท าไดโ้ดยการใส่ห่วงชนิดท่ีมีการส่งเสริมประสิทธิภาพ Cu 
T 200 ภายใน 5 วนั หลงัการอยูร่่วมกนั ซ่ึงเช่ือวา่การกระจายฤทธ์ิของทองแดงป้องกนัการตั้งครรภไ์ด ้

       อาการขา้งเคียงและอาการแทรกซอ้นของการใส่ห่วงอนามยั 
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        อาการท่ีเกิดทนัทีภายหลงัใส่   ไดแ้ก่  มีเลือดออกกระปริดกระปรอย  ปวดทอ้งน้อย เป็น
ลมอาการเกิดในระยะ 3 เดือนแรกภายหลงัใส่ ไดแ้ก่ ประจ าเดือนออกมากและนานกวา่ปกติ อาจมีปวด 
ทอ้งนอ้ยหรือปวดขณะมีประจ าเดือน 

1.8  การใชฮ้อร์โมน ไดแ้ก่ ยาเมด็คุมก าเนิด ยาฉีดคุมก าเนิด ยาฝังคุมก าเนิด และหวนช่องคลอด  
       1.8.1  ยาเม็ดคุมก าเนิด  (Oral pill) ยาเม็ดคุมก าเนิดเร่ิมใช้ในประเทศไทย เม่ือปี 2505 

สามารถป้องกนัการตั้งครรภไ์ดเ้ป็นอยา่งดี ยาเมด็คุมก าเนิดมี 2 ชนิดคือ  
                   1)  เอสโตรเจน (Estrogen) ในยาเม็ดคุมก าเนิดมี 2 ชนิด คือ Ethinyl estradiol (EO) 

และ Mestranol (Ethinyl Estradiol -3 – methyl ether)  
               2) โปรเจสเตอโรน (Progesterone) เป็น สารสังเคราะห์ท่ีมีฤทธ์ิแรงกวา่ธรรมชาติ 

สามารถออกฤทธ์ิได้ดีเม่ือรับประทาน ในยาเม็ดคุมก าเนิดท่ีใช้มีหลายชนิด ได้แก่ Testosterone 
Derivative, 19 – Nortesterone Derivative  

 

  
 

ภาพที ่ 9.10 ยาเมด็คุมก าเนิด 
(ท่ีมา  http://images.google.co.th. 2553) 

ยาเมด็คุมก าเนิดมี 4 ชนิดดงัน้ี  
1)  ชนิดเลียนแบบธรรมชาติ (Sequential Preparation) ผลิตข้ึนเพื่อเลียบแบบระดบัฮอร์โมน

จากรังไข ่   ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติ ชุดหน่ึงมี 20-21 เมด็ ใน 15-16 เม็ดแรกมี เอสโตรเจน อยา่ง
เดียว 5 เม็ดสุดทา้ยมีทั้ง เอสโตรเจน และ โปรเจสเตอโรน ปัจจุบนัมีคนใช้น้อยมาก เพราะมีอาการ
ขา้งเคียงของเอสโตรเจนสูง 

2)   ชนิดรวม (Combined pills) แต่ละชุดมี 20-21 เม็ด หรือ 28 เม็ด ใน 21 เม็ดแรก จะมีทั้ง 
เอสโตรเจน และ โปรเจสเตอโรน ในขนาดต่างๆกนั อีก 7 เม็ดหลงัเป็นแป้ง น ้ าตาล และวิตามิน ยา
คุมก า เ นิดชนิดรวมน้ีนิยมกันมากเ น่ืองจากประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้ งครรภ์สูง  มี
ภาวะแทรกซอ้นนอ้ยและราคาถูก  

http://images.google.co.th/
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3) ชนิดเด่ียว (Microdose, Minipill) มี โปรเจสเตอโรนอยา่งเดียว ชุดหน่ึงมี 35 เม็ด และ
พฒันาเป็น 28 เม็ดไดแ้ก่ Eluton ยาคุมก าเนิดชนิดเด่ียวน้ีเหมาะส าหรับผูท่ี้แพเ้อสโตรเจน หญิงหลงั
คลอดท่ีให้นมบุตร หญิงท่ีอว้น ความดนัโลหิตสูง ต่อมไร้ท่อผิดปกติ เส้นเลือดด าขอด ปัจจุบนัไม่นิยม
ใชเ้น่ืองจากประสิทธิภาพการป้องกนัการตั้งครรภน์อ้ยกวา่ชนิดรวม ราคาแพง มกัมีเลือดออกกระปริดก
ระปรอย หรือขาดประจ าเดือน และตอ้งใช้ร่วมกบัวิธีอ่ืนประมาณ 3 เดือน เพื่อให้ระดบัฮอร์โมนใน
ร่างกายเพียงพอต่อการป้องกนัการตั้งครรภ ์

4) ยาเมด็คุมก าเนิดชนิดท่ีมีฮอร์โมนในปริมาณท่ีสูงหรือใชภ้ายหลงัการร่วมเพศ (Postcoital 
Pill or Morning Ater Pills) เป็นยาคุมก าเนิดท่ีมี เอสโตรเจน หรือโปรเจสโตเจน เพียงอยา่งเดียวใน
ปริมาณท่ีสูง หรืออาจน าเอายาเมด็คุมก าเนิดชนิดฮอร์โมนรวมมาใชรั้บประทานเพื่อป้องกนัการตั้งครรภ์
ซ่ึงเกิดจากการร่วมเพศท่ีไม่ไดคุ้มก าเนิดมาก่อน หรืออาจถูกข่มขืน  หรือเกิดความผิดพลาดในการใชว้ิธี
อ่ืน เช่นการฉีกขาดของถุงยางอนามยั เป็นตน้ การใชกิ้นทนัทีภายหลงัร่วมเพศ ไม่เกิน 72 ชัว่โมง และ
เม็ดท่ีสองให้ห่างจากเม็ดแรก 12 ชัว่โมง เช่น Levonogestrel 0.75 มก. (Postinor) ขอ้ควรระวงัไม่ควร
รับประทานเกิน 3 เมด็ต่อเดือน 

การออกฤทธ์ิเพื่อป้องกนัการตั้งครรภข์องยาเมด็คุมก าเนิด คือ  
1)   ยบัย ั้งการตกไข่ ออกฤทธ์ิต่อ ความสัมพนัธ์ของ Hypothalamus ต่อมใตส้มองส่วนหนา้ 

กบัรังไข่ โดยมีผลยบัย ั้งการหลัง่ของ Follicle Stimulating Hormone (FSH) และ Luteinizing Hormone 
(LH) ท าใหไ้ม่มี FSH มากระตุน้รังไข่ เพื่อท าใหไ้ข่ค่อยๆเจริญเติบโต และไม่เกิดการตกไข่ 

2)  เปล่ียนแปลงเยื่อบุโพรงมดลูก ออกฤทธ์ิต่อเยื่อบุโพรงมดลูก ปกติ เอสโตรเจนท าให้เยื่อ
บุหนาตวัข้ึน เสริมฤทธ์ิของโปรเจสเตอโรนท าให้เยื่อบุมีการบวม ไม่เหมาะสมในการฝังตวัของไข่ท่ี
ไดรั้บการผสมแลว้ 

3)  การเปล่ียนแปลงมูกท่ีปากมดลูก โปรเจสเตอโรน ท าให้มูกท่ีปากมดลูก เป็นด่าง และ
เหนียวขน้ ตวัอสุจิผา่นเขา้สู่โพรงมดลูกไปผสมกบัไข่ไดย้าก 

4) เปล่ียนแปลงการเคล่ือนไหวของหลอดมดลูก มีผลท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อการ
เดินทางของตวัอสุจิ และไข่ผสมแล้ว เอสโตรเจนปริมาณมากๆจะท าให้กล้ามเน้ือปีกมดลูกท างาน
มากกวา่ปกติเป็นผลให้ไข่ท่ีผสมแลว้เดินทางเร็วเกินไปไม่สามารถฝังตวัได ้ส่วนโปรเจสเตอโรนท าให้
กลา้มเน้ือหลอดมดลูกบีบ โปรเจสเตอโรนยงัท าลายความสามารถของตวัอสุจิท่ีจะไปผสมกบัไข่ 

การเร่ิมตน้การรับประทานยา  สามารถเร่ิมตน้ไดด้งัน้ี 
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1) ภายในวนัท่ี 5 ของรอบระดู ในกรณีเร่ิมช้ากว่าน้ีอาจท าให้การป้องกนัการตั้งครรภ์ใน
รอบนั้นไม่ไดผ้ล จึงควรป้องกนัวธีิอ่ืนร่วมดว้ย 

2)  ภายหลงัการคลอดบุตร ในกรณีท่ีไม่ไดใ้ห้นมมารดา การตกไข่จะกลบัมาภายใน 4-6 
สัปดาห์ จึงอาจเร่ิมยาเมด็คุมก าเนิดในระยะน้ีไดใ้นขณะท่ีมารับการตรวจหลงัคลอด 

3)  ภายหลงัการแทง้บุตร ถา้เป็นการแทง้ในไตรมาสแรก การตกไข่จะกลบัมาภายหลงัแทง้ 
2 ถึง 4 สัปดาห์ จึงอาจเร่ิมรับประทานยาทนัที   ถ้าเป็นการแทง้ในไตรมาสสอง อาจเร่ิมตน้การ
รับประทานยาภายหลงัการแทง้บุตร 2-3สัปดาห์ 

การรับประทานยา ควรรับประทานยาในเวลาใกล้เคียงกนัทุกวนั ท่ีนิยมปฏิบติัคือ หลัง
อาหารเยน็หรือก่อนนอน ใหรั้บประทานยาติดต่อกนัทุกวนั 

 ยาแบบ 21 เมด็    เม่ือหมดแผงแลว้ใหเ้วน้ระยะ 7 วนั แลว้เร่ิมยาแผงใหม ่
 ยาแบบ  28 เม็ด   ให้รับประทานยาแผงใหม่ต่อเลยโดยไม่ต้องเวน้ระยะ 

โดยทัว่ไปจะมีระดูหลงัไดรั้บยาเมด็สุดทา้ย ประมาณ 2-3 วนั 
 ยาท่ีมี Progestogen อย่างเดียว ควรรับประทานติดต่อกนัทุกวนัไม่มีการเวน้

ระยะ 
การลืมรับประทานยา  IPPF (International Planned Parenthood Federation) ไดแ้นะน า ให้

ปฏิบติัดงัน้ี 
 ถา้ลืม 1 เม็ดให้รีบรับประทานทนัทีนึกได ้และรับประทานยาท่ีเหลือ ต่อไป

ตามปกติ 
 ถา้ลืม 2 เม็ด ในช่วงสองสัปดาห์แรก ให้รับประทานยาวนัละ 2 เม็ดติดต่อกนั 

เชา้ เยน็  2 วนั แลว้รับประทานยาท่ีเหลือตามปกติ 
 ถา้ลืม  2 เม็ดในช่วงสัปดาห์ท่ี 3 หรือลืมมากกวา่ 2 เม็ด ในช่วงใดก็ตาม ให้

หยดุยาแผงนั้นแลว้เร่ิมตน้ยาแผงใหม่ทนัที  
ส าหรับการคุมก าเนิดวธีิอ่ืนๆ เช่น การใชถุ้งยางอนามยัในขณะลืมรับประทานยา ควรใชเ้ป็น

ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ก็จะช่วยป้องกนัการตั้งครรภไ์ดแ้น่นอนข้ึน ระยะเวลาท่ีใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดควรมี
การหยุดยาทุก 3-5 ปี ส่วนสตรีท่ีมีสุขภาพแข็งแรงและไม่สูบบุหร่ีไม่จ  าเป็นตอ้งหยุดยา เพราะอาจเกิด
การตั้งครรภไ์ด ้ 

อาการขา้งเคียงและอาการแทรกซอ้น 
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1) อาการคล่ืนไส้อาเจียน และอาการเจ็บเตา้นม เป็นผลมาจาก เอสโตรเจน ถา้หากมี
อาการรุนแรงหรือมีอาการเป็นระยะเวลานานก็ควรพิจารณาเปล่ียนยาให้มีปริมาณของ เอสโตรเจน 
ลดลง หรือเปล่ียนมาใช ้Minipill แทน 

2) เลือดออกกะปริดกะปรอย มกัเกิดจากการรับประทานยาไม่สม ่าเสมอหรือลืม
รับประทานยาบางวนั แต่ถ้ารับประทานยาสม ่าเสมอแล้วยงัมีอาการ ควรพิจารณาเปล่ียนเป็นยาท่ีมี
ปริมาณ เอสโตรเจน เพิ่มข้ึน  

3) น ้าหนกัตวัเพิ่ม   เป็นผลของเอสโตรเจนท าใหเ้กิดการคัง่ของน ้า 
4) ความดนัเลือดสูง เป็นผลของเอสโตรเจนท าใหเ้กิดการคัง่ของน ้า 
5) หนา้เป็นฝ้า เป็นผลของเอสโตรเจน 
6) สิว เป็นผลจากปริมาณโปรเจสเตอโรน เป็นชนิดท่ีมีฤทธ์ิแบบ Androgenic สูง 
7) อาการปวดศีรษะ เกิดจากผลของฮอร์โมนเอสโตรเจน  
8) อาการขาดระดูระหว่างรับประทาน อาจเกิดจากการท่ีเยื่อบุโพรงมดลูกไม่

เจริญเติบโต 
9) การเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ เป็นผลจากโปรเจสเตอโรน มาก จนเกิดอาการซึม 

เศร้า กงัวล  

 ขอ้หา้มใชอ้ยา่งเด็ดขาด 
1) ภาวะมีครรภ ์
2) โรคหลอดเลือดอกัเสบหรืออุดตนัเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนท าให้มีการแข็งตวั

ของเลือดมากข้ึน 
3) โรคตบั เน่ืองจากพบวา่การใชย้าเมด็คุมก าเนิดท าใหก้ารท างานของตบัเปล่ียนไป 
4) มะเร็งเตา้นมและมะเร็งอวยัวะสืบพนัธ์ 
5) เลือดออกผดิปกติทางช่องคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุ 
6) โรคหัวใจและโรคไต เน่ืองจากฮอร์โมนเอสโตรเจน มีผลท าให้การดูดซึมของ 

เกลือโซเดียมคลอไรด์และน ้ าจากไตมากข้ึน มีการคัง่ของน ้ าและเกลือโซเดียมมากข้ึนท าให้ความดนั
โลหิตสูงข้ึน 

7) ต่อมธัยรอยด์ท างานผิดปกติ เน่ืองจากฮอร์โมนเอสโตรเจน อาจท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของการท างานของต่อมธยัรอยด ์

8) ปวดศรีษะโดยเฉพาะปวดขา้งเดียว เพราะมีการคัง่ของน ้าและเกลือ ท าใหมี้อาการ 
มากข้ึน 
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        ขอ้หา้มท่ีอาจพิจารณาใหใ้ชไ้ดเ้ป็นบางคร้ังหรือบางราย 
1)  ความดนัโลหิตสูง 
2)  เบาหวานเช่ือวา่ยาเมด็คุมก าเนิดท าใหก้ระบวนการเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย 

ของคาร์โบไฮเดรตเปล่ียนแปลงไป ท าใหอ้าการเบาหวานรุนแรงข้ึน 
3) โรคถุงน ้าดี เพราะท าใหอุ้บติัการณ์ถุงน ้าดีอกัเสบเพิ่มข้ึน 
4) สตรีท่ีอายมุากกวา่ 35 ปี อว้น สูบบุหร่ีจดั ระดบัไขมนัในเลือดสูง 

           ขอ้ดี  
1) อาการปวดระดูนอ้ยลง เน่ืองจากไม่มีการตกไข่ 
2) ปริมาณระดูนอ้ยลง 
3) อาการก่อนวยัหมดระดูนอ้ยลง เน่ืองจากเอสโตรเจนในยาเม็ดคุมก าเนิดช่วยการ

ขาด              
เอสโตรเจน โดยเฉียบพลนั 

4) ระดูสม ่าเสมอ และแน่นอน 
5) อาการเครียดก่อนมีระดู รวมทั้งความวติกกงัวลต่างๆเกิดข้ึนนอ้ยลง 
6) ความตอ้งการทางเพศเพิ่มข้ึน เน่ืองจากไม่กงัวลเร่ืองการตั้งครรภ ์
7) เปล่ียนวนัมีระดูไดต้ามก าหนด 
8) น ้าหนกัตวัเพิ่มข้ึน เตา้นมใหญ่ในบางราย 
9) สิวอาจทุเลาหายไป โดยเฉพาะยาท่ีมี เอสโตรเจนมาก 

 10) ใชรั้กษาโรคหรืออาการอ่ืนๆ เช่น Endometriosis, Bleeding  
 11) อุบติัการของ Rheumatoid Arthritis, Functional Ovarian Cyst, Fibrocystic 
และ  
Fibroadenoma ของเตา้นมลดลง 

                    ขอ้เสีย 
1) บางรายอาจเกิดอาการขา้งเคียง 
2) ตอ้งรับประทานยาอยา่งสม ่าเสมอ  
3) ยาเมด็คุมก าเนิดแบบฮอร์โมนรวม มีผลท าใหป้ริมาณน ้านมลดลง ดงันั้นควร 

หลีกเล่ียงการใชใ้นมารดาก าลงัใหน้มบุตร โดยเฉพาะ 6 เดือนแรกหลงัคลอด  
4) เพิ่มโอกาสเกิดโรคน่ิวถุงน ้าดี ในกรณีท่ีผูใ้ชมี้ปัจจยัต่อการเกิดโรคอยูแ่ลว้ 
5) การตั้งครรภ ์ในกรณีท่ีใชย้าไม่สม ่าเสมอ หรือเร่ิมยาชา้เกินไป 
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                  ภาวะเจริญพนัธ์ุหลงัหยดุยา 
               ส่วนใหญ่หลงัหยุดยาจะสามารถตั้งครรภไ์ดภ้ายใน 6 เดือน โดยร้อยละ 50 จะ

ตั้งครรภ์ภายใน 3 เดือนหลงัหลุดยา และภายใน 2 ปี มีการตั้งครรภ์ถึงร้อยละ 94.3 ดงันั้นการใช้ยา
คุมก าเนิดไม่ท าใหเ้กิดผลเสียต่อการเจริญพนัธ์ุ 

 
          1.8.2 ยาฉีดคุมก าเนิด  (Injection Contraception)  ยาฉีดคุมก าเนิดปัจจุบนัเป็น

ฮอร์โมนสังเคราะห์ โปรเจสเตอโรน ออกฤทธ์ิระยะยาว (Long Acting Progestogen) เดิมน ามาใชใ้นการ
รักษาโรคทางนรีเวช เช่น Endometriosis, Premature Labour Threatened Abortion หลงัจากใชพ้บว่า
สตรีเหล่านั้นไม่มีการตั้งครรภเ์ป็นเวลานาน จึงไดน้ ามาใชใ้นการคุมก าเนิด  

               ชนิดของยาฉีดคุมก าเนิด  ขนาดและวธีิใช ้ ท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลายในปัจจุบนัมี 2 ชนิด คือ  
              1) Depomedroxy Progesterone acetate (DMPA) เป็นสารสังเคราะห์มาจาก โป

รเจสเตอโรน ท าให้การดูดซึมเขา้สู่กระแสเลือดช้าลง และสามารถออกฤทธ์ิได้นานเม่ือฉีดเขา้กล้าม 
ภายหลงัการฉีดยาปริมาณ 150 มก.ระดบัฮอร์โมนจะสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วถึงระดบัสูงสุดภายใน 7 วนัหลงั
ฉีด หลงัจากนั้นจะค่อยๆลดลง และจะพบยาอยู่ในกระแสเลือดนาน 6-8 เดือน หลงัจากฉีดเข็มสุดทา้ย 
ขนาด DMPA ท่ีใชก้นัทัว่ไป150 มก. ฉีดเขา้กลา้มทุก 3 เดือน ในทางปฏิบติัอาจนดัฉีดทุก 12 สัปดาห์ 

 
 

2)  Norethisterone Enanthate (Net – en) เป็นสารสังเคราะห์ของ Norrthisterone 
ไม่มีฤทธ์ิแบบ Androgen และอยูใ่นรูปของน ้ ามนัอตัราเร็วของการดูดซึมข้ึนอยูก่บัชนิดของน ้ ามนัท่ีใช้
เม่ือเขา้สู่ร่างกายจะมีการเปล่ียนแปลงเป็น Norethisterone ก่อนจึงจะออกฤทธ์ิได ้Metabolism ของยา
ส่วนใหญ่เกิดท่ีตบั ระดบัฮอร์โมนจะสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วถึงระดบัสูงสุดภายใน 7 วนั จากนั้นจะลดลง
อยา่งรวดเร็วและตรวจไม่พบยาในกระแสเลือด ประมาณวนัท่ี 74 หลงัฉีด  ขนาดของ Net – en ท่ีใชก้นั
โดยทัว่ไป 200 มิลลิกรัม ฉีดเขา้กลา้มทุก 8 สัปดาห์ การฉีดตน้แขน การดูดซึมจะสูงกวา่สะโพกเล็กนอ้ย   

       กลไกการออกฤทธ์ิ  ในการคุมก าเนิด    
1)  ยบัย ั้งการตกไข่ เน่ืองจากโปรเจสโตเจนมีผลต่อ Hypothalamus ท าให้ไม่มีการ

หลัง่ของ LH และไม่มีไข่ตก   
2) เปล่ียนแปลงเยื่อบุโพรงมดลูก ในระยะแรกท่ีได้รับยา เยื่อบุโพรงมดลูกจะ

เปล่ียนไปอยูใ่นระยะ Secretory หลงัจากนั้นประมาณ 20 วนั เยื่อบุโพรงมดลูกจะฝ่อ ท าให้มีสภาวะไม่
เหมาะสมต่อการฝังตวัของไข่ท่ีผสมแลว้ ซ่ึง Net – en มีผลต่อเยือ่บุฝ่อนอ้ยกวา่ DMPA  
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3)  เปล่ียนแปลงมูกท่ีปากมดลูก Progestogen ท าให้มีการเพิ่มของจ านวนโปรตีน 
และกรด ในมูกท่ีปากมดลูก มีผลท าให้มูกเหนียวขน้และมีปริมาณน้อยไม่เหมาะสมต่อการเคล่ือนไหว
ของตวัอสุจิ       

4)  ผลต่อท่อน าไข่ DMPA อาจมีผลต่อการลดจ านวนของ Secretory Cell และ 
เซลล์ท่ีมี Celia จะมีขนาดเล็กลง ท าให้การเคล่ือนไหวและบีบตวัของท่อน าไข่ลดลง   แต่ผลอนัน้ียงั
ไม่ไดรั้บการศึกษายนืยนั 

5)  ผลต่อตัวอสุจิ เปล่ียนแปลงความสามารถในการผสมกับไข่  (Sperm 
Capacitation ) และการเดินทางของอสุจิ  (Transportation) และมีผลโดยตรงต่อตวัอสุจิท าให้ตวัอสุจิ
ผา่นเขา้ไปในโพรงมดลูกไดช้า้ลง 

             การเร่ิมตน้ฉีดยาคุมก าเนิด   
             1)  ภายใน 1-5 วนัของการมีประจ าเดือนวนัแรกคร้ังสุดทา้ย 

         2)  หลงัคลอดบุตรทนัที (เน่ืองจากเช่ือว่ายาฉีดคุมก าเนิดไม่มีผลกระทบต่อการ
หลัง่น ้านม) หรือภายใน 4-6 สัปดาห์ 

                              3)  หลงัแทง้บุตรทนัที หรือภายใน 2-3 สัปดาห์    
                          4) ภายหลงัการฉีดยาไม่ควรคลึงบริเวณท่ีฉีด เพราะจ าให้เกล็ดของยาแตกออกและ

ระดบัยาสูงแลว้ลดลงอยา่งรวดเร็วก่อนก าหนด 

         อาการขา้งเคียงและภาวะแทรกซอ้น 
1) การเปล่ียนแปลงของระดู ไดแ้ก่ เลือดออกกะปริดกะปรอย เลือดออกมาก หรือ

นานเป็นช่วงๆ และการขาดระดู   
2) การเปล่ียนแปลงของน ้ าหนกัตวั พบวา่มีแนวโน้มท าให้น ้ าหนกัเพิ่มมากข้ึน โดย

เพิ่ม 1-5 กก. ในปีแรก น ้าหนกัท่ีเพิ่มเกิดจากปริมาณไขมนัเพิ่มข้ึน 
3) ภาวะน ้านมไหลผดิปกติ มีอุบติัการของการมีน ้านมไหลผดิปกติทั้งๆท่ีไม่ไดใ้ห้นม

บุตร เช่ือวา่ไม่มีอนัตราย การตรวจระดบัโปรแลคติน ปีละคร้ังเพียงพอส าหรับการติดตามผูรั้บบริการ 
4) อาการปวดศีรษะ   
5) การเปล่ียนแปลงทางอารมณ์ เช่น ซึมเศร้า หงุดหงิด เบ่ือหน่าย ควรซกัประวติั และ

ตรวจร่างกายหาสาเหตุ  
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6) การเปล่ียนแปลงความรู้สึกทางเพศ ส่วนใหญ่จะมีความรู้สึกทางเพศดีข้ึนเพราะไม่
กงัวลกบัการตั้งครรภ์ ยกเวน้ในรายท่ีมีเลือดออกผิดปกติ การขาดระดูท่ีท าให้กงัวลว่าจะตั้งครรภ์และ
อาการผดิปกติอ่ืนๆ เช่นปวดศีรษะ อารมณ์เปล่ียนแปลง เป็นตน้ 

ขอ้หา้มของการใชย้าฉีดคุมก าเนิด  
1)  สตรีท่ียงัไม่มีบุตร หรือผูต้อ้งการมีบุตรเร็ว เน่ืองจากยาฉีดท าให้การตั้งครรภ์ช้า

หลงัเลิกฉีด 
2)  เลือดออกผดิปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ   
3)  สงสัยหรือก าลังตั้ งครรภ์ เพราะอาจมีผลท าให้เกิดความผิดปกติในการสร้าง

อวยัวะทารก 
4)   มะเร็งเตา้นมและปากมดลูก  
5) โรคเบาหวาน   

ขอ้ดีของการใชย้าฉีดคุมก าเนิด 
1) ใชง่้าย  สะดวก  ไม่ตอ้งกลวัลืม   
2) ออกฤทธ์ินาน  ราคาไม่แพง 
3) ไม่มีอาการขา้งเคียงจากเอสโตรเจน เช่นอาการคล่ืนไส้ อาเจียน หนา้เป็นฝ้า  
4) ไม่ท าใหป้ริมาณน ้านมลดลง  แต่กลบัเพิ่มข้ึน 
5) ประสิทธิภาพในการป้องกนัการตั้งครรภสู์ง 
6) ไม่ขดัขวางการร่วมเพศ 
7) ใหบ้ริการไดง่้าย วธีิการและอุปกรณ์ไม่ยุง่ยาก 
8) มีประโยชน์ต่อสุขภาพของผูใ้ช ้เช่น การไม่มีเลือดระดูภายหลงัฉีดยา ลดการเส่ียง

ต่อการเกิดมะเร็งรังไข่และมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ใชรั้กษาโรคนรีเวช  เช่น Endometriosis อาการปวด
ระดู เป็นตน้ 

          ขอ้เสียของการใชย้าฉีดคุมก าเนิด 
1) มีการเปล่ียนแปลงของระดู เช่น ระดูมาไม่สม ่าเสมอ  หรือขาดระดู 
2) มีอาการขา้งเคียงต่างๆ เช่น น ้าหนกัตวัเพิ่ม  ปวดศีรษะ  เป็นตน้   
3) หลงัหยดุฉีดยาแลว้การตั้งครรภช์า้ 

         ภาวะเจริญพนัธ์ุภายหลงัหยดุใชย้า  หลงัหยุดยาแลว้  มากกวา่ร้อยละ 50 ของผูเ้คยใช้
จะมีระดูมาปกติภายใน 6 เดือน และเม่ือครบ 1 ปี จะมีระดูร้อยละ 85 จากการศึกษาพบวา่ หลงัหยุดฉีด
ยาแลว้จะตั้งครรภช์า้กวา่ผูใ้ชย้าเมด็คุมก าเนิดและห่วงอนามยัประมาณ 2-3 เดือน 
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1.8.3 ยาฝังคุมก าเนิด  (Contraceptive Implant) 
          ยาฝังคุมก าเนิด (Norplant) เป็นวิธีการคุมก าเนิดโดยการฝัง Capsule ซ่ึงท าดว้ยยาง 

Silicone ภายใน Capsule บรรจุ Levonorgestrel ใชฝั้งเขา้ใตผ้วิหนงั ฮอร์โมนจะซึมเขา้กระแสเลือดทนัที
ท่ีฝังในอตัราคงท่ีตลอดเวลา อตัราการซึมข้ึนอยูก่บัพื้นท่ีผิวและความหนาของผนงัหลอด และปริมาณ
ฮอร์โมนท่ีบรรจุใน Capsule ท่ีใชฝั้งใตผ้วิหนงัแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  

1) ชนิดไม่สลายตวั (Non – Biodegradable Sustained Release System) สารท่ีใชท้  า 
Capsule คือ Silastic มี 6 แท่ง แต่ละแท่งมีเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2.41 มม. ยาว 3.4 ซม. บรรจุ Levonorgestrel  
ยาว 30 มม. ปริมาณ 34-38มก. ทั้ง 6 แท่ง มีฮอร์โมน 230 มก. ซึมกระจายออกประมาณวนัละ                   
68 ไมโครกรัม ในปีแรกและจะลดลงเร่ือยๆสามารถป้องกนัการตั้งครรภไ์ดน้าน 5 ปี  

2) ชนิดสลายตวั (Biodegradable) ท าดว้ยPolycaprolactone Polymers ภายใน Capsule 
บรรจุ Levonogestrel ซ่ึงกระจายออกวนัละ 50 ไมโครกรัม เป็นเวลา 1ปี หลงัจากนั้นจะค่อยๆ สลายตวั
ไป ไม่จ  าเป็นตอ้งผา่ตดัเอา Capsule ออก 

 

 
 

ภาพที ่ 9.11 ยาฝังคุมก าเนิด 
ท่ีมา  http://images.google.co.th. 2553 

 
ขอ้แตกต่างในการใชย้าฝังคุมก าเนิดทั้ง 2 ชนิด คือชนิดท่ีไม่สลายตวั คือ ใชแ้ลว้ตอ้งถอด

ออก   ระยะเวลาในการใช้นาน  ถา้ตอ้งการถอดออกก่อนก าหนดจะถอดออกไดห้มดและครบทุก 
Capsule แต่การเก็บรักษาง่าย ส่วนชนิดสลายตวั คือ ใชแ้ลว้ไม่ตอ้งถอดออก ระยะเวลาในการใชส้ั้น ถา้
ตอ้งการถอดออกก่อนเวลาถอดไดไ้ม่หมดเพราะ Capsule จะผุกร่อน และการเก็บรักษายากเพราะเป็น
สารท่ีสลายตวั 

 กลไกป้องกนัการตั้งครรภ ์คือ ท าใหมู้กบริเวณปากมดลูกเหนียวข้ึน ท าใหเ้ยือ่บุโพรงมดลูก
เจริญไม่เตม็ท่ีหรือเห่ียวฝ่อลง  และ ยบัย ั้งการตกไข่ 

http://images.google.co.th/
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วธีิการใชย้าฝังคุมก าเนิด 
ยาฝังคุมก าเนิดท่ีใช้ในปัจจุบนัเป็นชนิดท่ีไม่สลายตวั ประกอบดว้ยหลอดยาฝังคุมก าเนิด        

6 หลอด บริเวณท่ีเหมาะสมในการฝังคือ ตน้แขนดา้นใน หลงัตน้ขาและบริเวณหวัหน่าว บริเวณท่ีนิยม
มากท่ีสุดคือ ตน้แขนดา้นในขา้งท่ีไม่ถนดั การฝังยาและเอายาออก ใชย้าชาเฉพาะท่ี บริเวณท่ียงัเป็นชั้น
ใตผ้วิหนงั เปิดผวิหนงัเป็นรอยแผลยาว 3-5 มิลลิเมตร ใช ้Trocar ฝัง Capsule เป็นรูปใบพดั 6 อนั จะเยบ็
แผลหรือไม่เยบ็แผลก็ได ้ปิดแผลไวแ้ผลไดเ้อง ใชเ้วลานานในการท าทั้งหมดประมาณ 10-15 นาที การ
เอายาออกใชคี้มคีบออก เม่ือเอา Capsule ออก ฤทธ์ิในการคุมก าเนิดจะหมดไปทนัที 

ขอ้หา้มในการใชย้าฝังคุมก าเนิด คือ หญิงก าลงัใหน้มบุตร และขอ้หา้มอ่ืนเช่นเดียวกบัยาฉีด
คุมก าเนิด 

ค าแนะน าในการใชย้าฝังคุมก าเนิด ไดแ้ก่ 
1)  ถา้ฝังยาคุมก าเนิดภายใน 5 วนัแรกของรอบประจ าเดือน ไม่ตอ้งคุมก าเนิดหลงัฝังยา 

ถา้ฝังในเวลาอ่ืน ควรงดร่วมเพศหรือใชว้ธีิอ่ืนร่วมดว้ยประมาณ 5 วนั 
2)  ไม่ใหแ้ผลโดนน ้า 7 วนั ถา้เปียกน ้ าให้ท าความสะอาดดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือและปิดแผล

ใหค้รบ 7 วนั 
3)  หลีกเล่ียงการออกแรงหนกัแขนขา้งท่ีฝังยาประมาณ 7 วนั  
4)  ถา้มีอาการผิดปกติ เช่นบวมแดง มีเลือดซึม หรือมีขอ้สงสัยวา่หลอดยาหลุดให้รีบ

กลบัไปพบแพทย ์
5)  อาจมีอาการผิดปกติของประจ าเดือน เช่น เลือดออกกะปริดกะปรอย ประจ าเดือน

มาไม่สม ่าเสมอ ไม่มีประจ าเดือน 
6)  ถา้มีอาการแทรกซอ้นใหก้ลบัมาพบแพทย ์
7)  ตอ้งไปตรวจตามนดัและเปล่ียนยาฝังคุมก าเนิดตามก าหนด 
8)  ควรตรวจสุขภาพทัว่ไป ตรวจหาเซลลม์ะเร็งปากมดลูกอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

อาการแทรกซอ้นของการฝังยาคุมก าเนิด 
         1)  ประจ าเดือนผดิปกติ 
         2) น ้าหนกัเพิ่มเล็กนอ้ย ประมาณ 2 กก. ในปีแรก  
         3)  มีสิวเน่ืองจาก Androgenic Side Effect  
         4)  อาจเกิดการติดเช้ือขณะฝังและ เอา Capsule ออก 
         5)  อาการอ่ืนๆ เช่น ปวดศีรษะ ซึมเศร้า 
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1.8.4   ยาคุมก าเนิดชนิดแผน่แปะ 
      แผน่แปะคุมก าเนิดเป็นวิธีการคุมก าเนิดแบบใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 99 โดย

ใชแ้ผน่แปะสัปดาห์ละหน่ึงแผ่น ในระหวา่งท่ีใชแ้ผน่แปะ สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ไดต้ามปกติ เช่น 
อาบน ้ า วา่ยน ้ า ออกก าลงักาย โดยไม่มีผลต่อการออกฤทธ์ิของยา จึงเป็นวิธีคุมก าเนิดท่ีง่าย สะดวก ลด
ปัญหาการลืมทานยาเม็ด ท าให้ไม่อว้น และช่วยลดผลกระทบต่อการท างานของตบั นอกจากน้ีเม่ือเลิก
ใชย้าแลว้จะมีการตกไข่ภายใน 4-6 สัปดาห์ ท าใหมี้บุตรง่าย 

     ยาคุมก าเนิดชนิดแผน่แปะมีรูปทรงเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส ขนาดดา้นละ 1 3/4 น้ิว ผิวเรียบ 
เป็นแผ่นบาง สีเบจ ประกอบด้วยตวัยาสองชนิด คือโปรเจสโตเจนและเอสโตรเจน  ตวัยาดงักล่าว
เหมือนกบัยาเมด็คุมก าเนิดทัว่ไป เม่ือแปะท่ีผวิหนงัแลว้ ตวัยาจะค่อยๆซึมผา่นผิวหนงัเขา้สู่กระแสเลือด
ในปริมาณท่ีสม ่าเสมอ พอดีส าหรับการออกฤทธ์ิป้องกนัการตั้งครรภ ์

 
 

  
 

ภาพที ่ 9.12 ยาคุมก าเนิดชนิดแผน่แปะ 
(ท่ีมา http://www.bangkokhealth.com/index.php/2009) 
 

กลไกการออกฤทธ์ิของยาเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ของยาคุมก าเนิดชนิดแผ่นแปะ 
เหมือนกบัยาคุมก าเนิดชนิดกินโดย  

1)  ฮอร์โมนในแผน่ค่อยๆ ออกฤทธ์ิยบัย ั้งการตกไข่ จากการศึกษาประสิทธิภาพของยา
คุมก าเนิดชนิดแผน่แปะในการยบัย ั้งการตกไข่ โดยการตรวจติดตามระดบัฮอร์โมนโปรเจสเตอ-โรนใน
กระแสเลือดสัปดาห์ละ 2 คร้ัง พบวา่ในระยะเวลาหน่ึงปี มีการตกไข่เกิดข้ึนเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น  

2)  เปล่ียนแปลงมูกท่ีบริเวณปากมดลูกใหเ้หนียวขน้ มีผลป้องกนัการผา่นของตวัอสุจิ  
3)  ยบัย ั้งการเจริญเติบโตของเยื่อบุโพรงมดลูก ท าให้แห้งบาง ไม่เหมาะสมในการฝัง

ตวัของตวัอ่อน  

http://www.bangkokhealth.com/index.php/2009
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4)  ลดการสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนตามธรรมชาติจากรังไข่ในระยะหลงัไข่ตกใน
รอบท่ีมีการตกไข่เกิดข้ึน 

ฮอร์โมนในแผน่แปะเป็นโปรเจสโตเจนท่ีออกฤทธ์ิในยาคุมก าเนิดชนิดแผน่แปะ สังเคราะห์จาก 
Norgestimate โดยผา่นขบวนการ Deacetylation ขอ้ดีคือมีสมบติัของความเป็นแอนโดรเจนในตวัต ่ามาก ท า
ให้เกิดปฏิกิริยากบัตวัรับแอนโดรเจนลดนอ้ยลง ลดผลขา้งเคียงท่ีเกิดข้ึนไดม้ากกวา่ร้อยละ 60 ส่วน Ethinyl 
Estradiol เป็นเอสโตรเจนท่ีออกฤทธ์ิในยาคุมก าเนิดชนิดแผน่แปะ ถูกน ามาใชใ้นยาคุมก าเนิดชนิดกินหลาย
ชนิด ฤทธ์ิเด่นในการยบัย ั้งการตกไข่ผ่านทางฮฮร์โมนโกนาโดโทรปินท่ีสร้างมาจากต่อมใต้สมอง 
นอกจากน้ีตวัของมนัเองยงัสามารถกดการสร้างฮอร์โมนโกนาโดโทรปินไดอี้กดว้ย 

 
 

วธีิใชแ้ผน่แปะ 
วธีิแรก เรียกวา่ "First Day Start" โดยใชย้าคุมก าเนิดชนิดแผน่แปะในวนัแรกท่ีรอบเดือนมา โดย

เร่ิมใชแ้ผน่แปะภายใน 24 ชัว่โมง แต่ถา้เร่ิมแปะหลงัจากวนัแรกไปแลว้ 7 วนัแรก ควรใชก้ารคุมก าเนิดอยา่ง
อ่ืนร่วมดว้ย ส่วนรอบต่อไปก็เปล่ียนแผน่ในวนัท่ีเคยเปล่ียน และสามารถมีผลคุมก าเนิดไดต้ั้งแต่วนัแรกของ
แผงแรกของรอบนั้นทนัที หน่ึงรอบมี 4 สัปดาห์ แปะสัปดาห์ละหน่ึงแผน่ สัปดาห์ท่ี4 เวน้การแปะ 7 วนั เม่ือ
เวน้ครบ 7 วนัแลว้ ไม่วา่รอบเดือนจะมาหรือไม่มา รอบเดือนมาแลว้จะหยุดหรือไม่หยุด ก็ให้แปะแผน่แรก
ของรอบใหม่ทนัที 

วิธีท่ีสอง เรียกวา่ "Sunday Start" โดยเร่ิมใชย้าคุมก าเนิดชนิดแผ่นแปะในวนัอาทิตย ์ ส่วนรอบ
ต่อไปก็เปล่ียนแผน่แปะทุกวนัอาทิตย ์ทั้งน้ีในช่วง 7 วนัแรก ควรใชก้ารคุมก าเนิดอยา่งอ่ืนร่วมดว้ย วิธีท่ีสอง
น้ีสามารถมีผลคุมก าเนิดไดต้ั้งแต่วนัแรกของแผงแรกของรอบนั้นทนัที หลกัการเดียวกบัวิธีท่ีหน่ึง คือหน่ึง
รอบมี 4 สัปดาห์ แปะสัปดาห์ละหน่ึงแผน่ สัปดาห์ท่ี4 เวน้การแปะ 7 วนั เม่ือเวน้ครบ 7 วนัแลว้ ไม่วา่รอบ
เดือนจะมาหรือไม่มา รอบเดือนมาแลว้จะหยดุหรือไม่หยดุ ก็ใหแ้ปะแผน่แรกของรอบใหม่ทนัที 

ต าแหน่งของแผ่นแปะ 
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ภาพที ่9.13 ต าแหน่งท่ีใชใ้นการแปะแผน่ยา 
(ท่ีมา :  http://www.bangkokhealth.com/index.php/2009) 
 

ในการใชแ้ผน่แปะชนิดน้ี สามารถพิจารณาถึงต าแหน่งของการแปะแผน่ยาไดด้งัน้ี 
1)  ยาคุมก าเนิดชนิดแผ่นแปะ สามารถแปะได้หลายท่ี แต่ส่วนมากก็มกัแปะท่ี

ทอ้งนอ้ย หรือสะโพก แต่ละแผน่ไม่ควรแปะซ ้ าท่ี แต่ใหเ้ล่ือนออกไปต าแหน่งใหม่ 
2)  จุดท่ีหา้มแปะคือท่ีเตา้นม และจุดท่ีจะแปะไม่ควรใชเ้คร่ืองส าอาง หรือแป้งหรือ

ครีม และหลีกเล่ียงจุดท่ีมีแผล มีการอกัเสบ หรือมีโรคผวิหนงั  
3)  แปะไวห้น่ึงสัปดาห์แลว้เปล่ียนแผน่ใหม่ในวนัเดียวกนั เช่นแปะเชา้วนัจนัทร์ ก็

เปล่ียนแผน่ใหม่เชา้วนัจนัทร์ถดัมา พอครบ 3 แผน่ 3 สัปดาห์ก็เวน้ไม่ตอ้งแปะหน่ึงสัปดาห์ เช่นเดียวกบั
การกินยาเมด็คุมก าเนิดแบบ 21 เมด็  

4)  ระหว่างแปะไม่ควรแกะออกแลว้แปะใหม่ เพราะการแปะใหม่จะไม่แน่นพอ 
อาจหลุดไดง่้าย กรณีท่ีแผน่หลุด ควรใชแ้ผน่ใหม่แปะต่อจนครบ 7 วนั โดยให้แผน่หลุดบวกแผน่ใหม่
รวม 7 วนั 

              วธีิเปล่ียนมาใชย้าคุมก าเนิดชนิดแผน่แปะ 
               วิธีจะเปล่ียนจากยาคุมก าเนิดชนิดกิน มาเป็นยาคุมก าเนิดชนิดแผน่แปะ ให้เร่ิมวนั

แรกท่ีรอบเดือนมาไดเ้ลย หรือจะเลือกใชว้ธีิวนัอาทิตยก์็ได ้

               ขอ้แนะน าบางประการ 
1)  หลงัจากเวน้ไป 7 วนัแลว้ หากวนัรุ่งข้ึนลืมแปะแผน่ใหม่ ผา่นไป 2 - 3 วนัเพิ่ง

นึกได้ ก็ให้รีบแปะ โดยในช่วง 7 วนัแรกตอ้งใช้การคุมก าเนิดอ่ืนร่วมด้วยก่อน หลงัจากนั้นจึงจะ
ปลอดภยั  

2)  ถา้แผน่แรกแปะครบ 7 วนัแลว้ลืมแกะออกหรือลืมเปล่ียนแผน่ใหม่ ทนัทีท่ีนึก
ได ้ ให้รีบเปล่ียนแผน่ใหม่ทนัที ถา้ไม่เกิน 2 วนั ก็ยงัมีผลในการคุมก าเนิด แผน่ท่ีแปะชา้ก็แปะไม่ถึง 7 
วนั โดยใหอ้ยูใ่นล็อคเดิม ส่วนแผน่ท่ีสามถา้ลืมก็ปฏิบติัเหมือนแผน่ท่ีสอง  

3)  ถา้แผน่หลุดหรือแผน่เผยอออก ให้ลองกดดูถา้ยงัติดไดก้็ใช้ต่อ แต่ถา้หมดยาง
เหนียวหรือยงัเผยอ ก็ตอ้งเปล่ียนแผน่ใหม่ โดยแปะเท่าเวลาท่ีเหลือ เช่นแผน่นั้นยงัเหลือ 3 วนัแลว้หลุด      
ก็แปะแผน่ใหม่แค่ 3 วนั แลว้ก็เปล่ียน  

http://www.bangkokhealth.com/index.php/2009
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4)  การเปล่ียนรอบใหม่กลางคนันั้น ไม่วา่จะเป็นสาเหตุใดก็ตามท่ีตอ้งการเปล่ียน
รอบใหม่ เช่น แปะไป 2 แผน่แลว้เลิก ก็สามารถเร่ิมรอบใหม่ไดเ้ลย แต่ 7 วนัแรกตอ้งใชก้ารคุมก าเนิด
อ่ืนช่วยเสริมดว้ย ทั้งน้ี หน่ึงรอบ หมายถึง 3 แผน่สามสัปดาห์บวกกบัสัปดาห์ท่ี 4 ท่ีไม่ตอ้งแปะ  

5)  หลงัจากแปะแผน่แลว้ อาบน ้ า วา่ยน ้ า ออกก าลงักายได ้ แต่ถา้บงัเอิญแผน่เผยอ
หรือหลุด ก็ปฏิบติัตามท่ีแนะน าขา้งตน้  

6)  ไม่ควรตดัแต่งแผน่แปะ เช่น ตดัเป็นรูปดาว เพราะอาจท าให้ประสิทธิภาพการ
คุมก าเนิดลดลงได ้ปกติจุดท่ีแปะก็มกัเป็นจุดซ่อนเร้นจากสายตาอยูแ่ลว้  

7)  การใชย้าคุมก าเนิดชนิดแผน่แปะแลว้ จะมียงัคงมีรอบเดือน เช่นเดียวกบัยาเม็ด
คุมก าเนิด หลงัจากแกะแผน่ท่ีสามออกแลว้ วนัสองวนัเลือดระดูจะมาตามรอบเดือนปกติ 

2.  การคุมก าเนิดแบบถาวร 
   การคุมก าเนิดแบบถาวรในท่ีน้ีคือ การท าหมนั ซ่ึงเป็นวิธีการคุมก าเนิดท่ีมีประสิทธิภาพ

สูง สะอาด ปลอดภยั ประหยดั และอตัราการคงใช้สูงท่ีสุด สามารถป้องกนัการตั้งครรภ์ได้ตลอดวยั
เจริญพนัธ์ุ  เหมาะส าหรับผูท่ี้มีบุตรเพียงพอแล้ว  เพราะการแก้หมนัแมว้่าจะท าได้ไม่ยากเกินไปแต่
เสียเวลา            เสียค่าใชจ่้ายสูง  และไดผ้ลไม่ดีนกั 

คุณลกัษณะของผูข้อรับบริการท าหมนั ควรมีดงัน้ี 
1) คู่สมรสท่ีมีบุตรเพียงพอแลว้ 
2) ไม่มีโรคประจ าตวัร้ายแรงและโรคเร้ือรัง ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อชีวิตเน่ืองจากการ

ผา่ตดั 
3) ไม่จ  ากดัอายถุา้มีบุตรเพียงพอแลว้ 
4) ไดรั้บค าแนะน าอยา่งดีก่อนตดัสินใจท าหมนั 
5) มีค  ายนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และคู่สมรสหรือภรรยาเซ็นยนิยอม 

ขอ้ดีของการท าหมนั 
1) ท าง่าย สะดวก ปลอดภยั และรวดเร็ว หมนัหญิงใชเ้วลาท าผา่ตดั 15-20 นาที ส่วน

หมนัชายใชเ้วลาเพียง 10 นาที และสามารถกลบับา้นไดใ้นวนัเดียวกนั 
2) ไม่เจบ็ปวดมาก 
3) ท าคร้ังเดียวมีผลคุมก าเนิดตลอดชีวติ ไม่มีภาวะเส่ียงเหมือนวธีิอ่ืนๆ 
4) เป็นวิธีการท่ีเช่ือถือได ้เช่น หมนัหญิง หลงัท าหมนัเป็นหมนัทนัทีและตลอดไป 

หมนัชายตอ้งรอประมาณ 3 เดือน ใหไ้ม่มีตวัอสุจิออกมาในน ้าอสุจิ  
5) ไม่ท าใหค้วามตอ้งการทางเพศเพิ่มข้ึนหรือลดลง 
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6) ค่าใชจ่้ายไม่แพง ใชเ้คร่ืองมือง่ายๆ และใชก้ าลงัคนนอ้ย 
7) ประสิทธิภาพในการคุมก าเนิดสูง 

ขอ้เสียของการท าหมนั 
           1) เป็นวธีิการถาวร ถา้อยากมีลูกอีกตอ้งท าการผา่ตดัใหม่ ซ่ึงเป็นเร่ืองยุง่ยาก และเสีย

ค่าใชจ่้ายมาก 
          2)   ผูท้  าตอ้งเป็นแพทย ์หรือผูไ้ดรั้บการฝึกฝนแลว้  

 
 

2.1 การท าหมันหญงิ  (Female Sterilization)  
การท าหมนัหญิงหมายถึง  การท าให้ปีกมดลูกหรือทางเดินของไข่ทั้ง 2 ขา้งตีบ หรืออุดตนั

หรือขาดออกจากกนั ท าให้ไข่และอสุจิไม่สามารถผสมกนัได ้จึงไม่สามารถตั้งครรภ์ได ้ระยะเวลาใน
การท าหมนัแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะหลงัคลอด และระยะปกติ 

 
 

 
 

ภาพที ่ 9.14 การผกูหรือตดัปีกมดลูกเพื่อท าคุมก าเนิดแบบถาวร 
ท่ีมา  http://images.google.co.th. 2553 

 

http://images.google.co.th/
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      2.1.1  การท าหมนัในระยะหลงัคลอด  (Postpartum Tubal Resection ) หรือท่ีเรียกวา่ 
หมนัเปียก การท าอาจท าไดภ้ายในวนัท่ี 2-4 หลงัคลอด หรือท าหลงัคลอดบุตรทนัทีก็ได ้เน่ืองจากระยะ
หลงัคลอดมดลูกยงัอยูสู่ง ท าใหง่้ายต่อการผา่ตดั 

                ขอ้ดีของการท าหมนัระยะน้ีคือ 
1) ท าไดง่้าย เพราะมดลูกอยูสู่งท่ีระดบัสะดือ  ท าแผลผา่ตดัไดข้อบสะดือ  
2) ใชย้าสลบนอ้ย  เพราะไดย้าระงบัปวด  หรือยานอนหลบัขณะคลอดมาก่อนแลว้ 
3) สามารถสงวนหอ้งผา่ตดัทางสูติ  -  นรีเวช  ชนิดอ่ืนไดม้ากข้ึน 
4) ผูป่้วยไม่มีความกงัวลขณะตอ้งใหน้มบุตร  ปริมาณน ้านมมีมากพอ 
5) ลดเวลาท่ีตอ้งนอนโรงพยาบาล  ค่าใชจ่้ายของผูป่้วยและของโรงพยาบาลลง

ได ้
                      วิธีการท าในปัจจุบนัท่ีนิยมใช้กนัมากในขณะน้ี คือ วิธีของ Pomeroy โดย

แพทยจ์ะผา่ผิวหนงัหน้าทอ้งบริเวณใตส้ะดือขนาดของแผล 2-3 ซม. และท าการเยบ็ผูกท่อน าไข่ดว้ย
ไหมละลาย  แลว้ตดั Loop  ส่วนบนออก ภายหลงัตดัก็เยบ็ปิดผนงัหนา้ทอ้งเป็นชั้นๆ การดูแลหลงัผา่ตดั
ตามปกติทัว่ไป 

2.1.2   การท าหมนัในระยะปกติ  (Interval Tubal  Resection) หรือท่ีเรียกวา่ หมนัแหง้  
ระยะน้ีเป็นการท าในขณะท่ีไม่ตั้งครรภ ์ซ่ึงขนาดของมดลูกเล็ก  ในสมยัก่อนท าไดย้าก แต่ในปัจจุบนัมี
เคร่ืองมือช่วยใหก้ารผา่ตดัเล็กลง  ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ  

                     1)  การผ่าตดัผ่านทางหน้าทอ้ง  ได้แก่   การท าโดยใช้กล้องลาพาโลสโคบ 
(Laparoscopic Tubal Resection : LTR ) และ การท าหมนัโดยเปิดแผลเล็กๆท่ีบริเวณหัวเหน่า 
(Suprapubic Tubal Resection : STR or Minilaparotomy หรือ Mjnilap)  

                     2)   การผา่ตดัผา่น  Cul – Du –Sac   ซ่ึงแบ่งเป็น  การท าหมนัโดยใชก้ลอ้งคลั
โดสโคป (culdoscopic TubalRresection : CTR ) ท าผา่นช่องคลอด และการท าหมนัโดยผา่นทางช่อง
คลอด  (Vaginal Tubal Resection : VTR )  

                 ส าหรับการท าหมนัหญิงโดยไม่ตอ้งผา่ตดั(Non – Surgical  Methods) ท าไดโ้ดย
การใช้สารเคมีหลายชนิดท าการอุดตนัท่อน าไข่  ส่วนใหญ่จะผ่านเขา้ไปทางปากมดลูกจึงมกัเรียกว่า 
Trancervical Sterilization  ไดแ้ก่ การใชส้ารเคมี  การใชรั้งสี  และการสร้างภูมิตา้นทานต่อเช้ืออสุจิ   

                 ปัญหาของการท าหมนัโดยไม่ผา่ตดั  คือ   เคร่ืองมือราคาแพง สารเคมีอุดตนัท่อ
น าไข่ไดไ้ม่แน่นอน 100%  และอาจเกิดผลขา้งเคียงของสารเคมีได ้
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ขอ้หา้มในการท าหมนัหญิง 
1)   เป็นโรคหวัใจและโรคระบบทางเดินหายใจ 
2)   เป็นไส้เล่ือนท่ีกระบงัลม ทรวงอกหรือหนา้ทอ้ง 
3)   เป็นวณัโรคท่ีเยือ่บุผนงัช่องทอ้ง 
4)    มีโรคของท่อน าไข่  หรือมีกอ้นเน้ืองอกในทอ้ง 
5)    สงสัยวา่ตั้งครรภ ์
6)    มีประวติัแพย้าชาเฉพาะท่ี   
ค าแนะน าหลงัการผา่ตดัท าหมนัหญิง 
1)   ระวงัอยา่ใหแ้ผลโดนน ้า 
2)   ไม่ควรเปิดแผลหรือลา้งแผลเอง 
3)   ตดัไหมภายใน 5-7 วนั  หลงัท าหมนัท่ีสถานพยาบาลใกลบ้า้น 
4)   ไม่ตอ้งงดอาหารแสลง ไม่ตอ้งอยูไ่ฟ 
5)   หลงัผา่ตดั 24 ชม. ท างานไดต้ามปกติ 
6)   งดการร่วมเพศ 4 สัปดาห์ หลงัท าหมนัหลงัคลอดและ 1 สัปดาห์หลงัท าหมนัในระยะ

ปกติ 
7)   ถา้มีอาการผดิปกติ  ควรรีบปรึกษาแพทย ์

 
2.2  การท าหมันชาย (Vasectomy) 

 

 
ภาพที ่ 9.15   การตดัและผกูปลายท่ออสุจิเพื่อคุมก าเนิดแบบถาวร 
ท่ีมา  http://images.google.co.th. 2553 

http://images.google.co.th/


-289- 
 

 
การท าหมนัชาย คือ กรรมวิธีท่ีท าให้ชายไม่สามารถสืบพนัธ์ุไปได ้ วิธีท่ีใชใ้นปัจจุบนัเป็น

วิธีท่ีท  าให้ท่ออสุจิทั้งสองขา้งเกิดการอุดตนั  ท าให้ตวัอสุจิผา่นไปไม่ได ้ ในปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 2 วิธี
คือ    

2.2.1 การท าหมนัชายวิธีธรรมดา (Conventional Method ) ใชน้ิ้วหวัแม่มือขา้งท่ีถนดั น้ิวช้ี 
และน้ิวกลางมือซ้าย ( ในผูถ้นดัขวา ) จบัหาท่อน ้ าเช้ือ แลว้ฉีดยาชาชั้นผิวหนงั และบริเวณท่อน ้ าเช้ือ  
กรีดผิวหนงับริเวณท่อน ้ าเช้ือ  ดึงท่อน ้ าเช้ือซ่ึงเยื่อยงัหุ้มโดยเยื่อหุ้มข้ึนมาขณะท่ีดึงผูรั้บบริการอาจรู้สึก
จุกเสียด ท่ีทอ้งน้อย  หลงัจากนั้นกรีดเปิดเยื่อหุ้มด้วยมีดจนเห็นท่อน าอสุจิใช้ Forceps คีบท่อน ้ าเช้ือ  
แลว้ตดัออก 0.5 ซม. ผกูปลายท่อทั้งสองขา้งดว้ยไหมสีด าตรวจดูความเรียบร้อยก่อนปิดแผล   

ขอ้ดี คือ  ใหบ้ริการผูป่้วยนอกได ้ อาการแทรกซอ้นมีนอ้ยและสามารถป้องกนัได ้
2.2.2  การท าหมนัเจาะ (The Noscalpel Vasectomy Technique) เร่ิมใช้คร้ังแรกใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรายงานวา่สามารถลดการเกิด Hematoma และความเจ็บปวดได ้ ใชเ้วลา
นอ้ยกว่าการท าหมนัแบบธรรมดา  ขั้นตอนการเตรียมบริเวณผ่าตดั   การจบัท่อน ้ าเช้ือและการฉีดยาชา
ท าเช่นเดียวกบัวิธีธรรมดา  การใช้เคร่ืองมือแพทยข์นาดเล็กกว่าเจาะลงไปบริเวณอณัฑะ  0.5 ซม. 
จากนั้นค่อยๆเก่ียวเอาท่อน ้าเช้ือออกมาผกูปลายทั้งสองขา้ง แลว้ใส่กลบัเขา้ไปเหมือนเดิม  เน่ืองจากแผล
มีขนาดเล็กมาก 

        ขอ้ดีของวธีิน้ี คือ เป็นวธีิท่ีสะดวก รวดเร็ว  ปลอดภยั ประหยดั และบอบช ้ านอ้ยท่ีสุด 
หากท าโดยแพทยผ์ูมี้ความช านาญจะใชเ้วลาท าไม่เกิน 5 นาทีและอาการแทรกซอ้น เช่น เลือดออก  หรือ
ตกเลือดขา้งในต ่าสุดเพียง 0.5-1% เท่านั้น 

       ค  าแนะน าในการปฏิบติัตวัของผูรั้บบริการท าหมนัชาย 
1)  ผูรั้บบริการควรพกัหลงัท าการผา่ตดั 30 นาที 
2)  ตรวจดูแผลท าหมนัวา่มีเลือดออกผดิปกติหรือแผลบวมผดิปกติ   

               3)  หลีกเล่ียงการท ากิจกรรมท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อแผลผา่ตดั เพื่อป้องกนัแผล
บวมเป็นเวลา   6 ชัว่โมง 

4)  เร่ิมท างานเบาๆไดห้ลงัท าหมนั 6 ชม. และท างานหนกัไดห้ลงั 48 ชม. 
5) ไม่ควรอาบน ้ าหรือให้แผลถูกน ้ าภายใน 24 ชม. หลงัผา่ตดัแต่ถา้เปียก ควรเช็ดให้

แหง้ดว้ยส าลีสะอาด 
               6) งดร่วมเพศใน 10 วนัแรกหลงัท าหมนั เพราะอาจท าให้ไหมท่ีผกูปลายท่อน าอสุจิ

ดา้นลูกอณัฑะหลุดได ้ และตอ้งมีการใชว้ธีิคุมก าเนิดแบบชัว่คราวร่วมดว้ย  ประมาณ 3 เดือน 
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      อตัราการลม้เหลว 
      สาเหตุเน่ืองจากมีการร่วมเพศในขณะท่ียงัมีอสุจิเหลืออยู ่หรือร่วมเพศ เร็วกวา่ 3 เดือน

หลงัท าหมนั การหาท่ออสุจิไม่หรือผกูไม่แน่น  การกลบัมาเช่ือมต่อของท่ออีก อยา่งไรก็ตามการ
ลม้เหลวมีนอ้ย หากแพทยมี์ความช านาญความลม้เหลวจะยิง่นอ้ยลง    
 
บทสรุป 
 
 เพศศึกษา เป็นการเรียนรู้เร่ืองราวเก่ียวกบั เพศหญิง และ เพศชาย เน้ือหาว่าดว้ยสรีระร่างกาย
ของแต่ละเพศ ลกัษณะการเปล่ียนแปลงจากวยัเด็กสู่วยัรุ่น ซ่ึงเป็นวยัเจริญพนัธ์ุ เน้ือหาจะรวมถึงการ
ปฏิบติัตนเพื่อการดูแลร่างกายตวัเอง และการปฏิบติัตวัต่อเพศตรงขา้ม ชีวิตคู่ การมีเพศสัมพนัธ์ การ
คุมก าเนิด กามโรค และ เน้ือหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัเพศ  
 ฮอร์โมนเพศชายสร้างจากลูกอัณฑะโดยเซลล์ช่ือ  เลดิกเซลล์  ท่ีอยู่ในท่อเซมินิเฟอรัส  
ฮอร์โมนเพศชายท่ีมีความส าคญัท่ีสุด คือ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน  มีผลท าให้มีการพฒันาของอวยัวะ
ต่าง ๆ    ของเพศชายในช่วงท่ีเป็นตวัอ่อน  โดยท าใหมี้การเคล่ือนท่ีลงมาสู่ถุงอณัฑะใน  2  เดือนสุดทา้ย
ของการตั้งครรภ ์ และเม่ือเขา้สู่วยัรุ่นก็จะส่งผลต่อลกัษณะขั้นท่ีสองของเพศ  ไดแ้ก่  ขน  เสียง  ผิวหนงั  
การสร้างโปรตีน  การเจริญเติบโตของกระดูกและการสะสมแคลเซียม  การเผาผลาญอาหาร  สมดุลของ
เกลือแร่และน ้า  ส่ิงท่ีควบคุมการหลัง่ฮอร์โมนเพศชาย  คือ  ฮอร์โมนแอลเอชจากต่อมใตส้มองส่วนหนา้         
ส่วนฮอร์โมนเพศหญิงมีหลายชนิดและหลัง่ออกมาหลายลกัษณะ  รังไข่เป็นอวยัวะท่ีสร้างฮอร์โมนเพศ
หญิงท่ีส าคญัคือ เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนซ่ึงหลัง่มาจากฟอลลิเคิล  เอสโตรเจนมีหน้าท่ีหลกั      
คือ  ท าให้เกิดการแบ่งตวัและการเจริญเติบโตของเซลล์บางกลุ่มในร่างกาย  และส่งผลต่อลกัษณะทาง
เพศขั้นท่ีสองในขณะท่ีโปรเจสเตอโรนเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมตวัของมดลูกส าหรับการตั้งครรภ ์ และ
การเตรียมเต้านมส าหรับให้นมบุตร  ส่วนฮอร์โมนในหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่หลัง่มาจากรก  ได้แก่  
ฮอร์โมนฮิวแมนโคลิโอนิกโกนาโดโทรปิน  ซ่ึงท าหนา้ท่ีป้องกนัการเส่ือมสลายของ คอร์ปัสลูเตียมใน
ช่วงแรกของการตั้งครรภ ์  ฮอร์โมนโกลิโอนิกโซมาโตแมมโมโทรปิน ถูกหลัง่ตั้งแต่ตั้งครรภ์ได ้ 5  
เดือน  และ      ออกฤทธ์ิท าใหมี้การสะสมเน้ือเยือ่โปรตีนรวมทั้งเมตาโบลิซึมของกลูโคสและไขมนัดว้ย   
 อนามยัการเจริญพนัธ์ุคือ ภาวะความสมบูรณ์แขง็แรงของร่างกายและจิตใจท่ีเป็นผลสัมฤทธ์ิอนั
เกิดจากกระบวนการ  และหน้าท่ีของการเจริญพนัธ์ุท่ีสมบูรณ์ทั้งชายและหญิงทุกช่วงอายุของชีวิต          
ซ่ึงท าให้เขาเหล่านั้นมีชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างมีความสุข ครอบคลุมถึงสิทธิของชายและหญิงทุกช่วง

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84
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อายุในการตดัสินใจ  สิทธิท่ีจะไดรั้บการเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัอนามยัการเจริญพนัธ์ุ  ตลอดจน
สามารถ   ท่ีจะเขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพและสังคมไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
 การวางแผนครอบครัวเป็นนการตั้งเป้าหมายเพื่อใหค้รอบครัวมีความพร้อมในดา้นต่าง ๆ ตั้งแต่
การเลือกคู่ครอง ความพร้อมดา้นท่ีอยูอ่าศยัและอาชีพ การแต่งงาน การวางแผนท่ีจะมีบุตร การเวน้ช่วง
ระยะห่างของการมีบุตรท่ีเหมาะสม การเป็นพ่อแม่ท่ีดีเพื่อเล้ียงดูบุตรให้เป็นคนดี มีคุณภาพและมี
ความสุข มีผลเพื่อให้เกิดความสุข ความเหมาะสมทางสังคม เศรษฐกิจ แก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ  โดยมีองคป์ระกอบ 7 ดา้น คือ การเลือกคู่ครอง การเตรียมความพร้อมดา้นท่ีอยูอ่าศยัและ
อาชีพ             การแต่งงาน การปรับตวั การวางแผนมีบุตรและการเวน้ช่วงการมีบุตร การเตรียมตวัเป็น
พอ่แม่ท่ีดี เพื่อใหบุ้ตรเติบโตมาเป็นคนดี มีคุณภาพ และมีความสุข และการเวน้ช่วงการมีบุตร 
 การจะเวน้ช่วงการมีบุตรหรือการคุมก าเนิดมี 2 ชนิด คือแบบชั่วคราว ได้แก่ การนับระยะ
ปลอดภยั การใช้ยาฮอร์โมนชนิดรับประทาน ชนิดยาฉีด ชนิดยาฝัง และแผ่นแปะ รวมไปถึงการใช ้  
ถุงยางอนามยั ส่วนการคุมก าเนิดแบบถาวร คือการท าหมนัทั้งในเพศชายและเพศหญิง  
 นอกจากน้ีแลว้ในการเรียนรู้เก่ียวกบัเพศศึกษาและอนามยัการเจริญพนัธ์ุ จะตอ้งค านึงถึงการมี
เพศสัมพนัธ์ท่ีปลอดภยัและมีความรับผดิชอบ    
 
ค าถามท้ายบท 
 
 1.  ใหน้กัศึกษาอธิบายถึงความหมายและ ความส าคญัของเพศศึกษา 
 2.  ใหน้กัศึกษาอธิบายพฒันาการทางเพศของวยัรุ่นชายและหญิงมาอยา่งยอ่ๆ 
 3.  ฮอร์โมนเพศชายสร้างมาจากส่วนใดของลูกอณัฑะ 
 4.  จงบอกผลของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน  มาพอสังเขป 
 5.  จงบอกส่ิงท่ีควบคุมการท างานของส่วนท่ีสร้างฮอร์โมนของเพศชาย  มาพอสังเขป 
 6.  ส่วนใดท่ีท าหนา้ท่ีสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน 
 7.  จงบอกหนา้ท่ีพอสังเขปของฮอร์โมนต่อไปน้ี 
  7.1  เอสโตรเจน 
  7.2  โปรเจสเตอโรน 
  7.3  ฮิวแมนโคริโอนิกโกนาโดโทรปิน 
 8.  จงบอกการเปล่ียนแปลงส่ิงต่อไปน้ีในระยะรอบเดือนของเพศหญิง 
  8.1  เยือ่บุโพรงมดลูก 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3&action=edit
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  8.2  พฒันาการของฟอลลิเคิล 
  8.3  ฮอร์โมนแอลเอช 
  8.4  ฮอร์โมนเอสโตรเจน 
  8.5  ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน 
 9.  ให้นกัศึกษาช่วยกนัอภิปรายถึงหลกัการเลือกคู่ครองว่า ควรจะเลือกอย่างไร และมีเหตุผล
อยา่งไรบา้ง 
 10.  ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ถึงความส าคญัท่ีเราจะตอ้งเรียนรู้เร่ืองการวางแผนครอบครัวและการ
คุมก าเนิด 
 11.  หากนักศึกษาเรียนส าเร็จแลว้แต่งงานทนัที ควรเลือกการวางแผนครอบครัวและการ
คุมก าเนิดดว้ยวธีิใด 
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แผนการบริหารการสอนประจ าบทที ่10  
สุขภาพจิต 

 
หัวข้อเนือ้หา 
 

1. สุขภาพจิต 
1.1. ความหมายของค าวา่สุขภาพจิต 
1.2. องคป์ระกอบของสุขภาพจิต 

    1.3. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต 
2.  ทฤษฏีบุคลกิภาพว่าด้วยสุขภาพจิตของบุคคล 

2.1. ความหมายของบุคลิกภาพ 
2.2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาบุคลิกภาพ 
2.3. สุขภาพจิตและทฤษฏีบุคลิกภาพ 

2.3.1. การพิจารณาบุคลิกภาพตามทฤษฏีกลุ่มจิตวเิคราะห์ 
2.3.2. การพิจารณาบุคลิกภาพตามทฤษฏีกลุ่มพฤติกรรมนิยม 
2.3.3. การพิจารณาบุคลิกภาพตามทฤษฏีกลุ่มมนุษยนิ์ยม 

3.  ประเภทของความผดิปกติทางจิต ปัญหาสุขภาพจิต และความเครียด 
3.1. ลกัษณะของผูมี้สุขภาพจิตดี 
 3.2. ลกัษณะของผูท่ี้มีปัญหาสุขภาพจิต 
 3.3. ความเครียด และวธีิผอ่นคลายความเครียด 
 3.4. ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดปัญหาสุขภาพจิต 

4. การช่วยเหลอืผู้ทีม่ีปัญหาสุขภาพจิต 
5. การประเมินสุขภาพจิต 
6. บทสรุป 
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ ความหมาย ของสุขภาพจิต ทฤษฏี

บุคลิกภาพว่าดว้ย สุขภาพจิตของบุคคล และประเภทของความผิดปกติทางจิต ปัญหาสุขภาพจิต 
รวมทั้งความเครียด 
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2. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัเพื่อเป็นคนสุขภาพจิตท่ีดี 
 

 วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยายโดยใชส่ื้อการสอน Powerpoint 
2. ใหน้กัศึกษาประเมินสุขภาพจิตของตนเองโดยใชแ้บบสอบถามสุขภาพจิต TMHI-15 
3.อภิปราย และตอบค าถามทา้ยชัว่โมง 

 
ส่ือการเรียนการสอน 
 1.ส่ือการน าเสนอ Powerpoint 
 2.หนงัสือวชิาการด ารงชีวติอยา่งมีสุขภาวะ 
 
การวดัและการประเมินผล 

 1. การตอบค าถามทา้ยบทเรียน 
 2. การอภิปราย ตอบค าถาม  
 3. สังเกตพฤติกรรมการเรียน ความสนใจและการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม 
 4. การประเมิน และวเิคราะห์สุขภาพจิตของตนเอง 
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บทที ่10   
สุขภาพจิต 

 
อาจารยร์วพิรรดิ พลูลาภ 

 
คนเรานั้นมีร่างกายกาย และจิตใจอาศยัซ่ึงกนัและกนั ถา้สามารถรักษาจิตใจให้สะอาด 

สวา่ง และสงบไดม้ากเท่าใดยิง่ท  าให้สุขภาพดี ท างานได ้และมีความสุขมากข้ึนเท่านั้น อารมณ์ของ
มนุษยต์ามปกติจะหวัน่ไหวไปตามส่ิงท่ีมากระทบเช่น เร่ืองหงุดหงิด โกรธ กงัวลเล็กๆ นอ้ยๆ เป็น
ประจ าวนัไปจนถึงเร่ืองกระทบกระเทือนอารมณ์รุนแรงเป็นคร้ังคราวภาวะจิตท่ีไม่พึงปรารถนา
เหล่าน้ีจะเกิดข้ึนไดม้ากนอ้ยแตกต่างกนัในแต่ละเร่ืองแต่ละบุคคล จิตใจจึงหมายถึง  “ความสามารถ
ของบุคคลท่ีจะปรับปรุงตวัให้มีความสุขเขา้กบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มไดด้ว้ยดี มีสัมพนัธภาพกบั
บุคคลอ่ืน และสามารถด ารงชีวิตของตนอยูไ่ดโ้ดยไม่เสียดุลยภาพ ท าให้มีความสุข ความสบายใจ 
รวมทั้งสามารถสนองความตอ้งการของตนเองในสังคมของโลกท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงได ้โดยไม่มีขอ้
ขดัแยง้เกิดข้ึนภายในจิตแต่อยา่งใด” 

 
สุขภาพจิต 
 

1.  ความหมายของสุขภาพจิต 
        องคก์ารอนามยัโลก WHO (2003) ให้ความหมายของสุขภาพจิตวา่ ไดรั้บอิทธิพลจาก

ปัจจยัดา้นชีวะและสังคม เป็นสภาพท่ีไม่คงท่ีข้ึนอยูก่บัระดบัและความผนัแปรต่างๆ สุขภาพจิตเป็น
ความสามารถของบุคคลในการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคคลอ่ืน และความสามารถท่ีอยูไ่ดห้รือท า
ส่ิงท่ีสร้างสรรคไ์ดใ้นสภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเปล่ียนแปลง เม่ือมีความขดัแยง้
เกิดข้ึนในใจบุคคลท่ีมีสุขภาพจิตดี ก็จะสามารถปรับจิตใจให้เกิดความพอใจในผลท่ีไดรั้บ และ
พร้อมท่ีจะเผชิญปัญหาแทนท่ีจะหลีกหนีจากปัญหาหรืออุปสรรคนั้นๆ นอกจากน้ีบุคคลท่ีมี
สุขภาพจิตดีและสามารถใชค้วามรู้สึกขดัแยง้ในใจต่างๆ เป็นแรงผลกัดนัให้สามารถด ารงตนอยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

    กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2551) อธิบายวา่สุขภาพจิตหมายถึง สภาพชีวิต
ท่ีเป็นสุข อนัเป็นผลจากการมีความสามารถในการจดัการปัญหา ในการด าเนินชีวิตมีศกัยภาพท่ีจะ
พฒันาตนเองเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดี โดยครอบคลุมถึง ความดีงามภายในจิตใจภายใตส้ภาพสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
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Urdang  (1983 อา้งในชมนาด วรรณพรศิริ, 2535) ใหค้วามหมายวา่ เป็นสภาพของบุคคล
ท่ีมีความสมบูรณ์ทางดา้นจิตใจ สามารถปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงกระตุน้ท่ีท าให้เกิดความเครียดในแต่
ละวนั และยอมรับสถานการณ์ต่างๆ ได ้

สุชีรา ภทัรายุตวรรตน์ และคณะ (2542) ไดใ้ห้ความหมายของปัญหาสุขภาพจิตไวว้่า
หมายถึงการตอบสนองของบุคคลต่อส่ิงท่ีมากระทบท่ีท าให้บุคคลไม่สามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมี
ความสุขตามท่ีควรจะเป็นและมีความทุกข์ใจท าให้มีอาการ ทางกาย วิตกกงัวล นอนไม่หลบั 
บกพร่องทางสังคม และมีอาการซึมเศร้าท่ีรุนแรง ประกอบไปดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรู้สึก
ผิดปกติทางดา้นร่างกายอนัเน่ืองมาจากปัญหาทางจิตใจ (Somatization) ดา้นซึมเศร้า (Depressive) 
ดา้นความวิตกกงัวล (Anxiety) จิตดา้นโรคจิต (Psychoticism) ดา้นการท าหนา้ท่ีทางสังคม (Social 
Function) 

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่สุขภาพจิต หมายถึง สภาพจิตใจท่ีเป็นสุข อนัเป็นผลจากการมี
ความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคคลอ่ืน และความสามารถท่ีอยู่ได้หรือท าส่ิงท่ี
สร้างสรรคไ์ดใ้นสภาพสังคมและส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเปล่ียนแปลง เม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึน
ในใจบุคคลท่ีมีสุขภาพจิตดี ก็จะสามารถปรับจิตใจให้เกิดความพอใจในผลท่ีไดรั้บ และพร้อมท่ีจะ
เผชิญปัญหาแทนท่ีจะหลีกหนีจากปัญหาหรืออุปสรรคนั้นๆ และด ารงตนอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมี
ความสุข 

สุขภาพจิตกบัสุขภาพทางกายมีความสัมพนัธ์กนัอย่างใกลชิ้ด ดงันั้นการศึกษาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพทางจิตและสุขภาพทางกายจึงตอ้งควบคู่ไปดว้ยกนั ดงัภาษิตท่ีวา่“ A Healthy Mind 
in A Healthy Body” ซ่ึงหมายความว่า “จิตท่ีสมบูรณ์ย่อมอยู่ในร่างกายท่ีแข็งแรง” ส าหรับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างกายและอารมณ์นั้น ดงัไดก้ล่าวแลว้ว่าอารมณ์นั้นเป็นสภาวะจิตใจดงัน้ีเม่ือ
จิตใจมีความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดกับร่างกายอารมณ์ก็มีความสัมพนัธ์กับร่างกายอย่างใกล้ชิด
เช่นเดียวกนั และยงัมีขอ้พิสูจน์ให้เห็นวา่อารมณ์กบัร่างกายมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ด คือการ
เปล่ียนแปลงของร่างกายในขณะเกิดอารมณ์ 

จากความสัมพนัธ์อนัใกลชิ้ดระหวา่งร่างกายและจิตใจน้ี จึงท าให้เห็นวา่ เม่ือมีปัญหาทาง
กายเกิดข้ึนปัญหาทางใจก็จะตามมาทนัที หรือถา้มีปัญหาทางใจ ปัญหาทางกายก็เกิดข้ึนดว้ย เช่น 
จิตใจท่ีหดหู่ คิดมาก วิตกกงัวลเสมอ จะท าให้เกิดความรู้สึกนอนไม่หลบั รับประทานอาหารไม่ได ้
ซ่ึงเป็นผลท าให ้ร่างกายซูบผอมทรุดโทรมลงไป ดงัน้ีเป็นตน้ (บุญสม มาร์ติน และส าอาง พ่วงบุตร, 
2526) 
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2.  องค์ประกอบของสุขภาพจิต 
 คณะกรรมการวิชาการเครือข่ายวิจยัและพฒันาสุขภาพจิต (เพญ็ประภา ปริญญาพล

,2546) ไดศึ้กษาและท าการแยกลกัษณะสุขภาพจิตออกเป็น 3 มิติ คือ 
     2.1.  มิติเก่ียวกบัคุณภาพของจิตใจท่ีเป็นคุณสมบติัภายในของบุคคล ไดแ้ก่ 

2.1.1.  ความสงบผอ่นคลายของจิตใจ หมายถึง การมีสมาธิ มีความพึงพอใจกบั
ส่ิงต่างๆ พอใจในชีวติโดยทัว่ๆ ไป มีความมัน่คงภายใน มีความสงบ ความอดทน เขม้แข็ง สามารถ
ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมไม่อ่อนไหวไปตามส่ิงเร้ารอบตวั 

2.1.2.   มีการส ารวจและเขา้ใจตนเอง หมายถึง การส ารวจจิตใจ ท าความเขา้
ใจความตอ้งการของตนเองในสภาพท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงของโลกภายนอก 

2.1.3.  วิธีการมองโลกและเข้าใจความเป็นไปของโลกภายนอก  หมายถึง 
ความสามารถในการมองโลกตามความเป็นจริงภายนอก สามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่าง
ถูกตอ้ง มีความคาดหวงัท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง ก าหนดวิธีด าเนินชีวิต แกไ้ขปัญหาต่างๆ ได้
อยา่งเหมาะสม 

2.2. มิติเก่ียวกบัการจดัการกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัและโลกภายนอก ไดแ้ก่ 
2.2.1.  ความสามารถในการปรับตวั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

หมายถึงความสามารถในการปรับตวักบัสถานการณ์ต่างๆ เพื่อการด าเนินชีวติในสังคมอยา่งปกติสุข
มีระบบระเบียบแห่งความคิด สามารถจดัการกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มรอบตวั และโลกภายนอกไดโ้ดย
ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ตนเอง บุคคลอ่ืนและสังคมวงกวา้ง รวมทั้งสามารถท าหน้าท่ีได้อย่าง
ถูกตอ้งเหมาะสม 

2.2.2.   การท าประโยชน์ต่อสังคม บุคคลจะมีความพอใจกับการได้ท า
ประโยชน์ต่อสังคม มีมนุษยสัมพนัธ์ มีเพื่อนท่ีสามารถช่วยเหลือในยามท่ีตอ้งการ รวมถึงสามารถ
ร่วมท าประโยชน์ต่อสังคมดว้ยความสุขสงบและมีความพอใจ 

2.2.3.  ความสามารถสร้างสัมพนัธ์กับบุคคลแวดล้อมในสังคม หมายถึง 
ความสามารถในการสร้างสัมพนัธ์ท่ีมีความหมาย มีความผกูพนั ส่ือสารกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกได้
ตามท่ีตนตอ้งการ เหมาะสมกบัสถานการณ์ สร้างเครือข่ายทางสังคมท่ีจะเก้ือหนุนต่อกนัได ้

2.3. มิติทางสังคม เก่ียวข้องกับกระบวนการทางสังคมและวิถีการด าเนินชีวิต 
สุขภาพจิตเป็นส่ิงท่ีแยกไม่ไดจ้ากกระบวนการทางสังคม มิติน้ีจึงเป็นการมองสุขภาพจิตในระดบั
สังคมมากกวา่ในระดบัปัจเจกบุคคล เน่ืองจากกระบวนการทางสังคมมีส่วนก าหนดทางเลือกของ
บุคคลและวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวนัของสมาชิกในสังคมนอกจากน้ีวีระ ไชยศรีสุข (2533) ได้
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กล่าวว่าบรรทดัฐานจิต คือ เกณฑ์กลางของลกัษณะบุคคลท่ีมีสุขภาพจิตดีอาจประเมินไดโ้ดย
พิจารณาองคป์ระกอบดงัน้ี 

2.3.1.  ความตอ้งการ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาพร้อมกบัการมีชีวิต ความตอ้งการของแต่
ละบุคคลย่อมจะแตกต่างกนัไปแลว้แต่สภาพแวดลอ้มท่ีเขาประสบ เช่น เด็กท่ีอยู่ในครอบครัวท่ี
ร ่ ารวยจะมีความตอ้งการทางการเงินน้อยกว่าเด็กท่ีอยู่ในครอบครัวท่ียากจน เม่ือบุคคลมีความ
ตอ้งการแลว้ไดรั้บการตอบสนองจะท าให้สุขภาพจิตดีและเป็นสุข แต่ถา้ความตอ้งการไม่ไดรั้บการ
ตอบสนองย่อมท าให้เกิดปัญหาทั้ งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซ่ึงเป็นปัญหาส าคัญทางด้าน
สุขภาพจิต 

2.3.2.  เป้าหมายของชีวิต บุคคลมีความหวงั และตั้งเป้าหมายให้แก่ชีวิตตนเอง 
ท าให้มีก าลงัใจในการกระท าส่ิงต่างๆ เช่น บางคนมีความคาดหวงัวา่จะประกอบอาชีพอยัการ ถา้
เป้าหมายน้ีเป็นจริงเขาก็จะเป็นสุข แต่ถ้าไม่เป็นจริงเขาก็จะผิดหวงัและเป็นทุกข์ ท าให้มีความ
ยากล าบากในการปรับตวัเขา้กบัสังคม 

2.3.3. การรู้จักและยอมรับตนเอง  ผูท่ี้มีสุขภาพจิตดี จะรู้จกัตนเองรู้
ความสามารถ รู้ถึงความตอ้งการ รู้ความสนใจ รู้บุคลิกภาพ รู้ปมเด่นปมดอ้ย และยอมรับตนเอง มี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความหวงั และรู้จกัวิธีปรับปรุงแกไ้ขตนเอง มีความเช่ือและศรัทธาอยา่งมี
เหตุผล มีความอดทนแขง็แกร่งต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รู้จกัปรับปรุงแกไ้ขตนเอง 

2.3.4.  การเจริญเติบโตและพฒันาการทางร่างกายจะเป็นตามปกติท าให้บุคคลมี
การพฒันาทางจิตควบคู่กนัไปอยา่งมีสมดุล แต่ถา้การเจริญเติบโตและพฒันาการผิดปกติไป เช่น 
อว้นมากหรือผอมมากเกินไปอาจท าให้สุขภาพจิตเส่ือมได ้ ดงันั้นถา้ตอ้งการส่งเสริมสุขภาพจิตก็
ตอ้งส่งเสริมสุขภาพกายดว้ย 

2.3.5.  การมีความรัก เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงออกท่ีดีต่อตนเองและต่อ
บุคคลอ่ืนความรักเป็นขอ้ผูกมดัในดา้นความพึงพอใจซ่ึงกนัและกนั ความรักท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรค ์มีความเสียสละ อ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เมตตากรุณา ท าให้บุคคลมีคุณค่าและมีความเจริญข้ึนอยู่
ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

2.3.6.  การยอมรับความจริง ความจริงต่างๆ ในโลกท าให้บุคคลเป็นสุขหรือ
เป็นทุกขไ์ดเ้ช่น การพลดัพรากจากกนั โดยเฉพาะความตายเป็นทุกขท่ี์ยิ่งใหญ่ ผูท่ี้ยอมรับความจริง
จะสามารถยอมรับความผิดหวงัและการสูญเสียไดโ้ดยไม่ตีโพยตีพาย มีความกลา้ท่ีจะเผชิญกบั
เหตุการณ์ต่างๆและยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีสติ 

2.3.7.  การควบคุมอารมณ์ พฤติกรรมของบุคคลแทบทุกพฤติกรรมไดรั้บ
อิทธิพลจากอารมณ์และอารมณ์ยงัมีผลต่อร่างกาย โดยเฉพาะอารมณ์ท่ีไม่ดี เช่น โกรธ เกลียด กลวั 
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ท าให้ระบบประสาทอตัโนมติั เช่น การยอ่ยอาหารท างานผิดปกติเกิดเป็นโรคกระเพาะอาหาร เม่ือ
สุขภาพกายเส่ือมสุขภาพจิตก็เส่ือมลงไดด้ว้ย ดงันั้นผูท่ี้มีสุขภาพจิตดี คือผูท่ี้มีความสามารถในการ
รักษาและควบคุมอารมณ์ให้อยูใ่นสภาพปกติให้ไดม้ากท่ีสุด หรือควบคุม ตระหนกัรู้ตนเอง และ
สามารถเขา้ใจคนอ่ืนหรือเรียกวา่มีทกัษะทางสังคมนัน่เอง 

2.3.8.  การมีความสุข ผูมี้สุขภาพจิตดียอ่มมีความสุข ลกัษณะของผูมี้ความสุข
คือ มีความเป็นปกติ ไดแ้ก่ ชอบติดต่อกบัผูอ่ื้น ให้ความร่วมมือ ร่วมแสดงความคิดเห็น ยิม้แยม้
แจ่มใส เบิกบานหนา้ตาอ่ิมเอิบ ประพฤติปฏิบติัตนอยูใ่นบรรทดัฐานของสังคม สามารถด าเนินชีวิต
ไปกบัผูอ่ื้นไดดี้ และยงัรู้เท่าทนัโลก 

 
3.  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อสุขภาพจิต 

สถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วนั้นส่งผลต่อการด าเนินชีวิต และ
สุขภาพจิตของบุคคล การท่ีบุคคลจะมีสภาพจิตใจท่ีสามารถปรับตวั  และแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมกบัสภาพท่ีเป็นจริงในการด าเนินชีวิตให้อยูใ่นสังคมและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่างมีความสุข
ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่างทั้งปัจจยัภายในหรือลักษณะทางจิตและปัจจยัภายนอกหรือลักษณะ
สถานการณ์แวดลอ้มของบุคคล ดงัท่ี Lazarus (1966 cited in Sue et al., 2006) ไดอ้ธิบายถึง รูปแบบ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม (The Transaction Model) ไวว้า่แรงกระตุน้ท่ีท าให้เกิดความเครียด
และน าไปสู่พฤติกรรมในการตอบสนองต่อความเครียดนั้น ไม่ได้เกิดข้ึนในสถานการณ์ใด
สถานการณ์หน่ึงเพียงล าพงั แต่จะเกิดข้ึนในขณะท่ีมีการติดต่อสัมพนัธ์กนัระหวา่งปัจจยั 2 ดา้น คือ 
ปัจจยัภายในตวับุคคลกบัสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกตวับุคคล โดยแรงกระตุน้ท่ีท าให้
เกิดความเครียดมาจากกระบวนการของโครงสร้างภายใน ซ่ึงผลกระทบของส่ิงท่ีกระตุน้ให้เกิด
ความเครียดสามารถลดลงหรือเพิ่มข้ึนไดใ้นระหวา่งการพิจารณาวิธีท่ีจะน าไปสู่ความเขา้ใจ โดย
บุคคลท่ีสามารถประยุกต์ใช้สติปัญญาไดอ้ย่างเหมาะสมอาจจะลดการรับรู้ถึงความเจ็บป่วยหรือ
ขอ้จ ากดัของความเจบ็ป่วยนั้นได ้

   บุคคลจะพยายามปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีท าให้มีสุขภาพท่ีดีและยึดมัน่ในแนว
ทางการดูแลสุขภาพของตนเอง แต่ในทางตรงกนัขา้มหากเขาเหล่านั้นมองเห็นวา่ส้ินหวงัท่ีจะรักษา
อาการป่วยของตนก็จะเลิกพยายามดูแลตนเอง การมีสุขภาพจิตท่ีดีประกอบดว้ยทั้งปัจจยัภายนอก
และปัจจยัภายใน การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นลกัษณะทางจิตของบุคคล  ถา้บุคคลมีการ
รับรู้ความสามารถของตนเอง บุคคลจะตดัสินใจเก่ียวกบัความสามารถของตนเองท่ีจะจดัการ และ
ด าเนินการกระท าพฤติกรรมให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ บุคคลท่ีรับรู้ว่าเขาสามารถมีวิถีทาง
ด าเนินชีวิตท่ีส่งเสริมสุขภาพ บุคคลนั้นก็จะมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ อยู่ในสังคมไดด้ว้ย
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ความผาสุก นอกจากน้ีการตั้งเป้าหมาย ซ่ึงเป็นลกัษณะทางจิตของบุคคลอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพล
ต่อสุขภาพจิต กล่าวคือถา้บุคคลมีการตั้งเป้าหมาย  

บุคคลจะรู้ถึงทิศทางท่ีบุคคลตอ้งการจะไปให้ถึง รวมทั้งส่ิงท่ีตอ้งการท าให้ประสบ
ความส าเร็จ ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงการมีสุขภาพจิตท่ีดี นอกจากลกัษณะทางจิตของบุคคลแลว้ยงัมี
ลกัษณะสถานการณ์แวดลอ้มของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและสุขภาพจิตของบุคคล นัน่คือ
ความสัมพนัธ์ในครอบครัว ถา้ความสัมพนัธ์ในครอบครัวมีความรักใคร่ปรองดองกนั มีความผกูพนั
กนัทางจิตใจต่อกนัอย่างใกล้ชิด ก็จะมีผลต่อสุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัว นอกจากน้ีถ้า
บุคคลรับรู้ความสามารถของตนเองในการท่ีจะด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จแล้ว  บุคคลยงัมี
ความสามารถในการตั้งเป้าหมายของชีวิต และหากบุคคลมีความสัมพนัธ์ในครอบครัวท่ีดีซ่ึงเป็น
สถานการณ์แวดลอ้มของบุคคลก็จะยิง่ท  าใหก้ารคาดคะเนถึงสุขภาพจิตของบุคคลไดม้ากยิ่งข้ึน ก็จะ
ท าใหก้ารท านายสุขภาพจิตไดม้ากยิง่ข้ึน  
 
ทฤษฏีบุคลกิภาพว่าด้วยสุขภาพจิตของบุคคล 
 

บุคลิกภาพของคนเรามีส่วนส าคญัต่อชีวิตประจ าวนัมาก การท่ีคนเราเผชิญปัญหาแลว้จะ
แก้ปัญหาอย่างไร สภาพจิตใจจะทนต่อความเครียดของปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนก็ข้ึนอยู่กับ
บุคลิกภาพของตน ซ่ึงเป็นตวัจกัรท่ีส าคญัยิ่งแห่งพฤติกรรม ท่ีเป็นส่ิงร้ังให้ถอยหลงัหรือผลกัดนัให้
กา้วไปขา้งหน้า ฉะนั้นการท่ีบุคคลมีบุคลิกภาพดีข้ึนเพียงใด คุณค่าของเขาย่อมมีมากข้ึนเพียงนั้น 
เพราะบุคลิกภาพเอ้ืออ านวยส าหรับการประพฤติปฏิบติัต่อ ความสุข – ความทุกข์ ความส าเร็จ – 
ความลม้เหลว ความเขม้แข็ง – ความอ่อนแอ ความเช่ือมัน่ – ไม่เช่ือมัน่ ความมีคุณค่า – ไม่มีคุณค่า 
ถา้บุคคลมีบุคลิกภาพดี พดูดี คิดดี ปฏิบติัดี ยอ่มส่งผลใหชี้วติมีประสิทธิภาพทั้งชีวติส่วนตวัและการ
งาน สุขภาพจิตก็จะดีไปดว้ย 

ดงันั้น การท่ีบุคคลมีความเขา้ใจเร่ืองบุคลิกภาพและการพฒันาบุคลิกภาพแห่งตน จึงเป็น
การเสริมสร้างสุขภาพจิตใหต้นเอง (ปราณี รามสูตร, 2531) 

1.  ความหมายของบุคลกิภาพ  
ค าวา่ “บุคลิกภาพ” มาจากค าภาษาองักฤษว่า “Personality” ซ่ึงค าน้ีมารากศพัท์มา

จากภาษาลาติน คือค าวา่ “Persona” แปรวา่หนา้กาก แสดงวา่มนุษยแ์ต่ละคนมีวถีิชีวติตามหนา้กากท่ี
ตนสวมอยู ่

ฮิลการ์ด (Hilgard, 1967) กล่าววา่บุคลิกภาพคือแบบฉบบัของพฤติกรรมและวิธีคิด
ของบุคคล ซ่ึงเป็นตวัแสดงถึงการปรับตวัของบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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สุวทันา อารีพรรค (2524) กล่าวว่า บุคลิกภาพคือวิถีทางท่ีคนประพฤติ หรือแบบ
ฉบบัพฤติกรรม ซ่ึงค่อยๆ เกิดข้ึน เน่ืองจากคนเราตอ้งมรการปรับตวัระหวา่งแรงผลกัดนัหรือความ
ตอ้งการของตนกบัมโนธรรม และความเป็นจริง 

เฟซบาซ (Feshbach อา้งถึงใน ธ ารงศกัด์ิ หม่ืนจกัร และวชัรี ทรัพยมี์, 2527) กล่าววา่ 
บุคลิกภาพหมายถึง 

1. แบบฉบบัพฤติกรรม ซ่ึงเป็นลกัษณะของแต่ละบุคคล 
2. พฤติกรรมรวมของบุคคล 
3. กระบวนการตอบสนองของบุคคลต่อส่ิงแวดลอ้ม 
4. พฤติกรรมท่ีกระท าอยา่งสม ่าเสมอ 

สรุปไดว้า่ บุคลิกภาพหมายถึง แบบอยา่งลกัษณะความประพฤติของแต่ละบุคคลซ่ึง
ไดม้าจากการปรับตวัของเขากบัส่ิงแวดลอ้ม และเจตคติของเขาท่ีมีต่อโลก 

ส าหรับนกัจิตวิทยา ค าว่าบุคลิกภาพ หมายถึงสภาวะทุกอย่างท่ีประกอบกนัเป็นตวั
บุคคลทั้ งน้ี หมายถึงคุณสมบัติหรือลักษณะทางจิตใจ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการกระท าของบุคคล            
ในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งพฒันาการดว้ย  ฉะนั้นจะเห็นไดว้า่  นกัจิตวิทยามิไดเ้นน้ความส าคญั
ของปฏิกิริยาท่ีคนเราแสดงออกต่อบุคคลอ่ืน  หากแต่ย  ้าความส าคญัของตวักระบวนการ วิธีการท่ี
คนเราใชอ้ยูส่ม  ่าเสมอเป็นประจ าในการแสดงปฏิกิริยาโตต้อบกบัส่ิงเร้า   

บุคลกิภาพ หมายถึงสภาวะทุกอยา่ง  ซ่ึงประกอบข้ึนเป็นตวับุคคล  เช่น  สภาวะทาง
กาย  อารมณ์  สังคม  ความสนใจ  ความคิด  ความหวงั  ลกัษณะ  ท่าทาง   นิสัย  และความสามารถ
ทางปัญญาตลอดจนความส าเร็จ  นอกจากน้ีบุคลิกภาพยงัหมายถึงสภาวะของบุคคลนั้น  ทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคตท่ีส าคญัท่ีสุดบุคลิกภาพคลุมถึงวิธีการท่ีบุคคลเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน  
การปรับตวัของบุคคลในการเผชิญปัญหาหรือความคบัขอ้งใจท่ีเกิดข้ึนในทุกสถานการณ์ในชีวิต  
ดิงคเ์มเตอร์ (Dinkmeyer อา้งถึงใน  นิภา  นิธยายน  2530) 

บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล  จะเห็นไดจ้ากลกัษณะนิสัยในการคิดและการแสดงออก
อุปนิสัยของบุคคล  แรงจูงใจ  สติปัญญา  ความสามารถ  เจตคติ  ค่านิยม  ความสนใจต่างๆ          
และกิริยาท่าทางท่ีแสดงออกของบุคคลนั้น  ตลอดจนปรัชญามีบุคคลนั้นยดึถือ 

นกัจิตวิทยาเห็นว่า  การศึกษาบุคลิกภาพจะช่วยให้เขา้ใจ  หรือคาดคะเนพฤติกรรม
ในอนาคตของบุคคลได ้ บุคคลใดจะมีบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมอยา่งไร  ยอ่มมีผลสืบเน่ืองมาจาก
บุคลิกภาพในปัจจุบนัของบุคคลนั้นๆ  นัน่คือบุคลิกภาพในวยัเด็กยอ่มมีผลต่อเน่ืองไปสู่บุคลิกภาพ
ในวยัผูใ้หญ่ 
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ส่วนการพิจารณาบุคลิกภาพ  นกัวชิาการแบ่งพิจารณาได ้ 3 ลกัษณะ ดงัน้ีคือ 
1.  อุปนิสัยของบุคคล  จากอุปนิสัยท าให้มองเห็นแบบแผนของพฤติกรรมท่ีแตกต่าง

กนัของบุคคลได ้ เช่น  บางคนกลา้  บางคนรอบคอบ   บางคนใจคอเยือกเยน็  บางคนเจา้อารมณ์  
บางคนคิดการณ์ไกล  บางคนคิดเฉพาะหนา้  บางคนเช่ือในศาสนา  และบางคนเช่ือในวิทยาศาสตร์  
เหล่าน้ีเป็นตน้ 

2.  คุณสมบติัประจ าตวับุคคล  บุคคลแต่ละคนยอ่มมีลกัษณะเป็นตวัของตวัเอง  มี
ลักษณะเฉพาะตัวซ่ึงไม่ซ ้ ากับคนอ่ืน  เช่น  ลักษณะประจ าตัวทางกาย  ความแตกต่างในทาง
สติปัญญา  แต่ละคนจะมีแรงขบั  ศกัยภาพ  หรือพลงัความสามารถในการเรียนรู้อารมณ์  ความ
แขง็แรง  ความวอ่งแคล่วคล่องวอ่งไวท่ีแตกต่างกนั  เป็นตน้ 

3.  บทบาทประจ าตวั  ท่ีแสดงออกโดยเป็นส่วนหน่ึงของบุคลิกภาพคนท่ีแสดงได้
ถูกตอ้งยอ่มเป็นผูท่ี้มีบุคลิกภาพดี  ส่วนคนท่ีแสดงไม่เหมาะสมยอ่มมีความบกพร่องทางบุคลิกภาพ
ตามปกติแต่ละคนมกัมีบทบาทหลายอย่าง  บางทีบทบาทเหล่าน้ีก็มีความขดัแยง้กนั  ท าให้บุคคลผู ้
นั้นแสดงบทบาทไม่ถูกตอ้งทุกกรณี  เม่ือเป็นเช่นนั้นเขาก็มกัจะมีปัญหาเก่ียวกบับุคลิกภาพเกิดข้ึน     
(ก่อ  สวสัดิพาณิชย,์  2519) 
 

2.  ปัจจัยทีม่ีอธิพลต่อการพฒันาบุคลกิภาพ 
          ส่ิงส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาบุคลิกภาพ มีดงัน้ี 

2.1  พนัธุกรรม (Heredity) หมายถึงลกัษณะต่างๆ  ท่ีถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไปสู่
ลูกหลาน  ส่ิงท่ีเป็นตวัถ่ายทอดทางพนัธุกรรมคือ  ยนี (Gean)  ฉะนั้นพนัธุกรรมจึงเป็นส่ิงท่ีติดตวัมา
แต่เกิด  และเป็นส่ิงแรกท่ีท าให้มนุษยแ์ตกต่างกนั  ลกัษณะท่ีไดรั้บการถ่ายทอด  จะแสดงออกเป็น  
2  ทาง  คือ  ทางด้านร่างกาย (Physical)  เช่น  การท างานของระบบประสาท  ระบบต่อมต่างๆ  
รูปทรง  หนา้ตา  ขนาดของร่างกาย  ความบกพร่องของร่างกาย  โรคบางชนิด  เช่นโรคเลือดอออก
ไม่หยุด  เบาหวาน  และอีกทางหน่ึงคือทางดา้นเชาวปั์ญญา  คนเราจะพฒันาบุคลิกภาพไดเ้พียงใด
ข้ึนอยูก่บัขีดขั้นท่ีกรรมพนัธ์ุก าหนดให ้ และลกัษณะต่างๆท่ีไดรั้บการถ่ายทอดนั้นจะเป็นคุณสมบติั
ท่ีติดตวัมา  ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้

  2.2 ความเจ็บป่วยทางกาย (Physical Illness)  ภาวะของมารดาระหว่างตั้งครรภ ์
ส่ิงแวดลอ้มภายในครรภแ์ละหลงัคลอดเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาบุคลิกภาพอยา่งยิง่ เช่น 
                       2.2.1. สุขภาพทางกายของมารดา ถา้มารดาร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์           ไม่
เจ็บป่วย  เด็กท่ีเกิดมาก็จะสมบูรณ์ มีพลานามยัดี ถ้ามารดามีโรคร้ายประจ าตวั เช่น เบาหวาน 
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ลมบา้หมู ซิฟิลิส โรคหัวใจ โรคประสาท ย่อมเป็นอนัตรายต่อทารกอย่างมาก อาจท าให้ทารก       
ไม่แขง็แรง มีความพิการหรือมีความผดิปกติทางจิตใจได ้
                       2.2.2.  คุณภาพของอาหารท่ีมารดารับประทาน ถา้มารดาไดอ้าหารดี            มี
คุณค่า ทารกก็เจริญเติบโต สมบูรณ์ และมีพฒันาการอย่างรวดเร็วทั้งทางดา้นร่างกายและสมอง 
เน่ืองจากเซลล์สมองไดรั้บการบ ารุงของอาหารโดยตรง ฉะนั้นการขาดสารอาหารจะมีส่วนท าให ้ 
ความเจริญเติบโตของสมอง พฒันาการทาง ของทารกหยุดชะงัก การคน้ควา้หลานแห่งให้ผล
ตรงกนัว่าทารกท่ีเกิดมาจากมารดาท่ีมีสุขภาพทรุดโทรม มีแนวโน้มท่ีจะคลอดก่ออนก าหนดสูง 
น ้ าหนกัต ่ากว่าปกติ มกัเสียชีวิตเม่ือคลอด และอยู่รอดก็มีสุ ขภาพอ่อนแอและมีความตา้นทานต ่า   
ในระยะหลงัคลอด อาหารท่ีใช้เล้ียงทารกย่อมมีบทบาทต่อพฒันาการของทารก เพราะอาหารจะ
บ ารุงเซลล์ต่างๆในร่างกาย รวมทั้งเซลประสาท เป็นท่ีตั้งแห่งจิตใจ ดงันั้นอาหารจึงมีอิทธิพลต่อ
จิตใจโดยตรง 
                        2.2.3.  ยาท่ีมารดารับประทานระหวา่งตั้งครรภ ์เช่นยาแกแ้พ ้ยาแกไ้ข ้ยาควินิน    ยา
ทาลิโดไมท์ ส่วนยาเหล่าน้ีมีส่วนท่ีจะท าให้เด็กพิการได้ เช่น ยาทาลิโดไมท์ จะท าให้เด็กแรกคลอดมี
รูปร่างผดิปกติไม่มีแขนแต่มีมือ มีเทา้แต่ไม่มีขา ยาควนิิน ท าใหเ้ด็กหูหนวกได ้เป็นตน้ 
                    2.2.4.  สุขภาพจิตของมารดา สุขภาพจิตเป็นเร่ืองส าคญั อารมณ์ของมารดามีผล
ต่อเด็กมาก ถา้มารดามีอารมณ์หงุดหงิด โกรธง่าย หวาดกลวั วิตกกงัวล จะส่งผลกรถึงเด็ก และการ
พฒันาบุคลิกภาพของเด็กเม่ือเขาโตข้ึน 

2.3 ประสบการณ์ท่ีความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองเพียงไร                                
(Experience from Need’s Gratification) ถา้ความตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนองครบถว้น 
เขาจะเห็นว่าโลกเป็นมิตรและสังคมน่าอยู่ เขาจะเช่ือมัน่ใจในตนเอง แต่ถา้ความตอ้งการไม่ไดรั้บ
การตอบสนอง เขาจะเห็นว่าสังคมไม่ยุติธรรม โลกไม่เป็นมิตร ขาดความเช่ือมัน่ในส่ิงแวดล้อม     
คนประเภทน้ีจะตั้งตนเป็นศตัรูกบัสังคม นกัจิตวิทยาในกลุ่มมนุษยนิยมมีความเช่ือวา่ เม่ือบุคคลมี
ความรู้สึกนึกคิดอยา่งไรแลว้ ความรู้สึกเก่ียวกบัตนจะเป็นแกนกลางประดุจหวัใจของบุคลิกภาพ 

2.4  ประสบการณ์จากสัมพนัธภาพระหวา่งครอบครัว (Experience from Family’s 
Relationship) ซ่ึงหมายถึงท่าทีของพอ่แม่ท่ีมีต่อลูก ความรัก ความเอาใจใส่ของพ่อแม่ การอบรมสั่ง
สอนท่ีเด็กไดรั้บในตอนตน้ของชีวิต การให้รางวลัหรือการลงโทษย่อมท าให้เด็กมีพฒันาการทาง
สติปัญญา ทางอารมณ์และสังคม แตกต่างกนัไปตามส่ิงแวดลอ้มท่ีเด็กประสบอยู ่

ท่าทีของพอ่แม่ท่ีมีต่อลูกน้ีข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลายอยา่ง อาจเปล่ียนแปลงได้
ตามเหตุการณ์ท่ีผา่นเขา้มาในชีวติ ซ่ึงท่ีควรกล่าวถึงมีดงัน้ี คือ               
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2.4.1. รักมากเกินไป (Over Affection) บิดามารดาท่ีรักลูกจนเกินไปเสียสละเพื่อ
ลูกทุกอย่างเด็กจะไม่เป็นตวัของตวัเอง ไม่ไดต่้อสู้ไม่ไดต้ดัสินใจดว้ยตนเองท าให้เด็กไม่โตสมวยั 
เป็นคนดอ้ยวฒิุภาวะมีปัญหาทางดา้นบุคลิคภาพและมีความล าบากในการปรับตวัในสังคม 

 2.4.2. เจตคติของการไม่ยอมรับ (Rejection Attitude) หรือไม่ตอ้งการ ท่าทีของ
พอ่แม่จะแสดงออกอยา่งเปิดเผยหรือไม่ก็ตาม เด็กจะเติบโตดว้ยความรู้สึกขาดรัก บุคคลท่ีขาดรักมา
แต่เด็กจะมองเห็นแต่แง่ลบของผูอ่ื้น มีความเกลียดชงั ความเครียดแคน้ ความอิจฉาและ       หึงหวง 
รวมทั้งความไม่เป็นมิตร (Hostility) ท่ีแฝงอยูภ่ายใน ผุท่ี้มีบุคลิคภาพแบบน้ีก็จะหาความสุขใจหรือ
สร้างสัมพนัธภาพอนัดีกบัผูอ่ื้นไดย้าก  

2 5  กลุ่มสังคม (Social Group) ในท่ีน้ีอาจหมายถึงกลุ่มใดก็ได ้เช่น กลุ่มเพื่อนบา้น 
กลุ่มเพื่อนในโรงเรียน กลุ่มเพื่อนร่วมสถาบนัเดียวกนั กลุ่มเพื่อนอาชีพเดียวกนั เป็นตน้ โดยเฉพาะ
กลุ่มของเพื่อนท่ีเป็นวยัรุ่น จะมีอิทธิพลมาก จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของคนมีอยู่ 2 อย่างด้วยกนั     
คือประการแรกเป็นพฤติกรรมท่ีเป็นแบบฉบบัของตวัเองแท้ๆ  ท่ีเขาท าอยู่จนเป็นนิสัย  คือบุคคิก
ภาพของตนเอง ประการท่ีสองคือพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาโดยมีอิทธิพลของส่ิงอ่ืน หรือบุคคลอ่ืน
เขา้มาครอบง า เช่น จารีตประเพณีและวฒันธรรมของกลุ่ม วฒันธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
คนตั้ งแต่เกิดโดยไม่รู้สึกตัว และวมันธรรมเป็นตัวการส าคัญท่ีวางรากฐานให้แก่บุคลิกภาพ          
ทั้งทางดา้นความรู้สึกนึกคิด ความเขา้ใจ การกระท า และความเช่ือต่างๆ ตามท่ีไดเ้รียนรู้จากการมี
ชีวติอยูร่่วมกนั 

  2.6 สถานภาพของบุคคล (Status) ไดแ้ก่ความเป็นพ่อแม่ พี่น้อง ชาย หญิง ยศชั้น
ต่างๆ และฐานะทางเศรษฐกิจ สถานภาพท่ีแตกต่างน้ีท าใหพ้ฤติกรรมของบุคคลแตกต่างกนั 

  2.7 สถาบนัทางสังคม สถาบนัทางสังคมท่ีบุคคลจะตอ้งเก่ียวขอ้งในการด าเนินชีวิต
ไดแ้ก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สถาบนัทางศาสนา ตลอดถึงประเทศชาติ สถาบนัเหล่าน้ีลว้นเป็น
เคร่ืองก ากับระเบียบแบบแผนและการประพฤติปฏิบติัของบุคคล เช่น บ้านสร้างลักษณะนิสัย
พื้นฐานบุคลิกภาพแก่เด็ก ค าสอนและขอ้ห้ามของแต่ละศาสนามีส่วนให้บุคลิกภาพของบุคคล
แตกต่างไป พฤติกรรมบางชนิดไม่ผิดกฎหมายแต่ศาสนาไม่ให้กระท า ศาสนาจึงมีส่วนช่วยให้
บุคคลถูกจ ากดัอยูภ่ายในขอบเขต         

  2.8  ความพยายามท่ีจะปรับปรุงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ถึงแมว้า่พนัธุกรรมและ
ส่ิงแวดล้อม จะมีส่วนในการสร้างเสริมบุคลิกภาพของคนเป็นส่วนใหญ่ก็จริง แต่ประสบการณ์
หลายอย่างก็ท าให้บุคคลเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพของเขาได้ในภายหลงัเช่นเดียวกนั เช่น คนท่ีมี
รูปร่างหน้าตาไม่สวย ถ้ารู้จักปรับปรุงแก้ไข เขาก็จะเป็นผูมี้บุคลิกภาพทางกายท่ีดีได้ คนท่ีมี
บุคลิกภาพทางกานท่ีดียอ่มมีเสน่ห์ ท าให้ผูอ่ื้นนิยมชมชอบบุคคลซ่ึงสังคมยอมรับและนิยมชมชอบ
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ก็จะมีผลท าให้สุขภาพจิตของเขาดีไปดว้ย ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ยอ่มท าให้ความคิดอ่าน
ของเขาเปล่ียนไป ความคิดท่ีจะปรับปรุงบุคลิกภาพของตน จึงเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะท าให้
บุคลิกภาพของคนเปล่ียนไปอยา่งไร  

          ส าหรับการปรับปรุงบุคลิกภาพ ย่อมตอ้งอาศยัก าลงัใจเป็นอนัมาก เพราะการแกไ้ข
แต่ละอย่างนั้นแต่ละคนจะตอ้งช่วยตนเอง ไม่มีใครสามารถช่วยให้ใครเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพได ้
จะช่วยไดเ้พียงช้ีแจงใหท้ราบความจริง แนะน าวธีิแกไ้ขและสนบัสนุนทางใจเท่านั้น ส่วนการแกไ้ข
โดยตรงยอ่มเป็นหนา้ท่ีของแต่ละคน คนใดมีจิตใจเขม้แข็ง พยายามช่วยตนเองจนสุดความสามารถ 
คนนั้นก็ปรับปรุงบุคลิกภาพไดผ้ลมากส าหรับคนอ่อนแอซ่ึงขาดก าลงัใจย่อมปรับปรุงบุคลิกภาพ
ไดผ้ลนอ้ย หรือไม่ไดเ้ลย  (ก่อ สวสัดิพาณิชย,์ 2519)  

 

 3. สุขภาพจิตและทฤษฎบุีคลกิภาพ 
                        เร่ืองของบุคลิกภาพอยู่ในความสนใจของจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักการศึกษา 
ตลอดจนผูส้นใจอยู่มาก จึงไดมี้ผูพ้ยายามศึกษาเพื่ออธิบายกระบวนการเกิดบุคลิกภาพแบบต่างๆ   
ไวม้ากมาย มีทั้งท่ีคลา้ยคลึงและแตกต่างกนั แต่ท่ีน่าสนใจและควรทราบมีดงัน้ี 

            3.1   การพิจารณาบุคลิกภาพตามทฤษฎีกลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Model ) 
            ทฤษฎจิีตวเิคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ ( Sigmund Freud ) 
             นกัจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์ มีความเช่ือว่าธรรมชาติของมนุษยน์ั้น ชัว่ร้าย ไม่มี
เหตุผล ไม่ไดรั้บการขดัเกลา ตอ้งการความสุขใส่ตวั มนุษยเ์ป็นทาสของความตอ้งการของตนเอง 
มนุษย์มีความต้องการทางเพศและความก้าวร้าวซ่ึงเป็นสัญชาตญาณท่ีติดตัวมาแต่ก าเนิด              
เป็นแรงผลกัดนัพฤติกรรม  แต่ความตอ้งการดงักล่าวมกัขดัแยง้กบัความตอ้งการของสังคม จึงถูก
เก็บกดในส่วนจิตไร้ส านึกและเป็นแรงผลักดันพฤติกรรมมนุษย์ ตามความคิดของฟรอยด ์
แกนกลางของการพฒันาบุคลิกภาพคือ ความต้องการหรือแรงผลกัดนัจากจิตไร้ส านึกซ่ึงความ
ตอ้งการน้ีถ้าได้รับการตอบสนองท่ีพอเหมาะ ก็จะท าให้คนมีพฒันาการทางอารมณ์และจิตใจ        
ไปตามปกติ ถา้ไม่ไดรั้บการตอบสนองหรือตอบสนองมากเกินไป การพฒันาทางอารมณ์แลจิตใจ
จะผิดปกติ ฉะนั้นจะเห็นไดว้่านกัจิตวิทยาในกลุ่มจิตวิเคราะห์เน้นสาเหตุของพฤติกรรมท่ีเกิดจาก
ส่ิงเร้าภายในอินทรียม์ากกวา่ส่ิงเร้าภายนอก 

 ฟรอยด์ (Freud อา้งถึงใน Morris 1982)  เช่ือวา่จิตใจของมนุษย ์มีการท างาน 3 
ระดบัคือ  

1)  จิตส านึก (Conscious) ไดแ้ก่ความคิด ความรู้สึก และแรงผลกัดนัซ่ึงเรารู้ตวั 
เช่น เราก าลงัคิดถึงใครคนหน่ึง 
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2)  จิตใต้ส านึก (Preconscious) ไดแ้ก่ความคิด ความรู้สึก และแรงผลกัดนั ซ่ึงเรา
ไม่รู้ต่อเน่ืองกนัตลอดเวลา บางเวลาก็รู้ บางเวลาก็ไม่รู้ และจะระลึกไดเ้ม่ือมีส่ิงกระตุน้ เช่น เราใส่
แวน่ตา บางคร้ังเรารู้ บางคร้ังก็ไม่รู้ 

3)  จิตไร้ส านึก (Unconscious) ไดแ้ก่ความคิด ความรู้สึก และแรงผลกัดนัท่ีเรา
ไม่รู้และเรียกกลบัมาสู่จิตส านึกไม่ได้โดยวิธีธรรมดา ตอ้งช้ีวิธีพิเศษ เช่น การเล่าเร่ืองราวต่างๆ 
อยา่งเสรี ( Free Association) ฟรอยด์เช่ือวา่พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษยถู์กก าหนดโดยพลงัใน
จิตไร้ส านึก เขากล่าววา่พฤติกรรมท่ีเราเห็นอยู่ทุกวนัน้ีเกิดจากจิตส านึกเพียงเล็กน้อย เหมือนภูเขา
น ้ าแข็งส่วนท่ีเราเห็นปร่ิมน ้ าอยู่เหนือน ้ าส่วนแรงผลกัจากจิตไร้ส านึกนั้นมีปริมาณมากถูกเก็บกด
เอาไว ้เหมือนภูเขาน ้าแขง็ส่วนท่ีอยูใ่ตผ้วิน ้า  

        ฟรอยด์เช่ือว่าการท่ีจะเขา้ใจบุคคลจ าเป็นตอ้งศึกษาจิตไร้ส านึกของเขาให้มาก
ท่ีสุด เขาเช่ือวา่ความปรารถนาท่ีไม่ไดรั้บการยอมรับในวยัเด็ก เช่นการถูกห้าม หรือถูกลงโทษ จะ
ถูกลืมไปจากจิตส านึกแลว้ไปเก็บกดไวก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของจิตไร้ส านึก อนัเป็นกระบวนการ
ปรับตวัเม่ือเกิดความขดัแยง้ทางจิต ส่ิงท่ีเก็บกดไวน้ี้ยงัคงท างานและมีอิทิพลต่อพฤติกรรม ซ่ึง
อาจจะแสดงออกในรูปของความฝัน การพูดพลั้งปาก กิริยาอาการท่ีบุคคลท าไปโดยไม่รู้ตวั อาการ
ของโรคประสาทหรืออาจแสดงออกใหเ้ห็นในรูปท่ีสังคมยอมรับ เช่น ความสามรถหรือความสนใจ
ทางศิลปะ วรรณคดี ฉะนั้นการท่ีจะเขา้ใจการกระท าของบุคคลได้ ตอ้งพิจารณาทั้งแรงผลกัดนัจาก
การกระท าทั้งท่ีรู้ตวัและไม่รู้ตวั ฟรอยดเ์ช่ือวา่แรงผลกัจากจิตไร้ส านึกเป็นสาเหตุส าคญัของโรคทาง
อารมณ์และจิตใจ   

 

 
 

ภาพที ่10.1  เปรียบเทียบภูเขาน ้าแขง็กบัระดบัจิตใจของมนุษย ์
(ท่ีมา:  http://tanyaponpath.wordpress.com/) 
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        ในการพิจารณาบุคลิกภาพ ฟรอยด์ เน้นความส าคญัของความสมดุลส่วนบุคคล 
หรือการมีบูรณาการของบุคล (Personal Integration) ซ่ึงไดแ้ก่ การท างานประสานกนัของอิด (Id) อี
โก้ (Ego) ฟรอยด์ เช่ือว่า ส าหรับผูท่ี้มีสุขภาพจิตดีระบบทั้ งสามของบุคลิกภาพจะท างาน
ประสานกนัอยา่งมีระเบียบเรียบร้อย ท าให้บุคคลนั้นๆ ปฏิบติังานอยา่งมีสมรรถภาพและท าให้มี
ปฏิกิริยาถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนักบัส่ิงแวดลอ้มได ้ซ่ึงท าให้บุคคลบรรลุถึงความพอใจเบ่ืองตน้ คือได้
สนองความตอ้งการของตนเอง  

        แต่ถา้ระบบทั้งสามไม่สัมพนัธ์กนั บุคคลจะเสียหลกัแห่งการปรับตวั จะเกิดความไม่
พอใจตนเอง ไม่พอใจผูอ่ื้น และส่ิงท่ีตนเก่ียวขอ้งดว้ย ท าให้การปฏิบติังานลดประสิทธิภาพลงไป                   
( ประมวล ดิคคินสัน, 2524)  

       ฟรอยด์ เช่ือว่าบุคลิกภาพประกอบดว้ยการท างานของ 3 ระบบคือ อิด (Id) อีโก ้
(Ego) และ ซุปเปอร์อีโก ้(Super Ego)  

       ระบบอิด (Id) เป็นระบบท่ีติดตวัมนุษยม์าแต่ก าเนิด ประกอบด้วยความตอ้งการ
พื้นฐานทางชีววิทยาซ่ึงได้แก่ ความต้องการจากสัญชาตญาณ ความต้องการทางเพศและความ
กา้วร้าว       อิด เป็นระบบของจิตใจท่ีมนุษยพ์ยายามแสวงหาความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ความตอ้งการ 
ความอยาก ซ่ึงอยู่ในรูปของจิตไร้ส านึก เป็นแหล่งรวมพลงัผลกัดนัดั้ งเดิมของส่ิงมีชีวิต อิด เป็น
ตวัการส าคญัท่ีผลกัดนัให้แต่ละบุคคลแสดงพฤติกรรมไปตามความตอ้งการของการท างานของ
ระบบน้ีเป็นไป    ในลกัษณะของสัญชาตญาณ ไม่รู้จกัคิด ไม่มีเหตุผล มีแต่อยากได ้อยากพอใจ ซ่ึง
เป็นความตอ้งการตามธรรมชาติท่ียงัไม่ขดัเกลา นัน่คือบุคคลจะแสดงพฤติกรรมตามความพอใจ
ของเขาเป็นใหญ่     ไม่ค  านึงถึงค่านิยมของสังคมและความพอใจของบุคคลอ่ืน เช่น หิวก็ร้อง
ตะโกน โกรธก็ตรงเขา้   ตบตีด่าทอเป็นตน้ บุคคลทัว่ไปท่ีมีบุคลิกภาพเช่นน้ีมกัไดรั้บการประณาม
วา่มีบุคลิกภาพไม่ดี หรือไม่เหมาะสม บุคลิกภาพน้ี เร่ิมก่อตวัข้ึนในช่วงขวบปีแรกของชีวติ 

       ระบบอีโก้ (Ego) เป็นระบบหลกัความเป็นจริง ท่ีจะแสวงหาวิธีการตอบสนอง   
ความตอ้งการท่ีเป็นไปได้ ในเชิงปฏิบติั อีโก้ จะท าหน้าท่ีเป็นตวักลางคอยควบคุมให้บุคคลใช้
สติปัญญา ความรู้ความสามารถในการด ารงไวซ่ึ้งความสมดุลทางจิตใจระหวา่งความตอ้งการจาก
สัญชาตญาณคือ อิด กบัส่ิงแวดล้อม มโนธรรม ประสบการณ์ ตลอดจนความตอ้งการของแต่ละ
บุคคล และตดัสินใจว่าควรท าอย่างไรจึงเหมาะสมกบัเวลา สถานท่ี ภาวะสังคม และบุคคลเพื่อ
สภาวะจิตใจของบุคคลนั้นจะไดเ้ป็นปกติ ดงันั้น อีโก้จึงมีบทบาทส าคญัในการคิด การตดัสินใจ 
รู้จกัออกลั้น ยืดหยุ่น ในขณะท่ีตอ้งเผชิญปัญหา บุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมโดยมีเหตุผลท่ีเหมาะสม
กบักาลเทศะในสังคม จึงเป็นบุคลิกภาพท่ีไดรั้บการยอมรับ ส่วนอีโกข้องบุคคลใดมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ เกิดมาจากการเรียนรู้และฝึกปฏิบติัตนเองตามมาตรฐานของสังคมแต่ละแห่ง บุคลิกภาพน้ี
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เร่ิมก่อตวัในช่วงอายุ 2 หรือ 3 ขวบ ตามแนวคิดของนกัจิตวิเคราะห์ กลไกของอีโกเ้ป็นขบวนการ
ทางจิตใจท่ีพยายามแกไ้ขความขดัแยง้ต่างๆ เม่ือถูกผลกัดนั 

    ระบบซุปเปอร์อีโก ้(Super Ego) เป็นระบบมโนธรรมไดแ้ก่ ภาคจิตใจท่ีหมายถึงความ
ถูกตอ้ง อะไรควร อะไรไม่ควร เช่น ค่านิยม หฎหมาย ประเพณีวฒันธรรม บรรทดัฐานของสังคม 
ศีลธรรม จริยธรรม ความรู้สึกผดิชอบชัว่ดี ขนัติท่ีคอยบงัคบัอิดไม่ให้ท าตามความตอ้งการ ซุปเปอร์
อีโกจ้ะเป็นตวัท่ีคอยเตือน ควบคุมใหอี้โกมี้หลกัการ ท่ีจะแกไ้ขปัญหาต่างๆ ภายนอกไดดี้ยิง่ข้ึน 
                       ในความเป็นจริงของสังคม บุคคลต่างๆ อาจมีบุคลิกภาพคล้ายคลึงกนัเป็นเพราะ
สัดส่วนของโครงสร้างทั้ง 3 ดงักล่าวมีไม่เท่ากนั บุคคลใดท่ีมีสัดส่วนของโครงสร้างใดมากก็แสดง
พฤติกรรมตามลกัษณะของโครงสร้างนั้นๆ ออกมา เช่น ถ้าพลงังานแห่งจิตส่วนใหญ่ตกอยู่ใน
อ านาจของซุปเปอร์อีโก้ก็จะเป็นคนท่ีเคร่งครัดต่อศีลธรรมจรรยา ถ้าตกอยู่ในอ านาจของอีโก ้       
จะเป็นผูมี้เหตุผลในการด ารงชีวิต แต่ถา้ตกอยูใ่นอ านาจของอิด ก็จะท าอะไรโดยปราศจากเหตุผล 
ขอแต่ใหไ้ดส้นองความตอ้งการแห่งสัญชาตญาณเป็นพอ แต่ถา้ระบบทั้งสามท างานประสานกนัได้
ดี และมีความคงท่ีก็จะส่งผลให้บุคคลปรับตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได้ และจะเป็นคนมีสุขภาพจิตดี     
ผูมี้สุขภาพจิตดียอ่มใชพ้ลงังานแห่งจิตส่วนใหญ่ในกระบวนการของอีโกม้ากกวา่อิด หรือซุปเปอร์  
อีโก ้เพราะอีโกเ้ท่านั้นท่ีจะท าใหบุ้คคลเผชิญต่อความจริง โดยไม่ตอ้งใชก้ลไกในการป้องกนัตวัใน
การแกปั้ญหา  
                       แต่ถ้ามีการขดัแยง้กนัระหว่างอิด อีโก้ และซุปเปอร์อีโก้ ก็จะน าไปสู่ความเครียด 
ความวิตกกงัวลเม่ือเกิดแลว้ อีโกจ้ะพยายามลดความวิตกกงัวล โดยใชว้ธีการท่ีเป็นไปไดต้ามหลกั
ของความจริง แต่ถา้เม่ือใดท่ีความพยายามของอีโกไ้ร้ผล ไม่วา่จะเน่ืองมาจากความวิตกกงัวลมีมาก
เกินไป หรืออาจจะเน่ืองมาจากซุปเปอร์อีโก้ยงัพฒันาได้ไม่เต็มท่ี หรือทักษะของอีโก้ยงัไม่มี
ประสิทธิภาพกลไกการป้องกนัตวั (Defense Mechanism) จะถูกน ามาใช้เพื่อบิดเบือนความจริง       
ท่ีเกิดข้ึน และน าความรู้สึกออกมาจากการรับรู้ท่ีรู้ตวั ผลก็คือท าให้ระดบัความวิตกกงัวลของบุคคล
ลดลงได ้
                      ฟรอยดเ์ช่ือวา่ การเปล่ียนแปลงของอิด ไปสู่อีโก ้และซุปเปอร์อีโกน้ี้เป็นกระบวนการ
ของการพฒันาทางจิตใจท่ีเกิดควบคู่ไปกบัความเปล่ียนแปลงทางดา้นแรงจูงใจ แรงจูงใจท่ีส าคญั
ของฟรอยด์คือเพศ การเปล่ียนแปลงทางด้านแรงจูงใจนั้นจะเกิดข้ึนเป็นขั้นๆ ไปตามวยั ฟรอยด์
เรียกวา่ พัฒนาการตามความต้องการทางเพศ (Psychosexual Stage) ฟรอยด์เนน้วา่ความตอ้งการ
หรือสัญชาตญาณทางเพศ เป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนาย ์เป็นพลงัผลกัดนัท่ีส าคญัท่ีท าให้
มนุษยแ์สดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อลดแรงขบันั้น 
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                       ฟรอยด์เช่ือวา่ ความส าราญทางเพศอาจเกิดข้ึนในบริเวณ 3 แห่งในร่างกายคือ ปาก 
อวยัวะขบัถ่าย และอวยัวะสืบพนัธ์ุ ดงันั้นเขาจึงแบ่งระยะของพฒันาการทางบุคลิกตามต าแหน่งท่ี
ใหค้วามพึงพอใจไวด้น้ีั 

1)  ระยะปาก ( Oral Period ) เป็นระยะท่ีเด็กตอ้งพึ่งพามารดาทุกอยา่ง ทารกใชป้าก
เป็นทางหาความสุขให้แก่ตนเอง ถา้เล้ียงดูเพิกเฉยต่อคความรู้สึกของเด็กจนเกินไป หิวหรือร้องจน
เหน่ือยก็ไม่ไดกิ้น หรือตอ้งหยา่นมเม่ืออายยุงันอ้ยหรือใหกิ้นไม่สม ่าเสมอเด็กจะเกิดความคบัขอ้งใจ 
ถา้เป็นบ่อยๆเด็กจะพฒันานิสัยเป็นคนเงียบเฉย รู้สึกทอ้แท ้เบ่ือหน่ายชีวิต กลายเป็นคนมองโลกใน
แง่ร้ายเม่ือโตข้ึน และหนัไปใชก้ลไกในการป้องกนัตนเองอยา่งใดอยา่งหน่ึง แต่ถา้เล้ียงดูอยา่งทะนุ
ถนอม ตามใจเกินไป เด็กจะไดใ้จ กลายเป็นคนเอาแต่ใจตนเอง กา้วร้าว ไม่ค่อยเขา้ใจถึงความรู้สึก
นึกคิดของคนอ่ืน ใครขดัใจไม่ได้ แต่ถ้าช่วงน้ีความต้องการของเขาได้รับการตอบสนองอย่าง
พอเหมาะ เด็กจะเรียนรู้และรู้จกัใชค้วามคิด มีความยืดหยุน่อดกลั้น กลา้เผชิญปัญหาต่างๆ อยูเ่สมอ 
เม่ือโตข้ึนเขาก็จะเป็นคนท่ีมีสุขภาพจิตดี 

       ส าหรับเด็กท่ีไดรั้บการตอบสนองในความตอ้งการของเขาอยา่งพอเหมาะจะเป็นเด็ก
เล้ียงง่าย กินง่าย และนอนง่าย ส่วนเด็กท่ีขาดการตอบสนองอยา่งเพียงพอ จะมีลกัษณะดงัน้ี 

1.1. ติดแน่นอยูก่บักิจกรรมท่ีเก่ียวกบัปาก คือเป็นคนกินจุบจิบ ตะกละ พดูมาก เลือก 
1.2. อาหารติดบุหร่ี สุราหรือยาเสพยติ์ดและโลภอยากไดข้องคนอ่ืน 
1.3. เป็นคนท่ีรักตวัเองมากผิดปกติ ไม่สามรถยบัย ั้งชัง่ใจหรือร้ังรอความปรารถนา

ของตนเองไวไ้ด ้
1.4. ขาดความไวว้างใจในส่ิงแวดลอ้ม ขาดความมัน่ใจในตนเอง อาจมีการแยกตวั 

เป็นอนัธพาล หรือมีนิสัยหวาดระแวง 
     2) ระยะทวารหนัก (Anal Period)  อายุ 2- 3 ขวบ ในวยัน้ี ความพอใจของเด็ก

เปล่ียนไปอยู่ท่ีทวารหนัก แต่ผูใ้หญ่มองไม่เห็นว่าเด็กจะได้รับความพึงพอใจจากบริเวณอวยัวะ
ขบัถ่ายไดอ้ยา่งไร เพราะพะวงแต่ส่ิงท่ีถ่ายออกมา เด็กท่ีมีความสุขกบัการกกัไวแ้ละปล่อยออกมา
เพราะนัน่เป็นการผ่อนคลายความเครียดของเขา การถ่ายอุจจาระเป็นการแสดงความเป็นตวัของ
ตวัเอง ถา้อยากถ่าก็ถ่าย ถา้ไม่อยากถ่ายก็กลั้นเอาไว ้เด็กจะหนัมาใช้การควบคุมระบบขบัถ่ายเป็น
เคร่ืองต่อรองกบัพ่อแม่ พ่อแม่บางคนวิตกกงัวลกบัการขบัถ่ายของลูก บงัคบัให้ลูกถ่ายให้เป็นเวลา 
ต้องถ่ายให้เป็นระเบียบ ไม่ท าเลอะเทอะ และถ้ายิ่งฝึกการขับถ่ายก่อนท่ีเด็กจะพร้อม ก็จะมี
ผลกระทบจิตใจของเด็ก ท าให้เด็กเกิดความคบัข้องใจตอ้งคอยควบคุมตนเอง เม่ือโตข้ึนก็อาจ
กลายเป็นคนมีบุคลิกภาพแบบย  ้าคิดย  ้าท า เจา้ระเบียบ จริงจงัต่อชีวิตหรือมีบุคลิกภาพแบบเผด็จการ
ได ้ 
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      ฟรอยด์ (Freud อา้งถึงใน วลัลภ ปิยะมโนธรรม, 2528) ไดเ้นน้ถึงการอบรมเด็กใน
ระยะน้ีว่า พ่อแม่ควรรู้เร่ืองจิตวิทยาพฒันาการของเด็กบา้ง เด็กท่ีไม่พร้อมจะควบคุมการขบัถ่ายก็
ตอ้งค่อยเป็นค่อยไป ไม่เขม้งวด หรือปล่อยปะละเลยเกินไป เพพราะเม่ือโตข้ึนเด็ก มีโอกาสเป็นโรค
จิตโรคประสาทไดม้ากเพราะเด็กตอ้งระมดัระวงัตวัในเร่ืองการขบัถ่ายมาก 

      3) ระยะเพศ (Genital or Phallic or Oedipus Period)  อายุ 3 – 6 ปี ระยะน้ีความ
พอใจจะอยู่ท่ีอวยัวะเพศ เด็กจะเร่ิมสนใจเพศของตนเองและเพศตรงข้าม เด็กเร่ิมเรียนรู้ความ
แตกต่างของอวยัวะเพศ เด็กจะทวีความรู้สึกรักต่อบิดามารดาซ่ึงเพศตรงขา้มกบัเขามากข้ึนและเร่ิม
เลียนแบบตามบิดามารดาท่ีมีเพศเดียวกบัตน ทั้งน้ีเพื่อลดความขดัแยง้ในใจเก่ียวกบัความตอ้งการ
ความรักจากบิดามารดาท่ีเป็นเพศตรงขา้ม ปมขดัแยง้น้ีเรียกว่า โออีดีปุส คอมเพล็กซ์ (Oedipus 
Complex) 

         เน่ืองจากเด็กในวยัน้ีมีความอยากรู้อยากเห็น ทั้งความรู้ทัว่ไปและความรู้เร่ืองเพศ 
เด็กจึงพยายามคน้ควา้ซกัถามและส ารวจ พอ่แม่ควรจะตอบค าถามอยา่งง่ายๆ ตามความเป็นจริง ซ่ึง
จะส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ พ่อแม่ตอ้งเขา้ใจ ไม่ดุหรือ
ลงโทษ เพราะจะท าใหเ้ด็กเกิดความวติกกงัวลและเกิดความรู้สึกท่ีผดิ 

        ถา้ในระยะน้ีเด็กไดรั้บการความช่วยเหลือให้เกิดความการเรียนรู้ ย่อมเป็นระยะท่ี
ไดผ้ลมากท่ีสุดในการเตรียมตวัเพื่อเป็นผูใ้หญ่ เพราะระยะน้ีเด็กจะวา่นอนสอนง่าย ดว้ยเหตุผลและ
รู้จกัรับผดิชอบชัว่ดีบา้งแลว้ 

    4)  ระยะแฝง (Latency Period) อายุ 7 – 11 ปี เป็นระยะท่ีความรู้สึกทางเพศไดล้ด
ความส าคญัลง เด็กเร่ิมมีความเป็นตวัของตวัเอง และสร้างอุดมคติเก่ียวกบับทบาทในอนาคตของ
ตนเองมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มนอกบา้น สังคมใหม่ของเขาคือ ครู เพื่อน และโรงเรียน 

        ในวยัน้ีพ่อแม่ต้องยอมรับความห่างเหินทางร่างกายของเด็ก แต่เขาก็ยงัตอ้งการ
ความรัก และความเขา้ใจ ถา้เขาไดรั้บการตอบสนองความรักความเขา้ใจ อุดคติเก่ียวกบับทบาทของ
เขาจะเป็นไปในลกัษณะท่ีดี ถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับ แต่ถา้เขาขาดความรักความเขา้ใจจากพ่อแม่         
เขากา้วร้าวต่อพอ่แม่ และอุดมคติจะเป็นไปในทางตรงขา้ม 
                       5) ระยะสนใจเพศตรงข้าม (Genital Period)   อายุ 12 – ข้ึนไป เขาจะสร้าง
เอกลกัษณ์ของเขาว่าจะเป็นอะไร จะเหมือนใคร มีความรู้สึกต่อตา้นผูใ้หญ่ มีความตอ้งการจะ
แข่งขนักบัคนอ่ืน และมีความสนใจในเพศตรงขา้ม อารมณ์ของเด็กในวยัน้ีเปล่ียนแปลงง่ายอยา่งไม่
มีเหตุผล    ขาดการควบคุมอารมณ์ เพราะเป็นวยัท่ีมีความวิตกกงัวลสูง เขาจะมีความวิตกกงัวล
เก่ียวกับลักษณะทางเพศท่ีเปล่ียนไป ความไม่สมดุลของอวยัวะต่างๆ อันเน่ืองมาจากการ



-313- 
 

เปล่ียนแปลงระดับฮอร์โมนของร่างกาย วยัน้ีเป็นวยัส าคญัส าหรับบุคลิกภาพ เพราะเป็นวยัท่ี
บุคลิกภาพถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์บุคลิกภาพท่ีเกิดข้ึนแลว้จะแกไ้ขไดย้าก ถา้ปล่อยใหพ้น้วยัน้ีไปแลว้ 

ต่อมา เขาจะมีเอกลกัษณ์ของตวัเอง มีบทบาททางเพศท่ีถูกตอ้ง มีความเป็นผูใ้หญ่ 
คือ มีความรับผิดชอบ พร้อมท่ีจะด าเนินชีวิตดว้ยตนเอง รับผิดชอบการงานและรับผิดชอบคนอ่ืน
ซ่ึงจะมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกนั สามารถปรับตวัให้เขากบัภาวะสังคมและปัญหาทางอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม สามรถประกอบการงานอย่างได้ผลเต็มความสามรถของตนเอง และประสบ
ความกา้วหนา้เท่าท่ีความสามารถและโอกาสอ านวย  
                         ฟรอยด์เน้นว่า การอบรมเล้ียงดูในอดีตเป็นผลท าให้เกิดพฤติกรรมปัจจุบนั เขาเช่ือ
ว่าบุคลิกภาพความวิตกกงัวล หรือความมัน่คงทางจิตใจของบุคคลได้รับการวางรากฐานมาแล้ว
ตั้งแต่ 6 ปีแรกของชีวิตฉะนั้น ประสบการณ์ในวยัเด็กจึงมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและปัญหาต่างๆ    
ท่ีเกิดตามมา ซ่ึงจะเปล่ียนแปลงแก้ไขได้ยากหากส่ิงแวดล้อมไม่อ านวย วยัเด็กเป็นวยัท่ีได้รับ
ประสบการณ์ต่างๆ มากมายซ่ึงจะก่อตวัเป็นบุคลิกภาพของเขาต่อไป ฟรอยด์เนน้วา่บุคลิกภาพใน
วยัผูใ้หญ่เป็นผลมาจากประสบการณ์ในการปรับตวักบัความตอ้งการท่ีเขาเผชิญอยู่ ถา้เขาสามารถ
ปรับตัว ช่วยให้ความต้องการของเขาได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม เขาก็จะเป็นผูท่ี้มี
สุขภาพจิตดี ซ่ึงในทรรศนะของฟรอยด์ หมายถึงผูท่ี้สามารถรักไดอ้ย่างแทจ้ริง (Gemital Love) 
หมายถึง ความรักท่ีประกอบดว้ยความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ความเช่ือถือไวว้างใจ ความใกลชิ้ดสนิทสนม 
ความพึงพอใจในความสุขของผู ้ท่ี เรารัก รวมทั้ งความรักทางเพศและการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพเต็มความสามารถตามศกัยภาพท่ีตนมีอยู่ ท  าให้ชีวิตมีคุณค่า มีความส าคญัและมี
ความหมายดว้ย 

3.2 การพิจารณาบุคลิกภาพตามทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม (The Behavioristic 
model) นกัจิตวิทยาในกลุ่มพฤติกรรมนิยม (The Behavioristic model) มีความเช่ือโดยพื้นฐานว่า
ธรรมชาติของมนุษยน์ั้นเป็นกลาง การมีเหตุผลหรือไม่ ข้ึนอยู่กบัการเรียนรู้มนุษยเ์ปรียบเสมือน
เคร่ืองจกัรกล พฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นการตอบสนองท่ีถูกวางเง่ือนไขจากส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ
มนุษยมี์ทั้งดีและชัว่ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมนุษยไ์ดเ้รียนรู้มา มนุษยมี์ศกัยภาพท่ีจะพฒันาไปไดใ้นทั้งสอง
ทาง ทั้งน้ีอยู่กับเง่ือนไขในส่ิงแวดล้อม การท่ีพฤติกรรมของมนุษยถู์กก าหนดไวโ้ดยการจดัวาง
เง่ือนไขในส่ิงแวดลอ้ม ท าใหม้นุษยไ์ม่มีเสถียรภาพอยา่งแทจ้ริง กล่าวคือนกัจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรม
นิยมเน้นสาเหตุพฤติกรรมท่ีเกิดจากส่ิงแวดล้อมภายนอก ว่าเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมคือ               
ถ้าสภาพการณ์ในส่ิงแวดล้อมเปล่ียนไป พฤติกรรมของบุคคลก็มีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนไป 
นักจิตวิทยากลุ่มน้ีเช่ือว่า พฤติกรรมเกือบทุกชนิดเกิดจากการเรียนรู้ ฉะนั้นการท าความเข้าใจ
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พฤติกรรมตอ้งอาศยัการศึกษากระบวนการเรียนรู้ ส าหรับการเกิดพฤติกรรมบุคลิกภาพ โดยวิธีการ
เรียนรู้ตามแนวกลุ่มพฤติกรรมนิยม แบ่งไดเ้ป็น 3 ชนิด คือ 

3.2.1  พฤติกรรมที่เกิดจากปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex)     ปฏิกิริยาสะทอ้นเป็น
การตอบสนองต่อส่ิงเร้าอย่างอตัโนมติั โดยไม่มีเง่ือนไข ในพฤติกรรมของเด็กแรกเกิดก็เกิดจาก
ปฏิกิริยาสะทอ้น เช่น การหายใจ การร้อง การดูด การกลืน การขบัถ่าย การหนัศีรษะเม่ือถูกสัมผสัท่ี
แกม้ แต่พอเด็กโตข้ึน พฤติกรรมของเขาจะมีมากข้ึน ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ 

       แมค้นท่ีโตแล้ว พฤติกรรมท่ีเกิดจากปฏิกิริยาสะทอ้นก็ยงัคงมีอยู่ แต่จะ
ซบัซอ้นมากกวา่เด็กแรกเกิด กล่าวคือจะตอ้งมีส่ิงเร้า 2 อยา่งเกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั ส่ิงเร้าอยา่งหน่ึง
เป็นตวัท าใหเ้กิดปฏิกิริยาสะทอ้นตามธรรมชาติ เช่น อาหารเป็นส่ิงเร้าท่ีท าให้น ้ าลายไหล ความร้อน
ท าใหห้ดมือหนี แสงจา้ท าใหต้ากระพริบ เป็นตน้ 

ถา้ส่ิงเร้าอย่างหน่ึงซ่ึงไม่ท าให้เกิดปฏิกิริยาสะทอ้น เกิดร่วมกบัส่ิงเร้าอีก
อย่างหน่ึงซ่ึงท าให้เกิดปฏิกิริยาสะทอ้นบ่อยๆ จะท าให้เกิดเง่ือนไขข้ึน คือส่ิงเร้าซ่ึงปกติไม่ท าให้
เกิดปฏิกิริยาสะทอ้นสามารถท าให้เกิดปฏิกิริยาสะทอ้นได ้แมว้่าจะไม่มีส่ิงเร้าท่ีท าให้เกิดปฏิกิริยา
สะทอ้นอยูด่ว้ยเลย เช่น การทดลองของพาฟลอฟ (Pavlov) 

 

 
    
ภาพที ่10.2.  การวางเง่ือนไขกบัสุนขัตามทฤษฎีของ Pavlov 
(ท่ีมา http://courses.washington.edu/psii101/notes/nsba.html) 
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                                 พฤติกรรมท่ีเกิดจากปฏิกิริยาสะทอ้น เป็นพฤติกรรมท่ีถูกท าให้เป็นเง่ือนไข 
(Conditioned) จึงเรียกพฤติกรรมแบบน้ีวา่ การวางเง่ือนไขแบบคลาสสิค (Classical Conditioning) 
ผูค้น้พบคือ อีวาน พาฟลอฟ (Ivan Pavlov) นักสรีรวิทยาชาวรัสเซีย เช่ือว่า การวางเง่ือนไขเป็น
สาเหตุส าคญัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนเป็นพฤติกรรม พฤติกรรมต่างๆ ของสัตวแ์ละมนุษยล์ว้นแต่เกิด
มาจากประสบการณ์การเรียนรู้จากส่ิงแวดล้อมทั้งส้ิน เช่นการร้อง น ามาซ่ึงสัมผสัอนัอ่อนโยน 
น ้ าเสียงของแม่ควบคู่มากับความอ่ิมความสบาย และความรัก เป็นตน้ การเรียนรู้ชนิดน้ีเกิดข้ึน
เน่ืองจากมีส่ิงเร้าจากภายนอกมากระตุน้ให้คนแสดงพฤติกรรม ซ่ึงมีลกัษณะท่ีเป็นไปโดยอตัโนมติั 
ส่วนใหญ่แลว้เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอารมณ์และความรู้สึก 
                                3.2.2   พฤติกรรมทีเ่กดิจากแรงกระตุ้นหรือส่งเสริม   ธอร์นไดค ์ (Edward 
Thorndike) ผูค้นพบการเกิดพฤติกรรมโดยวธีิน้ี เช่ือวา่พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดข้ึนตามกฎแห่งผล
กล่าวคือ พฤติกรรมใดท่ีเป็นท่ีพอใจแก่ผูก้ระท าพฤติกรรมนั้นยอ่มเกิดข้ึนอีก ส่วนพฤติกรรมใดท่ีไม่
เป็นท่ีพอใจแก่ผูก้ระท า พฤติกรรมนั้นยอ่มหายไป เช่น คนเราเม่ือท าส่ิงใดแลว้ไดรั้บความพอใจจาก
การกระท านั้น เช่นไดช่ื้อเสียง เป็นท่ีช่ืนชมของคนอ่ืนหรือไดรั้บความรัก เขาก็จะท าพฤติกรรมนั้น
ซ ้ าๆ จนเกิดเป็นบุคลิกภาพ หรือนิสัย เช่น เด็กท่ีมีความรับผดิชอบดี พ่อแม่ก็จะชมเชย แสดงความ
รัก หรือให้รางวลัอยูเ่สมอ เด็กจะประพฤติอยา่งนั้นอยูเ่สมอ จนกระทัง่ติดเป็นนิสัย ต่อมาแมเ้ขาจะ
ไม่ไดรั้บค าชมเชยหรือรางวลัเขาก็ยงัคงประพฤติเช่นนั้นอีก 
                                             ส าหรับส่ิงกระตุ้นหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม หรือนิสัยน้ีเรียกว่า 
เสริมแรง (Reinforcer) ซ่ึงหมายถึงส่ิงท่ีท าให้พฤติกรรมหน่ึงๆ เกิดมากและบ่อยคร้ังข้ึน ส าหรับส่ิง
กระตุน้ซ่ึงเป็นท่ีพอใจเรียกวา่ตวัเสริมแรงบวก (Positive Reinforcer) เช่น อาหาร น ้ า ความรัก ค าชม 
รางวลั ทรัพยสิ์น เงินทอง เป็นตน้ ส่วนส่ิงกระตุน้ซ่ึงไม่เป็นท่ีพึงปรารถนา เรียกวา่ตวัเสริมแรงลบ 
(Negative Reinforcer) เช่น การท าใหเ้จบ็ การประณาม ดุ ด่า วา่กล่าว การตดัสิทธ์ิ การกกัขงั เป็นตน้ 
                                การเสริมแรง (Reinforcement) คือการเพิ่มการตอบสนอง เน่ืองจากไดรั้บ
ผลแห่งการกระท าท่ีพึงพอใจ หลงัจากไดแ้สดงพฤติกรรมนั้น กล่าวคือ การกระท าใดๆ ถา้ไดรั้บแรง
เสริมจะมีแนวโนม้ให้เกิดการกระท านั้นอีก ส่วนการกระท าใดๆ ท่ีไม่มีแรงเสริม ยอมท าให้ความถ่ี
ของการกระท านั้นๆ ค่อยๆ หายไป 
                              ตามทรรศนะของทฤษฎีเสริมแรง พฤติกรรมของมนุษยจ์ะถูกควบคุมโดย
เง่ือนไขแห่งผลคือเราสามารถใชก้ารเสริมแรงเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมพฤติกรรมได ้ไม่ว่าจะ
เป็นเสริมแรงทางบวกหรือเสริมแรงทางลบ กลุ่มพฤติกรรมนิยมมีความเช่ือวา่มนุษยส์ามารถควบคุม
พฤติกรรมของตนเอง หรือเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองได้ แม้ว่าส่ิงแวดล้อมจะมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมก็ตาม 
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                               ส าหรับการกระตุ้นหรือการให้การเสริมแรง (Reinforcement) นั้ น ใน
ระยะแรกตอ้งท าทนัทีท่ีเกิดพฤติกรรมข้ึน และท าซ ้ าๆ จึงจะเกิดพฤติกรรมท่ีมัน่คง เช่นในทนัทีท่ี
เด็กซ่ึงเคยพดูปดพดูความจริงพอ่แม่ตอ้งชมเชย แสดงความรักหรือให้รางวลัทนัที ก่อนท่ีพฤติกรรม
อ่ืนใดจะเกิดข้ึน ในท่ีสุดเด็กก็จะเลิกพูดปด หันมาพูดความจริง เม่ือเห็นว่าพฤติกรรมของเด็ก
กลายเป็นนิสัยแลว้ก็หยดุกระตุน้หรือเสริมแรงแต่ถา้เห็นวา่พฤติกรรมเก่าท าท่าจะกลบัมาอีก จึงค่อย
เร่ิมกระตุน้ใหม่อีกสักพกัหน่ึง 
                              ฉะนั้น การเปล่ียนนิสัยและความเช่ือในเด็กจะสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการใช้
แบบแผนของการให้รางวลัและการลงโทษได ้ส าหรับสกินเนอร์ เน้นการใชต้วัเสริมแรงบวก เช่น 
อาหาร เงิน หรือค าชมในการวางเง่ือนไขพฤติกรรม เขาเห็นความส าคญัของการให้รางวลัมากกว่า
การลงโทษ 
                             สกินเนอร์ (Skinner อา้งถึงใน Bruno, 1980)  นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนัมี
ความคิดเห็นสอดคลอ้งกบัธอร์นไดค์ท่ีว่า การเสริมแรงเป็นส่ิงส าคญัในการเรียนรู้ เขาเช่ือว่าการ
กระท าใดๆ ท่ีไม่มีการเสริมแรง พฤติกรรมจะหายไปในท่ีสุด แรงแสริมของสกินเนอร์ท่ีวา่จะมีการ
เช่ือมโยงระหว่างแรงเสริมและการตอบสนอง มิใช่ระหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนองซ่ึงต่างจาก
ท่ีธอร์นไดค์กล่าวไว ้สกินเนอร์มีความเช่ือว่าพฤติกรรมในชีวิตประจ าวนัของมนุษยส่์วนมากจะ
เป็นไปในลกัษณะการวางเง่ือนไขโดยการกระท า (Operant Behavior) เช่น การกิน การอ่าน การ
เขียน การเดิน เป็นตน้ พฤติกรรมเหล่าน้ีเกิดจากผูเ้รียนเป็นผูก้ระท าเองไม่ตอ้งรอให้ส่ิงเร้ามากระตุน้ 
แต่เกิดจากส่ิงเร้าภายในเป็นตวักระตุน้ เช่นกรณีท่ีเรากินอาหารก็มีสาเหตุจากภายใน คือความหิวซ่ึง
เป็นความตอ้งการของร่าง มิใช่เน่ืองจากเห็นอาหาร แตกต่างจากการวางเง่ือนไขแบบคลาสสิก ซ่ึง
พฤติกรรมเกิดจากส่ิงเร้าภายนอกมากระตุน้ อนัมีลกัษณะเป็นไปโดยอตัโนมติัเป็นเร่ืองของกริยา
สะทอ้นตามท่ีกล่าวมาแลว้ 
                               ส าหรับพฤติกรรมท่ีผิดปกติ แนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยม มีความเห็น
วา่ เกิดจากการเรียนรู้มาผิด หรือเกิดจากการตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเป็นไปอยา่งไม่เหมาะสม ฉะนั้น
ถ้าสามารถเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหว่างการตอบสนองกบัส่ิงเร้า หรือจดัสภาพการเรียนรู้ใหม่ 
(Releraning Situation) ก็สามารถขจดัพฤติกรรมท่ีผดิปกติได ้นกัจิตวิทยาในกลุ่มพฤติกรรมนิยม ยึด
หลกัวา่ พฤติกรรมของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีเรียนรู้และเปล่ียนแปลงได ้
                             นักจิตวิทยาในกลุ่มน้ีมีความเห็นว่า ผู ้ท่ี มีสุขภาพจิตดีคือผู ้ท่ี เ รียนรู้
พฤติกรรมเหมาะสมท่ีสามารถท าใหบุ้คคลปรับตนเขา้กบัส่ิงเร้าในส่ิงแวดลอ้มได ้
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                          3.2.3  พฤติกรรมทีเ่กดิจากการเลยีนแบบหรือเอาอย่าง (Modeling or lmitation)                           
อลัเบอร์ต แบนดูรา (Albert Bandura) อธิบายพฤติกรรมท่ีเกิดจากวิธีน้ีว่า มนุษยไ์ม่ไดถู้กก าหนด
โดยแรงขบัจากจิตไร้ส านึก หรือโดยเหตุการณ์ท่ีแวดลอ้ม แต่สามารถควบคุมความคิด ความรู้สึก
และการกระท าของตนเอง มนุษยจึ์งมีโอกาสท่ีจะก าหนดวิถีชีวิตของตน แบนดูราเนน้วา่การเรียนรู้ 
เกิดข้ึนโดยปราศจากการเสริมแรง และปัจจยัท่ีส าคญัของการเรียนรู้คือ กระบวนการทางปัญญา 
(Cognitive Process) เช่น วฒิุภาวะ ระดบัสติปัญญา และการฝึกฝน 
        กระบวนการท่ีส าคญัของบุคลิกภาพ ประกอบด้วยการเลียนแบบ เช่น 
เด็กๆ จะสร้างนิสัยหรือพฤติกรรมจากการเลียนแบบหรือเอาอยา่งผูอ่ื้นเสมอๆ เช่น เด็กท่ีพ่อแม่หรือ
คนเล้ียงเป็นคนกา้วร้าว เด็กก็จะกา้วร้าว หรือเด็กท่ีพ่อแม่มีความสนใจในวิชาการ เด็กก็จะเป็นคน
สนใจในการศึกษาดว้ย  
                             ส าหรับพฤติกรรมท่ีผิดปกติ แบนดูรามีความคิดวา่ความผิดปกตินั้นไม่ใช่
ความเจบ็ป่วย แต่เป็นการเรียนรู้พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม เป็นผลของการเรียนรู้ท่ีผดิพลาดซ่ึงอาจได้
จากประสบการณ์ตรงหรือสังเกตจากตวัแบบท่ีมีพฤติกรรมผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบิดา
มารดาหรือผูใ้กลชิ้ด (สุวทันา อารีพรรค, 2524)  
                         3.3 การพจิารณาบุคลกิภาพตามทฤษฎกีลุ่มมนุษยนิยม (The Humanistic Model)  
นกัจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยมมีความเช่ือว่า มนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัความดีท่ีติดตวัมาแต่ก าเนิดโดย
พื้นฐานแลว้มนุษยมี์ธรรมชาติท่ีดีงาม มนุษยมี์แรงดลใจท่ีจะท าดี มนุษยมี์อิสระสามารถท่ีจะน าตน 
พึ่งตนและมีศกัยภาพ ท่ีจะพฒันาตนเองได ้เม่ืออยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสม มนุษยมี์ความรู้สึก 
มีความคิดและการตดัสินใจ ฉะนั้นการจะเขา้ใจพฤติกรรมของบุคคลจะตอ้งศึกษาความรู้สึกนึกคิด
เหล่าน้ี มิใช่ศึกษาพฤติกรรมภายนอกซ่ึงเป็นเพียงการแสดงออกของความรู้สึกนึกคิดเท่านั้น ตาม
ทรรศนะของกลุ่มมนุษยนิยม มนุษยมิ์ใช่ทาสของแรงผลกัดนั เช่น ความหิว ความกระหาย หรือ
ความตอ้งการทางเพศ แต่มนุษยเ์กิดมาพร้อมด้วยศกัยภาพของความเป็นมนุษย ์เช่น ความอยากรู้ 
อยากสร้างสรรค์ และตอ้งการท่ีจะพฒันาตนเองอย่างเต็มท่ีตามศกัยภาพ (Self - Actualization) 
มนุษยต์อ้งการพฒันาไปสู่ความเป็นอิสระ เป็นตวัของตวัเอง หลีกหนีจากการควบคุมจากภายนอก
ซ่ึงเป็นแรงจูงใจพื้นฐานท่ีผลกัดนัพฤติกรรม 
                              ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้สังคม
สลบัซบัซอ้นยิง่ข้ึน มนุษยจึ์งถูกผลกัดนัใหห่้างจากความเป็นตวัของตวัเอง ฉะนั้นเพื่อคงไวซ่ึ้งความ
เป็นมนุษย ์มนุษยจึ์งตอ้งหันมากลบัมาศึกษาตวัเอง หาคุณค่าและความหมายในชีวิต เพื่อเป็นแบบ
แผนของตนเองต่อไป โรเจอร์ (Rogers) เช่ือว่ามนุษยทุ์กคนต่างก็พยายามจะรู้จกัและเขา้ใจตนเอง
ดว้ยกนัทั้งส้ิน 
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                           ทฤษฎีพัฒนาตนอย่างสมบูรณ์เต็มที่ตามศักยภาพ (Self Actualization 
Psychology) ของอบัราแฮม เอช. มาสโลว์ (Abraham H. Maslow)  
                                 มาสโลว ์นกัมนุษยนิยมชาวอเมริกนัมีความเช่ือว่ามนุษยเ์กิดมาพร้อมดว้ยแรง
ดลใจท่ีจะแสวงหาความรู้ ส ารวจและสร้างสรรค ์ซ่ึงน าไปสู่ความตอ้งการท่ีจะพฒันาศกัยภาพของ
ตนอยา่งเตม็ท่ี 
                                 ความผดิปกติของบุคคลเกิดจากการมีอุปสรรคในกระบวนการพฒันาการ มาส
โลวเ์น้นความส าคญัของแรงจูงใจท่ีจะพฒันา ท่ีมีอยู่ในทุกๆ คน คือความตอ้งการท่ีจะพฒันาตน
อย่างเต็มท่ีตามศกัยภาพ (Self - Actualization) ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีจะแสวงหาความพึงพอใจ 
ไม่ใช่แสวงหาส่ิงท่ีขาดหายไป เพื่อสร้างความสมดุลและขจดัความขดัแยง้ ในทรรศนะของมาสโลว ์
มนุษยเ์กิดมาพร้อมดว้ยความตอ้งการ 5 ประการ จดัเรียงตามล าดบัก่อนหลงัดงัน้ี 
 

 
 
  ภาพที ่10.3  แสดงขั้นความตอ้งการของมนุษยต์ามทฤษฎีของมาสโลว ์
  (ท่ีมา: http://holisticpsychiatrist.com/2009/07/14/on-maslow-and-medicine/) 
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  ขั้นที ่1  ความต้องการทางกาย 
                       ความตอ้งการทางกายเป็นความตอ้งการล าดบัตน้ เพื่อให้ชีวิตสามารถด ารงอยู่ได ้
มนุษยจ์ะใฝ่หาให้ไดม้าจนกวา่จะเป็นท่ีพอใจ ความตอ้งการเหล่าน้ีไดแ้ก่ อาหาร น ้ า ออกซิเจน การ
พกัผอ่น การเคล่ือนไหว และความตอ้งการทางเพศ ฯลฯ ถา้บุคคลยงัขาดและไม่สามารถไดรั้บความ
พอใจจากความตอ้งการระดบัน้ี ก็จะไม่สนใจท่ีจะใฝ่หาความตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึน แต่ถา้ความ
ตอ้งพื้นฐานน้ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ พฤติกรรมของบุคคลก็จะถูกกระตุน้ดว้ยแรงจูงใจอยา่งอ่ืน
ต่อไป 
                       ขั้นที ่2  ความต้องการความปลอดภัย 
                        เม่ือความตอ้งการทางดา้นร่างกายไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการความความ
ปลอดภยัจึงจะมีพลงัในการจูงใจพฤติกรรม (ไพฑูรย ์ เจริญพนัธุวงศ์ , 2530)   ความตอ้งการความ
ปลอดภยั เป็นความตอ้งการท่ีจะเป็นอิสระจากความกลวั และความไม่มัน่คงตอ้งการหลีกเล่ียงจาก
เหตุการณ์ท่ีเป็นอนัตรายและเจ็บปวด ตอ้งการมีสวสัดิภาพจากส่ิงแวดลอ้ม ตอ้งการมีชีวิตอยูต่่อไป
อย่างมัน่คง ความตอ้งการดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กบัอนาคตของบุคคลในการด าเนินชีวิต เพราะ
บุคคลจะด ารงอยู่ในสังคมได้นั้นก็ต้องมีความปลอดภยัเสียก่อน เช่น  ปลอดภยัในความเป็นอยู ่  
ปลอดภยัในหน้าท่ีการงาน  ปลอดภยัจากอุบติัภยั ภยัจากสงคราม ภัยจากโรคภยัไข้เจ็บ ฯ ลฯ   
ส าหรับผูท่ี้เป็นโรคประสาทคือผูท่ี้ระบบความตอ้งการดงักล่าวไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่งพอเพียง 

ขั้นที ่3  ความต้องการความรักและการยอมรับในสังคม 
 เม่ือบุคคลรู้สึกได้รับความปลอดภยัแล้ว  จะเร่ิมแสวงหาสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น  คือ 
ตอ้งการมิตรภาพ  ตอ้งการมีส่วนร่วม  ตอ้งการการยอมรับ  ตอ้งการความรักและมีความส าคญัเป็น
ส่วนหน่ึงของกลุ่ม ความตอ้งการความรัก  ไม่ไดมี้ความหมายเพียงการรักแบบคู่รัก  แต่ยงัหมายถึง
ความรักท่ีบุคคลซ่ึงอยู่ร่วมกนัในสังคมพึงมีต่อกนั   ให้ความนบัถือต่อกนั  ยกย่องชมเชยกนั และ
เช่ือถือวางใจกนั ความตอ้งการความรักน้ีตอ้งการทั้งผูใ้หแ้ละผูรั้บ 

ขั้นที ่4  ความต้องการมีช่ือเสียงและได้รับการยกย่อง 
 เม่ือมนุษยไ์ดรั้บการตอบสนองจากความตอ้งการความรักและยอมรับในสังคมแล้ว    
ก็จะมีความตอ้งท่ีสูงข้ึนอีก  ซ่ึงมาสโลวไ์ดแ้ยกความตอ้งการตามล าดบัน้ีออกเป็น 2 ชนิด 

1) ความนบัถือตนเอง (Self  Esteem) หมายถึงความตอ้งการท่ีจะรู้สึกวา่ตนมีคุณค่า  มี
อิสระสามารถควบคุมส่ิงต่างๆ ในส่ิงแวดลอ้มได ้เป็นตวัของตวัเอง ซ่ึงบุคคลตอ้งการแสดงออกว่า 
เขาสามารถตอบโตค้วามทา้ทายความสามารถต่างๆในชีวติได ้

2) ความนิยมยกย่องจากผูอ่ื้น (Social  Recognition)  หมายถึงบุคคลตอ้งการแสดง
ความสามารประสบการณ์ของตนใหป้ระจกัษ ์ และไดรั้บความนิยมจากผูอ่ื้นซ่ึงจะน าไปสู่ความรู้สึก 
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มีคุณค่า   มีศกัด์ิศรี  ไดรั้บการยกยอ่งในสังคม  ความมีช่ือเสียง  ความพึงพอใจการยกยอ่งนบัถือน้ีมี
ส่วนในการเสริมสร้างความมัน่ใจ   เกียรติยศ   อ านาจและการควบคุมบงัคบับญัชา  การตอบสนองต่อ
ความตอ้งการในดา้นน้ีจะช่วยใหมี้ความรู้สึกวา่ตนเอง  มีประโยชน์ต่อสังคม  ต่อสภาพแวดลอ้มของเขา 

          ถา้บุคคลขาดความตอ้งการและไม่ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการล าดบัน้ี   จะเกิด
ความรู้สึกเป็นปมดอ้ย  วางตวัไม่ถูก  อ่อนแอและหมดหวงั  ความตอ้งการมีช่ือเสียงและไดรั้บการ
ยกยอ่ง  จะตอ้งตั้งอยูบ่นความนบัถือของบุคคลอ่ืน  ตอ้งเป็นผลของความพยายามท่ีหามาไดเ้อง 

ขั้นที ่5  ความต้องการทีจ่ะพฒันาตนอย่างสมบูรณ์เต็มศักยภาพ 
         เม่ือมนุษยไ์ดรั้บพึงพอใจในความตอ้งการทางร่างกาย ความปลอดภยั ความรัก การ

ยอมรับในสังคมความมีช่ือเสียงและไดรั้บยกย่องแลว้  ก็จะเกิดความตอ้งการขั้นสูงสุด คือ  ความ
ตอ้งการความสมหวงั  อยากแสดงออกถึงความสามารถอนัสูงสุดของตน  ไม่วา่จะเป็นความสามารถ
ในดา้นใด รวมทั้งความตอ้งการท่ีรู้จกัและเขา้ใจตนเอง และส่ิงแวดลอ้ม  ตอ้งการสุนทรียภาพและ
สร้างสรรคส่ิ์งต่างๆ 
 บุคคลท่ีบรรลุถึงความตอ้งล าดบัน้ี จะมีความตอ้งการท่ีจะใชค้วามสามารถพิเศษ และ
ศกัยภาพในตวัของเขา  แสวงหาประโยชน์ท่ีจะปรับปรุงและพฒันาตวัของเขาเองเพื่อให้ถึงจุดสุด
ยอดโดยใชค้วามสามารถท่ีซ่อนอยูใ่นตวัของแต่ละบุคคล  บุคคลจะสนองความตอ้งการล าดบัน้ีของ
เขาดว้ยการใชค้วามสามารถในการท าหนา้ท่ี   หรือท าในส่ิงท่ีเขาสามารถท าให้ไดดี้ท่ีสุด  และส่ิงน้ี
เองท่ีท าใหม้นุษยแ์ต่ละคนแตกต่างกนั  

เม่ือมนุษยไ์ดรั้บความอ่ิมใจจากความตอ้งการล าดบัต่างๆ จนถึงขั้นถ่ี  5  แลว้ ความ
ตอ้งการและการด้ินรนของคนเราก็ยงัไม่จบส้ิน  เพราะจะไดรั้บการจูงใจจากความตอ้งการล าดบัท่ี
สูงข้ึนไป   อนัเป็นความตอ้งการทางด้านสัจจะ  ความดี  ความงาม  ความสมบูรณ์  และความ
ยติุธรรม  เป็นตน้ 

สรุปไดว้่า  มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการ  และจะอยู่ในตวัตลอดไปไม่ส้ินสุด  ส่วน
อิทธิพลใดจะมีผลก็ต่อเม่ือก าลงัอยูใ่นความตอ้งการล าดบันั้นๆ 

มาสโลว ์ เช่ือวา่ความตอ้งการขั้นแรกเป็นพื้นฐานส าคญั  ส าหรับความตอ้งการขั้นสูง
ต่อไป ถา้ความตอ้งการขั้นตน้ถูกขดัขวา้ง  ความตอ้งการขั้นสูงก็ไม่พฒันาข้ึนมาได ้ เขาเช่ือวา่คนเรา
พยายามกระท าทุกอยา่งเพื่อใหบ้รรลุถึงขั้นการยอมรับและเขา้ใจตนเอง   และโลกท่ีตนอยูต่ามสภาพ
ความเป็นจริงให้ไดใ้นท่ีสุดท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะ แรงจูงใจท่ีจะพฒันาตนให้เจริญงอกงามมีมาตั้งแต่
ก าเนิด 
 มาสโลวเ์ห็นว่า  ผูท่ี้มีสุขภาพจิตดี  คือผูท่ี้มีการพฒันาตนเองอย่างสมบูรณ์เต็มท่ีตาม
ศกัยภาพ ( Self – Actualization Person )  เช่ือวา่ลกัษณะบุคลิกของคนเรามีพื้นก าเนิดจากภายจิตใจ
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ของแต่ละ  บุคลิกลกัษณะของเรามีส่วนท่ีจะไดก้ารปรุงแต่งจากส่ิงแวดลอ้มนอ้ยมาก  ในแง่จิตวิทยา
ยอมรับกนัวา่บุคลิกลกัษณะท่ีแต่ละคนแสดงออกมานั้น ยอ่มเป็นผลสะทอ้นจากเอกลกัษณ์ของคน
คนนั้น   ถูกคุกคาม   ไดรั้บการเหยียดหยาม   หรือย ัว่ยุจากภายนอกตวัเรา  ท าให้เกิดอารมณ์และ
ความรู้สึกต่างๆแสดงออกมาเป็นบุคลิกลกัษณะใหป้รากฏในขณะนั้นๆ 
 มาสโลวมี์ความเช่ือต่อไปวา่   ส่ิงท่ีแสดงออกมาโดยธรรมชาติของคนเรายอ่มเป็นส่ิง
ท่ีดี  ส่วนไม่ดี หรือผดิปกตินั้น    เป็นการแสดงออกท่ีตรงกนัขา้มกบัธรรมชาติของคนคนนั้น 

นกัจิตวิทยาในกลุ่มมนุษยนิยม  เช่ือว่าผูท่ี้มีสุขภาพจิตดี  สามารถจะน าตนเองและ
พฒันาตนเองอย่างเต็มท่ี  ส่วนพฤติกรรมท่ีผิดปกติ  เช่น  พฤติกรรมแปรปรวน  บุคลิกภาพ
แปรปรวน  โรคจิต  โรคประสาท  เป็นจากการปรับตวัไม่ได ้ เกิดความขดัแยง้  เน่ืองจากความ
ตอ้งการพื้นฐานถูกขดัขวา้งมิให้พฒันาไปขา้งหนา้  ท าให้บุคคลตอ้งใชก้ลไกการป้องกนัตนเองซ้ึง
ท าใหค้นเราเปล่ียนไปจากธรรมชาติท่ีดีงามของตนเอง กลุ่มมนุษยนิยม เช่ือวา่  มนุษยส์ามารถเป็นผู ้
ก  าหนดพฤติกรรมของตนเองได ้
 
ประเภทของความผดิปกติทางจิต ปัญหาสุขภาพจิต และความเครียด 
 

1.  ลกัษณะของผู้ทีม่ีสุขภาพจิตดี 
         สุขภาพจิตเป็นภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลงได ้คือ มีทั้งสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน และสุขภาพจิต

ท่ีแย่ลงข้ึนอยู่กบัความสามารถในการปรับตวั คนท่ีมีสุขภาพจิตดีไม่ไดห้มายถึงคนท่ีไม่มีปัญหา 
หรือไม่มีความตึงเครียดเลย แต่เป็นคนท่ีสามารถปรับตวั สามารถจะแกปั้ญหาหรือลดความตึง
เครียดได้ดีกว่าคนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพจิต ดงันั้นการพิจารณาถึงสุขภาพจิตจึงตอ้งค านึงถึง
องค์ประกอบต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งไปพร้อมกนัด้วยมีผูเ้สนอลกัษณะของผูท่ี้มีสุขภาพจิตดีไวห้ลาย
ลกัษณะดงัน้ี 

คณะกรรมการวชิาการของเครือข่ายวิจยัและพฒันาสุขภาพจิต (2537) ไดแ้ยกลกัษณะ
ของสุขภาพจิตประกอบดว้ยความสามารถของบุคคลใน 3 มิติ คือ 

1.1  มิติเก่ียวกบัคุณภาพของจิตใจ เป็นคุณสมบติัภายนอกของบุคคล ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบ 3 ประการคือ 

1.1.1  ความสงบ ผอ่นคลายของจิต หมายถึง การมีสมาธิ มีความพึงพอใจกบัส่ิง
ต่างๆ พอใจในชีวิตโดยทัว่ไป มีความมัน่คงภายใน มีความสงบ อดทน เขม้แข็ง สามารถควบคุม
อารมณ์พฤติกรรม ไม่อ่อนไหวไปตามส่ิงเร้ารอบตวั 



-322- 
 

1.1.2  การส ารวจและการเขา้ใจตนเอง ครอบคลุมถึงการเขา้ใจในความตอ้งการ
ของตนเอง ความสามารถในการก าหนดความตอ้งการให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก 
เก่ียวขอ้งกบัการมองโลก 

1.1.3  วิธีการมองโลกและเขา้ใจความเป็นไปของโลกภายนอก  หมายถึง
ความสามารถในการมองโลกตามความเป็นจริงภายนอก สามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่าง
ถูกตอ้ง มีความคาดหวงัท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง ก าหนดวิธีด าเนินชีวิตแกไ้ขปัญหาต่างๆ ได้
อยา่งเหมาะสม 

1.2 มิติเก่ียวกบัการจดัการกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวัและโลกภายนอก ไดแ้ก่ 
1.2.1  ความสามารถในการปรับตวั เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

หมายถึงความสามารถในการปรับตวักบัสถานการณ์ต่างๆ เพื่อการด าเนินชีวติในสังคมอยา่งปกติสุข
มีระบบระเบียบแห่งความคิด สามารถจดัการกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มรอบตวัและส่ิงแวดลอ้มภายนอก
ไดโ้ดยไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ตนเอง บุคคลอ่ืนและสังคม รวมทั้งสามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

1.2.2  ความสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม คือการท าประโยชน์ต่อสังคม บุคคลจะมี
ความพอใจกบัการไดท้  าประโยชน์ต่อสังคม มีมนุษยสัมพนัธ์ มีเพื่อนท่ีสามารถช่วยเหลือในยามท่ี
ตอ้งการ รวมถึงสามารถร่วมท าประโยชน์ต่อสังคมดว้ยความสุขสงบและมีความพอใจ 

1.2.3 ความสามารถของการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  หมายถึง 
ความสามารถในการสร้างสัมพนัธภาพท่ีมีความหมาย  มีความผูกพนั ส่ือสารกบัส่ิงแวดล้อม
ภายนอกไดต้ามท่ีตนตอ้งการ เหมาะสมกบัสถานการณ์ สร้างเครือข่ายทางสังคมท่ีจะเก้ือหนุนต่อกนั
ได ้

1.3 มิติเก่ียวกบักระบวนการทางสังคมและการด าเนินชีวิต สุขภาพจิตเป็นส่ิงท่ีแยก
ไม่ไดจ้ากกระบวนการทางสังคม มิติน้ีจึงเป็นการมองสุขภาพจิตในระดบัสังคมมากกวา่ในระดบั
บุคคลเน่ืองจากกระบวนการทางสังคมมีส่วนก าหนดทางเลือกของบุคคล และวิถีการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของสมาชิกในสังคม อมัพร โอตระกูล (2540) กล่าววา่ ผูท่ี้มีสุขภาพจิตดีควรมี
ลกัษณะ ดงัน้ี 

1.3.1 มีความรู้สึกในคุณค่าของตนเอง โดยคิดวา่ตนเองเป็นท่ียอมรับของบุคคล
อ่ืนๆ แต่เม่ือใด ท่ีเขารู้สึกเป็นคนท่ีไม่มีคุณค่าต่อใครเลย นัน่คือภาวะท่ีผิดปกติ ซ่ึงอาจน าไปสู่โรค
ประสาทซึมเศร้าหรือโรคจิตซึมเศร้าได ้

1.3.2  มีความรู้สึกมัน่คงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเช่ือมัน่ในครอบครัววา่ เม่ือมี
ปัญหาเกิดข้ึนครอบครัวจะช่วยเหลือแกไ้ขและฝ่าวกิฤตต่างๆ ได ้
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1.3.3  เป็นคนมองโลกในแง่ดี มีความรักใหแ้ก่เพื่อนร่วมโลกและผูอ่ื้น 
1.3.4  เป็นคนไม่ตึงเครียดและหวัน่ไหวง่าย สามารถเผชิญกบัสถานการณ์ท่ี

กดดนัตึงเครียดได ้
1.3.5 มีความยดืหยุน่ในตวัเอง เม่ือเผชิญกบัปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีรุนแรง จะ

สามารถปรับตวัใหอ้ยูไ่ดอ้ยา่งเหมาะสม  
1.3.6  มองโลกตามความเป็นจริงวา่ โลกน้ีมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกนั คนเราก็มี

ทั้งดีและไม่ดีในตวัเอง 
1.3.7  ไม่ใฝ่ฝันเกินจริง โดยอาจตั้งความหวงัท่ีสามารถท าให้ส าเร็จไดถ้า้ทุก

ท่านสามารถเป็นผูท่ี้มีสุขภาพจิตดีแลว้ ท่านก็จะอยูใ่นสังคมปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีความสุข 
2. ลกัษณะของผู้ทีม่ีปัญหาสุขภาพจิต 
      โฮลม (Holme อา้งใน สุวนีย ์ เก่ียวก่ิงแกว้, 2544) ไดจ้  าแนกมาตรการส าหรับวดั

พฤติกรรม วา่มีความผดิปกติหรือปกติ โดยจ าแนกมาตรการส าหรับการตดัสินพฤติกรรมออกเป็น 5 
มาตรการ คือ 

2.1 ใชส้ถิติเป็นมาตรการ (The Statistical Approach) การให้นิยามความผิดปกติของ
บุคคลโดยอาศยัความถ่ีของการเกิดพฤติกรรมท่ีผดิปกติ 

2.2 ใช้ประสิทธิภาพของบุคคลเป็นมาตรการ (The Adequacy Approach) เรา
พิจารณาพฤติกรรมของบุคคลว่าปกติหรือผิดปกติ ด้วยการประเมินจากสมรรถภาพและ
ประสิทธิภาพของบุคคลในบทบาทท่ีเขาไดรั้บมอบหมาย  โดยดูว่าเพียงพอหรือไม่เพียงพอ มี
ประสิทธิภาพหรือไร้ประสิทธิภาพ เช่น บทบาทพ่อแม่ บางคนไม่ไดท้  าหนา้ท่ีพ่อแม่ท่ีดี คือ ไม่ได้
ปกป้องคุม้ครองลูกไม่ได้ให้ความอบอุ่น ให้ความรักและให้การเล้ียงดูท่ีไม่ถูกตอ้ง บางคนมี
พฒันาการดา้นวุฒิภาวะทางอารมณ์ต ่า จะท าให้ขาดความรับผิดชอบในบทบาทของตวัเอง  ยงัรัก
ความสนุกสนาน ด่ืมสุราและรักความสนุกสนานในกลุ่มเพื่อน ทอดทิ้งครอบครัว เช่นน้ีถือวา่ยงัมี
ความบกพร่องในบทบาทหนา้ท่ีอยู ่ ยงัเป็นผูท่ี้ขาดประสิทธิภาพและคุณภาพ ถือวา่มีความผิดปกติ
ทางจิตใจและอารมณ์ได ้

2.3 ใช้ความรู้สึกไม่สบายส่วนบุคคลออกเป็นมาตรการ (Personal Discomfort) 
โดยทัว่ไปตวัเราเองอาจจะเป็นผูบ้อกตนเองไดดี้ท่ีสุดวา่ เราผิดปกติจากเดิมหรือไม่ ความรู้สึกไม่
สบายใจความรู้สึกเครียด หวาดวติก กงัวล อึดอดัไม่สบายใจ กลวั เหล่าน้ีเป็นอาการท่ีเกิดข้ึนภายใน
ท่ีเจา้ตวัจะรู้สึกดีกวา่คนอ่ืน ความรู้สึกเหล่าน้ีถา้มีมากจนเลยขีดความสามารถท่ีจะควบคุมได ้ ก็จะ
แสดงออกทางพฤติกรรมท่ีแปลกจากเดิมท่ีเราเรียกวา่ มีบุคลิกภาพแปรปรวน 
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2.4 ใชค้วามแปรปรวนดา้นบุคลิกภาพเป็นมาตรการ พฤติกรรมท่ีแปรปรวนเป็นส่ิงท่ี
ผูอ่ื้นสังเกตเห็นไดง่้าย และเป็นความผิดปกติขั้นรุนแรง พฤติกรรมเหล่าน้ี ไดแ้ก่ การแสดงออกซ่ึง
ความหลงผิด ประสาทหลอน อาจไดเ้ห็นภาพท่ีคนอ่ืนไม่เห็นไดย้ินเสียงท่ีคนอ่ืนไม่ไดย้ิน ความจ า
เส่ือมอยา่งรุนแรง การเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือท่ีผดิปกติ กลา้มเน้ือกระตุก ตากระตุก กลวั โดยไม่มี
สาเหตุ มีการกระท าย  ้าคิดย  ้าท า เหล่าน้ีเป็นพฤติกรรมท่ีแปลกท่ีผิดปกติ แต่ก่อนท่ีจะลงความเห็นวา่
ผดิปกติ จ าเป็นตอ้งนึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมของผูท่ี้เราจะลงความเห็นวา่ปกติ
หรือผดิปกติร่วมดว้ย 

2.5 ใชข้นบธรรมเนียมประเพณีเป็นมาตรการ (The Culture Model) การจะตดัสินวา่
พฤติกรรมของใครผิดปกติ ควรท่ีจะตอ้งพิจารณาภายในกรอบวฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเช่ือของเขามาพิจารณาดว้ย การน าเอาความเช่ือ ทศันคติและประเพณีของเราไป
ตดัสินผูอ่ื้นเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งและเป็นส่ิงท่ีไม่ควรกระท า 

สุวนีย ์ เก่ียวก่ิงแกว้ (2544) ไดก้ล่าวไวว้า่ ในการพิจารณาวา่ พฤติกรรมของ
บุคคลใดบุคคลหน่ึงปกติหรือผดิปกติ จ าเป็นตอ้งมีหลกัเกณฑ ์เพราะถา้ไม่มีหลกัเกณฑค์นส่วนใหญ่
จะใชต้นเองเป็นเกณฑ์ในการวดั โดยใชท้ศันคติ ความเช่ือ และค่านิยมของตนเองเป็นเคร่ืองมือใน
การตดัสิน ซ่ึงการใชต้นเองเป็นเกณฑ์น้ี ท าให้ไม่สามารถหาขอ้สรุปได ้ เพราะความปกติของคน
หน่ึงอาจจะเป็นความผิดปกติของอีกคนหน่ึงได้ ถา้หากบุคคลทั้งสองมีแนวคิด ทศันคติ ความเช่ือ 
และค่านิยมต่างกนั การจะตดัสินพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลว่าปกติหรือผิดปกติเป็นเร่ือง
ส าคญั เพราะมีผลกระทบต่อบุคคลและโอกาสในอนาคตของเขา 

แนวคิด ปัญหาสุขภาพจิตของ สุชีรา ภทัรายุตวรรตน์ และคณะ (2542) ซ่ึงได้
ให้ความหมายว่า ปัญหาสุขภาพจิต หมายถึง การตอบสนองของบุคคลต่อส่ิงท่ีมากระทบท าให้
บุคคลไม่สามารถด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุขตามท่ีควรจะเป็น ประกอบไปดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นความผิดปกติทางดา้นร่างกายอนัเน่ืองมาจากปัญหาทางจิตใจ (Somatization) ด้านซึมเศร้า 
(Depression) ดา้นความวิตกกงัวล (Anxiety) ดา้นโรคจิต (Psychoticism) ดา้นการท าหนา้ท่ีทาง
สังคมสังคม (Social Function) 

ความผิดปกติทางด้านร่างกายอันเน่ืองมาจากปัญหาทางจิตใจ  (Somatization) 
หมายถึง ความรู้สึกผิดปกติดา้นร่างกาย อนัเน่ืองมาจากความตอ้งการทางอารมณ์ ซ่ึงไม่ไดรั้บการ
ตอบสนองหรือไม่สามารถเบ่ียงเบนความรู้สึกหรือความต้องการอันนั้นไปสู่ส่ิงอ่ืนได้ โดย
แสดงออกทางสรีรวิทยา อนัเน่ืองมาจากอารมณ์ ซ่ึงถูกเก็บไวเ้ป็นเวลานานเกินไป ผูป่้วยเหล่าน้ี
บางส่วนไม่เป็นท่ียอมรับของครอบครัว ดงันั้นเขาจึงพยายามท าทุกวิถีทางท่ีจะท าตวัเป็นท่ียอมรับ
ใหไ้ด ้จึงใชก้ารเจบ็ป่วยทางร่างกายเป็นการแสดงออกเพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับ  
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ดงันั้นทุกคร้ังท่ีเกิดความไม่สบายใจเขาจะใชก้ารเจ็บป่วย และอาการทางกาย
เป็นอาการแสดง ผูป่้วยท่ีมีความรู้สึกผิดปกติด้านร่างกายจะมีภาวะซึมเศร้าร่วมดว้ย อาการท่ี
แสดงออก เช่น ปวดศีรษะ ซ่ึงเกิดจากความวิตกกงัวลจะกระตุน้การท างานของต่อมใตส้มอง 
(Hypothalamus) กระตุน้ให้หลัง่สารเอพิเนฟฟิน (Epinephrine) มากข้ึน และต่อมไร้ท่ออ่ืนๆ ก็จะ
หลัง่ฮอร์โมนมากข้ึนเช่นกนั ผลเหล่าน้ีจะท าให้เกิดพยาธิสภาพของการท างานของระบบต่างๆของ
ร่างกาย ซ่ึงเกิดโรคข้ึนได ้กลุ่มอาการของโรคเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ระบบทางเดินอาหาร เกิดอาการ คล่ืนไส้ 
ป่ันป่วนในทอ้ง ปวดทอ้ง ระบบหายใจ เกิดอาการหายใจไม่สะดวก หายใจเร็ว ระบบไหลเวียน เกิด
อาการ ปวดศีรษะ ความดนัโลหิตสูง เจ็บหนา้อก ระบบสืบพนัธ์ุ เกิดอาการ ปัสสาวะบ่อย หมด
ความรู้สึกทางเพศ ระบบกลา้มเน้ือและกระดูก เกิดอาการอ่อนเพลีย ปวดกลา้มเน้ือ ระบบต่อมไร้ท่อ 
เกิดอาการตกใจ ใจสั่น ระบบประสาท เกิดอาการเป็นลมเกิดอาการสั่นท่ีมือและเทา้ เป็นตน้ ซ่ึง
อาการเหล่าน้ีจะแสดงออกมากน้อยต่างกนัในแต่ละบุคคลหรือในคนๆ เดียวอาจเกิดอาการข้ึนได้
หลายระบบ หรือในบางคนอาจเป็นทีละระบบ (ปราโมทย ์สุคนิชย ์และมาโนช หล่อตระกลู, 2541) 

ด้านซึมเศร้า (Depression) ภาวะซึมเศร้าเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลใน
ภาวะปกติ ซ่ึงเป็นการแสดงออกของการเสียสมดุลทางอารมณ์ อาการจะประกอบดว้ย อารมณ์
ซึมเศร้า อารมณ์หงุดหงิด รู้สึกหมดความสนใจในส่ิงต่างๆ มีอาการเบ่ืออาหาร นอนไม่หลบั 
อ่อนเพลีย ไม่มีแรงความคิดและการเคล่ือนไหวชา้ลง หรือพลุ่งพล่านกระวนกระวาย รู้สึกไร้ค่า 
ต าหนิตนเองมากผดิปกติ สมาธิเสียหรือมีความคิดอยากตาย ซ่ึงถา้มีอาการดงักล่าวตลอดเวลานาน 2 
สัปดาห์ข้ึนไปจนมีผลกระทบต่ออาชีพ การท างาน หรือการเรียน ถือวา่เป็นความผิดปกติทางอารมณ์ 
(ดวงใจ กสานติกุล, 2542) ซ่ึงสมาคมจิตแพทยอ์เมริกนั (American Psychiatric Association, [APA], 
2001) กล่าวถึงขอ้บ่งช้ีในการวินิจฉยัความผิดปกติทางอารมณ์ชนิดซึมเศร้า วา่ ตอ้งมีอาการต่อไปน้ี
อยา่งนอ้ย 5 ขอ้ ในจ านวนอาการทั้งหมด 9 ขอ้ ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีขอ้ 1 หรือ 
2 อยูด่ว้ย 1 ขอ้ อาการดงักล่าวคือ  

1) มีอารมณ์ซึมเศร้าส่วนใหญ่ของวนัแทบทุกวนั ไดจ้ากการบอกเล่า จากการสังเกต  
2) มีความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ลดลงเป็นส่วนใหญ่ของทุกวนั แทบทุกวนั 
3) มีน ้ าหนกัตวัลดลงโดยมิไดค้วบคุม หรือมีน ้ าหนกัเพิ่มข้ึน (เพิ่มมากกว่า   

ร้อยละ 5 ต่อเดือน) หรือมีอาการเบ่ืออาหารหรือเจริญอาหาร แทบทุกวนั  
4) นอนไม่หลบัหรือหลบัมาก แทบทุกวนั  
5) มีการเคล่ือนไหวมากข้ึน หรือลดลงแทบทุกวนั  
6) อ่อนเพลีย แทบทุกวนั  
7) รู้สึกตนเองไร้ค่ารู้สึกผดิอยา่งไม่เหมาะสมหรือมากเกินควร  
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8) สมาธิเสีย ความสามารถในการคิดลดลงหรือมีความล าบากในการตดัสินใจ  
9) คิดเร่ืองการฆ่าตวัตายหรือมีพฤติกรรมการฆ่าตวัตาย 

           เบ็ค (Beck, 1967) ไดอ้ธิบายความหมายภาวะซึมเศร้าวา่ เป็นการแสดงถึง
ความเบ่ียงเบนทางดา้นอารมณ์ ร่วมกบัมีการเบ่ียงเบนทางดา้นความคิด การรับรู้ ร่างกายและ
พฤติกรรม ซ่ึงภาวะซึมเศร้าเกิดข้ึนไดใ้นชีวิตประจ าวนัของเราหลายระดบั โดยแบ่งความรุนแรง
ของภาวะซึมเศร้าออกเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 

1) ภาวะอารมณ์ปกติ (Normal Range) 
2) ภาวะซึมเศร้าระดบันอ้ย (Minimal Depression) อาการในระยะน้ีจะเป็นภาวะ

อารมณ์ท่ีไม่แจ่มใส (blue of sad) มีอารมณ์เศร้าชัว่คราว 
3) ภาวะซึมเศร้าระดบัปานกลาง (Mild-moderate Depression) อาการในระยะน้ี 

จะรุนแรงข้ึน ซ่ึงมีผลกระทบต่อชีวิต ครอบครัว หน้าท่ีการท างาน แต่ยงัสามารถด าเนิน
ชีวติประจ าวนัไดถึ้งแมจ้ะไม่สมบูรณ์ 

4) ภาวะซึมเศร้าระดบัรุนแรง (Severe Depression) เป็นภาวะท่ีมีอาการซึมเศร้า
ตลอดเวลาและเป็นอยูน่าน ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์และพฤติกรรมอยา่งชดัเจน เช่น มี
ความรู้สึกเศร้ามาก ไม่มีความหวงั รู้สึกไร้คุณค่า ไม่มีประโยชน์ตลอดเวลา ขาดความสนใจ
ส่ิงแวดล้อมรอบตวั ท าให้มีความคิดอยากฆ่าตวัตาย เน่ืองจากมีความคิดท่ีหลงผิดหรืออาการ
ประสาทหลอนได ้

ด้านความวติกกงัวล (Anxiety) ความวติกกงัวลเป็นสภาวะทางจิตใจมีลกัษณะ
เป็นความรู้สึกท่ีไม่สบายใจส่วนบุคคล ซ่ึงบรรยายไม่ไดช้ดัเจน อาจมีความรู้สึกหดหู่ หวาดกลวั   
เกิดข้ึนกบัส่ิงท่ีมาคุกคาม ซ่ึงบอกสาเหตุไม่ได ้ อารมณ์ความรู้สึกท่ีแสดงออกจะไม่ไดส้ัดส่วนกบั
สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความรู้สึกอนันั้น อาจมากเกินไปหรือไม่เหมาะสม และอาจมีอาการทางสรีรวิทยา
ของร่างกายเกิดร่วมดว้ย ซ่ึงเป็นผลจากการท างานของระบบประสาทอตัโนมติั เช่น ใจสั่น มือสั่น 
เหง่ือออก นอนไม่หลบั ความวิตกกงัวลจะมีลกัษณะต่างๆ คลา้ยกบัความกลวั แต่อาจแตกต่างกนัท่ี
ความกลวัจะเห็นสาเหตุท่ีชดัเจน เช่น กลวัสุนขักดั กลวัตกจากท่ีสูง อาการของความกลวัจะเกิดข้ึน
ทนัทีท่ีเห็นไดช้ดัเจนความมากน้อยของอาการข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของอนัตรายนั้นๆซ่ึงแตกต่าง
กนัความ วิตกกงัวล ผูท่ี้มีความวิตกกงัวลมกัคาดหมายหรือคิดวิตกกงัวลไปก่อนล่วงหนา้ว่าจะมี
เหตุร้ายเกิดข้ึนกบัตนเองหรือบุคคลใกลชิ้ด โดยเร่ืองท่ีคิดวิตกกงัวลมกัเก่ียวขอ้งกบัปัญหาทางดา้น
เศรษฐกิจ ชีวติครอบครัว การท างาน ความเจบ็ป่วย หรืออ่ืนๆ (สมภพ เรืองตระกูล, 2545) ความวิตก
กงัวล แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ความวิตกกงัวลปกติ เป็นความวิตกกงัวลท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั 
ซ่ึงเป็นตวักระตุน้ให้คนทุกคนมีพลงัในการต่อสู้เพื่อการด ารงชีวิต และความวิตกกงัวลท่ีมีพยาธิ
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สภาพความวิตกกงัวลชนิดน้ีเป็นความวิตกกงัวลท่ีไม่ไดส้ัดส่วนกบัส่ิงท่ีมากระตุน้ ซ่ึงอาจมีอาการ
มากหรือนอ้ยเกินไป (ปราโมทย ์สุคนิชย ์และมาโนช หล่อตระกลู, 2541) 

โรคจิต (Psychoticism) หมายถึง สภาวะท่ีผูป่้วยมีความผิดปกติของความคิด 
อารมณ์ การรับรู้และพฤติกรรม โดยท่ีผูป่้วยไม่มีโรคทางกาย โรคของสมอง พิษจากยาหรือสารเสพ
ติดท่ีจะเป็นสาเหตุของอาการดงักล่าว อาการท่ีส าคญัของโรคแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ อาการทางดา้น
บวก (Positive Symptom) ซ่ึงมีดงัน้ี คือ อาการหลงผิด (Delusion) เช่น หลงผิดวา่ตนเองถูกปองร้าย
กลัน่แกลง้ หลงผิดวา่ตนเองมีอ านาจ มีความสามารถพิเศษ หรือเป็นบุคคลส าคญั อาการประสาท
หลอน (Hallucination) เป็นการรับรู้โดยปราศจากส่ิงเร้าภายนอก ชนิดท่ีพบบ่อยคืออาการหูแว่ว
ความผิดปกติของค าพูด ความผิดปกติของกระบวนความคิดแสดงออกโดยการผ่านทางการพูด
สนทนา ผูป่้วยไม่สามารถรวบรวมความคิดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนัไดต้ลอด ความคิดไม่
สมเหตุสมผล ความผิดปกติของพฤติกรรม อาการทางดา้นลบ (Negative Symptom) ซ่ึงมีอาการ
ดงัน้ีคือ มีอารมณ์เฉยเมย (Affective Flattening) พูดนอ้ยหรือไม่พูด (Alogia) ขาดความสนใจใน
กิจกรรมทุกชนิด (Avolition) อาการทั้งทางดา้นบวกและดา้นลบจะปรากฏในกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การมีสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น การท างาน การเรียนและการดูแลตนเอง (สมภพ เรืองตระกลู, 2545)  

ด้านการท าหน้าที่ทางสังคม (Social function) หมายถึง ความรู้สึกบกพร่อง
หรือมีความรู้สึกว่าตนเองมีปมดอ้ย โดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนๆ การลดลงของค่านิยม
ตวัเอง ความรู้สึกอึดอดัและความไม่สบายใจในระหวา่งมีปฏิกิริยาโตต้อบในดา้นสังคมกบับุคคล
อ่ืนๆ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นลกัษณะของบุคคลท่ีมีความไวต่อความรู้สึกสูง นอกจากน้ี ความรู้สึกหมกมุ่นอยู่
กบัความคิดของตวัเองอย่างรุนแรงและการคาดหวงัจะได้รับปฏิกิริยาโตต้อบในทางลบ ในการ
ติดต่อกบับุคคลอ่ืนก็เป็นท่ีมาของความทุกข ์(สมภพ เรืองตระกลู, 2545) 

ลกัษณะของผูท่ี้มีสุขภาพจิตไม่ดีหรือสุขภาพจิตบกพร่อง สุขภาพจิตไม่ดีมี
หลายระดบัมีตั้งแต่หงุดหงิดเป็นประจ า  เบ่ืองานเบ่ือสังคม  วิตกกงัวลเกินกวา่เหตุหรือเจ็บป่วยทั้งๆ  
ท่ีไม่พบความผิดปกติทางกาย  หรือการเจ็บป่วยทางกายจริง  แต่รักษาหรือหาสาเหตุทางกายไม่ได ้ 
ชอบย  ้าท าย  ้าคิด  แยกตวัเอง  ประสาทหลอน  หลงผดิและอาการอ่ืนๆ อีกมากมายอาจกล่าวรวมๆ ได้
วา่มีตั้งแต่อาการเบ้ืองตน้จนกระทัง่อาการของโรคจิต โรคประสาท  สุวณีย ์ เก่ืยวก่ิงแกว้ (2522 : 10-
13) ไดแ้บ่งการแสดงออกของผูท่ี้มีสุขภาพจิตไม่ดีไว ้3 ระดบัดงัน้ี 

1)  การแสดงออกของภาวะไม่สมบูรณ์ทางจิตใจในระยะแรกเร่ิม 
                            อาการผดิปกติของจิตใจระยะแรกเร่ิม มีดงัน้ี  

1.1)  พฒันาการทางสังคมไม่ดี  ปรับตวัเขา้กบัผูอ่ื้นไม่ค่อยได ้ เขา้สังคม
หรือเขา้กบัเพื่อนไดย้าก  คบใครก็แต่ผิวเผิน  ไม่สามารถมีสัมพนัธภาพท่ีลึกซ้ึงยาวนานและจริงใจ



-328- 
 

กบัใครได ้ไม่ค่อยยอมรับความจริง  ข้ีระแวง มองคนในแง่ร้าย  และมกัเก็บตวัหรือแยกตวัออกจาก
กลุ่ม 

1.2)  มีการเปล่ียนแปลงของบุคลิกภาพ  เช่น  เฉ่ือยชา  เฉยเมย  ไม่สนใจ
ไยดีต่อสภาพแวดล้อม  แม้จะมีปัญหาหรือความกดดนั  เขาก็ไม่เดือดร้อนหรือหาทางแก้ปัญหา 
ความคิดริเร่ิมมีน้อยมาก  ตดัสินใจไม่ได้  ไม่ค่อยมีเหตุผล  มกัมีปัญหาในงานของวยั  หรือเม่ือมี
อุปสรรคก็มกัแสดงอาการทอ้แทเ้บ่ือหน่าย  ไม่มีความภาคภูมิใจในตน  ไม่เช่ือมัน่ในตนเอง   มี
ความรู้สึกวา่คุณค่าของตนลดลง  

1.3)  มีความตอ้งการพึ่งพาคนอ่ืนสูง  มกัเรียกร้องให้คนอ่ืนช่วยเหลือตน  
ไม่ช่วยตนเอง  พฤติกรรมมีแนวโนม้ไปทางดา้นหาท่ียึดเหน่ียว  เพื่อสนองความตอ้งการทั้งทางดา้น
ร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  อยูค่นเดียวไม่ได ้ 

1.4)  มีความรู้สึกว่าตนเองไม่สบาย  รู้สึกว่าตนเองมีปัญหา  และปัญหา
นั้นมีผลต่อหนา้ท่ีการงาน  ต่อจุดมุ่งหมายและการด าเนินชีวิตประจ าวนั  ท าให้ตนเองหมดความสุข  
มีความรู้สึกวา่การด ารงชีวติอยูเ่ป็นความล าบากยากเยน็  และเป็นการทนทุกขท์รมาน  

1.5)  มีความบกพร่องในหน้าท่ีรับผิดชอบ ไม่เอาใจใส่ต่อหนา้ท่ีการงาน  
หนีงาน เล่ียงงาน  ท างานแบบจบัจด  ขาดสมาธิ  ขาดส านึกในความรับผดิชอบ  มีพฤติกรรมท่ีขดัต่อ
ความนิยมและความคาดหวงัของสังคม 

1.6)  แสดงออกให้เห็นว่า  ขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัว ไม่
เสริมสร้างครอบครัว ไม่รับผิดชอบต่อบทบาทของพ่อแม่  หรือหัวหน้าครอบครัวท่ีดี  น าความ
เดือดร้อนมาสู่ครอบครัว ไม่ช่วยเหลือครอบครัว  สร้างความทุกขแ์ละปัญหาใหส้มาชิกคนอ่ืนๆ  

1.7)  บกพร่องในการประกอบอาชีพ สมรรถภาพในการท างานต ่า  ผลงาน
ท่ีไดน้อ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น  ประสิทธิภาพของงานต ่ากวา่มาตรฐาน 

1.8)  ประเมินค่าตนเองผิดจากความเป็นจริง  ประเมินค่าตวัเองต ่ากว่าท่ี
เป็นจริงแสดงวา่ขาดความช่ืนชอบในตนเอง  มีความรู้สึกเป็นปมดอ้ย  เม่ือเจอเหตุการณ์เฉพาะหนา้
จะแกไ้ขไม่ตก หรือถา้ประเมินค่าตวัเองสูงกว่าความเป็นจริง  รู้สึกมีปมเด่น  รักตวัเอง  หลงตวัเอง  
ชอบโออ้วดสมรรถภาพของตนเอง 

 2)  อาการผดิปกติของจิตใจระดับปานกลาง อาการผดิปกติของจิตใจ ระดบั 
ปานกลาง  มีดงัน้ี 

2 .1)  หวาดระแวง  ไม่ มีความเ ช่ือในผู ้อ่ืน  (Suspiciousness)  ความ
หวาดระแวงจะเป็นไปโดยขาดเหตุผล อนัสมควร เช่น มีความอิจฉาริษยาอย่างรุนแรง สงสัยใน
ความจริงใจของผูอ่ื้น มีความรู้สึกไวมาก เป็นตน้ 
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2.2)  มีท่าทางต่ืนเตน้ไม่อยูน่ิ่ง (Excitement) มีการเคล่ือนไหวของร่างกาย
มาก  การพดู การเคล่ือนไหว  และความคิดเร็ว  มีพลงัมาก  หงุดหงิดโมโหง่าย 

2.3)  อารมณ์เปล่ียนง่าย (Cyclothymia) มีอารมณ์รุนแรง  ไม่ได้สัดส่วน
กับส่ิงท่ีมากระตุ้น  อารมณ์อ่อนไหวเปล่ียนแปลงง่าย  อารมณ์ท่ีแสดงออกไม่สอดคล้องกับ
ความรู้สึกนึกคิด 

2.4)  จิตใจหดหู่ไม่สดช่ืน (Depression) เศร้าสร้อย  ไม่มีก าลงัใจ  หมด
หวงั  คิดช้า การเคล่ือนไหวของร่างกายลดนอ้ยลง  ไม่ช่ืนชมในตนเอง เกลียดตนเอง อารมณ์เศร้า
โดยไม่มีสาเหตุ 

2.5)  แยกตัวเอง (Withdrawnness) ไม่ร่วมกิจกรรมสังคมใดๆ ทั้ งส้ิน  
วางตวัเหินห่าง บางคร้ังมีท่าทางแปลกๆ 

2.6)  ควบคุมตวัเองไม่ได้ (Implusivity) ไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ใดๆ  ไม่
ระงบัอารมณ์ วูว่าม แสดงอารมณ์ต่างๆ  โดยไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น  อารมณ์โกรธ  กลวั  ทนต่อ
ภาวะความไม่สมหวงัไม่ได ้

2.7)  มีความหวาดวิตกอยู่ตลอดเวลา (Chronic Anxiety) โดยไม่ทราบ
สาเหตุ แสดงออกว่ารู้สึกอึดอดั  เครียด โดยไม่มีความสุข ต่ืนเตน้อยู่ไม่สุข  หาความสงบทางใจ
ไม่ได ้ มีความทุกขร้์อนวติกกงัวลเกินกวา่เหตุ 

2.8)  มีอารมณ์และความรู้สึกในด้านต่อต้านและเป็นปรปักษ์ต่อผูอ่ื้น 
(Hostile Effect) มีความรู้สึกไม่เป็นมิตรและคิดร้ายกบัคนอ่ืน และมีความคิดในทางท าลาย  

2.9)  มีพฤติกรรมคล้ายเสแสร้ง (Histrionic Behavior) การพูดจา  และ
พฤติกรรมคลา้ยเล่นละคร   ขอ้ความท่ีพดูและการแสดงออกมกัจะเกิดความเป็นจริง 

2.10)  มีความผดิปกติทางเพศสัมพนัธ์ (Sexual Maladaptation)  เช่น  ชอบ
ข่มขืน ร่วมเพศกบัเด็ก  แปลงเพศ  ส าส่อนทางเพศ  เป็นตน้  

2.11) มีอาการเจบ็ป่วยทางกายหลายอยา่งโดยไม่มีสาเหตุ (Psychosomatic 
Complaint) เช่น  ปวดหวั  ปวดทอ้ง  ทอ้งเสีย  หวัใจเตน้เร็วมาก  แขนขาไม่มีแรง  รู้สึกใจสั่นจะเป็น
ลม  

3.  อาการผดิปกติของจิตใจระดับรุนแรง  อาการผดิปกติของจิตใจระดบั 
รุนแรง เป็นอาการแสดงออกชดัเจน เม่ือมีอาการถึงขั้นน้ีมกัจะตอ้งเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล เป็น
อาการท่ีคนส่วนใหญ่รู้จกัและวนิิจฉยัได ้มีดงัน้ี  
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3.1)  มีความบิดเบือนของกระบวนความคิด (Distort Conceptualization) 
มีความคิดไม่เหมือนคนอ่ืน  สร้างความคิดข้ึนเอง  มีลกัษณะคิดเอาเอง  เขา้ใจเอง  หมกมุ่นอยู่กบั
ความคิดของตนเอง  สร้างโลกของตนเอง 

3.2)  มีอาการลืมสนิทโดยตดัการรับรู้ไปจากจิตส านึก (Dissociation) จ  า
ไม่ได้ว่าตนเป็นใคร   มาจากไหน  มีการแสดงออกเหมือนคนอยู่ในความฝัน นึกคิดอะไรไม่ค่อย
ออก 

3.3)  มีความผดิปกติของอารมณ์ มีความกลวัในส่ิงท่ีไม่ควรกลวั (Phobia)  
เช่น    กลวัคน  กลวัความมืด  กลวัท่ีโล่งแจง้  กลวัท่ีแคบ  กลวัท่ีสูง  กลวัเช้ือโรค บางคร้ังมีอารมณ์
ไม่สอดคลอ้งกบัความคิดหรือเหตุการณ์ในขณะนั้น 

3.4)  มีความคิดซ ้ าๆ และการกรกะท าซ ้ าๆ (Obsessive Compulsive) เช่น  
ลา้งมือบ่อยๆ  อาบน ้าบ่อยๆ  

3.5) ใช้ส่ิงเสพยติ์ด (Drug and Alcohol Abuse) ใช้สุรา  บุหร่ี  และ
ยาเสพยติ์ด  จนติดและตอ้งใชอ้ยูเ่ป็นประจ า 

3.6)  แสดงความรู้สึกเป็นปรปักษ์ออกมาในรูปการท าร้ายและท าลาย 
(Hostile Aggressiveness) เช่น  ชอบท าลายขา้วของ  ท าร้ายผูอ่ื้น  

3.7)  มีอาการนอนไม่หลบั (Sleep Disturbance)  หลบัไม่เต็มท่ี  หลบัๆ 
ต่ืนๆ  คร่ึงหลบัคร่ึงต่ืน 

3.8)  มีอาการประสาทหลอน (Hallucination) เห็นภาพ  ได้ยินเสียง  ได้
กล่ินแปลกๆ โดยไม่มีส่ิงกระตุน้  

3.9)  มีความเช่ือผิดๆ หรือหลงผิด (Delusion) รวมถึงการหวาดระแวง 
หลงผดิวา่ตนเป็นใหญ่เป็นโต  เป็นพระเจา้แผน่ดิน  เป็นผูว้ิเศษ  คิดวา่คู่ครองของตนนอกใจ  คิดไป
เองวา่มีคนอ่ืนชอบและหลงรักตวัเอง เป็นตน้  

3.10)  ความจ าเส่ือม (Memory  Impairment) ความจ าเส่ือม  ไม่วา่จะเป็น
เร่ืองอดีต  หรือปัจจุบนั 

3.  ความเครียด 
  ความหมายของความเครียด 

ซิมบาโด  ( Zimbardo,   1979)  เช่ือวา่อารมณ์เป็นสาเหตุท่ีท าให้บุคคลเกิดภาวะเครียด
ได้มากท่ีสุด  เม่ือบุคคลเผชิญปัญหาท้าทาย  เช่นการสูญเสีย  การถูกคุกคาม   ถูกท าร้าย  หรือ
เจบ็ป่วย  ไม่วา่จะเป็นทางใดทางหน่ึง  ส่ิงท่ีบุคคลกระท าเพื่อควบคุมสถานการณ์นั้นๆ  คือการเผชิญ
ความเครียด  ( Lazarus,   1976)  พฤติกรรมท่ีจะเผชิญภาวะเครียด  เป็นกระบวนการท่ีบุคคลพยายาม
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ท่ีจะท าให้ภาวะเครียดลดลง  หรือขจัดภาวะเครียดและความวิตกกังวลท่ีเกิดข้ึนออกไปซ่ึง
กระบวนการน้ีประกอบดว้ย พฤติกรรมภายในและภายนอก  ซ่ึงบุคคลกระท าหลงัจากท่ีไดพ้ยายาม
ใชก้ลไกการป้องกนัตวัแลว้  แต่ไม่สามารถก าจดัได ้

 สรุปได้ว่า  ความเครียดคือ ภาวะท่ีบุคคลรู้สึกขัดแยง้หรือถูกคุกคามเ กินกว่า
ความสามารถของตนท่ีจะจดัการหรือทนทานได้   ภาวะท่ีมารบกวนน้ีมีได้ทั้ งด้านร่างกายและ
อารมณ์ 

ขั้นตอนในการเผชิญความเครียด 
             ฟรีดแมน (Friedman, 1981)  ได้แบ่งพฤติกรรมของบุคคลในการเผชิญภาวะ
ความเครียดได ้ 3  ขั้นตอนดงัน้ี 
 1)  ระยะก่อนเกิดภาวะเครียด ( Acute  Stress  Period ) เป็นระยะท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ี
บุคคลจะเผชิญภาวะเครียด  บุคคลต่ืนตัวรับรู้เหตุการณ์ท่ีจะเป็นต้นเหตุของภาวะเครียด  
เกิดปฏิกิริยาของภาวะจิตใจขาด ความสมดุล  ซ่ึงเป็นระยะบุคคลมีทุกขมี์ความกงัวลต่อความเครียด
ท่ีเผชิยอยู ่  ระยะน้ีมีการเปล่ียนแปลงทางสรีระคือ  อินทรียจ์ะมีปฏิกิริยาสนองตอบส่ิงท่ีท าให้เกิด
ความเครียด  ไม่ว่าจะเป็นส่ิงกระตุน้ทางกาย  เช่น  ได้อาหารไม่เพียงพอ  นอนไม่หลบั  เกิดการ
เจ็บป่วย  หรือร่างกายไดรั้บอนัตราย  หรือส่ิงกระตุน้ทางจิตใจได้แก่การขาดความรัก   หรือขาด
ความมัน่คง  หากบุคคลไม่สามารถควบคุมความเครียดได ้  หรือแกปั้ญหาไม่ได ้ บุคคลจะผิดหวงั  
ไม่สามารถปรับความสมดุลใหก้บัตนเอง 

ในระยะน้ีหาก  ครอบครัวหรือบุคคลคือ  สามารถมองเห็นตน้เหตุของภาวะเครียด 
และให้ความช่วยเหลือแนะน าวิธีเผชิญปัญหา  หรือบรรเทาความเครียดให้ลดลงได ้ ก็จะช่วยให้ผู ้
นั้นเผชิญภาวะเครียดไดดี้  และปรับตวัเขา้สู้สภาวะปกติไดง่้ายเขา้  (สุภา. มาลากุ  ณ  อยธุยา, 2527) 

2)  ระยะทีเ่ผชิญภาวะเครียด  (Actual  Stress  Period)  เป็นระยะท่ีบุคคลเผชิญภาวะ
เครียดระยะน้ีร่างกายจะสร้างปฏิกิริยาต่อตา้นต่อท่ีท าให้เกิดความเครียด  เช่น เพิ่มการหลัง่สารจาก
ต่อมใตส้มองส่วนหนา้และต่อมหมวกไตส่วนนอก  ตลอดจนการใชก้ลไกการป้องกนัเพื่อเผชิญกบั
ปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

3)  ระยะหลงัภาวะเครียด  (Post  Stress  Period )  ถา้บุคคลสามารถใชก้ลไกทางจิตท่ี
เหมาะสม  มีองคป์ระกอบสนบัสนุนท่ีช่วยให้ปรับตวัได ้ ความตึงเครียดท่ีมีอยูจ่ะหายไป  บุคคลก็
จะกลบัเขา้สู่สภาวะสมดุลตามปกติ  แต่หากพฤติกรรมเผชิญภาวะเครียดและกลไกการป้องกนัตวัท่ี
ใช้ไม่ประสบผลส าเร็จ  ภาวะวิกฤตก็จะเกิดข้ึน  เป็นภาวะท่ีบุคคลประสบกบัเหตุการณ์ท่ีคุกคาม
จุดมุ่งหมายของชีวิต  หรือเป็นอนัตรายต่อความตอ้งการพื้นฐาน  หรือความมัน่คงปลอดภยัของ
บุคคล  ซ่ึงไม่สามารถเอาชนะได ้ ท าให้รู้สึกกงัวลหมดหวงัและเสียสมดุล  เกิดความผิดปกติข้ึนทั้ง
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ร่างกายและจิตใจ  ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึน  จะคงอยูป่ระมาณ  4-6 สัปดาห์แลว้จะหายไปเอง  ภาวะวิกฤตใน
กระบวนการพฒันา  ไดแ้ก่  ความเจ็บไข ้ การหย่าร้าง   การเขา้โรงพยาบาล  การเป็นโรคร้ายแรง  
การสูญเสียหนา้ท่ีการงาน  การถูกฟ้องลม้ละลาย  เป็นตน้ 

เม่ือเกิดความเครียดหรือภาวะวิกฤตข้ึนแลว้  ผลหรือการสนองตอบต่อความเครียดมี
มากมายทั้งทางดา้นร่างกาย  อารมณ์  ความคิด  และพฤติกรรม  พอสรุปไดด้งัน้ี 

1.  การเปลี่ยนแปลงในการท างานของร่างกาย เม่ือบุคคลมีความเครียดเกิดข้ึนก็จะมี
การเปล่ียนแปลงทางสรีระร่างกาย  ท่ีส าคญัและตรวจพบง่ายๆ  คือความดนัโลหิตจะสูงกว่าปกติ  
นอกจากน้ียงัพบว่าน ้ าตาล  สารเลคเตต  และไขมนัในเลือดจะสูงด้วย  อารมณ์เครียดท่ีสะสมไว้
นานๆ โดยไม่แกไ้ขอาจก่อใหเ้กิดโรคทางกายไดห้ลายระบบดงัน้ี 

1.1) ระบบผวิหนงั  เช่นผืน่คนั  เป็นลมพิษ  ผวิหนงัอกัเสบ  เหง่ือออกมากกวา่ปกติ 
1.2)  ระบบกลา้มเน้ือและโครงกระดูก  เช่น ปวดหลงั  ปวดเอว  ปวดกลา้มเน้ือ  

เน่ืองจากความเครียด  เป็นตน้ 
1.3)  ระบบหายใจ  หอบ  หืด  กลุ่มอาการหายใจเร็วและลึกกวา่ธรรมดา  เป็นตน้ 
1.4)  ระบบหวัใจและหลอดเลือด  ความดนัโลหิตสูง   เส้นเลือดหดเกร็ง  โรคหวัใจ

ปวดหวัขา้งเดียว  เป็นตน้ 
1.5)  ระบบกระเพาะและล าไส้   กระเพาะอาหาร  ล าไส้ใหญ่เป็นแผลและอกัเสบ  

ล าไส้ใหญ่เคล่ือนไหวมากกวา่ปกติ  แน่นอึดอดัในทอ้ง  เป็นตน้ 
1.6)  ระบบอวยัวะเพศและปัสสาสะ  อวยัวะเพศไม่แข็งตวั  ปวดประจ าเดือน การ

ถ่ายปัสสาวะแปรปรวน  เป็นตน้ 
1.7)  ระบบต่อมไร้ท่อ  โรคไทรอยดเ์ป็นพิษ  เบาหวาน  เป็นตน้ 
       นอกจากน้ีความเครียดยงัมีผลให้ระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายลดลง  ซ่ึงท าให้

เจบ็ป่วยไดง่้าย (Bieliauskas ,  1982) 
2.  การเปลีย่นแปลงทางด้านอารมณ์  ความคิด  และ จิตใจ  ความเครียดทางดา้นจิตใจ

เป็นสาเหตุส าคญั  ท่ีท าให้ร่างกายและจิตใจเส่ือมสภาพลงอยา่งรวดเร็ว  และมีผลเสียต่อสุขภาพทั้ง
ร่างกายและจิตใจ อารมณ์จะเปล่ียนแปลงไป  เช่น  กลวั  วิตกกงัวล  หงุดหงิด  โกรธ  ซึมเศร้า  รู้สึก
ผดิ ฯลฯ  

2.1) ความกลวั (Fear) เป็นลกัษณะปกติท่ีเกิดกบัทุกคนท่ีมีความเครียดความกงัวล  
และในภาวะวิกฤตทางอารมณ์  การแสดงออกของความกลัว  อาจจะพูดมาตรงๆ ว่ากลวั  หรือ
แสดงออกโดยการหลบหลีกส่ิงท่ีกลวั  เช่น เป็นลม  คล่ืนไส้  อาเจียน  ทอ้งเดิน  เป็นตน้ 
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2.2)  ความวิตกกงัวล (Anxiety) ความวิตกกงัวลต่างจากความกลวัตรงท่ีไม่ทราบ
สาเหตุท่ีแน่ชดั  ผูท่ี้วติกกงัวลในระดบัสูงจะรู้สึกมวนทอ้ง  ปากแห้ง  กระสับกระส่าย  หวัใจเตน้เร็ว
และแรง  เป็นตน้  

2.3)  ความซึมเศร้า (Depression) พฤติกรรมซึมเศร้าท่ีไม่รุ่นแรง แสดงออกโดยมี
อารมณ์อ่อนไหว สะเทือนใจง่าย ร้องไห้ง่าย มองส่ิงรอบขา้งในแง่ร้าย ถา้ซึมเศร้ามากจะแสดงออก
ในรูปความหมดอาลยัในชีวติ แยกตวัจากสังคม นอนไม่หลบั บางคนรู้สึกวา่ตนเองผิดตอ้งไดรั้บการ
ลงโทษ 

2.4) ความโกรธ (Anger)  เป็นพฤติกรรมท่ีไม่สมเหตุสมผล ความโกรธในระยะไม่
รุนแรง อาจแสดงออกในรูปของการไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของใคร ความโกรธในระดบัรุ่นแรง
จะมองเห็นวา่ทุกคนเป็นศตัรู ความโกรธแสดงออกไดห้ลายอยา่ง เช่น ความกา้วร้าว การปฏิเสธการ
ท าตรงขา้มกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริง เงียบ ถอยหนี เจบ็ป่วยทางกาย เช่ือกนัวา่ความโกรธเป็นส่วนหน่ึง
ของความวติกวงักล 

2.5)  ความสับสน (Confusion) เป็นภาวะท่ีบุคคลสับสนวุน่วาย จ าอะไรไม่ได ้
2.6) การแยกตวั   (Withdraw) เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากความรู้สึกหมดความสนใจ

ต่อบุคคลและสภาพแวดลอ้ม 
2.7)  ความคลุม้คลัง่ (Mania) ภาวะคลุม้คลัง่ในระดบัท่ีเป็นอนัตรายจะสับสนกระ

ส่ายอยูไ่ม่ติด ไม่สามารถตดัสินใจท าอะไรได ้ไม่สามารถท าอะไรได ้ไม่สามารถมีกิจกรรมใดๆการ
ตอบสนองทางอารมณ์ท่ีบุลคลมีต่อความเครียดหรือวิกฤตการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ถา้เป็นไปอยา่งไม่
เหมาะสมก็จะยบัย ั้งหรือท าให้พฒันาการต่างๆ ของเขาเบ่ียงแบนไป ท าให้สุขภาพจิตและวุฒิภาวะ
ของบุคคลไม่สมบูรณ์ได ้(Murphy 1969) 

3 ) การเปลีย่นแปลงทางด้านพฤติกรรม มีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงแบนไปจากมาตรฐานของ
สังคม บุคคลท่ีมีความเครียดนานๆ อาจมีพฤติกรรมท่ีผิดไปจากปกติ ปรากฏให้เห็นได้จากการ
กระท า เช่น กระสับกระส่ายนัง่ไม่ติดมีการเล่ือนไหวเพิ่มข้ึน ท่าทางต่ืนเตน้ ตกใจง่าย ไม่มีสมาธิ ข้ี
หลงข้ีลืม นอนไม่หลบั สูบบุหร่ีจดั ติดสุรายาเสพติด หรือตอ้งโทษคุมขงั 

 4) การเปลีย่นแปลงทางด้านการรับรู้   การรับรู้ การตดัสินใจ และการเรียนรู้จะเสียไป 
ท าให้ความเช่ือมัน่ในตนเองลดลง ซ่ึงจะน าไปสู่ความรู้สึกช่วยตวัเองไม่ได้ และจะรู้สึกส้ินหวงั 
ความซึมเศร้าอยา่งรุ่นแรงอาจเป็นเหตุให้บางคนฆ่าตวัตาย หรือตอ้งเข่ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความรุ่นแรงของความเครียดและความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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  5 ) การเปลีย่นแปลงทางด้านสมรรถภาพในการด าเนินชีวิต ท  าให้หยอ่นสมรรถภาพ
ในการด าเนินชีวิต เช่นการเรียนการท างานดอ้ยประสิทธิภาพ ผลผลิตลดลง ไม่สามารถปรับตวัเอง
ใหเ้ขา้กบัคนอ่ืนไดไ้ม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและด าเนินชีวิตไดต้ามปกติ (ชินโอสถ หสับ าเรอ, 2531) 

 
ผลกระทบต่อความเครียด 
เม่ือบุคลเกิดความเครียดข้ึนแลว้ จะท าให้มีการเล่ียนแปลงท่ีส าคญัทั้งร่างกายและการ

แสดงออกทางพฤตกรรมดงัน้ี 
1)  ความเครียดในระดบัเล็กนอ้ย จะท าใหบุ้คคลเพิ่มการท างานในระดบัสูงยิง่ข้ึน ผลก็ 

คือบุคลประสบผลส าเร็จ 
2)  ความเครียดในระดบัปานกลาง จะท าใหเ้กิดพฤติกรรมซ ้ าๆ เช่น การกินมากกว ่

ปกติ นอนไม่หลบั ติดเหลา้  ติดยา 
3)  ความเครียดระดบัรุ่นแรง จ าท าใหเ้กิดพฤติกรรมกา้วร้าว หรือซึมเศร้า ไม่รับรู้ 

ความเป็นจริง ไม่สามารถควบคุมตนเองได ้ 
4)  ความเครียดเร้ือรัง ติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานๆ ก็จะท าใหเ้กิดโรคทางกายได ้

หลายอยา่งเช่น โรคหวัใจ โรคกระเพาะ แก่เร็ว และ อายสุั้น (สุจริต  สุวรรณชีพ  2531) 
จากขั้นตอนการเกิดและผลภาวะเครียดท่ีมีต่อร่างกายและจิตใจของบุคลจะเห็นไดว้า่เร่ือง

ของสุขภาพจิตเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีจะตอ้งคงสภาพความเป็นผูมี้สุขภาพจิตสมบูรณ์ไว ้
         แต่บุคคลมีวิธีการแบบแผนท่ีจะเผชิญภาวะเครียดแตกต่างกนัไป วิธีการท่ีบุคคลเผชิญ
ภาวะเครียดหรือมีหลายวิธี เช่น ปฏิเสธ ถอยหนี หรือยอมรับและต่อสู้เพื่อควบคุมเหตุการณ์ 
(Menaham, 1982) พฤติกรรมของแต่ละคนในการเผชิญภาวะเครียด จะแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
องคป์ระกอบต่อไปน้ี 

1)  สุขภาพ ก าลงั และขวญั  บุคคลท่ีมีสุขภาพอ่อนแอ มีความเจ็บป่วยและภาวะจิตใจสลดหด
หู่ มกัมีความยากล าบากในการเผชิญภาวะเครียดมากกวา่บุคคลท่ีมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและมองโลก
ในแง่ดี 

2)  ทกัษะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ จะแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล และลกัษณะของ
ปัญหาวา่อยูใ่นรูปธรรมหรือนามธรรม 

3)  การสนับสนุนช่วยเหลือสังคม ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองก าหนดความสารถในการเผชิญภาวะ
เครียดเช่นระยะก่อนเกิดภาวะเครียด ถา้บุคคลเขา้ใจให้ความช่วยเหลือก็จะมีผลให้เขาปรับตวัไดง่้าย
เขา้ หรือในภาวะท่ีบุคคลประสบภาวะวิกฤต เช่น ไฟไหมบ้า้น เกิดอุทกภยั เขาไม่อยูใ่นสภาพท่ีจะ
ช่วยตวัเองไดทุ้กฝ่ายควรถือวา่เป็นความจ าเป็นเร่งด่วนในการใหค้วามช่วยเหลือ เป็นตน้ 
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4)  แหล่งประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ จะเป็นเคร่ืองมือและส่ิงพึ่งพิงท่ีจะช่วยให้บุคคล
สามารถเผชิญภาวะเครียดท่ีเกิดข้ึนมากนอ้ยต่างกนั 

5)  ความเช่ือและความรู้สึกนึกคิดของบุคคล จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการเผชิญภาวะ
เครียด หรือเอาชนะต่อส่ิงคุกคามท่ีเกิดข้ึนแตกต่างกนั เช่น คนท่ีเห็นคุณค่าในตนจะมีความตั้งใจและ
เผชิญอุปสรรคไดดี้กวา่ เพราะคนท่ีไม่เห็นคุณค่าในตน จะเกิดความคิดท่ีจะไปจ ากดัพฤติกรรม และ
ท าใหไ้ม่ใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ท่ี 

6)  บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล เช่นผูท่ี้รู้จกัควบคุมอารมณ์ของตนเอง มัน่ใจในตนเอง
กลา้ไดก้ลา้เสีย รู้จกัมองการณ์ไกล ยดืหยุน่ได ้มีอารมณ์ขนั จะมีความเครียดไม่มาก 

วธีิผ่อนคลายความเครียด 
 แต่ละคนยอ่มประสบความเครียด และความไม่สมหวงัในชีวิต  ฉะนั้นจึงควรหาวิธีให้มี

ความเครียดนอ้ยท่ีสุด  เพื่อจะไดมี้ชีวิตท่ีเป็นประโยชน์และสุขสบาย ส าหรับวิธีต่างๆ ท่ีอาจใชผ้อ่น
คลายความเครียด  เป็นท่ียอมรับไวห้ลายวธีิดงัน้ี 

1)  การนอนหลบั  วธีิธรรมดาท่ีสุดในการบรรเทาความเครียดก็คือ  การนอนหลบั  แต่ทุก
คนคงจะเห็นวา่  ผูท่ี้มีความเครียดนอนหลบัไดย้าก  และยิง่เราใหน้อนหลบัก็ยิง่มีความเครียดเพิ่มข้ึน  
แต่ถา้เราเขา้นอนโดยคิดวา่จะพกัผอ่นร่างกายและจิตใจ  แมเ้รานอนไม่หลบัเราก็จะไดพ้กัผอ่น  เราก็
คงจะนอนหลบัไดง่้ายยิง่ข้ึน 

2)  การออกก าลังกาย  ผลจากการส ารวจพบว่า  บุคคลท่ีออกก าลงักายเป็นประจ า  
สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัความเครียดและฟ้ืนตวัจากสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความเครียดไดดี้กวา่ผูท่ี้
ไม่ออกก าลงักาย  และผูท่ี้ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ  จะสามารถรักษาความสมดุลทางอารมณ์ได้
ดีกวา่ผูท่ี้ไม่ไดอ้อกก าลงักาย  นอกจากน้ีการร่วมสนุกกบัคนอ่ืนก็เป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีท าให้ความเครียด
ของเขาผอ่นคลายลงได ้

3)  การรับประทานอาหารที่ได้สัดส่วน  จากการวิจัยพบกว่าเกือบร้อยละ 50 ของ
ความเครียด  จะเกิดข้ึนในระยะทอ้งว่าง  ในตอนเช้าเป็นเวลาท่ีน ้ าตาลในโลหิตมีระดบัต ่าสุด  ซ่ึง
มกัจะท าใหเ้ราหดหู่ไม่สบายใจ  จากความจริงขอ้น้ีแสดงวา่  เราสามารถจะลดความขดัแยง้กบัผูอ่ื้น
ได ้ โดยพยายามไม่จดัการปัญหายุง่ยากกบัใคร  ตอนใกลเ้วลารับประทานอาหารนอกจากน้ียงัมีขอ้
พิสูจน์อีกวา่  ถา้เรารับประทานอาหารใหไ้ดส้ัดส่วนสมดุล จะ ท าใหเ้รามีสติ  มีอารมณ์สงบไดดี้กวา่
การรับประทานอาหารท่ีมีโปรตีนสูงมากเกินไป 

4)  การหลีกเลี่ยงความรีบร้อน ความรีบร้อนมิใช่ท าให้เราเหน่ือยเร็ว  แต่ยงัตดัท่อน
โอกาสท่ีเราจะหาทางตอบสนองอยา่งเหมาะสมให้นอ้ยลง  ความรีบร้อนท าให้เราจดจ าอะไรไม่ได้
และท าให้ความมีเหตุผลลดน้อยลง  อนัท าให้เกิดความกงัวล  เครียดมากข้ึนและลดประสิทธิภาพ
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ของเราให้น้อยลงจนรู้สึกว่าตนมีความสามารถไม่เพียงพอท าให้ขุ่นขอ้งและโมโห  ซ่ึงถ้าหากเรา
ยงัคงประพฤติตวัรีบร้อนเช่นน้ีแจกลายเป็นโรคหวัใจและความดนัโลหิตสูง  ฉะนั้นจึงควรมีการวาง
แผนการท างานเพื่อหลีกเล่ียงความรีบร้อนเหล่าน้ีเสีย 

5)  การใช้เวลาอย่างฉลาด  การก าหนดส าหรับเวลาท าอะไรๆ  ไวม้ากเกินไปจะท าให้เรา
เกิดความเครียดไดง่้าย  เราจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามหลกัสุขภาพในเร่ืองการพกัผ่อน การหลบันอน  
การรับประทานอาหารและการออกก าลงักายการท่ีเราตอ้งเร่งรีบหรือท างานอยา่งใดให้เสร็จแลว้ก็
จบังานอ่ืนต่อ  โดยมีความรู้สึกวา่ตอ้งท างานแข่งกบัเวลาไม่มีเวลาท่ีจะสนุกสนานร่ืนเริง  ท าให้รู้สึก
วา่ถูกบีบคั้นตลอดเวลา  อนัจะมีผลให้เกิดความไม่สมหวงัยิ่งข้ึนไดบุ้คคลท่ีรับภาระหนา้ท่ีการงาน
มากเกินไป  ย่อมไม่สามารถผ่อนคลายความตึงเครียดได้  ฉะนั้นจึงตอ้งมีการวางแผนท างานให้
พอเหมาะเพื่อหลีกเล่ียงความเครียด 

6)  การท าตนให้เป็นทีป่รารถนา  มีคนจ านวนไม่นอ้ยท่ีรู้สึกวา่  ไม่มีผูใ้ดตอ้งการเขา  แลว้
เขาก็สะสมความเครียดเหล่านั้นไวเ้พิ่มมากข้ึน  เพราะไม่รู้จักวิธีเอาชนะความรู้สึกดังกล่าว 
ความเครียดท่ีเกิดจากความรู้สึกเช่นนั้นสามารถเปล่ียนแปลงได้ไม่ยาก โดยการท าตนให้เป็นท่ี
ปรารถนา เช่น มีเจตคติท่ีดี  เห็นคุณค่าและความส าคญัของมนุษย ์ พูดจาไพเราะอ่อนหวาน  มีความ
ประพฤติดี  ลดความเห็นแก่ตวั  สร้างนิสัยสนุกสนาน  ร่าเริง  รู้จกัปรับปรุงบุคลิกภาพ  สร้างเสริม
ความรู้ความสามารถใหเ้ป็นท่ียอมรับของผูอ่ื้นและรักษาสัมพนัธภาพอนัดีกบัผูอ่ื้น  เป็นตน้ 

7)  การหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์อื่น  วิธีการลดความเครียดอีกวิธีหน่ึงก็คือ เราตอ้ง
หลีกเล่ียงการติเตียนผูอ่ื้น  คนท่ีหวงัอะไรจากคนอ่ืนมากเกินไปยอ่มจะประสบความไม่สมหวงัอยู่
เสมอ  และการท่ีเราคิดถึงความบกพร่อง  หรือความไม่สามารถของคนอ่ืนก็ยอ่มจะท าให้เราเครียด
มากข้ึน  คนท่ีถูกเราวิพากษว์ิจารณ์ก็ย่อมจะไม่พอใจ  เขาอาจจะกล่าวยอ้นให้กบัเราอยา่งสาสมหือ
ไม่ก็กล่าวป้องกนัตวั  ก็เป็นการเพิ่มความเครียดให้เราเพิ่มข้ึน     ดงันั้นจึงเป็นการดีท่ีเราจะตอ้งยอม
แพเ้สียบา้ง  โดยปล่อยให้คนอ่ืนเขาชนะบาง  หรือยอมให้เบ่ียงเบนออกไปจากทางท่ีถูกสักเล็กนอ้ย
เพื่อจะไดไ้ม่เกิดการต่อสู้กนัอนัจะน ามาซ่ึงความเครียด 

8)  การเป็นผู้มีศรัทธาในศาสนาใดศาสนาหน่ึง การปฏิบติัตามค าสอนของศาสนา  จะช่วย
ผอ่นคลายความทุกข์และสร้างสุขภาพจิตท่ีดีได ้ ในทางพุทธศาสนา  วิธีการแกไ้ขความเครียดวิธี
หน่ึงคือ  การฝึกสมาธิ  ในปัจจุบนัไดมี้การวิจยักนัมากในต่างประเทศเก่ียวกบัผลของสมาธิท่ีมีต่อ
ระบบร่างกาย  เท่าท่ีพบตรงกนัคือ  สมาธิท่ีเกิดจากการฝึกฝนมาดีแลว้  จะท าใหค้วามดนัโลหิตต ่าลง  
อตัราการเตน้ของหัวใจ (ชีพจร)และอตัราการหายใจก็ลดต ่าลงดว้ยนอกจากน้ีแลว้ยงัพบว่าน ้ าตาล  
สารเลคเตตและไขมนัในเลือดก็ลดต ่าลงไปจากผลของสมาธิอีกดว้ย  จะเห็นไดว้า่การเปล่ียนแปลง
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ทางสรีระท่ีเกิดข้ึนนั้น  จะสวนทางกบั การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นผลมาจากความเครียด (ชินโอสถ  หสั
บ าเรอ, 2531) 

วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดมีอารมณ์เครียด   กรมการแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข (2525)  ได้
เสนอวธีิปฏิบติัเม่ือเกิดมีอารมณ์เครียดดงัน้ี 
 1)  จงพดูออกมา  อยา่เก็บไว ้ จงพดูกนัคนท่ีเราเช่ือใจได ้เช่น สามี ภรรยา พอ่แม่ เพื่อน 
หมอประจ าครอบครัว ครู   เพราะการพูดออกมาเป็นการระบายความเครียดไดดี้ท่ีสุด  และอาจพบ
ทางแกปัญหาดว้ยตวัของท่านเอง   การใหพ้บกบัความจริงและให้ทุกคนมีโอกาสพูดออกมาโดยเสรี
จะสามารถสร้างสุขภาพจิตท่ีดีใหเ้กิดข้ึนได ้

 แต่ถา้บุคคลขาดเพื่อน  เขาจะมีทุกข ์ เพราะไม่มีคนรับฟัง  ไม่มีท่ีระบาย  ไม่มีใครยินดี
ยินร้ายดว้ยในชีวิต  คลิฟฟอร์ด  เบียร์ส  พูดถึงประสบการณ์ตรงของเขาวา่  ส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการนั้น
คือเพื่อน 

2)  หนีไปชั่วขณะ  บางคร้ังต้องใช้วิธีหนีปัญหาต่างๆ ชั่วคราว อาจใช้เวลาไปชม
ภาพยนตร์  อ่านหนงัสือ  เล่นกีฬา หรือไปทศันาจร การจมอยู่กบัความทุกข์ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแต่
เป็นการลงโทษตนเองการหนีไปชัว่ขณะจะท าให้อารมณ์และสติปัญญาดีข้ึน  พร้อมท่ีจะกลบัมา
เผชิญหนา้กบัความยุง่อยากใจต่อไปไดเ้ป็นอยา่งดี 

3)  หาทางออกเม่ือโกรธ  ถา้ท่านเป็นคนโกรธง่าย   เม่ือรู้สึกโกรธจงเก็บความรู้สึกน้ีไว้
ก่อน  อยา่ท าอะไรไปแลว้มาเสียใจภายหลงั  ในระหว่างนั้นท่านอาจจะท าอะไรก็ไดท่ี้ตอ้งใชก้ าลงั
กาย  เช่น ท าสวน  เล่นเทนนิส   หรือไปเดินเล่น  การปฏิบติัเช่นน้ีจะท าให้ท่านไดเ้ตรียมตวัดีข้ึน
และมีเวลาแกไ้ขปัญหาของท่านอยา่งฉลาด 

4)  พิจารณาตนเองตามความเป็นจริง  ถ้าท่านพบว่าท่านเป็นคนหัวด้ือและมกัมีเร่ือง
ขดัแยง้กบัผูอ่ื้นเสมอๆ จ าไวว้า่นัน่เป็นวถีิทางของเด็ก ท่านตอ้งคน้หาความจริงวา่เร่ืองขดัแยง้นั้นถูก
หรือผดิ   บางคร้ังท่านอาจเป็นฝ่ายผดิก็ได ้

     การประนีประนอมโดยท่ีทั้งสองฝ่ายต่างหนัหนา้เขา้หากนั  ความตึงเครียดก็จะคลาย
ลงและเป็นวถีิทางท่ีผูใ้หญ่กระท ากนั 

5)  ท  าประโยชน์ใหผู้อ่ื้น ถา้ท่านรู้สึกวา่ท่านมีเร่ืองกลุม้ใจอยูต่ลอดเวลา ลองท างานให้คน
อ่ืนท่านจะรู้สึกวา่ตวัเองมีค่าข้ึนท่ีไดท้  าประโยชน์ต่อคนอ่ืน 

6)  ท างานทีละอย่าง ถา้งานท่ีท่านท ามีมากจนท าให้ท่านเกิดความเครียด  ไม่รู้จะท าส่ิง
ไหนก่อน  จ าไวว้า่จงท าส่ิงท่ีส าคญัและด่วนท่ีสุด   หลงัจากนั้นการท างานช้ินอ่ืนก็จะง่ายข้ึน  
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7)  หลีกเล่ียงความเป็นคนเก่ง  บางคนมีความวิตกกงัวลเพราะคิดวา่ไม่ไดรั้บความส าเร็จ
เท่าท่ีควรจะได ้ ทั้งๆท่ีไดพ้ยายามอยา่งดีแลว้ จงตดัสินใจท าในส่ิงท่ีท่านสามารถท าไดดี้ท่ีสุด  อย่า
เอาตวัของท่านไปผกูพนักบังานหลายๆอยา่ง  จงเลือกเพียงอยา่งเดียว 

8)  เขา้ใจท่ีจะติชม  บางคร้ังเราหวงัในตวัสามีภรรยาหรือลูกมากเกินไป  อยากจะให้เป็น
หรือท าอะไรอยา่งท่ีเราเป็น  เราจะรู้สึกผิดหวงั  ทอ้แทเ้ม่ือไม่ไดด้งัท่ีคิดหวงัไว ้ ให้จ  าไวว้า่ทุกคนมี
ความแตกต่างกนัทั้งร่างกายและจิตใจ  คนท่ีรู้สึกผิดหวงั  ต ่าตอ้ยจากการกระท าของคนใกลเ้คียง  
คือคนท่ีมีความรู้สึกต ่าต้อยในตวัเองต่างหาก  ฉะนั้นแทนท่ีเราจะวิพากษ์วิจารณ์บุคลิกลกัษณะ
ตลอดจนความประพฤติของเขาเราลองพยายามหาส่วนดีของบุคคลนั้นออกมา  และช่วยส่งเสริมให้
ดียิง่ข้ึนจะดีกวา่ 

9)  หยุดการชิงดีชิงเด่น คนบางคนมกัรู้สึกวา่ตนจะปล่อยส่ิงเล็กๆนอ้ยๆไปไม่ไดจ้ะตอ้ง
ท าใหส้ าเร็จทุกอยา่ง  กลายเป็นการแข่งขนั  และเม่ือพลาด  ความทุกยอมเกิดข้ึน การแข่งขนั 

     เหมือนโรคติดต่อ ลองไม่พยายามท าตวัแข่งขนักบัใครท่านจะรู้สึกวา่ท่านท าอะไรได้
ง่ายเขา้  และคนอ่ืนๆก็จะยติุการต่อสู้กบัท่านจริงๆท าตวัใหพ้ร้อมเสมอเพื่อรับสถานการณ์  หลายคน
เคยมีความรู้สึกวา่ตนหลา้หลงั  ถูกดูแคลนถูกทอดทิ้ง และบ่อยๆท่ีความรู้สึกเช่นน้ีเรามกัคิดเอาเอง
มากกวา่  แทนเม่ือรู้สึกเช่นน้ีกลวัเราจะแยกตวัหรือหลบหนา้หลบตาไปจาเพื่อนฝงู  เรามีวิธีท่ีดีและ
ปฏิบติัไดง่้ายกวา่นั้นคือปรับตวัเสียใหม่ 

10)  จดัท าตารางเพื่อพกัผอ่น  การท างานหนกัขาดการพกัผอ่นหรือมีปัญหาในครอบครัว
จะท าให้มีสุขภาพจิตอ่อนแอ  เพราะนั้นควรจดัให้มีเวลาวา่ง  เพื่อพกัผอ่นหลงัจากท่ีไดต้รากตร ามา
มาก  คนบางคนมีงานมากจนไม่รู้วา่จะหาเวลาพกัตอนไหน ลองหาเวลาจดัช่วงวา่งใหต้วัเอง  หางาน
อดิเรกท าในช่วงระยะเวลานั้น 

11)  ลดความคาดหวงัในบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆลงบา้ง หากจะหวงัก็ควรให้อยู่บน
พื้นฐานของความเป็นจริงและเป็นไปได ้ เพื่อจะไดไ้ม่เครียดและหงุดหงิดจนเกินไปเม่ือผดิหวงั 

12)  พยายามศึกษาท าความเขา้ใจธรรมชาติของแต่ละวยั โดยถือเป็นหนา้ท่ีของคนทุกคน
ท่ีจะพยายามด ารงตนใหเ้ป็นผูมี้สุขภาพจิตดี ดว้ยการเตรียมตวัเตรียมใจไวทุ้กดา้น  

      การมีสุขภาพจิตดีเป็นท่ีพึงปรารถนาของทุกคน  นอ้ยคนนกัท่ีจะมีส่ิงน้ี  แต่ก็สามารถ
ท าได้ถ้าเช่ือในความสามารถของตวัเองและผูอ่ื้น  ตั้ งใจท่ีจะท าตัวให้ดีข้ึนเร่ือยๆเช่ือมั่นท่ีจะ
ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนดว้ยตวัเอง  และขอความช่วยเหลือเม่ือตอ้งการ  เช่ือในเร่ือง
ของจิตใจและคุณค่าทางศีลธรรม  ความรู้ผิดรู้ชอบ  ส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้พน้จากความกดดนัต่างๆ
แทนท่ีจะเป็นฝ่ายพา่ยแพใ้นท่ีสุด 
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3.4) ปัจจัยทีท่ าให้เกดิปัญหาสุขภาพจิต 
สุขภาพจิตของคนเรานั้นมีความแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัการรับรู้ การยอมรับปัญหาและ

ปัจจยัต่างๆ ท่ีเขา้มากระทบ ภาวะสุขภาพจิตของบุคคลจะเป็นเช่นไรข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายๆ ประการ
รวมกนั จากการทบทวนวรรณกรรม มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะสุขภาพจิตของคนพิการหลาย
ประการพอสรุปไดด้งัน้ี 

3.4.1) สถานภาพสมรส เป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีบ่งช้ีถึงการไดรั้บการสนบัสนุนทาง
สังคมและความเก้ือหนุนในกรณีท่ีเกิดการเจ็บป่วยผูท่ี้มีสถานภาพสมรสคู่จะไดรั้บการสนบัสนุน
และช่วยเหลือจากคู่สมรสท าให้รู้สึกอบอุ่น ปลอดภยั มีก าลงัใจ และเกิดความมัน่คงทางอารมณ์ 
ส่วนบุคคลท่ีเป็นโสด หมา้ย หยา่หรือร้าง มกัรู้สึกโดดเด่ียวกวา่ผูท่ี้สมรสแลว้ (Warkeit อา้งใน สม
จิตหนุเจริญกิจ, 2536) การศึกษาพบว่า ผูท่ี้มีสถานภาพสมรสหมา้ย หย่า หรือร้างจะมีปัญหา
สุขภาพจิตสูงกวา่บุคคลท่ีเป็นโสด (ธนา นิลชยัโกวทิย ์และคณะ, 2539) 

3.4.2)  ระบบครอบครัวและเครือญาติ ถือวา่การเจบ็ป่วยของบุคคลในครอบครัวไม่ใช่
เร่ืองเฉพาะตวัของบุคคลนั้นแต่เป็นเร่ืองของครอบครัว ญาติพี่นอ้งและสังคมท่ีมีส่วนช่วยเหลือและ
รับผิดชอบ ซ่ึงมีผลดีในดา้นจิตใจของผูป่้วย ท าให้มีก าลงัใจในการรักษาพยาบาล และลกัษณะของ
ครอบครัว เป็นปัจจยัท่ีบอกถึงปัจจยัสนบัสนุนทางดา้นจิตใจ เน่ืองจากครอบครัวเป็นหน่วยท่ีมีความ
ผกูพนัใกลชิ้ด ให้ความรัก ความเขา้ใจ และมีการตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกตามบทบาท
หนา้ท่ีอยา่งต่อเน่ือง  

3.4.3)  รายไดข้องบุคคล รายไดห้รือฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลเป็นปัจจยัส าคญัต่อ
ภาวะสุขภาพจิตของบุคคล เม่ือบุคคลตอ้งด้ินรนในการด าเนินชีวิต เช่น การประกอบอาชีพเพื่อหา
รายไดใ้นการดูแลตนเองและครอบครัว เพื่อให้เกิดความมัน่คงผาสุกในครอบครัว เม่ือบุคคลหรือ
สมาชิกในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วยข้ึน ไม่วา่จะเป็นการเจ็บป่วยทางกาย หรือการเจ็บป่วยทางจิตก็
ตามยอ่มส่งผลกระทบถึงภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว ท าให้ครอบครัวขาดรายได้ เสียค่าใชจ่้ายใน
การรักษาพยาบาล ท าใหค้รอบครัวตอ้งรับภาระในการดูแล 

3.4.4)  ระดบัการศึกษา การศึกษาจะช่วยพฒันาทศันคติ การปรับตวั ปรับพฤติกรรม
ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างกระตือรือร้น และยงัช่วยพฒันาคุณภาพของคนในดา้น
คุณธรรมจริยธรรม การศึกษาจึงมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต เพราะการศึกษาเป็นวิธีท่ี
มนุษยถ่์ายทอดความรู้ ทศันคติ แบบแผนความประพฤติ และมรดกทางสังคมแก่คนรุ่นหลงั 
การศึกษาเป็นการช่วยพฒันาความคิด ความรู้ ความสามารถเพื่อให้เขา้ใจสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู ่
และสามารถปรับตวัให้เขา้กบัคนอ่ืนๆในสังคมได ้ นอกจากน้ีระดบัการศึกษายงัท าให้บุคคลมี
โอกาสและสามารถท่ีจะแสวงหาแหล่งช่วยเหลือต่างๆ ไดเ้ม่ือเกิดความเครียด  
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3.4.5)  ความพิการทุพพลภาพทั้งร่างกายและสมองท่ีเกิดข้ึนขณะท าคลอดหรือ
ภายหลงัคลอดท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ก่อให้เกิดปมดอ้ย ขาดความมัน่คงทางจิตใจปรับตวั
ไม่ไดซ่ึ้งเป็นผลท าให้สุขภาพจิตเสีย และคนพิการเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีโอกาสทางสังคมนอ้ยกวา่
คนปกติ ไม่วา่จะเป็นโอกาสทางการศึกษา โอกาสทางการท างาน โอกาสการเขา้ถึงบริการทาง
สุขภาพ รวมทั้งความเท่าเทียมกนัในเร่ืองสิทธิมนุษยชนก็เป็นสาเหตุส่วนหน่ึงท่ีท าให้กลุ่มคนพิการ
เส่ียงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตไดม้ากข้ึน (มาโนช หล่อตระกลู และปราโมทย ์สุคนิชย,์ 2548) 

 
การช่วยเหลอืผู้ทีม่ีปัญหาสุขภาพจิต 
 

       อรพรรณ ลือบุญธวชัชยั (2549) ไดก้ล่าวไวว้า่ ปัญหาทางสุขภาพจิตและการเจ็บป่วย
ทางจิตใจเกิดจากหลายสาเหตุและมีปัจจยัหลายประการท่ีน าไปสู่การเจ็บป่วยทางจิต มนุษยไ์ม่
สามารถเลือกชาติก าเนิดเผา่พนัธ์ุ และสภาพแวดลอ้มเก่ียวกบัพื้นฐานของตนได ้ มีบุคคลในสังคม
ตอ้งตกอยู่ในสภาวะเส่ียงต่อปัญหาทางสุขภาพจิตท่ีตอ้งการได้รับการสนับสนุนดูแลหลายกลุ่ม 
ไดแ้ก่ เด็กวยัรุ่น สตรี ผูป่้วยดา้นร่างกายและผูสู้งอาย ุเป็นตน้ การช่วยเหลือบุคคลเหล่าน้ีให้สามารถ
เผชิญสภาพปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน การพฒันาความเขม้แข็งของจิตใจและการปรับตวั ตลอดจนการ
ใหค้  าแนะน า การสอนวธีิการปรับตวั การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต จะช่วยให้ผูท่ี้อยูใ่นภาวะเส่ียง
สามารถพฒันาความเขม้แข็งและสามารถปรับตวัในครอบครัว  ในสังคม ตลอดจนการท างานและ
การด าเนินชีวิตท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์แก่สังคม ถือว่าเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ายิ่ง ซ่ึงการให้การ
ช่วยเหลือผูท่ี้มีปัญหาสุขภาพจิตดงักล่าวมา มีดงัน้ี 

1. การใช้ยาทางจิตเวชศาสตร์มีความส าคญัมากข้ึนเม่ือเทียบกบัสมยัก่อน เน่ืองจาก
ความเขา้ใจในตวัโรคโดยเฉพาะปัจจยัดา้นชีวภาพมีมากข้ึน สามารถสังเคราะห์ยาท่ีออกฤทธ์ิอยา่ง
เฉพาะเจาะจงมากข้ึนและมีฤทธ์ิขา้งเคียงต ่า ยาทางจิตเวชแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ยารักษา
โรคจิต ยาแกซึ้มเศร้า ยาท่ีท าให้อารมณ์คงท่ี (Mood Stabilizers) และยาคลายกงัวล ปัจจุบนัพบวา่
ยากลุ่มหน่ึงอาจไดผ้ลดีในการรักษาโรคอีกกลุ่มหน่ึงดว้ย เช่น ยาแกซึ้มเศร้า รักษาโรคแพนิคได ้
ดงันั้นจึงควรตระหนกัวา่ช่ือกลุ่มยาเป็นการเรียกเพื่อความสะดวกเท่านั้น คุณสมบติัของยาอาจตอ้งดู
เป็นแต่ละชนิดไป (มาโนช หล่อตระกลู และ ปราโมทย ์สุคนิชย,์ 2548) 

2. การบ าบดัรักษาทางดา้นจิตใจ การรักษาดา้นจิตใจเป็นการมุ่งเนน้ในการช่วยเหลือ
และแกไ้ขปัญหาโดยเน้นท่ีความรู้สึกนึกคิดของผูป่้วย มีความหมายครอบคลุมการรักษาหลาย
รูปแบบ เช่น การให้การปรึกษาทางดา้นสุขภาพจิต การท าจิตบ าบดัรายบุคคล จิตบ าบดักลุ่ม 
ครอบครัวบ าบดั เป็นตน้ ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้เป็นการรักษาหรือช่วยเหลือดา้นจิตใจ โดยอาศยัการ
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สนทนาและสัมพนัธภาพในการรักษาระหวา่งผูรั้กษากบัผูป่้วยเป็นการช่วยให้ผูป่้วยสามารถจดัการ
กบัปัญหาต่างๆ ไดดี้ข้ึน ความทุกขท์รมานในจิตใจลดลง ซ่ึงการบ าบดัรักษาทางจิตใจแต่ละรูปแบบ
การรักษาจะมีแนวคิดพื้นฐานและวิธีการแตกต่างกนัไป (มาโนช หล่อตระกูล และ ภาพนัธ์ เจริญ
สวรรค,์ 2548) การบ าบดัรักษาทางดา้นจิตใจ ประกอบดว้ย 

2.1 การให้การปรึกษาทางสุขภาพจิต (Counseling in Mental Health) เป็น
กระบวนการสร้างสัมพนัธภาพระหว่างผูใ้ห้ค  าปรึกษา กบัผูรั้บค าปรึกษา หรืออาจกล่าวว่าเป็น
กระบวนการในการช่วยเหลือผูม้าขอรับค าปรึกษา โดยมีบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปคือ ผูใ้ห้
ค  าปรึกษาเป็นผูใ้ชท้กัษะในการให้ค  าปรึกษา ช่วยให้ผูรั้บค าปรึกษา รู้ เขา้ใจ ยอมรับตนเองและ
ปัญหาของตน ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหา ปรับตวั และพฒันาตนเองไปในทางท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสม ลกัษณะของการให้การปรึกษานั้นจะเนน้ท่ี การช่วยให้ผูท่ี้มีปัญหาหรือผูมี้ความทุกขไ์ด้
ทุเลา หรือผอ่นคลายความทุกขเ์หล่านั้นลง และสามารถด าเนินชีวิตอยา่งฉลาดและมีความสุข (อร
พรรณ ลือบุญธวชัชยั, 2549) 

2.2 จิตบ าบดัรายบุคคล (Individual Psychotherapy) เป็นการรักษาทางจิตชนิดหน่ึง 
ดว้ยการท่ีผูบ้  าบดัรักษาพูดคุยกบัผูป่้วยเป็นรายบุคคล โดยผูบ้  าบดัจะวิเคราะห์สภาพปัญหา หา
สาเหตุของปัญหาและร่วมกนัในการแกไ้ขส่ิงท่ีเป็นปัญหาหรือความทุกข ์ความคบัขอ้งใจของผูป่้วย 
โดยผูบ้  าบดัอาจจะใชท้ฤษฎีหลายทฤษฎี เช่นทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ทฤษฎีกลุ่มมนุษย
นิยม (Humanistic) ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 

2.3 จิตบ าบดักลุ่ม (Group Psychotherapy) เป็นรูปแบบการรักษาทางจิตชนิดหน่ึงท่ี
ผูบ้  าบดัไดน้ าผูป่้วยตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปมารวมกนัและพดูคุยเก่ียวกบัความไม่สบายใจต่างๆ โดยเนน้ท่ี
สัมพนัธภาพระหว่างบุคคลท่ีจะช่วยให้ผูป่้วยเกิดการเรียนรู้ ไวว้างใจ มีการให้และรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น เป็นผลให้เกิดความเขา้ใจในปัญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ยตนเองกลุ่มจิตบ าบดัเป็นการใช้
กระบวนการกลุ่มเพื่อการติดต่อส่ือสาร การมีปฏิสัมพนัธ์กันภายในกลุ่ม เพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของสมาชิกภายในกลุ่ม ในดา้นความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม โดยมีผูน้ ากลุ่มท่ี
ตอ้งไดรั้บการฝึกฝนมาโดยเฉพาะและท าหนา้ท่ีเป็นผูท่ี้ช่วยให้เกิดการมีปฏิสัมพนัธ์กนัภายในกลุ่ม
ซ่ึงสมาชิกกลุ่มจะมีการแลกเปล่ียนและเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั(ชาลินี สุวรรณยศ, 2549) 

2.4 พฤติกรรมบ าบดั (Behavior Therapy) เป็นการบ าบดัทางจิตชนิดหน่ึงท่ีมุ่งเนน้
การควบคุมพฤติกรรม ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีสังเกตได ้โดยใชห้ลกัการเรียนรู้ และผลการทดลอง
ทางจิตวทิยา มาใชก้บัพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา การแกไ้ขพฤติกรรมเนน้การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ี
สังเกตได ้ โดยไม่ค  านึงถึงสาเหตุของพฤติกรรมในอดีต (มาโนช หล่อตระกูล และ ภาพนัธ์ เจริญ
สวรรค,์ 2548) 
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2.5 ครอบครัวบ าบดั (Family Therapy) เป็นรูปแบบหน่ึงของการท าจิตบ าบดั ท่ี
ค  านึงถึงระบบของครอบครัวเป็นส าคญัในการบ าบดั นัน่คือ เป็นการบ าบดัท่ีรวมเอาบุคคลซ่ึงเป็น
ระบบยอ่ยของครอบครัวท่ีมีความผกูพนักนัในฐานะเป็นครอบครัวเขา้มาร่วมดว้ยในการบ าบดั โดย
อยูบ่นหลกัการท่ีวา่บุคคลแต่ละคนมีความสัมพนัธ์กนั มีมุมมองของการรับรู้ปัญหาแตกต่างกนัซ่ึง
จะเป็นตวัสะทอ้นให้เข้าใจปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหว่างสมาชิกในครอบครัว และสมาชิกใน
ครอบครัวตอ้งมีส่วนร่วมในการเปล่ียนแปลงมิไดม้องวา่ปัญหาอยูท่ี่ผูป่้วย หรือคนใดคนหน่ึงเท่านั้น 
(สิริลกัษณ์ วรรธนะพงษ,์ 2549) 

3. การส่งเสริมสุขภาพจิต  การป้องกนัการเจ็บป่วยทางจิตดว้ยการดูแลท่ีเหมาะสมจะ
น าไปสู่ความส าเร็จอย่างสูง การปล่อยให้บุคคลเกิดการเจ็บป่วยทางจิตก่อให้เกิดความสูญเสียท่ี
เร้ือรัง ทั้งการด าเนินชีวติส่วนตวัของผูป่้วยเอง ของครอบครัว และสังคม และเช่ือวา่หากบุคคลกลุ่ม
เส่ียงท่ีได้รับความกระทบกระเทือนไม่ว่าจะเป็นเร่ืองใดก็ตาม ได้รับการดูแลท่ีดีโดยเฉพาะ
ครอบครัวและสังคมซ่ึงเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความส าคญัยิ่ง จะช่วยให้บุคคลเหล่านั้นด าเนินชีวิตได้
อยา่งมีคุณค่าเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อตนเอง ครอบครัว สังคมประเทศชาติ (กรมสุขภาพจิต, 2548)
ทานตะวนั สุรเดชาสกุล (2548) ไดก้ล่าวไวว้า่ การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาพจิตดีนั้น ท าไดโ้ดย
การค านึงถึงปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

3.1.ปัจจยัดา้นบุคคล ประกอบดว้ย ดา้นชีวภาพ เช่น พนัธุกรรม ดา้นจิตใจ เช่น 
บุคลิกภาพ ลกัษณะพื้นอารมณ์ (Temperament) ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น
ความสามารถในการปรับตวั และปัญหาท่ีประสบในชีวติซ่ึงส่งผลต่อจิตใจ 

3.2.ปัจจยัดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย กฎเกณฑ์โครงสร้าง และ
กระบวนการทางสังคม เช่น ความปลอดภยั ช่องวา่งระหวา่งชนชั้น วฒันธรรมทางสังคม และการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม เช่น บทบาทและการด าเนินงานของรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจ การจา้งงาน
ระบบสาธารณูปโภค การใช้สารเสพติด นอกจากนั้น การเปล่ียนแปลงความสงบสุขมัน่คงของ
ประเทศอ่ืนๆ สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในประเทศไทยได ้

4. การป้องกนัปัญหาสุขภาพจิต ไดแ้ก่ 
4.1  การป้องกนัระดบัปฐมภูมิ (Primary Prevention) ไดแ้ก่ การป้องกนัก่อนท่ีเกิด

ปัญหาสุขภาพจิต โดยการก าจดัสาเหตุหรือลดปัจจยัเส่ียงท่ีท าให้เกิดโรคทางจิตเวช หรือเพิ่มปัจจยั
ป้องกนัต่อโรคทางจิตเวช เป็นการป้องกนัการเกิดโรคทางจิตเวช การป้องกนัระดบัปฐมภูมิ จะช่วย
ลดอุบติัการณ์ของโรคจิตเวช ท าใหจ้  านวนผูป่้วยใหม่ลดลง วธีิการป้องกนัมีดงัน้ี 

  4.1.1  เพิ่มความสามารถของคนในการต่อสู้กบัความเครียด วิธีน้ีจะเน้นการ
พฒันาบุคลิกภาพของคน การพฒันาเด็ก ครอบครัว การใหค้วามรู้แก่กลุ่มท่ีมีความเส่ียง เป็นตน้ 
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4.1.2  ลดปัจจยัซ่ึงเป็นความเครียด วิธีน้ีจะให้บริการเพื่อลดปัญหาต่างๆ ตั้งแต่
แม่เร่ิมตั้งครรภ ์จนถึงการคลอด (เพื่อลดการเกิดโรคปัญญาอ่อน และโรคทางสมองในเด็ก หรือโรค
อ่ืนๆท่ีจะมีผลต่อสุขภาพจิต) รวมถึงการพฒันาชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 

4.1.3  ลดการแพร่กระจายของโรคทางจิตเวช ในโรคบางอยา่งมีการถ่ายทอด
ทางพนัธุกรรม หรือถ่ายทอดจากมารดาสู่ลูกได ้การป้องกนัสามารถท าไดโ้ดยการให้ค  าปรึกษาทาง
พนัธุกรรม 

4.2. การป้องกนัระดบัทุติยภูมิ (Secondary Prevention) ไดแ้ก่ การป้องกนัมิให้โรค
ท่ีก าลงัจะเป็น มีการด าเนินเป็นโรคอยา่งยาวนาน โดยการพยายามคน้หาผูท่ี้ก าลงัเร่ิมป่วย และให้
การรักษาอยา่งรวดเร็วทนัท่วงที ท าให้ผูป่้วยหายในระยะเวลาอนัสั้น การป้องกนัระดบัทุติยภูมิจะ
ช่วยลดความชุกของโรคทางจิตเวช และอตัราป่วยของโรคทางจิตเวชในช่วงระยะเวลาหน่ึง
หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีป้องกนัระดบัน้ี ไดแ้ก่ คลินิกจิตเวชชุมชน หน่วยจิตเวชโรงเรียน คลินิกเด็กดี
คลินิกจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน ในโรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลจิตเวชและศูนยสุ์ขวิทยาจิต
เป็นตน้ 

4.3. การป้องกนัระดบัตติยภูมิ (Tertiary Prevention) ไดแ้ก่ การป้องกนัการ
เส่ือมสภาพของผูป่้วยจิตเวช โดยเฉพาะในผูท่ี้ป่วยเร้ือรัง ขาดการเขา้สังคม การป้องกนัระดบัน้ีท า
โดยการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจสังคม เพื่อให้สามารถกลบัไปด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มท่ีท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได ้หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีป้องกนัระดบัน้ี ไดแ้ก่ ศูนยฟ้ื์นฟูต่างๆ ชุมชนบ าบดั นิเวศน์
บ าบดัเป็นตน้ 

ดงันั้นการช่วยเหลือผูท่ี้มีปัญหาดา้นสุขภาพจิตควรเลือกรูปแบบการบ าบดัรักษาให้
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพปัญหาของผูป่้วยเพื่อให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพแก่
ผูป่้วยใหม้ากท่ีสุด 
 
 
การประเมินสุขภาพจิต 
 

การประเมินภาวะสุขภาพจิตของบุคคลนั้นมีวิธีการ หรือเคร่ืองมือมากมายท่ีสามารถ
น ามาประเมินสุขภาพจิตได้ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์ของผูท่ี้จะท าการศึกษา จากการทบทวน
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินสุขภาพจิต พบวา่มีนกัวิชาการหลายท่านท่ีสร้างแบบ
วดัสุขภาพจิต ท่ีบ่งบอกถึงภาวะสุขภาพจิตท่ีดีหรือการมีปัญหาสุขภาพจิต ดงัน้ี 
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1.  แบบสอบถามสุขภาพทัว่ไป (General Health Questionnair : GHQ) ของโกลด์เบิร์ก
(Goldberg, อา้งใน ธนา นิลชยัโกวิทย,์ จกัรกฤษณ์ สุขยิ่ง, และชชัวาล ศิลปกิจ, 2539) เป็น
แบบสอบถามชนิดรายงานตนเองส าหรับคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตของประชากรในชุมชนท่ี
สามารถคดักรองปัญหาส าคญั 2 ประการ คือ การไม่สามารถด าเนินชีวิตในดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งปกติ
สุขตามท่ีควรจะเป็น การมีปัญหาท่ีท าให้เกิดความทุกขใ์จโดยเนน้ถึงปัญหาท่ีผิดไปจากสภาวะปกติ
ของบุคคลต่างๆ เช่น ปัญหาบุคลิกภาพ แบบวดัน้ีจะครอบคลุมปัญหาใหญ่ๆ 4 ดา้น คือ อาการทาง
กาย อาการวิตกกงัวลและการนอนไม่หลบั ความบกพร่องทางสังคม และอาการซึมเศร้าท่ีรุนแรง 
ปัจจุบนั GHQ มีทั้งหมด 5 ฉบบั ไดแ้ก่ GHQ-60, GHQ-28, GHQ-20 และ GHQ-12 

2.  ดชันีช้ีวดัสุขภาพจิตคนไทยระดบับุคคล (Mental Health Indicators) เป็นแบบวดั
สุขภาพจิตท่ี นายแพทยอ์ภิชยั มงคล และคณะ (2547)ไดพ้ฒันามาจากนิยามความหมายของ
สุขภาพจิต และองคป์ระกอบของสุขภาพจิต ในมุมมองของผูมี้สุขภาพจิตดี ตามกรอบแนวคิดของ
องคก์ารอนามยัโลก และผูท้รงคุณวุฒิ เป็นแบบวดัสุขภาพจิตท่ีสร้างข้ึนเพื่อประเมินสุขภาพจิตของ
บุคคล เคร่ืองมือน้ีสามารถท่ีจะน ามาใชใ้นการศึกษาภาวะสุขภาพจิตของคนไทยทั้งประเทศ เพื่อจะ
ไดช่้วยคดักรองผูท่ี้มีปัญหาสุขภาพจิตตั้งแต่ระยะเร่ิมแรกได ้ โดยแบบสอบถามน้ีจะครอบคลุมถึง
สุขภาพจิตโดยรวมทั้งดา้นอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม บุคลิกภาพและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นปัจจยั
โดยตรงท่ีมีผลต่อจิตใจ สามารถประเมินไดจ้ากองคป์ระกอบของสุขภาพจิต 4 ดา้น ไดแ้ก่ สภาพ
จิตใจ สมรรถภาพของจิตใจ คุณภาพของจิตใจ และปัจจยัสนบัสนุน  

3.  แบบวดัสุขภาพจิต ในคนไทย (Thai Mental Health Questionnair : TMHQ) พฒันา
โดยสุชีรา ภทัรายตุวรรณ์และคณะในปี พ.ศ. 2542 เป็นแบบสอบถามจ านวน 70 ขอ้ เพื่อใชว้ิเคราะห์
ความผิดปกติทางจิตเวชภายในช่วง 1 เดือนของผูท่ี้จะศึกษาใน 5 กลุ่มอาการ คือ กลุ่มอาการความ
ผดิปกติทางดา้นร่างกายอนัเน่ืองจากปัญหาทางจิตใจ กลุ่มอาการซึมเศร้า กลุ่มอาการวิตกกงัวลกลุ่ม
อาการโรคจิต และกลุ่มอาการการท าหนา้ท่ีทางสังคม  
 
ตัวอย่าง แบบสัมภาษณ์ดัชนีช้ีวดัสุขภาพจิตคนไทยฉบับส้ัน Thai Mental Health Indicator -15  
ค าช้ีแจง กรุณาใส่         ลอ้มรอบตวัเลขในช่องท่ีมีขอ้ความตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุด และขอ

ความร่วมมือตอบค าถามทุกขอ้ 
  ค าถามต่อไปน้ีจะถามถึงประสบการณ์ของท่านในช่วง 1 เดือน ท่ีผ่านมา จนถึง
ปัจจุบนั ให้ท่านส ารวจตวัท่านเองและประเมินเหตุการณ์อาการ ความคิดเห็นและความรู้สึกของ
ท่าน ว่าอยู่ในระดบัใดแลว้ตอบลงในช่องค าตอบท่ีเป็นจริงกบัตวัท่านมากท่ีสุด โดยค าตอบจะมี 4 
ตวัเลือกคือ 
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ไม่เลย หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือ ไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองนั้นๆ 
เลก็น้อย หมายถึง เคยมีเหตุการณ์  อาการ ความรู้สึกในเร่ืองนั้นๆ เพียงเล็กนอ้ยหรือเห็นดว้ย

กบัเร่ืองนั้นๆ เพียงเล็กนอ้ย 
มาก หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเร่ืองนั้นๆ มาก หรือเห็นดว้ยกบัเร่ือง

นั้นๆ มาก 
มากทีสุ่ด  หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเร่ืองนั้นๆ มากท่ีสุด หรือเห็นดว้ยกบั

เร่ืองนั้นมากท่ีสุด 

ข้อ ค าถาม ไม่
เลย 

เลก็ 
น้อย 

มาก มาก
ที่สุด 

1 ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวติ 0 1 2 3 
2 ท่านรู้สึกสบายใจ 0 1 2 3 
3 ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง 0 1 2 3 
4 ท่านรู้สึกเบ่ือหน่ายทอ้แทก้บัการด าเนินชีวติประจ าวนั 3 2 1 0 
5 ท่านรู้สึกผดิหวงัในตวัเอง 3 2 1 0 
6 ท่านรู้สึกวา่ชีวติของท่านมีแต่ความทุกข ์ 3 2 1 0 
7 ท่านสามารถท าใจยอมรับได้ส าหรับปัญหาท่ียากจะแก้ไข(เม่ือมี

ปัญหา) 
0 1 2 3 

8 ท่านมัน่ใจวา่จะสามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้ม่ือมีเหตุการณ์คบัขนัหรือ
ร้ายแรงเกิดข้ึน 

0 1 2 3 

9 ท่านมัน่ใจท่ีจะเผชิญกบัเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนในชีวติ 0 1 2 3 
10 ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเม่ือผูอ่ื้นมีทุกข ์ 0 1 2 3 
11 ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผูอ่ื้นท่ีมีปัญหา 0 1 2 3 
12 ท่านใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูอ่ื่นเม่ือมีโอกาส 0 1 2 3 
13 ท่านรู้สึกมัน่คง ปลอดภยัเม่ืออยูใ่นครอบครัว 0 1 2 3 
14 หากท่านป่วยหนกัท่านเช่ือวา่ครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอยา่งดี 0 1 2 3 
15 สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผกูพนัต่อกนั 0 1 2 3 
รวม     

คะแนนรวม  
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 การแปลผล  เม่ือรวมคะแนนทุกขอ้แลว้น ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ปกติท่ีก าหนดดงัน้ี  (คะแนน
เตม็ 45 คะแนน) 
 35-45 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิตอยูใ่นเกณฑดี์ 
 28-34 คะแนน หมายถึง สุขภาพจิตอยูใ่นเกณฑป์กติ 
 27 คะแนนหรือนอ้ยกวา่ หมายถึง สุขภาพจิตอยูใ่นเกณฑเ์ส่ียง 

ในกรณีท่ีท่านมีคะแนนอยู่ในกลุ่มสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์เส่ียง ท่านอาจช่วยเหลือตนเอง
เบ้ืองตน้ โดยขอรับบริการปรึกษาจากสถานบริการสาธารณสุขใกลบ้า้นของท่านได ้

 
บทสรุป 
 

สุขภาพจิต หมายถึง สภาพจิตใจท่ีเป็นสุข อนัเป็นผลจากการมีความสามารถในการสร้าง
สัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคคลอ่ืน และความสามารถท่ีอยู่ไดห้รือท าส่ิงท่ีสร้างสรรคไ์ดใ้นสภาพสังคม
และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเปล่ียนแปลง เม่ือมีความขดัแยง้เกิดข้ึนในใจบุคคลท่ีมีสุขภาพจิตดี ก็
จะสามารถปรับจิตใจใหเ้กิดความพอใจในผลท่ีไดรั้บ และพร้อมท่ีจะเผชิญปัญหาแทนท่ีจะหลีกหนี
จากปัญหาหรืออุปสรรคนั้นๆ และด ารงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

บุคลิกภาพ หมายถึงสภาวะทุกอยา่ง  ซ่ึงประกอบข้ึนเป็นตวับุคคล  เช่น  สภาวะทางกาย  
อารมณ์  สังคม  ความสนใจ  ความคิด  ความหวงั  ลกัษณะ  ท่าทาง   นิสัย  และความสามารถทาง
ปัญญาตลอดจนความส าเร็จ  นอกจากน้ีบุคลิกภาพยงัหมายถึงสภาวะของบุคคลนั้น  ทั้งในปัจจุบนั
และอนาคตท่ีส าคญัท่ีสุดบุคลิกภาพคลุมถึงวิธีการท่ีบุคคลเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กับบุคคลอ่ืน  การ
ปรับตวัของบุคคลในการเผชิญปัญหาหรือความคบัขอ้งใจท่ีเกิดข้ึนในทุกสถานการณ์ในชีวติ   

ผูท่ี้มีปัญหาทางจิต คือ พฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหน่ึงปกติหรือผิดปกติ จ าเป็นตอ้งมี
หลกัเกณฑ์ เพราะถา้ไม่มีหลกัเกณฑ์คนส่วนใหญ่จะใชต้นเองเป็นเกณฑ์ในการวดั โดยใชท้ศันคติ 
ความเช่ือ และค่านิยมของตนเองเป็นเคร่ืองมือในการตดัสิน ซ่ึงการใชต้นเองเป็นเกณฑ์น้ี ท าให้ไม่
สามารถหาขอ้สรุปได้ เพราะความปกติของคนหน่ึงอาจจะเป็นความผิดปกติของอีกคนหน่ึงได้ ถา้
หากบุคคลทั้งสองมีแนวคิด ทศันคติ ความเช่ือ และค่านิยมต่างกนั การจะตดัสินพฤติกรรมการ
แสดงออกของบุคคลวา่ปกติหรือผดิปกติเป็นเร่ืองส าคญั เพราะมีผลกระทบต่อบุคคลและโอกาสใน
อนาคตของเขา ประกอบไปดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความผิดปกติทางดา้นร่างกายอนัเน่ืองมาจาก
ปัญหาทางจิตใจ (Somatization) ดา้นซึมเศร้า (Depression) ดา้นความวิตกกงัวล (Anxiety) ดา้นโรค
จิต (Psychoticism) ดา้นการท าหนา้ท่ีทางสังคมสังคม (Social Function) 
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ความเครียดคือ ภาวะท่ีบุคคลรู้สึกขดัแยง้หรือถูกคุกคามเกินกวา่ความสามารถของตนท่ีจะ
จดัการหรือทนทานได ้  ภาวะท่ีมารบกวนน้ีมีไดท้ั้งดา้นร่างกายและอารมณ์ 

 
ค าถามท้ายบท 

 
1.  จงบอกความหมายของค าวา่สุขภาพจิต และองคป์ระกอบของสุขภาพจิต 
2.  จงบอกความหมายของค าวา่บุคคลิกภาพ 
3.  จงอธิบายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฒันาการบุคคลิกภาพ 
4.  จิตใจของมนุษย ์มีการท างานก่ีระดบั จงอธิบายโดยอาศยัทฤษฎีจิตวเิคราะห์ 
5.  จงอธิบายล าดบัพฒันาการตามความตอ้งการทางเพศ (Psychosexual Stage) 
6.  จงอธิบายล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษยต์ามทฤษฎีของมาสโลว ์
7.  จงอธิบายลกัษณะของผูท่ี้มีสุขภาพจิตดี และผูท่ี้มีปัญหาสุขภาพจิต 
8.  จงอธิบายความหมายของค าวา่ ความเครียด และวธีิผอ่นคลายความเครียด 
9.  จงอธิบายวธีิการช่วยเหลือผูท่ี้มีปัญหาสุขภาพจิต 
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