การดารงชีวติ อย่ างมีสุขภาวะ (Healthy Living)
GEN 1012

คำนำ

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศึกษาพื้นฐาน วิชา การดารงชี วิตอย่างมีสุขภาวะ (Healthy Living)
นี้ จัดทาโดยคณาจารย์ในสังกัดสานักวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชี ยงราย เป็ นการจัดทา
ครั้งท 2 ซึ่ งปรับปรุ งจากการพิมพ์ครั้งแรกเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น เนื้ อหาถูกแบ่งออกเป็ น 10 บท มี
ความหลากหลาย และครอบคลุ มการดารงชี วิตประจาวันในมิติข องสุ ขภาพ โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อให้
นักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการต่างๆ เบื้องต้นในการดูแลสุ ขภาพของตนเองและบุคคลทเกยวข้อง
ทั้งนี้ นักศึ กษาสามารถศึกษารายละเอียดของแต่ละเรองเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถค้นคว้าจาก
เวบไซด์ทเกยวข้องกับสุ ขภาพทมีอยูม่ ากมาย
คณะผูจ้ ดั ทาหวังว่าคงเป็ นประโยชน์ต่อผูศ้ ึกษาและผูอ้ ่านตามสมควร หากท่านมีขอ้ เสนอแนะใดๆ
เพื่อการปรับปรุ ง คณะผูจ้ ดั ทายินดีรับฟังและขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

คณะผูจ้ ดั ทา
พฤษภาคม 2558

i

รายละเอียดของของรายวิชา(มคอ.3)

รายวิชา การดารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ
ผูส้ อน คณาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สานักวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
x
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คานา

ในรายวิ ช าการด ารงชิ วิ ต อย่ า งมี สุ ข ภาวะนั้น เป็ นรายวิ ช าที่ มี เ นื้ อ หาแบ่ ง เป็ น 10 เรื่ อ ง คื อ
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญและประโยชน์ของการดูแลสุ ขภาพ พฤติกรรมสุ ขภาพ การตรวจประเมิน
สุ ขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง การปฐมพยาบาลเบื้ องต้น อาหารและโภชนาการ การออกกาลังกายเพื่อ
สุ ขภาพ ยาและสมุนไพรในชีวิตประจาวัน สารเสพติด อนามัยเจริ ญพันธ์ และ สุ ขภาพจิต เพื่อต้องการให้
นักศึกษาได้รับความรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดูและสุ ขภาพของตนเองในชี วิตประจาวันได้
อย่างเหมาะสม
ทางคณะผูจ้ ดั ทาจึงได้จดั ทา มคอ. 3 เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการเรี ยนการสอน และพัฒนาการเรี ยน
การสอนให้ดีข้ ึนต่อไป

คณาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ผูจ้ ดั ทา
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1

หมวด 2

หมวด 3

หมวด 4

หน้ า
ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จานวนหน่วยกิต
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
4. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ที่เรี ยน
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
8. สถานที่เรี ยน
9. วันที่จดั ทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึ กษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายละเอียดของรายวิชา
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
GEN1012 การดารงชี วิตอย่างมีสุขภาวะ (Healthy Living)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชา การศึกษาทัว่ ไป
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล
ผศ.ดร.วิลาวัลย์ บุญประกอบ
ผศ.กิตติศกั ดิ์ ขยันการ
อ.สุ พรรณ วนิชปริ ญญากุล
อ.กาญจนา ปิ นตาคา
อ.พิณฎั ฐิณีย ์ จิตคา
อ.พัชริ นทร์ ดวงแก้ว
อ.พัทธนิษย์ คาธาร
อ.วัชรพงษ์ เรื อนคา
อ.รวิพรรดิ พูนลาภ
อ.สุ ภาวดี บุญจง
อ.สุ เนตรา นุ่นลอย
อ.อนุสรา พงค์จนั ตา
อ.อารี ย ์ จอแย
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ทุกเทอม
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)(ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ห้องเรี ยนบรรยาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
15 มิถุนายน 2557

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นัก ศึ ก ษามี ค วามรู ้ ความเข้าใจหลัก พื้นฐานเกี่ ยวกับ การดู แลสุ ขภาพ ภาวะโภชนาการ
เพศศึกษาและอนามัยเจริ ญพันธุ์ สุ ขภาพจิต พฤติกรรมสุ ขภาพ สารเสพติด รวมถึงการตรวจสอบสุ ขภาพ
เบื้องต้นด้วยตนเอง สามารถเลื อกใช้ยา หรื อสมุนไพรในการดู แลตนเอง เพื่อน หรื อครอบครัวได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถเข้าใจหลักการดูแลสมรรถภาพทางกายของตนเองได้อย่างเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่ อให้นัก ศึ กษามี ค วามรู ้ ความเข้า ใจในหลัก การพื้ นฐานในการดู แลสุ ขภาพของตนเอง และ
เตรี ยมพร้อมในการดูแลตนเองและการปฏิบตั ิตวั ที่ถูกต้อง เหมาะสม ซึ่ งจะนาไปสู่ การมีสุขภาพที่ดีท้ งั กาย
ใจ สังคมและปั ญญา เพราะการมีสุขภาพดี จะทาให้บุคคลมีศกั ยภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ความหมาย ขอบข่าย ความสาคัญและประโยชน์ของการดูแลสุ ขภาพ พฤติกรรมสุ ขภาพ การตรวจ
ประเมินสุ ขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อาหารและโภชนาการ การออกกาลังกาย
เพื่อสุ ขภาพ ยาและสมุนไพรในชีวติ ประจาวัน สารเสพติด อนามัยเจริ ญพันธ์ และ สุ ขภาพจิต
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม
การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย 45 ชัว่ โมง สอนเสริ มตามความ ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิงาน การศึกษาด้วยตนเอง 6
ต่อภาคการศึกษา
ต้องการของนักศึกษา ภาคสนาม
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
เฉพาะราย
3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึ กษาผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
xv
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- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
(เฉพาะรายที่ตอ้ งการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
พัฒ นาผู ้เ รี ยนให้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี วิ นัย มี จิ ต ส านึ ก และจิ ต สาธารณะ มี น้ าใจเสี ย สละ มี
จรรยาบรรณ เครารพในสิ ทธิ และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ รวมทั้งสามารถปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ
ข้อ บัง คับ ของพระราชบัญ ญัติ สุ ข ภาพ ยาและสมุ น ไพร โดยมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามคุ ณ สมบัติ
หลักสู ตรดังนี้
1.1.1 มีวนิ ยั ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.2 ตระหนักและเครารพในสิ ทธิ และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
1.1.3 มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีน้ าใจเสี ยสละต่อตนเองและสังคม
1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในการดูแลตนเอง ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
1.1.5 ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย กฎระเบี ย บและข้อ ปฏิ บ ัติ ต ามพระราชบัญ ญัติ สุ ข ภาพ ยาและ
สมุนไพร
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 บรรยาย พร้ อ มยกตัว อย่า งกรณี ศึ ก ษา เกี่ ย วกับ ประเด็ น การละเมิ ด ทางคุ ณ ธรรมและ
จริ ยธรรมที่เกี่ ยวข้องกับการดูแลสุ ขภาพ เพศศึกษาและอนามัยเจริ ญพันธ์ สุ ขภาพจิต พฤติกรรมสุ ขภาพ
การตรวจสอบสุ ขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง การใช้ยาที่ถูกต้อง การใช้สมุนไพรในชี วิตประจาวันและการ
ออกกาลังกายที่เหมาะสมให้ทราบ หรื อการนาเอาข่าวสาร หรื อสถานการณ์ในปั จจุบนั ที่เกี่ยวข้องมาเป็ น
ประเด็นในการสอดแทรกให้นกั ศึกษาทราบ
1.2.2 อภิปรายกลุ่ม
1.2.3 ให้นกั ศึกษากาหนดบทบาทสมมติ หรื อตัวอย่างที่เกี่ยวข้องมานาเสนอ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าเรี ยน การตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบในการส่ งงานที่
ได้รับมอบหมายตามกาหนดเวลา
1.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมการการปฏิบตั ิตวั และการเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
1.3.3 ประเมินจากการนาเสนอรายงาน
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ตอ้ งได้รับ
มี ค วามรู้ ความเข้า ใจในหลัก การดู แ ลสุ ข ภาพเพศศึ ก ษาและอนามัย เจริ ญ พัน ธ์ สุ ข ภาพจิ ต
พฤติ กรรมสุ ข ภาพ การตรวจสอบสุ ข ภาพเบื้ องต้นด้วยตนเอง การใช้ย าที่ ถู ก ต้อง การใช้สมุ นไพรใน
ชี วิตประจาวัน การออกกาลังกายและการเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเอง
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยายและอภิปราย
2.2.2 มอบหมายงานเดี่ยวหรื อกลุ่ม
2.2.3 การค้นคว้าและการนาเสนองาน
2.2.4 การวิเคราะห์กรณี ศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การค้นคว้าและการนาเสนองาน
2.3.2 การทากิจกรรมและการส่ งงาน
2.3.3 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ ทฤษฎี
และการ นาไปใช้
3. ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
3.1 ทักษะทางปัญญา
พัฒนาความรู ้ ความสามารถในการคิดอย่างถูกต้องอย่างเป็ นแบบแผน เพื่อป้ องกันและลดปั ญหาที่
เกิ ดขึ้ นจากการดู แลสุ ขภาพ การออกกาลังกาย เพศศึ กษาและอนามัยเจริ ญพันธ์ สุ ขภาพจิต พฤติกรรม
สุ ขภาพ การตรวจสอบสุ ขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง การใช้ยา และการใช้สมุนไพรในชีวติ ประจาวัน
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 มอบหมายงานเดี่ยวหรื อกลุ่ม
3.2.2 การค้นคว้าและการนาเสนองาน
3.2.3 บรรยายและอภิปรายการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 การค้นคว้าและการนาเสนองาน
3.3.2 การทากิจกรรมและการส่ งงาน
3.3.3 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ ทฤษฎี และ
การ นาไปใช้
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4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
4.1.2 พัฒนาความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
4.1.3 พัฒนาการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล
4.2.3 การค้นคว้าและการนาเสนองาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การนาเสนองาน ผลงาน
4.3.2 พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
4.3.3 การประเมินตนเองและเพื่อน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
5.1.1 พัฒนาทักษะการติดคานวณ เชิงตัวเลขทางด้านสุ ขภาพ
5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่ อสารทั้งการพูด การฟั ง การแปล การเขี ยน การรายงานและการ
นาเสนอหน้าห้องในชั้นเรี ยน
5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา
5.1.4 พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บคืนข้อมูลทางด้านสุ ขภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคลให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
5.2.2 นาเสนองานโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มบุคคลในการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 การนาเสนองาน ผลงาน
5.3.2 การมีส่วนร่ วมในการอภิปรายในชั้นเรี ยน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
ที่
1

2

3

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้ อ
แนะนาการเรี ยนการสอนในรายวิชา
บทที่ 1 บทนา
1. ความหมายของสุขภาพ
2. ความสาคัญของสุขภาพ
3. องค์ประกอบสาคัญที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ
4. การส่งเสริ มสุขภาพและการป้ องกันโรค
5. การสร้ า งเสริ มพฤติ ก รรมสุ ข ภาพที่ จ าเป็ น
สาหรับชีวติ ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ
บทที่ 2 พฤติกรรมสุขภาพ
1. ความหมายพฤติกรรมสุขภาพ
2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ
3. รู ปแบบของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
4. ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพ
5. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพดับการ
เกิดโรค
5.1 โรคและการเจ็ บ ป่ วยที่ แ บ่ ง ตามลัก ษณะ
ของพฤติกรรมสุขภาพ
5.2 พฤติกรรมสุขภาพที่ควรปฏิบตั ิเพือ่ ส่งเสริ ม
และป้ องกันโรค
บทที่ 3 การตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง
1. ความสาคัญและประโยชน์ในการตรวจสุ ขภาพ
เบื้องต้นด้วยตนเอง
2. วิธีการตรวจร่ างกายเบื้องต้นด้วยตนเอง
3. การตรวจสัญญาณชีพ
4. การประเมินผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
เบื้องต้น
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กิจกรรมการสอน
และสื่ อการสอน

3

-

มคอ. 3 การดารงชีวติ อย่างมีสุขภาวะ
บรรยายและอภิปราย
กรณี ศึกษา/ยกตัวอย่างประกอบ
แบ่งกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่ม
เอกสารประกอบการสอน
ใช้ Power point
ทดสอบย่อยครั้งที่ 1

3

-

บรรยายและอภิปราย
กรณี ศึกษา/ยกตัวอย่างประกอบ
แบ่งกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่ม
เอกสารประกอบการสอน
ใช้ Power point
ใช้สื่อและอุปกรณ์จริ งประกอบ
สาธิตและฝึ กปฏิบตั ิการ
ทดสอบย่อยครั้งที่ 2

3

-

บรรยายและอภิปราย
กรณี ศึกษา/ยกตัวอย่างประกอบ
แบ่งกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่ม
เอกสารประกอบการสอน
ใช้ Power point
ใช้สื่อและอุปกรณ์จริ งประกอบ
สาธิตและฝึ กปฏิบตั ิการ
ทดสอบย่อยครั้งที่ 3
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สั ปดาห์
ที่

4-5

6-7

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้ อ
บทที่ 4 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1. ความหมายของการปฐมพยาบาล
2. หลักการทัว่ ไปในการช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ
3. การช่วยเหลือฟื้ นคืนชีพเบื้องต้น (Basic CPR)
4. การปฐมพยาบาลของผูม้ ีบาดแผล
5. การปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยหมดสติเป็ นลม
6. การปฐมพยาบาลผูป้ ่ วย ไฟไหม้ และน้ า ร้ อ น
ลวก
6. การปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยข้อเคลื่อนและข้อเคล็ด
7. การปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยกรณี ถูกสัตว์กดั ต่อย
และถูกสารเคมี
8. ภัยพิบตั ิและการปฏิบตั ิตวั เบื้องต้น
9. บทสรุ ป
บทที่ 5 อาหารและโภชนาการ
1. ความหมายของอาหารและโภชนาการ
2. ความสาคัญของอาหารและโภชนาการ
3. การส่งเสริ มภาวะโภชนาการในครัวเรื อนและ
ชุมชน
3.1 อาหาร 5 หมู่สาหรับคนไทย
3.2 โภชนบัญญัติ
4. ความต้องการพลังงานและสารอาหาร
4.1 ธงโภชนาการ
4.2 สารอาหาร
4.3 ฉลากโภชนาการ
5. การประเมินภาวะโภชนาการ
5.1 ภาวะอ้วน
5.2 ภาวะผอม

6

6

สอบกลางภาค

8

xx

กิจกรรมการสอน
และสื่ อการสอน
- บรรยายและอภิปราย
- กรณี ศึกษา/ยกตัวอย่างประกอบ
- แบ่งกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่ม
- เอกสารประกอบการสอน
- ใช้ Power point
- การศึกษาค้นคว้า จัดทารายงานและ
นาเสนองาน
- ทดสอบย่อยครั้งที่ 4

-

บรรยายและอภิปราย
กรณี ศึกษา/ยกตัวอย่างประกอบ
แบ่งกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่ม
เอกสารประกอบการสอน
ใช้ Power point
ทดสอบย่อยครั้งที่ 5
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สั ปดาห์
ที่

9

10-11

12

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้ อ

กิจกรรมการสอน
และสื่ อการสอน

บทที่ 6 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
1. ประเภทของการออกกาลังกาย
2. การออกกาลังกายแบบแอโรบิก
3. ประโยชน์ของการออกกาลังกายแบบแอโรบิก
4. หลักการออกกาลังกายแบบแอโรบิก
5. ขั้นตอนการออกกาลังกาย
6. ข้อปฏิบตั ิสาหรับผูอ้ อกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
7. การประเมินผลการออกกาลังกายแบบแอโรบิก
บทที่ 7 ยาและสมุนไพรในชีวติ ประจาวัน
1. ความหมายของยา
2. ประโยชน์ของยา
3. ประเภทของยา
4. การเรี ยกชื่อยา
5. รู ปแบบของยา
6. หลักการใช้ยาที่ถูกต้อง
7. อันตรายที่เกิดจากการใช้ยา
8. ยาเสื่ อมคุณภาพหรื อยาที่หมดอายุ
9. ปฏิกิริยาของยาหลายชนิดในร่ างกาย
10. ยาสามัญประจาบ้าน
11. ยาสมุนไพร
12. การใช้ยาสมุนไพร
13. ยาสมุนไพรในชีวติ ประจาวัน

3

- บรรยายและอภิปราย
- กรณี ศึกษา/ยกตัวอย่างประกอบ
- แบ่งกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่ม
- เอกสารประกอบการสอน
- ใช้ Power point
- ทดสอบย่อยครั้งที่ 6

6

- บรรยายและอภิปราย
- กรณี ศึกษา/ยกตัวอย่างประกอบ
- เอกสารประกอบการสอน
- ใช้ Power point
- การศึกษาค้นคว้า จัดทารายงานและ
นาเสนองาน
- ทดสอบย่อยครั้งที่ 7

บทที่ 8 สารเสพติด

3

- บรรยายและอภิปราย
- กรณี ศึกษา/ยกตัวอย่างประกอบ
- แบ่งกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่ม
- เอกสารประกอบการสอน
- ใช้ Power point
- ทดสอบย่อยครั้งที่ 8

1. ความหมายของสารเสพติด
2. ประเภทของสารเสพติด
3. ตัวอย่างสารเสพติดให้โทษชนิดต่างๆ
4. สารเสพติดในชีวติ ประจาวัน
5. สาเหตุของการติดสารเสพติด
6. ลักษณะของผูต้ ิดสารเสพติด
7. โทษของการติดสารเสพติด
8. วิธีการป้ องกันการติดสารเสพติด
9. สถานบาบัดรักษาผูต้ ิดสารเสพติด
10. สรุ ป
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สั ปดาห์
ที่

จานวน
ชั่วโมง

หัวข้ อ

13-14 บทที่ 9 อนามัยเจริ ญพันธุ์

6

- บรรยายและอภิปราย
- กรณี ศึกษา/ยกตัวอย่างประกอบ
- แบ่งกลุ่ม/กิจกรรมกลุ่ม
- เอกสารประกอบการสอน
- ใช้ Power point
- ทดสอบย่อยครั้งที่ 9

3

- บรรยายและอภิปราย
- กรณี ศึกษา/ยกตัวอย่างประกอบ
- แบ่งกลุ่มสาธิตและปฏิบตั ิการ
- ใช้ Power point
- ใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบ
- ทดสอบย่อยครั้งที่ 10

1. พัฒนาการทางเพศของวัยรุ่ น
2. การวางแผนครอบครัว การเลือกคู่ครอง และ
การคุมกาเนิด
3. บทสรุ ป

15

16

บทที่ 10 สุขภาพจิต
1. ความหมาย ของสุขภาพจิต
1.1 ความหมายของคาว่าสุขภาพจิต
1.2 องค์ประกอบของสุขภาพจิต
1.3 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิต
2. ทฤษฏีบุคลิกภาพว่าด้วยสุขภาพจิตของบุคคล
2.1 ความหมายของบุคลิกภาพ
2.2 ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
2.3 สุขภาพจิตและทฤษฏีบุคลิกภาพ
3. ประเภทของความผิ ด ปกติ ท างจิ ต ปั ญหา
สุขภาพจิต และความเครี ยด
3.1 ลักษณะของผูม้ ีสุขภาพจิตดี
3.2 ลักษณะของผูท้ ี่มีปัญหาสุขภาพจิต
3.3 ความเครี ยด และวิธีผอ่ นคลายความเครี ยด
3.4 ปั จจัยที่ทาให้เกิดปั ญหาสุขภาพจิต
4. การช่วยเหลือผูท้ ี่มีปัญหาสุขภาพจิต
5. การประเมินสุขภาพจิต

สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่
1

ผลการ
เรียนรู้ *
2.1, 3.1

2

1.1, 2.1,
3.1, 4.1,
5.1

3

1.1, 3.1,
5.1

วิธีการประเมิน
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
- วิเคราะห์กรณี ศึกษา ค้นคว้า การ
นาเสนอรายงาน
- การทางานกลุ่มและผลงาน
- การฝึ กปฏิบตั ิการ
- การอ่านและการสรุ ปบทความ
- ทดสอบย่อยครั้งที่ 1-10 และส่ งงาน
ตามที่มอบหมาย
- พฤติกรรมการเข้าชั้นเรี ยน
- การมีส่วนร่ วมในการอภิปราย
- การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรี ยน

การประเมินผล: เป็ นการประเมินผลแบบ  อิงเกณฑ์
ช่วงการให้คะแนน
80 – 100
75 – 79
66 – 74
58 – 65

ช่วงการให้คะแนน
เกรด A
เกรด B+
เกรด B
เกรด C+

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
8
16
ตลอดภาค
การศึกษา

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
20%
30%
40%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

 อิงกลุ่ม
ช่วงการให้คะแนน
50 – 57
45 – 49
40 – 44
0 – 39
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ช่วงการให้คะแนน
เกรด C
เกรด D+
เกรด D
เกรด F
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
คณะอาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. (2557). การดารงชี วิตอย่ างมีสุขภาวะ. พิมพ์ครั้งที่
2. เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข. (2548). กรอบการวิจัยสุ ขภาพจิต (พ.ศ. 2548-2552). กรุ งเทพฯ:
เบสท์ สเต็ป แอ็ดเวอร์ ไทซิ่ ง จากัด.
กองเวชศาสตร์ ป้ องกั น . (2550). วิ ช า ยาเสพติ ด .สื บ ค้น เมื่ อ 26 มี น าคม2557, จาก http://
www.officer.rtaf.mi.th/e-book/group3/วิชา ยาเสพติด_50.pdf.
การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ ายวิทยาศาสตร์ การกีฬา. (2535). วิทยาศาสตร์ การกีฬาสาหรั บผู้ฝึกสอนกีฬา
และนักกีฬา. กรุ งเทพมหานคร : การกีฬาแห่งประเทศไทย.
กาพล ศรี วฒั นกุล. (2538). คู่มือการใช้ ยาฉบับสมบูรณ์ . ปทุมธานี : สกายบุก๊ ส์.
จีระศักดิ์ เจริ ญพันธ์ และเฉลิมพล ตันสกุล. (2550). พฤติกรรมสุ ขภาพ (Health Behavior).พิมพ์ครั้งที่ 6.
มหาสารคาม: คลังนานาวิทยา.
ชวิกา พิสิฏฐศักดิ์, กานต์พงษ์ ดีวงศ์. (2554). อุบัติการณ์ และปัจจัยในการเกิดภาวะอุณหภูมิกายต่า. วิสัญญี
สาร. 37 (2), 93 – 103.
ณรงค์ เส็งประชา. (2528). มนุษย์ กบั สั งคม . กรุ งเทพฯ: โอเดียนสโตร์ .
ดารง กิจกุศล. (2547). คู่มือออกกาลังกาย. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุ งเทพมหานคร: พิมพ์ดี.
ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์ . (2536). การสาธารณสุ ขและประชาสั มพันธ์ กับการพัฒนาสาธารณสุ ขเพื่อบรรลุ
สุ ขภาพดีถ้วนหน้ า. พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุ งเทพฯ: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.
ธารงศักด็ หมื่นจักร์ และวัชรี ทรัพย์มี.(2527). การพัฒนาบุคลิกภาพ. กรุ งเทพมหานคร : กรมอาชีวศึกษา.
นพวรรณ ธี ร ะพัน ธ์ เ จริ ญ และคณะ.(2551). อนามั ย การเจริ ญ พั น ธุ์ . (เอกสารประกอบการสอน).
พระนครศรี อยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา.
นิตยา ปรัชญาจุฑา. (บรรณาธิ การ). (2540). การพยาบาลเบือ้ งต้ น. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุ งเทพฯ: สามเสน
พาณิ ชย์ .
บัญชา สุ วรรณานนท์. (2541). ไขปัญหารักษาสุ ขภาพ. กรุ งเทพมหานคร : รี ดเดอร์ไดเจสท์(ประเทศไทย).
บุญสม มาร์ติน และสาอาง พ่วงบุตร. (2523). สุ ขศึกษา. กรุ งเทพมหานคร : อักษรเจริ ญทัศน์.
ประไพศรี ศิริจกั รวาล. (2542). คู่มือธงโภชนาการ. นนทบุรี : กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุ ข.
ประมวล ดิคคินสัน.(2524). จิตวัฒนา : จิตวิทยาเบือ้ งต้ น. กรุ งเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิ ช.
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พิสมัย จันทวิมน.(2541). นิยามศัพท์ การส่ งเสริมสุ ขภาพ. กรุ งเทพมหานคร : ดีไซด์.
ไพบูลย์โล่ห์สุนทร. (2550). ระบาดวิทยา.( พิมพ์ครั้งที่ 6 ). กรุ งเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรมนต์ ตรี พรหม. (2542). สั ญญาณชีพ. กรุ งเทพฯ : โอ.เอส. พริ้ นติง้ เฮาส์.
วัฒนา พันธุ์ศกั ดิ์. (2541). ความรู้ พืน้ ฐานเรื่ องยาและการประยุกต์ กระบวนการพยาบาลมาใช้ ในการ
บริ หารยาแก่ ผ้ ู ป่วย.
กรุ งเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิรัตน์ ทองรอด. (2547). ล้านคาถามเรื่ องปรึ กษาเภสัชกร. หมอชาวบ้ าน. 26, 306 (2547) : 54-56.
สุ รเกียรติ อาชานานุภาพ. (2541). วิวฒ
ั นาการส่ งเสริมสุ ขภาพระดับนานาชาติ. กรุ งเทพมหานคร : ดีไซด์.
สุ วทั นา อารี พรรค.(2524). ความผิดปกติทางจิต. กรุ งเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หลักการเลือกคู่ ครอง. (2553). (ออนไลน์). แหล่ งที่ มา : http://www.school.net.th/library/createweb/10000/ enerality/10000-8520.html.;.
อุมาพร อุประ. (2530). อนามัยครอบครัว. กรุ งเทพมหานคร : ชวนพิมพ์.
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. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
เว็บไซด์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น wiki pedia คาอธิบายศัพท์

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลในรายวิชานี้ ทีจ่ ัดทาโดยนักศึกษา ได้ จัดกิจกรรมในการนาแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาได้ ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
1.2 การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
1.3 แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
1.4 ขอเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ ด ที่อาจารย์ผสู ้ อนได้จดั ทาเป็ นช่องทางการสื่ อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ่ วมทีมการสอน
xxv
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2.2 ผลการสอบ
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
3.2 การวิจยั ในและนอกชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามทคาดหวังจาก
การเรี ยนรู ้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในวิชา
ได้ดงั นี้
4.1 การทวนสอบการให้ ค ะแนนจากการสุ่ ม ตรวจผลงานของนัก ศึ ก ษาโดยอาจารย์อื่ น หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ทไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสู ตร
4.2 มี การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ ง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุ งรายวิชาทุก3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ
4
5.2 เปลยนหรื อสลับอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อให้นกั ศึกษามีมุมมองในเรองการประยุกต์ความรู ้น้ ี กบั ปั ญหา
ทมาจากงานวิจยั ของอาจารย์หรื ออุตสาหกรรมต่างๆ
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แผนการบริหารการสอนประจาบทที่ 1
ภาวะสุ ขภาพและการดูแลสุ ขภาพ
หัวข้ อเนือ้ หา
1. ความหมายของสุ ขภาพ
2. ความสาคัญของสุ ขภาพ
3. องค์ประกอบสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อสุ ขภาพ
4. การส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
5. การสร้างเสริ มพฤติกรรมสุ ขภาพที่จาเป็ นสาหรับชีวติ ตามแนวทางสุ ขบัญญัติแห่งชาติ
6. บทสรุ ป
วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. เพื่อให้สามารถบอกความหมาย ความสาคัญและขอบข่ายของภาวะสุ ขภาพและการดูแล
สุ ขภาพได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้สามารถอธิบายผลของการมีสุขภาพดีได้
3. เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจในทฤษฎีเกี่ยวกับสุ ขภาพและสามารถอธิ บายได้
4. เพื่อให้สามารถเลือกวิธีการปฏิบตั ิเพื่อสุ ขภาพในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายและอภิปราย
2. ซักถามและอภิปรายผลจากกรณี ศึกษา
3. ตอบคาถามท้ายบท
สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรี ยน
2. กรณี ศึกษาผลของการมีสุขภาพดี
3. Power pointในหัวข้อต่างๆ ตามเนื้อหา
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การวัดและการประเมินผล
1. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและซักถาม
2. การตอบคาถามท้ายบท

-2-

บทที่ 1
ภาวะสุ ขภาพและการดูแลสุ ขภาพ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ บุญประกอบ
อาจารย์พชั ริ นทร์ วินยางค์กลู
สุ ข ภาพดี เป็ นสงททุ ก คนปรารถนา สุ ข ภาพดี เป็ นสงพรหมลิ ขิ ตให้แต่ ไ ม่ ท้ งั หมด หลายคน
ไขว่ข ว้าหาสุ ข ภาพที่ ดี ลงทุ นเพื่ อให้ไ ด้มาหากแต่เพี ย งการปฏิ บ ตั ิ เท่ า นั้นจะได้ม าซึ่ ง ค าว่าสุ ข ภาพดี
รู ปแบบการดาเนินชี วิตที่ เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นในเรองของ อาหารการกิ น สภาพจิตใจ การออกกาลัง
กาย และการพักผ่อนให้เพียงพอ รวมถึงการได้รับรู ้ขอ้ มูลต่างๆ ทเป็ นประโยชน์ในการป้ องกัน บาบัด
บรรเทา และรักษาสุ ขภาพ จะช่ วยคุ ณสร้ างภูมิคุม้ กันให้กบั ตนเองได้ดีข้ ึน โรคบางโรค บางอาการ
ก็สามารถป้ องกันได้ง่ายๆ ด้วยการใช้ชีวติ อย่างมีสมดุลในทุกๆด้าน
ความหมายของสุ ขภาพ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความหมายของ ‚สุ ขภาพ‛ ไว้วา่ ‚ความสุ ข
ปราศจากโรค, ความสบาย‛ ก่อนพ.ศ.2500 มีการใช้คาว่าสุ ขภาพกันน้อยมาก เพราะขณะนั้นเราใช้คาว่า
‚อนามัย‛ (อน + อามัย) ซึ่ งหมายถึง ‘ความไม่มีโรค’ ซึ่ งเมอเปรี ยบกันแล้วจะเห็ นว่า คาว่า ‚สุ ขภาพ‛
มีความหมายกว้าง และสมบูรณ์กว่า ‚อนามัย‛ เพราะสุ ขภาพเน้นสุ ขภาวะคือภาวะททาให้เกิดความสุ ข
ปราศจากโรคซึ่ ง เกยวข้องกับ หลายๆ ปั จจัยและมี ความหมายในเชิ ง บวก ส่ วนอนามัยนั้นเน้นทโรค
ซึ่งเป็ นความทุกข์มีความหมายในเชิงลบ
องค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) ในฐานะเป็ นองค์กรหลักที่ดูแลด้า น
สุ ขภาพอนามัยได้ให้ความหมายของสุ ขภาพ (Health) ไว้วา่ สุ ขภาพ หมายถึง ภาวะแห่ งความสมบูรณ์
ของร่ า งกายและจิ ต ใจ (จิ ตวิญญาณ) รวมถึ ง การด ารงชี วิตอยู่ใ นสั ง คมได้อย่า งปกติ สุ ข และมิ ไ ด้
หมายความเฉพาะเพียงแต่ความปราศจากโรคหรื อความพิการทุพพลภาพเท่านั้น [Health is a state of
complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.‛
(WHO, 1946)]ต่อมาในทประชุมองค์การสุ ขภาพโลกเมอเดือนพฤษภาคม 2541 ได้เพิ่ม สุ ขภาวะด้าน
จิตวิญญาณ (Spiritual Well-Being) เข้าไปอีกหัวข้อหนึ่ง (ประเวศ วะสี , 2542)
ในอดีตคาว่าสุ ขภาพหมายถึง สุ ขภาพกายเป็ นหลัก ต่อมาจึงได้รวมสุ ขภาพจิตเข้าไปด้วยเพราะ
เห็นว่าคนทมีสุขภาพกายสมบูรณ์ แข็งแรงแต่สุขภาพจิตเสอมโทรมหรื อเป็ นโรคจิตก็ไม่สามารถดาเนิ น
ชี วิตเป็ นปกติสุขได้ ซ้ าร้ ายอาจจะทาร้ ายผูอ้ นได้อีกด้วยปั จจุบนั คาว่าสุ ขภาพมิ ได้หมายความเฉพาะ
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สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต เท่ า นั้น แต่ ย งั ได้ร วมถึ ง สุ ข ภาพสั ง คมและสุ ข ภาพจิ ต วิ ญ ญาณอี ก ด้ว ย
จึงสามารถสรุ ปได้วา่ ในความหมายของ"สุ ขภาพ"ในปัจจุบนั มีองค์ประกอบ 4 ส่ วนด้วยกันคือ
1. สุ ขภาพกาย (Physical Health) หมายถึง สภาพที่ดีของร่ างกาย กล่าวคืออวัยวะต่างๆอยูใ่ น
สภาพที่ ดี มี ความแข็งแรงสมบู รณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่ า งกายสามารถทางานได้ตามปกติ และ
มีความสัมพันธ์กบั ทุกส่ วนเป็ นอย่างดี และก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพที่ดีในการทางาน
2. สุ ขภาพจิต (Mental Health) หมายถึง สภาพของจิตใจที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้มีจิตใจ
เบิ ก บานแจ่ ม ใส มิ ใ ห้ เ กิ ด ความคับ ข้อ งใจหรื อ ขัด แย้ง ในจิ ต ใจสามารถปรั บ ตัว เข้า กับ สั ง คมและ
สิ่ ง แวดล้อ มได้อย่า งมี ค วามสุ ข สามารถควบคุ ม อารมณ์ ไ ด้เหมาะสมกับ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง ผูม้ ี
สุ ขภาพจิตดี ยอ่ มมีผลมาจากสุ ขภาพกายดี ดว้ ย ดังที่ John Lockได้กล่าวไว้ว่า ‚A sound mind is in
a sound body‛ คือ ‚จิตใจที่แจ่มใสย่อมอยูใ่ นร่ างกายที่สมบูรณ์‛
3. สุ ขภาพสั งคม (Social Health) หมายถึง บุคคลที่มีสภาวะทางกายและจิตใจที่สุขสมบูรณ์มี
สภาพของความเป็ นอยู่หรื อ การดาเนิ นชี วิ ตอยู่ใ นสั ง คมได้อ ย่า งปกติ สุ ข ไม่ ท าให้ผูอ้ ื่ น หรื อ สั ง คม
เดือดร้อน สามารถปฏิสัมพันธ์และปรับตัวให้อยูใ่ นสังคมได้เป็ นอย่างดีและมีความสุ ข
4. สุ ขภาพจิตวิญญาณ (Spiritual Health) หมายถึงสภาวะที่ดีของปั ญญาที่มีความรู ้ทวั่ รู ้เท่าทัน
และความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผลแห่งความดีความชัว่ ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่ งนาไปสู่
ความมีจิตอันดีงามและเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
ซึ่ง พ.ร.บ.สุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2550ได้ให้ความหมายของสุ ขภาพ ว่าหมายความว่า ภาวะของ
มนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ทางกาย ทางจิต ทางปั ญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุลทั้งนี้
โดยมีแผนภูมิที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของสุ ขภาวะที่เป็ นองค์รวมไว้ดงั รู ปภาพที่ 1.1
สุ ขภาพจิต
วิญญาณ

สุ ขภาพสังคม
สุ ขภาพจิต

สุ ขภาพกาย
ภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงของสุ ขภาวะของสุ ขภาพวะที่เป็ นองค์รวม
(ที่มา: ดัดแปลงจากอาพลจินดาวัฒนะสไลด์นาเสนอประกอบบรรยายในพิธีเปิ ดการประชุมการพัฒนา
ศักยภาพคน กลไก กระบวนการ AHA/IHA ณ โรงแรมโรสการ์เด็นสวนสามพราน11 มกราคม 2553)
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ความสาคัญของสุ ขภาพ
สุ ขภาพเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งต่อความเจริ ญงอกงามและพัฒนาการทุก ๆ ด้านในตัว
บุคคล ซึ่ งอาจกล่าวถึงความสาคัญของสุ ขภาพได้ดงั นี้
1. สุ ข ภาพเป็ นรากฐานที่ ส าคั ญ ของชี วิ ต โดยเริ่ ม มาตั้ง แต่ มี ก ารปฏิ ส นธิ ใ นครรภ์ ม ารดา
วัยทารก วัยผูใ้ หญ่จนถึงวัยชราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็ นพระพุทธสุ ภาษิตว่า ‚อโรคยา
ปรมาลาภา‛ ซึ่ งแปลว่า ‚ความไม่ มีโรคเป็ นลาภอันประเสริ ฐ‛ พระพุทธภาษิ ตข้อนี้ แม้แต่ชาว
อารยประเทศทางตะวันตกก็ยงั ยอมรับนับถือกัน และเห็นพ้องต้องกันว่า ‚สุ ขภาพคือพรอันประเสริ ฐสุ ด
(Health is the greatest blessing of all)‛ นอกจากนี้ ยงั มีสุภาษิตของชาวอาหรับโบราณกล่าวไว้วา่ ‚คนที่
มีสุขภาพดีคือคนที่มีความหวัง และคนที่มีความหวังคือคนที่มีทุกสิ่ งทุกอย่าง (He who has health has
hope and he who has hope has everything)‛ ซึ่ งนัน่ ก็หมายความว่าสุ ขภาพจะเป็ นเสมือนหนึ่ งวิถีทาง
หรื อหนทางซึ่ งจะนาบุคคลไปสู่ ความสุ ขและความสาเร็ จต่างๆนานาได้
2. สุ ขภาพเป็ นวิถีแห่ งชี วติ ชีวติ เป็ นสิ่ งมีค่ายิง่ กว่าทรัพย์สินใดๆ ทุกคนย่อมรักษาและหวงแหน
ชีวติ ของตนเอง ปรารถนาให้ตนเองมีชีวติ ที่อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข จึงจาเป็ นต้องรักษาสุ ขภาพอนามัยให้แข็งแรง
สมบูรณ์อยูเ่ สมอ การมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรื อการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุต่าง ๆมีกล้ามเนื้ อ
ที่ทางานได้ดี สามารถทางานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพร่ างกายสามารถปรั บตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมได้ดี
ไม่มีความวิตกกังวลไม่ ถูกความเครี ยดมารบกวน สามารถดารงชี วิตอยู่ในสั งคมได้อย่า งมี ความสุ ข
ย่อมเป็ นสิ่ ง ที่ ปรารถนาของมนุ ษ ย์ทุ กคนสุ ขภาพจึ งเปรี ยบเสมื อนวิถีแห่ งชี วิต ที่ จะนาไปสู่ ความสุ ข
และความสาเร็ จต่างๆ ในชีวติ ได้
3. สุ ขภาพเป็ นพื้นฐานของการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ ในการทางานของประชาชนในทุก
สาขาอาชี พจะต้องอาศัยสุ ขภาพที่ดี แข็งแรงสมบูร ณ์เป็ นปั จจัยสาคัญ การพัฒนาประเทศจะดี หรื อไม่
ขึ้นอยู่กบั สุ ขภาพที่ดีของคนในชาติเป็ นสาคัญ ประเทศที่ประชาชนมีสุขภาพดี มีสติปัญญา มีคุณธรรม
และจริ ยธรรม มีความสามารถในการประกอบอาชี พเพื่อเลี้ ยงตนเองและครอบครัวได้ ไม่เบียดเบียน
และทาร้ายซึ่ งกันและกัน ย่อมเกิดความสงบสุ ข และเมื่อบุคคลในชาติมีสุขภาพกายและจิตดี มีมนั สมอง
ที่มีศกั ยภาพ ย่อมเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถเรี ยนรู ้ และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้ดี ซึ่ งจะส่ งผลต่อการพัฒนา
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม
กรอบความคิดเรื่ องสุ ขภาพในปั จจุบนั วางอยูบ่ นฐานที่วา่ ด้วยเรื่ อง สุ ขภาวะ (Well-being)ทั้งมิติ
ทางกาย ทางใจทางสังคม และทางปั ญญา (จิตวิญญาณ) และทั้งมิติของคน ครอบครัว ชุ มชน และสังคม
ดังนั้นสุ ขภาพมีผลกระทบมาจากหลายปั จจัย จึ งต้องให้ความสาคัญกับองค์ความรู ้ ทั้งเรื่ องของการ
ดาเนิ นงานทางสาธารณสุ ข การจัดบริ การสาธารณสุ ข และเรื่ องต่างๆ ที่ ปรากฏในสังคม เพราะสิ่ ง
เหล่ านี้ มีผลกระทบต่อสุ ขภาพทั้งทางตรง และทางอ้อม ทั้งด้านบวก และด้านลบ องค์ความรู้ เพื่อการ
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พัฒ นาสุ ข ภาพและระบบสุ ข ภาพจึ ง ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งของระบบการแพทย์เ พี ย งอย่ า งเดี ย วแต่ เ ป็ นเรื่ อ ง
ความร่ ว มมื อ กัน ของสั ง คม ที่ จ ะมาร่ ว มสร้ า งค่ า นิ ย มที่ ถู ก ต้อ งเกี่ ย วกับ สุ ข ภาพสร้ า งสิ่ ง แวดล้อ ม
ที่ปลอดภัย และเอื้อต่อการมีสุขภาพดีร่วมสร้างวัฒนธรรมของการดาเนิ นชี วิตที่ไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผูอ้ ื่นและร่ วมกันสร้างสังคม ที่อยูร่ ่ วมกันอย่างมีสันติสุข
องค์ ประกอบสาคัญทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อสุ ขภาพ
ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร (2550) กล่าวว่าสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อสุ ขภาพของคนเรานั้นมีมากมายหลาย
สาเหตุ แต่ในที่น้ ี จะแบ่งออกเป็ น 3 องค์ประกอบซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สาคัญ มีความเป็ นพลวัต (Dynamic)
ตลอดเวลาคือที่สาคัญๆ ดังนี้
1. องค์ ประกอบด้ านตัวบุคคล (Person Factors)
ได้แก่
1.1 ลักษณะทางพันธุกรรม (Genetic) การที่มีความผิดปกติของยีนหรื อ DNA ก่อให้เกิด
โรคหรื อความเจ็บป่ วยทางกายได้หลายๆโรคเช่ นปั ญญาอ่อนชนิ ดดาวน์ซินโดรม (Down syndrome),
ความพิการแต่กาเนิ ด (Congenital Anomaly), ตาบอดสี , เนื้ องอกหรื อมะเร็ งซึ่ งปั จจุบนั เชื่ อว่าบางส่ วน
เกิ ดจากความผิดปกติของDNAและอาจถ่ ายทอดทางพันธุ กรรมเช่ นมะเร็ งเต้านมมักพบในครอบครั ว
เดียวกัน, โรคเลือดธาลัสซีเมีย (Thalassemia) และโรคคนเผือก (Albino)
1.2 เชื้อชาติ (Race) เชื้อชาตินบั เป็ นตัวแปรที่สาคัญอีกตัวแปรหนึ่งในการศึกษาทาง
ระบาดวิทยา คนผิวขาวจะมี อตั ราการเป็ นโรคมะเร็ งผิวหนังได้มากกว่าคนผิวดาเนื่ องจากมี Pigment
น้อยกว่ามาก เป็ นต้น
1.3 เพศ (Sex) อายุและระดับพัฒนาการ (Age and Development Level) เนื่องจากอัตรา
การตายจากโรคต่ า งๆ ในเพศชายมากกว่า ในเพศหญิ ง เช่ น โรคหลอดลมอัก เสบจากการสู บบุ ห รี่
ความแตกต่า งเกี่ ยวกับนิ สัย ของชายและหญิ ง เพศชายมี ลกั ษณะก้าวร้ า วรุ นแรง และทะเยอทะยาน
ในหน้า ที่ ก ารงานมากกว่าเพศหญิ ง นอกจากนี้ ค วามแตกต่ างของฮอร์ โมนยังมี ผ ลต่ อการเกิ ดโรคที่
แตกต่างกัน ระหว่างเพศชายกับเพศหญิงกลไกในการสร้ างความต้านทานโรคสั มพันธ์กบั อายุ เมื่ออายุ
มากขึ้ น การสร้ างภูมิตา้ นทานของร่ างกายจะลดลง นอกจากนี้ ภาวะฮอร์ โมนต่างๆของร่ างกายมีการ
เปลี่ ยนแปลง ส่ วนในวัยทารกการสร้ างภูมิตา้ นทานโรคยังพัฒนาไม่เต็มที่ ทาให้ร่างกายมี ความไว
ในการติดเชื้อมากขึ้น อีกทั้งอายุขยั โดยเฉลี่ยของเพศหญิงมักจะสู งกว่าเพศชาย
1.4 ปัจจัยทางสรี รวิทยา (Physiological Factors) มีส่วนสาคัญกับการเกิดโรคได้ หากไม่มี
การป้ องกัน หรื อระมัดระวังอย่างดีพอ เช่น ภาวะการตั้งครรภ์อาจทาให้เกิดภาวะการแพ้ทอ้ งการตั้งครรภ์
นอกมดลูกการแท้งพิษแห่ งครรภ์ภาวะเครี ยดอาจทาให้เกิดภาวะการแปรปรวนทางจิตทาให้เป็ นโรคจิต
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หรื อโรคประสาทภาวะความเหนื่ อยล้าและขาดการพักผ่อนทาให้ความต้านทานของร่ างกายต่ากว่าปกติ
และเกิดโรคได้ง่าย
1.5 ปั จจัยทางด้านจิตใจ (Psychological Factors) ลักษณะทางด้านจิตใจเช่ นบุคลิ กภาพ
(Personality)จะมี ผ ลท าให้ บุ ค คลไวต่ อ การเป็ นโรคบางชนิ ด เช่ น บุ ค ลิ ก ภาพชนิ ด ที่ มี ค วามก้า วร้ า ว
ทะเยอทะยานรี บร้อนจะมีโอกาสเป็ นโรคหัวใจโคโรนารี โรคความดันโลหิ ตโรคแผลในกระเพาะอาหาร
ได้ง่ายความผิดปกติทางด้านจิตใจทาให้เกิ ดความวิตกกังวลความเศร้ าใจความคับแค้นใจอาจทาให้เกิ ด
โรคทางกายเช่นไมเกรนโรคผิวหนังอักเสบมีการหดเกร็ งของหลอดอาหารโรคปวดศีรษะไร้สมรรถภาพ
ทางเพศหรื อทาให้เกิดโรคทางใจได้เช่นโรคซึ มเศร้า
1.6 ความรู้ ความเชื่ อ ค่านิ ยมและทัศนคติระดับการศึกษาที่แตกต่างทาให้บุคคลมีความ
สามารถในการเข้าถึงข้อมูลทางด้านสุ ขภาพได้แตกต่างกัน
1.7 พฤติกรรมสุ ขภาพ (Health behavior) หรื อสุ ขปฏิบตั ิ (Health Practice) พฤติกรรมบาง
ชนิ ดทาให้บุคคลไวต่อการเกิ ดโรคเช่ นการดื่มเหล้าทาให้ไม่อยากรับประทานอาหารอื่นและทาให้เกิ ด
การขาดสารอาหารได้นอกเหนื อไปจากสารเคมีในเหล้าที่มีผลต่อตับโดยตรงการสู บบุหรี่ จดั ทาให้การ
ทางานของปอดเสี ยไปพฤติกรรมในการดารงชี วิตซึ่ งเป็ นผลมาจากความเชื่ อการดูแลตนเองทั้งในยาม
ปกติและเมื่อเวลาเจ็บป่ วย
2. องค์ ประกอบด้ านสิ่ งแวดล้อม (Environment Factors)
สิ่ งแวดล้อมอาจแบ่งออกได้เป็ น 4 ด้านใหญ่ คือ
2.1 สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) เช่น
2.2.1 แสงแสงจากดวงอาทิ ต ย์ท าให้ เ กิ ด โรคมะเร็ ง ที่ ผิ ว หนัง แก้ว ตาอัก เสบ
(Ultraviolet Keratitis)
2.2.2 เสี ยงเสี ยงที่ดงั เกินมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกคือเกิน 85 เดซิ เบล (dB)
ที่ทุกความถี่เมื่อสัมผัสนานเกินกว่า 1 ชัว่ โมงจะเป็ นอันตรายต่อแก้วหู ของคนความร้อนความร้อนจาก
แสงอาทิตย์ทาให้ร่างกายสู ญเสี ยน้ าและเกลือแร่ เกิดอาการวิงเวียนอ่อนเพลียเป็ นตะคริ วและเป็ นลมหมด
สติได้ (Heat Exhaustion) การอยูใ่ นที่ที่ร้อนอบอ้าวอากาศไม่ถ่ายเทร่ างกายได้รับความร้อนสู งเป็ นเวลา
2.2.3 ความเย็นทาให้เกิดโรคภูมิแพ้ (Allergy) เป็ นหวัดคัดจมูกน้ ามูกไหลหิ มะกัด
(Frostbite) จากการย่าเท้าในหิ มะนานๆทาให้เกิดเนื้อตาย (Gangrene)
2.2.4 รังสี เช่ น X-ray, Cobalt, Radiumกดไขกระดูกทาให้เกิ ดโรคมะเร็ งในเม็ด
โลหิ ตขาวเกิดโรคมะเร็ งของสมองเป็ นหมันมีความพิการโดยกาเนิ ด
2.2.5 แรงกลไกทาให้เกิดการบาดเจ็บ(Injuries) เช่นจากอุบตั ิเหตุ (Accident) การทา
ร้ายร่ างกาย (Homicide)
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2.2 สิ่ งแวดล้อมทางชีวภาพ (Biological Environment) มีการเปลี่ยนแปลงจุลชีพที่เกี่ยวกับ
สุ ขภาพรวมทั้งแมลงและสัตว์นาโรคอยูต่ ลอดเวลาส่ งผลต่อวิธีการรักษาพยาบาลและกระทบต่อสุ ขภาพ
ของประชาชนเช่น เชื้อไวรัส (Virus) โปลิโอหัดคางทูมไข้เลือดออกเริ มเอดส์ เชื้ อริ คเคทเซี ย (Rickettsia)
เช่ นโรคสครั บไทฟั สไข้รากสาดใหญ่ช้ื อแบคทีเรี ย (Bacteria) เช่ นบาดทะยักคอตีบไทฟอยด์วณั โรค
ซิ ฟิลิสเชื้ อโปรโตซัว (Protozoa) เช่นโรคมาลาเรี ยปาราสิ ต (Parasite) เช่นโรคพยาธิ ปากขอพยาธิ ตืดหมู
พยาธิ ตวั จี๊ดแมลง (Arthropods) เช่นโรคหิ ด (เกิดจากแมลงScabies) ต่อแตนหรื อแมลงป่ องต่อยและเชื้ อ
รา (Fungi) เช่นฮ่องกงฟุตกลากเกลื้อน
2.3 สิ่ งแวดล้อมทางเคมี (Chemical Environment) ในที่น้ ี ได้แก่สารเคมีภายนอกร่ างกาย
(Exogenous Chemical Agents) สารเคมีที่เป็ นพิษ (Poison) สิ่ งระคายเคือง (Irritants) สารที่ก่อให้เกิดโรค
ภูมิแพ้ (Allergens) ยารักษาโรค (Drugs) เช่นAspirinมลพิษ (Pollutants)
2.4 สิ่ งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม (Social-economic Environment) การเจริ ญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศส่ งผลให้เกิดการกระจายรายได้ที่เหลื่อมล้ าระหว่างคนรวยกับคนจน ทาให้เกิด
ความไม่ เ ท่ า เที ย มกัน ในการกระจายทรั พ ยากรสุ ข ภาพ ซึ่ งความไม่ เ ท่ า เที ย มดัง กล่ า ว ท าให้ ก ลุ่ ม
ผูด้ อ้ ยโอกาสในชนบทที่ห่างไกลความเจริ ญและคนที่อยูใ่ นชุ มชนแออัดมีโอกาสได้รับการดูแลสุ ขภาพ
ไม่ทวั่ ถึ ง นอกจากนี้ ยงั พบว่าการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จยังส่ งผลให้เกิ ดปั ญหาสุ ขภาพจิ ตเพิ่มขึ้ น
อีกด้วย
3. องค์ ประกอบทางด้ านระบบการจัดการสาธารณสุ ขและการบริ การสุ ขภาพ (Health Service
System Factors)
หมายถึ ง การบริ หารจัดการทรัพยากรต่างๆที่มีอยูข่ องรัฐในการที่จะสนองตอบต่อการส่ งเสริ ม
ให้บุคคลที่อาศัยอยูใ่ นชุ มชนนั้นๆหรื อประเทศนั้นๆ มีสุขภาพที่ดี และเท่าเทียมกันส่ งเสริ มให้ทุกคนมี
สิ ทธิ เท่าเทียมกันในการเข้าถึงระบบการบริ การทางการแพทย์
ทั้งนี้ สมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติได้แสดงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อสุ ขภาพทั้ง 3 ด้านไว้ว่าเป็ นปั จจัย
ก าหนดสุ ขภาพ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น สุ ขภาพมี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชื่ อ มโยงกั บ ปั จจั ย ต่ า งๆ
มากมาย ดังนั้น การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มระบบสุ ขภาพไทยจึงต้องวิเคราะห์และสังเคราะห์
จากการเปลี่ ย นแปลงของปั จจัย ต่า ง ๆทั้งด้านปั จเจกบุ ค คล สภาพแวดล้อมในทุ ก มิ ติที่จะกระทบต่ อ
สุ ขภาพ ซึ่ งเป็ นการเชื่อมโยงกับปั จจัยแวดล้อมได้อย่างบูรณาการ ดังแสดงในภาพที่ 1.2
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ภาพที่ 1.2 การเชื่อมโยงปั จจัยกาหนดสุ ขภาพ
(ที่มา: ดัดแปลงมาจากอาพล จินดาวัฒนะ สไลด์นาเสนอประกอบบรรยายในพิธีเปิ ดการประชุมการ
พัฒนาศักยภาพคน กลไก กระบวนการ AHA/IHA ณ โรงแรมโรสการ์ เด็น สวนสามพราน 11 มกราคม
2553
ลักษณะของผู้มีสุขภาพทีด่ ี
เพื่อให้มองเห็นลักษณะของผูม้ ีสุขภาพดีได้ชดั เจนยิง่ ขัน จึงขอกล่าวถึงลักษณะของสุ ขภาพกาย
และสุ ขภาพจิตไว้ดงั นี้
1. ร่ างกายมีการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการสมกับวัยของตน เช่น มีน้ าหนักและส่ วนสู งอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานของบุคคลในวัยเดียวกัน เป็ นต้น
2. สภาพร่ างกายทัว่ ไปสะอาดและสมบูรณ์ มีหน้าตาสดใสและร่ าเริ งเบิกบานอยูเ่ สมอไม่วา่ จะ
อยูค่ นเดียวหรื ออยูต่ ่อหน้าคนอื่น
3. ร่ างกายมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะดาเนินงาน ตามภารกิจในชีวติ ประจาวันได้รวมทั้ง มี
ความสามารถในการเคลื่อนไหวได้อย่างกระฉับกระเฉงคล่องแคล่ว
4. มีความรู้สึกอยากรับประทานอาหาร มีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารและ
ไม่
รับประทานอาหารพร่ าเพรื่ อ
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5. ร่ างกายปราศจากความทุพพลภาพ รวมทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ พร้ อมทั้งยังมีความ
ต้านทานโรคดีอีกด้วย
6. มีจิตใจแจ่มใส มีอารมณ์สดชื่นมัน่ คง และมองโลกในแง่ดีอยูเ่ สมอ
7. มีความสนุ กสนานเพลิดเพลิน อยู่กบั การดาเนิ นชี วิต แม้จะเหน็ดเหนื่อยจากหน้าที่การงาน
บ้าง ก็ไม่รู้สึกท้อแท้
8. สามารถพักผ่อนและนอนหลับ ได้อย่างเพีย งพอ หลังจากตื่ นนอนแล้วจะรู ้ สึกสดชื่ นและ
กระปรี้ กระเปร่ า
9. รู ้จกั ยอมรับข้อบกพร่ องของตนเอง และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั เพื่อนฝูงได้อย่างราบรื่ น
10. ตั้งความมุ่งหมายในชี วิตไว้อย่างเหมาะสม และพร้ อมเสมอ ที่ จะเผชิ ญกับอุ ปสรรคหรื อ
ความยุง่ ยากในชีวติ ได้อย่างไม่วติ กกังวล
การส่ งเสริมสุ ขภาพและการป้องกันโรค
การส่ งเสริมสุ ขภาพ
ในปี พ.ศ. 2520 องค์การอนามัยโลกได้จดั ให้มีการประชุมเพื่อสนับสนุ นเป้ าหมายสุ ขภาพดี
ถ้วนหน้า (Health For All) ขึ้ นและต่อมามีการประชุ มนานาชาติ เรื่ อง ‚ การสาธารณสุ ขมูลฐาน‛
(Primary Health Care) จัดโดยกองทุ นสงเคราะห์ เด็กแห่ งสหประชาชาติ (The United Nations
Children’s Fund) ร่ วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) ณ กรุ งอัลมาอะตา
ประเทศ คาซัคสถานในปี พ.ศ. 2521 จากการประชุ มในครั้งนี้ งานส่ งเสริ มสุ ขภาพหรื ออีกนัยหนึ่ ง ‚การ
สาธารณสุ ขยุคใหม่ ‚ (New Public Health)ได้เริ่ มต้นพร้อมกับคาประกาศเจตนารมณ์จากการประชุ มที่
ตระหนักว่าสุ ขภาพดีเป็ นเป้ าหมายพื้นฐานทางสังคมและได้กาหนดนโยบายสุ ขภาพใหม่โดยเน้นการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนความร่ วมมือระหว่างภาคต่าง ๆ ของสังคมโดยมีการสาธารณสุ ขมูลฐานเป็ น
พื้นฐาน
ต่อมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2529 ได้มีการประชุ มนานาชาติเรื่ อง ‚การส่ งเสริ มสุ ขภาพ‛
(Health Promotion) ขี้นเป็ นครั้งแรก ณ กรุ งออตตาวาประเทศแคนนาดา ในการประชุ มครั้งนี้ ได้มีการ
ประกาศ ‚กฎบัตรออตตาวาเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ‛ (Ottawa Charter for Health Promotion) (พิศมัย
จันทรวิมล, 2541) ว่าด้วยยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มสุ ขภาพแนวใหม่ดงั นี้
1. การสร้ างนโยบายสาธารณสุ ขเพื่อสุ ขภาพ (Build Healthy Public) นโยบายส่ งเสริ มสุ ขภาพ
มีวิธีการที่หลากหลายแต่สอดคล้องสนับสนุ นกันโดยผูก้ าหนดนโยบายจะต้องคานึ งถึ งผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นต่อสุ ขภาพเป็ นสาคัญ
2. การสร้ างสรรค์ สิ่งแวดล้ อมทีเ่ อือ้ ต่ อสุ ขภาพ (Create Supportive Environment) ส่ งเสริ มให้
คนและสิ่ งแวดล้อมอยู่ร่วมกันอย่างเกื้ อกูลและสมดุ ล ถื อว่า การอนุ รักษ์ท รั พยากรธรรมชาติ ทวั่ โลก
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เป็ นภารกิ จร่ วมกันของประชากรโลกเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตการทางานการพักผ่อนให้มี
สุ ขภาวะที่ดีและปลอดภัยโดยไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อม
3. การเสริ มสร้ างกิจกรรมชุ มชนให้ เข้ มแข็ง (Strengthen Community Action) เป็ นการ
สนับสนุ นให้ชุมชนพึ่งตนเองได้โดยชุ มชนเป็ นผูต้ ดั สิ นใจและจัดการมีการระดมทรัพยากร และวัตถุ
ภายในชุมชนทั้งนี้ชุมชนจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารโอกาสการเรี ยนรู ้และแหล่งทุนสนับสนุน
4. การพัฒนาทักษะส่ วนบุคคล (Develop Personal Skills) การส่ งเสริ มสุ ขภาพโดยการ
สนับ สนุ นในเรื่ องการพัฒนาบุ ค คลและสั ง คมด้วยการให้ข ้อมู ล ข่ า วสารการศึ ก ษาเพื่ อสุ ข ภาพและ
การเสริ มทักษะชีวติ ในการจัดการที่ดีเพื่อป้ องกันและควบคุมสุ ขภาพของตน
5. การปรั บเปลี่ยนระบบบริ การสุ ขภาพ (Reorient Health Services) การจัดระบบบริ การ
สาธารณสุ ข ในการส่ งเสริ ม สุ ข ภาพเป็ นความรั บ ผิดชอบร่ วมกันระหว่า งบุ ค คลชุ ม ชน และบุค ลากร
สาธารณสุ ขสถาบันบริ การสาธารณสุ ขและรั ฐบาลซึ่ งจะต้องท างานร่ วมกันเพื่ อมุ่ง ไปสู่ สุ ขภาพของ
ประชาชนในการปรั บ เปลี่ ย นบริ การสาธารณสุ ข จ าเป็ นต้อ งให้ ค วามส าคัญ ในด้า นการวิ จ ัย ทาง
สาธารณสุ ขหลักสู ตรการฝึ กอบรมบุคลากรสาธารณสุ ขสาขาต่างๆ เพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติโดยมองปั ญหา
ของปั จเจกบุคคลไปสู่ การมองปั ญหาในองค์รวม
ความหมายของการส่ งเสริมสุ ขภาพ
มีผใู ้ ห้คานิยามการส่ งเสริ มสุ ขภาพเกี่ยวกับไว้หลากความหมาย ดังนี้
โอ ดอนเนลล์ (O’ Donnell) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การส่ งเสริ มสุ ขภาพหมายถึ งวิทยาศาสตร์
และศิลปะในการช่ วยให้ประชาชนเปลี่ ยนแปลงวิถีชีวิตไปสู่ สภาวะ (Edelman and Mandle. 1994:
citing O’ Donnell. 1987. Definition of Health Promotion)
ครู เตอร์ และดีวอร์ (Kreuter and Devore) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการส่ งเสริ มสุ ขภาพ หมายถึ ง
กระบวนการสนับ สนุ นด้า นสุ ขภาพโดยให้บุ คคลครอบครั ว ชุ ม ชน ภาคเอกชน และภาครั ฐร่ วมมื อ
ปฏิ บตั ิ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี (Edelman and Mandle. 1994: citing Kreuter and Devore.1980.
Reinforcing of the Health Promotion.)
สุ ร เกี ย รติ อาชานานุ ภ าพ (2541) ได้ใ ห้ ค วามหมายไว้ว่า การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ หมายถึ ง
กระบวนการส่ งเสริ มให้ประชาชนเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมและพัฒนาสุ ขภาพของตนเอง
กฎบัตรออตตาวา ได้บ่งชี้ กลยุทธ์พ้ืนฐานที่สาคัญ 3 ประการเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพคือให้เกิด
กระบวนการเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพให้ครบถ้วนสมบูรณ์ คือ
1. การชี้นา (Advocacy)
ด้านสุ ข ภาพเพื่ อสร้ างสภาวะหรื อปั จจัย ที่ เอื้ อต่ อสุ ข ภาพ ปั จจัยต่ างๆ ทั้ง ทางการเมื อง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม พฤติกรรมและชี ววิทยามีผลกระทบทั้งทางสนับสนุ นและบัน่
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ทอนสุ ขภาพกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพมุ่งที่จะช่วยให้เงื่อนไขเหล่านี้เป็ นไปในทางสนับสนุ นโดยการชี้ นา
เรื่ องสุ ขภาพ
2. การเพิม่ ความสามารถ (Enabling)
ให้ค นเราทุ ก คนบรรลุ ถึ งศัก ยภาพสู งสุ ดด้านสุ ข ภาพ และบรรลุ ความเสมอภาคทาง
สุ ขภาพลดข้อแตกต่างทางสภาวะสุ ขภาพ และสร้างความมัน่ ใจว่า ทุกคนจะมีโอกาสและทรัพยากรต่างๆ
ที่เท่าเทียมกัน เพื่อเพิม่ ความสามารถของทุกคนให้มีสุขภาพดีที่สุด
3. การไกล่เกลีย่ (Mediating)
งานส่ งเสริ มสุ ขภาพจาเป็ นต้องอาศัยกิจกรรมอันเกิดจาก ความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดของ
ทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้แจกแจงกลุ่ มกิ จกรรมที่ สาคัญ 5 ประการที่ กาหนดให้
ตอบสนองกลยุทธ์ดงั กล่าวข้างต้นดังนี้
3.1 สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุ ขภาพ
3.2 สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ
3.3 เสริ มสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง
3.4 การพัฒนาทักษะส่ วนบุคคล
3.5 การปรับเปลี่ยนบริ การสาธารณสุ ข
การจัด บริ ก ารสุ ข ภาพที่ ผ่า นมามุ่ ง เน้น ด้า นการรั ก ษาพยาบาลเพื่ อ แก้ปั ญ หาความเจ็ บ ป่ วย
ลดความพิการซึ่ งต้องเสี ยค่าใช้จ่ายสู งเพราะต้องอาศัยวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีราคาแพงมากขึ้ น
ทาให้ค่ า ใช้จ่ า ยด้า นสุ ข ภาพของประเทศต่ า งๆ ทัว่ โลกสู ง ขึ้ น อย่า งรวดเร็ ว แต่ ก ลับ ได้ผ ลตอบแทน
ด้านสุ ขภาพต่าสาหรับประเทศไทยก็ได้เล็งเห็นความสาคัญของการส่ งเสริ มสุ ขภาพเป็ นอย่างยิ่งดัง เช่ น
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) กระทรวงสาธารณสุ ขได้จดั ประชุ มใหญ่เรื่ องการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพเมื่อวันที่ 6 – 8 พฤษภาคม 2541 ในการนี้ ได้มีการผลิ ตเอกสารเกี่ ยวกับสุ ขภาพจานวนมาก
มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมจากหลายวิชาชีพสาระสาคัญของการประชุม คือ "สุ ขภาพไม่ได้สร้างในโรงพยาบาล‛
การป้องกันโรค
การป้ องกัน โรค หมายถึ ง การขจัด หรื อ ยับ ยั้ง พัฒ นาการของโรครวมถึ ง การประเมิ น และ
การรักษาเฉพาะเพื่อจัดความก้าวหน้าของโรคในทุกระยะ
การป้ องกันโรคแบ่งได้เป็ น 3 ดับดังนี้
1. การป้องกันโรคระดับแรก (Primary Prevention) หมายถึง การป้ องกันโรคในระยะที่ยงั ไม่
มีโรคเกิดขึ้นโดยการกาจัดหรื อลดสาเหตุที่ทาให้เกิ ดโรคเพื่อป้ องกันมิให้เกิดอาการของโรคโดยรวมถึ ง
การส่ งเสริ มสุ ขภาพโดยทัว่ ไปรวมถึ งการปกป้ องและต่อต้านการเกิ ดเฉพาะโรคได้แก่ การให้สุขศึกษา
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การรับประทานอาหารเหมาะสมตามวัยการพัฒนาบุคลิกภาพ การทางาน การพักผ่อนและนันทนาการ
อย่างเหมาะสมการได้รับคาปรึ กษากับการแต่งงานและเรื่ องเพศการคัดกรองพันธุ กรรมการตรวจสุ ขภาพ
2. การป้องกันโรคระดับที่สอง (Secondary Prevention) หมายถึง เป็ นการป้ องกันโรค
เมื่ อโรคได้เกิ ดขึ้ นแล้วเพื่ อลดความรุ นแรงของโรคลงป้ องกันการแพร่ ก ระจายของโรคลดเวลาการ
เจ็บป่ วยและ ลดระยะการติดต่อของโรครวมถึงการได้รับการวินิจฉัยในระยะแรกของโรคและได้รับ
การรักษาทันท่วงทีความรุ นแรงของโรคที่เป็ นมีระยะเวลาสั้นสามารถกลับสู่ สภาวะของการมีสุขภาพดี
ได้อย่างรวดเร็ วตัวอย่างเช่นการตรวจคัดกรองวัณโรคการตรวจหาค่าสารพิษตกค้างในเลื อด การตรวจ
คัดกรองมะเร็ งปากมดลูก
3. การป้องกันโรคระดับที่สาม (Tertiary Prevention) เป็ นการป้ องกันโรคหลังจากมีการ
แสดงอาการเจ็บป่ วยออกมาแล้ว (Stage of Advanced or Clinical Disease) การป้ องกันโรคขั้นนี้ เป็ นการ
ช่ ว ยลดอาการข้า งเคี ย งของโรคลดอาการเจ็บ ป่ วยและการตาย รวมถึ ง ป้ องกันการเกิ ดความพิ ก าร
จุดประสงค์ก็คือให้กลับสู่ สังคมได้อย่างมีคุณค่าโดยนับว่าเสี่ ยงอันตรายและได้ผลน้อยกว่าการป้ องกัน
ใน 2 ระดับแรกเพราะมีความสิ้ นเปลืองเวลา ค่าใช้จ่ายไปในการป้ อง-กันโรคในระดับนี้มาก
การสร้ างเสริมพฤติกรรมสุ ขภาพทีจ่ าเป็ นสาหรับชี วติ ตามแนวทางสุ ขบัญญัติแห่ งชาติ
การที่จะทาให้แต่ละบุคคลมีสุขภาพที่ดีและสามารถเผยแพร่ ความรู ้ ดา้ นสุ ขภาพไปสู่ บุคคลอื่น
ได้น้ นั พอจะสรุ ปได้ดงั นี้
To Improve หมายถึง เราต้องสารวจพฤติกรรมของเราก่อนว่ามีพฤติกรรมใดบ้างที่ไม่ ถูกต้อง
ไม่ ส่ ง เสริ มให้ ต ัว เรามี สุ ข ภาพดี เ มื่ อ พบแล้ ว ต้ อ งรี บด าเนิ น การปรั บ ปรุ งแก้ ไ ขให้ ถู ก ต้อ งทัน ที
To Practice หมายถึ ง เราต้องหมั่นลงมื อปฏิ บ ัติใ นสิ่ ง ที่ ถู ก ต้องสิ่ ง ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
สุ ข ภาพอยู่ส ม่ า เสมอและกระท าจนเป็ นสุ ข นิ สั ย หรื อ เป็ นพฤติ ก รรมสุ ข ภาพ (Health Behavior)
To Maintainหมายถึง เราต้องหมัน่ รักษาทาสิ่ งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องต่อสุ ขภาพไว้อยู่เสมอไม่ให้สูญ
หายไปหรื อลดลงไป
To Promote หมายถึง เมื่อเราได้กระทาตามขั้นตอนต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้นก็จะทาให้ตวั เรา
เป็ นบุคคลที่มีสุขภาพดีสามารถเป็ นต้นแบบให้ผอู้ ื่นปฏิบตั ิ ตามได้และนาเหตุที่ดีที่ถูกต้องต่อสุ ขภาพให้
มากยิง่ ๆ ขึ้นและสามารถเผยแพร่ สิ่งที่ถูกต้องต่อสุ ขภาพไปสู่ บุคคลอื่นต่อๆ ไปได้
การสร้ างเสริ มพฤติ กรรมสุ ขภาพที่จาเป็ นสาหรับชี วิตตามแนวทางสุ ขบัญญัติแห่ งชาติ การมี
สุ ขภาพดี สมบูรณ์ ท้ งั ร่ างกายและจิตใจมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็ นสุ ขเป็ นความต้องการจาเป็ นพื้นฐาน
ของชี วิตที่ คนเราทุกคนสามารถแสวงหาได้การที่เราจะมี สุขภาพที่ ดีได้น้ นั เราจะต้องแสวงหามาด้วย
ตัวเองไม่มีผใู ้ ดจะปฏิ บตั ิแทนเราได้ดงั นั้นสุ ขบัญญัติ คือข้อกาหนดที่ประชาชนทุกคนควรปฏิ บตั ิอย่าง
สม่าเสมอจนเป็ นสุ ขนิสัยเพื่อให้มีสุขภาพดีท้ งั ทางร่ างกายจิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม
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สุ ขบัญญัติ 10 ประการ มีดังนี้
1. ดูแลรักษาและของใช้ให้สะอาด
2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง
3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย
4. กินอาหารสุ ก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสี ฉูดฉาด
5. งดบุหรี่ สุ รา สารเสพย์ติด การพนันและการสาส่ อนทางเพศ
6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น
7. ป้ องกันอุบตั ิภยั ด้วยการไม่ประมาท
8. ออกกาลังกายสม่าเสมอและตรวจสุ ขภาพประจาปี
9. ทาจิตใจให้ร่าเริ งแจ่มใสอยูเ่ สมอ
10. มีสานึกต่อส่ วนรวมรวมสร้างสรรค์สังคม
ดังนั้นจะเห็นได้วา่ หากเราได้ฝึกฝนและปฏิบตั ิตามสุ ขบัญญัติ 10 ประการอย่างต่อเนื่ องจนเป็ น
สุ ขนิสัยแล้วจะช่วยนาไปสู่ การมีสุขภาพที่ดีตามที่พึงปรารถนา
คาศัพท์ อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับสุ ขภาพ
1. สุ ขปฏิบัติ หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่คนกระทาหรื อปฏิบตั ิเกี่ยวกับสุ ขภาพและสวัสดิ การ
โดยมี ความมุ่งหมาย เพื่อให้ตนเองเกิ ดสุ ขภาพและสวัสดิ การที่ ดี เช่ น การไปพบแพทย์เมื่ อรู ้ สึกไม่
สบาย การสร้างภูมิคุม้ กันโรค การปฏิบตั ิตาม กฎจราจร เป็ นต้น
2. สุ ขนิ สั ย หมายถึ ง นิ สั ย ที่ ก่ อให้เกิ ดสุ ข ลัก ษณะ อัน เป็ นผลช่ วยให้บุ ค คลมี สุ ข ภาพและ
คุณภาพชีวิต เช่น มีความสะอาด ปราศจากโรคมีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สวยงาม น่าชื่ นชมและมี
ความปลอดภัยไม่เสี่ ยงต่ออุบตั ิเหตุ หรื ออุบตั ิภยั ทั้งหลาย
3. สุ ขลักษณะ หมายถึ ง ลักษณะ 3 ประการที่ ท าให้คนเรามี ค วามสุ ข และมี สุขภาพดี ได้แก่
ความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และความปลอดภัย
4. การสุ ขาภิบาล หมายถึง การควบคุมองค์ประกอบต่างๆที่เป็ นสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพของ
มนุ ษย์ซ่ ึ งทาให้หรื ออาจทาให้เกิ ดเป็ นพิษเป็ นภัยต่อการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ต่อการเจริ ญเติบโตและต่อ
การดารงชีวติ ที่ปลอดภัยของมนุษย์
5. การสาธารณสุ ขหมายถึง การป้ องกันและรั กษาโรคทานุ บารุ งให้ประชาชนมี สุขภาพและ
พลานามัยดี มี ความสมบูรณ์ ท้ งั ทางร่ างกายและจิตใจสังคมใดจะเจริ ญรุ่ งเรื องก้าวหน้าได้ จาเป็ นต้อง
มีพลเมืองที่มีสุขภาพอนามัยดี อนั เป็ นส่ วนสาคัญในการพัฒนาประเทศ จึงจาเป็ นที่จะต้องจัดให้มีการ
พัฒนาสาธารณสุ ขขึ้นการสาธารณสุ ขมีความสาคัญทั้งต่อตัวบุคคลและสังคม
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บทสรุ ป
‚สุ ขภาพ‛ หมายถึ งสภาวะแห่ งความสมบูรณ์ ของมนุ ษย์ ทั้งทางด้านร่ างกาย ทางจิตวิญญาณ
ทางปั ญญา รวมทั้งการดารงชี วิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นปกติสุข มีความเชื่ อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่าง
สมดุล และมิได้หมายความเฉพาะเพียงแต่การปราศจากโรคหรื อทุพพลภาพเท่านั้น
ความสาคัญของสุ ขภาพคือ สุ ข ภาพเป็ นรากฐานที่ ส าคัญของชี วิตเป็ นวิถีแห่ ง ชี วิต และเป็ น
พื้นฐานของการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการคือ องค์ประกอบด้าน
ตัวบุคคล ด้านสิ่ งแวดล้อม และด้านระบบการจัดบริ การสาธารณสุ ขและการบริ การสุ ขภาพ
การที่บุ คคล ครอบครั ว และชุ มชนจะดารงไว้ซ่ ึ ง ความมี สุข ภาวะนั้น จะต้องมี ก ระบวนการ
ในการส่ ง เสริ มให้ ป ระชาชนเพิ่ ม สมรรถนะในการควบคุ ม และพัฒ นาสุ ข ภาพของตนเองและ
ของส่ วนรวม ซึ่ งได้มีการประกาศในกฎบัตรออตตาวาเพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ‛ (Ottawa Charter for
Health Promotion) ว่าด้วยยุทธศาสตร์ 5 ข้อ เพื่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพแนวใหม่ คือ การสร้ างนโยบาย
สาธารณสุ ข เพื่อสุ ข ภาพ การสร้ า งสรรค์สิ่ง แวดล้อมที่ เอื้ อต่ อสุ ขภาพการเสริ ม สร้ า งกิ จกรรมชุ ม ชน
ให้เข้มแข็งการพัฒนาทักษะส่ วนบุ คคล และการปรั บเปลี่ ยนระบบบริ การสุ ขภาพ โดยอาศัยกลยุท ธ์
พื้นฐาน 3 ประการคือ การชี้นา การเพิ่มความสามารถ และการไกล่เกลี่ย
ทั้งนี้ แต่ละบุคคลสามารถสร้างเสริ มสุ ขภาพได้อย่างง่ายโดยการปฏิบตั ิตามแนวทางสุ ขบัญญัติ
แห่งชาติ 10 ประการ
คาถามท้ายบท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จงบอกความหมายของคาว่าสุ ขภาพ
สุ ขภาพในปั จจุบนั มีองค์ประกอบอยูก่ ี่ส่วน อะไรบ้างจงอธิ บาย
ภาวะสุ ขภาพมีความสาคัญอย่างไร
องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อสุ ขภาพมีอะไรบ้าง จงอธิ บาย
นักศึกษาจะมีวธิ ี การอย่างไรในการดูแลสุ ขภาพอย่างถูกต้อง
การมีสุขภาพดีให้ผลอย่างไรกับนักศึกษาได้บา้ ง
วิธีการปฏิบตั ิเพื่อสุ ขภาพในชีวติ ประจาวันจะทาได้อย่างไรบ้าง
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แผนการบริหารการสอนประจาบทที่ 2
พฤติกรรมสุ ขภาพ
หัวข้ อเนือ้ หา
1. ความหมายพฤติกรรมสุ ขภาพ
2. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพ
3. รู ปแบบของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพ
4. ประเภทของพฤติกรรมสุ ขภาพ
5. ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ
6. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุ ขภาพกับการเกิดโรค
6.1 โรคและการเจ็บป่ วยที่แบ่งตามลักษณะของพฤติกรรมสุ ขภาพ
6.2 พฤติกรรมสุ ขภาพที่ควรปฏิบตั ิเพื่อส่ งเสริ มและป้ องกันโรค
7. บทสรุ ป
วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. เพื่อให้สามารถบอกความหมายและความสาคัญของพฤติกรรมสุ ขภาพได้
2. เพื่อให้สามารถบอกองค์ประกอบของพฤติกรรมสุ ขภาพได้
3. เพื่อให้เข้าใจรู ปแบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อสุ ขภาพได้
4. เพื่อให้สามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุ ขภาพดับการเกิดโรคได้
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารประกอบการสอน
2. ฟังคาบรรยาย
3. ซักถามและอภิปรายผลจากการแบ่งกลุ่มย่อย
4. ตอบคาถามท้ายบท
สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. ใช้ Powerpoint
3. ตัวอย่างหรื อภาพประกอบ
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการอภิปรายกลุ่ม ความตั้งใจในการฟังคาบรรยาย
และการมีส่วนร่ วมในการกิจกรรมต่างๆ และจากการตอบคาถามท้ายบท
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บทที่ 2
พฤติกรรมสุ ขภาพ
อาจารย์สุเนตรา นุ่นลอย
ในปั จ จุ บ นั นี้ จะเห็ นได้ว่า ปั ญ หาสุ ข ภาพโดยส่ วนใหญ่ เ กิ ด จากการกระท าของบุ ค คล
ที่แสดงออกมาในการดารงชี วิต โดยความแตกต่างของการกระทาของบุคคลนั้น มาจากปั จจัยหรื อ
องค์ ป ระกอบต่ า งๆ เช่ น ด้า นตัว บุ ค คล ได้แ ก่ ความคิ ด ความเชื่ อ ด้า นสภาวะแวดล้อ ม หรื อ
ด้านระบบสาธารณสุ ข ดังนั้น การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี ได้น้ นั จาเป็ นต้องมีความรู้
ความเข้าใจ ในเรื่ องความหมาย ความส าคัญ ประเภท ปั จจัย รวมทั้ง วิธี ก ารต่ า งๆ เพื่ อ จะนามา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละบุคคลให้เกิดผลดีต่อสุ ขภาพ ดังเนื้อหาต่อไปนี้
ความหมายพฤติกรรมสุ ขภาพ
พฤติกรรมสุ ขภาพ (Health Behavior) มีความหมายและเกี่ ยวข้องกับคา คื อ พฤติกรรม
(Behavior) และสุ ขภาพ (Health) ซึ่ งตาม พ.ร.บ.สุ ขภาพแห่ งชาติ ปี 2550 ได้ให้ความหมายของ
สุ ข ภาพ ว่า หมายถึ ง ภาวะของมนุ ษ ย์ที่ ส มบู รณ์ ท้ งั ทางกาย ทางจิ ต ทางปั ญ ญา และทางสั ง คม
เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล ทั้งนี้โดยมีแผนภูมิที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของสุ ขภาวะที่เป็ น
องค์ร วม ส่ ว นพฤติ ก รรมนั้น หมายถึ ง อาการ บทบาท ลี ล า ท่ า ที ความประพฤติ การกระท า
ที่แสดงออกให้ปรากฏได้ด้วยประสาทสัมผัส ทั้งห้า คือ ตา ปาก จมูก หู และผิวกาย หรื อวัดด้วย
เครื่ องมือ (กันยา สุ วรรณแสง, 2536)
โดยรู ปแบบพฤติกรรมสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท (ณรงค์ เส็งประชา, 2528) ได้แก่
1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ พฤติก รรมที่ เกิ ดขึ้ นแล้วสามารถสังเกตได้
โดยตรงด้วยประสาทสัมผัส เช่น การกิน การเดิน การนัง่ หรื อการแสดงการเคลื่อนไหวต่างๆ
2. พฤติก รรมภายใน (Covert Behavior) คือ พฤติ กรรมที่ เกิ ดขึ้ นภายในใจของบุ คคล
ซึ่ งบุคคลอื่นไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง แต่สามารถรับรู ้ หรื อทราบได้ว่ามีพฤติกรรมนั้นเกิ ดขึ้น
โดยอาศัยเครื่ องมือต่างๆช่วยวัดหรื อสังเกต เช่น ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม
สรุ ปแล้ว พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงทางด้า นที่ เ กี่ ย วกับ สุ ข ภาพ
ซึ่ งเกิ ดขึ้นทั้งภายใน และภายนอก รวมถึ งการปฏิบตั ิที่สังเกตได้และการเปลี่ยนแปลงในที่สังเกต
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ไม่ได้ แต่สามารถวัดได้วา่ เกิดขึ้นโดยอาศัยความรู ้ ความเข้าใจ เจตคติ และการปฏิบตั ิตนทางสุ ขภาพ
ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั อย่างเหมาะสม
แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรมสุ ขภาพ
ค าว่ า พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ มี ค วามหมายครอบคลุ ม ไปถึ ง พฤติ ก รรมการป้ องกัน โรค
พฤติก รรมเมื่อเจ็บป่ วย และพฤติ กรรมบทบาทผูป้ ่ วย หากจะพิจารณาไปถึ งองค์ประกอบของ
พฤติกรรมสุ ขภาพ บลูม (Bloom, 1975) ได้แบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน (ภาพที่ 2.1) คือ
1. พฤติกรรมด้านพุทธศึกษา (Cognitive Domain) หรื อพฤติกรรมด้านความรู้พฤติกรรม
ด้านนี้ เกี่ ยวข้องกับการรู ้ -การจา ข้อเท็จจริ งต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถและทักษะทาง
สติปัญญา การใช้วจิ ารณญาณเพื่อประกอบการ
2. พฤติกรรมด้านเจตคติ ( Affective Domain) หมายถึง ความสนใจ ความรู ้สึก ท่าที ความชอบ
ไม่ชอบ การให้คุณค่า หรื อปรับปรุ งค่านิยมที่ยึดถืออยู่ เป็ นการเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล
3. พฤติกรรมด้านการปฏิบตั ิ (Psychomotor Domain) เป็ นพฤติกรรมที่ใช้ความสามารถ
ในการแสดงออกทางร่ างกาย ซึ่ งรวมถึ ง การปฏิ บ ัติ ที่ อ าจแสดงออกในสถานการณ์ ห นึ่ ง
และสังเกตเห็นหรื ออาจเป็ นพฤติกรรมที่ ล่าช้า คื อ บุคคลยังไม่ได้ปฏิ บตั ิ แต่คาดคะเนว่าอาจจะ
ปฏิ บ ตั ิ ใ นโอกาสต่ อไปพฤติ ก รรมชั้นนี้ เป็ นพฤติ ก รรมขั้นสุ ดท้า ยซึ่ ง ต้องอาศัย พฤติ ก รรมด้า น
พุทธิ ศึกษา คื อ ความรู ้ กับพฤติ กรรมด้านเจตคติ เป็ นส่ วนประกอบ กระบวนการที่ ก่อให้เกิ ด
พฤติ ก รรมด้า นการปฏิ บ ัติ น้ ี ต้อ งอาศัย เวลาและการตัด สิ น ใจหลายขั้น ตอน เป็ นพฤติ ก รรม
ที่ ส ามารถประเมิ นผลได้ง่ า ย แต่ ก ระบวนการที่ ก่ อให้ เกิ ดพฤติ ก รรมต้อ งอาศัย เวลา และการ
ตัดสิ นใจหลายขั้นตอน ในทางสุ ขภาพอนามัยถื อว่าพฤติกรรมด้านปฏิบตั ิของบุคคลเป็ นเป้ าหมาย
ขั้นสุ ดท้าย ที่ช่วยให้บุคคลมีสุขภาพอนามัยดี
ลักษณะของพฤติกรรมสุ ขภาพ สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1. พฤติ ก รรมที่ พึ งประสงค์ห รื อพฤติ ก รรมเชิ งบวก (Positive Behavior) หมายถึ ง
พฤติกรรมที่บุคคลปฏิบตั ิแล้วส่ งผลดีต่อสุ ขภาพของบุคคลนั้นเอง เป็ นพฤติกรรมที่ควรส่ งเสริ มให้
บุคคลปฏิบตั ิต่อไปและควรปฏิบตั ิให้ดีข้ ึน เช่น การออกกาลังกาย การรับประทานอาหารครบ 5 หมู่
เป็ นต้น
2. พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ห รื อพฤติ ก รรมเชิ ง ลบหรื อ พฤติ ก รรมเสี่ ย ง (Negative
Behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลปฏิบตั ิแล้วจะส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ ทาให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพ
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หรื อโรค เป็ นพฤติ ก รรมที่ ไม่ พึง ประสงค์ เช่ น การสู บบุ หรี่ การดื่ ม สุ รา การรั บประทานอาหาร
จาพวกแป้ งหรื อไขมันมากเกินความจาเป็ น การรับประทานอาหารที่ปรุ งไม่สุก เป็ นต้น

พฤติกรรมสุ ขภาพ
-พุทธิพิสัย
-เจตพิสัย
- ทักษะพิสัย

พฤติกรรมสุ ขภาพ
ที่เหมาะสม
มีผลดีต่อสุ ขภาพ

พฤติกรรมสุ ขภาพ
ที่ไม่เหมาะสม
มีผลเสี ยต่อสุ ขภาพ

การกระทาที่เป็ น
ผลดีต่อสุ ขภาพ
การไม่กระทาที่เป็ น
ผลเสี ยต่อสุ ขภาพ
การกระทาที่เป็ น
ผลเสี ยต่อสุ ขภาพ
การไม่กระทาที่เป็ น
ผลดีต่อสุ ขภาพ

การกระทาด้วยจิตสานึก

คานิยม

การกระทาตามคาแนะนา

เจตคติ

การกระทาตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ เงื่อนไข

ความรู้

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุ ขภาพ
(ที่มา: ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์, 2539)
รู ปแบบของการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพ
แนวคิดเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพนั้น มีพ้ืนฐานมาจากความคิดทางด้านจิตวิทยา
การเรี ยนรู้ ธรรมชาติ ของมนุ ษย์ ตลอดจนทฤษฏี การเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรม ตามความคิ ดของ Kelman
เกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในสังคมของบุคคลนั้นเชื่ อว่า มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ 3 ลักษณะ
คือ การเปลี่ ยนแปลงโดยการถูกบังคับ การเปลี่ ยนแปลงโดยการเลี ยนแบบ และการเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดจาก
ความต้องที่ อยากจะเปลี่ ยน เนื่ องจากเห็ นความสาคัญของสิ่ งที่จะเปลี่ ยนแปลงนั้น ๆ โดยทัว่ ไปแล้วการใช้
วิธีการหลาย ๆ อย่างจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ดีกว่าการใช้วธิ ี การเพียงอย่างเดียว
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1. การเปลีย่ นแปลงเพราะถูกบังคับ (Compliance)
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในลักษณะนี้ ก็เพราะบุคคลถูกสังคม หรื อกลุ่มของบุคคลบังคับ
ให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็จะถูกลงโทษ แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าเปลี่ยนแปลง
ก็จะได้รับรางวัลจากสังคม การเปลี่ ยนแปลงในลักษณะนี้ จึงขึ้น อยู่กบั อิ ทธิ พลของรางวัลและ
การลงโทษมาก ในสังคมจะมีการบังคับให้สมาชิกต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแนวทางที่สังคม
กาหนดให้มี โครงการออกกฎหมาย ข้อบังคับ เช่นกฎหมายบังคับให้บุคคลต้องแจ้งเกิด แจ้งตาย
เมื่ อมี ค นเกิ ดก็ ต้อ งไปรั บ การฉี ดวัค ซี น ป้ องกันการระบาดของโรคตามที่ เจ้า หน้า ที่ ส าธารณสุ ข
กาหนด บุคคลที่เคยบ้วนน้ าลายทัว่ ไปในบริ เวณบ้าน หรื อชอบทิ้งขยะทัว่ ไปในบ้านของตนเอง
จะแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นในที่สาธารณะไม่ได้ เพราะมีกฎหมายบังคับ ต้องบังคับให้คนนั้นเปลี่ยน
พฤติกรรมนาเอาขยะไปทิ้งในถัง เป็ นต้น
2. การเปลีย่ นแปลงเพราะการเอาแบบอย่าง (Identification)
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบนี้ก็โดยที่บุคคลนั้นมองเห็นพฤติกรรมของบุคคลอื่นว่าเป็ น
สิ่ งที่ดี ตนเองต้องการเลียนแบบโดยคิ ดว่าตัวเองควรมีพฤติกรรมเหมือนบุคคลนั้น ซึ่ งอาจจะเป็ น
บิดามารดา อาจารย์ ดาราภาพยนตร์ นักการเมือง ภิกษุสงฆ์ ฯลฯ เด็กที่มีบิดาชอบแต่งตัวเรี ยบร้อย
เป็ นระเบียบทุกวันก่อนออกจากบ้านไปทางาน เด็กก็อาจจะเลี ยนแบบพฤติกรรมของบิดาได้โดย
มี พ ฤติ ก รรมเหมื อนบิ ดาในเรื่ อ งการแต่ ง ตัว เด็ ก วัย รุ่ นที่ เห็ น ดาราภาพยนตร์ แต่ ง ตัวสวย ๆ
เปลี่ ยนเสื้ อผ้าตามสมัยนิ ยม ท่าทางการแสดงออกเป็ นไปอย่างน่าสนใจ ดึงดูดใจ เด็กวัยรุ่ นก็อาจ
แสดงพฤติ ก รรมของตนเองเลี ย นแบบพฤติ ก รรมของดาราภาพยนตร์ ที่ ต นเองชอบได้
การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม นี้ อาจเป็ นไปชั่วระยะหนึ่ ง หรื ออาจถาวรก็ ไ ด้ ถ้าบุ คคลอื่ น
เป็ นแบบอย่างของตนเองเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมไปรู ปอื่ น บุคคลก็อาจเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม
ให้เหมือนกับพฤติกรรมใหม่น้ นั หรื อไม่ก็อาจจะเกิดพฤติกรรมนั้น แล้วพัฒนาพฤติกรรมใหม่ข้ ึนมา
ตามบุคคลอื่นที่ตนเองชอบ
3. การเปลีย่ นแปลงเพราะยอมรับว่าเป็ นสิ่ งทีด่ ี (Internalization)
การเปลี่ ย นแปลงแบบนี้ เกิ ดขึ้ น เนื่ องจากบุ ค คลได้ย อมรั บ และรู ้ สึ ก ด้วยตนเองว่า
การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง เป็ นสิ่ งที่เหมาะสมกับตนเอง เป็ นสิ่ งที่ตรงกับแนวความคิด
และค่านิยมของตนเองที่ยดึ ถืออยู่ หรื ออาจมองเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถแก้ไขปั ญหาของ
ตนเองได้ ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบนี้ เห็ นได้จากบุคคลบางคนชอบศึกษาเล่าเรี ยน
ชอบอ่านหนังสื อจนเป็ นนิ สัย เพราะการอ่านหนังสื อทาให้เกิดความรู ้ เกิดแนวความคิดกว้างขวาง
สามารถนาไปใช้เป็ นประโยชน์ในการพูดคุยกับบุคคลอื่นๆ ได้หรื อบุคคลบางคนอาสาทาประโยชน์
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ช่วยเหลือบุคคลอื่น และสังคมอยูต่ ลอดเวลา เพราะมองเห็ นว่าการกระทาแบบนั้นเป็ นที่ถูกต้อง
เข้ากับค่านิยมของตนเองที่มีอยู่
ประเภทของพฤติกรรมสุ ขภาพ
สามารถจาแนกได้เป็ น 4 ประเภท (ภาพที่ 2.3)
1. พฤติกรรมการเจ็บป่ วยหรือพฤติกรรมการรักษาโรค
เป็ นการแสดงออกหรื อการกระทาของบุคคล ที่แสดงออกเมื่อเจ็บป่ วยหรื อความผิดปกติของร่ างกาย จิตใจ
หรื อสั งคมเกิ ดขึ้ น ซึ่ งขึ้ นอยู่ก ับองค์ประกอบ คื อ ความรู ้ เกี่ ยวกับสาเหตุ ของโรค ค่ านิ ยมความเชื่ อดั้งเดิ ม
ขนบธรรมเนียมประเพณี สถานบริ การสาธารณสุ ขที่มีในชุ มชน โดยมีการศึกษา แล้วถามว่าพฤติกรรมการเจ็บป่ วย
นั้น ประชาชนหรื อบุคคลต่างๆ จะมีพฤติกรรมในการรักษาโรคต่างกัน ด้วยสาเหตุใหญ่ 2 สาเหตุ คือ อาการเจ็บป่ วย
ที่ต่างกันและคนต่างกลุ่มต่างเชื้ อชาติ เผ่าพันธุ์ จะเลื อกใช้วิธีการรักษาพยาบาลต่างกัน ตัวอย่างพฤติ กรรมการ
เจ็บป่ วยหรื อพฤติกรรมการรักษาโรค ได้แก่ การไปรับบริ การของสถานบริ การทางสาธารณสุ ข เช่น สถานี อนามัย
คลินิก โรงพยาบาลการเชื่อไสยศาสตร์ เช่น หมอกลางบ้านหมอเวทมนต์ หมอเป่ า หมอยา รักษาตัวเอง หรื อปล่อยไว้
เฉยๆ ให้หายเอง เป็ นต้น
เมื่อมีการเจ็บป่ วย หรื อ มีสถานะทางสุขภาพไม่สมบูรณ์

ไปรับบริ การที่

เอกชน
-ร้านขายยา
-คลินิกเอกชน
-โรงพยาบาล
เอกชน

รัฐ
-โรงพยาบาล
ของรัฐ

ไสยศาสตร์
-หมอกลางบ้าน
-หมอเวทมนตร์
-หมอเป่ า

ภาพที่ 2.2 แนวทางในการปฏิบตั ิตวั เมื่อมีการเจ็บป่ วย
(ที่มา: ประภาเพ็ญ สุ วรรณ, 2526)
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สถานทีท่ วั่ ไป
-บุคคลที่ทาตัว
เป็ นแพทย์

อืน่ ๆ
-อยูเ่ ฉยๆ
ปล่อยให้
หายเอง

2. พฤติกรรมป้องกันโรค
เป็ นการกระทา หรื อการแสดงออกของบุคคล เพื่อการป้ องกันการเจ็บป่ วยซึ่ งเกิดขึ้นกับบุคคล
ตามประสบการณ์ ความเชื่ อ ค่านิ ยม การศึ กษา และฐานะทางเศรษฐกิ จสั งคมของบุ คคล ตัวอย่า ง
พฤติ ก รรมป้ องกัน โรค ได้แก่ พฤติ กรรมการไม่ กิ นอาหารดิ บ หรื อสุ กๆ ดิ บๆ การล้างมื อก่ อน
รับประทานอาหาร การขับถ่าย เป็ นต้น
3. พฤติกรรมการส่ งเสริมสุ ขภาพ
เป็ นการกระท าพึ งแสดงออกของบุ คคล เพื่ อการดู แลรั กษาและสร้ างเสริ มสุ ขภาพ และ
พฤติกรรมสุ ขภาพให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรงอยู่เสมอ ตัวอย่างพฤติกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพได้แก่
การพาลูกไปรับวัคซี นป้ องกันโรคตามเกณฑ์อายุ การออกกาลังกาย การรับประทานอาหารตรงตาม
เวลา และอาหารหลักครบ 5 หมู่ เป็ นต้น
4. พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในงานสาธารณสุ ข
เป็ นการกระทาหรื อแสดงออกของบุคคลในการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางสาธารณสุ ข เพื่อ
การมีสุขภาพที่ดี ตัวอย่างพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในงานสาธารณสุ ขการส่ งเสริ มสุ ขภาพอาทิ เช่น
การร่ วมรณรงค์ในการกวดล้างโปลิโอ การร่ วมกิจกรรมรณรงค์คว่ากระป๋ องกะลาในการกาจัดลูกน้ า
ยุงลาย การพาสุ นขั ไปรับวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า เป็ นต้น
พฤติกรรมการ
เจ็บป่ วย

พฤติกรรม
สุขภาพที่
ต้องการ

พฤติกรรมการ
ป้ องกันโรคป่ วย
พฤติกรรมการ
ส่งเสริ มสุขภาพ
พฤติกรรมการมี
ส่วนร่ วมในงาน
สาธารณสุข

ภาพที่ 2.3 พฤติกรรมสุ ขภาพที่ตอ้ งการ
(ที่มา: ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์, 2542)
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การแก้ไข
ปั ญหา
สาธารณสุข

ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมสุ ขภาพ
ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ แบ่ ง ออกเป็ น 3 องค์ประกอบ ตามพลวัต ของ
สุ ขภาพ ดังนี้
1. องค์ ประกอบด้ านปัจเจกบุคคล หรือปัจจัยทางด้ านจิตวิทยา
หมายถึง ปั จจัยที่อยูภ่ ายในจิตใจของบุคคล ที่มีผลต่อการเกิดและการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม
ทางด้านความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิ ประกอบด้วย การรับรู้ ความต้องการ การจูงใจ ทัศนคติ
ค่านิ ยม ความรู ้ เป็ นต้น ปั จจัยทางด้านจิตวิทยานี้ มีอยู่ในบุคคลทุกคน แต่จะแตกต่างกันในลักษณะ
และความมากน้อย บางคนอาจจะมีปัจจัยทางด้านจิตวิทยานี้ ในลักษณะและจานวนที่เสริ มให้เกิ ด
พฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี หรื อที่พึงปรารถนา แต่บางคนอาจจะมีลกั ษณะ และจานวนที่ขดั ขวางต่อการ
เกิดพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดี หรื อพึงปรารถนาปั จจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ
ของบุคคล เช่น
1.1 การรั บ รู้ ประภาเพ็ญ สุ วรรณ (2536) ได้ก ล่ า วว่า การรั บ รู ้ เ ป็ นแระบวนการ
จิตวิทยาพื้นฐานของบุคคล เพราะถ้าปราศจากซึ่ งการรับรู ้ แล้ว บุ คคลจะไม่สามารถมี “ความจา”
“ความคิด” หรื อ “การเรี ยนรู้ ” การรับรู ้ เกี่ ยวกับเหตุการณ์ ต่าง ๆ มีข้ นั ตอนดังนี้ บุคคลรับพลังงาน
จากสิ่ งเร้า ซึ่ งจะเร้าประสาทสัมผัส ประสาทสัมผัสจะเข้ารหัสพลังงานนั้นผ่านมาทางเส้นประสาท
และเส้นประสาทจะส่ งข้อมูลต่อไปยังสมอง ซึ่ งเป็ นขั้นสุ ดท้ายของกระบวนการ ในกระบวนการนี้
ความสนใจของบุคคลจะแสดงถึงความรู ้สานึ กพุ่งไปที่สิ่งของที่เป็ นสิ่ งเร้าประสาทสัมผัส และการ
รับรู ้ จะแสดงถึงลักษณะของสิ่ งของในด้านรู ปร่ าง เสี ยง ความรู ้สึก รส และกลิ่น
กล่าวโดยสรุ ป การรั บรู ้ เป็ นกระบวนการทางจิตที่มีต่อสิ่ งเร้ าผ่านทางการสัมผัสต่าง ๆ
รวมกับความรู ้เดิม ค่านิ ยม ความต้องการ และทัศนคติ แล้วก็ตีความ หรื อประเมินความหมายนั้น ๆ
ออกมาในรู ปของความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรม
การรั บ รู ้ มีผลต่อการตัดสิ นใจของบุ ค คลที่ จะทาให้การปฏิ บตั ิ อย่างใดอย่า งหนึ่ ง เมื่ อมี
อาการผิดปกติทางด้านร่ างกายเกิดขึ้น การรับรู ้ของผูป้ ่ วย ความเชื่ อ ความต้องการ จะมีผลต่อการให้
ความสนใจต่ออาการของตัวเอง รวมทั้งการตัดสิ นใจเพื่อจะแสวงหาแนวทาง หรื อวิธีการเพื่อรักษา
โรค หรื อบ าบัดอาการนั้น ๆ ด้วย การรั บรู ้ ยงั มี ผลต่อความตั้งใจของบุ คคลในการยอมรั บ ความ
ช่วยเหลือทางการแพทย์ หรื อการรักษาที่ได้รับ รวมทั้งปฏิบตั ิตามคาแนะนาของแพทย์เพื่อรักษาโรค
และเพื่อป้ องกันโรค ได้มีการศึกษาที่สนับสนุ นการรับรู้ถึงโอกาสเสี่ ยงในการเป็ นโรค การรับรู้
ความรุ นแรงของโรค และการรั บรู ้ อุปสรรคในการป้ องกันโรค ว่าเป็ นตัวทานายพฤติ กรรมการ
ป้ องกันโรคของบุคคล ซึ่ งจะส่ งผลถึงการมีสุขภาพที่ดีดว้ ย
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1.2 การจูง ใจ หมายถึ ง “สภาพการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในตัว บุ ค คล ท าให้บุ ค คลนั้นแสดง
พฤติ ก รรมไปในทิ ศ ทางของเป้ าหมาย” การที่ บุ ค คลเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมโดยมี
แรงผลักดันให้แสดงพฤติกรรมออกไปในทิศทางของเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ เพื่อต้องการให้เป้ าหมายนั้น
สัมฤทธิ์ ผล แสดงว่าเกิดการจูงใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญที่สุดอย่างหนึ่ งในชี วิตคน การที่
วิถีชีวติ ของบุคคลเปลี่ยนแปลงไป สภาพของสังคมเปลี่ยนไป เกิดความต้องการที่จะทางานให้ได้รับ
ผลสาเร็ จตามเป้ าหมาย ดังเช่ นเจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ขต้องการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคคอตีบ ไอกรน
บาดทะยัก และโปลิโอให้ได้ครบตามเป้ าหมาย ผูป้ กครองของเด็กนักเรี ยนต้องการให้บุตรธิ ดาได้รับ
วัคซี นป้ องกันโรคให้ครบตามที่กาหนดไว้ ทั้งหมดนี้ ลว้ นเกิ ดจากการจูงใจในตัวบุคคล ซึ่ งจะมีผล
ต่อการพัฒนาสังคมให้เจริ ญ ในงานสาธารสุ ขถ้าประชาชนไม่มีแรงจูง ใจ งานในชุ มชนนั้นก็จะ
สาเร็ จได้ยาก เพราะประชาชนจะมีพฤติกรรมไปในทางอื่น คือเพิกเฉยต่อการปฏิ บตั ิตนเองในการ
ป้ องกันโรค และการส่ งเสริ มสุ ขภาพของตนเอง และของครอบครัว ซึ่ งจะทาให้เกิ ดปั ญหาสุ ขภาพ
ของตนเองและของครอบครัว อิทธิ พลของการจูงใจต่อพฤติกรรมสุ ขภาพของบุคคล การที่บุคคลจะ
มีสุขภาพดี น้ นั ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ เช่น พันธุ กรรม สภาพสิ่ งแวดล้อม และการปฏิ บตั ิตวั
ในทางที่ถูกต้อง เป็ นต้น การปฏิบตั ิตวั ของบุคคลเพื่อป้ องกันตัวเองให้ปราศจากโรคภัย และส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตนเองให้เป็ นนิ สัยนั้น บุคคลนั้นจะต้องมีแรงจูงใจเกิดขึ้นอยู่เสมอ เพื่อที่จะเป็ นตัวกระตุน้
ให้บุคคลมีการปฏิ บตั ิตวั ที่ ถูกต้อง ซึ่ งจะนาไปสู่ สุขภาพที่ดี ในการสร้ างสถานการณ์ จูงใจต้องให้
เหมาะสมกับปั ญหาสุ ขภาพของแต่ละวัย และให้ตรงกับบุคคลที่ตอ้ งการสร้างการจูงใจ
จะเห็ นได้ว่าสภาพการจูงใจที่บุคคลมีโดยไม่ได้เกิ ดจากสิ่ งของต่าง ๆ เป็ นเครื่ องเร้ านั้น
เป็ นสิ่ งที่ควรพัฒนาให้เกิ ดขึ้นในตัวบุคคล เพราะเป็ นการจูงใจประเภทถาวรในตัวบุคคลนั้น ทาให้
บุ ค คลมี ค วามตั้ง ใจที่ จ ะแสดงพฤติ ก รรมต่ า ง ๆ โดยไม่ ต้อ งอาศัย สิ่ ง ของหรื อ บุ ค คล ตลอดจน
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาบังคับให้แสดงพฤติกรรมนั้น ๆ และการที่บุคคลใดแสดงพฤติกรรมภายใต้สภาพ
การจู ง ใจนั้น อาจจะเป็ นการจูง ใจแบบใดแบบหนึ่ งหรื อหลายแบบผสมผสานกันในพฤติ กรรม
เดียวกันก็ได้ เช่น การที่บุคคลไปรับประทานอาหารเพราะแรงผลักดันทางสรี ระ แต่ในขณะเดียวกัน
ก็ตอ้ งการไปฟังดนตรี มีบริ การดี ๆ ซึ่ งเป็ นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายนอกผสมผสานด้วย
กล่าวโดยสรุ ป การจูงใจเป็ นมูลเหตุสาคัญที่ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา และทา
ให้บุคคลมีพฤติ กรรมเปลี่ ยนแปลง ผลที่ เกิ ดขึ้น คือ ทาให้ชีวิตของคนเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
มี ความกระตื อรื อร้ นที่ จะเรี ย น ประกอบอาชี พ ท ากิ จกรรมต่าง ๆ ไม่เฉยเมย หรื อปล่ อยให้ชีวิต
เป็ นไปตามยถากรรม ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจในเรื่ องดี ก็จะมีส่วนช่วยในการกระทาที่ดีดว้ ย
1.3 ทัศนคติ ประภาเพ็ญ สุ วรรณ (2526) ได้ให้ความหมายว่า ทัศนคติเป็ นความคิดเห็น
ซึ่ งมีอารมณ์เป็ นส่ วนประกอบ เป็ นส่ วนที่พร้อมที่จะมีปฏิกิริยา เฉพาะอย่างต่อสถานการณ์ภายนอก
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สรุ ปได้วา่ ทัศนคติ เป็ นผลรวมของความคิดเห็น ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง
หรื อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ผลรวมนี้จะเป็ นตัวกาหนดแนวโน้มของบุคคลในการที่จะมีผล
ต่อปฏิ กิริยาตอบสนองต่อสิ่ งนั้น ในลักษณะที่ชอบหรื อไม่ชอบ เห็ นด้วยหรื อไม่เห็ นด้วย อิทธิ พล
ของการทัศนคติต่อพฤติกรรมสุ ขภาพของบุคคล เช่ น การที่เด็กได้รับการสั่งสอนจากผูป้ กครองว่า
การโกหกเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี กิ นกับข้าวเยอะ ๆ จะเป็ นตานขโมย ฯลฯ โดยข้อมูลที่เด็กได้รับนั้นมาจาก
บุคคลที่เด็กนับถือรักใคร่ จะมีผลต่อความเชื่ อถือและทัศนคติของเด็กได้ และการเกิดทัศนคติในวัย
เด็กนี้ ส่ วนมากมักจะเกิ ดขึ้ นโดยปราศจากเหตุ ผล และเมื่ อเด็กโตขึ้นความคิ ดเห็ นก็เปลี่ ยนไปใน
บางอย่าง กล่ าวโดยสรุ ป ทัศนคติ มีค วามสัมพันธ์ ก ับพฤติ กรรมของบุ ค คล ถ้าบุ คคลมี ทศั นคติ ที่
ถูกต้องเกี่ยวกับสุ ขภาพ ก็จะส่ งผลถึงการปฏิบตั ิทางสุ ขภาพด้วย
1.4 ค่านิ ยม ประภาเพ็ญ สุ วรรณ (2526) ให้ความหมายไว้วา่ “ค่านิยม” ทาหน้าที่เป็ น
ทั้ง มาตรฐานควบคุ ม และก าหนดเป้ าหมายแนวทางของการปฏิ บ ัติ หรื อพฤติ ก รรมของบุ ค คล
และเป็ นแกนกลางในการสร้ างเสริ มแรงจูงใจ ทัศนคติ ความสนใจ และความตั้งใจซึ่ งนาไปสู่ การ
แสดงพฤติ ก รรมที่ ส อดคล้องกับ ค่า นิ ย มนั้นในที่ สุด ซึ่ ง ประสาร มาลากุ ล ได้ส รุ ปอิ ทธิ พ ลของ
ค่านิยมต่อพฤติกรรมของมนุษย์ไว้ ดังภาพที่ 2.4

ค่านิยม

อิทธิพล

แรงจูงใจ
ทัศนคติ
ความพอใจ

อิทธิพล

ความตั้งใจ
หรื อ
ความคาดหวัง

อิทธิพล

พฤติกรรม
(การทาที่มุ่ง
ต่อสิ่ งที่นิยม)

ผลย้อนกลับ
ผลย้อนกลับ

ภาพที่ 2.4 อิทธิ พลของค่านิยมต่อพฤติกรรมของมนุษย์
(ที่มา : ประภาเพ็ญ สุ วรรณ, 2526)
นอกจากนี้ ค่านิ ยมของแต่ละบุคคลนั้นเกิ ดจากประสบการณ์ ที่ได้รับจากการตรวจสอบ
แล้วด้วยตัวของเขาเอง และเนื่ องจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล จึงทาให้ค่านิ ยม
ของเขาผิ ด แผกต่ า งกัน ออกไป ถึ ง แม้ ว่ า จะอยู่ ใ นวัฒ นธรรมหรื อสั ง คมเดี ย วกัน ก็ ต าม เมื่ อ
ประสบการณ์ ของบุคคลเพิ่มมากขึ้น ก็จะมีผลกระทบกระเทือนต่อการเปลี่ ยนแปลงและปรับปรุ ง
ค่านิ ยม ซึ่ งอาจจะกล่าวได้ว่าค่านิ ยมมีลกั ษณะไม่คงที่นนั่ เอง ในการดาเนินงานสาธารณสุ ข ควรจะ
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สร้ างค่านิ ยมที่ถูกต้องให้ประชาชนได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพที่ถูกต้องโดยยึดหลักในการ
ปลูกฝังค่านิยมเช่นเดียวกับหลักการสอนค่านิยมทัว่ ๆ ไป ได้แก่
1.4.1 การสร้างศรัทธาให้เกิดกับประชาชน ในการสร้างศรัทธานี้ องค์ประกอบที่สาคัญ
คือ บุคคลที่อยูใ่ กล้ชิด เช่น พ่อแม่ ครู ผูป้ กครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ฯลฯ ซึ่ งจะช่วยปลูกฝังค่านิ ยม
ในการเป็ นแบบอย่างที่ ดีให้ โดยผูเ้ ป็ นอย่างจะต้องเป็ นบุ คคลที่ มีบุ คลิ กภาพ การแต่งกายสะอาด มี
สุ ขภาพดี มีสัมพันธภาพที่ดี เป็ นที่น่าเชื่ อถื อได้ สามารถใช้หลักจิตวิทยาชักจูงใจให้ประชาชนสนใจ
และเกิ ดความคิ ดเห็ นคล้อยตามเกี่ ยวกับค่านิ ยมนั้น ๆ โดยการเข้าใจเหตุ ผล ไม่ให้เห็ นด้วยโดยการ
บังคับ
1.4.2 การให้ความรู ้คือองค์ประกอบและวิธีปฏิบตั ิตวั ให้เป็ นไปตามค่านิ ยม วิธีการนี้
จะอาศัยหลักการสอนทัว่ ๆ ไป เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับค่านิ ยมนั้น ๆ ในการสอนที่มี
ประสิ ทธิ ภาพจะต้องใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้ อหาและผูเ้ รี ยนให้ผเู ้ รี ยนได้คิด มีส่วนร่ วมใน
กิจกรรม และใช้อุปกรณ์ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอนให้ประชาชนในชุ มชนให้มี
ค่านิ ยมที่ดีต่อการดาเนิ นงานสาธารณสุ ข เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขต้องรู้จกั ใช้ผนู้ าในชุมชน ตลอดจน
รู ้จกั ใช้กิจกรรมต่าง ๆ ในชุ มชนให้เป็ นประโยชน์ต่อการที่จะสอดแทรกความรู ้ และวิธีการปฏิ บตั ิ
ด้านสุ ขภาพให้เกิดเป็ นค่านิยมขึ้น
1.4.3 การส่ งเสริ มให้เกิ ดการปฏิ บตั ิตามค่านิ ยม การปลูกฝั งค่านิ ยมสุ ขภาพให้เกิ ด
ขึ้นกับบุ คคลนั้น จาเป็ นต้องได้รับการส่ งเสริ มให้ปฏิ บตั ิ เพื่อจะช่ วยให้เปลี่ ยนแปลพฤติกรรมให้
เกิดขึ้นอย่างถาวร ซึ่ งอาศัยครู ผูป้ กครอง เป็ นผูจ้ ดั ส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้อมให้เด็กปฏิบตั ิตามได้เป็ นนิ สัย
เช่ น การปลู กฝั งให้เด็กได้เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับค่านิ ยมการรั บประทานอาหารที่ มีคุณค่าทางโภชนาการ
ทางโรงเรี ยนควรจัดอาหารที่มีคุณค่าดังกล่าวให้กบั นักเรี ยนได้รับประทาน ส่ วนทางบ้านผูป้ กครอง
ก็ ค วรจะให้ เด็ ก ได้เ ช่ น กัน โดยพยายามเข้ม งวดกวดขันมิ ใ ห้รั บ ประทานอาหารประเภทลู ก อม
น้ าอัดลม เป็ นต้น ซึ่ งล้วนเป็ นสิ่ งที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย
สาหรั บเจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ขที่ ปฏิ บตั ิ งานอยู่ใกล้ชิ ดกับประชาชน ก็ ควรจะได้
จัดบริ การทางการแพทย์ และบริ การสาธารณสุ ขให้สอดคล้องกับค่านิ ยมที่เสริ มสร้างหรื อได้ปลูกฝั ง
ให้แก่ประชาชน เช่ น การสอนให้ประชาชนมีค่านิ ยมเกี่ ยวกับสุ ขภาพของปากฟั น หรื อขอคาปรึ กษา
แนะนาได้ การไปเยี่ยมบ้านก็จะเป็ นส่ วนหนึ่ งที่ส่งเสริ มให้ประชาชนได้ปฏิบตั ิตามค่านิ ยมได้ เช่นการ
เยี่ยมทารกแรกเกิด เจ้าหน้าที่จะได้กระตุน้ ให้แม่เลี้ ยงลูกด้วยนมแม่ ส่ งเสริ มให้รับประทานอาหารที่มี
คุณประโยชน์ ไม่งดอาหารแสลง ตลอดจนส่ งเสริ มให้รับบริ การจากสถานบริ การสาธารณสุ ข ฯลฯ
1.4.4 การสร้างค่านิ ยมโดยใช้วิธีการตรวจสอบ กระบวนการตรวจสอบค่านิ ยมนี้ จะช่วย
ให้ ได้ทราบว่าบุ คคลได้พ ฒ
ั นาความคิ ด มี ประสบการณ์ ในการคิ ดอย่างกว้างขวางและรอบคอบ
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ซึ่ งประสบการณ์ของการใช้ความคิดนี้จะเป็ นประโยชน์ในการตัดสิ นใจในด้านอื่น ๆ ในชีวิตประจาวัน
ด้วย ดังเช่น การที่จะตรวจสอบค่านิยมในเรื่ องต่อไปนี้ โดยให้บุคคลได้ตอบคาถามต่าง ๆ เหล่านี้ คือ
1) ท่านเคยพาลูกหลานไปรับบริ การฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคหรื อไม่ เพราะเหตุใดจึง
ไม่ไป ฯลฯ
2) ถ้าท่านสามารถเลือกอาหารได้ ท่านต้องการรับประทานอาหารประเภทใดบ้าง
ฯลฯจากการตรวจสอบค่านิ ยมดังกล่าว ก็สามารถจะคาดการณ์ ได้วา่ บุคคลมีค่านิ ยมต่อการดาเนิ น
ชีวติ ของเราอย่างไร ซึ่ งเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขจะจูงใจให้เขาได้เปลี่ยนแปลงมาปฏิบตั ิในทางที่ถูกต้อง
เหมาะสมได้ในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ไปเป็ นวิทยากรหรื อปฏิบตั ิงานในชุมชนนั้น
ดัง นั้น อิ ท ธิ พ ลของค่ า นิ ย มต่ อพฤติ ก รรมสุ ข ภาพของบุ ค คล คื อ การที่ ประชาชนของ
ประเทศไทยจ านวนมาก ที่ ป ระสบกับ ปั ญ หาด้า นสุ ข ภาพอนามัย อัน เนื่ อ งจากการปฏิ บ ัติ ต น
ไม่ถูกต้อง ทั้งในเวลาปกติและเวลาเจ็บป่ วย เวลาปกติชอบที่จะปฏิบตั ิตนเสี่ ยงต่อการเป็ นโรค เช่ น
การรับประทานอาหารไม่สุก ไม่สะอาด ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ สู บบุหรี่ ดื่มสุ รา เพิกเฉยต่อการ
ฉี ดวัคซี นป้ องกันโรค ฯลฯ ส่ วนเวลาเจ็บป่ วยก็มกั จะระมัดระวังอาหารการกิ นที่ได้รับคาบอกเล่ า
ต่อๆ กันมาว่าแสดงต่อโรคบ้าง และ/หรื อ ไม่ ตดั สิ นใจที่ จะไปรับบริ การรักษาจากสถานบริ การ
สาธารณสุ ขในระยะที่ โรคไม่รุนแรง สิ่ งเหล่านี้ เป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ ที่ประชาชนของประเทศไทย
ยังคงถือปฏิบตั ิกนั อยูใ่ นหลาย ๆ ท้องถิ่น โดยเฉพาะประชาชนที่อยูห่ ่างไกลความเจริ ญ
พฤติกรรมสุ ขภาพก็เช่นเดียวกับพฤติกรรมทางด้านอื่น ย่อมมีผลมาจากค่านิ ยมที่บุคคลให้
ต่อ “สุ ขภาพ” ถ้าบุคคลให้ค่าต่อ “สุ ขภาพ” สู งก็ย่อมจะเป็ นแนวทางให้คนมี พฤติกรรมสุ ขภาพที่
ถูกต้องอันจะนามาซึ่ งสุ ขภาพที่ดี ทั้งทางร่ างกาย จิตใจ และสังคมด้วย เช่น ถ้าคนให้ค่าสุ ขภาพของ
ตนเองสู งเมื่อเกิดโรคระบาดและมีความรู ้ ว่าจะทาอย่างไรก็ย่อมจะปฏิ บตั ิตนให้ถูกต้อง หรื อถ้ายัง
ไม่รู้วิธีก ารปฏิ บ ตั ิ ก็น่าจะทาให้บุ คคลนั้นเกิ ดความสนใจที่ จะหาข้อมูลโดยศึ กษาจากผูร้ ู ้ ปรึ กษา
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข และถ้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขมาแนะนาก็น่าจะทาให้เขาปฏิ บตั ิตามคาแนะนา
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข เพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่ วยเป็ นโรคนั้น
2. องค์ ประกอบด้ านสภาวะแวดล้อม
2.1 ครอบครัว สถาบันทางสังคมหน่ วยแรกที่ทุกคนต้องเป็ นสมาชิ กตั้งแต่แรกเกิ ดจน
ตาย คือสถาบันครอบครัว ครอบครัวทาหน้าที่ ถ่ายทอดมรดกทางสังคม และวัฒนธรรม ขัดเกลา
อบรมเลี้ ยงดูบุคคลจนกระทัง่ เติบโต จนสามารถช่ วยให้มีคุณภาพที่จะขยายออกไปเป็ นครอบครัว
ใหม่ วัฏจักร หรื อวงจรชี วิตการอยูร่ ่ วมกันของมนุ ษย์ชาติ อาศัยครอบครัวเป็ นหน่วยผลิตทางสังคม
วัฒนธรรมและเศรษฐกิ จ สื บ ทอดต่อเนื่ องอย่า งไม่ รู้จบสิ้ น ครอบครั วเป็ นองค์ก รทางสั งคมที่ มี
โครงสร้ าง มีกฎเกณฑ์ระเบียบ ประเพณี ค่อนข้างมัน่ คงและยืนยาว นักสังคมวิทยา และนักมานาย
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วิทยาสนใจเรื่ องครอบครัว เพราะครอบครัวเป็ นตัวแทนของสังคม และวัฒนธรรม และทาหน้าที่
ถ่ายทอดความรู ้ ความเข้าใจ ระเบี ยบสังคมให้แก่ สมาชิ กใหม่ อาจจะเรี ยกสังคม หรื อชุ มชนเป็ น
ครอบครั วใหญ่ โดยมี ครอบครัวเดี่ ยว และครอบครั วขยายเป็ นบริ วารในการถ่ ายทอดความรู้ ทาง
วัฒนธรรม ศิลปะ ความเชื่ อ ความเข้าใจเกี่ ยวกับโลก และสังคมภายนอก สมาชิ กจะถ่ายทอดและ
รับแบบของความประพฤติ การปฏิบตั ิ ตลอดจนความเชื่อต่าง ๆ
สถาบันครอบครั ว มี อิทธิ พลต่อพฤติ กรรมสุ ขภาพบุ คคลมาก เช่ น บางครอบครั ว พ่อ แม่
อาจจะปลูกฝั งนิ สัยในการรับประทานอาหารบางอย่าง หรื อไม่รับประทานบางอย่างให้กบั ลู ก เช่ น
ไม่รับประทานเนื้ อสัตว์ ไม่รับประทานผัก หรื อบางครอบครัว ชอบรับประทานอาหารรสจัด เค็มจัด
หรื อเผ็ดจัด เป็ นต้น นอกจากในเรื่ องอาหารแล้ว ครอบครั วยังมี อิทธิ พลต่ อการปฏิ บ ัติ ด้านอื่ น ๆ
เช่น การหลับนอน พักผ่อน การออกกาลังกาย การรักษาความสะอาดของร่ างกาย เป็ นต้น อิทธิ พลจาก
การชัดจูง แนะนา และการปฏิ บ ตั ิ ของพ่อแม่ หรื อสมาชิ กคนอื่ นในครอบครั ว จะมี ผลอย่างมากต่ อ
พฤติกรรมสุ ขภาพของสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะเด็ก เพราะจะเป็ นการสร้างรากฐาน การปฏิบตั ิ
นิ สัยต่าง ๆ อันจาเป็ นต่อการดารงชี วิต ดังนั้นถ้าพ่อแม่ ได้ตระหนักเรื่ องนี้ และพยายามจัดสิ่ งต่าง ๆ
ที่จะอานวยส่ งเสริ มให้เด็กเกิดความเชื่อค่านิ ยมที่ดีต่อสุ ขภาพ ปฏิบตั ิตนได้ถูกต้องในด้านที่จะส่ งเสริ ม
ให้มีสุขภาพอนามัยดีแล้ว ก็จะเป็ นการช่วยแก้ปัญหาสุ ขภาพของประเทศในอนาคตได้อย่างมาก
2.2 กลุ่ มบุ ค คลในสั งคมกลุ่ ม ในสั งคมจะมี อิท ธิ ต่อพฤติ ก รรมทางสุ ข ภาพมาก เช่ น
ในกลุ่ ม เด็ ก ที่ มี อ ายุ รุ่นราวคราวเดี ย วกัน มัก จะมี ค วามคิ ด ความเชื่ อ และการปฏิ บตั ิ คล้ายๆกัน
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยรุ่ น พฤติกรรมที่เกี่ยวกับสุ ขภาพที่เขายึดถืออาจจะมีท้ งั ผลดี และผลเสี ยต่อ
สุ ขภาพที่ เป็ นผลเสี ยที่เห็ นได้ชัดเจน ก็คือ การใช้สิ่งเสพติดต่าง ๆ ซึ่ งส่ วนใหญ่ ปั ญหาสิ่ งเสพติ ด
ในวัยรุ่ นมักเกิดจากการทาตามแบบอย่างของเพื่อนในวัยเดียวกัน อิทธิ พลของกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรม
นั้น จะมี มากน้อยขึ้ นอยู่ก ับสั มพันธภาพหรื อการยึดกันของกลุ่ ม ถ้ามี การยึดมากเท่า ใดระหว่า ง
สมาชิกในกลุ่ม ก็ยงิ่ จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งในด้านความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิ
มากยิง่ ขึ้นเท่านั้น จากการดาเนินงานทางด้านการวางแผนครอบครัวในชนบทของประเทศเราพบว่า
ในบางหมู่บา้ น หญิงที่ไปรับบริ การวางแผนครอบครัวที่สถานี อนามัยมักจะชวนเพื่อนไปรับบริ การ
เป็ นกลุ่ม ๆ เมื่อมีข่าวลื อเกี่ยวกับวิธีการป้ องกันการตั้งครรภ์ที่ไปรับบริ การมา บางครั้งก็เกิ ดความ
กลัว และต้อ งการจะเลื อ กใช้ วิ ธี ป้ องกัน การตั้ง ครรภ์น้ ัน ๆ ดัง นั้น นัก สุ ข ศึ ก ษาหรื อ บุ ค ลากร
ที่เกี่ ยวข้องกับงานสุ ขศึกษา ควรจะได้พิจารณาและศึกษากลุ่ มของสังคมนั้น ๆ ให้เป็ นประโยชน์
ต่ อ งานสุ ข ศึ ก ษา เพราะเมื่ อ สมาชิ ก ในกลุ่ ม ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ว ย สมาชิ ก ก็ ม ัก จะมี แ นวโน้ม ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงตามกลุ่มสังคมที่เขาอยูด่ ว้ ยเพื่อต้องการให้กลุ่มยอมรับตนเอง
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2.3 สถานภาพทางสังคม สถานภาพทางสังคมที่แตกต่างกันของบุ คคล จะมีผลทาให้
พฤติกรรมอนามัยของบุคคลแตกต่างกัน เช่น ถ้าสถานภาพของสตรี ในบ้าน คือ ภรรยาที่เลี้ยงลูกอยู่
บ้าง ก็มีแนวโน้มว่าจะมีลูกมาก เพราะมีเวลาเลี้ยงลูก มีเวลาทางานบ้าน แต่ถา้ สถานภาพของสตรี น้ นั
เปลี่ยนไปเป็ นออกทางานนอกบ้าน บทบาทก็ยอ่ มจะเปลี่ยนไปจะทาให้อยากจะมีบุตรน้อยลง หรื อ
แสวงหาวิธีการที่จะทาให้มีบุตรตามจานวนที่ตอ้ งการ เหล่านี้เป็ นต้น
การปฏิบตั ิตนของสมาชิ กในชุ มชนที่มีสถานภาพทางสังคมแตกต่างกันนี้ จะเกี่ยวข้องกับ
ตาแหน่งหน้าที่ ระดับการศึกษาและเศรษฐกิจด้วย เช่น กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขไป
แนะนาประชาชนอีกต่อหนึ่ งเกี่ ยวกับเรื่ องนี้ ย่อมจะมีพฤติกรรมสุ ขภาพเกี่ ยวกับการใช้ส้วมดี กว่า
ประชาชนทัว่ ไปเพราะถื อว่า ตนเป็ นผูน้ าในชุ ม ชน จาเป็ นจะต้องท าตนเป็ นแบบอย่า งที่ ดีใ ห้ก ับ
ชาวบ้าน หรื อบุคคลที่มีตาแหน่งการงานสู งในชุมชน ความรู ้และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้ องกันโรค
และการรักษาโรคก็ยอ่ มจะดีกว่าประชาชนโดยทัว่ ไป เป็ นต้น
2.4 วัฒนธรรม วัฒนธรรม คือ ระบบการบูรณาการของแบบแผนพฤติกรรมที่ได้สืบทอด
กันมา โดยการเรี ยนรู ้สะสมจากคนรุ่ นหนึ่ งไปสู่ คนอีกรุ่ นหนึ่ ง เปรี ยบเสมือนมรดกทางสังคมที่ปัจเจก
บุคคลต้องเรี ยนรู ้ เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด บางครั้งวัฒนธรรมก็เปรี ยบเหมือนผลรวมของชี วิตทั้งหมดที่มี
วิถีแห่งความคิด ความเชื่อ ความรู ้สึก ที่จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม เป็ นสิ่ ง
ที่ ทุกคนต้องมี เพราะจะช่ วยให้มนุ ษย์เข้าใจและรั บรู ้ ว่าอะไรควรจะทา หรื ออะไรควรจะหลี กเลี่ ยง
ดังนั้น วัฒนธรรมจึ งเป็ นระบบสัญลักษณ์ อย่างหนึ่ งที่ จะกาหนดว่าทุกคนควรจะยึดถื อเคารพยกย่อง
หรื อกาหนดว่าควรจะมีพฤติกรรมอย่างไร กับใคร เมื่อใด (ปรี ชา อุปโยคิน, 2537)
สรุ ปได้ว่า วัฒนธรรม คือ สิ่ งที่ มนุ ษย์สร้ างขึ้นมาจากระบบความคิ ด มิใช่ สัญชาติ
ญาณ วัฒนธรรมช่วยให้มนุ ษย์เข้าใจตนเอง และผูอ้ ื่น เป็ นกลไกกาหนดบรรทัดฐานของพฤติกรรม
ในแง่วฒั นธรรม “บุคคล” เป็ นผลผลิตของวัฒนธรรม วัฒนธรรมเปรี ยบเสมือนแม่พิมพ์ใหญ่ที่หล่อ
หลอมคนให้เป็ นบุคคล วัฒนธรรมของชาวไทยที่มีผลก่อให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพนั้นมีหลายอย่าง เช่น
ชาวชนบทที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ า และมีความเชื่ อถื อบางอย่างที่ทาให้ไม่อาบน้ าชาระร่ างกาย
จึงพบว่าเด็กส่ วนมากเป็ นหิ ด หรื อโรคผิวหนังอื่น ๆ ชาวเขาไม่นิยมอาบน้ า เพราะกลัวเครื่ องแต่งกาย
เครื่ องประดับ สี เสื้ อผ้า จะได้รับความเสี ยหายหรื อเก่าเร็ ว ซึ่ งความเชื่ อการปฏิบตั ิเหล่านี้ จะนามาซึ่ ง
ความสกปรกของร่ างกาย และปั ญหาโรคผิวหนังต่าง ๆ นอกจากนี้ การงดอาหารปกติทุกชนิ ดในคน
ป่ วย กินได้เฉพาะข้าวก้มกับเกลือหรื อปลาแห้ง หญิงหลังคลอดใหม่ ๆ ดื่มได้เฉพาะน้ าร้อน ห้ามดื่ม
น้ าเย็น อาหารที่กินได้คือข้าวกับเกลื อ ห้ามหญิงมีครรภ์นงั่ บนขั้นบันได ห้ามหญิงมีครรภ์ดูการ
ฆ่าสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งตนเองก็หา้ มฆ่าสัตว์ดว้ ย ฯลฯ
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จะเห็นว่าข้อห้ามเหล่านี้ มีผลโดยตรงต่อสุ ขภาพอนามัยของประชาชนที่เชื่ อถื อ บาง
ข้อห้ามจะมีประโยชน์และเกิ ดผลดี ต่อสุ ขภาพ เช่น ให้หญิงหลังคลอดดื่ มน้ าต้มสุ ก ห้ามหญิงมีครรภ์
นั่งบนขั้นบันได ห้ามหญิ งมี ครรภ์ดูการฆ่ าสั ตว์ แต่ ขอ้ ห้ามอื่ น ๆที่ ยกตัวอย่างนั้นจะเกิ ดผลเสี ยต่ อ
สุ ขภาพเป็ นอย่างมาก เช่ น การห้ามบริ โภคอาหารอื่ น นอกจากข้าวกับเกลื อในหญิ งหลังคลอดและ
ผูป้ ่ วย เป็ นต้น จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ วัฒนธรรมของแต่ละสังคมชุ มชน เป็ นตัวกาหนดวิถี
ชีวติ ของชุมชน หรื อสมาชิกในชุมชน และวัฒนธรรมก็มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมสุ ขภาพของบุคคลด้วย
2.5 ศาสนา หมายถึง ความเชื่อที่เป็ นระบบของมนุษย์ ทุกสังคมมนุษย์มีศาสนา ก็
เพราะมีความเป็ นอยู่ควบคุมกับสังคมนั้น ๆ ชาวเขา ชาวป่ า ที่นบั ถือผี นับถื อสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ หรื อสิ่ ง
นอกเหนื อธรรมชาติ ก็มีสถาบันทางศาสนา เพียงแต่ว่าศาสนาของชาวป่ าชาวเขาเป็ นของเผ่าพันธุ์
ของตน ที่มีลกั ษณะโครงสร้ าง และหน้าที่ และตอบสนองความต้องการของกลุ่มได้ เช่ นเดี ยวกับ
ศาสนาที่มีพระเจ้า มีการจารึ ก พระธรรมคาสอนอย่างสมบูรณ์ บางครั้งมีผเู ้ รี ยกสถาบันทางศาสนาว่า
เป็ นส่ วนหนึ่งของระบบความเชื่ อ มนุ ษย์จะเชื่ อในศาสนา เพราะศาสนาช่วยชี้ ทางรอด ช่วยให้จิตใจ
สงบ ช่วยให้มีกาลัง และใช้เป็ นกฎในการดาเนินชีวติ
แนวคิดทางพุทธศาสนามีอิทธิ พลต่อแบบแผนทางความคิด และความเชื่ อ ผูท้ ี่เข้าใจ
แก่นของศาสนา จากหลักธรรมคาสอนยิง่ มากเท่าใด ก็จะเข้าใจการมีชีวติ ของตนเอง รวมทั้งการเป็ น
บุคคล (Personhood) ด้วย หลักคาสอนเบื้องต้นที่พุทธศาสนิกชนเช้าใจกันทุกคน เช่น การทาความดี
ละเว้นความชั่ว ทาจิ ตใจให้ผ่องใสเป็ นรากฐานปรั ชญาการมี ชีวิต และเป็ นตัวกาหนดพฤติ กรรม
พระพุทธเจ้าทรงค้นหาความจริ งด้วยพระองค์เอง ธรรมแห่ งความจริ ง คือ อริ ยสัจ 4 ได้แก่ ทุ กข์
สมุทยั นิ โรธ และมรรค ในเรื่ องทุกข์น้ นั พระพุทธเจ้าตรัสว่าชี วิตคือทุกข์ การที่คนมีทุกข์ก็เพราะ
มี ตณ
ั หา ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิ ดทุ กข์ ก็ตอ้ งดับที่ ตณ
ั หา ก็จะเกิ ดความสงบสุ ข ดาเนิ นชี วิตให้อยู่ใ น
สายกลาง มีศีล สมาธิ และปั ญญา ก็จะเป็ นแนวทางที่จะไม่เกิดปั ญหาทั้งกาย และใจ
กล่าวโดยสรุ ป ศาสนามีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นชี วิต และความเป็ นอยูข่ องประชาชน
อย่างมาก และมีผลต่อพฤติกรรมสุ ขภาพของบุคคลด้วยเช่นกัน หลักคาสอนแต่ละศาสนา ย่อมจะมี
ผลต่อสุ ขภาพมากน้อยแตกต่างกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั ชนิ ดของศาสนา คาสอน และความเคร่ งศาสนา
ของผูน้ บั ถือด้วย ศาสนาส่ วนใหญ่จะมีแนวการสอนคล้ายกัน คือ สอนให้คนทาความดี เพื่อจะได้มี
ชีวติ ที่เป็ นสุ ข คาสอนของพุทธศาสนามีผลต่อสุ ขภาพอนามัยหลายประการ เช่น ห้ามไม่ให้เสพสุ รา
ห้ามไม่ให้ประพฤติผดิ ในกาม เป็ นต้น
2.6 ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จ ฐานะทางเศรษฐกิ จมี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมสุ ขภาพของ
บุคคล ถ้าบุ คคลมี ฐานะเศรษฐกิ จไม่ดี จะทาให้เขาไม่สามารถปฏิ บตั ิ หรื อมี พฤติ กรรมสุ ขภาพที่
ถู ก ต้องได้ เช่ น ไม่ มี เงิ นซื้ ออาหารที่ ใ ห้ป ระโยชน์ แก่ ร่า งกาย ไม่ มี เงิ นที่ จะให้ค่ า รั ก ษาพยาบาล
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เมื่ อเจ็บ ป่ วย หรื อเนื่ องจากความจน บ้า นที่ อยู่อาศัย ตลอดจนสิ่ ง แวดล้อมอยู่ใ นสภาพที่ ไ ม่ ถู ก
สุ ขลักษณะ ซึ่ งจะมีผลต่อสุ ขภาพของบุคคลได้ แต่สาหรับคนรวยนั้น โอกาสที่จะซื้ อหาอาหารนั้น
ย่อมทาได้ง่าย รายได้ของประชาชนมีผลต่อพฤติกรรมทางด้านสุ ขภาพของเขา นอกจากนี้ รายได้ของ
ประเทศ โดยส่ วนรวมก็มีผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมสุ ขภาพของประชาชนด้วยเช่ นเดี ยวกัน เพราะ
การที่ประชาชนจะมีการปฏิบตั ิทางสุ ขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมหรื อไม่น้ นั นอกจากความสนใจความ
ต้องการที่จะไปรับบริ การ การป้ องกันโรค หรื อการรักษาโรคแล้ว องค์ประกอบที่สาคัญประการ
หนึ่ ง คือ ความเพียงพอและความทัว่ ถึ งของบริ การการแพทย์ และสาธารณสุ ข ที่ รัฐบาลจัดให้กบั
ประชาชน ซึ่ งจะจัดได้ดีมากน้อยเพียงใดนั้น ก็ข้ ึนอยูก่ บั เศรษฐกิจของประเทศด้วย
นอกจากนี้ฐานะทางเศรษฐกิจจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับระดับการศึกษา ถ้าฐานะทาง
เศรษฐกิ จไม่ ดี ก็ม กั จะมี ก ารศึ กษาต่ า ซึ่ งจะมี ผ ลท าให้ขาดความรู ้ ความเข้า ใจที่ ถูก ต้องเกี่ ยวกับ
สุ ขภาพ มี ทศั นคติ ที่ไม่ดี และปฏิ บตั ิ ไม่ถูกต้อง สภาพในประเทศไทยนั้น ประชาชนส่ วนใหญ่มี
ฐานะยากจนและมี ก ารศึ ก ษาต่ า ซึ่ งพบว่ า กลุ่ ม ประชาชนนี้ จะมี ปั ญ หาสุ ขภาพอนามัย มาก
เนื่ องมาจากการขาดความรู ้ และการปฏิ บตั ิตนไม่ถูกต้องทาให้เกิ ดการเจ็บป่ วย และเมื่อเจ็บป่ วย
เนื่องจากขาดการศึกษา ขาดรายได้ การที่จะไปรับบริ การรักษาพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสมก็จะทาได้
ยาก ภาวะของการเจ็บ ยากจน และขาดการศึกษา จึงเกิดขึ้น สัมพันธ์กนั เป็ นลูกโซ่ ซึ่ งพบในคนไทย
เป็ นจานวนมากในปั จจุบนั ในทางตรงกันข้าม ถ้าฐานะทางเศรษฐกิจดี โอกาสที่จะได้รับการศึกษา
ที่ดีก็ยอ่ มจะมีมากกว่าผูท้ ี่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่า การศึกษาจะช่วยให้บุคคลมีความรู ้ที่ถูกต้อง มีการ
ปฏิ บตั ิ ที่ถูกต้อง ทั้งทางด้านการป้ องกันโรค และส่ งเสริ มสุ ขภาพตัวอย่างนี้ จะเห็ นได้ชัดจากการ
เจ็บป่ วยด้วยโรคต่าง ๆ ของประชาชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี และที่มีฐานะยาจน สถิติการเกิดโรค
โดยเฉพาะโรคที่เกิ ดจากการติดเชื้ อ จะพบในกลุ่มประชาชนที่ ยากจนมากกว่ากลุ่มที่มีฐานะปาน
กลางหรื อร่ ารวย แต่สาหรับในกลุ่มที่มีฐานะเศรษฐกิจดี มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเรื้ อรังบางอย่าง
เช่ น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง เป็ นต้น ซึ่ งคาดว่ามีสาเหตุมาจากการรับประทาน
อาหารมากเกิ นไป รั บ ประทานอาหารที่ มี ไ ขมันสู ง ขาดการออกก าลัง กาย มี ค วามตึ ง เครี ย ดอยู่
ตลอดเวลา ดื่มสุ ราหรื อสู บบุหรี่ จดั เป็ นต้น ซึ่ งก็ถือว่าสิ่ งเหล่านี้เป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่ถูกต้อง
สรุ ปได้วา่ ปั จจัยทางด้านเศรษฐกิ จมีอิทธิ พลต่อสถานะทางสุ ขภาพของบุคคล คน
ไทยส่ วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นชนบทและมีรายได้ต่า มักจะมีความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิที่ไม่ถูกต้อง
ทางด้านสุ ขภาพ ซึ่ งก่อให้เกิดปั ญหามากเกี่ยวกับการเจ็บป่ วย และการสาธารณสุ ข
2.7 ปั จจัยด้านการศึกษา ระดับการศึกษามีผลทาให้พฤติกรรมสุ ขภาพของแต่ละบุคคล
แตกต่างกัน โดยทัว่ ไปบุคคลที่มีการศึกษาสู ง จะมีความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ิที่ถูกต้องทางด้าน
สุ ขภาพอนามัยดี กว่าบุคคลที่มีการศึกษาต่ า สาหรับอัตราการรู ้ หนังสื อนั้น การสามะโนประชากร
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และการเคหะ ปี 2533 พบว่าประชากรที่มีอายุ 6 ปี ขึ้นไป อ่านออกเขียนได้ 93% และมีความแตกต่าง
ระหว่างเพศอยู่บา้ ง คือ ผูช้ ายอ่านออกเขี ยนได้ 97% ผูท้ ี่อยู่นอกเขตเทศบาล 92% ผูห้ ญิ งอ่านออก
เขียนได้ 91% คนในเขตเทศบาลอ่านออกเขี ยนได้มากกว่า (97%) ผูท้ ี่ อยู่นอกเขตเทศบาล (92%)
อย่า งไรก็ ตามในจานวนผูท้ ี่ มี ก ารศึ ก ษาในระดับ ใดระดับ หนึ่ ง นั้นพบว่า ผูท้ ี่ จบการศึ ก ษาระดับ
ประถมศึกษา 70% ผูท้ ี่จบระดับมัธยมศึกษา 14% และผูท้ ี่จบระดับมหาวิทยาลัย 5% ซึ่ งแสดงให้เห็น
ว่า แม้อตั ราการอ่านออกเขียนได้อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสู งก็ตาม คุ ณภาพของการรู ้ หนังสื อก็ยงั เป็ น
ปั ญหาสาคัญที่จะต้องพัฒนาต่อไป (วิโรจน์ ตั้งเจริ ญเสถียร, 2536)
จะเห็ นได้ว่าประชากรส่ วนใหญ่ ของประเทศไทยนั้น มี ระดับการศึ กษาเพี ยงจบ
ประถมศึกษาเท่านั้น ดังนั้นปั ญหาสุ ขภาพอนามัยของประชาชนจึงพบในกลุ่มประชากรที่มีการศึกษา
ต่อ ฐานะยากจนมากกว่าในกลุ่ มประชากรที่ มี ระดับการศึ กษาสู ง ระดับการศึ กษามี ส่วนเกี่ ยวข้อง
สัมพันธ์กบั ฐานะทางเศรษฐกิจ ดังได้กล่าวแล้วว่า ถ้าฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีก็มกั จะมีการศึกษาต่า ซึ่ ง
จะมีผล ทาให้ขาดความรู ้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสุ ขภาพมีทศั นคติที่ไม่ดี และการปฏิบตั ิตวั ไม่
ถูกต้อง
กล่ าวโดยสรุ ป ระดับการศึ กษาของบุ ค คลที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อพฤติ กรรมของ
บุคคลแตกต่างกัน บุคคลที่มีการศึกษาต่ ามักจะขาดโอกาสเรี ยนรู ้ เรื่ องสุ ขภาพอนามัย ซึ่ งส่ งผลให้
ขาดความรู ้ ทศั นคติ และการปฏิ บตั ิตวั ทางสุ ขภาพไม่ถูกต้อง ส่ วนบุคคลที่มีการศึกษาสู ง จะมีการ
รับรู้และการปฏิบตั ิตนด้านสุ ขภาพอนามัยที่ถูกต้องดีกว่าบุคคลที่มีการศึกษาต่า
2.8 ปัจจัยทางด้านการเมือง นโยบายการปกครองประเทศ เป็ นปั จจัยสาคัญที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติ กรรมสุ ขภาพของประชาชน ทั้งด้านความรู ้ ทัศนคติ และการปฏิ บตั ิ ตวั เช่ น ในประเทศ
ที่ เน้นเรื่ องการรั กษาความสะอาดของถนนก็จะมี กฎหมายทาโทษผูท้ ี่ ทิ้ งขยะ หรื อทาให้สถานที่
สาธารณะสกปรกมีผลทาให้บา้ นเมืองสะอาด สิ่ งแวดล้อมดี ซึ่ งส่ งผลต่อสุ ขภาพที่ดีของบุคคลและ
ชุ มชนด้วย ประเทศไทยมี กฎหมายที่ คุม้ ครองสุ ขภาพของประชาชนหลายเรื่ อง เช่ น ขณะขับขี่
รถจักรยานยนต์ตอ้ งสวมหมวกกันน็ อค ขณะขับรถยนต์ตอ้ งคาดเข็มขัดนิ รภัย ขณะขับรถห้ามดื่ ม
สุ รา ห้ามสู บบุหรี่ ในสถานที่บางแห่ ง เช่ น บนรถโดยสาร เป็ นต้น ถ้าฝ่ าฝื นกฎหมายก็จะถูกลงโทษ
หรื อถูกปรับ จากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้วา่ ถ้าประชาชนและผูร้ ักษากฎหมายปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
ก็จะทาให้นโยบายนั้นได้ผล และส่ งผลถึงสุ ขภาพที่ดีของประชาชน
3. องค์ ประกอบด้ านระบบสาธารณสุ ข
3.1 การกระจายโครงสร้างพื้นฐานของระบบบริ การสาธารณสุ ข ทั้งภาครัฐและเอกชน
มีการกระจายมีการครอบคลุมมากขึ้นและการสร้างหลักประกันด้านสุ ขภาพจะส่ งผลให้ประชาชนมี
สุ ขภาพดีข้ ึนได้
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3.2 โครงสร้ างองค์กรการบริ หารงานสาธารณสุ ข ในการบริ หารการสาธารณสุ ข
จะต้องปรับองค์กรการทางานให้เล็กลงเน้นกระจายอานาจไปสู่ หน่ วยปฏิ บตั ิจะทาให้เกิ ดการปรับ
กระบวนการทางานาโดยตอบสนองต่อภาวการณ์มีสุขภาพดีของประชาชน
3.3 คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ก าร มี แ นวโน้ม การแข่ ง ขัน การพัฒ นา
คุณภาพบริ การ แลนะการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานพยาบาลทุกประเภท ทุกระดับเกิดขึ้น
แต่ มีปั ญหาการกระจายทรั พ ยากรสาธารณสุ ข ไม่ ทดั เที ยมกันในภู มิภาคส่ ง ผลให้ปั ญหาสุ ขภาพ
อนามัยของประชาชนในบางพื้นที่มีปัญหารุ นแรง
3.4 ค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้ นเปลื องและไม่ประหยัด ทาให้
ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในภาพรวมของสังคมสู งขึ้น
3.5 การมี ส่ ว นร่ วมของประชาชน การพึ่ งตนเองและการมี ส่ ว นร่ วมในการ
รักษาพยาบาลของประชาชนในการดูแลสุ ขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุ มชน โดยเน้นการ
สาธารณสุ ขมูลฐานยังทาได้ผลดีอย่างแท้จริ งในบางพื้นที่เท่านั้น และขาดความยัง่ ยืนในการพัฒนา
จาเป็ นต้องส่ งเสริ มให้ประชาชนเห็นความสาคัญและหันมาพัฒนาสุ ขภาพของาตนเอง ชุมชน และ
สังคมได้ดว้ ยตนเอง
สรุ ปว่ า องค์ ป ระกอบทั้ง 3 องค์ป ระกอบ ตามพลวัต (Dynamic) ของสุ ข ภาพข้า งต้น
เป็ นส่ วนสาคัญที่เชื่ อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกและส่ งผลต่อสภาวะสุ ขภาพอนามัยของประชาชน
เป็ นอย่างมาก นอกจากองค์ประกอบเหล่านี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา จาเป็ นจะต้องให้ความ
สนใจ ศึกษาวิจยั เฝ้ าระวังอย่างใกล้ชิด คาดการณ์ แนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงอยูเ่ สมอเพื่อที่จะปรับ
ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ในการดูแลสุ ขภาพของประชาชนไทยให้มีสุขภาพดี
ความสั มพันธ์ ระหว่ างพฤติกรรมสุ ขภาพกับการเกิดโรค
การเกิ ดโรคภัยไข้เจ็บของมนุ ษย์เกิ ดได้หลากหลายสาเหตุ โดยอาจเกิ ดจากการที่ร่างกาย
ได้รั บ เชื้ อ โรคที่ เ ป็ นสาเหตุ ข องการเกิ ด โรคต่ า ง ๆ เช่ น เชื้ อ ไวรั ส เอชไอวี (HIV: Human
Immunodeficiency Virus) ซึ่ งเป็ นสาเหตุ ที่ทาให้เกิ ดโรคเอดส์ เชื่ อแบคทีเรี ย Vibrio cholera
เป็ นสาเหตุให้เกิดโรคอหิ วาตกโรค หรื อเชื้ อแบคทีเรี ย Mycobacterium tuberculosis เป็ นสาเหตุของ
การเกิ ดโรควัณโรค รวมทั้งเชื้ อราหรื อปรสิ ตชนิ ดอื่นๆ ทั้งหมดทีส่งผลต่อการเจ็บป่ วยและการเกิ ด
โรคของมนุษย์
นอกจากการเจ็บป่ วยหรื อเกิดโรคจากตัวเชื้ อโรคแล้ว มนุ ษย์ยงั เจ็บป่ วยหรื อเกิดโรคได้เพราะ
พฤติ ก รรมการด ารงชี วิ ต ของตนเอง ทั้ ง ในเรื่ องของการท างาน การบริ โภค การพั ก ผ่ อ น
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การมีเพศสัมพันธ์ การดูแลรักษาความสะอาดร่ างกาย การเดินทาง หรื อการติดต่อกับสังคม ซึ่ งล้วนแต่
มีความสัมพันธ์ต่อสุ ขภาพโดยตรง หรื ออาจจะกล่าวได้ว่าพฤติกรรมสุ ขภาพเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่สาคัญ
ของการเกิดโรคและการเจ็บป่ วยของบุคคล อีกทั้งสามารถใช้ทานายแนวโน้มของความเสี ยงต่อการเกิด
โรคและการเจ็บป่ วยของบุ คคลล่ วงหน้าได้ เช่ น บุ คคลที่ มี พฤติ กรรมการดื่ มสุ ราเป็ นประจามักมี
แนวโน้มที่จะป่ วยเป็ นโรคตับแข็ง โรคมะเร็ งกระเพาะอาหาร หรื อถ้าขับรถก็อาจจะได้รับอุบตั ิเหตุได้
และผูท้ ี่นิยมบริ โภคอาหารสุ ก ๆ ดิบ ๆ อาจป่ วยเป็ นโรคพยาธิ หรื อการมีพฤติกรรมสาส่ อนทางเพศอาจ
ได้รับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็ นต้น และในทางกลับกันบุคคลที่มีพฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสม
โดยหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจเป็ นผลเสี ยต่อสุ ขภาพ ย่อมมีสุขภาพอนามัยที่ดีไม่เจ็บป่ วยง่าย ลดปั ญหา
การเกิดโรคอันเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุ ขภาพไม่ดีของตนเองให้ลดน้อยลง อีกทั้งการมีพฤติกรรม
สุ ขภาพที่ดี ยังช่วยป้ องกันการเกิดโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อโรคได้อีกทางหนึ่งด้วย
1. โรคและการเจ็บป่ วยทีแ่ บ่ งตามลักษณะของพฤติกรรมสุ ขภาพ
พฤติ กรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสมของบุ คคล ส่ งผลทาให้เกิ ดโรคและการเจ็บป่ วยต่าง ๆ
มากมาย ซึ่ งสามารถแบ่งชนิดของโรคและการเจ็บป่ วยตามลักษณะของพฤติกรรมสุ ขภาพที่สาคัญ ดังนี้
1.1 โรคและการเจ็บป่ วยที่ เกี่ ยวข้องกับพฤติ กรรมสุ ขวิทยาส่ วนบุคคล พฤติกรรมสุ ข
วิทยาบุคคล หมายถึง การปฏิบตั ิหรื อการแสดงออกของบุคคลที่ส่งผลให้มีสุขภาพดี เช่ น การดูแล
รั ก ษาร่ า งกาย และของใช้ใ ห้ส ะอาด การดู แลรั ก ษาฟั นให้ส ะอาดและแข็ง แรง การล้างมื อก่ อน
รับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย ถ้าบุคคลขาดการดูแลเรื่ องสุ ขวิทยาส่ วนบุคคลที่ถูกต้องก็จะ
ทาให้เกิ ดโรค และความเจ็บป่ วยต่าง ๆ ขึ้นเป็ นต้นว่า โรคผิวหนัง มักมีสาเหตุมาจากการไม่รักษา
ความสะอาดร่ างกาย โรคเหงือกและฟันเนื่องจากขาดพฤติกรรมการรักษาฟั นให้สะอาดและแข็งแรง
โรคติ ดเชื้ อของทางเดิ นอาหาร มักมี สาเหตุ มาจากพฤติ กรรมการหยิบจับอาหารรั บประทานโดย
ไม่ได้ลา้ งมือให้สะอาด เป็ นต้น
1.2 โรคและการเจ็บ ป่ วยที่ เกี่ ย วข้อ งกับ พฤติ ก รรมการบริ โภคและการโภชนาการ
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารและการโภชนาการ ประกอบด้วย การเลือกบริ โภคอาหารที่สด สะอาด
ปลอดภัยจากสารอันตราย ได้รับสารอาหารครบถ้วน 5หมู่ อย่างหลากหลาย และมีความพอดี กบั
ความต้องการของร่ า งกาย รวมถึ ง การมี สุข นิ สั ย ที่ ดีในการรั บประทานอาหาร เช่ น รั บประทาน
อาหารตรงเวลา หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและอาหารหมักดอง เป็ นต้น ซึ่ งพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
ของบุคคลดังกล่าวนั้น มีผลต่อสุ ขภาพและการเกิ ดโรค หรื อความเจ็บป่ วยต่าง ๆ ได้มากมาย เช่ น
การรับประทานอาหารในปริ มาณที่นอ้ ยเกิดไป หรื อขาดสารอาหารที่จาเป็ นแก่ร่างกายบางชนิ ด อาจ
ทาให้เกิ ดโรคขาดสารอาหาร โรคคอพอก เนื่ องจากขาดแร่ ธาตุไอโอดี น หรื อ โรคปากนกกระจอก
เนื่องจากขาดวิตามินบี 2 ได้ นอกจากนี้ พฤติกรรมที่ไม่ดีในการรับประทานอาหารอื่น ๆ เช่ น การ
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รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา หรื อรั บประทานอาหารที่มีรสจัดเป็ นประจา ก็อาจทาให้เกิ ดโรค
กระเพาะอาหารและโรคลาไส้ หรื อการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดส่ งผลให้อาหารไม่ย่อย เกิ ดอาการ
ท้องอืดท้องเฟ้ อได้
นอกจากนี้ ปั จจุบนั ยังพบว่า แนวโน้มของพฤติกรรมการบริ โภคอาหารสาเร็ จรู ป
และอาหารนอกบ้านมากขึ้น ทาให้เสี่ ยงต่อการได้รับสารเคมีปนเปื้ อนหรื อเชื้ อโรคต่างๆ มากขึ้ น
หรื ออาหารขาดคุณค่าตามหลักโภชนาการ โดยสาเหตุอาจเนื่ องมาจาก ขาดความรู ้ ความเข้าใจใน
การเลือกซื้ ออาหาร ค่านิ ยมและวัฒนธรรมการบริ โภคอาหารจากอิทธิ พลสื่ อโฆษณา ซึ่ งผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพ เช่น ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะโภชนาการเกิน เป็ นสาเหตุทาให้เกิดโรคหัวใจ โรคความ
ดันโลหิตสู ง โรคเบาหวาน โรคอาหารเป็ นพิษ เป็ นต้น
1.3 โรคและการเจ็บป่ วยที่ เกี่ ยวข้องกับพฤติกรรมด้านสารเสพติด เพศสัมพันธ์ และ
ปั ญหาทางสังคม พฤติกรรมด้านสารเสพติด เพศสัมพันธ์ และปั ญหาทางสังคม คือ การกระทาที่
แสดงออกในเรื่ อ งของการงดดื่ ม สุ ร า ไม่ สู บ บุ ห รี่ ไม่ เสพสารเสพติ ด หลี ก เลี่ ย งการพนัน และ
อบายมุขต่าง ๆ รวมทั้งการมาสาส่ อนทางเพศ และการมีค่านิ ยมรักเดียวใจเดียว ซึ่ งหากมีพฤติกรรม
สุ ข ภาพในเรื่ องดังกล่ าวที่ ไม่ เหมาะสมจะส่ ง ผลต่ อการเกิ ดโรคและความเจ็บป่ วย ทั้งต่ อตนเอง
ครอบครัว และสังคมโดยตรง เช่น บุคคลที่มีพฤติกรรมเสพสารเสพติดย่อมเจ็บป่ วยง่าย ร่ างกายทรุ ด
โทรม เกิดความเครี ยดในครอบครัว หรื ออาจสร้างปั ญหาความรุ นแรงในสังคม
โดยสาเหตุจากพฤติกรรมดังกล่าว คือ การไม่ตระหนักในความสาคัญของปั ญหา มี
ค่า นิ ย มที่ ไม่ ถูก ต้อง รวมทั้งอยู่ใ นสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอื้ ออานวย ฯลฯ ซึ่ ง ผลกระทบต่ อ
สุ ข ภาพต่ า งๆ เช่ น ก่ อ ให้เกิ ดโรคมะเร็ ง โรคถุ ง ลมโป่ งพอง โรคหลอดเลื อดหัวใจตี บ การเกิ ด
อุบตั ิเหตุปัญหาอาชญากรรม โรคติ ดต่ อทางเพศสัมพันธุ์ ต่า ง ๆ ได้โดยเฉพาะโรคเอดส์ ซึ่ งเป็ น
สาเหตุการเสี ยชีวติ ของผูค้ นในโลกเป็ นจานวนมาก ฯลฯ
1.4 โรคและการเจ็บป่ วยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านสุ ขภาพจิต พฤติกรรมด้านสุ ขภาพ
จิ ต คื อ พฤติ กรรมการสร้ างอารมณ์ และจิ ตใจให้ ร่าเริ ง แจ่ มใสอยู่เสมอ และพฤติ กรรมการสร้ าง
สัมพันธภาพให้เกิดขึ้นในครอบครัว ซึ่ งหากบุคคลและครอบครัวขาดพฤติกรรมสุ ขภาพที่ดีในเรื่ องการ
จัดการกับอารมณ์ และความเครี ยดที่เหมาะสมแล้ว ก็จะทาให้เกิ ดโรคและความเจ็บป่ วยทางจิตใจอัน
เนื่ องมาจากความเครี ยดได้ เช่ น การเกิ ดโรคซึ มเศร้ า โรคจิ ต โรคประสาท มีอาการวิตกกังวล ซึ่ งบัน่
ทอนสุ ข ภาพร่ า งกายให้ เจ็ บป่ วยโดยง่ า ย จากสภาวะการเปลี่ ย นแปลงอย่ างรวดเร็ วในสั งคมยุ ค
โลกาภิ วฒั น์ ท าให้เกิ ดการแข่งขันสู งรวมทั้งการเผชิ ญกับปั ญหาจราจร ความแออัดไม่มีความผ่อน
คลาย ก่ อให้เกิ ดความเครี ยด ส่ งผลต่ อจิ ตใจ โดยสาเหตุ มาจากสภาพการเปลี่ ยนแปลงของสถาบัน
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ครอบครัว ความอบอุ่นในครอบครัวน้อยลง ปั ญหาการแบ่งเวลาสาหรับลูกที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการ
แข่งขันกับปั ญหาเศรษฐกิจ ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพ เช่น ก่อให้เกิดโรคมะเร็ ง การฆ่าตัวตาย เป็ นต้น
1.5 โรคและการเจ็บป่ วยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมด้านความปลอดภัย พฤติกรรมด้าน
ความปลอดภัย ประกอบด้วย การมีพฤติกรรมป้ องกันอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั ทั้งภายในบ้าน ในสถานที่
ทางาน ในโรงเรี ยน ในชุ มชน หรื อบนท้องถนน ถ้าบุคคลขาดพฤติกรรมการป้ องกันความปลอดภัย
ต่าง ๆ แล้ว ก็อาจ ส่ งผลให้ร่างกายบาดเจ็บหรื อทุพพลภาพ
พฤติกรรมความปลอดภัย ทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริ การ แนวโน้ม พบว่า ประชากรวัยแรงงานเหล่านี้ มีโอกาสที่จะได้รับจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้ง
กายภาพ (แสง เสี ย ง ความร้ อน) และทางชี วภาพ และสารเคมี ต่า งๆ รวมทั้ง การจัดระบบและมี
สภาวะการทางานที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ ความไม่ปลอดภัยจากการจราจรก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้ น
จากการวิเคราะห์พฤติกรรม พบว่า สาเหตุและปั จจัยจากการขาดความรู้ ความตระหนักของอันตราย
ขาดทัก ษะในการท างานการขับ ขี่ ร ถยนต์ สภาพแวดล้อมไม่ เอื้ อ ต่ อการขับ ขี่ เช่ น ขาดอุ ป กรณ์
ป้ องกันความปลอดภัยในการทางาน ไม่สวมเข็มขัดนิรภัย และการปฏิบตั ิตามมาตรการทางกฎหมาย
ไม่เคร่ งครัด ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพ เช่น ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุจากการประกอบอาชีพ การจราจร และ
โรคจากสารเคมีและสารพิษต่างๆ เป็ นต้น
1.6 โรคและการเจ็บ ป่ วยที่ เกี่ ย วข้องกับ พฤติ ก รรมการออกก าลัง กายและการตรวจ
สุ ขภาพประจาปี พฤติกรรมการออกกาลังกายและการตรวจสุ ขภาพประจาปี คือ การออกกาลังกาย
อย่างสม่าเสมอ และการตรวจสุ ขภาพอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อค้นหาความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคและ
ปั ญหาสุ ขภาพดังนั้น ถ้าบุคคลมีพฤติกรรมขาดการออกกาลังกายก็จะทาให้เกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย เช่น
โรคอ้ว น โรคหั ว ใจ โรคความดัน เลื อ ดสู ง โรคกระดู ก พรุ น หรื อ รวมทั้ง โรคมะเร็ ง และถ้า มี
พฤติกรรมละเลยการตรวจสุ ขภาพประจาปี อาจเสี่ ยงต่อการเป็ นโรค ซึ่ งยากต่อการรักษาให้หายเป็ น
ปกติ ไ ด้อย่า งทัน ท่ ว งที ซึ่ งจากการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรม พบว่า มี ส าเหตุ ห รื อปั จ จัย หลัก มาจาก
ประชาชนยัง ขาดความสนใจและความรู ้ เกี่ ย วกับ ประโยชน์ ข องการออกก าลัง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ
ขาดสถานที่และอุปกรณ์ การออกกาลังกาย ส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพ เช่ น ก่อให้เกิ ดโรคหัวใจและ
หลอดเลือด การมีรูปร่ างหรื อสัดส่ วนของร่ างกายที่ไม่เหมาะสม เป็ นต้น
1.7 โรคและการเจ็บป่ วยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลสิ่ งแวดล้อม พฤติกรรมการ
ดู แลสิ่ ง แวดล้อม ในที่ น้ ี จะหมายถึ ง การอนุ รักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อมในครอบครั วและชุ มชน
ได้แก่ การจัดการเรื่ องขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิ กูล การควบคุ มแมลงและสัตว์นาโรค การใช้สารเคมี
ต่ า งๆ จากภาคเกษตรกรรม เช่ น สารก าจัดศัต รู พื ช ภาคอุ ตสาหกรรม เช่ น สารจากโลหะหนัก
และจากภาคบริ การ เช่ น สารพิ ษ จากควัน รถขนส่ ง การจัด บ้ า นเรื อนและสถานที่ ต่ า ง ๆ
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ให้มีความสะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ร่ มรื่ นน่ าอยู่อาศัย มีความปลอดภัย ถ้าบุคคลขาดการดูแล
สิ่ งแวดล้อมที่บา้ น และสิ่ งแวดล้อมในชุ มชนของตนเองให้ถูกสุ ขลักษณะแล้ว ย่อมทาให้เจ็บป่ วย
และเป็ นโรคต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะโรคติดต่อที่เกิดจากการมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการเป็ น
แหล่งเพาะเชื้อโรค เช่นโรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่ วง เป็ นต้น
สรุ ปว่า พฤติกรรมต่างๆของบุคคล ล้วนมีผลกระทบโดยตรงต่อสุ ขภาพ และสิ่ งแวดล้อม
มากมาย ดังนั้น หากประชาชนยังขาดองค์ความรู ้ และทักษะพื้นฐานที่ จาเป็ นในด้านสุ ขภาพและมี
พฤติกรรมเสี่ ยง ก็ส่งผลก่อให้เกิ ดโรคต่างๆ ตามมาได้ เช่ น พฤติกรรมบริ โภคยาสู บ สุ รา มีผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพ คือ ก่อให้เกิดโรคมะเร็ ง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อุบตั ิเหตุ เป็ นต้น หรื อ โรคมะเร็ ง เกิดจาก
พฤติกรรมการบริ โภคที่มีสารเคมีปนเปื้ อน การสู บบุหรี่ การดื่มสุ รา ความเครี ยด เป็ นต้น
2. พฤติกรรมสุ ขภาพทีค่ วรปฏิบัติเพือ่ ส่ งเสริมและป้องกันโรค
พฤติกรรมสุ ขภาพที่ ควรปฏิ บตั ิ เพื่อส่ งเสริ มและป้ องกันโรค สามารถทาได้หลายๆ
วิธีการโดยยึดหลักการดูแลสุ ขภาพตามสุ ขบัญญัติ แห่ งชาติ 10 ประการ หรื อหลักการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพด้วยหลักการ 6 อ (ออกกาลังกาย อาหาร อารมณ์ อโรคยา อนามัยสิ่ งแวดล้อม และ อบายมุข)
หรื อ 3อ 2ส (3อ คือ อาหาร ออกกาลังกาย อารมณ์ และ 2 ส คือ ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุ รา) โดย
สามารถนาวิธีการต่อไปนี้ไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุ ขภาพ
ได้ ดังนี้
2.1 รักษาสุ ขอนามัยส่ วนบุคคลอยูเ่ สมอ ได้แก่ การทาความสะอาดร่ างกายและของใช้
ให้สะอาดดูแลรักษาฟั นและเหงื อกให้สะอาด แข็งแรง มีสุขภาพดี รวมถึ งล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังการขับถ่ายทุกครั้ง ถ่ายอุจจาระเป็ นเวลาทุกวัน และใส่ เสื้ อผ้าที่สะอาดไม่อบั ชื้ น และ
ให้ความอบอุ่นเพียงพอ
2.2 บริ โภคอาหารสุ ก สะอาด ปลอดภัย และครบถ้วน 5 หมู่ อย่างหลากหลาย และเพียง
พอกับความต้องการของร่ างกายตามวัย นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจมีสารอันตรายเจือปน
เช่ น ไส้ กรอกหรื อกุนเชี ยงใส่ สี ถัว่ งอกหรื อขิ งซอยที่ มีสีขาวผิดธรรมชาติ ซึ่ งอาจมี สารฟอกขาว
ที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพเจือปนอยู่
2.3 ออกกาลังกายด้วยวิธีการที่ถูกต้องอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้งๆละ
ไม่นอ้ ยว่า 30 นาที เพื่อสร้างความแข็งแรงและภูมิตา้ นทานโรคแก่ร่างกาย เช่น การว่ายน้ า การเต้น
แอโรบิก การวิง่ เหยาะ หรื อการเล่นกีฬาที่ถนัดและมีความสนใจ
2.4 ควบคุ ม หรื อจัด การอารมณ์ แ ละความเครี ยดที่ ส่ งผลเสี ยต่ อ สุ ขภาพด้ว ยวิ ธี
ที่เหมาะสม เช่น มองโลกในแง่ดี ทางานอดิเรกที่ถนัดและมีความสนใจ หัวเราะและยิม้ แย้มอยูเ่ สมอ
และไม่ควรยึดติดกับสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดมากจนเกิดไป
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2.5 หลีกเลี่ยงการสู บบุหรี่ การดื่ มสุ รา การเสพสารเสพติด พฤติกรรมการสาส่ อนทาง
เพศ และอบายมุขต่าง ๆ ที่ทาลายสุ ขภาพ หรื อส่ งผลทาให้เกิดโรคและการเจ็บป่ วย
2.6 ดู แลจัดสิ่ งแวดล้อมภายในบ้านและในชุ มชนให้ถูกสุ ขลักษณะ มีความปลอดภัย
ไม่เป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์นาโรค หรื อเป็ นแหล่งเพราะเชื้อโรค ที่นาโรคและความเจ็บป่ วยมาสู่ คน
2.7 ตรวจสุ ข ภาพเป็ นประจาทุ กปี อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ ง เพื่ อลดความเสี่ ยง หรื อ
ลดความรุ นแรงของโรคที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้มีการดูแลรักษาโรคได้อย่างน้อยทันท่วงที
บทสรุ ป
พฤติกรรมสุ ขภาพ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทางด้านที่เกี่ยวกับสุ ขภาพซึ่ งเกิดขึ้นทั้งภายใน
และภายนอก รวมถึงการปฏิบตั ิที่สังเกตได้และการเปลี่ยนแปลงในที่สังเกตไม่ได้ แต่สามารถวัดได้
ว่าเกิดขึ้น โดยอาศัยความรู ้ ความเข้าใจ เจตคติ และการปฏิบตั ิตนทางสุ ขภาพที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
อย่างเหมาะสม พฤติกรรมสุ ขภาพ มี 2 ลักษณะด้วยกัน คือลักษณะของการกระทาพฤติกรรมสุ ขภาพ
ที่เหมาะสมมีผลดีต่อสุ ขภาพ และลักษณะของการกระทาพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสมมีผลเสี ย
ต่อสุ ขภาพ โดย พฤติกรรมสุ ขภาพมีองค์ประกอบ 3 ส่ วน คือ พฤติกรรมด้านความรู ้หรื อพุทธิ พิสัย
(Cognitive Domain) พฤติกรรมด้านเจตคติ (Affective Domain) และ พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย
(Psychomotor Domain) ซึ่ งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ด้วย 3 วิธีการ คือ การเปลี่ยนแปลงเพราะถูก
บังคับ การเปลี่ยนแปลงเพราะการเอาแบบอย่าง และ การเปลี่ยนแปลงเพราะยอมรับว่าเป็ นสิ่ งที่ดี
นอกจากการเจ็บป่ วยหรื อเกิ ด โรคจากตัวเชื้ อโรคแล้ว มนุ ษย์ย งั เจ็บป่ วยหรื อเกิ ดโรคได้
เพราะพฤติกรรมการดารงชีวติ ของตนเอง ซึ่ งล้วนแต่มีความสัมพันธ์ต่อสุ ขภาพโดยตรง ดังนั้นการมี
สุ ขภาพอนามัยที่ดี ไม่เจ็บป่ วยหรื อเกิ ดโรคอันเนื่ องมาจากการมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่ไม่เหมาะสม
สามารถทาได้หลายๆวิธีการโดยยึดหลักการดูแลสุ ขภาพตามสุ ขบัญญัติ แห่ งชาติ 10 ประการ หรื อ
หลักการสร้างเสริ มสุ ขภาพด้วยหลักการ 6 อ หรื อ 3อ 2ส ซึ่ งถื อเป็ นพฤติกรรมสุ ขภาพเบื้องต้นใน
การส่ งเสริ มและป้ องกันโรคอันตรายที่จะส่ งผลต่อสุ ขภาพของตนเองได้
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คาถามท้ ายบท
1. จงอธิบายความหมายของพฤติกรรมสุ ขภาพ
2. จงอธิ บาย ความหมาย พร้อมยกตัวอย่างลักษณะของการกระทาพฤติกรรมสุ ขภาพที่เหมาะสม
และไม่เหมาะสมต่อสุ ขภาพ
3. จงอธิ บายความหมายขององค์ประกอบของพฤติกรรมสุ ขภาพทั้ง 3 ด้าน
4. จงอธิบายความหมายประเภทของพฤติกรรมสุ ขภาพพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
5. จงอธิบายปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมสุ ขภาพ
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แผนการบริหารการสอนประจาบทที่ 3
การตรวจสุ ขภาพเบือ้ งต้ นด้ วยตนเอง
หัวข้ อเนือ้ หา
1. ความสาคัญและประโยชน์ในการตรวจสุ ขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง
2. วิธีการตรวจร่ างกายเบื้องต้นด้วยตนเอง
3. การตรวจสัญญาณชีพ
4. การประเมินผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเบื้องต้น
5. บทสรุ ป
วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. เพื่อให้สามารถบอกความหมาย ความสาคัญของการตรวจสอบสุ ขภาพเบื้องต้นได้
2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบสุ ขภาพเบื้องต้นด้วยตนเองได้
3. เพื่อให้สามารถบอกถึงความผิดปกติของสัญญาณชีพได้
4. เพื่อให้สามารถประเมินผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการเบื้องต้นได้
5. สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุ ขภาพด้วยตนเองได้
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึ กตรวจวัดและประเมินภาวะสุ ขภาพ
2. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารประกอบการสอน
3. ฟังคาบรรยาย
4. ซักถามและอภิปรายผลจากการแบ่งกลุ่มย่อย
5. ตอบคาถามท้ายบท
สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. วัสดุ อุปกรณ์ ในการตรวจวัดและประเมินภาวะสุ ขภาพ
3. ใช้ Power point
4. กรณี ศึกษาผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ
5. รู ปภาพการตรวจวัดสัญญาณชีพ
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การวัดและการประเมินผล
1. สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการฝึ กปฏิ บตั ิในการตรวจวัดและประเมินภาวะ
สุ ขภาพ
2. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการอภิปรายกลุ่ม ความตั้งใจในการฟังคาบรรยาย
3. การอภิปรายแสดงความคิดเห็น
4. การตอบคาถามท้ายบท
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บทที่ 3
การตรวจสุ ขภาพเบือ้ งต้ นด้ วยตนเอง
อาจารย์วชั รพงษ์ เรื อนคา
อาจารย์กาญจนา ปิ นตาคา
การมี สุขภาพที่ดีเป็ นสิ่ งที่ทุกคนปรารถนา ดังคากล่าวที่ว่า อโรคยา ปรมา ลาภา แปลว่า
การไม่มีโรคคือลาภอันประเสริ ฐ ซึ่ งคนที่มีสุขภาพดี จะต้องมีสภาพของร่ างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
และแสดงออกอย่างมีชีวิตชี วา หรื อที่เรี ยกว่าสุ ขกายสบายใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์
และสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และถ้าเราต้องการเป็ นผูม้ ีสุขภาพดี ก็จะต้องรู ้ จกั วิธีดูแล
ตนเอง โดยการปฏิ บ ตั ิ ตนให้ถูกสุ ขลัก ษณะอย่างสม่ าเสมอจนเป็ นกิ จนิ สัยและสามารถที่ จะ
ตรวจสอบสุ ขภาพเบื้องต้นด้วยตนเองได้ และสามารถที่จะรู ้ ได้ว่า เรามีสุขภาพดีจริ งหรื อไม่ ต้อง
ทดลองตรวจสอบ และประเมินภาวะสุ ขภาพของเราในช่วงนั้นๆด้วยตนเอง
การดูแลตนเองเป็ นกระบวนการที่บุคคลสามารถกระทากิ จกรรมหรื อพฤติกรรมที่เกี่ ยวกับ
สุ ขภาพ ซึ่ งบุคคลได้เลือกปฏิบตั ิให้เหมาะสมกับตนเอง โดยมีการเรี ยนรู้และการสนับสนุนจากสังคม
วัฒนธรรม ที่เป็ นสิ่ งแวดล้อมของบุคคลนั้นทั้งในวิชาชี พและนอกวิชาชี พทางด้านสุ ขภาพ และการ
ดูแลตนเองที่เหมาะสมมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นหนทางที่นาไปสู่ การมีสุขภาพดี ดังนั้นการดูแลตนเอง
หมายถึง การเอาใจใส่ ตนเอง ตรวจสอบตนเองและปฏิบตั ิตวั ที่จะนาไปสู่ การมีสุขภาพที่ดีท้ งั ทางกาย
ใจ สังคมและจิตวิญญาณ ตลอดจนดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
ความสาคัญและประโยชน์ ในการตรวจสุ ขภาพเบือ้ งต้ นด้ วยตนเอง
ปั จจุบนั สังคมไทยได้มีการเปลี่ ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่ สังคม อุตสาหกรรม
การใช้ชีวิตของคนเปลี่ ยนไปทั้งในแง่การใช้แรงงานทางานมาใช้สมองนัง่ โต๊ะทางาน การใช้ชีวิต
อย่างเร่ งรี บทาให้เกิ ดความเครี ยด ขาดการออกกาลังกาย ขาดการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ
ขาดความสนใจต่อสุ ขภาพตัวทาให้เกิดโรคต่างๆซึ่ งเกิ ดจากการไม่ดูแลตัวเองให้ดี เช่น โรคหลอด
เลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมอง ความดันโลหิ ตสู ง โรคมะเร็ งซึ่ งโรคเหล่านี้ สามารถป้ องกัน
หรื อลดอุบตั ิการณ์ได้โดยการที่เราใส่ ใจดูแลตัวเอง เพียงใช้เวลาวันละประมาณ 1 ชัว่ โมงก็สามารถ
ทาให้สุขภาพดี ข้ ึ น การตรวจสุ ขภาพมี ความส าคัญในการตรวจหาและป้ องกันโรคต่าง ๆ ที่ อาจ
ตรวจหาให้พบในระยะแรกและสามารถป้ องกันได้ก่อนเกิ ดภาวะแทรกซ้อน เพราะร่ างกายคนเรา
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เหมือนเครื่ องยนต์ ซึ่ งพอใช้ไปนานๆ ย่อมมีการสึ กหรอ แต่ถา้ รอให้ถึงตอนนั้นแล้วเอาเข้าอู่ บางทีก็
ไม่ทนั การณ์ การป้ องกันจึงดีกว่าการรักษา บ่อยครั้งที่คนมีสภาพร่ างกายปกติดี แต่สามารถตรวจเจอ
โรคในระยะเริ่ มต้นได้ ซึ่ งก็ตอ้ งยอมรับว่าบางครั้ง ถ้าปล่อยไว้โดยไม่ตรวจให้รู้ ระยะของโรคจะ
ดาเนิ นไปเกิ นกว่าจะรักษาได้ ดังนั้นถ้าตรวจแล้วพบแต่เริ่ มจะดีกว่าที่จะรอจนกระทัง่ ให้เกิ ดอาการ
ผิดปกติ
การตรวจสุ ขภาพโดยทัว่ ไปนั้นประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่หนึ่ ง การตรวจร่ างกายพื้นฐาน
โดยวัดความดันโลหิ ต ฟั งเสี ยงปอด เสี ยงหัวใจ ตรวจลาไส้ คลาดูทอ้ ง ขั้นที่สอง เป็ นการตรวจทาง
ห้องปฏิ บตั ิ การ ซึ่ งมี ต้ งั แต่การตรวจเลื อด ตรวจการทางานของตับ ไต ท่อไต กระเพาะปั สสาวะ ตรวจ
คลื่นไฟฟ้ าหัวใจ และยังมีการตรวจแยกย่อยไปอีกตามเพศ และวัย เช่น หากเป็ นผูห้ ญิงก็จะเพิ่มการตรวจ
ระบบสื บพันธุ์สตรี มะเร็ งปากมดลูก มะเร็ งรังไข่ รวมทั้งมะเร็ งเต้านม ผูช้ ายตรวจระบบอวัยวะเพศชาย
เอกซเรย์หามะเร็ งที่ต่อมลูกหมาก ขั้นที่สาม คือการตรวจเฉพาะโรค มีสองแบบ คือ แบบแรกตรวจเมื่อมี
อาการ กลุ่มคนไข้พวกนี้ เช่ น มีประวัติว่าปวดหัวมาก ก็ตรวจเพื่อตามอาการ เช็คความผิดปกติเกี่ ยวกับ
ศีรษะทั้งหมด เอกซเรย์สมอง อีกแบบ คือ การตรวจเพื่อหาความผิดปกติ เช่น ลาไส้เล็ก ลาไส้ใหญ่ ซึ่ งมี
หลายรายที่ตรวจแล้วเจอโรค และทาการรักษาให้หายได้
วิธีการตรวจร่ างกายเบือ้ งต้ นด้ วยตนเอง
เป็ นการตรวจเพื่อประเมินสภาพร่ างกายเบื้องต้น ว่ามีความผิดปกติหรื อไม่ เพื่อนาไปสู่ การ
รักษาต่อไป ในการตรวจร่ างกายเบื้องต้นนั้นจะตรวจตั้งแต่ ศีรษะและหน้า ตา หู จมูก ช่ องปาก
ลาคอ หน้าอก เรื่ อยไปจนถึ งส่ วนของแขนขา ซึ่ งเรี ยกว่า Head-To-Toe Assessment Criteria
การตรวจร่ างกายตนเองอย่างง่ายๆไม่จาเป็ นที่จะต้องมีทกั ษะสู ง อาศัยเพียงการสังเกต การดู การคลา
ดังนั้นการตรวจร่ างกายเบื้องต้นด้วยตนเองมีวธิ ี การตรวจ ดังต่อไปนี้
1. นา้ หนัก การมีน้ าหนักตัวที่เหมาะสมหรื อมีน้ าหนักตัวปกติ มีความเกี่ยวพันกับสุ ขภาพ
ร่ างกายหลายอย่าง การที่น้ าหนักตัวมากเกินไปหรื อน้อยเกิ นไป ย่อมส่ งผลต่อสุ ขภาพ เพราะจะทา
ให้ความต้านทานต่า มีโอกาสเจ็บป่ วยได้ง่าย เช่น คนอ้วนหรื อคนที่มีน้ าหนักตัวมากกว่าปกติ จะทา
ให้เพิ่มความเสี่ ยงของโรคมะเร็ ง เบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู ง และโรคหัวใจได้ง่าย ส่ วนคนที่
ผอมหรื อมีน้ าหนักตัวน้อยกว่าปกติ มักจะเป็ นโรคปอด โรคกระเพาะอาหาร หรื อโรคโลหิ ตจางเป็ น
ต้น การคานวณน้ าหนักมวลรวมของร่ างกายหรื อที่เรี ยกว่า BMI (Body Mass Index) นั้น เป็ นสิ่ งที่มี
ประโยชน์มากที่ จะช่ วยบ่งชี้ ว่า กาลังเป็ นโรคอ้วนหรื อมี น้ าหนักเกิ นมาตรฐาน และอาจตรวจการ
ควบคุมน้ าหนักของตัวเองได้ก็คือ การวัดรอบเอว เพราะไขมันจะสะสมอยูท่ ี่บริ เวณนี้ เป็ นอันดับแรก
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และมากกว่าส่ วนอื่น ๆ และไขมันที่รอบเอวนี้ ก็เป็ นที่ ๆ สามารถกาจัดออกไปได้ง่ายกว่าที่อวัยวะ
ส่ วนอื่น ๆ ด้วย
2. ตา ดูการมองเห็ น ว่าชัดหรื อไม่ การทดสอบการมองเห็นให้ใช้มือปิ ดตา มองทีละข้าง
หากมีการมองเห็นของตาทั้ง 2 ข้างเปลี่ยนแปลงไป ก็คือสัญญาณอันตรายที่เกิดขึ้น ลักษณะที่ผิดปกติ
อื่นที่พบได้คือ แก้วตา ถ้ามีลกั ษณะขุ่นขาว จะพบได้ในต้อกระจก คนแก่ คนเป็ นเบาหวาน เยื่อบุตา
ขาวอักเสบ พบในโรคติดเชื้ อต่างๆ ตาโปนพบในต่อมไทรอยด์ทางานมากกว่าปกติ พบมีวงสี เหลือง
ๆ เกิ ดขึ้ นรอบดวงตาบริ เวณกระจกตา ซึ่ ง เป็ นส่ วนที่ ป กคลุ ม ลู ก ตาอยู่ อาจแปลว่า ขณะนี้ ระดับ
คอเลสเตอรอลในตัวสู งเกินปกติ เลือดออกใต้เยื่อตาขาว พบได้ในเลือดออกในสมอง ไอกรน ผูป้ ่ วย
ความดันโลหิ ตสู งอาการผิดปกติ หรื อเยื่อบุตาขาวเป็ นสี เหลืองแสดงถึงภาวะดีซ่าน ซึ่ งอาการเหล่านี้
หากพบแต่เนิ่ น ๆ ก็จะสามารถดูแลรักษาให้หายได้ ควรไปพบแพทย์ หากสังเกตเห็ นว่ามีสัญญาณ
ดังกล่าวเกิดขึ้น
3. หู หูเป็ นอวัยวะที่รับฟังเสี ยง และช่วยในการทรงตัว ถ้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับหู เช่น หู มี
น้ าหนวก เป็ นฝี ในหู หูอ้ือ หรื อมีความผิดปกติอื่น ๆ ขึ้น ควรรี บปรึ กษาแพทย์เพื่อตรวจรักษาโดยเร็ ว
4. จมูก จมูกเป็ นอวัยวะที่ทาหน้าที่หายใจ สู ด กลิ่น รับและกรองอากาศ ช่องจมูกจะติดต่อ
กับช่องคอ ต่อมทอนซิ ล และหู ช้ นั ใน ดังนั้นควรมีการตรวจดูภายในจมูก และผนังกั้นช่องจมูก กดดู
ไม่เจ็บบริ เวณโพรงจมูก มี แผล มีน้ ามูก มี จุดเลื อดออก มี สิ่งผิดปกติ หรื อมีสิ่งแปลกปลอมหรื อไม่
ถ้ามีการอักเสบในจมูก อาจมีการติดต่อลุกลามไปถึงคอและหู ได้ ถ้ามีอาการผิดปกติดงั กล่าวควรรี บ
ปรึ กษาแพทย์
5. ปากและช่ องปาก ควรดูริมฝี ปาก กระพุง้ แก้ม เหงือก ฟั น ลิ้น เพดาน และช่องปากด้วย
ตนเองอย่า งสม่ า เสมอ สี ข องฟั นที่ ผิดปกติ ไ ป อาจเป็ นสั ญญาณของโรคฟั นผุหรื ออาการติ ดเชื้ อ
บางอย่าง ความผิดปกติที่พบบ่อยๆ คือ เชื้ อราในปาก แผลร้ อนใน เริ ม หากเหงื อกมีเลื อดออกเวลา
แปรงฟันหรื อขณะใช้ไหมขัดฟัน อาจเป็ นสัญญาณของการติดเชื้ อบางอย่าง และควรมีการตรวจสอบ
กลิ่นปาก โดยการเอามือปิ ดปาก ปิ ดจมูก และหายใจออกปากแรงๆ ถ้าได้กลิ่นแสดงว่ามาจากภายใน
ปาก ซึ่ งต้องปรึ กษาทันตแพทย์ หรื อแพทย์ต่อไป
6. คอ ให้สังเกตหลอดคอมีการเอียงหรื อไม่ มีต่อมหรื อก้อนเนื้ อที่บวมโตที่คอหรื อไม่มี
หลอดเลือดดาที่คอโป่ งพอง อาการบวมที่เกิดขึ้นช่วงด้านหน้าของคอ ก็อาจจะเป็ นการบวมของต่อม
ไทรอยด์ สาเหตุที่เกิ ดอาจเป็ นเพราะการทางานมากหรื อน้อยเกิ นไปได้ท้ งั สองกรณี ซึ่ งก็เป็ นระบบ
การท างานที่ มี ปั ญหาทั้ง คู่ หรื อ อาจมี ห ลาย ๆ เหตุ ผ ลของก้อ นบวม เช่ น อาจมี ถุ ง น้ า เกิ ด ขึ้ นใน
ไทรอยด์ มะเร็ งที่ต่อมไทรอยด์ หากสงสัยว่าคอมีความผิดปกติควรปรึ กษาแพทย์
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7. ต่ อมนา้ เหลือง มีอยูท่ วั่ ร่ างกาย เช่นข้างคอทั้ง 2 ด้าน รักแร้ ขาหนี บ ปกติไม่ควรโต หาก
สังเกตพบว่าต่อมน้ าเหลืองโตขึ้นหรื อคลาได้ และกดเจ็บ ควรไปปรึ กษาแพทย์ เพราะต่อมน้ าเหลือง
โตแสดงถึง การติดเชื้อในร่ างกาย
8. ทรวงอก ตรวจสอบสภาพทรวงอกหรื อเต้านมที่หน้ากระจกเงา อาจตรวจเมื่อขณะ
อาบน้ าเสร็ จใหม่ ๆได้ และให้นอนหงายราบลง ยกแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะและสังเกตอาการเจ็บหรื อ
มีอาการบวมไม่ จากนั้น ใช้มือซ้ายสัมผัสเต้านมขวาโดยกดคลาเบา ๆ เป็ นวงกลมไปรอบ ๆ ให้ทวั่
เต้านม พยายามให้นิ้วมือซ้ายแบนราบที่สุดเพื่อกดสัมผัสเนื้ อเต้านมได้ทวั่ ถึ ง เมื่อกดเป็ นวงกลมจน
ทัว่ แล้ว ให้กดตามแนวดิ่งจากด้านบนลงมาด้านล่าง โดยเริ่ มตั้งแต่ส่วนของเต้านมที่ใกล้กบั ไหปลาร้า
มากที่สุดก่อน เริ่ มจากจุดกึ่งกลางของเต้านมและกดไปให้ทวั่ ถึงใต้รักแร้ เสร็ จแล้วทาซ้ าแบบนี้ กบั เต้า
นมอีกข้าง เวลาที่ดีที่สุดในการตรวจสอบทรวงอกคือ ช่วงหลังจากหมดรอบเดือนใหม่ ๆ เพราะทรวง
อกจะมีความเป็ นธรรมชาติที่สุด โดยไม่มีอาการบวมจากฮอร์ โมนที่เปลี่ยนแปลงไป ควรตรวจสอบ
ทรวงอก ทุ ก ๆ เดื อนและไปพบแพทย์เพื่ อตรวจปี ละครั้ ง หรื อเมื่ อมี อาการบวม มี ความหนาตัว
เพิ่มขึ้นของบริ เวณทรวงอก หรื อมีฝ้า เนื้ อต่าง ๆ ผิดปกติไป บริ เวณหัวนมมีน้ าหรื อของเหลวใด ๆ
ออกมา มีผนื่ แพ้เกิดขึ้นที่หวั นมอาจเป็ นสัญญาณของการเป็ นมะเร็ ง
9. ท้ อง ปกติทอ้ งไม่ควรจะโต (คนที่อว้ นลงพุงถือว่าปกติ) การที่ทอ้ งโตผิดปกติ อาจเกิ ด
จาก การมีน้ าในช่ องท้อง ลาไส้อุดตัน ตับ ม้าม ต่อมน้ าเหลื องในช่ องท้องโต การอักเสบของเยื่อบุ
ช่องท้อง ลักษณะที่ผดิ ปกติอาจแสดงพยาธิ สภาพได้ ดังนั้นถ้ามีอาการผิดปกติดงั กล่าวควรรี บปรึ กษา
แพทย์
10. ผิวหนัง ผิวหนังเป็ นอวัยวะที่ ช่วยห่ อหุ ้มร่ างกายไว้ ผิวหนังเป็ นเครื่ องชี้ วดั สุ ขภาพ
อนามัยของบุ คคลได้ ดังนั้นควรระวังและหมัน่ สังเกตความผิดปกติ เช่ น ตุ่มคัน แผล ผิวหนังหลุ ด
ลอก แห้ง ไฝ ฝ้ า หรื อกระที่ เกิ ดขึ้ นบนผิว เพราะอาจกลายเป็ นมะเร็ งผิวหนัง โรคมะเร็ งผิวหนัง
บางชนิด ซึ่ งมักเกิดขึ้นได้กบั คนที่อยูก่ ลางแดดจัด ๆ เป็ นประจา ดังนั้นควรหมัน่ สังเกตความผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นกับผิวหนังอย่างสม่าเสมอ หากพบสิ่ งผิดปกติดงั กล่าวควรปรึ กษาแพทย์
11. กาลังของแขนขา และการเคลื่อนไหว ตรวจดูความพิการ การทรงตัว เนื่องจากทรงตัวที่
ดี จะเกิ ดจากการที่ อวัยวะในร่ างกายส่ วนต่างๆ ทางานประสานสัมพันธ์กนั และอวัยวะทุ กส่ วนทา
หน้า ที่ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ดทั้ง ในท่ า นั่ง ท่ ายืน ท่ า เดิ น และท่ า นอน หากสัง เกตพบอาการ
ผิดปกติ เช่นก้นหรื อหน้าท้องยื่นออกมามากเกินไป หรื อไหล่เอียงไปข้างไหนหรื อกระดูกสันหลังดู
โค้งงอกว่าที่เคยเป็ น และสังเกตอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อแขน –ขา การชาตามบริ เวณปลายมือ/
เท้า เป็ นต้น อาการดัง กล่ า วเป็ นสั ญญาณเตื อนว่า อาจมี ค วามผิดปกติ ข องร่ า งกาย อาการผิดปกติ
ดังกล่าวควรไปพบแพทย์
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การตรวจสั ญญาณชีพ (Vital Signs)
1. ความหมายของสั ญญาณชีพ
สัญญาณชี พ (V/S) หมายถึง อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิ ต สัญญาณ
ชี พเป็ นสิ่ งที่บ่งชี้ ถึงสภาวะสุ ขภาพของบุคคล การวัดสัญญาณชี พใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสิ น
สภาวะสุ ขภาพของ ผูป้ ่ วย การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชี พสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงใน
การทาหน้าที่ของร่ างกายได้
การวัด สั ญ ญาณชี พ เป็ นการตรวจสอบอาการแสดงที่ บ่ ง บอกการมี ชี วิ ต สั ญ ญาณชี พ
ประกอบด้วย อุณหภูมิของร่ างกาย (Temperature) ชีพจร (Pulse) การหายใจ (Respiration) และความ
ดันโลหิต (Blood Pressure) ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้เป็ นการทาหน้าที่ร่วมกันของอวัยวะที่สาคัญหลายอย่างของ
ร่ างกาย เช่น หัวใจ ปอด และสมอง และกลไกต่าง ๆ ที่ควบคุมการทางานของร่ างกาย สัญญาณชี พนี้
ไวต่อการเปลี่ ยนแปลงหรื อความผิดปกติ ของร่ างกาย เมื่อใดก็ตามที่สัญญาณชี พเปลี่ ยนแปลงจาก
เกณฑ์ป กติ ข องบุ ค คลนั้น ๆ ย่อ มแสดงถึ ง การมี ค วามผิดปกติ ห รื อพยาธิ ส ภาพเกิ ดขึ้ นและก าลัง
คุ ก คามความมี ชี วิตของบุ ค คล ดัง นั้นสั ญ ญาณชี พ จะท าให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ที่ แม่ น ย าซึ่ งจะนาไปสู่ ก าร
แปลผลที่ได้กบั พยาธิ สภาพได้อย่างถูกต้องต่อไป
2. วัตถุประสงค์ ของการวัดสั ญญาณชี พ
2.1 เพื่อประเมิ นระดับอุ ณหภูมิของร่ างกาย อัตราการเต้น ลักษณะชี พจร การหายใจ
และความดันโลหิต
2.2 เพื่อสังเกตอาการทัว่ ไปของผูป้ ่ วย และเป็ นการประเมินสภาพผูป้ ่ วยเบื้องต้น
3. ข้ อบ่ งชี้ในการวัดสั ญญาณชีพ
3.1 เมื่อแรกรับผูป้ ่ วยไว้ในโรงพยาบาล
3.2 วัดตามระเบียบแบบแผนที่ปฏิบตั ิของโรงพยาบาลหรื อแผนการรักษาของแพทย์
3.3 ก่อนและหลังการผ่าตัด
3.4 ก่อนและหลังการตรวจวินิจฉัยโรคที่ตอ้ งใส่ เครื่ องมือตรวจเข้าไปภายในร่ างกาย
3.5 ก่ อ นและหลัง ให้ ย าบางชนิ ด ที่ มี ผ ลต่ อ หัว ใจและหลอดเลื อ ด (Cardiovascular)
การหายใจ และการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย
3.6 เมื่อสภาวะทัว่ ไปของร่ างกายผูป้ ่ วยมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ความรู ้สึกตัวลดลงหรื อ
ความรุ นแรงของอาการปวดเพิ่มขึ้น
3.7 ก่ อ นและหลัง การให้ ก ารพยาบาลที่ มี ผ ลต่ อ สั ญ ญาณชี พ เช่ น ก่ อ นให้ ผู ้ป่ วยที่
ครองเตียง (Bed Rest) มีการเคลื่อนย้าย (Ambulate) หรื อก่อนให้ผปู ้ ่ วยออกกาลังกาย
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4. องค์ ประกอบของสั ญญาณชีพ
สัญญาณชี พ ประกอบด้วย อุณหภูมิ ร่า งกาย (Body Temperature) ชี พจร (Pulse)
การหายใจ (Respiration) และความดันโลหิต (Blood Pressure) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 อุณหภูมิของร่ างกาย
4.1.1 ชนิดของอุณหภูมิในร่ างกาย อุณหภูมิในร่ างกาย จะแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1) อุณหภูมิแกน (Core Temperature) คืออุณหภูมิบริ เวณอวัยวะภายใน
ร่ างกายทั้งหมด เช่น อุณหภูมิบริ เวณหัวใจ สมอง ไต ตับ ทางเดินอาหาร ฯลฯ เซลล์อวัยวะเหล่านี้ จะ
มีอตั ราการเผาผลาญอาหารค่อนข้างสู ง มีอุณหภูมิกายค่อนข้างคงที่ เราสามารถจะวัดอุณหภูมิแกนได้
ทางทวารหนัก (Rectal Temperature) และทางปาก (Oral Temperature)
2) อุณหภูมิเปลือก (Shell Temperature) คือ อุณหภูมิบริ เวณที่เป็ นกล้ามเนื้ อ
และผิ ว หนัง ซึ่ งจะเปลี่ ย นแปลงไปตามอุ ณ หภู มิ ภ ายนอก สามารถวัด ได้ท างรั ก แร้ ( Axillary
Temperature) อุ ณหภูมิ เปลื อกจะมี ค่ า ต่ า กว่า อุ ณหภู มิ แกน ศู นย์ก ลางการควบคุ ม อุ ณหภู มิ อยู่ที่
ไฮโปธาลามัส (Hypothalamus) ทาหน้าที่ควบคุมให้ร่างกายผลิตความร้อนและระบายความร้อนออก
ให้สมดุลกัน ร่ างกายปกติจะมีอุณหภูมิกายประมาณ 36.4-37.4 OC
ในกรณี ที่บุคคลไม่สามารถสร้างความร้อนได้ทนั กับการสู ญเสี ยความร้อนออกไป
ก็จะทาให้มีอุณหภูมิร่างกายลดลง ทาให้เกิดภาวะอุณหภูมิกายต่า คือ ภาวะที่อุณหภูมิร่างกายต่ากว่า
36 OC อุณหภูมิที่แสดงถึงสภาวะผิดปกติของร่ างกายถ้าสู งเกิน 37.5 OC เรี ยกว่า ไข้ มีหลายระดับดังนี้
37.5 – 38.3 OC เรี ยกว่า ไข้ต่า (Low Fever)
38.4 – 39.4 OC เรี ยกว่า ไข้ปานกลาง (Moderate Fever)
39.5 – 40.5 OC เรี ยกว่า ไข้สูง (High Fever)
สู งกว่า 40.5 OC ขึ้นไป เรี ยกว่า ไข้สูงมาก (Very High Fever)
4.1.2 ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ ออุ ณหภู มิ ร่า งกาย อุ ณหภู มิ ร่า งกายของแต่ ล ะคน มี ค วาม
แตกต่างกัน โดยมีปัจจัยหลายอย่างที่ทาให้อุณหภูมิของคนแตกต่างกัน คือ
1) อายุ เด็ก แรกเกิ ดและเด็ กอ่อนจะมี อุณหภูมิ สูง กว่า ในเด็ กโตและผูใ้ หญ่
ทั้งนี้ เนื่ องจากศูนย์ควบคุ มอุณหภูมิของร่ างกายทางานยังไม่เต็มที่ การเปลี่ ยนแปลงอุณหภูมิของ
สิ่ งแวดล้อมจึ งมี ผลต่ออุ ณหภูมิของเด็ก อย่างมาก ดังตารางแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างอายุก ับ
อุณหภูมิของร่ างกาย
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ตารางที่ 3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั อุณหภูมิของร่ างกาย
อายุ
แรกเกิด
1 ขวบ
2 ขวบ
7 ขวบ-วัยผูใ้ หญ่
คนชรา (มากกว่า 70 ปี )

องศาฟาเรนไฮท์ (OF)

องศาเซลเซียส (OC)

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) ช่วงเวลาของวัน ในช่วง 24 ชัว่ โมงของวัน อุณหภูมิของแต่คนจะไม่คงที่
ตลอดเวลาย่อมขึ้ น ๆ ลง ๆ ช่ วงเวลาที่ อุณหภูมิต่ าสุ ดประมาณ 04.00 – 06.00 น. และช่ วงเวลาที่
อุณหภูมิสูงสุ ดจะเป็ นในช่วงบ่าย
3) ฮอร์ โมนเพศ เพศหญิ ง อุ ณหภูมิ จะสู ง กว่า เพศชาย เนื่ องจากเพศหญิ งมี
ฮอร์ โมนเอสโทรเจน (Estrogen) โปรเจสเตอโรน (Progesterone) ท าให้เพิ่มอัตราการเผาผลาญ
สารอาหาร โดยเฉพาะฮอร์ โมนเอสโตรเจนจะช่ วยเพิ่มไขมันให้กบั ร่ างกายและในช่ วงที่ มีไข่สุ ก
ระดับของฮอร์ โมนโปรเจสเทอโรนสู งขึ้น จะทาให้อุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 0.3 – 0.6 องศาเซลเซี ยล
หรื อ 0.5 – 1 องศาฟาเรนไฮต์
4) อารมณ์ อารมณ์ ห รื อ พฤติ ก รรมที่ ผิ ดไปจากปกติ ย่อมมี ผ ลต่ อ อุ ณ หภู มิ
ร่ างกาย ผูท้ ี่มีอารมณ์รุนแรงมากจะมีอุณหภูมิร่างกายสู งกว่าปกติ และผูท้ ี่มีอารมณ์เฉื่ อยชาอุณหภูมิ
ของร่ างกายจะต่าลงกว่าปกติ
5) การออกกาลังกาย การออกกาลังกายย่อมทาให้อุณหภูมิของร่ างกายสู งขึ้น
เช่น หลังจากการเล่นกี ฬาอย่างหนักอุณหภูมิจะสู งขึ้นถึ ง 1 – 2 องศาเซลเซี ยล การเคี้ยวหมากฝรั่ง
เพียงไม่กี่นาทีอุณหภูมิที่วดั ได้ทางปากจะขึ้นถึง 0.5 องศาเซลเซี ยล
6) จานวนและชนิดของอาหารที่รับประทาน อาหารที่มีโปรตีนและไขมันสู ง
จะกระตุน้ การเผาผลาญไหม้ของร่ างกาย ย่อมทาให้อุณหภูมิสูงขึ้น
7) สิ่ งแวดล้อม มีส่วนในการเพิ่มหรื อลดอุณหภูมิของร่ างกาย ทั้งแก่เด็กและ
ผูใ้ หญ่ เช่น อากาศร้อนจัดหรื อออกไปอาบแดด อุณหภูมิของร่ างกายจะสู งขึ้น อากาศเย็นจัด อุณหภูมิ
ร่ างกายจะลดลงบ้าง
4.1.3 การวัด อุ ณ หภู มิ ร่ า งกาย การวัด อุ ณ หภู มิ ข องร่ า งกาย มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ
ตรวจสอบอุณหภูมิของร่ างกาย โดยทัว่ ไปสามารถวัดอุณหภูมิของร่ างกายได้ 4 ทาง คือ
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1) การวัดอุณหภูมิทางปาก เป็ นวิธีที่นิยมกันมาก โดยใช้ปรอทวัดไข้ทางปาก
มาสลัดให้ปรอทลงต่ากว่าขีด 35 OC แล้วให้ผปู ้ ่ วยอ้าปากและกระดกลิ้นขึ้น วางกระเปาะปรอทไว้ใต้
ลิ้น (ระหว่างลิ้นกับพื้นปาก) แล้วให้ผปู ้ ่ วยปล่อยลิ้นลงบนพื้นปากตามเดิม และหุ บปากให้สนิ ท เป็ น
เวลาประมาณ 2-3 นาที หลังจากนั้นจึงนาปรอทออกจากปากผูป้ ่ วย และอ่านอุณหภูมิที่วดั ได้ โดยค่า
ปกติประมาณ 36.7-37 OC หรื อ 98.6 OF จากนั้นนาปรอทไปทาความสะอาดก่อนเก็บเข้าที่เดิม
2) การวัดอุณหภูมิทางรักแร้ การวัดวิธีน้ ี ใช้ในผูป้ ่ วยที่หมดสติไม่รู้สึกตัว โดย
การใช้ปรอทวัดไข้ทางรักแร้ มาสลัดให้ปรอทลงต่า กว่าขีด 35 OC แล้วให้ผปู้ ่ วยกางแขนข้างใดข้าง
หนึ่ งออก วางกระเปาะปรอทลงไปในซอกรักแร้ แล้วให้ผปู้ ่ วยหุ บแขนและหนี บปรอทไว้ในซอก
รักแร้ เป็ นเวลา 5 นาที จึงนาปรอทออกจากซอกรักแร้ มาอ่านค่าอุณหภูมิที่วดั ได้ ซึ่ งค่าที่วดั ได้จะต่ า
กว่าค่าที่วดั ทางปาก ประมาณ 0.5-1 OC จากนั้นนาปรอทไปทาความสะอาดก่อนเก็บเข้าที่เดิม
3) การวัดอุ ณ หภู มิ ท างทวารหนัก มัก จะใช้วดั ในเด็ ก เล็ ก ที่ ไ ม่ ส ามารถอม
ปรอทได้ (เด็กอายุนอ้ ยกว่า 3 ปี ) หรื อผูป้ ่ วยที่ไม่รู้สึกตัว (Unconscious) วัดโดยการใช้ปรอทวัดไข้
ทางก้น มาสลัดให้ปรอทลงต่ากว่าขีด 35 OC แล้วทาด้วยวาสลิน ให้ผปู ้ ่ วยนอนตะแคงงอเข่าขึ้นจรด
หน้าอก ใช้มือดึ งก้นด้านบนขึ้น เปิ ดให้เห็ นทวารหนัก ให้ผปู ้ ่ วยหายใจเข้าออกลึ กๆช้าๆ แล้วสอด
ปรอทเข้าไปในรู ทวารหนักลึกประมาณ 0.5-1 นิ้ วหรื อ 1.5-2 เซนติเมตร ทิ้งไว้นาน 1-2 นาที จึงดึง
ปรอทออกมาอ่านอุณหภูมิที่วดั ได้ โดยค่าที่วดั ได้จะสู งกว่าอุณหภูมิที่วดั ทางปาก 0.6 OC หรื อ 1 OF
จากนั้นนาปรอทไปทาความสะอาดก่อนเก็บเข้าที่เดิม
4) การวัดโดยการใช้เทอร์ โมมิ เ ตอร์ แ บบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นวิธี ที่ ง่ า ยและ
แม่นยา ใช้สะดวกและรวดเร็ ว ได้แก่
4.1) การวัด ทางรู หู ในขณะวัด ให้ ดึ ง ใบหู ข องทารกไปด้า นหลัง
ส่ วนเด็กโตให้ดึงใบหู ข้ ึนและโน้มไปด้านหลัง เพื่อให้แสงอินฟาเรดของเทอร์ โมมิเตอร์ ส่องถึ งเยื่อ
แก้วหูได้ ค่าอุณหภูมิปกติ คือ 35.7-37.5 OC
4.2) การวัด ทางผิ ว หนัง เช่ น หน้ า ผาก หลัง ใบหู ซอกคอ โดยใช้
เทอร์ โมมิเตอร์ สัมผัสบริ เวณดังกล่าว แล้วอ่านค่าที่วดั ได้ ค่าอุณหภูมิปกติ คือ 35.7–37.5 OC
4.1.4 ข้อควรระวังในการวัดอุณหภูมิร่างกาย
1) ไม่ควรวัดอุณหภูมิทางปากเมื่อผูป้ ่ วยดื่มน้ าร้อนหรื อน้ าเย็นใหม่ๆ ต้องรอ
อย่างน้อย 15 นาที การอมเทอร์ โมมิเตอร์ ตอ้ งอมไว้ใต้ลิ้นและหุ บปากให้สนิท
2) ห้ า มน าเทอร์ โมมิ เ ตอร์ วัด ทางปากไปวัด ทางทวารหนั ก หรื อน า
เทอร์โมมิเตอร์วดั ทางทวารหนักมาวัดทางปาก
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3) เทอร์ โมมิเตอร์ วดั ทางปากและเทอร์ โมมิเตอร์ วดั ทางทวารหนักให้แยกใส่
ภาชนะไม่ปนกัน และทาความสะอาดแยกกันด้วย
4) ถ้า ใช้เ ทอร์ โ มมิ เ ตอร์ ว ดั ทางรั ก แร้ ต้อ งเช็ ด ผิ ว หนัง บริ เ วณนั้น ให้ แ ห้ ง
เสี ยก่อนและหุ บรักแร้ให้แน่น ( ไม่จาเป็ นไม่ควรใช้เพราะได้ผลไม่แน่นอน )
5) ถ้าใช้เทอร์ โมมิเตอร์ ทางทวารหนักต้องทาวาสลินให้ลื่นก่อน
6) สลัดเทอร์โมมิเตอร์ให้ต่าลงถึง 35 องศาเซลเซี ยล หรื อ 95 องศาฟาเรนไฮต์
ก่อนวัดทุกครั้ง
7) ต้องเช็ดเทอร์โมมิเตอร์ดว้ ยสาลีหรื อกระดาษชาระทันทีเมื่อเอาออกและทา
ความสะอาดเทอร์ โมมิเตอร์ ดว้ ยน้ ายาฆ่าเชื้อหรื อน้ าสบู่ทุกครั้งหลังใช้
8) ห้ามนาเทอร์ โมมิเตอร์ วางนอกภาชนะที่ใส่ ปรอท
9) ถ้าอุ ณหภูมิได้สูงหรื อต่ ากว่าปกติ มาก ให้วดั ใหม่อีกครั้ งหนึ่ งหากยังคง
ผิดปกติให้พบแพทย์เพื่อตรวจเช็คอีกครั้ง
10) ถ้าวัดอุณหภูมิของร่ างกายทารกแรกเกิดได้สูงกว่า 37 องศาเซลเซี ยล หรื อ
ต่ากว่า 36 องศาเซลเซี ยล ให้ปรึ กษาแพทย์
กรณี เ ป็ นโรคติ ด เชื้ อ หรื อ โรคติ ด ต่ อ ให้ ด าเนิ น การเช่ น เดี ย วกับ ที่ ก ล่ า วมาแล้ว แต่
เทอร์ โมมิเตอร์ ที่ใช้ให้แยกเฉพาะแต่ละคนโดยมีขวดแก้วใส่ น้ ายาระงับเชื้ อ 1 ขวด และใส่ น้ าสบู่ 1
ขวด ให้แช่เทอร์ โมมิเตอร์ ในน้ ายาระงับเชื้อตลอดเวลา เมื่อจะนามาใช้ให้ลา้ งด้วยน้ าเปล่าเช็ดให้แห้ง
และวิธีทาความสะอาดเทอร์ โมมิเตอร์ เช่นเดียวกับเทอร์ โมมิเตอร์ ที่ใช้วดั ทัว่ ไป
4.2 ชีพจร (Pulse) ชีพจรเป็ นการสั่นสะเทือนของผนังหลอดเลือด ซึ่ งเกิดจากการบีบตัว
ของหัวใจห้องล่างด้านซ้าย ทาให้ผนังของหลอดเลือดแดงขยายเป็ นจังหวะ เป็ นผลให้สามารถจับชีพ
จรได้ตลอดเวลา
4.2.1 ตาแหน่งหลอดเลือดที่สามารถจับชีพจร มีดงั ต่อไปนี้
1) ชี พจรเท็มพอรัล (Temporal Pulse) จับที่เหนื อและข้างๆตา ซึ่ งหลอด
เลือดแดงเท็มพอรัลทอดผ่านเหนือกระดูกเท็มพอรัลของศรี ษะ
2) ชีพจรคาโรทิด (Carotid Pulse) อยูด่ า้ นข้างของลาคอ คลาได้ชดั เจนที่สุด
บริ เวณมุมขากรรไกรล่าง
3) ชีพจรเบรเคียล (Brachial Pulse) อยูด่ า้ นในของกล้ามเนื้ อไบเซ็พซ์ คลา
ได้ที่บริ เวณข้ออับแขน
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4) ชีพจรเรเดียล (Radial Pulse) อยูท่ ี่ขอ้ มือด้านใน บริ เวณกระดูกปลายแขน
ด้านนอกหรื อด้านหัวแม่มือ เป็ นตาแหน่ งที่นิยมจับชี พจรมากที่สุด เพราะเป็ นที่ที่จบั ได้ง่ายและไม่
รบกวนผูป้ ่ วย
5) ชี พจรฟี โมรัล (Femoral Pulse) อยู่บริ เวณขาหนี บตรงกลางๆส่ วนของ
เอ็นที่ยดึ ขาหนีบ
6) ชี พจรพ็อพลิ ดเทียล (Popliteal Pulse) อยู่บริ เวณข้อพับเข่าหาค่อนข้าง
ยากแต่ถา้ งอเข่าก็สามารถคลาได้ง่ายขึ้นอยูต่ รงกลางๆข้อพับเข่า
7) ชีพจรดอร์ เซลีส เพดดีส (Dorsalis Pedis Pulse) อยูบ่ ริ เวณหลังเท้า ให้ดู
แนวกลางตั้งแต่หวั เข่าลงไป ชีพจรที่จบั ได้อยูก่ ลางหลังเท้าระหว่างนิ้วหัวแม่เท้ากับนิ้วชี้
8) ชีพจรเอ็พพิคลั (Apical Pulse ) อยูท่ ี่ยอดของหัวใจ หน้าอกด้านซ้าย
บริ เวณที่ต้ งั ของหัวใจ มักจะใช้กบั เด็กทารกและเด็กเล็กๆ ที่อายุต่ากว่า 2-3 ขวบ
9) ชีพจรโพสทีเรี ย ทิเบียล (Posterior Tibial) อยูบ่ ริ เวณหลังปุ่ มกระดูกข้อ
เท้าด้านใน
4.2.2 สิ่ งที่จะต้องสังเกตในการตรวจวัดชีพจร
1) อัตราความเร็ วชีพจร หมายถึง อัตราการเต้นของหัวใจต่อ 1 นาที มีปัจจัย
ต่างๆที่ทาให้อตั ราความเร็ วของชีพจรแตกต่างกันซึ่ งขึ้นอยูก่ บั สิ่ งต่อไปนี้ คือ
1.1) อายุ ถือเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ทาให้ชีพจรมีความแตกต่างกัน ดังนี้
ทารกแรกเกิด
อายุ 1 ขวบ
อายุ 5 ขวบ
อายุ 10 ขวบ
วัยรุ่ น
ผูใ้ หญ่
คนชรา
สรุ ป
ในผูใ้ หญ่
ในเด็ก

ชีพจรประมาณ
ชีพจรประมาณ
ชีพจรประมาณ
ชีพจรประมาณ
ชีพจรประมาณ
ชีพจรประมาณ
ชีพจรประมาณ

120 - 140
110 - 120
95 - 100
85 – 90
70 - 80
60 - 80
60 - 70

ครั้ง/นาที
ครั้ง/นาที
ครั้ง/นาที
ครั้ง/นาที
ครั้ง/นาที
ครั้ง/นาที
ครั้ง/นาที

ชีพจรประมาณ 60 - 80
ชีพจรประมาณ 90 - 140

ครั้ง/นาที
ครั้ง/นาที

-54-

1.2) เพศ หญิงจะเร็ วกว่าชายเล็กน้อยในช่วงวัยรุ่ นและวัยผูใ้ หญ่
1.3) การออกก าลัง กาย ปกติ ชี พจรจะเพิ่ ม มากขึ้ นเมื่ อได้ออกกาลังกาย
เนื่องจากในระหว่างการออกกาลังกาย กล้ามเนื้ อต้องการออกซิ เจนเพิ่มขึ้น จึงทาให้เพิ่มการเต้นของ
หัวใจเพื่อที่จะได้นาออกซิ เจนไปยังกล้ามเนื้อให้มากขึ้น
1.4) อารมณ์ อัตราการเต้นของหัวใจขึ้นอยู่กบั ระบบประสาทอัตโนมัติ
อารมณ์ ที่เกิ ดขึ้ นเช่ น ความกลัว ความโกรธ ความวิตกกังวล การรั บรู ้ ความเจ็บปวด จะไปกระตุ น้
ระบบประสาทซิ มพาทีติคทาให้หวั ใจบีบเต้นเร็ วขึ้น สาหรับการกระตุน้ ระบบประสาทพาราซิ มพาที
ติคทาให้หัวใจเต้นช้าลง หากหัวใจเต้นเร็ วเกิ น 100 ครั้งต่อนาทีข้ ึนไปในผูใ้ หญ่ ถื อว่าชี พจรเต้นเร็ ว
(Tachycardia) ในทางตรงข้ามถ้าหัวใจเต้นช้ากว่า 60 ครั้งต่อนาที ถือว่าชีพจรเต้นช้า (Bradycardia)
1.5) ความร้อน พบว่าความร้อนที่เพิ่มขึ้นภายในร่ างกายหรื อมีไข้ข้ ึนนั้น
จะทาให้ชีพจรเต้นเร็ วและแรงขึ้น
1.6) ยาบางชนิ ด ลดอัต ราความเร็ ว ของชี พ จรและบางชนิ ด เพิ่ ม อัต รา
ความเร็ วของชีพจร
1.7) การตกเลือด การสู ญเสี ยเลือดจากระบบเลือดประมาณร้อยละ 10 ของ
จานวนเลือดทั้งหมด (จานวนเลื อดทั้งหมดในระบบเลือดของผูใ้ หญ่มีประมาณ 5 ลิตร) จะทาให้ชีพ
จรเร็ วขึ้น
1.8) ท่าทาง เมื่อยูใ่ นท่ายืน ชี พจรจะเร็ วกว่าเมื่ออยูใ่ นท่านัง่ หรื อนอน ทั้งนี้
เพราะหัวใจต้องบีบตัวให้เร็ วขึ้นเพื่อฉี ดเลือดไปเลี้ยงร่ างกาย
2) จังหวะชี พจร ชี พจรจะเต้นเป็ นจังหวะมีช่วงพักระหว่างจังหวะแต่ละช่ วง
พักใช้เวลาเท่ากันลักษณะเช่นนี้ เรี ยกว่าชี พจรสม่าเสมอ (Pulses Regularis) ส่ วนชี พจรที่เต้นไม่เป็ น
จังหวะแต่ละช่วงพักไม่สม่าเสมอเรี ยกว่าชีพจรไม่สม่าเสมอ (Arrhythmia)
3) ความแรงของชี พจร ขึ้นอยู่กบั ปริ มาณของเลื อดที่ถูกบีบออกมาจากหัวใจ
ในแต่ละครั้ง ชี พจรปกติรู้สึกได้ดว้ ยการกดนิ้ วลงตรงบริ เวณที่จะวัดด้วยแรงพอประมาณ แต่ถา้ กด
แรงมากเกินไปจะไม่ได้รับความรู ้สึก ถ้าแรงดันเลือดดีชีพจรจะแรง แรงดันเลือดอ่อนชีพจรจะเบา
4.2.3 วิธีจบั ชีพจร
1) ให้นงั่ พัก ในท่าที่สบาย ที่แขนควรมีที่รองรับ
2) ให้วางแขนราบกับพื้น และหงายฝ่ ามือขึ้น
3) ให้วางนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางลงบนตาแหน่งที่เส้นเลือดแดงผ่าน แล้ว
กดลงเบาๆ
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4) ให้นบั จานวนครั้งเป็ นเวลานาน 1 นาที หรื ออาจนับเพียง 30 วินาทีแล้ว
คูณ 2 ก็ได้ กรณี น้ ีตอ้ งมีจงั หวะชีพจรที่สม่าเสมอ
4.3 การหายใจ (Respiration) คื อ กระบวนการนาออกซิ เจนเข้า สู่ ร่า งกาย และน า
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ออกจากร่ า งกาย การหายใจเป็ นการนาเอาออกซิ เ จนเข้า สู่ ร่า งกายและน า
คาร์ บ อนไดอกไซด์ออกจากร่ า งกาย ศูนย์กลางที่ ควบคุ มการหายใจ จะอยู่ที่ ส่วนท้า ยของสมอง
(Medulla Oblongata) ซึ่ งมีความไวมาก เช่น ไวต่อระดับคาร์ บอนไดออกไซด์ในกระแสเลือดสู ง ไว
ต่อการขยายตัวของปอด การหายใจเป็ นการทางานแบบกึ่งอัตโนมัติซ่ ึ งบางครั้งสามารถควบคุ มได้
โดยจิตใจ
4.3.1 ขั้นตอนการหายใจ การหายใจแบ่งได้เป็ น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1) การหายใจเพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิ เจนและคาร์ บอนไดออกไซด์ ระหว่าง
ปอดกับอากาศภายนอก (External Respiration) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.1) การสู ดเอาอากาศเข้า ไปในถุ ง ลมของปอด เรี ย กว่า การหายใจเข้า
(Inspiration or Inhalation) จังหวะนี้ จะมีการยกตัวของกระดูกซี่ โครงพร้ อมๆกับกระบังลมมีการ
หย่อนต่ าลงในท้อง ทาให้มีการขยายตัวของทรวงอกและหน้าท้อง ปอดจึงขยายตัวรับอากาศจาก
ภายนอกเข้ามาได้ ซึ่ งในอากาศมีก๊าซออกซิ เจนประมาณ ร้อยละ 21.00 เข้าไปถึงในถุงลมในปอด
ออกซิ เจนจะซึ มเข้าเส้นเลือดแดงที่หุม้ ถุงลมอยูเ่ ข้าสู่ ระบบไหลเวียนเลือด
1.2) การไล่ อ ากาศออกจากปอด เรี ย กว่า การหายใจออก (expiration or
exhalation) ในจังหวะนี้ จะมีการหดตัวเข้าหากันของกระดูกซี่ โครง ทาให้หน้าอกบุ๋มลง พร้อมๆกับ
กระบังลมจะดันตัวสู งขึ้นไปในช่องอกทาให้ช่องอกแคบเข้า ปอดจะถูกบังคับให้แฟบลง อากาศจะ
ถูกขับออกมาทางจมูก ซึ่ งประกอบด้วยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาผลาญภายในเซลล์
และมีก๊าซออกซิ เจนเหลือประมาณร้อยละ 16-18
2) การแลกเปลี่ ยนก๊าซออกซิ เจนและคาร์ บอนไดออกไซด์ซ่ ึ งอยู่ในเลื อด กับ
เซลล์ของเนื้อเยือ่ ต่างๆในร่ างกาย (Internal Respiration) ออกซิ เจนที่ได้จากการหายใจเข้าถูกนาไปสู่
เซลล์ต่างๆ โดยเส้นเลื อดแดง ส่ วนคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ่ งเกิดจากการเผาผลาญของเซลล์น้ นั ๆ จะ
ซึ มผ่านเข้าเส้นเลือดดา เพื่อนากลับไปฟอกที่ปอด เมื่อถึงถุงลมคาร์ บอนไดออกไซด์จะซึ มออกจาก
เส้นเลือดดาเข้าสู่ ถุงลมในปอด แล้วขับออกพร้อมลมหายใจออก
4.3.2 การนับการหายใจ การนับการหายใจเข้าและออกนับเป็ น 1 ครั้ง สังเกตใน 1 นาที
หน่ วยวัดการหายใจ เป็ นครั้งต่อนาที การวัดการหายใจควรวัดขณะพัก ช่ วงค่าปกติของการหายใจ
ปกติตามอายุ มีดงั นี้
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ทารกแรกเกิด
ทารก (6 เดือน)
2 ปี
เด็ก
วัยรุ่ น
ผูใ้ หญ่

ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ

35-40
30-50
25-35
20-30
16-19
16-20

ครั้งต่อนาที
ครั้งต่อนาที
ครั้งต่อนาที
ครั้งต่อนาที
ครั้งต่อนาที
ครั้งต่อนาที

4.3.3 สิ่ งที่ตอ้ งสังเกตในการหายใจ
1) อัตราของการหายใจ (Respiratory Rate) ขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ เช่น อายุ การออก
กาลังกาย อารมณ์ อุณหภูมิของร่ างกาย ในผูใ้ หญ่หากหายใจเกินกว่า 24 ครั้งต่อนาที ถื อว่าเป็ นการ
หายใจเร็ ว (Tachypnea) หรื อหายใจน้อยกว่า 10 ครั้งต่อนาทีเรี ยกว่าการหายใจช้า (Bradypnea) ถ้า
หากไม่มีการหายใจเลยเรี ยกว่าหยุดหายใจ (Apnea)
2) ความลึกของการหายใจ (Depth of Respiratory) ให้สังเกตความเคลื่อนไหวของ
ทรวงอก สามารถบอกได้วา่ หายใจลึกหรื อตื้น การหายใจลึกเป็ นการนาเอาอากาศเป็ นจานวนมาก
เข้าและออกจากปอด การหายใจจะตื้นตรงข้ามกับการหายใจลึ ก อาจเนื่ องจากทางเดิ นอากาศแคบ
เนื้อปอดน้อยก็ได้ การวัดความลึกของการหายใจต้องวัดด้วยเครื่ องมือวัดความจุของปอด ซึ่ งความจุ
ของปอดแตกต่างกันขึ้นอยู่กบั เพศ อายุ รู ปร่ างและท่าทาง ชายจะมีความจุปอดมากกว่าหญิง เด็กมี
ความจุน้อยกว่าผูใ้ หญ่ อย่างไรก็ตามผูส้ ู งอายุจะมีความจุ น้อยกว่าหนุ่ มสาว รู ปร่ างมี ส่วนเกี่ ยวกับ
ความจุ ของปอดด้วย ผูท้ ี่ มีรูปร่ า งผอมสู งจะมี ความจุ ปอดมากกว่าคนอ้วนโดยเฉพาะนักกี ฬาจะมี
ความจุปอดมากกว่าคนธรรมดา ท่าทางของคนก็มีส่วนเกี่ยวกับการนาเอาอากาศเข้าปอดได้มากน้อย
แตกต่างกัน ท่านอนมีปัจจัยเกี่ ยวกับสรี รวิทยาสองอย่างคือ การเพิ่มเลื อดที่บริ เวณภายในทรวงอก
และแรงกดของทรวงอก ด้วยเหตุน้ ี ผปู ้ ่ วยที่นอนอยูน่ านๆจะทาให้อากาศแลกเปลี่ ยนที่ปอดน้อย ซึ่ ง
ทาให้เกิดอาการคัง่ ของน้ าและเกิดการติดเชื้อได้ง่าย
3) จังหวะการหายใจ (Rhythm of Respiratory) การหายใจที่ปกติจงั หวะการหายใจ
เข้าและหายใจออกจะเท่ากัน ให้สังเกตการหายใจว่าจังหวะสม่าเสมอหรื อไม่
4) ลักษณะของการหายใจ การหายใจปกติ (Eupnea) เป็ นไปโดยสะดวกไม่ตอ้ งใช้
แรง ไม่มีเสี ยงและไม่เจ็บปวด ถ้าเกิดการหายใจลาบาก หายใจขัด (Dypsnea) จะต้องออกแรงในการ
หายใจ นอกจากนี้จะต้องสังเกตเกี่ยวกับเสี ยงที่ผดิ ปกติ เช่น เสี ยงวี๊ด ซึ่ งแสดงว่าทางเดินหายใจแคบ
ซึ่ งเสี ยงนี้ จะฟั งชัดมากขณะหายใจออก หลักการสาคัญ คือต้องไม่ให้ผถู ้ ูกวัดรู ้สึกตัว ว่ากาลังถูกนับ
การหายใจ เพราะจะทาให้เกิดอาการเกร็ งและบังคับการหายใจไม่ให้เป็ นไปตามปกติ
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4.3.4 วิธีนบั การหายใจ
1) ล้างมือให้สะอาด
2) ถ้ามีกิจกรรม หรื อออกกาลังกายมา ควรให้พกั ก่อน 5-10 นาที ในทารกแรก
เกิด เด็กเล็กให้ประเมินการหายใจเป็ นอันดับแรก เพื่อป้ องกันเด็กตกใจ ทาให้ค่าไม่แน่นอนสาหรับ
ผูใ้ หญ่ให้ประเมินการหายใจหลังวัดชีพจร เพื่อไม่ให้ผปู ้ ่ วยระมัดระวังเกี่ยวกับการหายใจ
3) วางมือในลักษณะจับชีพจร หากนับชีพจรแล้ว ให้สังเกตการหายใจต่อไปทันที
นับ การหายใจโดยดู ก ารขยายของกระดู ก ซี่ โ ครงและกระบัง ลมบริ เ วณทรวงอกขณะมี ก ารหด
ขยายตัวให้นบั เป็ น 1 ครั้ง เป็ นเวลา 1 นาที ให้สังเกตจานวนครั้ง จังหวะ ความตื้นลึกและลักษณะการ
หายใจ
4) ล้างมือเมื่อเสร็ จสิ้ นกิจกรรม
4.4 ความดันเลือด (Blood Pressure) เป็ นแรงดันของเลือดที่ไหลอยูใ่ นหลอดเลือดแดงซึ่ ง
จะไหลผ่านและมีจงั หวะขึ้นลง ตามการบีบจับของหัวใจจังหวะความดันของเลือดที่วดั มี 2 อย่างคือ
ความดันซิ สตอลลิค (Systolic Pressure) ซึ่ งเป็ นความดันที่เกิ ดจากการหดรัดตัวของหัวใจด้านล่าง
ซ้าย เพื่อฉี ดเลือดออกจากหัวใจจึงเป็ นความดันที่สูงสุ ด สาหรับความดันไดแอสโตลิ ค (Diastolic
Pressure) เป็ นความดันที่วดั เมื่ อหัวใจห้องด้านล่างซ้ายพักจึงเป็ นความดันที่ต่ าสุ ด ความแตกต่าง
ระหว่างความดันซิ สตอลลิคกับความดันไดแอสโตลิค เรี ยกว่า ความดันชีพจร (Pulse Pressure)
ความดันของหลอดเลือดแดงที่อยู่ใกล้หัวใจจะมีความดันสู งกว่าหลอดเลือดแดงที่อยู่
ไกลหัวใจ ส่ วนในหลอดเลือดดาจะมีความดันต่ากว่าหลอดเลือดแดงเสมอ ความดันเลือดมีหน่วยวัด
เป็ นมิลลิเมตรปรอท (mmHg) เป็ นตัวเลข 2 ค่าคือ ค่าความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัว และค่าความดัน
เลือดขณะหัวใจคลายตัว เช่น 120/80 มิลลิเมตรปรอท ค่าตัวเลข 120 แสดงค่าความดันเลือดขณะ
หัวใจบีบตัวให้เลือดออกจากหัวใจ เรี ยกว่า ความดันระยะหัวใจบีบตัว (Systolic Pressure) หรื อความ
ดันซิ สตอลลิค ส่ วนตัวเลข 80 แสดงความดันเลือดขณะหัวใจคลายตัว เพื่อรับเลื อดเข้าสู่ หัวใจ
เรี ยกว่า ความดันระยะหัวใจคลายตัว (Diastolic Pressure) หรื อความดันไดแอสตอลลิค เครื่ องมือวัด
ความดันเลื อดเรี ย กว่า “มาตรความดันเลื อด” (Sphygmomanometer) จะใช้คู่ก ับ สเตตโตสโคป
(Stethoscope) หรื อเครื่ องตรวจฟังโดยจะวัดความดันที่หลอดเลือดแดง
การวัดความดันเลื อดเป็ นการวัดถึ งการทางานของหัวใจและแรงต้านทานส่ วนปลาย
ของหลอดเลือด ในผูใ้ หญ่จะมีความดันเลื อดอยูร่ ะหว่าง 120/80 มิลลิ เมตรปรอท ความดันเลือดอาจ
เปลี่ ย นแปลงไปจากปกติ ไ ด้ ซึ่ งเป็ นไปได้ 2 ทางด้ว ยกัน คื อ ความดัน เลื อ ดสู ง (Hypertension)
โดยทั่วไป ถื อว่า ความดัน ซิ ล ตอลลิ ค หรื อระยะหัว ใจบี บ ตัว เกิ น 140 มิ ล ลิ เ มตรปรอทและหรื อ
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ความดันไดแอสโตลิ คหรื อระยะหัวใจคลายตัวสู งเกิ น 90 มิ ลลิ เมตรปรอท และความดันเลื อดต่ า
(Hypotension) ให้ถือว่าความดันซิ สตอลลิคต่ากว่า 100 มิลลิเมตรปรอท
4.4.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความดันเลือด
1) อายุ เด็กแรกเกิ ดจะมีความดันซิ สตอลลิ ค ประมาณ 40-70 มิลลิ เมตรปรอท
และความดันไดแอสโตลิคระหว่าง 60-80 มิลลิเมตรปรอท
2) การออกกาลังกาย การออกกาลังกายเป็ นการเพิ่มจานวนเลือดซึ่ งถูกฉี ดออก
จากหัวใจ ทาให้ความดันสู ง ด้วยเหตุน้ ีผปู ้ ่ วยที่มีความดันสู งจาเป็ นต้องให้พกั มากๆ
3) ความเครี ยดทางอารมณ์ และร่ างกาย ความเครี ยดทางอารมณ์ เช่น ความวิตก
กังวล ความกลัว ความเครี ยดทางร่ างกาย เช่น อาการปวดรุ นแรงพอประมาณจะมีผลทาให้ความดัน
เลือดสู ง โดยไปกระตุน้ ระบบประสาทซิ มพาทีติค ผลคือเพิ่มจานวนเลือดที่ฉีดออกจากหัวใจและทา
ให้หลอดเลือดแดงหดรัดตัว แต่ถา้ หากมีอาการปวดอย่างรุ นแรงหรื อเกิดภาวะช็อค ศูนย์บงั คับหลอด
เลือดจะถูกยับยั้งทาให้หลอดเลือดขยายตัว ซึ่งทาให้ความดันเลือดต่าลง
4) เพศ หลังพ้นระยะวัยรุ่ นไปแล้วพบว่าเพศชายจะมีความดันเลือดสู งกว่าหญิง
เล็กน้อย
5) รู ปร่ าง คนอ้วนความดันเลือดสู งกว่าคนผอม
6) โรค โรคที่เกี่ ยวกับระบบไหลเวียนเลื อดและโรคไตจะทาให้ความดันโลหิ ต
สู ง โรคที่เกี่ยวกับหัวใจจะทาให้ความดันเลือดต่า
7) ยา ยาที่มีผลต่อการหดรั ดตัวของหลอดเลื อดจะทาให้ความดันเลื อดสู ง ตรง
ข้ามกับยาขยายหลอดเลือดจะทาให้ความดันเลือดต่าลง
8) อาหารและเครื่ องดื่ม บางชนิ ดจะเพิ่มความดันเลือด และบางชนิ ดลดความดัน
เลือด
9) ท่าทาง ท่านอน ความดันเลือดจะต่ากว่าในท่านัง่ หรื อยืน
4.4.2 การวัดความดันเลือด มีอยู่ 2 วิธีคือ วัดโดยทางตรงและทางอ้อม
1) การวัดความดันเลือดโดยตรง โดยวิธีใส่ สายสวนเข้าไปในหลอดเลือด และ
เครื่ องวัดความดัน วิธีน้ ีแพทย์เป็ นผูท้ าเอง
2) การวัดความดันเลือดโดยทางอ้อม เป็ นการวัดความดันโดยใช้เครื่ องมือที่ใช้
ส าหรั บ วัด ความดัน เลื อ ด มี เ ครื่ องตรวจฟั ง (Stethoscope) และเครื่ องวัด ความดัน เลื อ ด
(Sphygmomanometer) ซึ่ งมีที่พบั แขน (Cuff) ภายในทาด้วยถุงยาง ภายนอกหุ ้มด้วยผ้าสาหรับบรรจุ
อากาศ เวลาใช้วดั ความดัน โดยทัว่ ๆ ไปเครื่ องมือวัดความดันมี 2 ชนิ ดที่นิยมใช้คือ เครื่ องมือที่ไม่ใช้
ปรอท (Aneroid Manometer ) เป็ นหน้าปั ดมีเข็มชี้ บอกจานวนที่แบ่งไว้บนหน้าปั ดนั้น และอีกชนิ ด
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หนึ่ งเป็ นเครื่ องที่มีแท่งแก้วเป็ นรู ปทรงกระบอกบรรจุปรอทข้างใน สามารถอ่านระดับความดันได้
โดยดูระดับของปรอทที่ ข้ ึนไปตามแท่งแก้ว ให้ดูในระดับสายตา ที่ พนั แขนสาหรับวัดความดันมี
ขนาดต่างกัน ของผูใ้ หญ่จะกว้างประมาณ 12-14 เซนติเมตร สาหรับของเด็กจะเล็กกว่า เด็กอายุ 712 ปี
กว้างประมาณ 9-10 เซนติเมตร เด็กอายุ 2-6 ปี กว้างประมาณ 7-8 เซนติเมตร เด็กอายุ
ขวบปี แรกกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร บางชนิ ดใช้ขอเกี่ยว บางชนิ ดใช้พนั แล้วม้วนเหน็บไว้ บาง
ชนิดเป็ นเทปสักหลาด
เครื่ องมือวัดความดันบางชนิดเป็ นเครื่ องใช้ไฟฟ้ า ซึ่ งไม่ตอ้ งใช้เครื่ องมือตรวจฟั ง
ตัวเลขของความดันจะปรากฏบนจอภาพซึ่ งจะใช้ได้ง่ายและสะดวกขึ้น ในการวัดความดันที่ตอ้ งใช้
เครื่ องตรวจฟั งนั้น จะได้ยินเสี ยงเรี ยงเป็ นลาดับ ครั้งแรกเมื่อพันแขนด้วยผ้าพันแขนแล้วบีบลมเข้า
จนกระทัง่ มาไม่ได้ยนิ เสี ยงแสดงว่าเลือดได้หยุดไหลผ่านหลอดเลือดแดง เมื่อปล่อยลมออกความดัน
ในผ้าพันแขนจะลดลง จนกระทัง่ เลื อดไหลผ่านอีก ณ จุดที่เสี ยงดังเริ่ มแรกนั้นเป็ นจุดที่หัวใจห้อง
ด้านล่างซ้ายบีบตัวฉี ดเลือด เสี ยงที่ได้ยินครั้งแรกเรี ยกว่าความดันซิ สตอลลิ ค ในขณะที่ความดันใน
ผ้าพันแขนลดลง เสี ยงจะเปลี่ ยนไปไม่ชดั เจนและในที่สุดจนเงียบ ซึ่ งถื อว่าความดันในหลอดเลื อด
แดงในขณะที่หัวใจห้องด้านล่างซ้ายพัก จุดที่เสี ยงเริ่ มเปลี่ ยน หรื อจุดที่เสี ยงเงี ยบหายไปนั้นคือจุด
แสดงความดันไดแอสโตลิ ค ในคนที่หลอดเลื อดแดงปกติ ความดันไดแอสโตลิ คที่แท้จริ งจะอยู่ต่ า
กว่าจุดเริ่ มเปลี่ยนเสี ยง 10 มิลลิเมตรปรอท ซึ่ งก็เป็ นตาแหน่งเดียวกับเสี ยงที่หายไป
โดยสรุ ปในการวัดความดันเลือดให้ถือปฏิบตั ิดงั นี้คือ
1) ความดันซิ สตอลลิค คือจุดแรกเมื่อเริ่ มได้ยนิ เสี ยงครั้งแรก
2) ความดัน ไดแอสโตลิ ค คื อ จุ ด สุ ด ท้า ยที่ เ สี ย งเริ่ ม เปลี่ ย นหรื อ เสี ย งหายไป
ตาแหน่งที่วดั ความดันเลือดโดยทัว่ ๆ ไปวัดที่หลอดเลือดแดงที่ขอ้ พับแขน (Brachial Artery) หากมี
เหตุจาเป็ นที่วดั บริ เวณนี้ไม่ได้ ให้วดั ที่หลอดเลือดแดงที่ขอ้ พับเข่า
4.4.3 วิธีวดั ความดันเลือด
1) นัง่ หรื อ นอนพัก ให้สบาย หายตื่นเต้น ประมาณ 5-10 นาที
2) วัดความดันท่านอน ให้นอนหงาย วางแขนขนานกับลาตัวตามสบาย หงายฝ่ า
มือขึ้น วัดความดันท่านัง่ โดยนัง่ บนเก้าอี้ วางแขนที่จะวัดบนโต๊ะ หงายฝ่ ามือขึ้น ท่านี้ สะดวกในการ
วัดความดันด้วยตัวเอง
3) วางเครื่ องวัดความดันให้อยู่ในระดับเดี ยวกับหัวใจ หันหน้าปั ทม์ที่อ่านให้อยู่
ในระดับเดียวกับสายตา ไม่ควรวางไกลเกิน 3 ฟุต
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4) พันผ้ารอบแขน โดยจับปลายด้านที่ มีส ายยาง วางบนแขนด้า นชิ ดกับล าตัว
แล้วจึงพันส่ วนที่เหลือไปเรื่ อยๆ จนรอบแขน ให้ขอบล่างของผ้าพันแขน อยูเ่ หนื อข้อศอกประมาณ 2
นิ้วกรณี ที่สวมเสื้ อมีแขน ให้พบั แขนเสื้ อข้างนั้นขึ้นเหนือข้อศอก ประมาณ 5 นิ้ว ก่อนพันผ้าพันแขน
5) คลาชี พจรตรงข้อพับให้ได้ก่อน ต่อไปวางเครื่ องฟั งลงบนตาแหน่งที่จบั ชี พจร
ได้ แล้วกดลงเบาๆ
6) หมุนเกลียวลูกยางที่คลายไว้ ให้ปิด ก่อนที่จะบีบลูกยาง เพื่อเพิ่มความดันในผ้า
พันแขน เมื่อตรวจสอบความเรี ยบร้อยของลูกยางเรี ยบร้อยแล้ว ให้บีบลูกยางซ้ าๆ ไปเรื่ อยๆ หลายๆ
ครั้ง จนกระทัง่ จับชีพจรที่ขอ้ มือไม่ได้ หรื อสังเกตที่หน้าปั ทม์บอกความดันให้ปรอท หรื อเข็มขึ้นไป
ที่เลข 160 (สาหรับคนหนุ่มสาว) 200 (สาหรับคนสู งอายุ) จากนั้นให้ค่อยๆ คลายเกลียวลูกยาง เพื่อ
ลดความดันในผ้าที่พนั แขนไว้ คลายไปเรื่ อยๆ ช้าๆ จนกระทัง่ ความดันในผ้าพันแขนเท่ากับความดัน
ในหลอดเลือด เส้นเลือดจะขยาย มีเลื อดไหนผ่าน ทาให้เราได้ยินเสี ยงตุ๊บๆ ดังไปเรื่ อยๆ ขณะที่เรา
คลายเกลียวลูกยางไปช้าๆ จนกระทัง่ ถึงจุดๆ หนึ่ง เสี ยงจะเปลี่ยนเป็ นเสี ยงเบาๆ ลง แล้วเสี ยงนั้นก็จะ
หายไปในที่สุด แต่มือเรายังคลายเกลียวลูกยางไปเรื่ อยๆ จนเข็มหรื อปรอทตกอยูท่ ี่เลข 0 ตามเดิม
7) เสี ยงดังครั้ งแรก ที่ ได้ยินก็คือ ความดันค่าสู งหรื อ ที่ หมอเรี ยกว่า ความดันซี
สตอลลิ ค (ความดันเลื อดขณะที่หัวใจบีบตัว) จุดที่ เสี ยงเปลี่ ยนหรื อเสี ยงหาย ก็คือ ความดันค่าล่าง
หรื อที่เรี ยกว่า ความดันไดแอสตอลลิ ค (ความดันเลื อดขณะที่หวั ใจคลายตัว) ดังนั้น ค่าความดัน จึง
เขียนเป็ นเลขสองจานวนเสมอ และมีหน่วยเป็ นมิลลิเมตรปรอท เช่ น 120/80 มิลลิ เมตรปรอท (120
คือ ความดันค่าบน ส่ วน 80 คือ ความดันค่าล่าง)
8) ภายหลัง ที่ ว ดั ความดัน ครั้ งแรก แล้ว เพื่ อ ความแน่ น อนให้ ว ดั ซ้ า ดู อี ก ครั้ ง
โดยเฉพาะ ถ้าพบว่า ความดันสู งหรื อต่ากว่าปกติ หรื อในกรณี ที่วดั ความดันครั้งแรกได้ยินเสี ยงครั้ง
แรกอยูต่ รงระดับปลายเข็ม หรื อปรอทที่เราบีบขึ้นไปนั้นพอดี ก็ควรจะวัดซ้ าอีกครั้ง โดยบีบลมเข้า
ไปเพิ่มความดันให้มากขึ้นกว่าเดิม ประมาณ 20-30 มิลลิเมตรปรอท
การประเมินผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการเบือ้ งต้ น
การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิ ก าร เป็ นการตรวจวิเคราะห์ สิ่ ง ส่ ง ตรวจ โดยปฏิ บตั ิ ตามเกณฑ์
มาตรฐานงานบริ การชันสู ตร ซึ่ งผลการประเมินการตรวจห้องปฏิ บตั ิการ สามารถใช้วิเคราะห์หา
สาเหตุของโรคต่างๆได้โดยตรง หรื อช่วยสนับสนุ นการวินิจฉัยของโรคได้ ดังนั้นหากเราสามารถ
ทราบความผิดปกติ เบื้ องต้นของผลการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการได้ เราจะสามารถดู แล ป้ องกัน
ตนเองและรับการรักษากับแพทย์ได้อย่างทันท่วงที
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1. การตรวจระดั บ น้า ตาลในเลือ ด (Blood Sugar) เป็ นการวัดระดับ น้ า ตาลกลู โคส
(Glucose) ในเลือด ต้องงดอาหารเป็ นเวลาอย่างน้อย 6-8 ชัว่ โมง ก่อนเข้ารับการเจาะเลือด หากพบ
ค่าน้ าตาลในเลื อดสู ง มีความเสี่ ยงในการเป็ นโรคเบาหวานซึ่ งเกิดจากตับอ่อนไม่สามารถสร้ างและ
หลั่ง ฮอร์ โมนอิ นสุ ลิ น หรื อ สร้ า งได้แต่ ก ารหลั่ง และการออกฤทธิ์ ผิดปกติ ท าให้เซลล์ต่า งๆ ไม่
สามารถนากลูโคสไปใช้ จึงมีระดับน้ าตาลกลูโคสในเลือดสู ง น้ าตาลจะถูกขับออกทางปั สสาวะจึงมี
ชื่อเรี ยกว่า “เบาหวาน”
1.1 ภาวะน้ าตาลในเลือดต่า (Hypoglycemia) ระดับน้ าตาลในเลือดลดลงภาวะน้ าตาล
ในเลือดต่า หมายถึง ภาวะที่มีน้ าตาลในเลือดต่ากว่า 60 มก./ดล. หรื อเป็ นผูเ้ ป็ นเบาหวานบางราย เมื่อ
มีระดับน้ าตาลในเลือดต่ากว่า 70 มก./ดล. อาจมีอาการได้ในกรณี ที่มีประวัติน้ าตาลสู งมากๆ มักพบ
ได้ในผูเ้ ป็ นเบาหวานที่รับประทานยา หรื อฉี ดอินซู ลินอยู่ โดยเฉพาะคนที่ควบคุมเบาหวานได้ดี ซึ่ ง
การเกิดภาวะน้ าตาลในเลือดต่าเกิดจากความไม่สมดุลระหว่างน้ าตาลกับระดับอินซูลินในเลือด
ผูท้ ี่มีน้ าตาลในเลือดต่ าจะมีอาการ เหงื่อออกมาก ตัวเย็น ใจสั่น หัวใจเต้นแรงและ
เร็ วหิ วมาก มือสั่น อารมณ์หงุดหงิดง่ายปวดศีรษะ มึนงง หน้ามืด ตาลาย ถ้าอาการรุ นแรงอาจชักหรื อ
หมดสติถา้ เกิดเวลากลางคืน อาจมีอาการปวดศีรษะ มึนงง เหงื่อออกมากขณะหลับ ฝันร้าย เมื่อตื่น
ขึ้นมาอาจสังเกตว่าเสื้ อผ้าเปี ยกชุ่มไปด้วยเหงื่อ ซึ่ งภาวะน้ าตาลในเลือดต่าเกิดขึ้นได้จาก
1.1.1 รับประทานอาหารน้อยกว่าปกติ จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม เช่น คลื่นไส้ อาเจียน
พลาดเวลาอาหารหลัก รับประทานอาหารไม่เป็ นเวลา
1.1.2 ฉีดอินซูลิน หรื อรับประทานยามากเกินไป
1.1.3 ออกกาลังกายหักโหม หรื อทางานหนักมากกว่าปกติ
1.1.4 การรับประทานเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ในช่ วงท้องว่าง อาจทาให้ระดับ
น้ าตาลในเลือดต่ากว่าปกติได้
กรณี เกิดอาการน้ าตาลในเลือดต่าถ้าอาการไม่มาก และเกิดขึ้นใกล้เวลาอาหาร ควร
รี บรับประทานทันที หรื อรี บรับประทานของว่าง เช่น ขนมปั ง นม ผลไม้รสหวานก่อน กรณี ที่มี
อาการค่อนข้างมาก แต่ยงั รู ้สึกตัว ให้ดื่มน้ าหวาน ½ - 1 แก้ว หรื ออมลูกอม 1-2 เม็ด หรื อน้ าตาล 2
ก้อน อาการควรจะดีข้ ึนภายใน 5-10 นาที แล้วรี บรับประทานข้าว หรื ออาหารประเภทแป้ ง แต่ถา้
สังเกตอาการตนเองแล้วยังรู ้สึกไม่ดีข้ ึน สามารถดื่มน้ าหวานซ้ าอีก 1 แก้ว ทันทีถา้ มีอาการรุ นแรงถึง
ขั้นหมดสติไม่รู้สึกตัว ห้าม ให้ลูกอม หรื อ ดื่มน้ าหวาน เพราะอาจทาให้สาลัก รี บนาส่ งโรงพยาบาล
หรื อ คลินิกที่ใกล้ที่สุด แล้วแจ้งแพทย์ที่ดูแลด้วยว่าเป็ นเบาหวาน
การป้ องกันภาวะน้ าตาลต่า ให้รับประทานอาหารเป็ นเวลา และเพียงพอกับความ
ต้องการของร่ างกาย ไม่ควรงดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ ง ฉี ดยา และรับประทานยาตามแพทย์สั่ง (ทั้ง
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ปริ มาณยา และเวลา) หากจาเป็ นต้องออกกาลังกายนานกว่า 30 นาที ควรรับประทานอาหารว่าง เช่น
นม ขนมปั ง หรื อผลไม้ รองท้องประมาณ 1 ชัว่ โมงก่อนออกกาลังกายปรึ กษาแพทย์ในกรณี ที่ตอ้ ง
รับประทานยารักษาโรคอื่นๆ ร่ วมด้วยเพราะยานั้นอาจมี ผลต่อระดับน้ าตาลในเลื อดแจ้งบุ คคล
ใกล้ชิดให้ทราบว่าเป็ นเบาหวาน และอธิ บายวิธีช่วยเหลื อ เมื่อมีอาการผิดปกติควรมีลูกอม น้ าตาล
ก้อน หรื อน้ าผลไม้พกติดตัวไว้เพื่อเดินทางยามฉุ กเฉิ นถ้ามีเครื่ องเจาะน้ าตาลปลายนิ้วที่บา้ น ควรเจาะ
เลือดเช็คระดับน้ าตาลอย่างสม่าเสมอ
1.2 ภาวะน้ าตาลในเลื อดสู ง (Hyperglycemia) ภาวะน้ า ตาลในเลื อดสู ง แบ่งเป็ น 2
ประเภท คือ
1.2.1 ภาวะน้ าตาลในเลื อดสู งและไม่พบกรดคี โตนคัง่ ภาวะนี้ พบได้ในผูเ้ ป็ น
เบาหวานชนิ ดที่ 2 ที่ควบคุ มระดับน้ าตาลได้ไม่ค่อยดี จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม เมื่อมีความเจ็บป่ วย
รุ นแรงหรื อร่ างกายเกิดการติดเชื้ อ จะทาให้ระดับน้ าตาลในเลือดสู งมากขึ้น อาการของภาวะน้ าตาล
ในเลื อดสู ง กระหายน้ า มาก คลื่ นไส้ ปั ส สาวะบ่ อยและมากผิดปกติ โดยเฉพาะเวลากลางคื น
อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย น้ าหนักลด ตาพร่ ามัว ซึ ม อาจถึงขั้นหมดสติ หรื อมีอาการชักกระตุกเฉพาะที่
1.2.2 ภาวะน้ าตาลในเลือดสู งและมีกรดคีโตนคัง่ หมายถึง ภาวะที่มีระดับน้ าตาล
ในเลือดสู งมาก ร่ วมกับมีสารคีโตนคัง่ ในเลื อดเฉี ยบพลัน ทาให้มีกรดเกิ นในกระแสเลื อด ภาวะนี้
ค่อนข้างอันตรายรุ นแรง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจเสี ยชี วิตได้ มักเกิ ดในผูป้ ่ วย
เบาหวานชนิ ดที่ 1 ซึ่ งสาเหตุ อาจเกิ ดจากขาดการฉี ดอิ นซู ลินหรื อได้รับยาไม่เพียงพอ หรื อภาวะ
เครี ยดจากการเจ็บป่ วย อาการที่พบบ่อย คือ คลื่ นไส้ อาเจียนมาก ปั สสาวะบ่อย ลมหายใจมีกลิ่ น
เหมือนผลไม้ หายใจเหนื่อยหอบลึก อาจช็อคหมดสติ
กรณี มีภาวะน้ าตาลในเลือดสู ง ให้ดื่มน้ าเปล่ามากๆ ถ้ามีเครื่ องเจาะน้ าตาล
ปลายนิ้วที่บา้ น ควรเจาะเลือดเช็คดูระดับน้ าตาลว่าสู งเท่าใด การปรับขนาดยาฉี ดอินซู ลินควรโทร
ปรึ กษาแพทย์ หรื อทีมวิทยากรเบาหวาน หากมีอาการรุ นแรง ควรรี บรับการรักษาอย่างเร่ งด่วน
การป้ องกันภาวะน้ า ตาลสู ง หากเกิ ดภาวะน้ า ตาลในเลื อดสู ง ควรควบคุ ม
อาหารอย่างต่อเนื่ อง และออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ รับประทานยาหรื อฉี ดอินซู ลินตามแพทย์สั่ง
อย่างเคร่ งครัด ตรวจเช็คระดับน้ าตาลในเลือดอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะเมื่อมีอาการผิดปกติ และเมื่อ
มีอาการเจ็บป่ วย ควรไปพบแพทย์ ห้ามหยุดฉี ดอินซู ลิน หรื อหยุดรับประทานยาเอง ให้พบแพทย์
ตามนัด เพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
2. การตรวจระดับคอลเลสเตอรอลในเลือด (Blood Cholesterol)
Cholesterol เป็ นไขมันตัวหนึ่ งในเลือด ถ้าสู งมากจะทาให้เกิ ดการอุดตันของหลอด
เลือดตามที่ต่างๆ เช่นสมอง หัวใจ หรื อไต เป็ นต้น คนปกติ จะไม่เกิน 200 mg% (ตัวนี้ เดิมเคยให้ถือ
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ว่าสู งเมื่อเกิน 250 mg% แต่ปัจจุบนั ใช้ค่าที่มากกว่า 200 mg% ก็ถือว่าสู งจนผิดปกติแล้ว) การตรวจ
ไขมันในเลือดได้แก่
2.1 คอเรสเตอรอล (Cholesterol) เป็ นไขมันซึ่งเป็ นส่ วนประกอบของเซลล์ผิวหนัง และ
อยู่ในกระแสเลื อด มีความ จาเป็ นต่อร่ างกาย เซลล์สมอง เซลล์ประสาท สร้ างฮอร์ โมนเพศ และ
วิตามินดี ถูกสังเคราะห์ภายในร่ างกายโดยตับ และได้รับจากอาหาร ถ้าพบค่าสู ง จะเพิ่มความเสี่ ยงต่อ
การเป็ นโรคหัวใจ โดยเกิดการหนา และ แข็งตัวของเส้นเลือดเลี้ยงหัวใจ มีค่าต่า พบได้ในขาดอาหาร
ตับทางานไม่ดี โลหิ ตจาง
2.2 ไลโปโปรตีนชนิ ดความหนาแน่นสู ง (HDL: High Density Lipoprotein) หรื อ
ไขมันชนิดดี ทาหน้าที่ในการนาเอาคอเรสเตอรอลจากอวัยวะส่ วนต่าง ๆ กลับไปทาลายที่ตบั และจะ
ถู ก ก าจัด ออกไป ถ้ า ค่ า สู ง แสดงว่ า ร่ างกายมี ก ารเผาผลาญอาหารที่ ดี แต่ ถ้ า ค่ า ต่ า แสดงว่ า มี
คอเลสเตอรอลตกค้างในร่ างกายมาก ซึ่ งเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคหัวใจขาดเลือด
2.3 ไลโปโปรตีนชนิ ดความหนาแน่นต่า (LDL: Low Density Lipoprotein) หรื อไขมัน
ชนิดเลว ทาหน้าที่ในการนาคอเลสเตอรอลจากตับไปสะสมยังเนื้อเยือ่ ต่างๆ ถ้าค่าสู งแสดงว่า เกิดการ
สะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือดแดงทัว่ ร่ างกาย จะทาให้เกิดหลอดเลือดแดงตีบได้ง่าย
2.4 ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) เป็ นไขมันที่ได้จากอาหาร และ สร้างขึ้นเองโดยตับ
และลาไส้เล็ก จะละลายอยู่ในเลื อดได้โดยรวมตัวกับโปรตีน ดูดซึ มเข้าสู่ เนื้ อเยื่อต่างๆ บางส่ วนถูก
สะสมไว้ที่เนื้อเยือ่ ไขมัน พบค่าสู งขึ้น ทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด
ข้อควรปฏิบตั ิเมื่อพบค่าไขมันสู ง ลดอาหารไขมันสู ง เช่น ของทอด ข้าวขาหมู ข้าวมัน
ไก่ นมสด เครื่ องใน ไข่ แดง ปู ปลาหมึ ก กุ้ง กะทิ รวมทั้งขนมหวานและน้ าอัดลม เพราะน้ าตาล
อาจจะเปลี่ยนเป็ นไขมันสะสม รับประทานปลาและผักสดให้มากขึ้น งดเหล้า เบียร์ เครื่ องดื่ มที่มี
แอลกอฮอล และบุหรี่ และ ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
3. การตรวจปัสสาวะ
การตรวจปั สสาวะ เป็ นวิธีการช่วยให้แพทย์สามารถค้นหาโรค และวินิจฉัยโรคได้อย่าง
ถูกต้อง โดยเฉพาะโรคในระบบทางเดินปั สสาวะ และโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่นโรคไต โรคกระเพาะ
ปัสสาวะอักเสบ การตรวจปั สสาวะ จะมีค่าที่รายงานออกมาหลายอย่าง ได้แก่
3.1 ลักษณะของปั สสาวะทัว่ ไป เช่น ความขุ่นใส สี คนปกติ เมื่อถูกขับออกจากร่ างกาย
ใหม่ๆ ควรมีสีเหลืองอ่อนและใส (Yellow Clear) และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ
3.2 ความถ่วงจาเพาะ (Specific Gravity) ความถ่วงจาเพาะของปั สสาวะคนปกติจะอยู่
ประมาณ 1.010 ถึง 1.020 ถ้าสู งเกินไป พบในโรคไตเฉี ยบพลัน ไข้สูง โรคเบาหวาน หรื ออาจเกิ ด
จากร่ างกายขาดน้ า เช่นดื่มน้ าน้อย ท้องร่ วงรุ นแรง หรื อในเด็กเป็ นไข้เลือดออกที่กาลังช็อค และได้
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น้ าชดเชย น้อยเกินไปทาให้ขาดน้ าในกระแสเลือด จะทาให้ปัสสาวะเข้มข้น ถ้าต่าไป อาจจะเกิดจาก
กิ นน้ ามากเกิ น ร่ างกายจึงกาจัดน้ าออกมาทางปั สสาวะเยอะ หรื อ เป็ นโรคที่ทาให้มีปัสสาวะมี น้ า
ออกมามากผิดปกติ เช่น โรคเบาจืด โรคไตเรื้ อรัง
3.3 ความเป็ นกรดเป็ นด่าง (pH) ความเป็ นกรดเป็ นด่างของปั สสาวะคนปกติจะมี pH
ประมาณ 6-8 ค่าความเป็ นกรด และด่างของ ปั สสาวะมีผลต่อการออกฤทธิ์ ของยาบางอย่างและการ
ตกตะกอน ของสารบางอย่าง ในปั สสาวะทาให้เกิดนิ่วได้
3.4 แอลบลูมิน (Albumin) โปรตีนไข่ขาว ปกติในปั สสาวะไม่ควรมีโปรตีนไข่ขาวนี้
หลุ ดออกมา แต่ถา้ ไตทางานผิดปกติ จะมี แอลบลูมินออกมาในปั สสาวะ เช่ นคนไข้ โรคไตชนิ ด
Nephrotic Syndrome หรื อ ถ้าเป็ นในคนท้อง ถ้าพบแอลบลูมินก็จะต้องระวังภาวะครรภ์เป็ นพิษ
(ซึ่ งจะพบมีอาการบวม และ ความดันสู งร่ วมไปด้วย)
3.5 น้ าตาล (Sugar หรื อ Glucose) คนปกติ ไม่ควรมีน้ าตาล (Sugar) หรื อกลูโคส
(Glucose) ในปั สสาวะ ถ้าตรวจพบ จะสงสัยว่าคนไข้อาจจะเป็ นเบาหวาน ควรจะงดอาหารไม่นอ้ ย
กว่าหกชัว่ โมง แล้วเจาะเลือด ดูน้ าตาลในเลือด (FBS) เพื่อยืนยันโรคเบาหวานต่อไป (หมายเหตุ ทั้ง
alb และ sugar ปกติจะรายงานปริ มาณมากน้อย เป็ น +1, +2, +3, +4 ตามลาดับ)
3.6 เม็ดเลือดขาว (White Blood Cell) ในคนปกติ ไม่ควรมีเม็ดเลือดขาวในปั สสาวะ
เลย ถ้ามีเม็ดเลือดขาวออกมามากในปั สสาวะ แสดงว่ามีการอักเสบติดเชื้ อในทางเดินปั สสาวะ เช่น
กระเพาะปั สสาวะอักเสบ หรื อกรวยไต ถ้าพวกที่พบเล็กน้อย อาจจะไม่สาคัญเท่าไรนักแต่ถา้ พวก มี
การติดเชื้ออาจจะพบหลายสิ บตัว หรื อเป็ นร้อยๆ ซึ่ งจะรายงานว่า มีจานวนมาก (Numerous)
3.7 เม็ดเลือดแดง (Red Blood Cell) เช่นเดียวกับเม็ดเลือดขาวคือ คนปกติไม่ควรพบ
เม็ดเลือดแดง ถ้าพบแสดงว่ามีเลือดออกในทางเดินปั สสาวะ อาจจะจากอุบตั ิเหตุ (ถ้ามีประวัติบ่งชี้ วา่
ได้รับการกระแทกตามทางเดินปั สสาวะ) หรื อมีเนื้ องอกในทางเดิ นปั สสาวะ หรื อมีนิ่วในทางเดิ น
ปั สสาวะ (การติดเชื้ อบางครั้งก็ทาให้มีเม็ดเลือดแดงออกมา ในปั สสาวะได้แต่มกั จะมี เม็ดเลือดขาว
มากกว่า แต่สาเหตุที่พบบ่อยสุ ด ที่ทาให้พบเม็ดเลือดแดงจานวนมากในปั สสาวะคือ นิ่ ว ) (หมายเหตุ
– การเก็บปั สสาวะถ้าผูท้ ี่กาลังมีประจาเดือนควรหลีกเลี่ยง เพราะว่าจะมีเลือด ลงไปปนทาให้ พบเม็ด
เลือดขาว และเม็ดเลือดแดง มีจานวนมากในปัสสาวะได้)
3.8 เซลล์เยือ่ บุ (Epithelial Cell) ทางเดินปั สสาวะในส่ วนต่างๆ อาจจะพบได้เมื่อมีการ
อักเสบหรื อความผิดปกติของทางเดินปั สสาวะ
นอกจากนี้อาจจะมีรายงานพวกผลึกของสารต่างๆ ที่ปนมากับปั สสาวะเช่น แคลเซี ยม
ออกซาเลต (Calcium Oxalate) หรื อ ผลึกของยูริค (Urate Crystal) ซึ่ งพวกนี้ อาจจะตกตะกอนเป็ นนิ่ ว
ต่อไปได้
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4. การตรวจอุจจาระ
วัตถุประสงค์ในการตรวจอุจจาระ คือการหาพยาธิ ต่างๆ ที่อยูใ่ นร่ างกายคนเรา ซึ่ งส่ วน
ใหญ่ตวั แก่จะอาศัยอยูใ่ นอวัยวะต่างๆ ของร่ างกายหลายแห่ ง แตกต่างกันตามชนิ ดของพยาธิ เช่น อยู่
ในตับ , ปอด เลือด ลาไส้ และตามกล้ามเนื้ อ เป็ นต้น ส่ วนมากไข่ของพยาธิ เหล่านี้ จะออกมาใน
ลาไส้ปนกับอุจจาระ ดังนั้นในการตรวจหาไข่พยาธิ ส่วนใหญ่จะตรวจอุจจาระ ตัวอย่างที่จะส่ งตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการ ควรจะต้องมีวิธีการเก็บและนาส่ งให้ถูกต้องจึงจะได้ผลการวิเคราะห์ที่แน่ นอน
และเนื่ องจากการกระจายของไข่พยาธิ ในอุจาระไม่สม่ าเสมอ ดังนั้นตัวอย่างของอุจาระที่จะนามา
ตรวจหาพยาธิ ควรจะได้มาจากหลายๆ แห่ ง ในตัวอย่า งเดี ยวกัน และการตรวจซ้ าหลายๆ ครั้ งใน
ตัวอย่างเดิมก็ช่วยให้อตั ราการพบพยาธิ เพิ่มขึ้น อีกทั้งไข่พยาธิ แต่ละชนิดยังเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน
ลักษณะอุ จจาระส าคัญมาก เพราะเป็ นเหมื อนกระจกสะท้อนสุ ขภาพของเจ้าของ ยิ่ง
ปั จจุบนั อาหารที่เราบริ โภคส่ วนใหญ่ลว้ นประกอบด้วย เนื้ อ นม ไข่ อันเป็ นอาหารที่ไร้ซ่ ึ งเส้นใย ทา
ให้ลาไส้ใหญ่อนั เป็ นช่ องทางเดิ นของอุจจาระ ถูกหมักหมมด้วยของเน่าบูดซึ่ งเป็ นอาหารอย่างดีให้
แบคทีเรี ย ที่อยู่ในลาไส้ใหญ่ออกลูกออกหลานจนครองพื้นที่ในลาไส้ใหญ่ส่วนใหญ่เกื อบทั้งหมด
ทาให้แบคทีเรี ยตัวดีไม่มีที่อยูอ่ าศัย เป็ นเหตุให้เกิดการหมักหมมจนเกิดสารพิษ ซึ่ งจะถูกดูดซึ มพร้อม
น้ ากลับเข้าในร่ างกาย ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ ลดภูมิตา้ นทาน ทาให้เซลล์ในร่ างกายชราภาพ แม้กระทัง่
เป็ นสาเหตุของโรคมะเร็ ง ลักษณะอุจจาระที่ดีน้ นั ไม่ควรถูกเก็บกักอยู่ในร่ างกายนานเกิ นไป โดย
อุจจาระที่ดีที่สุดควรจะออกมาภายใน 24 ชัว่ โมงหลังการบริ โภค ปริ มาณของอุจจาระในแต่ละวัน
ของคนปกติจะอยูใ่ นช่ วง 100 – 200 กรัม และอุจจาระมักจะมีลกั ษณะอ่อน ( Soft ) ในผูท้ ี่กินผัก
ผลไม้มาก และมีลกั ษณะเป็ นก้อนเล็ก ๆ แข็งและแห้งในผูท้ ี่กินเนื้ อสัตว์มาก กลิ่นของอุจจาระจะ
เปลี่ยนแปลงไปได้เนื่องจากภาวะความเป็ นกรด-ด่าง (pH) ของอุจจาระ ในผูท้ ี่กินเนื้ อมากอุจจาระจะ
มีกลิ่นแรงขึ้น กลิ่นจะลดลงเมื่อกินผักมาก
4.1 การตรวจสุ ขภาพอุจจาระ การตรวจทางกายภาพ ( Physical Examination) เป็ นการ
ตรวจดูลกั ษณะทัว่ ๆ ไปของอุจจาระโดยใช้ตาเปล่า คือ
4.1.1 สี (Color) สี ของอุจจาระปกติคือสี น้ าตาล (Brown) เกิดจากสารสเตอโคบิลิน
(Stercobilin) ซึ่ งเป็ นสารที่ได้มาจากการที่ แบคทีเรี ย (Bacteria) ในลาไส้ ทาปฏิ กิริยากับบิริลูบิน
(Bilirubin) ที่ถูกขับออกมาในอุจจาระ ซึ่ งอุจจาระจะมีสีคล้ าลงเมื่อตั้งทิ้งไว้ สี ของอุจจาระจะแตกต่าง
กันไปอันเป็ นผลเนื่องจากอาหารที่กินเข้าไป สี ของอาหารที่กินเข้าไป ชนิ ดของอาหารบางอย่าง ชนิด
ของยาที่กินเข้าไป เลือดที่ออกมาปนกับอุจจาระและภาวะของโรคบางอย่างด้วย
4.1.2 ลักษณะของอุจจาระ (Consistency) พบว่าอุจจาระตามปกติจะมีลกั ษณะอ่อน
ตัว (Soft) เป็ นก้อนการที่ อุจจาระมี ลกั ษณะแข็ง (Hard) และแห้ง เนื่ องจากภาวะของผูท้ ี่มีอาการ
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ท้องผูกเนื่ องมาจากมีการดูดซึ มน้ ากลับมากเกินไปหรื ออดื่มน้ าเข้าไปไม่มากพอ หรื อ ลักษณะและ
รู ปร่ างของอุจจาระที่เกิดเนื่องจากโรคบางอย่าง
4.1.3 มูก (Mucus) มูกที่อยูใ่ นอุจจาระของคนปกติน้ นั มีจานวนน้อยและไม่สามารถ
มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ แต่หากเห็นมูกด้วยตาเปล่าได้ในสิ่ งส่ งตรวจที่เป็ นอุจจาระแล้ว ก็ช้ ี ให้เห็นว่า
เป็ นสิ่ งผิดปกติ
4.1.4 เลื อด (Blood) ถ้ามี เลื อดออกมาปนกับอุจจาระเกิ นกว่า 3 มล.ภายใน 24
ชัว่ โมงแล้ว เป็ นสัญญาณที่สาคัญที่แสดงให้เห็นถึง โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร บางครั้งอาจมี
เลือดออกในระบบทางเดินอาหารตอนบน โดยที่สีหรื อลักษณะที่ปรากฏออกมาของอุจจาระไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงเลยก็ได้ ในทางตรงกันข้าม มีเลื อดออกจานวนเล็กน้อยอันเนื่ องมาจาก ริ ดสี ดวงทวาร
มะเร็ งหรื อโรคอื่น ๆ
บทสรุ ป
การตรวจสุ ขภาพด้วยตนเองนั้น ควรหมัน่ ตรวจเช็คอยูเ่ สมอเพื่อให้ร่างกายพร้อมดาเนิ นชี วิต
อย่างมีคุณภาพในสังคมต่อไป ถ้าเปรี ยบร่ างกายเสมือนรถยนต์ เราจาเป็ นต้องนารถเข้าตรวจสภาพ
เป็ นระยะๆ ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่ องไส้กรอง ดูแลหม้อน้ า น้ ากลัน่ แบตเตอร์ รี่ ระบบเบรค อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อที่เราจะสามารถขับรถไปยังที่หมายได้โดยไม่เกิดอุปสรรค์ ร่ างกายของเราก็คล้ายกัน
เพราะบางอวัยวะของเราต้องทางานตลอดเวลา24 ชัว่ โมงโดยไม่มีการหยุดเลยเช่น หัวใจ / ระบบการ
ไหลเวียนโลหิ ต / การทางานของปอด และระบบอื่นๆอีกมากมาย แม้เราหลับอยู่ระบบต่างภายใน
ร่ างกายก็ยงั ทางานทาหน้าที่ของแต่ละระบบอยูต่ ลอดเวลา ยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้น การทางานของระบบ
ต่างๆของร่ างกายก็คงต้องเสื่ อมโทรมมากขึ้นเป็ นเงาตามตัว ดังนั้นจะเห็ นว่าหากเราหมัน่ ตรวจเช็ค
สุ ข ภาพของตนเองอยู่เสมอ จะท าให้ทราบต้นเหตุ และวิธีก ารที่ ดีก็ คื อการดู แลป้ องกันที่ ต้นเหตุ
ตรวจเช็คสุ ขภาพและสนใจตัวเองมากขึ้น จะทาให้เราสามารถประเมินภาวะสุ ขภาพของตนเองได้
และหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นก็จะสามารถเข้ารับการปรึ กษากับแพทย์ได้อย่างทันท่วงที
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คาถามท้ายบท
1. จงบอกความสาคัญและประโยชน์ของการตรวจสุ ขภาพด้วยตนเอง
2. จงอธิ บายวิธีการตรวจสุ ขภาพเบื้องต้นด้วยตนเองโดยสังเขป
3. สัญญาณชีพประกอบด้วยอะไรบ้าง พร้อมอธิบายเหตุผล
4. จงอธิบายการประเมินผล น้ าตาลในเลือดและไขมันในเลือด
5. จงอธิ บายการประเมินผลปั สสาวะเบื้องต้นพอสังเขป
6. จงอธิ บายการประเมินผลอุจจาระเบื้องต้นพอสังเขป
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แผนการบริหารการสอนประจาบทที่ 4
การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ น
หัวข้ อเนือ้ หา
1. ความหมายของการปฐมพยาบาล
2. หลักการทัว่ ไปในการช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ
3. การช่วยเหลือฟื้ นคืนชีพเบื้องต้น (Basic CPR)
4. การปฐมพยาบาลของผูท้ ี่มีการตกเลือด
5. การปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยหมดสติเป็ นลม
6. การปฐมพยาบาลผูป้ ่ วย ไฟไหม้ และน้ าร้อนลวก
7. การปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยข้อเคลื่อน ข้อเคล็ดและกระดูกหัก
8. การปฐมพยาบาลผูป้ ่ วยกรณี ถูกสัตว์กดั ต่อยและถูกสารเคมี
9. ภัยพิบตั ิและการปฏิบตั ิตวั เบื้องต้น
10. บทสรุ ป
วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. เพื่อให้สามารถบอกความหมาย ความสาคัญของการปฐมพยาบาลได้
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลและสามารถอธิบายได้
3. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เหมาะสมและถูกต้องได้
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยาย อภิปรายและสาธิตการปฏิบตั ิการพยาบาลที่ถูกต้อง
2. ซักถามและอภิปรายผลจากกรณี ศึกษา
3. ตอบคาถามท้ายบท
สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรี ยนและกรณี ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
2. Power point, เครื่ องฉายภาพ
3. อุปกรณ์และหุ่นเพื่อการสาธิ ตการฝึ ก
การวัดและการประเมินผล
1. สังเกตจากการมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและซักถาม
2. การตอบคาถามท้ายบท
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บทที่ 9
การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้ น
อาจารย์พชั ริ นทร์ วินยางค์กลู
อาจารย์สาวิตรี ธรรมสอน
ปั จจุ บนั การเจ็บ ป่ วยฉุ ก เฉิ น ที่ เกิ ดขึ้ นในครั วเรื อน มี แนวโน้มเพิ่ม มากขึ้ นเรื่ อยๆ ทั้งจาก
อุบตั ิเหตุ และจากเจ็บป่ วยฉุกเฉินด้วยโรคอันตราย หรื อโรคเรื้ อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดใน
สมอง โรคเบาหวาน ซึ่ งมีความจาเป็ นต้องได้รับการช่ วยเหลื อ ณ จุดเกิ ดเหตุอย่างทันท่วงที ก่อน
นาส่ ง สถานพยาบาลเพื่ อให้ ไ ด้ม าตรฐานอย่า งรวดเร็ วทัน ท่ ว งที ต่ อ เหตุ ก ารณ์ แ ละสถานการณ์
ความสาคัญดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าประชาชนทุกคนจาเป็ นต้องมีผทู้ ี่มีความรู้ความสามารถที่จะให้
ความช่วยเหลือผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ นในชุมชนเบื้องต้น เพื่อช่วยป้ องกันและลดการสู ญเสี ยชี วิตของผูเ้ จ็บป่ วย
ลงได้
การปฐมพยาบาล
หมายถึ ง การให้ค วามช่ วยเหลื อต่อผูบ้ าดเจ็บ หรื อผูเ้ จ็บป่ วย ณ สถานที่ เกิ ดเหตุ โดยใช้
อุปกรณ์เท่าที่หาได้ในขณะนั้น ก่อนที่ผบู ้ าดเจ็บจะได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์ หรื อส่ ง
ต่อไปยังโรงพยาบาล
1. วัตถุประสงค์ ของการปฐมพยาบาล
1.1 เพื่อช่วยชีวติ
1.2 ลดความรุ นแรง ภาวะไม่พึงประสงค์ เพื่อป้ องกันความพิการ
1.3 บรรเทาความเจ็บปวดทรมาน และช่วยให้กลับสู่ สภาพเดิม
2. หลักทัว่ ไปในการปฐมพยาบาล
จาเป็ นต้องกระทาโดยเร็ วที่สุดโดยคานึงถึงบุคคลสองกลุ่ม คือ ผู้ช่วยเหลือและผู้บาดเจ็บ
2.1 ผูช้ ่วยเหลือ หลักการช่วยเหลือดังนี้
2.1.1 มองดู สารวจระบบสาคัญของร่ า งกายอย่า งรวดเร็ ว และวางแผนให้การ
ช่วยเหลืออย่างมีสติ ไม่ตื่นตกใจ
2.1.2 ห้ามเคลื่อนย้าย เพราะการเคลื่อนย้ายทันที อาจทาให้เกิดการบาดเจ็บมากขึ้น
โดยเฉพาะถ้ากระดูกสันหลังหัก กระดูกที่หกั อาจตัดไขสันหลัง ทาให้ผบู้ าดเจ็บพิการตลอดชีวติ ได้
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ยกเว้น กรณี ที่ ก ารบาดเจ็บ เกิ ดขึ้ นในสถานที่ ที่ ไ ม่ ส ะดวกต่ อการปฐมพยาบาล
หรื ออาจเกิดอันตรายมากขึ้นทั้งผูบ้ าดเจ็บและผูช้ ่วยเหลือ แต่จะต้องเคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวังเป็ น
พิเศษ โดยเฉพาะบริ เวณศีรษะ คอและหลัง
2.1.3 ช่ ว ยเหลื อ ด้ว ยความนุ่ ม นวลและระมัด ระวัง โดยให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ตามลาดับความสาคัญของการมีชีวติ หรื อตามความรุ นแรงที่ผบู้ าดเจ็บได้รับ
2.2 ผูบ้ าดเจ็บ อันตรายที่ร่างกายได้รับเรี ยงตามลาดับความสาคัญที่ควรให้ความ
ช่วยเหลือเร่ งด่วน ดังนี้
2.2.1 หยุดหายใจ ทางเดินหายใจอุดตัน หัวใจหยุดเต้น
2.2.2 การเสี ยโลหิ ตจานวนมากอย่างรวดเร็ ว
2.2.3 หมดความรู้สึก
2.2.4 เจ็บปวดรุ นแรง ซึ่ งอาจนาไปสู่ ภาวะช็อค
2.2.5 อัมพาต หากเร่ งรี บให้ความช่วยเหลือโดยไม่ถูกต้องอาจนามาสู่ อมั พาตถาวร
2.2.6 กระดูกหัก
3. การประเมินสภาพผู้บาดเจ็บ
ผูป้ ฐมพยาบาลหรื อผูช้ ่ วยเหลื อประเมินสภาพผูบ้ าดเจ็บ โดยพิจารณาจากปั จจัยสาม
ประการ
3.1 ลักษณะของสถานการณ์ ต้องประเมินว่า สถานการณ์ น้ นั ปลอดภัยพอที่จะเข้าไป
ช่ วยผูบ้ าดเจ็บหรื อไม่ ประเมินชนิ ดของอุ บตั ิ เหตุ สาเหตุ ของอุ บตั ิ เหตุ และสภาพแวดล้อมของ
สถานที่เกิดอุบตั ิเหตุดว้ ย
3.2 การตรวจร่ างกาย เพื่อค้นหาตาแหน่งที่ได้รับบาดเจ็บ โดยเริ่ มตรวจตั้งแต่ศีรษะลง
ไปถึงปลายเท้า การตรวจร่ างกายจะประกอบด้วย การสังเกต การคลาและการพูดคุย
3.3 สัญญาณชี พ (Vital Sings) ขณะทาการตรวจร่ างกายผูบ้ าดเจ็บ ผูป้ ฐมพยาบาล
จะต้องคลาชี พจร จะต้องฟั ง และสังเกตการหายใจอย่างละเอียด เช่ น สังเกตสี ผิวหนัง ฟั งเสี ยงลม
หายใจ และคลาชี พจร ถ้า สัญญาณมี ลกั ษณะที่ ผิดปกติ จะเป็ นข้อชี้ บ่งว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงใน
ร่ างกาย เนื่องจากการได้รับบาดเจ็บ ดังนั้นผูท้ ี่ปฐมพยาบาลจะต้องตรวจสัญญาณชีพต่อไปนี้
3.3.1 ชีพจร (Pulse) ถ้าคลาชี พจรที่หลอดเลือดแดงบริ เวณข้อมือไม่พบ ให้คลาที่
หลอดเลือดแดงใหญ่ที่ ข้างคอ
3.3.2 การหายใจ (Respiration) ตรวจโดยดู การกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงของ
ทรวงอก และนับอัตราการหายใจต่อนาที จากนั้นสังเกตเสี ยงหายใจด้วยว่าตื้นหรื อหายใจลึก หรื อ
มีเสี ยงโครกครากหรื อไม่
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3.3.3 รู ม่านตา (Pupils of the Eye) สังเกตการขยายตัว การหดตัว และขนาดของรู
ม่านตาทั้งสองข้างเท่ากันหรื อไม่ นอกจากนี้ให้สังเกตว่ามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อแสงหรื อไม่
3.3.4 ผิวหนัง(Skin) สังเกตสี อุณหภูมิ และความชื้น
3.3.5 ขั้นตอนของความรู ้สึก (State of Consciousness) ตรวจเพื่อต้องการทราบว่า
ผูบ้ าดเจ็บมีความรู ้สึกตัวอยูใ่ นขั้นรู ้สึกตัวดี หรื อรู ้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้าง หรื อไม่รู้สึกตัวเลย
3.3.6 ความสามารถในการเคลื่อนไหว (Ability to Move) ตรวจเพื่อต้องการทราบ
ว่า ผูบ้ าดเจ็บสามารถขยับแขนหรื อขาได้หรื อไม่ มีปฏิกิริยาตอบสนองหรื อไม่เมื่อถูกกระตุน้
3.3.7 ปฏิกิริยาเจ็บปวด (Reaction to Pain) ถามผูบ้ าดเจ็บว่าเจ็บปวดหรื อรู ้สึกไม่
สบายบริ เวณใดบ้าง
การช่ วยฟื้ นคืนชีพขั้นพืน้ ฐาน (Basic Cardiopulmonary Resuscitation: CPR)
หมายถึง หมายถึง การช่วยเหลือผูท้ ี่หยุดหายใจหรื อหัวใจหยุดเต้น ให้มีการหายใจและการ
ไหลเวียนกลับคืนสู่ สภาพเดิม ป้ องกันเนื้ อเยื่อได้รับอันตรายจากการขาดออกซิ เจนอย่างถาวร ซึ่ ง
สามารถทาได้โดยการช่วยฟื้ นคืนชี พขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ได้แก่ การผายปอด และการ
นวดหัวใจภายนอก
1. ประโยชน์ ของการช่ วยฟื้ นคืนชีพ
CPR มีประโยชน์มากที่สุดในการช่วยชีวิตผูป้ ่ วยที่ มีโอกาสเสี ยชีวิต การทา CPR ให้
ผูป้ ่ วยอย่างถูกวิธีจะสามารถช่วยชีวติ ิผปู ้ ่ วยได้ นอกจากนี้ CPR ยังสามารถช่วยชี วิติผปู ้ ่ วยที่จมน้ า ถูก
ไฟฟ้ าดูด ขาดอากาศหายใจ หรื อได้รับยาเกินขนาดได้อีกด้วย รวมทั้งยังเป็ นการต่อเวลาผูป้ ่ วยเพื่อรอ
ให้ผปู้ ่ วยได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ต่อไป
โดยปกติอากาศที่เราหายใจจะมีออกซิ เจนเป็ นส่ วนประกอบร้อยละ 21 เมื่อเราหายใจเข้า
ร่ างกายจะนาออกซิ เจนไปใช้ประมาณร้อยละ 5 ดังนั้นจะเหลือออกซิ เจนออกมากับลมหายใจออก
ร้อยละ16 ซึ่ งเพียงพอที่เราจะช่ วยการหายใจของผูป้ ่ วยได้ โดยการถ่ายเทลมหายใจของเราให้แก่
ผูป้ ่ วย วิธีน้ ีเรี ยกว่า “การผายปอด” จะสามารถช่วยผูป้ ่ วยได้นานนับชัว่ โมง
เมื่อหัวใจหยุดเต้น การกดหน้าอกผูป้ ่ วยอย่างถูกวิธี จะทาให้หวั ใจสามารถสู บฉี ดโลหิ ต
ได้ประมาณ 1ใน 4 หรื อถึง 1 ใน 3 ของการบีบตัวปกติซ่ ึ งเพียงพอ ที่เลือดจะไปเลี้ยงอวัยวะที่สาคัญ
ของร่ างกาย เช่น สมอง หัวใจ และปอด แต่ไม่มากพอที่จะเลี้ยงทุกส่ วนของร่ างกายเป็ นเวลานานนับ
ชัว่ โมง การทา CPR เมื่อผูป้ ่ วยหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจ ควรรี บทาทันทีภายใน 4 นาที หลังจาก
ประเมินสภาพผูป้ ่ วยแล้วพบว่าหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจ เนื่ องจากหากร่ างกายที่ไม่มีออกซิ เจน
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ทาให้สมองไม่สามารถทน ต่อการขาดออกซิ เจนเป็ นเวลานานๆเซลล์สมองบางส่ วนจะค่อยๆตายไป
อย่างถาวรได้
2. ภาวะหยุดหายใจ (Respiratory Arrest) และภาวะหัวใจหยุดเต้ น (Cardiac Arrest)
เป็ นภาวะที่มีการหยุดการทางานของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจและการไหลเวียน
เลื อดส่ วนมากมักจะพบว่ามี การหยุดหายใจก่อนเกิ ดภาวะหัวใจหยุดเต้น และ ถ้าไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือที่ถูกต้อง จะทาให้เสี ยชีวติ ได้
2.1 สาเหตุของการหยุดหายใจ ทางเดินหายใจอุดตันจากสาเหตุต่างๆ เช่น จากสิ่ ง
แปลกปลอมอุดกั้นทางเดิน หายใจ การแขวนคอ การถูกบีบรัดคอ การรัดคอ ในเด็กเล็กสาเหตุจาก
การหยุดหายใจที่พบได้มากที่สุด คือ การสาลักสิ่ งแปลกปลอมเข้าหลอดลม เช่น ของเล่นชิ้นเล็ก ๆ
เมล็ดถัว่ ในบางกรณี พบว่าการสู ดดมสารพิษ แก็สพิษ ควันพิษ การถูกกระแสไฟฟ้ าแรงสู งดูด การ
จมน้ า การบาดเจ็บที่ทรวงอก ทาให้ทางเดินหายใจได้รับอันตรายและเนื้อเยื่อได้รับบาดเจ็บ การ
ได้รับการบาดเจ็บในระบบประสาท เช่น บาดทะยัก ไขสันหลังอักเสบ ทาให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย อีก
ทั้งการได้รับสารพิษจากแมลงสัตว์กดั ต่อย เช่น ผึ้ง ต่อ แตน ต่อยบริ เวณคอและหน้า การได้รับยาที่
ไปกดศูนย์ควบคุมการหายใจ เช่น มอร์ฟีน ฝิ่ น โคเคน บาร์บิทูเรต ฯลฯ
2.2 ข้อบ่งชี้ในการปฏิบตั ิการช่วยฟื้ นคืนชีพ
2.2.1 ผูท้ ี่มีภาวะหยุดหายใจ โดยที่หวั ใจยังคงเต้นอยูป่ ระมาณ 2 - 3 นาที ให้ผาย
ปอดทันที จะช่วยป้ องกันภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ และช่ วยป้ องกันการเกิ ดภาวะเนื้ อเยื่อสมองขาด
ออกซิ เจนอย่างถาวรช่วยป้ องกัน
2.2.2 ผูท้ ี่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นพร้อมกัน ซึ่ งการช่วยฟื้ นคืนชี พทันที
จะช่วยป้ องกันการเกิดเนื้อเยือ่ โดยเฉพาะเนื้ อเยื่อสมองขาดออกซิ เจน โดยทัว่ ไป มักจะเกิดช่วง 4 - 6
นาที ดังนั้นการปฏิบตั ิการช่วยฟื้ นคืนชีพจึงควรทาภายใน 4 นาที
ลาดับขั้นในการปิิบัติการช่ วยฟื้ นคืนชีพ
การปฏิบตั ิการช่วยฟื้ นคืนชี พ ขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 3 ขั้นตอนใหญ่โดยมีลาดับขั้นตอน
ที่สาคัญ (The American Heart Association: 2010) โดยได้จดั ทาแนวทางการปฏิบตั ิการ
ช่วยเหลือฟื้ นคืนชี พขั้นพื้นฐาน Guidelines Basic Life Support for Healthcare Providers
CPR ไว้ดงั นี้
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ภาพที่ 4.1 ลาดับขั้นในการปฏิบตั ิการช่วยฟื้ นคืนชีพ
(ที่มา: American Heart Association. 2010)
โดยมีลาดับขั้นตอนดังภาพ 4.1 คือ C A B เริ่ มต้นด้วยการประเมินสัญญาณชี พของผูป้ ่ วย
อันดับแรกประเมินชี พจรเป็ นอันดับแรกหากพบว่าไม่ ส ามารถจับ ชี พ จรผูป้ ่ วยได้ใ ห้เริ่ ม ต้นการ
Compressions คือ การนวดหัวใจเพื่อช่วยให้เกิดเลือดไหลเวียนอีกครั้งจากนั้นเมื่อสามารถคลาชี พจร
ของผูป้ ่ วยได้แล้วให้ Clear Airway คือ การเปิ ดทางเดิ นหายใจให้โล่ ง และ ตามด้วยการช่ วยให้
หายใจ Breathing
1. การปิิบัติในการช่ วยฟื้ นคืนชีพเบือ้ งต้ น
1.1 เมื่อพบคนนอนอยู่ คล้ายหมดสติ ต้องลองตรวจดูวา่ หมดสติจริ งหรื อไม่ โดยการ
เรี ยกและเขย่าตัว เขย่าหรื อตบที่ไหล่ ถ้าหมดสติจะไม่มีการโต้ตอบ หรื อมีเสี ยงคราง หรื อมีการ
เคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย

ภาพที่ 4.2 ตรวจสอบการหมดสติ
(ที่มา: http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr022.html. 2014)
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1.2 ประเมินการหายใจโดยการทา Look Listen and Feel (ระยะเวลาประมาณ 5 วินาทีไม่
เกิน 10 วินาที) มีลาดับดังนี้คือ
1.2.1 Look คือ ดูการเคลื่อนไหวของทรวงอก และหน้าท้องว่ามีการยกตัวขึ้น
หรื อไม่ หรื อหายใจหรื อไม่
1.2.2 Listen คือ ฟังเสี ยงลมหายใจ โดยเอียงหู ของผูช้ ่วยเหลือเข้าไปใกล้บริ เวณจมูก
และปากของผูป้ ่ วย ว่าได้ยนิ เสี ยอากาศผ่านออกมาทางจมูกหรื อปากหรื อไม่
1.2.3 Feel คือ สัมผัส โดยการใช้แก้มของผูช้ ่วยเหลือสัมผัสกับความรู ้สึกว่ามีลม
หายใจที่ผา่ นออกจากปากหรื อจมูก อาจใช้สาลีหรื อวัสดุบางเบาจ่อบริ เวณจมูก

ภาพที่ 4.3 แสดงการทา Look Listen and Feel
(ที่มา: http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr022.html. 2014)
Airway หมายถึง การเปิ ดทางเดินหายใจให้โล่ง ซึ่ งเป็ นการปฏิบตั ิการขั้นแรก ที่ตอ้ งทา
อย่างรวดเร็ ว เพราะเนื่ องจากโคนลิ้นและกล่องเสี ยงมีการตกลงไปอุดทางเดิ นหายใจส่ วนบนใน
ผูป้ ่ วยที่หมดสติ ดังนั้นจึงต้องมีการเปิ ดทางเดิ นหายใจให้โล่ง โดยการดัดคางขึ้นร่ วมกับการกด
หน้าผากให้หน้าแหงนเรี ยกว่า "Head Tilt Chin Lift"

-76-

ภาพที่ 4.4 แสดงทางเดินหายใจที่เปิ ดและปิ ด
(ที่มา: http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr0211.html. 2014)

ภาพที่ 4.5 แสดงวิธีการทาทางเดินหายใจให้โล่งด้วยวิธีที่เรี ยกว่า “Head Tilt Chin Lift”
(ที่มา: http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr0211.html. 2014)
ในกรณี ที่มีกระดูกสันหลังส่ วนคอหัก หรื อในรายที่สงสัย ควรใช้วิธี "Jaw thrust maneuver"
โดยการดึงขากรรไกรทั้งสองข้างขึ้นไปข้างบน ผูช้ ่วยเหลืออยูเ่ หนือศีรษะผูป้ ่ วย

ภาพที่ 4.6 Jaw Thrust Maneuver
(ที่มา: http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr0211.html. 2014)
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Breathing คือ การช่วยหายใจ เนื่องจากการหายใจหยุด ร่ างกายจะมีออกซิ เจนคงอยูใ่ นปอด
และกระแสเลือด แต่ไม่มีสารองไว้ใช้ดงั นั้น เมื่อหยุดหายใจ จึงต้องช่วยหายใจ เป็ นวิธีที่จะช่วยให้
ออกซิ เจนเข้า สู่ ปอดผูป้ ่ วยได้ ซึ่ งออกซิ เจนที่ เป่ าออกไปนั้นมี ออกซิ เจนประมาณ 16-17 %
ซึ่ งเพียงพอสาหรับใช้ในร่ างกาย สามารถทาได้หลายวิธี คือ ด้วยการเป่ าปาก (Mouth to mouth)
เป่ าจมูก (mouth to nose) และวิธีการกดหลังยกแขนของโฮลเกอร์ - นิลสัน (back pressure arm lift
or Holger- Nielson method) ทาได้ดงั นี้
กรณี เป่ าปาก บีบจมูกของผูป้ ่ วย ผูช้ ่วยเหลือหายใจเข้าปอดลึก ๆ ซัก 2-3 ครั้ง หายใจเข้า
เต็มที่แล้วประกบปากให้แนบสนิทกับปากของผูป้ ่ วย แล้วเป่ าลมหายใจเข้าไปในปอดให้เต็มที่

ภาพที่ 4.7 การผายปอดด้วยวิธี Mouth to Mouth
(ที่มา: http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr0212.html. 2014)

ภาพที่ 4.8 การผายปอดด้วยวิธี Mouth to Nose
(ที่มา: http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr0212.html. 2014)
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กรณี เป่ าจมูก ใช้ในรายที่มีการบาดเจ็บในปาก หรื อในเด็กเล็ก ต้องปิ ดปากของผูป้ ่ วย
ก่อน และเป่ าลมหายใจเข้าทางจมูกแทน ขณะที่เป่ าให้เหลือบมองยอดอกของผูร้ ับบริ การด้วยว่ามี
การ ยกตัวขึ้นหรื อไม่ การเป่ าลมหายใจของผูช้ ่วยเหลือผ่านทางปากหรื อจมูก จะต้องทาอย่าง
ช้าๆ ปล่อยปากหรื อผูช้ ่วยเหลือออกจากปากหรื อจมูกของผูป้ ่ วย เพื่อให้ผปู้ ่ วยหายใจออก ให้ ผาย
ปอด 2 ครั้ง ครั้งละ 1-1.5 วินาที (แต่ละครั้งได้ออกซิ เจน 16 %) อัตราเร็ วในการเป่ า คือ 12 -15 ครั้ง /
นาที ใกล้เคียงกับการหายใจปกติ
หากช่วยหายใจแล้ว สังเกตว่าไม่มีการยกตัวขึ้นของทรวงอกขณะช่วยหายใจ แสดงว่ามี
สิ่ งกีดขวางทางเดินหายใจอยู่ ให้จบั ผูป้ ่ วยนอนตะแคงกึ่งคว่า หันหน้าไปทางใดทางหนึ่ง ผูช้ ่วยเหลือ
ใช้นิ้วซึ่ งพันด้วยผ้ากอซบางๆ กวาดในปาก เพื่อกาจัดสิ่ งที่กีดขวางทางเดินหายใจออก แล้วช่ วย
หายใจต่อไปจนกว่าจะสามารถหายใจได้ดว้ ยตนเอง

ภาพที่ 4.9 วิธีการล้วงเอาสิ่ งอุดกั้นทางเดินหายใจออก
(ที่มา: http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr0212_2.html. 2014)
1.3 ถ้าพบว่าไม่หายใจให้เรี ยกขอความช่วยเหลือจากผูอ้ ื่นคือ กด 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือ
พร้อมทั้งจัดท่านอนหงายราบบนพื้นแข็ง เริ่ มขั้นตอนการปฏิบตั ิการช่วยฟื้ นคืนชี พ ทดสอบว่าหัวใจหยุด
เต้นหรื อไม่ดว้ ยการจับชีพจรคือ Circulation (ระยะเวลาประมาณ 5 วินาที ไม่เกิน 10 วินาที) ถ้าไม่มี
การเต้นของหัวใจ แล้วทา Compressions คือ การนวดหัวใจภายนอก ทาในรายที่ประเมินภาวะหัวใจ
หยุดเต้น โดยการจับชีพที่บริ เวณลาคอ Carotid Artery แล้วไม่พบว่ามีการเต้นของชีพจร ก็จะช่วยให้มี
การไหลเวียนของเลือดโดยการกดนวดหัวใจภายนอก
(Cardiac Massage) โดยมีหลักการคือ กด
ให้กระดูกหน้าอก (Sternum) ลงไปชิ ดกับกระดูกสันหลัง ซึ่ งจะทาให้หวั ใจที่อยูร่ ะหว่างกระดูกทั้งสอง
อัน ถูกกดไปด้วย ทาให้มีการบีบเลือดออกจากหัวใจไปเลี้ยงร่ างกาย เสมือนการบีบตัวของหัวใจ
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1.3.1 วิธีนวดหัวใจ
1) จัดให้ผปู้ ่ วยนอนหงายราบ บนพื้นแข็ง ถ้าพื้นอ่อนนุ่มให้สอดไม้กระดาน
แข็งใต้ลาตัว
2) วัดตาแหน่งที่เหมาะสาหรับการนวดหัวใจ โดยใช้นิ้วชี้ และนิ้วกลางข้างที่
ถนัด วาดจากขอบชายโครงล่างของผูป้ ่ วยขึ้นไป จนถึง ปลายกระดูกหน้าอก วัดเหนือปลายกระดูก
หน้าอกขึ้นมา 2 นิ้วมือ แล้วใช้สันมือข้างที่ไม่ถนัดวางบนตาแหน่งดังกล่าว และใช้สันมือข้างที่ถนัด
วางทับลงไป และเกี่ ยวนิ้ วมือให้นิ้วมือที่วางทับแนบชิ ดในร่ องนิ้วมือของมือข้างล่าง (Interlocked
Fingers) ยกปลายนิ้วขึ้นจากหน้าอก
3) ผูช้ ่ วยเหลื อยืดไหล่และแขนเหยียดตรง จากนั้นปล่อยน้ าหนักตัวผ่านจาก
ไหล่ไปสู่ ลาแขนทั้งสองและลงไปสู่ กระดูกหน้าอกในแนวตั้งฉากกับลาตัวของผูเ้ จ็บป่ วยในผูใ้ หญ่
และเด็กโต กดลงไปลึกประมาณ 1.5 - 2 นิ้ว ให้กดลงไปในแนวดิ่ง และอย่ากระแทก
4) ผ่อนมือที่กดขึ้นให้เต็มที่เพื่อให้ทรวงอกมีการขยายตัว และหัวใจได้รับเลือด
ที่อุดมไปด้วยออกซิเจน ขณะที่ผอ่ นมือไม่จาเป็ นต้องยกมือขึ้นสู ง มือยังคงสัมผัสอยูท่ ี่กระดูกหน้าอก
อย่ายกมือออกจากหน้าอก จะทาให้มีเลือดไปเลี้ยงส่ วนต่างๆ ในร่ างกาย และมีเลือดไหลกลับเข้าสู่
หัวใจทาให้มีการไหลเวียนเลือดในร่ างกาย
5) การกดนวดหัวใจจะนวดเป็ นจังหวะสม่าเสมอ ในอัตราเร็ ว 100 ครั้ง/นาที ถ้า
น้อยกว่านี้จะทาให้ร่างกายได้รับเลือดไม่เพียงพอ
การกดนวดหน้าอกควรทาด้วยอัตราเร็ ว 100 ครั้งต่อนาที โดยการนับ 1 และ
2 และ 3 และ………จนถึง 30 ครั้ง เป่ าปากอีก 2 ครั้ง ทาทั้งสิ้ น 5 รอบแล้วเป่ าเท่ากับกดหน้าอก 150
ครั้งเป่ าปาก 10 ครั้ง ทาสลับกันอย่างนี้ ไปจนครบ 5 รอบ (1 นาที) จึงประเมินการหายใจและการ
เต้นของชีพจร และประเมินอีก ทุก 1 นาที
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1.

2.

4.

3.

ภาพที่ 4.10 แสดงการวัดตาแหน่ง และการกดนวดหัวใจภายนอก
(ที่มา: http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr0213.html. 2014)
1.4 ถ้ามีผชู ้ ่วยเหลือมาช่วยอีก ให้แบ่งการทาหน้าที่กนั เช่น ผูช้ ่วยเหลือคนที่ 1 ผาย
ปอด ผูช้ ่วยเหลือคนที่ 2 กดนวดหัวใจ ถ้าผูช้ ่วยเหลือแต่ละคนอาจเหนื่ อยและต้องการเปลี่ยนหน้าที่
กัน โดยการตะโกนว่า "เปลี่ยน" ก็จะสลับหน้าที่กนั

ภาพที่ 4.11 การปฏิบตั ิการช่วยฟื้ นคืนชีพ 2 คน
(ที่มา: http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/cpr022.html. 2014)
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1.5 ให้ป ฏิ บ ตั ิ ก ารช่ ว ยฟื้ นคื นชี พ ขั้น พื้ น ฐานอย่า งต่ อ เนื่ องจนกระทั่ง มี บุ ค ลากรน า
อุปกรณ์มาช่วยเหลือเพิม่ เติม และรี บนาส่ งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที
สิ่ งสาคัญ คือ การกูช้ ีวติ จะได้ผลดีตอ้ งฝึ กปฏิบตั ิให้รู้และชานาญ ลงมือปฏิบตั ิ
อย่างรวดเร็ ว ทันการณ์เพราะสมองทนต่อการขาดออกซิ เจนได้เพียง 4 - 6 นาทีเท่านั้น
อันตรายของการทา CPR ไม่ถูกวิธี
1) วางมือผิดตาแหน่ง ทาให้ซี่โครงหัก, ลิ้นปี่ หัก, กระดูกที่หกั ทิ่มโดนอวัยวะสาคัญ
เช่น ตับ ม้าม เกิดการตกเลือดถึงตายได้
2) การกดด้วยอัตราเร็ วเกินไป เบาไป ถอนแรงหลังกดไม่หมด ทาให้ปริ มาณเลือดไป
ถึงอวัยวะต่างๆ ที่สาคัญได้นอ้ ย ทาให้ขาดออกซิเจน
3) การกดแรงและเร็ วมากเกินไป ทาให้กระดูกหน้าอกกระดอนขึ้น ลงอย่างรวดเร็ ว
หัวใจช้ าเลือดหรื อกระดูกหักได้
4) การกดหน้าอกลึกเกินไป ทาให้หวั ใจชอกช้ าได้
5) การเปิ ดทางเดินหายใจไม่เต็มที่ เป่ าลมมากเกินไป ทาให้ลมเข้ากระเพาะอาหาร
เกิดท้องอืดอาเจียน ลมเข้าปอดไม่สะดวก ปอดขยายตัวไม่เต็มที่
5.1) ถ้ามีอาการอาเจียนเกิดขึ้นก่อน หรื อ ระหว่างการทา CPR ต้องล้วงเอาเศษ
อาหารออกก่อนมิฉะนั้นจะเป็ น สาเหตุของ การอุดตันของทางเดินหายใจ (Airway Obstruction) การ
ช่วยหายใจไม่ได้ผล เกิดการขาดออกซิ เจน
5.2) ถ้ามีอาการท้องอืดขึ้น ระหว่างการทา CPR ให้จดั ท่าเปิ ดทางเดินหายใจใหม่
และช่วยการหายใจด้วยปริ มาณลมที่ไม่มากเกินไป
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยตกเลือด (Hemorrhage or Bleeding)
การตกเลือด หมายถึง การมีเลือดไหลออกมาจากหลอดเลือด เนื่ องจากหลอดเลือดนั้นถูกตัด
ขาดหรื อถูกทาลายโดยสาเหตุใดก็ตาม
1. ความสาคัญของการตกเลือดและการห้ ามเลือด
ร่ า งกายคนเราจะมี เ ลื อ ดอยู่ ป ระมาณร้ อ ยละ 8 ของน้ า หนัก ตัว แล้ว หรื อ ประมาณ
80 มิลลิลิตรต่อหนักตัว 1 กิโลกรัม คนที่มีน้ าหนักตัว 50 กิโลกรัมก็จะมีเลือดอยูป่ ระมาณ 4,000หรื อ
4 ลิ ตร การที่ มี เลื อดออกจะทาให้ผูป้ ่ วยเลี ย เลื อด ซึ่ งเป็ นปั ญหาฉุ ก เฉิ นทางการแพทย์ จะต้องรี บ
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ช่ วยเหลื อให้เลื อดที่ไหลนั้นหยุดโดยเร็ วตามปกติแล้วร่ างกายมี กลวิธีที่ทาให้เลื อดออกหยุดเองได้
โดย
1.1 การแข็งตัวของลิ่มเลือด เพื่ออุดช่องทางตรงที่เลือดไหลออก
1.2 มีการหดตัวหรื อบีบตัวของหลอดเลือดนั้นๆให้แคบลง เพื่อจะให้เลือดออกน้อยลง
และรอเลือดแข็งตัว
1.3 ความดันเลื อดต่ าลงทาให้การไหลเลื อดของเลื อดช้าลง เปิ ดโอกาสให้เลื อด
ตกตะกอนแข็งตัว แต่เมื่อความดันเลือดต่าถึงขั้นหนึ่ ง ผูป้ ่ วยจะหน้ามืดเป็ นลม ซึ่ งจะต้องแก้ไขต่อไป
อย่างไรก็ตาม หากเป็ นเลื อดที่มีขนาดใหญ่ เลื อดอาจหยุดเองไม่ได้ ต้องรี บช่ วยเหลื อโดยการห้าม
เลือด
2. ชนิดของการตกเลือด
แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ การแบ่งตามลักษณะของหลอดเลือดที่พบว่ามีการแตกและ
การแบ่งตามตาแหน่งที่มีเลือดออกหรื อมีการตกเลือด
2.1 แบ่งตามลักษณะของหลอดเลือด
2.1.1 เลือดออกจากหลอดเลือดแดง (Arterial Bleeding) เลือดจะเป็ นสี แดงพุง่
ออกมาเป็ นจังหวะตามการเต้นของหัวใจ ถ้าไม่หา้ มเลือดผูป้ ่ วยอาจเลียเลือดได้มากภายในเวลาอันสั้น
2.1.2 เลือดออกจากหลอดเลือดดา (Venous Bleeding) เลือดจะเป็ นสี แดงคล้ าไหล
ออกมาช้าๆถ้าหลอดเลื อดดาใหญ่ เลื อดอาจพุ่งแต่ไม่แรง การไหลพุ่งไม่เป็ นไปตามจังหวะการเต้น
ของหัวใจ
2.1.3 เลือดออกจากหลอดเลือดฝอย (Capillary Bleeding) เลือดที่ออกจะไหลซึ ม
ออกมาช้าๆ(Oozing)
2.2 แบ่งตามตาแหน่งที่มีเลือดออกหรื อมีการตกเลือด
2.2.1 เลือดออกมาภายนอก เรี ยกว่า การตกเลือดภายนอก (External Hemorrhage)
โดยผ่านบาดแผลที่ผวิ หนังออกมาให้เห็น
2.2.2 เลื อดออกภายใน เรี ยกว่า การตกเลือดภายใน (Internal Hemorrhage) ไม่
ผ่า นผิ วหนัง ออกมามี เลื อดออกภายในอวัย วะของร่ า งกาย เช่ น เลื อ ดออกในช่ องปอด ช่ อ งท้อ ง
กระเพาะอาหาร ลาไส้ เป็ นต้น
3. อันตรายจากการตกเลือด
ขึ้นอยูก่ บั จานวนเลือดที่เสี ยไปและระยะเวลาและอัตราความเร็ วที่เสี ยเลื อดไป ถ้าเลือด
ออกมามากและเร็ วก็อาจเป็ นอันตรายถึ งชี วิตได้โดยง่าย โดยทัว่ ไปแล้วผูป้ ่ วยที่เสี ยเลื อด 300-400
มิลลิลิตร (เช่นในกรณี บริ จาคเลือด)จะไม่มีอาการแสดงให้เห็น แต่ถา้ เสี ยเลือดมาก เช่น เสี ยเลือดร้อย
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ละ 15 หรื อประมาณ 600 มิลลิลิตร จะมีอาการเปลี่ยนแปลงให้เห็นชั ดเจน ผูป้ ่ วยอาจหน้ามืดเป็ นลม
และช็อค ถ้าเสี ยเลือดมากถึงร้อยละ 50 หรื อประมาณ 2 ลิตร ผูป้ ่ วยจะมีอนั ตรายมากถึงชีวิตและอาจ
แก้ไขไม่ทนั ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที
4. อาการและสิ่ งแสดงของผู้ป่วยทีม่ ีการตกเลือด
อาจแบ่งออกง่ายๆตามปรากฏอาการที่พบหรื ออาการและอาการแสดงที่พบเห็นได้แก่
4.1 อาการแสดงเฉพาะที่ เช่น มีเลือดกาเดาออก เลือดออกตามไรฟัน เป็ นต้น
4.2 อาการทัว่ ไป มักจะเกิดจากผูป้ ่ วยที่เสี ยเลือดร้อยละ 15 หรื อประมาณ 600 มิลลิลิตร
ใน 4,000 มิลลิ ลิตรหรื อ 4 ลิ ตร และอาการจะรุ นแรงยิ่งขึ้นเมื่อเสี ยเลื อดมากขึ้น จนเป็ นอันตรายต่อ
ชีวติ ได้ อาการที่จะสังเกตได้ตามลาดับดังนี้ คือ มีภาวะซีด ผูป้ ่ วยจะซีดลง นอกจากผิวหนังจะซี ดแล้ว
ยังสังเกตเห็นได้ที่กระพุง้ แก้มในปาก ริ มฝี ปาก เล็บและเปลือกตาด้านใน จากนั้นจะเริ่ มกระหายน้ า มี
อาการตัวเย็น ใจสั่น-หัวใจเต้นเร็ ว หายใจแรง เป็ นลม หมดสติ เกิดภาวะช็อค ความดันเลือดลดต่าลง
และชีวติ ในที่สุด
5. การตกเลือดภายใน (Internal Hemorrhage)
การบาดเจ็บของอวัยวะภายใน เช่น ตับ ไต ไส้ ปอด กระดูกใหญ่ ๆ เช่น กระดูกโคน
ขาหรื อกระดูกที่หักทิ่มแทงเข้าไปในอวัยวะภายใน เช่ น ปลายกระดูกซี่ โครงหักทิ่มแทงเข้าไปใน
ปอดหรื อหัวใจ ปลายกระดูกเชิงกรานทิ่มแทงเข้ากระเพาะปั สสาวะหรื อปลายกระดูกแทงเข้าหลอด
เลือดใหญ่ เป็ นต้น นอกจากนี้ โรคบางอย่างอาจทาให้ตกเลื อดภายใน เช่น การตั้งครรภ์นอกมดลูก
โรคที่ ทาให้เลื อดออกได้ง่าย เลื อดออกจากแผลในกระเพาะอาหาร ลาไส้ หรื อมะเร็ งของระบบ
ทางเดินอาหาร เป็ นต้น
การที่ ร่า งกายถู ก กระทบกระแทกที่ เ นื่ อ งจากอุ บ ัติภ ัย นอกจากจะมี เลื อดออกตรง
บริ เวณที่ถูกแรงกระแทกโดยตรงแล้ว อวัยวะที่อยูต่ รงด้านตรงข้ามอาจมีเลือดออกได้เช่นกัน ทั้งนี้
เนื่องจากแรงกระทบกระเทือน ตัวอย่างเช่น ผูป้ ่ วยถูกรถชนทางด้านขวา บริ เวณตับมีเลือดออกจาก
ตับแล้ว อาจมีเลือดออกที่มา้ มได้อีกด้วย เลือดตกในอาจมีได้ในผูป้ ่ วยที่มีอาการตรวจพบดังต่อไปนี้
5.1 กะโหลกศีรษะแตกหักหรื อบุบ
5.2 เลือดออกทางจมูกและหู
5.3 ผูป้ ่ วยอาเจียนหรื อไอเป็ นเลือด
5.4 บาดแผลทะลุทอ้ งหรื อทรวงอก
5.5 มีรอยช้ ามากๆบริ เวณท้องหรื อบริ เวณทรวงอก
5.6 หน้าท้องตึงแข็ง กล้ามเนื้ อหน้าท้องเกร็ ง
5.7 เลือดออกทางปัสสาวะ
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5.8 เลือดออกทางทวารหนักหรื อช่องท้อง
5.9 กระดูกหัก เช่น กระดูกโคนขา เป็ นต้น
ผูป้ ่ วยที่มีอาการตกเลื อดภายใน จะมีอาการทัว่ ไปเช่นเดี ยวกับผูป้ ่ วยที่มีอาการตกเลื อด
ภายนอก กล่าวคือ มีอาการซี ดลง กระหายน้ า ตัวเย็น ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ ว หายใจแรง คลื่นไส้อาเจียน
เป็ นลมหมดสติ ช็อค ความดันเลือดลดต่าลง ในที่สุดก็ถึงแก่ความตาย
จานวนเลื อดที่ไหลออกมาจากอวัยวะต่างๆสามรถคาดคะเนได้ คือ ถ้าเป็ นกระดูกแขน
กระดูกขา กระดูกเชิ งกรานหัก เลือดจะออกอย่างน้อย 1 ลิตร แต่ถา้ พบรอยฟกช้ ามากๆบริ เวณทรวง
อกหรื อช่องท้อง มีขนาดปริ มาณ 1 กาปั้ น เลือดจะออกอย่างน้อยประมาณ 10% ของเลือดในร่ างกาย
หรื อประมาณครึ่ งลิตร (วิจิตร บุณยะโหตระ, 2528)
6. การห้ ามเลือด
โดยเหตุที่การเสี ยเลื อดมากๆนั้นเป็ นอันตรายถึ งชี วิต ดังนั้นต้องรี บช่ วยเหลื อโดยการ
ห้ามเลือดด้วยวิธีต่างๆคือ
6.1 การกดบาดแผลโดยตรง (Direct Pressure) เป็ นวิธีการห้ามเลือดที่ได้ผลดีที่สุด
อาจจะใช้นิ้วมือหรื อผ้าพันบาดแผลให้แน่นก็ได้ วิธีการกดอาจจะทาได้ดว้ ยวิธีดงั ต่อไปนี้
6.1.1 ใช้มือกดแน่ น นานประมาณ 10-20 นาที เมื่อเลื อดหยุดแล้วทาให้แผล
และใช้ผา้ พันการใช้ผา้ กดบาดแผล หรื อ ใช้ผา้ พันทับบาดแผล โดยทาแผลให้สะอาดแล้วใช้ผา้
สะอาดพัน เช่น ผาโปร่ ง ผ้าเช็ดหน้า หรื อเสื้ อผ้าอื่นๆอย่าคลายผ้าหรื อเปลี่ยนผ้าเป็ นอันขาด เพราะ
อาจทาให้เลือดออกได้อีกและทาให้เพิ่มความบาดเจ็บมากขึ้น ถ้าเลือดโชกผ้าพันก็ใช้ผา้ พันทับอีก
ชั้นหนึ่งแทนที่จะเปลี่ยนผ้าใหม่
6.1.2 ถ้าเลือดออกมาก อย่าเสี ยเวลาทาแผล ให้ใช้มือกดบนแผลจนกว่าเลือดจะ
หยุดไหลโดยระมัดระวังความสะอาดของมือให้มากที่สุด เช่น ล้างมือก่อน จากนั้นใช้ผา้ พันให้แน่น
พอสมควร การยก (Elevation)โดยการยกส่ วนของร่ างกายที่มีเลือดออกให้สูงขึ้นร่ วมกับการกด เช่น
ยกแขน ขา แต่วธิ ี น้ ีจะไม่ทาถ้ามีกระดูกแขนขาหรื อกระดูกสันหลังบาดเจ็บ
6.2 การกดบนหลอดเลือดแดง (Pressure on the Supplying Artery) มีจุดกดอยู่ใน
ร่ างกายหลายจุด ใช้สาหรับห้ามเลือดในกรณี เลือดออกรุ นแรง หลอดเลือดแดงที่สาคัญที่ใช้ในการกด
จุดนี้ได้แก่
6.2.1 หลอดเลือดแดงไปเลี้ยงหนังศีรษะ (Temporal Artery)
6.2.2 หลอดเลือดแดงไปเลี้ยงใบหน้า (Facial Artery)
6.2.3 หลอดเลือดแดงไปเลี้ยงแขน (Brachial Artery)
6.2.4 หลอดเลือดแดงไปเลี้ยงขา (Femoral Artery )
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การกดหลอดเลือดที่มาเลี้ยงบริ เวณบาดแผลที่มีเลือดออก โดยกดให้ติกระดูก ซึ่ งจะช่วย
ทาให้การไหลของเลื อดช้าลงชัว่ คราว การใช้วิธีการกดเลื อดนี้ จะต้องทาควบคู่กบั การใช้การกด
บาดแผลโดยตรง ไม่ควรใช้วิธีน้ ี อย่างเดี ยว เพราะในการกดหลอดเลื อดแดงนั้นจะต้องอาศัยผูท้ ี่มี
ความรู ้ ในเรื่ องกายวิภาคศาสตร์ เป็ นอย่างดี และถ้าผูท้ ี่อว้ นมากๆการกดหลอดเลื อดแดงเพียงอย่าง
เดียว อาจจะไม่ได้ผลในการห้ามเลือด
7. การขันชะเนาะ (Tourniquet) วิธีน้ ีเป็ นวิธีสุดท้าย ควรใช้เมื่อทาวิธีอื่นๆข้างต้นแล้วยังไม่
สามารถห้ามเลื อดหยุดได้ ทั้งนี้ เพราะการขันชะเนาะนั้นหากทาไม่ถูกวิธี เช่ น รั ดแน่ นเกิ นไปหรื อ
นานเกิ นไป อาจจะทาให้เซลล์กล้ามเนื้ อของแขนขาตายได้ ถึ งกับต้องตัดแขนขานั้นๆทิ้งไปดังนั้น
การขันชะเนาะจึงไม่ควรรัดทิง้ ไว้นานเกิน 6-8 ชัว่ โมง แล้วรี บนาตัวผูป้ ่ วยส่ งโรงพยาบาลทันที

ภาพที่ 4.12 วิธีการห้ามเลือดด้วยวิธีการขันชะเนาะ
(ที่มา: ธีรวัฒน์ กุลทนัทน์. 2542 )
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7.1 ข้อควรระวังในการขันชะเนาะ ก็คือ
7.1.1 ชะเนาะจะต้องมีความกว้างไม่นอ้ ยกว่า 2 นิ้วและต้องไม่ใช้เชือก ลวดหรื อ
วัสดุใดๆที่มีขนาดเล็กกว่านี้ เพราะอาจตัดเนื้อได้
7.1.2 ไม่วางชะเนาะลงบนผิวหนังโดยตรง ควรมีสิ่งอื่นรอง เช่น ผ้า เพื่อป้ องกัน
หลอดเลือดไม่ให้ถูกบาดหรื อตัดจากชะเนาะได้
7.1.3 ควรพันชะเนาะเหนือบาดแผล แต่จะต้องชิดขอบบาดแผลเกินไป
7.1.4 พันชะเนาะโดยรอบและผูกปมเหนือผ้า (ใช้เงื่อนพิรอดผูกปม)ใช้ไม้สอดเข้า
ไปในปมแล้วขันไม้ชะเนาะจนกระทัง่ เลือดหยุด อย่าขันแน่นกว่านี้ แล้วผูกไม้ชะเนาะให้อยูก่ บั ที่
7.1.5 การขันชะเนาะควรเป็ นวิธีสุดท้ายที่ ใช้ห้ามเลื อดและควรทาร่ วมกับวิธีอื่น
เช่น การกดบนบาดแผลโดยตรง การยกอวัยวะให้สูงขึ้น เป็ นต้น
8. การห้ ามเลือดบริเวณต่ างๆ
8.1 เลือดออกจากหนังศีรษะปิ ดแผล กดให้แน่นจนกว่าเลือดจะหยุดไหล
8.2 เลื อดออกจากจมู ก ถ้า เกิ ดจากฐานกะโหลกศี รษะแตก มักเกิ ดจากการที่ ศีรษะ
กระแทกกับของแข็งบางอย่าง
8.2.1 นัง่ ก้มศีรษะไปข้างหน้าและใช้มือกดปี กจมูกข้างที่เลือดออกจนกว่าเลือด
จะหยุดไหล
8.2.2 น้ าแข็งวางบนดั้งจมูก
8.2.3 ห้ามดึงเลือดแห้งในจมูกออก
8.2.4 ห้ามสัง่ น้ ามูก
8.3 เลื อดออกจากหู มัก จะเนื่ องจากฐานกะโหลกศีรษะแตก ให้ผู้ป่วยนอนตะแคง
ศีรษะด้านที่เลือดออกอยูข่ า้ งล่าง แล้วนาส่ งโรงพยาบาลทันที ห้ามทาอย่างอื่น
8.4 เลื อดออกที่ลาคอ ใช้ผา้ หรื อมื อกด โดยใช้นิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านหลังคอ อี กส่ วน
หนึ่งอยูด่ า้ นหน้า แล้วรี บนาส่ งแพทย์ ถ้าหลอดลมขาดจะมีลมออกมาจากแผล พยายามเช็ดเลือดอย่า
ให้เข้าไปอุดหลอดลมได้
8.5 ถ้าเลือดออกจากบริ เวณอื่นๆให้ใช้หลักการช่วยเหลือตามวิธีที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
9. การปฐมพยาบาลผู้ป่วยทีม่ ีเลือดออกชนิดต่ างๆ
9.1 เลือดออกจากฟัน เช่นผูป้ ่ วยหลังถอนฟัน ควรช่วยเหลือผูป้ ่ วยปฏิบตั ิตนดังนี้
9.1.2 คายสาลีที่กดั ไว้ออกให้หมด หลังจากถอนฟัน 1-2 ชัว่ โมง
9.1.3 ไม่ตอ้ งบ้วนน้ ายาอะไรเลยใน 3 ชัว่ โมงแรกหลังถอนฟัน
9.1.4 ถ้ามีอาการปวดให้รับประทานยาระงับความเจ็บปวด เช่น พาราเซตามอล
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1-2 เม็ด ถ้าจะรับประทานยาใหม่อีก ควรให้ห่างกัน 2 ชัว่ โมง
9.1.5 ห้ามออกกาลังกายหรื อทาอะไรกระทบกระเทือนและด้ามดื่มสุ ราหรื อ
รับประทานอาหารของเผ็ดร้อน
9.1.6 ถ้าเลือดออกไม่หยุดอย่าตกใจ ให้กดั ผ้าโปร่ งหรื อสาลีที่สะอาด ใช้น้ าแข็ง
ใส่ ถุงพลาสติกประคบนอกปาก บริ เวณที่ถอนฟัน อย่าอมน้ าแข็ง
9.1.7 ห้ามเอานิ้วมือไปจับที่แผล และห้ามดูดแผลเล่น
9.1.8 ภายหลัง ถอนฟั นอย่านอน ให้นงั่ เลื อดจะหยุดไหลเร็ วขึ้ น ถ้า มี อาการ
บวมหรื อรู ้สึกผิดปกติ ควรให้ผปู ้ ่ วยไปหาทันตแพทย์ที่ถอนฟันตรวจดูอีกครั้งหนึ่งในวันรุ่ นขึ้น
9.2 เลือดกาเดาออก มักเกิดจากหลอดเลือดฝอยของเยือ่ บุจมูกแตก ซึ่งเนื่องมาจากเยือ่
จมู ก อัก เสบความดันเลื อดสู ง ควรให้ผูป้ ่ วยนั่ง หรื อนอนนิ่ ง ๆใช้มื อกดปี กจมู ก ข้า งที่ มี เลื อดออก
หากกดปี กจมูกทั้งสองข้างควรหายใจทางปาก อาจใช้กระเป๋ าน้ าแข็งหรื อถุ งพลาสติกใส่ น้ าแข็งวาง
บริ เวณหน้าผากดด้วยก็ได้
9.3 ไอเป็ นเลือด อาเจียนเป็ นเลือด มักเกิดจากการมีแผลภายในช่องปอด ให้ผปู ้ ่ วยนอน
ในเปลหามแล้วรี บนาส่ งโรงพยาบาล โดยอาจมีถุงน้ าแข็งวางบนทรวงอกไปด้วย
9.4 ปั สสาวะเป็ นเลือด มักเกิดจากหลอดเลือดในกระเพาะปั สสาวะฉี กขาด ท่อปั สสาวะ
แตก ควร รี บนาส่ งโรงพยาบาลโดยด่วน โดยให้ผปู ้ ่ วยนอนนิ่ งๆหากเห็นบาดแผลให้ชะล้างบาดแผล
ให้สะอาดและพันผ้าไว้
9.5 อุจจาระดาและมีเลือดสด ควรปรึ กษาแพทย์โดยเร็ ว
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยหมดสติเป็ นลม (Unconsciousness)
การหมดสติ หมายถึง การหมดความรู ้สึกต่อสิ่ งแวดล้อมหรื อสิ่ งกระตุน้ ต่างๆเป็ นศูนย์กลาง
รวมความรู ้ สึกและสั่งงาน คื อ ระบบประสาท ซึ่ งมี สมอง ไขสันหลัง และเส้ นประสาทต่างๆของ
ร่ างกาย ดังนั้นถ้าหากระบบประสาทมีความขัดข้องได้รับความกระทบกระเทือน เป็ นสาเหตุนาไปสู่
การหมดสติได้
1. สาเหตุของการหมดสติ
1.1 อุบตั ิเหตุที่ศีรษะ กะโหลกศีรษะแตก
1.2 ถูกกระแสไฟฟ้ าแรงสู ง
1.3 ถูกยาพิษที่ทาลายประสาท
1.4 สมองขาดออกชิเจน เช่น การเสี ยเลือด
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1.5 โรคของสมอง เช่น สมองอักเสบ
1.6 โรคอื่นๆ
2. ชนิดของการหมดสติ แบ่งได้ออกเป็ น 2 ชนิด คือ
2.1 หมดสติแต่ยงั คงมีการหายใจ แบ่งได้ออกเป็ น 2 พวก คือ
2.1.1 พวกที่มีการชักร่ วมด้วย เช่ น ลมบ้าหมู เลื อดเป็ นพิษ โรคประสาทฮิ สทีเรี ย
และจากยาพิษบางอย่าง
2.1.2 พวกที่ ไ ม่ มี ก ารชัก เช่ น เป็ นลม ช็ อ ก หลอดเลื อ ดในสมองแตก ยาพิ ษ
บางอย่าง พิษจากโรค เบาหวานและเมาสุ รา
2.2 หมดสติและหยุดหายใจหรื อหายใจลาบาก เช่น มีการอุดตันของทางเดินหายใจ
3. อาการแสดงและสิ่ งทีต่ รวจพบจากการหมดสติ
3.1 ผูป้ ่ วยอาจมีอาการมึนซึ ม เมื่อเขย่าตัวปลุกก็จะตื่นขึ้นมารู้สึกแล้วหลับไป หากตรวจ
ม่านตาดูดว้ ยไฟฉายจะพบว่า ยังมีปฏิกิริยาต่อแสงสว่างอยู่ (ม่านตาจะเล็กลงเมื่อถูกแสง) ถ้าผูป้ ่ วย
หมดความรู ้ สึก มากขึ้ น ปลุ ก อย่า งไรก็ ไม่ ตื่น ตี ก็ ไม่ เจ็บและท้า ยสุ ดม่า นตาไม่มี ป ฏิ กิ ริย าต่ อแสง
ซึ่ งเป็ นการหมดสติมากเข้าขั้นที่เรี ยกว่า โคม่า
3.2 การหายใจ ลักษณะและจังหวะของการหายใจที่ผิดปกติไ ป มักแสดงถึ งภาวะ
ที่สมองถูกกดหรื อถูกทาลาย
3.3 การชัก อาจเกิดจากหลอดเลือดแตกเฉพาะแห่งหรื อแพ้ยา หรื อเชื้อโรคเข้าสมอง
3.4 ใบหน้าและศีรษะ หากมีบาดแผลแสดงว่าได้รับความกระทบกระเทือนทางสมอง
หากมีใบหน้าแดงกร่ ามักเนื่ องจากเมาเหล้าหรื อหลอดเลือดในสมองแตก จะต้องตรวจดูหู จมูก ว่ามี
เลือดออกหรื อไม่ ถ้ามีเนื่องจากฐานกะโหลกศีรษะแตก ตรวจดูปาก ลิ้น กลิ่นลมหายใจ มีการกัดลิ้น
จากการชักหรื อจากการกลืนยาพิษหรื อไม่
4. การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่หมดสติโดยทัว่ ไป
4.1 ถ้าผูป้ ่ วยหมดสติ แต่ยงั หายใจดีอยู่ ควรให้นอนตะแคงไปข้างใดข้างหนึ่ง ล้วงสิ่ งที่
ค้างอยูใ่ นปากออก
4.2 คลายเสื้ อผ้าให้หลวม
4.3 ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย เช่น ห่มผ้าให้
4.4 ห้ามให้อาหาร น้ า และยาเด็ดขาด เพราะจะสาลักไปอุดตันหลอดลมได้
4.5 สังเกตชีพจร การหายใจ
4.6 รี บนาส่ งแพทย์
4.7 ถ้าผูป้ ่ วยหยุดหายใจ ให้รีบช่วยผายปอดทันที
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4.8 ถ้าผูป้ ่ วยชักให้ระวังการกัดลิ้นตนเอง โดยการใช้ปลายด้ามช้อนหรื อม้วนผ้าใส่ คาไว้
ในปากระหว่างฟันหน้า เพื่อให้ปากอ้าไว้ ถ้ามีเลือดออกก็ช่วยห้ามเลือดเสี ยก่อน
5. การเป็ นลม (Fainting)
การเป็ นลม คื อ การที่ ผูป้ ่ วยมี อาการวิง เวียนศี รษะ ตาพร่ า ใจสั่ น เหงื่ อแตก คลื่ นไส้
อาเจียน และต่อมาจะมีอาการหน้าซี ด ไม่รู้สึกตัว ชีพจรเบาเร็ ว ตัวเย็น
5.1 ชนิดของการเป็ นลม
5.1.1 ชนิ ดหน้า ซี ด เกิ ดจากเลื อดไปเลี้ ย งสมองไม่ พอ สมองกระทบกระเทื อน
ทางานเหนื่ อยเกิ นไป หิ วจัด ร้ อนจัด โรคเลื อดจาง อ่อนเพลี ยจากโรคอื่ นๆตกใจมาก การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
1) พาเข้าที่ร่ม อย่าให้คนมุง
2) นอนราบ ยกเท้าสู ง
3) คลายคอเสื้ อให้หลวม
4) พัดให้เย็นหรื อเช็ดตัวด้วยน้ าเย็น
5) ให้ดมยาแอมโมเนียหอม ให้ดื่มน้ าเย็น ถ้าเกิดจากความร้อนควรให้ดื่ม
น้ าผสมเกลือ
6) ถ้าอาเจียนต้องคอยเช็ดออก
7) ถ้าไม่รู้สึกตัวให้จบั นอนตะแคง ศีรษะเงยไปข้างหลังเล็กน้อย
8) ถ้าไม่หายใจให้ช่วยการหายใจด้วยการผายปอดทันที
9) นาส่ งแพทย์
5.1.2 ชนิดหน้าแดง เกิดจากความร้อนจัด หลอดเลือดในสมองแตก มันสมองถูก
กด เมาสุ รา ผูป้ ่ วยจะมีอาการวิงเวียน หน้ามืดตาลาย อาเจียน กระวนกระวาย หน้าแดง ตัวร้ อน เหงื่อ
ไม่มี ชีพจรเต้นแรงและเร็ ว การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1) พาผูป้ ่ วยเข้าที่ร่ม
2) ให้นอนศีรษะสู ง
3) คลายเสื้ อให้หลวม
4) ให้ความเย็น ลูบด้วยน้ าเย็นหรื อน้ าแข็ง
5) ให้ดื่มน้ าเย็น
6) ห้ามให้ยาพวกกระตุน้ หัวใจ
7) ถ้ามีอาการไม่ดีข้ ึน นาส่ งต่อแพทย์
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5.1.3 ชนิดหน้าเขียวคล้ า เกิดจากอากาศหายใจไม่พอ ทางเดินหายใจถูกอุดตันจาก
สิ่ งแปลกปลอมเข้าไปอุด สาลักอาหารและโรคลมบ้าหมู ผูป้ ่ วยจะมีอาการแน่นหน้าอก ไอ หายใจ
หอบถี่แรง เหงื่อออกมาก ผิวหนัง ริ มฝี ปาก เล็บมือเป็ นสี คล้ า หายใจมีเสี ยงครื ดคราด
6. การอุดตันของการเดินหายใจ
การอุดตันของการเดินหายใจ คือ การที่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดในหลอดลม อาการ จะ
ไอมาก แน่นและเจ็บหน้าอก มีอาการหายใจขัด หน้าเขียวคล้ า กระสับกระส่ าย
6.1 การปฐมพยาบาลเมื่อสิ่ งแปลกปลอมติดหลอดลม
6.1.1 ให้ผปู ้ ่ วยนัง่ เอนตัวไปข้างหน้ามากๆหรื อนอนคว่า ศีรษะต่ า ไอแรงๆผูป้ ฐม
พยาบาลใช้ฝ่ามือตบหลังบริ เวณกลางหลัง ระหว่างสะบักทั้งสองข้าง
6.1.2 ถ้าเป็ นเด็กอาจจะใช้วิธีจบั เท้าทั้งสองข้าง ห้อยศีรษะ เขย่าตัวแรงๆพร้ อมกับ
เอามือตบบริ เวณกลางหลังและให้เด็กไอด้วย
6.1.3 อาจให้เด็กนอนคว่าบนตัวผูป้ ฐมพยาบาลและห้อยศีรษะต่าลงก็ได้
7. อาการชัก
7.1 ผูป้ ่ วยที่มีอาการชัก มักมีสาเหตุดงั ต่อไปนี้
7.1.1 ผูท้ ี่เป็ นโรคของสมองหรื อได้รับความกระทบกระเทือนของสมอง เช่น ถูก
ตีที่ศีรษะ กะโหลกศีรษะแตก โรคลมบ้าหมู โรคสมองอักเสบ
7.1.2 ยาพิษต่างๆ
7.1.3 ในเด็ ก มัก เกิ ด จากไข้สู ง ระบบทางเดิ น อาหารไม่ ป กติ ตกใจมาก หรื อ
อารมณ์รุนแรง
7.1.4 ผูท้ ี่มีอาการวิปริ ตทางจิตชัว่ ขณะ
อาการ ผูป้ ่ วยมีอาการเกิดขึ้นโดยทันใด ชักกระตุกตามตัว น้ าลายฟูมปาก มือกา
เท้าเหยียด ริ มฝี ปากเขียวคล้ า ตาเหลือก ส่ งเสี ยงเอะอะ ไม่รู้สึกตัว
7.2 การปฐมพยาบาลผูท้ ี่มีอาการชัก
7.2.1 ให้ผปู้ ่ วยนอนตะแคงข้างใดข้างหนึ่ง ตัวตรง ศีรษะเงยไปข้างหลังเล็กน้อย
ป้ องกันไม่ให้กดั ลิ้นโดยใช้ปลายด้ามช้อนใส่ คาไว้ในปากระหว่างฟันหน้า
7.2.2 เช็ดน้ ามูก น้ าลาย ล้วงเอาเสมหะและอาเจียนในลาคอออกให้หมด
7.2.3 คลายเสื้ อผ้าให้หลวม
7.2.4 เฝ้ าดูอย่างใกล้ชิด
7.2.5 ถ้าหยุดหายใจต้องผายปอด
7.2.6 ถ้าสงสัยเกิดจากรับประทานยาพิษ ต้องพยายามทาให้อาเจียน
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7.2.7 ในเด็ก ถ้าไข้สูงให้เช็ดตัวด้วยน้ าเย็นจนไข้ลด
8. โรคลมบ้ าหมู (Epilepsy)
สาเหตุ ยังไม่ทราบแน่ นอน อาจเกิดจากการกระทบกระเทือนทางสมองหรื ออาจเกิ ด
จากกรรมพันธุ์อาการ จะมีอาการนาให้ผปู ้ ่ วยรู ้ตวั ล่วงหน้า เช่น ใจคอไม่สบาย ได้กลิ่นแปลกๆหรื อ
ตาพร่ าเป็ นครั้งคราว เวลาชักผูป้ ่ วยจะไม่รู้สึกตัว คือหมดสติไปเลย มักกัดฟั นและดิ้นแขนและเหยียด
ขาออก ไม่ใช่สั่นแบบกระตุก บางครั้งอาจมีน้ าลายฟูมปาก ถ่ายปั สสาวะหรื ออุจจาระไม่รู้ตวั หลังจาก
ชักอยูค่ รั้งหนึ่ง ซึ่งอาจนานประมาณ 3-5 นาที ผูจ้ ะหยุดเองและอาจหลับไปสักพักหนึ่ ง เมื่อตื่นขึ้นมา
จะมีอาการปวดศีรษะ อันตรายจากโรคลมบ้าหมู คือ การกัดลิ้นตนเองและอาจพลัดตกบันได เก้าอี้
ศีรษะฟาดพื้น แขนขาไปกระแทกของมีคม ถูกไฟลวก จมน้ าตาย
8.1 การปฐมพยาบาลผู้ทเี่ ป็ นโรคลมบ้ าหมู
8.1.1 ช่ วยจับตัวเวลาชักไม่ให้ลม้ ลงเอาศีรษะฟาดพื้น ให้ผปู ้ ่ วยนอนตะแคง
เอียงหน้าไปข้างใดข้างหนึ่ง ตัวตรง ศีรษะเงยไปข้างหลังเล็กน้อย
8.1.2 ป้ องกันไม่ให้กดั ลิ้นตนเอง โดยใช้ไม้บรรทัดเอาผ้าพันเสี ยก่อนหรื อใช้ดา้ ม
ช้อนใส่ ไว้ตรงกลางระหว่างฟันหน้า เพื่อให้ผปู ้ ่ วยกัด จะได้ไม่กดั ลิ้นตนเอง ถ้าผูป้ ่ วยหุ บปากและกัด
ฟันแน่นอยู่ ไม่ควรงัดให้อา้ ปากเพื่อใส่ ไม้ดงั กล่าว เพราะการงัดปากอาจทาให้ฟันหักโดยไม่จาเป็ น
8.1.3 ควรเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยออกมาจากสถานที่ที่ ใกล้น้ า ใกล้ไฟ เช่น ริ มสระ ริ ม
กองไฟ เพราะอาจตกน้ าตายหรื อดิ้นเข้าไปในกองไฟทาให้ไฟไหม้ได้
9. ช็อค
ช็อค หมายถึง ภาวะที่ร่างกายหมดความสามารถที่จะดารงชี วิตอยูไ่ ด้อย่างปกติ สาเหตุ
ที่สาคัญคือ เลือดไม่ถูกสู บฉี ดไปหล่อเลี้ยงร่ างกายส่ วนต่างๆได้อย่างพอเพียง ความบกพร่ องที่ทาให้
เลือดไม่ถูกสู บฉี ดไปเลี้ยงร่ างกายที่สาคัญ คือ
9.1 หัวใจทางานไม่เต็มที่หรื อหยุดทางานไปเลี้ยงร่ างกายที่สาคัญ คือ
9.1.1 เลือดไปเลี้ยงหัวใจน้อย เนื่องจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบตัน
9.1.2 ผูป้ ่ วยได้รับยาเกินขนาดหรื อแพ้ยา ยาหลายชนิดมีฤทธิ์ กดกล้ามเนื้อหัวใจ
9.1.3 ผูป้ ่ วยที่ขาดอากาศนานๆเช่ น อยู่ในห้องที่อบั ทึบ อากาศถ่ายเทไม่ได้หรื อ
ถูกอบในห้องที่มีแก๊ส เช่น แก๊สหุ งต้ม แก๊สจากท่อไอเสี ยรถยนต์ การจมน้ า การสาลักอากาศ ก็ทาให้
ขาดอากาศได้เช่นกัน
9.1.4 ผูป้ ่ วยที่ถูกกระแสไฟฟ้ า
9.2 ปริ มาณของเลือดลดลง เป็ นสาเหตุที่ป้องกันได้ ถ้ารู ้และรี บแก้ไขทันท่วงที ผูป้ ่ วย
จะรอดชีวติ เสมอ สาเหตุเกิดจาก
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9.2.1 มีอาการตกเลือดภายนอกและการตกเลือดภายใน
9.2.2 มีการเสี ยน้ า ได้แก่ พวกถูกไฟไหม้ น้ าร้อนลวก ท้องเดินอย่างมาก
อาการช็อค อาการเริ่ มแรกของช็อค เช่นเดียวกับการเป็ นลม คือ มีอาการหน้ามืด
วิงเวียน มือเท้าอ่อนแรง อยากล้มตัวลงนอน หายใจไม่เต็มอิ่ ม ใจหวิว มื ออาจสั่นและตาลาย ถ้า
ตรวจดูจะพบว่าตัวเย็นซี ด หน้าซี ดหรื อเขียว เหงื่ อแตก ชี พจรเต้นเบาเร็ วและหายใจหอบ ความดัน
เลือดต่าลง ปั สสาวะออกน้อยหรื อไม่ออกเลย อ่อนเพลีย เหนื่อย ถ้าช็อคมีอาการอยูน่ าน สมองจะขาด
เลือดมากทาให้หมดสติได้
9.3 การปฐมพยาบาลผูท้ ี่มีอาการช็อค
9.3.1 ให้ผปู ้ ่ วยนอนราบ ยกเท้าให้สูงขึ้น ไม่ควรให้นอนศีรษะต่า เพราะจะทาให้
อวัยวะในช่องท้องดันกะบังลมเข้ามาเบียดที่ในอก ทาให้หายใจได้นอ้ ยลง
9.3.2 ถ้ามีการตกเลือด ต้องห้ามเลือดด้วยวิธีที่เหมาะสม
9.3.3 ถ้ามีกระดูกหัก ต้องเข้าเฝื อกชัว่ คราว เพื่อป้ องกันไม่ให้เสี ยเลือดมากและ
ทาให้ไม่เจ็บปวดเพิ่มขึ้น
9.3.4 ถ้าอากาศหนาวเย็น ควรให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย เช่น คลุมด้วยผ้าห่ม ไม่
ควรใช้กระเป๋ าน้ าร้อนหรื อขวดน้ าร้ อนวาง เพราะคนที่ช็อคมีความรู ้สึกตัวไม่ดี กระเป๋ าน้ าร้ อนอาจ
ลวกผิวหนัง ทาให้เป็ นแผลน้ าร้อนลวกได้ ถ้าอากาศร้อนควรเปิ ดให้ลมโกรกได้สะดวก ถ้าไม่มีลม
อาจใช้พดั โบก อาจใช้ผา้ ชุบน้ าเย็นเช็ดตัว ถ้าจะคลุมผ้าควรใช้ผา้ บางๆคลุม
9.3.5 ห้ามให้อาหาร น้ า และยาทางปาก ให้รีบส่ งสถานพยาบาลโดยเร็ ว
9.3.6 สังเกตชีพจรการหายใจทุก 15 นาทีระหว่างทางนาส่ งโรงพยาบาล ถ้าหยุด
หายใจควรช่วยผายปอดและนวดหัวใจ
10. เลือดออกในกะโหลกศีรษะ
คนที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ เช่น หกล้ม ตกจากที่สูง ตกรถ ศีรษะฟาดพื้น รถชน อาจ
มีเลือดออกในกะโหลกศีรษะได้ ถ้าสมองได้รับการกระทบกระเทือนรุ นแรง สิ่ งที่ควรสังเกตภายใน
48 ชัว่ โมง หลังจากได้รับบาดเจ็บ คือ
10.1 มีอาการปวดศีรษะมาก อาเจียนพุง่ แรง
10.2 เพ้อคลัง่ เอะอะ พูดจาเพ้อเจ้อ
10.3 ซึ มไม่ค่อยรู ้สึกตัว
10.4 แขนขาชักกระตุกหรื ออ่อนแรง
10.5 ตามัว ตาพร่ า มองเห็นภาพซ้อนกัน
10.6 ปากเบี้ยว
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10.7 รู มา่ นตาขยายโต ข้างหนึ่งโตกว่าอีกข้างหนึ่ง
10.8 คอแข็ง
10.9 ชีพจรช้าลง เต้นประมาณ 50-60 ครั้งต่อนาที
10.10 ความดันเลือดสู งขึ้น เช่น สู งกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท
ถ้าพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง แสดงว่ามีเลือดออกในกะโหลกศีรษะ ต้องรี บพา
ผูป้ ่ วยไปสถานพยาบาลโดยด่วน
การปฐมพยาบาลผู้ป่วย ไฟไหม้ และนา้ ร้ อนลวก
บาดแผลไฟไหม้ (Burns) หมายถึ งบาดแผลที่ เกิ ดจากความร้ อน เช่ น ไฟ รั ง สี แสงแดด
สารเคมี พวกกรดหรื อด่าง
บาดแผลน้ าร้อนลวก (Scald) หมายถึง บาดแผลที่เกิดจากความร้อนชนิ ดเปี ยก เช่น น้ าเดือด
หรื อไอน้ าเดือด น้ ามันที่ร้อนจัดและน้ าเชื่อมเดือดๆ
1. ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับผิวหนัง
ผิวหนังของคนเราโดยทัว่ ไปจะหนาประมาณ 1-3 มิลลิ เมตร ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ตาแหน่ ง
และธรรมชาติ ของ ผูเ้ ป็ นเจ้าของผิวหนังนั้นด้วย เช่ น บริ เวณผิวหน้าจะบาง บริ เวณฝ่ าเท้าจะหนา
เป็ นต้น ผิวหนังแบ่งออกเป็ น 2 ชั้น คือ
1.1 ชั้นหนังกาพร้า (Epidermis) ซึ่ งแบ่งออกได้เป็ น 4 ชั้น คือ เป็ นชั้นนอกสุ ดของหนัง
กาพร้ าเป็ นเซลล์ที่ ตายแล้วมี ล ักษณะแบนๆไม่ มีนิวเคลี ยสและจะหลุ ดออกมาเป็ นขี้ ไ คลเรี ย กว่า
Stratum Corneum ชั้นต่อมาเป็ นชั้นใสๆประกอบด้วยชั้นบางๆของเซลล์ที่เรี ยกว่า Stratum Lucidum
ลึ กลงไปอีก เซลล์ช้ นั นี้ มีค วามหนาประมาณ 3-5 ชั้น ส าหรั บผิวหนังหนาๆซึ่ งเรี ยกว่า Stratum
Granuloum ลักษณะเซลล์เป็ นรู ปหลายเหลี่ ยมแบนๆเซลล์ช้ นั นี้ จะมีจุดๆดู ทึบกว่าส่ วนอื่ นๆและ
ผิวหนังกาพร้าชั้นในสุ ด เรี ยกว่า Stratum Germinativum ประกอบด้วยเซลล์หลายๆชั้นเป็ นส่ วนที่
แบ่งเซลล์เพื่อ สร้ างส่ วนอื่นๆของหนังกาพร้ า เช่น ขน ผม เล็บ เซลล์ช้ นั นี้ จะมีจุดๆดูทึบกว่าส่ วน
อื่นๆ
1.2 ชั้นหนังแท้ (Dermis)ชั้นนี้อยูถ่ ดั จากหนังกาพร้าลงมา ชั้นนี้หนากว่าชั้นหนังกาพร้า
มาก มีท้ งั ขุมขน ต่อมเหงื่อ ต่อมน้ ามัน หลอดเลือด และปลายประสาทรับรู ้ความรู ้สึก ทั้งหมดนี้ ถูก
ยึดไว้ดว้ ยพังผืดที่เหนียว ชั้นนี้จึงแข็งแรงจะไม่ถลอกหรื อฉี กขาดได้ง่ายเหมือนหนังกาพร้า
ผิวหนังที่ ถูกไฟไหม้ ความร้ อนจะถูกกับหนังกาพร้ ามากที่ สุด ยิ่งลึ กลงไปความร้ อนก็ยิ่ง
น้อยลง ในคนที่หนังแท้ไหม้ไฟ ความร้อนจึงต้องสู งหรื อไม่ก็ถูกความร้อนอยูน่ าน
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2. สาเหตุของบาดแผลไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวก
ได้แก่ ความร้อนจากเปลวไฟโดยตรง ความร้อนจากแสงแดด รังสี สารเคมีพวกกรด
หรื อด่าง น้ าเดือดหรื อไอน้ าเดือด น้ ามันที่ร้อนจัดหรื อน้ าเชื่ อมเดือดๆเป็ นต้น
3. ความรุ นแรงของบาดแผลไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวก
พิจารณาได้ 2 ประการ คือ
3.1 ความลึกของผิวหนังที่ถูกความร้อน แบ่งออกเป็ น 3 ระดับชั้น คือ
3.1.1 บาดแผลไฟไหม้ระดับขั้นที่ 1 (First degree burns) ลักษณะของผิวหนัง
แห้ง ไม่มีตุ่มใส สี แดงบวม เจ็บปวด และไวต่อความเจ็บปวด
3.1.2 บาดแผลไฟไหม้ระดับขั้นที่ 2 (Second degree burns) ลักษณะของผิวหนัง
มีตุ่มใสมีน้ า สี แดงเรื่ อยๆเจ็บปวด และไวต่อความเจ็บปวด
3.1.3 บาดแผลไฟไหม้ระดับขั้นที่ 3 (Third degree burns) ลักษณะของผิวหนังแห้ง
สี ขาวแบบสี ไข่มุก ปวดน้อย และบางครั้งชาไปเลย
3.2 พื้นที่ของผิวหนังที่ที่ถูกความร้อน โดยใช้กฎของเก้า (Rule of nine) พิจารณาผิวหนังของ
แต่ละส่ วน คิดเป็ นร้อยละ 9 กล่าวคือ ทั้งหมดของร่ างกาย ผิวหนัง มีพ้นื ที่คิดเป็ น 100%
3.1.1 ศีรษะและลาคอ
9%
3.1.2 แขนข้างละ
9%
3.1.3 ขาข้างละด้านละ
9%
3.1.4 อกและหลังส่ วนบนด้านละ
9%
3.1.5 ท้องและหลังส่ วนล่างด้านละ
9%
3.1.6 อวัยวะสื บพันธุ์
1%
3.3 อาการและอันตรายของบาดแผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก อาการจะมากหรื อน้อย ขึ้นอยูก่ บั
ผิวหนังที่ถูกทาลาย ถ้าเป็ นบริ เวณกว้างจะมีการเสี ยน้ าและโปรตีน มีการติดเชื้ อและเกิดโรคแทรกซ้อนได้มาก
อาการแบ่งออกได้เป็ น 4 ระยะ คือ
3.3.1 ระยะช็อคข้างต้น ผูป้ ่ วยจะมีอาการช็อคทันทีเมื่อถูกไฟไหม้หรื อน้ าร้ อน
ลวกไม่รู้สึกตัว หมดสติ ชีพจรเต้นเบาเร็ ว กระสับกระส่ าย กระหายน้ า เหงื่อออก ตัวเย็น ต่อมาสิ้ น
สติและตายได้ อาการช็อคอาจเกิดจากความเจ็บปวดมากๆหากไม่ตายระยะก็จะผ่านเข้าสู่ ระยะที่สอง
3.3.2 ระยะช็อคขั้นที่สอง อาการช็อคขั้นนี้ จะเกิดขึ้นภายหลังถูกไฟไหม้หรื อน้ า
ร้ อ นลวกแล้ว ประมาณ 2-24 ชั่ว โมง มี อ าการรุ น แรงดัง กล่ า วมาแล้ว เนื่ อ งจากเสี ย น้ า และ
ส่ วนประกอบของซี รัมออกทางแผล ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั เนื้ อที่ผิวหนังที่ถูกไฟไหม้ ถ้าเนื้ อที่ยิ่งมากก็ยิ่งเสี ย
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น้ ามากและจะมีเนื้ อตายเกิดขึ้น ทาให้สารที่เป็ นพิษเข้าสู่ กระแสเลือด ทาให้ความดันเลือดลดต่า ซึ่ ง
เพิม่ อาการของการช็อคจากการเสี ยน้ าดังกล่าว
3.3.3 ระยะเกิ ดพิษ เนื่ องจากบาดแผลกว้าง ทาให้ติดเชื้ อและเข้าสู่ กระแสเลื อด
ได้ง่าย เชื้ อที่เข้าไปอาจเป็ นพวกที่ทาให้เกิดหนอง การติดเชื้ อจะเกิ ดหลังไฟไหม้แล้ว ประมาณ 4872 ชัว่ โมง แผลจะมีหนอง มีกลลิ่นเหม็นเน่า ไข้สูง ชีพจรเร็ ว ปวดศีรษะ อาเจียน รับประทานอาหาร
ไม่ได้ พวกนี้มกั ทาให้อาการช็อคเพิ่มขึ้น เพราะพิษจากเชื้ อโรคทาให้ความดันเลือดต่าลง ผูป้ ่ วยจะมี
อาการไข้หนาวสัน่ เป็ นครั้งคราว ไม่ได้สติ ปั สสาวะน้อยหรื อไม่มีเลย ซึ่ งทาให้ตายได้มาก ถ้าได้รับ
การรักษาที่ถูกต้องและดีข้ ึน ผูป้ ่ วยจะเข้าระยะที่สี่
3.3.4 ระยะแผลหายหรื อระยะที่สี่ จะมีแผลเป็ นเกิดขึ้น แผลที่เกิดตามข้อพับ
ต่างๆ เช่นข้อศอก ข้อเข่า บริ เวณนิ้วมือ ในตอนหลังมักมีการหดตัวดึงรั้งให้ขอ้ นั้นหดพับตัวเข้า
(Scar contraction)ทาให้เหยียดไม่ได้และดูน่าเกลียด ถ้าไม่แก้ไขทาให้ทุพพลภาพได้
4. การปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้ นา้ ร้ อนลวก
การช่ วยเหลื อขั้นแรกสุ ดเมื่อเกิ ดไฟไหม้หรื อน้ าร้ อนลวกไม่ว่าระดับขั้นใด ควรใช้
ความเย็นโดยใช้น้ าเย็นราดตรงบริ เวณผิวหนังที่ถูกความร้ อนนั้น เพื่อลดความร้ อนที่จะไปทาลาย
ผิวหนังและกล้ามเนื้ อ วิธีลดความปวดแสบปวดร้อนที่ดีที่สุด คือใช้ความเย็น อาจใช้ผา้ ชุ บน้ าเย็น
หรื อชุ บน้ า แช่ น้ า แข็ง ประคบหรื อใช้ถุง พลาสติ กใส่ น้ า แข็งผสมน้ า วางตรงบริ เวณที่ ถู กไฟไหม้
เพราะจะลดความเจ็บปวดและทาให้เนื้ อถูกทาลายโดยความร้อนน้อยลง หรื อใช้วา่ นหางจระเข้โดย
ใช้วุน้ จากใบที่ค่อนข้างแก่ทาทันทีที่ถูกไฟไหม้หรื อน้ าร้อนลวก อาจทาหลายๆครั้งก็ได้ จะช่วยลด
ความเจ็บปวดได้อย่างมากและลดอาการพองที่เกิดขึ้นตามมาได้ สิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิอย่างยิง่ คือ การ
ใช้ยาหม่องทาราดด้วยน้ าปลา ทาด้วยยาสี ฟัน (สนัน่ สันติเวช และคนอื่น ๆ. 2528)
การปฐมพยาบาลผู้ป่วย ข้ อเคลือ่ น ข้ อเคล็ด และกระดูกหัก
กระดูกหัก (Fracture): เป็ นภาวะที่มีการแตกหรื อหักของกระดูกอย่างต่อเนื่ อง กระดูกหัก
อาจเป็ นสาเหตุทาให้เกิดความพิการ ตามมาได้ หรื อในบางรายอาจทาให้เสี ยชี วิต เนื่ องมาจากอวัยวะ
ที่สาคัญ ๆ เช่น สมอง ตับ ลาไส้ หรื อ เส้นเลือดแดง ได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุ นแรงร่ วมด้วย
ข้ อเคลื่อน (Dislocation): เกิ ดขึ้นได้เมื่อมีการบาดเจ็บบริ เวณข้อต่อต่าง ๆ เช่น เข่า ข้อเท้า
หรื อหัวไหล่
ข้ อเคล็ด (Sprain): เกิดขึ้นเมื่อเนื้อเยือ่ ประสานรอบ ๆ ข้อมีการฉี กขาด ผูบ้ าดเจ็บที่มีอาการ
ข้อเคลื่อน หรื อข้อเคล็ด พบว่าบริ เวณที่บาดเจ็บมีการบวม อาจจะมีการผิดรู ป หรื อสี ผิวหนังบริ เวณ
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ที่บาดเจ็บเปลี่ยนไป
กระดูกหัก แบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิด ดังนี้
1. กระดูกหักธรรมดาหรื อแบบปิ ด (Simple or Closed Fracture): กระดูกหักชนิ ดนี้ จะ
ไม่มีบาดแผลติดต่อกับภายนอก มีเพียงการแตกของกระดูกแต่ไม่มีการฉี กขาดเหนื อบริ เวณผิวหนัง
แต่เนื้อเยือ่ ภายใต้ผวิ หนังมีการถูกทาลาย
2. กระดูกหักทะลุหรื อแบบเปิ ด (Compound or Open Fracture): กระดูกหักชนิ ดนี้ จะ
มี บาดแผลเปิ ดจากผิวหนังผ่านเนื้ อเยื่อเข้าไปยังตาแหน่ ง ที่ หัก ปลายกระดู กอาจโผล่ ออกมาทาง
บาดแผลหรื อไม่ก็ได้ มีการปนเปื้ อนเชื้อโรค และเป็ นสาเหตุให้มีการติดเชื้อตามมาได้
อาการและอาการแสดงของกระดูกหัก มีดงั ต่อไปนี้
1) อวัยวะบริ เวณนั้นผิดรู ปไปจากเดิม
2) ปวด บวม และกดเจ็บ ตรงบริ เวณที่กระดูกหัก
3) ไม่สามารถเคลื่อนไหวบริ เวณที่บาดเจ็บได้
4) อาจมีกระดูกปลิ้นหรื อยืน่ ออกมาให้เห็น
5) มีการตกเลือด
6) สี ผวิ หนังบริ เวณที่บาดเจ็บเปลี่ยนไปจากเดิม
7) มีเสี ยงกรอบแกรบเมื่อขยับบริ เวณที่หกั
ข้อพึงระวัง : ไม่ควรให้มีการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยเจ็บ ณ บริ เวณที่เกิดเหตุ จนกว่าจะพิสูจน์ ได้วา่
ผูบ้ าดเจ็บไม่มี กระดู ก หัก เพราะอาจเป็ นสาเหตุ ใ ห้เนื้ อเยื่อบริ เวณนั้นได้รับอันตรายและนาไปสู่
ภาวะช็อคตามมาได้ ถ้าไม่แน่ใจว่าผูป้ ่ วยเจ็บมีกระดูกหักร่ วมด้วยหรื อไม่ ให้ทาการดูแลช่วยเหลื อ
เช่นเดียวกับผูบ้ าดเจ็บกระดูกหัก บริ เวณที่กระดูกหัก ส่ วนปลายของกระดูกที่แหลม อาจทาให้เส้น
เลือดมีการฉีกขาดได้
3. ความมุ่งหมายของการจากัดการเคลือ่ นไหวบริเวณทีม่ ีกระดูกหัก
3.1 ป้ องกันส่ วนปลายของกระดู ก ที่ หัก ที่ มีค วามแหลมคมไปท าลายเนื้ อเยื่อ
กล้ามเนื้อ หลอดเลือด และเส้นประสาท
3.2 ลดความเจ็บปวด และช่วยป้ องกันหรื อควบคุมภาวะช็อค
3.3 ในกระดู ก หั ก ธรรมดาหรื อ แบบปิ ด ช่ ว ยไม่ ใ ห้ บ ริ เ วณที่ ก ระดู ก หั ก มี ก าร
เคลื่อนไหว และช่วยรักษาชิ้นส่ วนของกระดูกที่หกั ไม่ให้ทิ่มแทงออกมา ทาให้เกิดบาดแผล ซึ่ งอาจ
ทาให้มีการปนเปื้ อนกับสิ่ งสกปกภายนอก เป็ นเหตุให้มีการติดเชื้อตามมา
4. ชนิดของผ้าพันแผลทีใ่ ช้ ในการปฐมพยาบาล
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ผ้าพันแผล แบ่งกว้าง ๆ ได้ 2 ชนิด
4.1 ผ้าพันแผลชนิ ดเป็ นม้วน แบ่งเป็ นชนิ ดธรรมดา (Roll Gauze Bandage) และ
ชนิ ดผ้ายืด (Elastic Bandage) ซึ่ งชนิ ดผ้ายืดจะมีความยืดหยุน่ ได้ดีกว่า มีขนาดแตกต่างกัน โดยมี
ความกว้าง 1 ,2,3,4, หรื อ 6 นิ้ว การเลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดของอวัยวะที่บาดเจ็บ เช่น ที่นิ้วมือใช้
ขนาด 1 นิ้ว ส่ วนศีรษะ ใช้ขนาด 6 นิ้ว เป็ นต้น ขนาดของผ้าที่พอเหมาะคือ เมื่อพันแล้วขอบของผ้า
ควรกว้างกว่าขอบบาดแผลอย่างน้อยหนึ่งนิ้ว
4.2 ผ้าสามเหลี่ยม (Triangular Bandage) เป็ นผ้าสามเหลี่ยมมีฐานกว้าง และด้าน
ประกอบสามเหลี่ยมยาว 36-40 นิ้ว ในบางโอกาสวัสดุดงั กล่าวหาไม่ได้ ดังนั้นผูป้ ฐมพยาบาลอาจ
ต้องดัดแปลงวัสดุอื่นมาใช้แทน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เสื้ อผ้า หรื อแม้แต่เข็มขัดผ้า แต่จะต้อง
เลือกเฉพาะที่สะอาด ๆ เท่านั้น
5. ลักษณะ ของการพันผ้าพันแผลชนิดม้ วนและวิธีทา

ภาพที่ 4.13 แสดงวิธีการพันผ้ารอบศีรษะแบบวงกลม
(ที่มา: http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/firstaid023_2.html. 2014)
5.1 การพันรอบหรื อพันเป็ นวงกลม (Circular Turns) เป็ นการพันรอบที่ใช้กบั ส่ วนที่
เป็ นวงกลม และมักใช้เป็ นจุ ดเริ่ มต้นและจุดจบของการพันผ้าพันแผล ชนิ ดม้วนลักษณะอื่น ๆ
อวัยวะที่เหมาะสาหรับการพันรอบ เช่ น รอบศีรษะ รอบนิ้ วมือ รอบข้อมือ เป็ นต้น ซึ่ งมีวิธีการพัน
ตามลาดับดังนี้
5.1.1 ใช้มือขวาจับม้วนผ้าให้ชายผ้าอยูข่ า้ งล่าง
5.1.2 พันรอบบริ เวณที่ตอ้ งการพันหลาย ๆ รอบ
5.1.3 ติดเข็มกลัด หรื อ ผูกชายผ้าให้เรี ยบร้อย
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5.2 การพันเป็ นเกลียว (Spiral Tturns) เป็ นการพันกับอวัยวะที่ยาว เช่น ต้นแขน ต้น
ขา หน้าแข้ง ลาตัว เป็ นต้น ซึ่ งมีวธิ ี การพันตามลาดับดังนี้
5.2.1 ใช้มือขวาหรื อซ้ายจับม้วนผ้าให้ชายผ้าอยูข่ า้ งล่าง
5.2.2 พันรอบ 2-3 รอบ เพื่อป้ องกันไม่ให้ผา้ คลายตัว
5.2.3 พันเฉี ยงขึ้นไปเป็ นเกลียวโดยให้เหลื่อมกันประมาณ 2 ใน 3 ของผ้า
5.2.4 เมื่อสิ้ นสุ ดการพันให้พนั รอบ อีก 2-3 รอบ ติดเข็มกลัดหรื อผูกชายผ้าให้
เรี ยบร้อย

ภาพที่ 4.14 แสดงวิธีการพันแขนแบบพันเกลียว
(ที่มา: http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/firstaid023_2.html. 2014)
การใช้ ผ้าสามเหลีย่ ม (Triangular Bandages)
การใช้ผา้ สามเหลี่ยม เมื่อมีบาดแผลต้องใช้ผา้ พันแผล ซึ่ งขณะนั้นมีผา้ สามเหลี่ยม สามารถใช้
ผ้าสามเหลี่ยมแทนผ้าพันแผลได้โดยพับเก็บมุม ให้เรี ยบร้อย และก่อนพันแผลต้องพับผ้าสามเหลี่ยม
ให้มีขนาดเหมาะสมกับบาดแผลและอวัยวะที่ใช้พนั
การคล้องแขน (Arm Sling) ในกรณี ที่มีกระดูกต้นแขนหัก หรื อกระดูกปลายแขนหัก เมื่อ
ตกแต่งบาดแผลและเข้าเฝื อกชัว่ คราวเรี ยบร้อยแล้ว จะคล้องด้วยผ้าสามเหลี่ยมตามลาดับดังนี้
1. วางผ้าสามเหลี่ยมให้มุมยอดของสามเหลี่ยมอยูใ่ ต้ขอ้ ศอกข้างที่เจ็บ ให้ชายผ้าด้านพบ
พาดไปที่ไหล่อีกข้างหนึ่ง
2. จับชายผ้าด้านล่างตลบกลับขึ้นข้างบน ให้ชายผ้าพาดไปที่ไหล่ขา้ งเดียวกับแขนข้างที่
เจ็บ
3. ผูกชายทั้งสองให้ปมอยูต่ รงร่ องเหนือกระดูกไหปลาร้า
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4. เก็บมุมสามเหลี่ยมโดยใช้เข็มกลัดติดให้เรี ยบร้อย

ภาพที่ 4.15 แสดงการใช้ผา้ สามเหลี่ยม
(ที่มา: http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/firstaid023_2.html. 2014)
การเข้ าเฝื อก
เฝื อกคือ เครื่ องดามที่ใช้ดามกระดู กและข้อ อวัยวะส่ วนที่ถูกหุ ้มด้วยเฝื อกนั้นจะอยูน่ ิ่ งๆ
การเคลื่อนไหว ของอวัยวะนอกบริ เวณเข้าเฝื อกสามารถทาได้ตามปกตินอกจากนี้ การเข้าเฝื อกยัง
สามารถใช้เพื่อปกป้ องเนื้อเยือ่ อื่นๆที่ได้รับบาดเจ็บได้
อุปกรณ์ที่ให้กบั เฝื อกชัว่ คราว ได้แก่ การใช้ผา้ สามเหลี่ยม เผือกขนาดต่าง ๆ การใช้เชือก
การใช้ผา้ สาหรับรองแขนหรื อขาที่มีอาการแตก หัก หรื อสามารถประยุกต์ใช้สาลีหรื อผ้า รวมถึงการ
ใช้กระดาษหนังสื อพิมพ์ เป็ นอุปกรณื แทนเฝื อกได้ชวั่ คราวก่อนนาตัวส่ งโรงพยาบาล
การเคลือ่ นย้ายผู้ป่วย
การเคลื่อนย้ายที่ถูกวิธีมีความสาคัญมาก ถ้าผูช้ ่วยเหลือมีประสบการณ์ มีความรู ้ ความเข้าใจ
มีหลักการและรู้จกั วิธีการเคลื่อนย้ายที่ถูกวิธี จะช่วยให้ผบู ้ าดเจ็บมีชีวิตรอด ปลอดภัย ลดความพิการ
หรื ออันตรายที่จะเกิดขึ้นภายหลังได้
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1. จุดประสงค์ ของการเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วย
1.1 เพื่อช่วยเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยออกจากสถานที่ ๆ จะทาให้เกิดอันตรายเพิ่มมากขึ้น
1.2 เพื่อเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยให้ไปอยูใ่ นที่ที่จะให้การปฐมพยาบาลได้สะดวกและ
ปลอดภัย
1.3 เพื่อส่ งผูป้ ่ วยไปรับการรักษาต่อไปให้เร็ วที่สุด
2. หลักสาคัญ 3 ประการ ในการเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วย
2.1 จะต้องไม่รบกวนผูป้ ่ วยโดยไม่จาเป็ น
2.2 ป้ องกันส่ วนที่บาดเจ็บไม่ให้บิดงอ หรื อกระทบกระเทือน
2.3 ใช้วธิ ี เคลื่อนย้ายที่เหมาะสมกับการบาดเจ็บ
3.1.1

3.1.3

3.1.2

ภาพที่ 4.16 แสดงการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยโดยผูช้ ่วยเหลือคนเดียว
(ที่มา: http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/firstaid024.html. 2014)
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3. ประเภทของการเคลือ่ นย้าย
3.1 การเคลื่อนย้ายโดยผูช้ ่วยเหลือคนเดียว
3.1.1 พยุงเดิน เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยที่รู้สึกตัวดี แต่แขนหรื อขาข้างใดข้างหนึ่ ง
เจ็บ (เฉพาะส่ วนล่าง) วิธีเคลื่อนย้าย ผูช้ ่วยเหลือยืนเคียงข้างผูป้ ่ วย หันหน้าไปทางเดียวกัน แขน
ข้างหนึ่ งของผูป้ ่ วยพาดคอ ผูช้ ่วยเหลือจับมือผูป้ ่ วยไว้ ส่ วนแขนอีกข้างหนึ่ งของผูช้ ่วยเหลือโอบเอว
และพยุงเดิน
3.1.2 การอุม้ วิธีน้ ี ใช้กบั ผูบ้ าดเจ็บที่มีน้ าหนักตัวน้อย หรื อในเด็กซึ่ งไม่มีบาดแผล
รุ นแรง หรื อกระดูกหักโดยการช้อนใต้เข่าและประคองด้านหลัง หรื ออุม้ ทาบหลังก็ได้
3.1.3 วิธีลาก เหมาะที่จะใช้ในกรณี ฉุกเฉิ น เช่น เกิดไฟไหม้ ถังแก็สระเบิด หรื อตึก
ถล่ม จาเป็ นต้องเคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุให้เร็ วที่สุด
3.2 การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยโดยผูช้ ่วยเหลือสองคน เนื่องจากการเคลื่อนย้ายที่ถูกวิธีมี
ความส าคัญ มาก ถ้า ผูช้ ่ ว ยเหลื อ มี ป ระสบการณ์ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ มี ห ลัก การและรู้ จ ัก วิธี ก าร
เคลื่ อนย้ายที่ ถูกวิธีจะช่ วยให้ผบู ้ าดเจ็บมีชีวิตรอด ปลอดภัยลดความพิการ หรื ออันตรายที่จะเกิ ดขึ้ น
ภายหลังได้
3.2.1 อุม้ และยก เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยรายในรายที่ไม่รู้สึกตัว
3.2.2 นัง่ บนมือทั้งสี่ ที่จบั ประสานกันเป็ นแคร่ เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยในรายที่ขาเจ็บ
แต่รู้สึกดีและสามารถใช้แขนทั้งสองข้างได้
3.2.3 การพยุงเดิน วิธีน้ ีใช้ในรายที่ไม่มีบาดแผลรุ นแรง หรื อกระดูกหักและผูป้ ่ วย
ยังรู้สึกตัว
3.3 การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยโดยผูช้ ่วยเหลือสามคน
3.3.1 อุม้ สามคนเรี ยง เหมาะสาหรับผูป้ ่ วยในรายที่ไม่รู้สึกตัว ต้องการอุม้ ขึ้นวางบน
เตียงหรื ออุม้ ผ่านทางแคบๆ
วิธีเคลื่อนย้าย ผูช้ ่วยเหลือทั้งสามคนคุกเข่าเรี ยงกันในท่าคุกเข่าข้างเดียว ทุกคน
สอดมือเข้าใต้ตวั ผูป้ ่ วย และอุม้ พยุงไว้ตามส่ วนต่าง ๆ ของร่ างกายดังนี้
คนที่ 1 สอดมือทั้งสองเข้าใต้ตวั ผูป้ ่ วยตรงบริ เวณคอและหลังส่ วนบน
คนที่ 2 สอดมือทั้งสองเข้าใต้ตวั ผูป้ ่ วยตรงบริ เวณหลังส่ วนล่างและก้น
คนที่ 3 สอดมือทั้งสองเข้าใต้ขา
ผูช้ ่วยเหลือคนที่อ่อนแอที่สุดควรเป็ นคนที่ 3 เพราะรับน้ าหนักน้อยที่สุด เมื่อ
จะยกผูป้ ่ วยผูช้ ่วยเหลือทั้งสามคน จะต้องทางานพร้อมๆ กัน โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นออกคาสั่ง ขั้น
แรก ยกผูป้ ่ วยพร้อมกันและวางบนเข่า จากท่านี้ เหมาะสาหรับจะยกผูป้ ่ วยขึ้นวางบนเปลฉุ กเฉิ นหรื อ
-102-

บนเตียง แต่ถา้ จะอุม้ เคลื่อนที่ผชู ้ ่วยเหลือทั้งสามคน จะต้องประคองตัวผูป้ ่ วยในท่านอนตะแคง และอุม้
ยืน เมื่อจะเดินจะก้าวเดินไปทางด้านข้างพร้อมๆ กัน และถ้าจะวาง ผูป้ ่ วยให้ทาเหมือนเดิมทุกประการ
คือ คุกเข่าลงก่อนและค่อย ๆ วางผูป้ ่ วยลง เปลฉุ กเฉิ นหรื อบนเตียง แต่ถา้ จะอุม้ เคลื่อนที่ผชู ้ ่วยเหลือทั้ง
สามคน จะต้องประคองตัวผูป้ ่ วยในท่านอนตะแคง และอุม้ ยืน เมื่อจะเดินจะก้าวเดินไปทางด้านข้าง
พร้อมๆ กัน และถ้าจะวาง ผูป้ ่ วยให้ทาเหมือนเดิมทุกประการ คือ คุกเข่าลงก่อนและค่อย ๆ วางผูป้ ่ วย
ลง
3.2.1

3.2.2

3.2.3

ภาพที่ 4.17 แสดงการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยโดยผูช้ ่วยเหลือสองคน
(ที่มา: http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/firstaid024_2.html. 2014)
3.3.2 การใช้คน 3 คน วิธีน้ ี ใช้ในรายที่ผบู ้ าดเจ็บนอนหงาย หรื อ นอนคว่าก็ได้ ให้คาง
ของผูบ้ าดเจ็บยกสู งเพื่อเปิ ดทางเดินหายใจ
ผูป้ ฐมพยาบาล 2 คนคุกเข่าข้างลาตัวผูบ้ าดเจ็บข้างหนึ่ ง อีกข้างหนึ่ งผูป้ ฐมพยาบาล
อีก 1 คน คุกเข่าข้างลาตัวผูบ้ าดเจ็บ
ผูป้ ฐมพยาบาลคนที่ 1 ประคองที่ศีรษะและไหล่ผบู ้ าดเจ็บ มืออีกข้างหนึ่ งรองส่ วน
หลังผูบ้ าดเจ็บ
ผูป้ ฐมพยาบาลคนที่ 2 อยูต่ รงข้ามคนที่ 1 ใช้แขนข้างหนึ่งรองหลังผูบ้ าดเจ็บ เอามือ
ไปจับมือคนที่ 1 อีกมือหนึ่งรองใต้สะโพกผูบ้ าดเจ็บ
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ผูป้ ฐมพยาบาลคนที่ 3 มือหนึ่ งอยูใ่ ต้ตน้ ขาเหนื อมือคนที่ 2 ที่รองใต้สะโพก แล้ว
เอามือไปจับกับมือคนที่ 2 ที่รองใต้สะโพกนั้น ส่ วนมืออีกข้างหนึ่งรองที่ขาใต้เข่า
มือคนที่ 1 และคนที่ 2 ควรจับกันอยู่ระหว่างกึ่งกลางลาตัวส่ วนบนของผูบ้ าดเจ็บ ผูป้ ฐมพยาบาล
จะต้องให้สัญญาณลุกขึ้นยืนพร้อม ๆ กัน
3.3.1

3.3.2

ภาพที่ 4.18 แสดงการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยโดยผูช้ ่วยเหลือสามคน
(ที่มา: http://www.nurse.nu.ac.th/web11/cai/firstaid024_2.html. 2014)
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยกรณีถูกสั ตว์ กดั ต่ อยและถูกสารพิษ
การได้ รับ สารพิษ หมายความถึ ง สารพิ ษ เข้า สู่ ร่า งกาย โดยการรั บ ประทาน สู ดหายใจ
สัมผัสทางผิวหนัง หรื อ ฉี ดผ่านทางผิวหนังเข้าไปในร่ างกายทาให้เกิดอันตราย พิการหรื อถึงแก่ชีวิต
ทั้งนี้อาจเกิดจากความจงใจ เช่น ฆ่าตัวตาย หรื อจากอุบตั ิเหตุเท่าไม่ถึงการณ์ก็ได้
1. ชนิดของสารพิษ
สารที่ทาให้เกิดพิษต่อมนุษย์มีที่มาจากแหล่งต่างๆ กัน อาจเป็ นพิษจากสัตว์ เช่น งูพิษ
ผึ้ง แมงป่ อง พิษจากพืช เช่ น เห็ ดพิษ ลาโพง ยางน่ อง พิษจากแร่ ธาตุต่าง ๆ เช่น ตะกัว่ ฟอสฟอรัส
สารหนู และสารสั ง เคราะห์ ต่า ง ๆ เช่ น ยาฆ่ า แมลง ยาอันตราย รวมทั้ง สารสั ง เคราะห์ ที่ ใ ช้ใ น
ครัวเรื อนจาพวกน้ ายาฟอกขาว น้ ายาขัดห้องน้ าเป็ นต้น
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3.3

สามารถจาแนกสารพิษจากแหล่งต่าง ๆ ตามลักษณะการออกฤทธิ์ เป็ น 4 ชนิดดังนี้
1.1 ชนิ ดกัดเนื้ อ (Corrosive) สารพิษชนิ ดนี้ จะทาให้เนื้ อเยื่อของร่ างกายไหม้พอง
ได้แก่ สารละลายกรด-ด่าง น้ ายาฟอกขาว เป็ นต้น
1.2 ชนิดทาให้ระคายเคือง (Irritants) สารพิษชนิดนี้ ทาให้เจ็บปวด ปวดแสบปวดร้อน
และมีอาการอักเสบต่อมา ได้แก่ ฟอสฟอรัส สารหนู อาหารเป็ นพิษ เป็ นต้น
1.3 ชนิ ดที่กดระบบประสาท (Narcotics) สารพิษชนิ ดนี้ จะทาให้หมดสติ หลับลึ ก
ปลุกไม่ตื่น ม่านตาหดเล็ก ได้แก่ ฝิ่ น มอร์ ฟีน พิษจากงูเห่า งูจงอาง เป็ นต้น
1.4 ชนิดที่กระตุน้ ระบบประสาท (Deliriants) สารพิษชนิ ดนี้ จะทาให้เกิดอาการเพ้อ
คลัง่ ใบหน้าและผิวหนังแดง ตื่นเต้น ชีพจรเต้นเร็ ว ม่านตาขยาย ได้แก่ Atropine ลาโพง เป็ นต้น
2. สารพิษจากการรับประทาน
สารพิษที่เข้าสู่ ร่างกายโดยการรับประทาน ส่ วนมากเป็ นพวกอาหารเป็ นพิษ บูดเน่า เห็ด
มีพิษ เป็ นตัน ทาให้มีอาการไม่สบาย ปวดท้องอย่างรุ นแรง อาเจียน ท้องร่ วง นอกจากนี้ยงั ได้แก่
2.1 พวกกรดหรื อด่างอย่างแรง เมื่อดื่ มหรื อรับประทานเข้าไป จะกัดทาลายเนื้ อเยื่อ
ของระบบทางเดิ นอาหารตั้งแต่ริมฝี ปาก จนถึ งกระเพาะอาหาร ทาให้เกิ ดแผลไหม้บริ เวณปาก ลิ้น
หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร มีอาการเจ็บปวดรุ นแรง อาเจียนออกมาเป็ นเลือดสี ดา
2.2 พวกยาเบื่อหนู เบื่อสุ นขั และยาฆ่าแมลง เป็ นสารที่ไม่ได้ทาลายเนื้ อเยื่อโดยตรง
แต่ทาให้มีอาการกระวนกระวาย เพ้อ หายใจลาบาก ผิวหนังแห้ ง และร้อน ชี พจรเต้นเร็ ว กล้ามเนื้ อ
หดเกร็ ง และชักได้
2.3 พวกสารกดประสาท เมื่อรับประทานเข้าไปแรกๆ จะรู ้สึกตื่นเต้นชัว่ คราว ต่อมา
จะเซื่ องซึ ม หายใจช้า มีเสี ยงกรน ผิวหนังเย็นชื้ น หน้าและมือเขียวคล้ า กล้ามเนื้ อปวกเปี ยก ได้แก่
พวกฝิ่ น มอร์ ฟีน ยานอนหลับ แอลกอฮอล์ เป็ นต้น
3. หลักการปฐมพยาบาล
ในกรณี รับประทานสารพิษ ผูช้ ่วยเหลือต้องประเมินว่าผูป้ ่ วยรับสารพิษเข้าไปหรื อไม่
โดยดูจากอาการและสิ่ งแวดล้อมที่พบผูป้ ่ วยร่ วมด้วย เช่น พบในห้องครัว มีภาชนะบรรจุสารพิษอยู่
ในบริ เวณนั้น เพื่อหาชนิดของสารที่รับประทานเข้าไป หรื อเก็บตัวอย่างอาเจียนไปให้แพทย์ตรวจ
3.1 ทาให้สารพิษเจือจาง ในกรณี ที่ผปู ้ ่ วยรู ้สึกตัวและไม่มีอาการชัก โดยการให้ดื่มน้ า
ซึ่ งหาง่ายที่ สุด ถ้าดื่ มนมจะดี กว่า เพราะว่านอกจากจะช่ วยเจื อจางแล้วยังช่ วยเคลื อบและป้ องกัน
อันตรายต่อเยือ่ บุทางเดินอาหารถ้ากินสารพิษที่เป็ นกรดอย่างแรงเข้าไป ให้ดื่มด่างอ่อนๆ เช่น น้ าปูน
ใส ผงชอล์คละลายน้ า หรื อถ้ากินด่างอย่างแรงเข้าไป ก็ให้ดื่มกรดอ่อนๆ เช่ น น้ าส้มสายชู น้ าส้ม
คั้น น้ ามะนาว เป็ นต้น
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3.2 นาส่ งโรงพยาบาลภายใน 15 นาที จะได้ช่วยล้างท้องเอาสารพิษนั้นออกจาก
กระเพาะอาหาร
3.3 ทาให้ผปู้ ่ วยอาเจียน เพื่อเอาสารพิษออกจากร่ างกาย ในกรณี ที่ตอ้ งใช้เวลานานใน
การนาส่ งไปโรงพยาบาล ผูช้ ่ วยเหลือต้องขจัดเอาสารพิษออกจากกระเพาะอาหารที่ยงั ไม่ได้ดูดซึ ม
เข้าไปทาอันตรายต่อร่ างกาย การทาให้อาเจียนมีหลายวิธี ดังนี้
3.3.1 ใช้นิ้วชี้หรื อด้ามช้อนล้วงกวาดลาคอให้ลึก หรื อให้ดื่มน้ าอุ่นมาก ๆ แล้ว
ล้วงคอ
3.2.2 ใช้น้ าเกลือแกง 2 ช้อนชาผสมน้ าอุ่น 1 แก้ว หรื อผงมาสตาร์ ด 2 ช้อนชา
ผสมน้ าอุ่น 1 แก้ว แล้วให้ดื่มให้หมดใช้น้ าอุ่นละลายสบูพ่ อสมควร (ห้ามใช้ผงซักฟอก) ใช้ในกรณี
รับประทานสารปรอท แต่การทาให้อาเจียนอาจทาให้เกิดอันตรายต่อผูป้ ่ วยได้ จึงห้ามทาในผูป้ ่ วย
ต่อไปนี้
1) หมดสติ หรื อไม่ค่อยรู ้สึกตัว
2) รั บประทานสารพิษ ชนิ ดกัดเนื้ อ เช่ น กรด-ด่ าง ซึ่ งจะพบรอยไหม้แดง
บริ เวณปาก การอาเจียนจะเป็ นการทาให้สารพิษย้อนกลับขึ้นมาทาอันตรายต่อเนื้ อเยื่อของหลอด
อาหารและปาก เกิดอาการรุ นแรงมากขึ้น
3) รั บประทานสารพิ ษพวกน้ ามันปิ โตรเลี ยม เช่ น น้ ามันก๊ าด น้ ามันเบนซิ น
น้ ามันสน เป็ นต้น
4) สุ ขภาพไม่ดี เช่น โรคหัวใจ เป็ นต้น
3.4 ดูดซับสารพิษในระบบทางเดินอาหาร เป็ นการลดปริ มาณการดูดซึ มสารพิษเข้าสู่
ร่ างกาย สารที่ใช้ได้ผลดี คือ Activated charcoal ลักษณะเป็ นผงถ่านสี ดา ให้ใช้ 1 ช้อนโต๊ะ ละลาย
น้ า 1 แก้ว ให้ผปู ้ ่ วยดื่ม หรื อ ไข่ขาว 3-4 ฟองตีให้เข้ากัน หรื อแป้ งสาลีละลายน้ า หรื อ น้ ามันมะกอก
หรื อ น้ ามันสลัด อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
การปฐมพยาบาลกรณีถูกสั ตว์ กดั ต่ อย
กรณี ที่ถูกสัตว์ทาร้ายที่พบบ่อยแบ่งออกได้ดงั นี้
1. งูกดั
หากถูกงูกดั ควรตีงูให้ตายแล้วเก็บซากไปให้แพทย์ตรวจดูวา่ เป็ นงูประเภทใด จะได้
ใช้เซรุ่ มต้านพิษงู ฉีดถูกชนิ ดและให้สังเกตรอยงูกดั ถ้าเป็ นรอยงูกดั ของงูพิษ จะปรากฏรอยเขี้ยวงู
เป็ น 2 จุด อาจเป็ นรอยลากยาว ขณะกระชากหนี หรื ออาจพองเป็ นถุ งน้ า ถ้างูไม่มีพิษ รอยฟั นบน
ผิวหนังจะเรี ยงเป็ นแถว
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1.1 พิษของงู มี 3 ประเภทขึ้นอยูก่ บั ชนิดของงู
1.1.1 พิษต่อระบบประสาท (Neurotoxin) เกิดจากงูเห่ า งูจงอาง งูสามเหลี่ยมและ
งูทบั สมิงคลา
อาการ เริ่ มจากแขนไม่มีแรง กระวนกระวาย ลิ้นเกร็ ง พูดจาอ้อแอ้ ตามัว
น้ าลายฟูมปาก เนื่องจากกล้ามเนื้อการกลืนเป็ นอัมพาต หยุดหายใจ และตายในที่สุด
1.1.2 พิษต่อระบบการแข็งตัวของเลือด (Hematotoxin) เกิดจากงูเขียวหางไหม้ งู
แมวเซา และงูกะปะ
อาการ เริ่ มจากปวดแผลมาก มีเลือดซึ มออกจากแผล เลือดออกจากอวัยวะ
ต่า งๆ เช่ น เลื อดก าเดา เหงื อก ไอ อาเจี ย น ปั ส สาวะและอุ จจาระเป็ นเลื อด เกิ ดจากภาวะระบบ
ไหลเวียนล้มเหลว ตายในที่สุด
1.1.3 พิษต่อกล้ามเนื้อ (Mytotoxin) เกิดจากงูทะเล
อาการ เริ่ มแรก ปวดกล้ามเนื้อ ต่อมาปั สสาวะสี แดงคล้ า จากกล้ามเนื้ อถูก
ทาลาย ตามด้วยไตวาย และหายใจล้มเหลว
1.2 การปฐมพยาบาล
1.2.1 ล้างแผลด้วยน้ าและสบู่ ไม่ควรใช้เหล้า ยาสี ฟัน ขี้เถ้าทาแผล
1.2.2 บีบเลือดออกจากแผลให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ไม่ควรใช้ปากดูดหรื อเปิ ด
ปาดปากแผลด้วยของมีคม
1.2.3 ไม่ควรรัดเหนือบาดแผลให้แน่นมาก เพราะจะทาให้อวัยวะส่ วนปลายขาด
เลือดและเน่าเลือดและเน่าตาย ควรแน่นพอสอดนิ้วมือได้ 1 นิ้ว
1.2.4 การรัด ควรรัดเหนือและใต้บาดแผลประมาณ 3 นิ้วมือ
1.2.5 การห้ามเลือดควรใช้ผา้ สะอาดกดแผลโดยตรง
1.2.6 พยายามเคลื่อนไหวร่ างกายให้นอ้ ยที่สุด เพราะเคลื่อนไหวมากทาให้พิษ
มากทาให้พิษของงูเข้าสู่ กระแสเลือดเร็ วขึ้น
1.2.7 วางอวัยวะส่ วนนั้นให้ต่าหรื อระดับเดียวกับหัวใจ
1.2.8 ให้ยาแก้ปวดได้ แต่หา้ มใช้ยาที่มีฤทธิ์ แอลกอฮอล์ ยาระงับประสาท ยา
นอนหลับลับ ยาดองเหล้า
ข้อควรระวัง
- อาการของพิษงูเกิดได้ต้ งั แต่ 15-30 นาที หลังถูกกัด หรื อ อาจนานถึง 9 ชม. จึงต้อง
เฝ้ าสังเกตอาการอย่างต่อเนื่อง
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- การฉี ดเซรุ่ มแก้พิษงู ส่ วนใหญ่ทามาจากม้า ซึ่ งอาจแพ้ได้ จึงควรฉี ดต่อเมื่อมีอาการ
ของพิษงูเท่านั้น
2. สั ตว์ เลีย้ งลูกด้ วยนม เช่ น สุ นัข, แมว กัด
2.1 โรคที่เกิ ดจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดที่สาคัญคือโรคพิษสุ นขั บ้า โดยมีความเสี่ ยง
ดังนี้
2.1.1 ถ้าถูกกัดโอกาสจะเป็ นโรคเฉลี่ยประมาณ 35% ขึ้นกับบริ เวณที่กดั
2.1.2 กัดที่ขา โอกาสเป็ นโรค 21%
2.1.3 กัดที่หน้า โอกาสเป็ นโรค 88%
2.1.4 ถ้าแผลตื้นหรื อ เป็ นรอยถลอก จะเป็ นโรคน้อยกว่าแผลลึกๆ หลาย ๆ แผล
2.1.5 เชื้อติดต่อสู่ คนทางน้ าลาย (ถูกกัด ,เยือ่ เมือก)
2.1.6 ระยะที่แสดงอาการอาจตั้งแต่ 4 วัน - 4 ปี
2.2 อาการของสุ นขั ที่เป็ นพิษสุ นขั บ้า แบ่งเป็ น 3 ระยะ
2.2.1 ระยะอาการนา จะซึ มลง กินข้าวและน้ าน้อยลง ระยะนี้กินเวลา 2-3 วัน ก่อน
เข้าระยะที่สอง
2.2.2 ระยะตื่นเต้น เป็ นอาการทางระบบประสาท สุ นขั จะกระวนกระวาย ไม่อยู่
นิ่ง กัดทุกอย่างที่ขวางหน้า ตัวแข็ง น้ าลายไหล ลิ้นห้อย ต่อมามีกล้ามเนื้ ออ่อนแรง ทรงตัวไม่ได้
ล้มแล้วลุกไม่ข้ ึน ระยะนี้พบได้ 1-7 วันก่อนเข้าระยะท้าย
2.2.3 ระยะอัมพาต จะเกิดอัมพาตทัว่ ตัว ถ้ามีอาการอัมพาตสุ นขั จะตายใน 24 ชม.
รวมระยะเวลาที่เริ่ มมีอาการจนถึงตายไม่เกิน 10 วัน ส่ วนใหญ่จะตายใน 4-6 วัน
2.3 อาการของพิษสุ นขั บ้าในคน แบ่งเป็ น 3 ระยะ
2.3.1 ระยะอาการนา จะเริ่ มมีไข้ อ่อนเพลี ยคล้ายเป็ นไข้หวัด อาจมีปวดท้อง
คลื่นไส้อาเจียน อาการที่แปลกไป คือ อารมณ์เปลี่ยนแปลง กังวล กระสับกระส่ าย นอนไม่หลับ และ
ในคนไทย พบว่ามีอาการคันรอบๆ บริ เวณที่ถูกกัด หรื อ คันแขนขาข้างที่ถูกกัด อาจมีอาการชา เจ็บ
เสี ยวรอบๆ บริ เวณที่ถูกกัด
2.3.2 ระยะอาการทางระบบประสาท แบ่งย่อยเป็ น
1) อาการกลัวน้ า จะมีอาการตึงแน่นในลาคอ กลืนอาหารแข็งได้ แต่กลื น
อาหารเหลวล าบาก เวลากิ น น้ า จะส าลัก และเจ็บ ปวดเนื่ อ งจากกล้า มเนื้ อในล าคอกระตุ ก เกร็ ง
ร้องโหยหวนคล้ายหมาเห่าหอน เพราะกล้ามเนื้อควบคุมสายเสี ยงเป็ นอัมพาต
2) อาการกลัวลม ผูป้ ่ วยจะสะดุง้ ผวาเมื่อถูกลมพัด
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3) อาการประสาทไว ผูป้ ่ วยจะกลัว สะดุง้ เกร็ งต่อสัมผัสต่างๆ ไม่ชอบแสง
สว่าง
4) อาการคลุ ้ม คลั่ง ประสาทหลอน ผูป้ ่ วยอาจอาละวาด ดุ ร้า ยน่ า กลัว
5) อาการอื่นๆ เช่น อัมพาต
2.3.3 ระยะสุ ดท้าย ผูป้ ่ วยไม่รู้สึกตัว เข้าสู่ ระยะโคม่า
2.4 การปฐมพยาบาล
2.4.1 รี บล้างแผลด้วยน้ าและสบู่หลายๆ ครั้ง พยายามล้างให้เข้าถึ งรอยลึกของ
แผล ถ้าไม่มีสบู่ใช้ผงซักฟอกแทนก็ได้
2.4.2 ทาความสะอาดซ้ าด้วยน้ ายาฆ่าเชื้ อ เช่น Alcohol 70%
2.4.3 ถ้าแผลฉกรรจ์มีเลื อดออก ควรปล่อยให้เลื อดออกก่อนระยะหนึ่ งเพื่อล้าง
น้ าลายซึ่ งอาจมีเชื้อไวรัสออก
2.4.4 ถ้าสามารถเฝ้ าดูอาการสัตว์ (กรณี ที่มีเจ้าของ) ควรกักขังและเฝ้ าดูอาการ
อย่างน้อย 10 วัน
2.4.5 กรณี ที่สัตว์ตาย ควรนาส่ งเพื่อตรวจหาเชื้อด้วย
2.4.6 ควรรี บมาพบแพทย์ เพื่อรับการฉี ดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า และ
วัคซี นป้ องกันบาดทะยักทันที ไม่จาเป็ นต้องรอให้สัตว์มีอาการก่อน
3. สั ตว์ทมี่ ีเหล็กในต่ อย
สัตว์พวกผึ้ง แตน ต่อ หมาร่ า มดตะนอย พวกนี้ จะมี เหล็กไน และจะมี ต่อมน้ าพิ ษ
ผูป้ ่ วยที่ ถู ก ต่ อ ยจะมี อ าการเจ็ บ ปวด และบวม ตรงบริ เ วณที่ ถู ก ต่ อ ย ถ้า ยัง ไม่ ดึ ง เหล็ ก ไนออก
กล้ามเนื้ อบริ เวณที่ถูกต่อยจะหดตัวต่อไปอีก 2-3 นาที ทาให้เหล็กไนฝังตัวลึ กอีก และน้ าพิษจะถูก
ปล่ อยเข้าไปเพิ่มมากขึ้ น อาการอื่ นๆ ที่พบ คื อ ลมพิษ หอบหื ด อาเจี ยน คลื่ นไส้ เจ็บหน้าอก หัว
ใจเต้นผิดปกติ ในรายที่มีอาการรุ นแรง อาจมีอาการหายใจไม่ออก และช็อกได้จนถึงเสี ยชี วิตได้ใน
ที่สุด
การปฐมพยาบาล
3.1 ให้รีบเอาเหล็กในออก โดยใช้ใบมีดขูดออกหรื อใช้เทปใสปิ ดทาบแล้วดึงออก
เหล็กในจะติดออกมา
3.2 ล้างบริ เวณที่ถูกต่อยด้วยน้ าและสบู่ เช็ดให้แห้ง แล้วทาด้วยน้ ายาฆ่าเชื้ อ ถ้ามี
อาการปวดมาก ก็ประคบด้วยความเย็น เพื่อลดอาการปวด เมื่ออาการทุเลาลง
3.3 ทาบริ เวณที่ถูกต่อยด้วยครี มทาแก้แพ้ (Antihistamine Cream) จะบรรเทา
อาการบวมแดงได้มาก
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3.4 ถ้าแพ้พิษจะมีอาการรุ นแรงถึงขั้นหายใจไม่ออก หน้าเขียว ความดันโลหิ ต
ต่าลงและช็อค กรณี เช่นนี้ตอ้ งใช้สายรัดรัดเหนื อบริ เวณที่ถูกต่อย ถ้าสามารถทาได้ จนกระทัง่ อาการ
แพ้หมดไป ขณะเดียวกันก็รีบไปพบแพทย์ทนั ที เมื่อรู ้วา่ มีอาการแพ้พิษดังกล่าว
ภัยพิบัติ (Disaster) และการปิิบัติตัวเบือ้ งต้ น
สาธารณภัย ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายว่า ภัยที่เกิด
กับคนหมู่มาก เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม ฯลฯ
สาธารณภัย ประกอบด้วย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภยั แผ่นดินไหว อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้ง
ภัยจากสารเคมีและวัตถุอนั ตราย ภัยจากไฟป่ า ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนส่ ง
ภัยด้านความมัน่ คง ประกอบด้วย การก่อวินาศกรรมการชุมนุมประท้วง และก่อการจลาจล
1. อุบัติภัย
อุบตั ิภยั หมายถึ ง ภัยที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ โดยที่อุบตั ิเหตุหมายถึ ง อันตรายที่เกิ ดขึ้นโดย
มิได้ต้ งั ใจมาก่อน อุบตั ิภยั มาจากคาว่า อุบตั ิ แปลว่า การเกิ ดขึ้น กาเนิ ด + คาว่าภัย แปลว่า สิ่ งที่น่า
กลัว หรื ออันตราย ปั จจุบนั คาว่าอุบตั ิภยั นิยมใช้กนั อย่างกว้างขวาง และจะใช้แทนคาว่า อุบตั ิเหตุ ซึ่ ง
มีความหมายเหมือนกัน โดยเป็ นคาที่มาจากภาษาอังกฤษว่า Accident ซึ่ งหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างไม่คาดคิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ต้ งั ใจ
สรุ ปได้วา่ สาธารณภัย หมายถึง ภัยหรื ออันตรายที่ทาให้เกิ ดความสู ญเสี ยทั้งชี วิต
ทรัพย์สินและสิ่ งอื่นๆ อย่างรุ นแรงประกอบด้วยลักษณะ ดังนี้
1) ภัยที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มาก
2) อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหรื อทุกสถานที่อย่างกะทันหันหรื อค่อย ๆ เกิดขึ้น
3) เป็ นอันตรายต่อชีวติ และร่ างกายของประชาชน
4) เกิดความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรื อรัฐ
5) เกิดความต้องการในสิ่ งจาเป็ นพื้นฐานอย่างรี บด่วนสาหรับผูป้ ระสบภัย
ประเภทของสาธารณภัยแบ่งตามลักษณะการเกิดหรื อสาเหตุ ได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1.1 สาธารณภัยธรรมชาติ (Natural Disaster) เป็ นสาธารณภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
มักเกิดขึ้นตามฤดูกาลเป็ น ส่ วนใหญ่ แต่บางครั้งอาจเกิดขึ้นโดยกะทันหันก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่
ชีวติ ร่ างกาย จิตใจ ทรัพย์สินและสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่ งได้แก่
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- อุทกภัย เป็ นภัยอันเกิ ดจากภาวะน้ าท่วม จากพายุ ฝนตกหนัก พายุหมุน การ
ทาลายป่ า การทรุ ดตัวของดิน ลักษณะอาจเป็ นน้ าท่วมเฉี ยบพลัน หรื อน้ าท่วมแบบค่อยเป็ นค่อยไป
หรื อแบบไม่เฉี ยบพลัน
- วาตภัย คือ ภัยที่เกิดจากแรงลมและพายุ สามารถแบ่งลักษณะของวาตภัยได้ตาม
ความเร็ วลม สถานที่ที่เกิดวาตภัย เช่น พายุฟ้าคนอง พายุดีเปรสชัน่ พายุโซนร้อน พายุไต้ฝนุ่
- อัคคีภยั คือ ภัยที่เกิดจากเพลิงไหม้เป็ นภัยที่ก่อให้เกิดความสู ญเสี ยทั้งชี วิต และ
ทรัพย์สิน มีแนวโน้มในการเกิดขึ้นบ่อยและสร้างความสู ญเสี ยมากขึ้นทุกปี
- อากาศหนาวผิดปกติ เช่น ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศ
ไทย ซึ่ง ภูมิประเทศเป็ นที่ราบสู ง ประกอบกับได้รับอิทธิ พลจากลมมรสุ มที่พดั พาความหนาวเย็น
จากประเทศจี น เข้า สู่ พ้ื น ที่ ดัง กล่ า วท าให้ ป ระชาชนซึ่ งอยู่บ ริ เ วณหุ บ เขาและเชิ ง เขาหนาวมาก
ซึ่ งพบว่าในบางปี ของฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิต่ามาก
- คลื่นความร้อน (Heat Waves) ก่อให้เกิดความร้อนผิดปกติ มักพบในประเทศเขต
หนาว ทาให้ผปู ้ ่ วยโรคหัวใจเสี ยชีวติ มากขึ้น
- ภัยแล้ง ( Droughts ) เป็ นภัยที่ทาให้เกิดความอดอยาก ขาดแคลน เนื่องจากการ
ขาดน้ า
ในประเทศไทยมักเกิ ดจากขาดฝน ความแห้งแล้งของพื้นที่ก่อให้เกิ ดผลเสี ยในการ
ผลิตผลทางการเกษตร เป็ นทุพภิกภัยอย่างหนึ่ง
- แผ่นดิ นถล่ม ( Land Slides ) ในประเทศไทยมักจะพบแผ่นดิ นถล่มเกิ ดขึ้น
เนื่องจากมีฝนตกหนักมาก ดินบริ เวณภูเขาอุม้ น้ าไว้จนเกิดการอิ่มตัวและไม่สามารถอุม้ น้ าไว้ได้อีก
จึงพังทลายลงมา ทั้งนี้คุณสมบัติการอุม้ น้ าของดินอาจมีปัจจัยอื่นเกี่ยวข้องด้วย เช่น โคลนถล่มที่บา้ น
น้ าก้อ
อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ และที่อาเภอวังชิ้ น จังหวัดแพร่ ซึ่ งส่ วนมากจะเกิ ด
พร้อมกับอุทกภัย
1.2 สาธารณภัยจากมนุษย์ เป็ นสาธารณภัยที่เกิดจากการกระทาของมนุ ษย์ โดยอาจเกิด
จากสิ่ งประดิษฐ์ของมนุษย์ที่ประดิษฐ์เพื่อความสุ ขสบาย
2. วาตภัย ภัยธรรมชาติซ่ ึ งเกิดจาก พายุลมแรง แบ่งได้ 2 ชนิด
2.1 วาตภัยจากพายุฤดูร้อน จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน เกิดจากกระแสอากาศร้อนยกขึ้น
เบื้องบนอย่างรุ นแรง และรวดเร็ ว เกิดพายุฝนฟ้ าคะนองและอาจมีลูกเห็บทาความเสี ยหาย ได้ใน
บริ เวณเล็กๆ ช่วงเวลาสั้นๆ ความเร็ วลมประมาณ 50 กม./ชม. ทาให้สิ่งก่อสร้าง บ้านเรื อน พืชผลทาง
การเกษตรเสี ยหาย ฝนตกหนัก ฟ้ าแลบ ฟ้ าผ่า เป็ นอันตรายแก่ชีวติ มนุษย์และสัตว์ได้
2.2 วาตภัยจากพายุฤดูหมุนเขตร้อน จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน เป็ นพายุที่เกิดขึ้นเหนื อทะเล
จีนใต้ และมหาสมุทรแปซิฟิกในเขตร้อน มีศูนย์กลางประมาณ 200 กม. มีลมพัดเวียนรอบศูนย์กลาง
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ทิศทวนเข็มนาฬิกา ศูนย์กลางเป็ นวงกลมประมาณ 15-60 กม. เรี ยกตาพายุ มองเห็นได้จากภาพเมฆ
ดาวเทียม เมื่อเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามทาความเสี ยหายให้บริ เวณที่เคลื่อนผ่าน ตามลาดับ
ความรุ นแรง
เกณฑ์การแบ่งความรุ นแรงของพายุเขตร้อนเป็ น 3 ระดับคือ
2.2.1 พายุดีเปรสชัน่ มีกาลังอ่อน ความเร็ วลมใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน 63 กม./ชม.
2.2.2 พายุดีหมุนเขตร้อน มีกาลังปานกลาง ความเร็ วลมใกล้ศูนย์กลางไม่เกิน 63117 กม./ชม.
2.2.3 พายุไต้ฝนุ่ มีกาลังปานกลาง ความเร็ วลมใกล้ศูนย์กลางมากกว่า 118 กม./ชม.
3. อุทกภัย ภัยที่เกิดขึ้นเนื่ องจากมีน้ าเป็ นสาเหตุ อาจจะเป็ นน้ าท่วม น้ าปา หรื ออื่น ๆ โดย
ปกติ อุ ทกภัยเกิ ดจากฝนตกหนักต่อเนื่ องกันเป็ นเวลานาน บางครั้ งทาให้เกิ ดแผ่นดิ นถล่ม อาจมี
สาเหตุ จากพายุ หมุ นเขตร้ อน ลมมรสุ ม มี ก าลัง แรง ร่ องความกดอากาศต่ ามี ก าลัง แรง อากาศ
แปรปรวน น้ าทะเลหนุน แผ่นดินไหว เขื่อนพัง ทาให้เกิดอุทกภัยได้เสมอ
4. อัคคีภัย หมายถึ ง ภัยอันตรายอันเกิ ดจากไฟที่ขาดการควบคุ มดูแล ทาให้เกิ ดการติดต่อ
ลุกลามไปตามบริ เวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุ นแรงมากขึ้นถ้าการลุก
ไหม้ที่มีเชื้ อเพลิ งหนุ นเนื่ อง หรื อมีไอของเชื้ อเพลิ งถูกขับออกมามากความร้ อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น
สร้างความสู ญเสี ยให้ทรัพย์สินและชีวติ
5. ทุกขภิกขภัย ภัยธรรมชาติซ่ ึ งเกิดจาก ฝนแล้ง ไม่ตกตามฤดูกาล มีสาเหตุจาก พายุหมุน
เขตร้ อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยน้อย ร่ องความกดอากาศต่ ามีกาลังอ่อน มรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้มี
กาลังอ่อน เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงเป็ นเวลานาน หรื อเกิดปรากฏการณ์เอลนิ โญรุ นแรง ทาให้ฝนน้อย
กว่าปกติ ทาให้ผลผลิตการเกษตรเสี ยหาย ขาดน้ า เหี่ ยวเฉา แห้งตายในที่สุด โรคพืชระบาด คุณภาพ
ด้อยลง อุตสาหกรรมเกษตรเสี ยหาย ขาดแคลนอุปโภค บริ โภค กระทบกับการผลิตไฟฟ้ าพลังน้ า
6. แผ่ นดินไหว เป็ นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนหรื อเขย่าของพื้นผิวโลก เพื่อปรับตัวให้
อยู่ในสภาวะสมดุ ล ซึ่ งแผ่นดิ นไหวสามารถก่อให้เกิ ดความเสี ยหายและภัยพิบตั ิต่อบ้านเมือง ที่อยู่
อาศัย สิ่ งมีชีวติ ส่ วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นส่ วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ โดยแผ่นดินไหว
บางลักษณะสามารถเกิ ดจากการกระทาของมนุ ษย์ได้ แต่มีความรุ นแรงน้อยกว่าที่ เกิ ดขึ้ นเองจาก
ธรรมชาติ นัก ธรณี วิทยาประมาณกันว่า ในวันหนึ่ ง ๆ จะเกิ ด แผ่นดิ นไหวประมาณ 1,000 ครั้ ง
ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นแผ่นดินไหวที่มีการสั่นสะเทือนเพียงเบา ๆ เท่านั้น คนทัว่ ไปไม่รู้สึก
สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว
6.1 แผ่นดินไหวจากธรรมชาติเป็ นธรณี พิบตั ิภยั ชนิ ดหนึ่ ง ส่ วนมากเป็ นปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่เกิ ดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิ น อันเนื่ องมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบาย
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ความเครี ยด ที่ ส ะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับ พลันเพื่ อปรั บสมดุ ล ของเปลื อกโลกให้ค งที่
โดยปกติเกิดจากการเคลื่อนไหวของรอยเลื่อน ภายในชั้นเปลือกโลกที่อยูด่ า้ นนอกสุ ดของโครงสร้าง
ของโลก มีการเคลื่ อนที่หรื อเปลี่ ยนแปลงอย่างช้า ๆ อยูเ่ สมอ (ดู การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก)
แผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเมื่อความเค้นอันเป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงมีมากเกินไป ภาวะนี้ เกิดขึ้นบ่อย
ในบริ เวณขอบเขตของแผ่นเปลื อกโลก ที่ ที่ แบ่ง ชั้นเปลื อกโลกออกเป็ นธรณี ภาค (Lithosphere)
เรี ย กแผ่น ดิ น ไหวที่ เ กิ ด ขึ้ น บริ เ วณขอบเขตของแผ่น เปลื อ กโลกนี้ ว่า แผ่นดิ นไหวระหว่า งแผ่น
(Interplate Earthquake) ซึ่ ง เกิ ดได้บ่ อยและรุ น แรงกว่า แผ่น ดิ นไหวภายในแผ่น (Intraplate
Earthquake)
6.2 แผ่นดินไหวจากการกระทาของมนุ ษย์มีท้ งั ทางตรงและทางอ้อม เช่น การระเบิด การ
ทาเหมือง สร้างอ่างเก็บน้ าหรื อเขื่อนใกล้รอยเลื่อน การทางานของเครื่ องจักรกล การจราจร รวมถึง
การเก็บขยะนิวเคลียร์ ไว้ใต้ดิน เป็ นต้น
ตารางที่ 4.1 ขนาดและความรุ นแรงของแผ่นดินไหว

ริกเตอร์

ความรุ นแรง

ลักษณะทีป่ รากิ

1 - 2.9

เล็กน้อย

ผูค้ นเริ่ มรู ้สึกถึงการมาของคลื่น มีอาการวิงเวียนเพียงเล็กน้อยในบางคน

3 - 3.9

เล็กน้อย

ผูค้ นที่อยูใ่ นอาคารรู ้สึกเหมือนมีอะไรมาเขย่าอาคารให้สั่นสะเทือน

4 - 4.9

ปานกลาง

ผูท้ ี่อาศัยอยูท่ ้ งั ภายในอาคาร และนอกอาคาร รู ้สึกถึงการ สั่นสะเทือน
วัตถุหอ้ ยแขวนแกว่งไกว

5 - 5.9

รุ นแรง

6 - 6.9

รุ นแรงมาก

อาคารเริ่ มเสี ยหาย พังทลาย

7.0 ขึ้น
ไป

รุ นแรงมาก

เกิดการสัน่ สะเทือนอย่างมากมาย ส่ งผลทาให้อาคารและสิ่ งก่อสร้าง
ต่าง ๆ เสี ยหายอย่างรุ นแรง แผ่นดินแยก วัตถุบนพื้นถูกเหวีย่ งกระเด็น

เครื่ องเรื อน และวัตถุมีการเคลื่อนที่

(ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา, http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=34, 2557)
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ข้ อปิิบัติในการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหว
ก่ อนเกิดแผ่ นดินไหว
1. เตรี ยมเครื่ องอุปโภคบริ โภคที่จาเป็ น เช่น ถ่านไฟฉาย ไฟฉาย อุปกรณ์ดบั เพลิง น้ าดื่ม น้ า
ใช้ อาหารแห้ง ไว้ใช้ในกรณี ไฟฟ้ าดับหรื อกรณี ฉุกเฉินอื่น ๆ
2. จัด หาเครื่ องรั บ วิท ยุ ที่ ใ ช้ถ่ า นไฟฉายหรื อ แบตเตอรี่ ส าหรั บ เปิ ดฟั ง ข่ า วสารค าเตื อ น
คาแนะนาและสถานการณ์ต่าง ๆ
3. เตรี ยมอุปกรณ์นิรภัย สาหรับการช่วยชีวติ
4. เตรี ยมยารักษาโรค และเวชภัณฑ์ให้พร้อมที่จะใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5. จัดให้มีการศึกษาถึงการปฐมพยาบาล เพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้อมที่จะช่ วยเหลื อผูท้ ี่ได้รับ
บาดเจ็บ หรื ออันตรายให้พน้ ขีดอันตรายก่อนที่จะถึงมือแพทย์
6. จาตาแหน่งของวาล์ว เปิ ด-ปิ ดน้ า ตาแหน่งของสะพานไฟฟ้ า เพื่อตัดตอนการส่ งน้ า และ
ไฟฟ้ า
7. ยึดเครื่ องเรื อน เครื่ องใช้ไม้สอย ภายในบ้าน ที่ทางาน และในสถานศึกษาให้ความมัน่ คง
แน่นหนา ไม่โยกเยกโคลงแคลงไปทาความเสี ยหายแก่ชีวติ และทรัพย์สิน
8. ไม่ควรวางสิ่ งของที่มีน้ าหนักมาก ๆ ไว้ในที่สูง เพราะอาจร่ วงหล่นมาทาความเสี ยหาย
หรื อเป็ นอันตรายได้
9. เตรี ยมการอพยพเคลื่อนย้าย หากถึงเวลาที่จะต้องอพยพ
10. วางแผนป้ องกันภัยสาหรับครอบครัว ที่ทางาน และสถานที่ศึกษา มีการชี้ แจงบทบาทที่
สมาชิ กแต่ละบุคคลจะต้องปฏิ บตั ิ มีการฝึ กซ้อมแผนที่จดั ทาไว้ เพื่อเพิ่มลักษณะและความคล่องตัว
ในการปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ น
ขณะเกิดแผ่ นดินไหว
1. ตั้งสติ อยูใ่ นที่ที่แข็งแรงปลอดภัย ห่างจากประตู หน้าต่าง สายไฟฟ้ า เป็ นต้น
2. ปฏิ บ ตั ิ ต ามค าแนะนา ข้อควรปฏิ บ ัติ ข องทางราชการอย่างเคร่ ง ครั ด ไม่ ตื่น ตระหนก

จนเกินไป
3. ไม่ควรทาให้เกิ ดประกายไฟ เพราะหากมีการรั่วซึ มของแก๊สหรื อวัตถุ ไวไฟ อาจเกิ ดภัย

พิบตั ิจากไฟไหม้ ไฟลวก ซ้ าซ้อนกับแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นอีก
4. เปิ ดวิทยุรับฟังสถานการณ์ คาแนะนาคาเตือนต่าง ๆ จากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
5. ไม่ควรใช้ลิฟต์ เพราะหากไฟฟ้ าดังอาจมีอนั ตรายจากการติดอยูภ่ ายใต้ลิฟต์
6. มุดเข้าไปนอนใต้เตียงหรื อตัง่ อย่าอยูใ่ ต้คานหรื อที่ที่มีน้ าหนักมาก
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7. อยูใ่ ต้โต๊ะที่แข็งแรง เพื่อป้ องกันอันตรายจากสิ่ งปรักหักพังร่ วงหล่นลงมา

่ ่างจากสิ่ งที่ไม่มนั่ คงแข็งแรง
8. อยูห
9. ให้รีบออกจากอาคารเมื่อมีการสั่งการจากผูท้ ี่ควบคุมแผนป้ องกันภัย หรื อผูท้ ี่รับผิดชอบ

ในเรื่ องนี้
10. หากอยู่ ใ นรถ ให้ ห ยุ ด รถจนกว่ า แผ่ น ดิ น จะหยุ ด ไหวหรื อสั่ น สะเทื อ นหลั ง เกิ ด

แผ่นดินไหว
11. ตรวจเช็ ค การบาดเจ็บ และการท าการปฐมพยาบาลผูท้ ี่ ไ ด้รั บ บาดเจ็บ แล้ว รี บ น าส่ ง
โรงพยาบาลโดยด่วน เพื่อให้แพทย์ได้ทาการรักษาต่อไป
12. ตรวจเช็คระบบน้ า ไฟฟ้ า หากมีการรั่วซึ มหรื อชารุ ดเสี ยหาย ให้ปิดวาล์ว เพื่อป้ องกันน้ า
ท่วมเอ่อ ยกสะพานไฟฟ้ า เพื่อป้ องกันไฟฟ้ ารั่ว ไฟฟ้ าดูด หรื อไฟฟ้ าช็อต
13. ตรวจเช็คระบบแก๊ส โดยวิธีการดมกลิ่นเท่านั้น หากพบว่ามีการรั่วซึ มของแก๊ส (มีกลิ่น)
ให้เปิ ดประตูหน้าต่าง แล้วออกจากอาคาร แจ้งเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อนผูท้ ี่ รับผิดชอบได้
ทราบในโอกาสต่อไป
14. เปิ ดฟังข่าวสารและปฏิบตั ิตามคาแนะนา จากทางราชการโดยตลอด
15. ไม่ใช้โทรศัพท์โดยไม่จาเป็ น
16. อย่ากดน้ าล้างส้วม จนกว่าจะมีการตรวจเช็คระบบท่อเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว เพราะอาจเกิด
การแตกหักของท่อในส้วม ทาให้น้ าท่วมเอ่อหรื อส่ งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
การป้องกันความเสี ยหาย ในปั จจุบนั มีการสร้างอาคาร ตึกระฟ้ าใหม่ ๆ บนหิ นแข็งในเขต
แผ่นดิ นไหว อาคารเหล่ านั้นจะใช้โครงสร้ างเหล็กกล้าที่ แข็งแรงและขยับเขยื้อนได้ มีประตูและ
หน้าต่างน้อยแห่ง บางแห่งก็มุงหลังคาด้วยแผ่นยางหรื อพลาสติกแทนกระเบื้อง ป้ องกันการตกลงมา
ของกระเบื้องแข็งทาให้ผคู ้ นบาดเจ็บ ถนนมักจะสร้ างให้กว้างเพื่อว่าเมื่อเวลาตึกพังลงมาจะได้ไม่
กีดขวางทางจราจร และยังมีการสร้างที่ว่างต่าง ๆ ในเมือง เช่น สวนสาธารณะ ซึ่ งผูค้ นสามารถจะ
ไปหลบภัยให้พน้ จากการถล่มของอาคารบ้านเรื อนได้
บทสรุ ป
เมื่อพบผูป้ ่ วยหรื อผูบ้ าดเจ็บให้ต้ งั สติ อย่าตกใจ ประเมินสถานการณ์ แล้วรี บช่วยเหลือทันที
ยกเว้นในกรณี ที่มีอุปสรรคต่อการช่ วยเหลื อ เช่ น มี แก็สพิษ มี วสั ดุ กีดขวาง เป็ นต้น ให้ยา้ ยผูป้ ่ วย
ออกมาในที่ปลอดภัยเสี ยก่อนจึงค่อยดาเนิ นการช่วยเหลือ พิจารณาช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บในกรณี ที่จะ
มี อนั ตรายต่อชี วิตโดยรี บ ด่ วนก่ อน อย่าให้มี คนมุ ง ทั้งนี้ เพื่อให้มี อากาศปลอดโปร่ ง มีแสงสว่า ง
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เพียงพอ และมีบริ เวณกว้างขวางเพียงพอ อีกทั้งสะดวกในการให้การปฐมพยาบาลด้วย และจัดให้
ผู้บ าดเจ็ บ อยู่ ใ นท่ า ที่ เ หมาะสมในการปฐมพยาบาล และไม่ เ พิ่ ม อัน ตรายแก่ ผู้บ าดเจ็ บ ด้ ว ย
อย่าเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บเกิ นความจาเป็ นเพราะอาจทาให้เป็ นอันตรายยิ่งขึ้น ถ้าต้องเคลื่อนย้ายต้อง
ปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังและ ให้คานึงเสมอว้า อย่าทาการรักษาด้วยตนเอง ให้การปฐมพยาบาล
ที่จาเป็ นอย่างถูกต้องเท่านั้น แล้วนาผูบ้ าดเจ็บส่ งโรงพยาบาลทันทีหรื อประสานบริ การการแพทย์
ฉุกเฉิน
คาถามท้ายบท
1. จงบอกความหมายของการปฐมพยาบาล
2. หลักการทัว่ ไปในการช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ
3. จงบอกขั้นตอนการช่วยเหลือฟื้ นคืนชีพ (CPR)
4. จงบอกความหมายและความสาคัญของการตกเลือก
5. จงอธิ บายลักษณะอาการและอันตรายของบาดแผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก
6. จงอธิ บายความแตกต่างระหว่างข้อเคลื่อนและข้อเคล็ดว่ามีความแตกต่างอย่างไร
7. จงอธิบายวิธีการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยโดยวิธีการพยุงเดินในกรณี มีผูช้ ่วยเหลือสองคน
8. จงอธิ บายชนิดของการเกิดวาตภัยมีกี่ประเภท และแต่ละประเภทมีลกั ษณะการเกิดเป็ นอย่างไร
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แผนการบริหารการสอนประจาบทที่ 5
อาหารและโภชนาการ
หัวข้ อเนือ้ หา
1. ความหมายของอาหารและโภชนาการ
2. ความสําคัญของอาหารและโภชนาการ
3. การส่ งเสริ มภาวะโภชนาการในครัวเรื อนและชุมชน
3.1 อาหาร 5 หมู่สาํ หรับคนไทย
3.2 โภชนบัญญัติสาํ หรับคนไทย
4. ความต้องการพลังงานและสารอาหาร
4.1 ธงโภชนาการ
4.2 สารอาหาร
4.3 ฉลากโภชนาการ
5. การประเมินภาวะโภชนาการ
5.1 ภาวะอ้วน
5.2 ภาวะผอม
6. บทสรุ ป
วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. เพื่อให้สามารถบอกความหมายของอาหาร สารอาหาร และโภชนาการได้
2. เพื่ อ ให้ ส ามารถนํ า หลั ก การของโภชนบัญ ญัติ หรื อ ธงโภชนาการไปใช้ ใ น
ชีวติ ประจําวันและให้คาํ แนะนําสําหรับบุคคลอื่นไได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้สามารถอ่านและเข้าใจความหมายของฉลากโภชนาการได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อให้สามารถประเมินภาวะโภชนาการของตนเองและบุคคลอื่นได้
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. ฟังคําบรรยายประกอบการใช้สื่อต่างไ
2. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารประกอบการสอน
3. ซักถามและอภิปรายผลจากการแบ่งกลุ่มย่อย
4. ตอบคําถามท้ายบท
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สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. PowerPoint ในหัวข้อต่างไตามเนื้อหา
3. ตัวอย่างภาพอาหารและฉลากโภชนาการ
การวัดและการประเมินผล
1. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการอภิป รายกลุ่ม ความตั้งใจฟั งคําบรรยายและ
การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างไ
2. จากการตอบคําถามท้ายบท
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บทที่ 5
อาหารและโภชนาการ
รองศาสตราจารย์พชั รา ก้อยชูสกุล
อาจารย์อนุสรา พงค์จนั ตา
อาหารเป็ นหนึ่ งในปั จจัยสี่ ที่สําคัญต่อสุ ขภาพและการดําเนิ นชี วิตของทุกคน อาหารแต่ละ
ชนิ ดจะมีส่วนประกอบที่ไม่เหมือนกันและให้คุณประโยชน์ที่แตกต่างกันโดยคุณภาพและปริ มาณ
อาหารที่ ร่างกายได้รับจะส่ งผลต่อการทําหน้าที่ ของส่ วนต่างไของร่ างกาย การพัฒนา การเจริ ญ
เติบโต การซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอ เป็ นแหล่งพลังงาน รวมทั้งทําให้เกิดภูมิตา้ นทานของร่ างกายใน
การต่อสู ้กบั เชื้อโรคและความผิดปกติต่างไ ดังนั้น อาหารที่คนเรากินเข้าไปจะส่ งผลต่อร่ างกายเป็ น
อย่างมาก จนมีผกู ้ ล่าวว่า อาหาร คือ ตัวเรา (We are what we eat) ซึ่ งหมายถึง ร่ างกายหรื อสุ ขภาพ
ของคนเราขึ้นอยูก่ บั อาหารที่เรากินเข้าไปนัน่ เองนัน่ คือ ถ้าหากกินอาหารดีมีประโยชน์ร่างกายก็จะ
สมบูรณ์แข็งแรง แต่ในทางตรงกันข้ามหากกินสิ่ งที่เป็ นโทษต่อร่ างกาย เช่น กินอาหารมีสารพิษหรื อ
มีสิ่งปนเปื้ อนก็จะส่ งผลถึงสุ ขภาพที่อาจทําให้มีความผิดปกติต่างไ เกิดขึ้นได้
ความหมายของอาหารและโภชนาการ
อาหาร (Food) หมายถึง สิ่ งใดก็ตามที่รับเข้าสู่ ร่างกาย ไม่วา่ จะโดยการดื่ม กิน หรื อฉี ดแล้ว
เกิดประโยชน์ต่อร่ างกาย
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2548)
ได้ให้ความหมายของอาหารไว้วา่ อาหาร หมายถึง ของกินหรื อเครื่ องคํ้าจุนชีวติ ซึ่ งได้แก่
1. วัตถุ ทุ กชนิ ดที่ คน กิ น ดื่ ม อม หรื อนํา เข้าสู่ ร่างกายไม่ ว่า ด้วยวิธี การใด ไ หรื อใน
รู ปลักษณะใดไ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาทหรื อยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้นแล้วแต่กรณี
2. วัตถุ ที่มุ่งหมายสําหรั บใช้หรื อใช้เป็ นส่ วนผสมในการผลิ ตอาหารรวมถึ งวัตถุ เจื อปน
อาหาร สี และเครื่ องปรุ งแต่งกลิ่น รส
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ส่ วนคําว่า โภชนาการ(Nutrition) หมายถึ ง ศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้องกับระบบการเปลี่ ยนแปลง
อาหารที่ร่างกายบริ โภคเข้าไป การศึกษาการย่อยและการดูดซึ ม เพื่อนําสารอาหารไปใช้ในการทํา
กิจกรรมต่างไ ในชีวติ ประจําวันของแต่ละบุคคล (อัจฉรา ดลวิทยาคุณ, 2553)
ความสาคัญของอาหารและโภชนาการ
อาหารมี ผลต่อการดํารงชี วิตเป็ นอย่า งมาก ทั้งกิ จกรรมภายนอกและภายในของร่ างกาย
ได้แก่
1. มีผลต่อการเสริ มสร้างการเจริ ญเติบโตของร่ างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกและเด็กวัย
ก่อนเรี ยน
2. ช่วยในการซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอของร่ างกาย
3. ช่ วยในการป้ องกันโรค เนื่ องจากสารอาหารประเภท โปรตี น เกลื อแร่ และไวตามิ น
มีคุณสมบัติในการป้ องกันโรค (Protection Food)
4. ช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย
5. มีผลต่อสุ ขภาพจิตและความมัน่ คงของอารมณ์ เพราะสารอาหารบางอย่างที่มีผลต่อการ
สร้างหรื อทําลายสารเคมีบางอย่างที่มีผลต่อการทํางานของระบบประสาท หากเกิดภาวะขาดแคลน
อาจส่ งผลต่อการทํางานของระบบประสาท เช่น หงุดหงิด หรื ออ่อนเพลียมากกว่าปกติได้
6. ทําให้ภาวะของร่ า งกายโดยรวมอยู่ใ นลัก ษณะปกติ ส่ ง ผลให้มีอายุยืนยาวและชะลอ
ความเสื่ อมโทรมของเซลล์ได้ รวมทั้งมีผลช่วยให้สมรรถภาพของร่ างกายทํางานดีข้ ึน
7. ช่ ว ยสร้ า งภู มิ ต้า นทานโรคแก่ ร่ า งกาย ทํา ให้ ร่ า งกายมี ค วามสมบู ร ณ์ แ ละแข็ ง แรง
ปราศจากการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างไ
การส่ งเสริมภาวะโภชนาการในครัวเรือนและชุ มชน
1. อาหารหลัก 5 หมู่ สาหรับคนไทย
โดยทัว่ ไปมักมีการใช้คาํ ว่า “อาหาร” สับสนกับคําว่า “สารอาหาร” ซึ่ งถ้าพิจารณาจาก
ความหมายของคําแล้ว อาหาร เป็ นสิ่ งที่เรามองเห็นหรื อสามารถจับต้องได้ เช่น ข้าว เนื้ อสัตว์ ผัก
และผลไม้ เป็ นต้น และสําหรับคนไทยอาหารจะถูกแบ่งออกเป็ น 5 หมู่ตามที่จะได้กล่าวถึ งต่อไป
แต่คาํ ว่า สารอาหาร จะหมายถึ งสารเคมีที่แฝงอยู่ในอาหารและเราไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
สารอาหารถูกแบ่งออกเป็ น 6 ชนิ ด คือ คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลื อแร่ ไวตามิ น และนํ้า
ดังนั้นอาหาร 1 ชนิ ด อาจจะมีสารอาหารหลายชนิ ดได้แต่อาจมีปริ มาณแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่ น
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เนื้ อหมูเป็ นอาหาร 1 อย่าง แต่ประกอบด้วยสารอาหารหลายอย่าง คือ มีโปรตีนมากที่สุด และยังมี
ไขมันปะปนอยูด่ ว้ ยรวมทั้งไวตามินและเกลือแร่ หลายชนิด เป็ นต้น
ลักษณะอาหารของคนแต่ละเชื้ อชาติย่อมแตกต่างกันไปตามลักษณะวัฒนธรรมที่สืบ
ต่อกันมา เช่ น ชาวอเมริ กนั หรื อชาวยุโรปในหลายประเทศชอบกิ นขนมปั ง นมและเนื้ อสัตว์เป็ น
อาหารหลัก เป็ นต้น สําหรับคนไทยนิยมกินข้าวเป็ นอาหารหลักและมีการปรุ งอาหารที่แตกต่างจาก
ประเทศอื่นด้วย จึงได้มีการบัญญัติหลักการอาหาร 5 หมู่สําหรับคนไทยเพื่อเป็ นหลักการพื้นฐาน
ในการกินให้ได้สารอาหารชนิดต่าง ไ ครบถ้วน ส่ งผลให้สุขภาพของคนไทยดีข้ ึน
อาหาร 5 หมู่สาหรับคนไทย
อาหารหลัก 5 หมู่ที่เหมาะสมสําหรับคนไทย มีดงั นี้
หมู่ที่ 1 เนื้ อสัตว์ นม ไข่ และถัว่ ต่าง ไ อาหารในหมู่น้ ี มีส่วนประกอบส่ วนใหญ่เป็ น
สารอาหารโปรตีน ซึ่ งจะทําให้ร่างกายเจริ ญเติบโตและซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอของร่ างกาย
หมู่ที่ 2 ข้าว แป้ ง เผือก มัน และนํ้าตาล อาหารหมู่น้ ีคนไทยคุน้ เคยมากที่สุด ที่สําคัญคือ
ข้าว ซึ่ งมีส่วนของสารอาหารประเภทคาร์ โบไฮเดรตเป็ นหลัก อาหารหมู่น้ ี ให้พลังงานและความ
อบอุ่นแก่ร่างกาย
หมู่ที่ 3 พืชและผักต่าง ไ อาหารหมู่น้ ี จะช่วยให้อาหารมีสีสันต่าง ไ น่ากิน มีสารอาหาร
ประเภทไวตามินและแร่ ธาตุทาํ ให้ร่างกายแข็งแรง เป็ นอาหารป้ องกันโรคและช่วยให้อวัยวะต่าง ไ
ทํางานได้ตามปกติ
หมู่ที่ 4 ผลไม้ ซึ่ งนอกจากจะช่ วยให้เกิดความอร่ อยและสดชื่ นในการกินอาหารแล้ว
ยังให้ส ารอาหารประเภทเกลื อแร่ และไวตามิ นเช่ นกัน รวมทั้งยังให้กากใยอาหารที่ ช่วยในการ
ขับถ่ายอีกด้วย
หมู่ที่ 5 ไขมันจากสัตว์และพืช เป็ นกลุ่มอาหารที่ให้สารอาหารประเภทไขมันซึ่ งให้
พลังงานสู งมาก
โภชนบัญญัติสาหรับคนไทย
ในสมัยก่ อนการให้ความรู ้ แก่ ประชาชนทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กไ ในวัยเรี ยน คือ
การเน้นให้ทุกคนกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพื่อจะได้มีภาวะโภชนาการที่ดีและได้รับสารอาหารชนิด
ต่างไ ครบถ้วน แต่ในปั จจุบนั วัฒนธรรมการกินของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป มีขอ้ ปฏิบตั ิปลีกย่อย
หลายไ อย่ า งที่ รั บ มาจากวัฒ นธรรมทางตะวัน ตกที่ ส่ ง ผลต่ อ สุ ข ภาพของคนไทย กระทรวง
สาธารณสุ ขและมหาวิทยาลัยมหิ ดลจึงร่ วมกับหน่ วยงานอื่น ไ ได้ร่วมกันจัดทําข้อปฏิ บตั ิการกิ น
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อาหารเพื่อสุ ขภาพที่ดีของคนไทยหรื อโภชนบัญญัติสําหรับคนไทย 9 ข้อ (ประไพศรี ศิริจกั รวาล,
2542) ดังนี้
1. กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมัน่ ดูแลนํ้าหนักตัวการกินอาหาร
หลากหลายชนิดทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารต่างไ ในปริ มาณที่เพียงพอและครบถ้วน กับความ
ต้องการ หลี กเลี่ ยงการสะสมพิษภัยจากการปนเปื้ อนในอาหารชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งที่กินเป็ นประจํา
นอกจากนี้ การกินอาหารซํ้าซากชนิดใดชนิดหนึ่งเป็ นประจําจะทําให้ได้รับสารอาหารบางอย่างมาก
เกินไป และบางอย่างน้อยเกินไป
การหมัน่ ดูแลนํ้าหนักตัว เป็ นเครื่ องบ่งชี้ สําคัญที่ จะบอกว่ามีการกิ นอาหารถูกต้อง
เพียงพอหรื อไม่ ถ้ามีน้ าํ หนักตํ่ากว่าปกติหรื อผอมไปจะทําให้ร่างกายอ่อนแอ เจ็บป่ วยง่าย หากมี
นํ้าหนักมากกว่าปกติก็จะเสี่ ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังต่าง ไ
2. กินข้าวเป็ นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้ งเป็ นบางมื้อ ข้าวเป็ นอาหารหลัก
ของคนไทย เป็ นแหล่ ง อาหารสํ า คัญ ที่ ใ ห้ พ ลัง งานแก่ ร่ า งกาย สารอาหารที่ พ บมากในข้า ว คื อ
คาร์ โบไฮเดรต ผลิ ตภัณฑ์จากข้าวและธัญพื ช อื่ นไ ได้แก่ ก๋ วยเตี๋ ย ว ขนมจี น เส้ นหมี่ บะหมี่
วุน้ เส้น ตลอดจนแป้ งต่าง ไ ก็ให้พลังงานเช่ นกัน ข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือถื อว่าเป็ นข้าวที่มี
ประโยชน์มากเพราะมีปริ มาณใยอาหาร แร่ ธาตุและไวตามินสู งกว่าข้าวที่ขดั สี จนขาว หากร่ างกาย
ได้รั บ อาหารประเภทแป้ งมากเกิ น ความต้อ งการจะถู ก เปลี่ ย นเป็ นไขมัน เก็ บ ไว้ต ามส่ ว นต่ า งไ
ของร่ างกายจนทําให้เกิดโรคอ้วนได้
3. กินพืชผักให้มากและกิ นผลไม้เป็ นประจํา พืชผักและผลไม้เป็ นแหล่งสําคัญของ
วิต ามิ น และแร่ ธ าตุ รวมทั้ง สารอื่ น ไ ที่ จ าํ เป็ นต่ อ ร่ า งกาย เช่ น ใยอาหารช่ ว ยในการขับ ถ่ า ย
นําโคเลสเตอรอลและสารพิษที่ก่อมะเร็ งบางชนิดออกจากร่ างกาย มีสารเบต้าแคโรทีนและไวตามิน
ซี ช่วยป้ องกันอนุมูลอิสระไม่ให้ทาํ ลายเซลล์ ผลไม้บางชนิดควรจํากัดปริ มาณการกินเพราะมีน้ าํ ตาล
สู ง เช่น ทุเรี ยน ละมุด องุ่น ลําไย ขนุน เป็ นต้น
4. กิ นปลา เนื้ อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ ถัว่ เมล็ดแห้งเป็ นประจํา อาหารกลุ่มนี้ เป็ นแหล่ง
โปรตีนที่ดี ช่ วยเสริ มสร้ างร่ างกายให้เจริ ญเติบโต ซ่ อมแซมเนื้ อเยื่อต่างไ ที่เสื่ อมสลายให้อยู่ใน
สภาพปกติ ถ้ากิ นปลาเล็กปลาน้อยจะได้รับแคลเซี ยมซึ่ งทําให้กระดูกและฟั นแข็งแรง นอกจากนี้
ปลาทะเลยังมี แร่ ธาตุ ไอโอดี นช่ วยป้ องกันโรคเอ๋ อด้วย การกิ นเนื้ อสัตว์ไม่ติดมันจะช่ วยลดการ
สะสมไขมันในร่ างกายและเลื อด ส่ วนไข่เป็ นอาหารที่มีโปรตีนสู ง มีแร่ ธาตุและวิตามินที่ จาํ เป็ น
และเป็ นประโยชน์ต่อร่ างกายมากมายหลายชนิด ไข่ 1 ฟองให้โปรตีน 6 กรัม แต่เนื่ องจากไข่แดง
มีโคเลสเตอรอลสู ง เด็กจึงควรกินไข่วนั ละฟอง ส่ วนผูใ้ หญ่กินได้สัปดาห์ละ 2-3 ฟอง ถัว่ เมล็ด
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แห้งและผลิตภัณฑ์จากถัว่ เป็ นแหล่งโปรตีนแหล่งหนึ่ งที่หาซื้ อได้ง่ายและราคาถูก ควรกินสลับกับ
เนื้อสัตว์
5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย นมเป็ นแหล่งแคลเซี ยมและฟอสฟอรัสที่ช่วยให้กระดูก
และฟั นแข็งแรง ทั้งยังเป็ นแหล่งที่ดีของโปรตีนและไวตามิน บี 2 ควรดื่ มนมควบคู่กบั การออก
กําลังกายไปด้วยจะทําให้กระดูกแข็งแรงและชะลอการเสื่ อมสลายของกระดูก ถ้ามีปัญหาการดื่มนม
ที่ทาํ ให้เกิดอาการท้องเดิ นหรื อท้องอืดสามารถปรับเปลี่ ยนได้โดยให้ดื่มนมทีละน้อยไ และค่อยไ
เพิ่มปริ มาณขึ้นหรื อดื่มนมหลังอาหาร สําหรับนมถัว่ เหลืองหรื อนํ้าเต้าหูเ้ หมาะที่จะดื่มเป็ นประจําแต่
มีแร่ ธาตุแคลเซี ยมตํ่ากว่านมวัวมาก
6. กิ นอาหารที่มีไขมันแต่พอควร ไขมันเป็ นสารอาหารที่ให้พลังงาน ให้ความอบอุ่น
แก่ร่างกาย และช่วยในการดูดซึ มวิตามินที่ละลายในไขมัน ในอาหารมีท้ งั ไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว
การได้รับกรดไขมันอิ่มตัวและโคเลสเตอรอลมากเกินไป จะทําให้ระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสู ง
และเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคหัวใจ อาหารที่มีโคเลสเตอรอลสู ง เช่ น ไข่แดง ปลาหมึก หอยนางรม
เป็ นต้น ส่ วนไขมันจากพืชมีปริ มาณไขมันอิ่มตัวน้อยกว่าและไม่มีโคเลสเตอรอล ไขมันให้พลังงาน
เป็ น 2 เท่าของคาร์ โบไฮเดรต ดังนั้นจึงควรกิ นอาหารประเภททอดหรื อผัดที่มีไขมันและกะทิแต่
พอควร
7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสหวานจัดและเค็มจัด อาหารรสหวานจัดและเค็มจัดเป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ แม้วา่ นํ้าตาลให้พลังงานโดยตรงต่อร่ างกาย การกินนํ้าตาลมากเกินไป นอกจาก
เป็ นสาเหตุของโรคอ้วนแล้วยังส่ งเสริ มให้มีการสร้างไขมันประเภทไตรกลีเซอไรด์ซ่ ึ งเป็ นเหตุของ
การเกิดโรคหัวใจ จึงควรหลีกเลี่ยงขนมหวานและเครื่ องดื่มประเภทนํ้าหวาน
ส่ วนรสเค็มในอาหารได้จากการเติมเกลื อแกง นํ้าปลา ซี อิ้ว และอาหารหมักดอง
เช่น ผักดอง ผลไม้ดอง ไข่เค็ม ปลาร้ า ปลาเค็ม นอกจากนั้นยังแฝงมากับอาหารประเภทขนม
ขบเคี้ยว ขนมอบหวาน การกินอาหารเค็มจัดจึงมีโอกาสเสี่ ยงต่อการเกิดโรค ความดันโลหิ ตสู งได้
มาก
8. กินอาหารสะอาดปราศจากสารปนเปื้ อน ควรเลือกซื้ อและกินอาหารผลิตจากแหล่ง
ที่ถูกสุ ขลักษณะ ปรุ งสุ กใหม่ไ มีการปกปิ ดป้ องกันแมลงวัน มีอุปกรณ์หยิบจับหรื อตักแทนการใช้
มือ และบรรจุในภาชนะที่ สะอาด รวมทั้งต้องมี สุขนิ สัยที่ดีในการกิ นอาหาร เช่ น ล้างมือก่อนกิ น
อาหาร และมีการใช้ชอ้ นกลางร่ วมกับการกินหลายคน
9. งดหรื อลดเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การดื่มสุ ราหรื อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็ น
ประจํามี โทษและเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคความดันโลหิ ตสู งและโรคตับแข็ง
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รวมทั้งแผลในกระเพาะอาหาร ลําไส้ นอกจากนี้ การกินกับแกล้มที่มีไขมันและโปรตีนสู งมีโอกาส
เป็ นโรคอ้วน ซึ่งจะมีโรคอื่นไ ตามมามากมาย (กรมอนามัย, 2542)
ความต้ องการพลังงานและสารอาหาร
1. ธงโภชนาการ (Nutritional Flag)
ธงโภชนาการมีลกั ษณะเป็ นธงปลายแหลมหัวกลับ ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยอธิ บายและ
ทําความเข้าใจโภชนบัญญัติ 9 ประการ โดยแสดงกลุ่มอาหารและสัดส่ วนการกิ นอาหารในแต่ละ
กลุ่มมากน้อยตามพื้นที่ของธง โดยฐานใหญ่ดา้ นบน หมายถึง เน้นให้กินมากและปลายธงข้างล่าง
หมายถึง ให้กินน้อย ไ เท่าที่จาํ เป็ น ในรอบ 1 วัน

ภาพที่ 5.1 ธงโภชนาการ
(ที่มา : กรมอนามัย, 2542)
ความหมายในธงโภชนาการมีดงั นี้
1.1 กลุ่มอาหารที่บริ โภคจากมากไปน้อย แสดงด้วยพื้นที่ในภาพ
ชั้นที่ 1 กลุ่มข้าว-แป้ ง กินปริ มาณมากที่สุด ให้สารอาหารหลักคือ คาร์ โบไฮเดรต
เป็ นแหล่งพลังงานหลักและควรเลือกชนิดที่ขดั สี นอ้ ย เช่น ข้าวกล้อง
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ชั้นที่ 2 กลุ่มผักและผลไม้ กินปริ มาณที่รองลงมาเพื่อให้ได้ไวตามิน แร่ ธาตุและ ใย
อาหาร
ชั้นที่ 3 กลุ่มเนื้ อสัตว์ ถัว่ ไข่ และกลุ่มนม กิ นปริ มาณพอเหมาะเพื่อให้ได้โปรตีน
คุณภาพดี รวมทั้งธาตุเหล็กและแคลเซียม
ชั้นที่ 4 กลุ่มนํ้ามัน นํ้าตาล เกลือ กินแต่นอ้ ยเท่าที่จาํ เป็ น
1.2 ปริ มาณที่กิน ธงโภชนาการแบ่งการใช้พลังงานเป็ น 3 ระดับ คือ 1,600 2,000 และ
2,400 กิโลแคลอรี หมายถึง 1,600 กิโลแคลอรี สําหรับเด็กอายุ 6-13 ปี หญิงวัยทํางานอายุ
25-60 ปี และผูส้ ู งอายุ 60 ปี ขึ้นไป
2,000 กิโลแคลอรี สําหรับวัยรุ่ นอายุ 14-25 ปี และวัยทํางาน 25-60 ปี
2,400 กิโลแคลอรี สําหรับหญิง-ชายที่ใช้พลังงานมากไ เช่น เกษตรกร นักกีฬา
ตารางที่ 5.1 ตัวอย่างปริ มาณอาหารที่แนะนําให้รับประทานในแต่ละวัน
กลุ่มอาหาร

หน่ วย

พลังงาน(กิโลแคลอรี )
1,600
2,000
2,400
ข้าว-แป้ ง
ทัพพี
8
10
12
ผัก
ทัพพี
4(6)
5
6
ผลไม้
ส่ วน
3(4)
4
5
เนื้อสัตว์
ช้อนกินข้าว
6
9
12
นม
แก้ว
2(1)
1*
1*
นํ้ามัน นํ้าตาล และเกลือ
ช้อนชา
กินแต่นอ้ ยเท่าทีจาํ เป็ น
หมายเหตุ เลขใน () คือ ปริ มาณที่แนะนําสําหรับผูใ้ หญ่
* ถ้าไม่ดื่มนม ให้กินปลาซาร์ ดีน 1 กระป๋ อง หรื อปลาเล็กปลาน้อย 2 ช้อนกินข้าว
1.3. หน่วยตวงวัด ในระดับครัวเรื อนที่ใช้ในธงโภชนาการ มีหน่วยตวงวัด ดังนี้
1.3.1 ทัพพี ใช้ในการตวงนับปริ มาณอาหารกลุ่มข้าว-แป้ ง และผัก เช่น ข้าวสุ ก
1 ทัพพี ประมาณ 15 กรัม หรื อประมาณ ½ ถ้วยตวง หรื อผัก 1 ทัพพี ประมาณ 80 กรัมหรื อ
ประมาณ ½ ถ้วยตวง
1.3.2 ช้อนกินข้าว ใช้ในการตวงนับปริ มาณอาหารกลุ่มเนื้ อสัตว์ เช่น เนื้ อสุ ก
1 ช้อนกิ นข้าว ประมาณ 15 กรัม หรื อเนื้ อสัตว์ ซึ่ งสามารถเลื อกเปลี่ ยนเป็ นอาหารในกลุ่ม
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เดียวกันได้ คือ เนื้ อสัตว์ 1 ช้อนกินข้าว สามารถเลือกเปลี่ยนเป็ นปลาทู ½ ตัว หรื อไข่ ½ ฟอง
หรื อเต้าหูเ้ หลือง ¼ แผ่น
1.3.3 ส่ วน ใช้กบั การนับปริ มาณผลไม้ คือ ผลไม้ 1 ส่ วน สําหรับผลไม้ที่เป็ นผล
ปริ มาณดังนี้ คือ กล้วยนํ้าว้า 1 ผล กล้วยหอม 1/2 ผล ส้มเขียวหวาน 1 ผลใหญ่ เงาะ 4 ผล
ผลไม้ 1 ส่ วน สําหรับผลไม้ผลใหญ่ที่หั่นเป็ นชิ้ นพอคํา ได้แก่ มะละกอ หรื อสับปะรด หรื อ
แตงโม ประมาณ 6-8 คํา (กรมอนามัย, 2542)
2. สารอาหาร (Nutrient)
สารอาหาร หมายถึ ง สารเคมีที่มีอยู่ในอาหารที่ร่างกายสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ
2.1 แบ่งตามคุณสมบัติทางเคมี มี 6 ชนิด คือ
2.1.1 คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)
2.1.2 โปรตีน (Protein)
2.1.3 ไขมัน (Lipid)
2.1.4 เกลือแร่ (Mineral)
2.1.5 ไวตามิน (Vitamin)
2.1.6 นํ้า (Water)
2.2 แบ่งตามหน้าที่ของสารอาหาร มี 3 ชนิด คือ
2.2.1 สารอาหารที่ ใ ห้ พ ลัง งาน (Energy Production) ได้แ ก่ สารอาหาร
คาร์ โบไฮเดรตและไขมันเป็ นส่ วนสําคัญ มีมากในอาหารประเภทแป้ ง ข้าว และนํ้าตาล นํ้ามันต่าง
ไ ถ้าร่ างกายได้รับพลังงานจากอาหารกลุ่มคาร์ โบไฮเดรตและไขมันไม่เพียงพอโปรตีนก็จะถูกเผา
ผลาญในร่ างกายให้ได้พลังงานเช่นกัน
2.2.2 สารอาหารที่นาํ ไปใช้สร้างเป็ นส่ วนประกอบของร่ างกาย (Body building)
ได้แก่ สารอาหารโปรตีนซึ่ งมีมากในอาหารประเภทเนื้ อสัตว์ นม ไข่ ถัว่ ต่าง ไ
2.2.3 สารอาหารที่ใช้ควบคุมกระบวนการต่าง ไ ภายในร่ างกาย (Regulation procession) ได้แก่ เกลือแร่ ต่าง ไ ไวตามินและนํ้า ซึ่ งมีมากในผักและผลไม้
คาร์ โบไฮเดรต (Carbohydrate)
คาร์ โบไฮเดรตเป็ นสารอาหารที่หลักชนิ ดหนึ่ งที่ทาํ ให้เกิดสมดุลของอาหาร (Balance diet)
เป็ นส่ ว นประกอบหลัก ในอาหารของคนทุ ก เชื้ อชาติ และทุ ก วัย เป็ นแหล่ ง พลัง งานที่ สําคัญใน
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ชี วิตประจําวัน ให้พลังงานแก่ร่างกาย 4 กิ โลแคลอรี ต่อกรัม พบมากในอาหารหมู่ ข้าว แป้ ง
นํ้าตาล เผือก มัน อาหารต่างไ ที่มีคาร์ โบไฮเดรตเมื่อเข้าสู่ ร่างกายจะเปลี่ยนไปอยูใ่ นรู ปของกลูโคส
และเก็บสะสมในรู ปของไกลโคเจน (Glycogen) เมื่อร่ างกายต้องใช้พลังงาน เช่น การออกกําลังกาย
กล้า มเนื้ อจะใช้ก ลู โคสที่ อยู่ใ นกระแสเลื อด และจากไกลโคเจนที่ ส ะสมอยู่ที่ ตบั และกล้า มเนื้ อ
กลูโคสและไกลโคเจนจะเปลี่ยนกลับซึ่ งกันและกันได้ ถ้าร่ างกายมีกลูโคสเพียงพอแล้วก็จะเปลี่ยน
กลูโคสเป็ นไกลโคเจน แต่ถา้ ขาด จะเปลี่ยนไกลโคเจนเป็ นกลูโคส
1. ประเภทของสารอาหารคาร์ โบไฮเดรต
สารอาหารคาร์โบไฮเดรต จําแนกออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ คือ
1.1 นํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว (Monosaccharides) เป็ นหน่ วยโครงสร้ างที่เล็กที่สุดของ
สารอาหารคาร์โบไฮเดรต มี 3 ชนิด คือ
1.1.1 กลูโคส (Glucose) เป็ นนํ้าตาลที่มีอยู่ในอาหารทัว่ ไป พบมากในผักและ
ผลไม้สุก
1.1.2 ฟรุ กโตส (Fructose) เป็ นนํ้าตาลที่มีรสหวานมากกว่านํ้าตาลชนิ ดอื่น พบใน
เกสรดอกไม้ ผลไม้ ผัก นํ้าผึ้ง
1.1.3 กาแลกโตส (Galactose) ไม่เกิ ดอิสระในธรรมชาติ ในร่ างกายเกิดจากการ
ย่อยแลกโตสที่อยูใ่ นนม
1.2 นํ้าตาลโมเลกุลคู่ (Disaccharides) หมายถึ ง นํ้าตาลที่มีโมเลกุลประกอบ ด้วย
นํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวมาเชื่อมต่อกัน 2 โมเลกุล มี 3 ชนิด ได้แก่
1.2.1 ซูโครส (Sucrose) ประกอบด้วยกลูโคสและฟรุ กโตส เป็ นนํ้าตาลที่เป็ นผลึก
ละลายนํ้าได้ดี พบในอ้อย ตาล มะพร้าว หัวบีท
1.2.2 แลกโตส (Lactose) ประกอบด้วยกลูโคสและกาแลกโตสพบในนํ้านมของ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ละลายนํ้าได้ดี มีความหวานน้อยมากเมื่อเทียบกับซูโครส
1.2.3 มอลโตส (Maltose) ประกอบด้วยกลูโคส 2 โมเลกุลมาเชื่ อมต่อกัน ละลาย
นํ้าได้ค่อนข้างดี พบอยูเ่ ป็ นอิสระในธรรมชาติ แต่จะพบกระบวนการย่อยแป้ งหรื อไกล-โคเจน เช่น
ในเมล็ดธัญพืชที่กาํ ลังงอก หรื อ ข้าวบาร์ เลย์ที่นาํ มาผลิตเบียร์
1.3 นํ้าตาลโมเลกุลใหญ่หรื อโพลี แซคคาไรด์ (Polysaccharides) ประกอบด้วย
นํ้าตาลโมเลกุ ล เดี่ ย วมากมายเรี ยงตัว กัน เป็ นทั้ง สายตรงและสายแขนง เช่ น แป้ งซึ่ งเป็ น
ส่ วนประกอบหลักในอาหารประจําวันของมนุ ษย์ ไกลโคเจนจะพบในกล้ามเนื้ อและในตับของ
สัตว์และมนุษย์
อีกตัวอย่างหนึ่ ง คือ เซลลูโลส (Cellulose) ซึ่ งประกอบกลูโคสหลายโมเลกุล
และเป็ นส่ วนประกอบที่สาํ คัญของผนังเซลล์ของพืชแต่มนุษย์ไม่มีเอนไซม์ที่จะย่อยสารนี้ได้
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2. ประโยชน์ ของสารอาหารคาร์ โบไฮเดรต
ปริ มาณคาร์ โบไฮเดรตที่ควรได้รับต่อวัน คือ ประมาณร้ อยละ 50-60 ของพลังงาน
ทั้งหมดใน 1 วัน หน้าที่ของสารอาหารคาร์ โบไฮเดรตโดยสรุ ป มีดงั ต่อไปนี้
2.1 ให้พลังงานความร้อนที่มีราคาถูกที่สุด โดยให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี /กรัม
2.2 ช่วยขบวนการเผาผลาญสารอาหารไขมันให้สมบูรณ์
2.3 คาร์ โบไฮเดรตบางตัวช่วยการทํางานของลําไส้ให้ดีข้ ึน
2.4 เป็ นส่ วนประกอบของสารเคมีสาํ คัญไ ในร่ างกาย เช่น ดีเอ็นเอ อาร์ เอ็นเอ
2.5 ช่วยรักษาสภาพสมดุลของร่ างกายให้คงที่เสมอ
โปรตีน (Protein)
โปรตีนเป็ นสารอาหารหลักอีกประการหนึ่ งที่ร่างกายจําเป็ นต้องได้รับในปริ มาณที่มากพอ
สําหรับการเจริ ญเติบโตและการซ่ อมแซมส่ วนที่สึกหรอ อาหารที่ให้โปรตีนส่ วนใหญ่มาจากสัตว์
และผลิตผลจากสัตว์ ส่ วนอาหารที่มาจากพืชส่ วนใหญ่มกั จะมีปริ มาณโปรตีนตํ่า ยกเว้นพืชตระกูล
ถัว่ ที่มีโปรตีนค่อนข้างสู ง
1. ประเภทของโปรตีน
แบ่งตามลักษณะของกรดอะมิโน (Amino acid) ซึ่งเป็ นหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีน
กรดอะมิโนซึ่ งมีอยูป่ ระมาณ 20 ชนิด แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1.1 กลุ่มที่จาํ เป็ นต่อร่ างกาย (Essential amino acids) หมายถึง กลุ่มของกรดอะมิโน
ที่ร่างกายไม่สามารถสร้ างขึ้นได้เอง ต้องได้รับจากอาหารที่กินเข้าไป มี 8 ชนิ ด ได้แก่ ไอโซลิ ว
ซี น (Isoleucine) ลิ วซี น (Leucine) ลัยซี น (Lysine) เมไธโอนี น (Methionine) เฟนิ ลอะลานี น
(Phenylalanine) ธรี โอนีน (Threonine) ทริ ปโตแฟน (Tryptophane) วาลีน (Valine) และในเด็กจะ
เพิ่มอีกหนึ่งชนิด คือ ฮิสติดีน (Histidine) เนื่องจากร่ างกายเด็กยังไม่สามารถสร้างกรดอะมิโนชนิ ดนี้
เองได้
โปรตีนที่ได้จากเนื้ อสัตว์ ประกอบด้วยกรดอะมิโนจําเป็ นทั้ง 8 ชนิ ด ในสัดส่ วนที่
ร่ างกายต้องการ จึงเรี ยกโปรตีนชนิ ดนี้ วา่ โปรตีนสมบูรณ์ ส่ วนโปรตีนที่ได้จากพืชมีกรดอะมิโนที่
จําเป็ นไม่ครบจึงเรี ยกว่า โปรตีนไม่สมบูรณ์
1.2 กลุ่มที่ไม่จาํ เป็ นต่อร่ างกาย (Non-essential amino acids) หมายถึ ง กลุ่มของ
กรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ข้ ึนได้เอง จึงไม่จาํ เป็ นต้องได้จากแหล่งอาหารอื่น
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โดยทัว่ ไปความต้องการโปรตีนในจํานวนที่พอเหมาะของแต่ละคน คือ 1 กรัมต่อ
นํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัม (พิภพ จิรภิญโญ, 2538) หรื อประมาณร้อยละ 10-15 ของพลังงานจาก
อาหารทั้งหมดที่ ได้ต่อวันในผูใ้ หญ่ ส่ วนเด็กควรได้รับประมาณ 1.5 - 2.0 กรัม/นํ้าหนักตัว
1 กิโลกรัม หรื อประมาณร้อยละ 20 ของพลังงานจากอาหารทั้งหมดที่ได้ต่อวัน
2. ประโยชน์ของโปรตีน โปรตีนมีบทบาทสําคัญต่อร่ างกาย 5 ประการ คือ
2.1 เป็ นสารอาหารที่จาํ เป็ นต่อการเจริ ญเติบโตและซ่อมแซมส่ วนที่สึกหรอของ
ร่ างกาย
2.2 รักษาสมดุลของปริ มาณนํ้าในร่ างกาย ช่วยให้น้ าํ อยูบ่ ริ เวณที่เหมาะสมในปริ มาณ
พอดี หากร่ างกายขาดโปรตีนก็อาจเกิดอาการบวมในบริ เวณต่าง ไ ของร่ างกายได้
2.3 ส่ วนหนึ่ งนําไปสร้ างเป็ นฮอร์ โมน เอนไซม์ สารภูมิคุม้ กัน และโปรตีนที่ทาํ
หน้าที่ต่าง ไ และมีส่วนทําให้เกิดปฏิกิริยาต่าง ไ ในร่ างกาย
2.4 ช่ วยในการรั กษาสมดุ ล ของความเป็ นกรด-ด่ าง หรื อ ค่า พีเอช (pH) ของ
ร่ างกายให้คงที่ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญอย่างยิง่ ต่อการทํางานทุกส่ วนของร่ างกาย
2.5 ให้พลังงาน 4 กิ โลแคลอรี ต่อกรั ม อย่างไรก็ตามถ้าร่ างกายได้พลังงานจาก
คาร์ โบไฮเดรตและไขมันเพียงพอ ร่ างกายก็จะสงวนโปรตีนไว้ใช้ในหน้าที่อื่น ไ
ไขมัน (Lipid)
สารอาหารไขมันเป็ นสารอาหารที่ให้พลังงานสู งที่สุด คือ ประมาณ 9 กิโลแคลอรี ต่อกรัม
สารอาหารไขมันเป็ นส่ วนประกอบของอวัยวะของร่ างกาย โดยเฉพาะเนื้ อประสาทและสมอง
ร่ างกายเก็บสารนี้ สะสมไว้เพื่อเป็ นเสบี ย ง โดยเก็บ ไว้ใ ต้ผิวหนังซึ่ งทํา หน้า ที่ ให้ความอบอุ่นแก่
ร่ างกายและยังทําหน้าที่ลาํ เลียงไวตามิน เอ ดี อี เค ที่ละลายในไขมันด้วย ร่ างกายต้องการไขมันร้อย
ละ 25 – 30 ของพลังงานทั้งหมดต่อวัน ในปั จจุบนั มีคนสนใจศึกษาความรู ้เกี่ ยวกับไขมันมากขึ้น
เนื่ องจากการสะสมของไขมันบางชนิ ดในร่ า งกายมี ส่ วนทํา ให้อตั ราการตายสู ง ขึ้ น ในภาวะที่
ร่ างกายมีไขมันเกิ นต้องการก็จะไปสะสมอยู่ตามใต้ผิวหนังที่บริ เวณหน้าท้องและส่ วนต่างไ ของ
ร่ างกายรวมทั้งผนังหลอดเลือดซึ่ งทําให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมา
โมเลกุลของไขมันประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ กรดไขมัน (Fatty acids) และกลีเซอรอล
(Glycerol) เมื่อสารอาหารไขมันเข้าสู่ ร่างกายแล้วต้องถูกสลายหรื อย่อยเป็ นกรดไขมันและกลีเซ
อรอลเสี ยก่อน ร่ างกายจึงจะนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป แหล่งกําเนิ ดของสารอาหารไขมันที่มีอยูใ่ น
ธรรมชาติ มี 2 แหล่ง คือ ไขมันจากสัตว์ เช่น นํ้ามันหมู เนยเหลว ไข่ ครี ม นํ้ามันจากปลา ฯลฯ
และไขมันจากพืช เช่น นํ้ามันมะพร้าว นํ้ามันถัว่ งา รําข้าว ข้าวโพด ฯลฯ
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ไขมันมีหน้าที่สําคัญในร่ างกาย 3 ประการ คือ ให้พลังงานแก่ร่างกาย เป็ นโครงสร้างของ
ส่ วนต่าง ไ ของร่ างกาย และมีหน้าที่เฉพาะของไขมันหรื อกรดไขมันแต่ละชนิด
1. ประเภทของไขมัน
1.1 แบ่งตามลักษณะของกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid) ที่เป็ นส่ วนประกอบ
พื้นฐานของไขมัน แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1.1.1 กรดไขมันชนิ ดอิ่มตัว (Saturated Fatty Acids) คือ กรดไขมันที่ไม่
สามารถรวมกับสารอื่น ไ ได้ มีคุณสมบัติแข็งตัวง่าย ไม่เหม็นหื น ถ้ากินมาก ไ จะเก็บสะสมไว้ใน
ร่ างกายทําให้อว้ นขึ้นหรื ออาจจะเกิ ดภาวะเส้ นเลื อดแข็งตัว (Atherosclerosis) เนื่ องจากมีไขมัน
จํานวนมากไปจับที่ผนังหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดแข็งขึ้นและแคบลง กรดไขมันชนิ ดนี้ มีมากใน
นํ้ามันจากสัตว์ทุกชนิด และนํ้ามันมะพร้าว
1.1.2 กรดไขมันชนิ ดไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fatty Acids) คือ กรดไขมันที่
สามารถรวมตัวกับสารอื่น ไ ได้ มีคุณสมบัติแข็งตัวยาก ย่อยง่าย มีจุดหลอมเหลวตํ่าทําให้ไม่จบั ตัว
กันเป็ นก้อนจึงไม่เกาะผนังหลอดเลือดและไม่ทาํ ให้หลอดเลื อดอุดตัน กรดไขมันชนิ ดนี้ มีอยูใ่ น
นํ้ามันพืชชนิดต่าง ไ ยกเว้น นํ้ามันมะพร้าว
ไขมันและนํ้า มันต่ า งไ ล้วนมี ก รดไขมันหลายชนิ ด ผสมกันอยู่ โดยทัว่ ไปแล้ว
ไขมันสัตว์และไขมันจากเนยมีกรดไขมันชนิดอิ่มตัวมากกว่า ส่ วนไขมันที่เป็ นนํ้ามัน เช่น นํ้ามันพืช
และนํ้ามันปลาจะมีกรดไขมันชนิ ดไม่อิ่มตัวมากกว่า ไขมันอิ่มตัวจะทําให้ระดับโคเลสเตอรอลใน
เลื อดเพิ่มขึ้นซึ่ งอาจมีผลต่อหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิ ต โดยเฉพาะไขมันที่เรี ยกว่า แอลดีแอล
(Low density llipoprotein, LDL) ซึ่ งเป็ นชนิ ดที่มีอนั ตรายต่อสุ ขภาพ ส่ วนไขมันไม่อิ่มตัวจะช่วยลด
โคเลสเตอรอลได้
นักโภชนาการแนะนําว่า เราควรบริ โภคกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิ งซ้อนจากไขมัน
หรื อนํ้ามันปลาในสัดส่ วนที่มากกว่าจากอาหารประเภทอื่นไ ไขมันหรื อนํ้ามันจากปลาเป็ นแหล่ง
สําคัญของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิ งซ้อน 2 ชนิ ดซึ่ งอยูใ่ นตระกูลโอเมก้า 3 ซึ่ งเชื่ อกันว่ากรดไขมัน
ดังกล่าวสามารถป้ องกันโรคหัวใจและบรรเทาโรคอักเสบบางอย่างได้ เช่น โรคข้ออักเสบรู มาตอยด์
ปลาที่มีน้ าํ มันมาก ได้แก่ ปลาช่ อน ปลาจะระเม็ด ปลาสําลี ปลาดุ ก และปลาที่มาจาก ต่างประเทศ
เช่ น ปลาแฮริ่ ง ปลาแมกเคอเรล ส่ วนอาหารประเภทอื่ นไ ที่ มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิ งซ้อน ได้แก่ ถัว่
เปลือกแข็ง เมล็ดพืช เนื้อไม่ติดมันและผักใบเขียว
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วิตามิน (Vitamin)
วิตามิน หมายถึง สารอาหารที่มีความจําเป็ นสําหรับชีวิตในปริ มาณเพียงเล็กน้อย หากขาด
หรื อเกินจากปกติก็จะทําให้การทํางานตามหน้าที่ต่าง ไ ของร่ างกายผิดปกติได้ หน้าที่ของวิตามิน
คื อ เป็ นส่ วนประกอบของเอนไซม์เป็ นตัวเร่ ง กระบวนการเปลี่ ย นแปลงต่ า งไ ในร่ า งกาย และ
ควบคุมการเผาผลาญอาหารทําให้ร่างกายและอวัยวะต่างไ ใช้สารอาหารอื่น ไ ให้เป็ นไปตามที่ควร
และเป็ นประโยชน์เต็มที่
1. ประเภทของวิตามิน
วิตามินแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1.1 วิตามินที่ละลายในนํ้า ได้แก่ วิตามิน บี 8 ชนิด และวิตามิน ซี วิตามินกลุ่มนี้
ละลายนํ้าได้ ถูกทําลายได้ง่ายจากการละลายนํ้าและความร้ อนและไม่สะสมไว้ในร่ างกาย (ยกเว้น
วิตามิน บี12) เมื่อเพียงพอกับความต้องการของร่ างกาย ส่ วนที่เกิ นก็จะถูกขับออกมากับปั สสาวะ
และไม่มีการแพ้หรื อเป็ นอันตรายต่อร่ างกาย วิตามินกลุ่มนี้ ทาํ หน้าที่เป็ นโคแฟ็ กเตอร์ ที่ช่วยในการ
สร้างดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และพลังงาน
1.2 วิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ วิตามิน เอ ดี อี และเค คุณสมบัติข องวิตามิน
พวกนี้ คือ ไม่ละลายในนํ้า แต่ละลายในนํ้ามัน ลักษณะคงทน ร่ างกายมีการสะสมไว้ที่ตบั มีการ
ขับ ออกทางอุ จจาระน้อย มี ก ารแพ้เมื่ อร่ า งกายได้รับ มากเกิ นความต้องการ ถ้า สะสมไว้ม ากใน
ร่ างกายจะเกิดเป็ นพิษ ถ้าได้รับมากเกิ นไปอาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพได้ กลุ่มนี้ ไม่มีหน้าที่เป็ นโค
เอนไซม์แต่สามารถรวมเป็ นไลโปโปรตีนแล้วผ่านผนังเซลล์และยังมีหน้าที่ช่วยควบคุ มการสร้าง
โปรตีนบางชนิ ด การขาดวิตามิ นกลุ่ มนี้ อาจจะเนื่ องมาจากความบกพร่ องในการดู ดซึ มที่ บริ เวณ
ลําไส้ อันเนื่องมาจากโรคของตับอ่อน โรคตับและถุงนํ้าดีหรื อโรคของลําไส้
2. วิตามินชนิดต่ างๆ
ตารางที่ 5.2 แหล่งอาหารที่ให้วติ ามินและผลที่เกิดจากการขาดวิตามิน
ชื่อวิตามิน แหล่งทีพ่ บ

ผลของการขาดวิตามิน

ไวตามินทีล่ ะลายในไขมัน
A
นํ้ามันตับปลา อาหารจําพวก ไม่เจริ ญเติ บโต เกิ ดโรคเกี่ ย วกับตาอาจบอดได้
ตับ ไข่ นม เนย ผักและผลไม้ที่ ผิวหนังแห้ง เป็ นโรคติดเชื้ อประเภทไข้หวัด ปอด
มีสีเขียวและสี เหลือง
บวม ท้องเสี ยได้ง่าย โรคผิวหนังหลายชนิด
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ชื่อวิตามิน แหล่งทีพ่ บ
E
เมล็ดข้าวต่าง ไ ผักสี เขียว

ผลของการขาดวิตามิน
ในสัตว์ทดลองแท้งลูก เป็ นหมัน ทําให้กล้ามเนื้ อ
ลีบ เกิดโรคโลหิ ตจางบางชนิด
K
ผักสี เขียวและไข่แดง สร้างได้ เลือดออกง่ายและเลือดไม่แข็งตัว
ในร่ า งกายโดยแบคที เ รี ย บาง
ชนิดในลําไส้
ไวตามินทีล่ ะลายในนา้
B1
เนื้ อหมู ยีสต์ ถัว่ ตับ ไข่ ข้าว โรคเหน็บชา เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย
ซ้อมมือ
B2
เนื้อหมู ยีสต์ ถัว่ ตับ ไข่ นม
เป็ นโรคปากนกกระจอก ลิ้นอักเสบ ผิวหนังแห้ง
B3
เนื้อหมู ยีสต์ ถัว่ ตับ ไข่ นม
เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ผิวหนังตกกระ เป็ น
(ไนอาซิน)
แผลบริ เวณที่ถูกแดด ประสาทเสื่ อม
B6
เนื้ อสัตว์ ตับ ผัก ถัว่ ข้าวซ้อม เบื่ออาหาร ผิวหนังเป็ นแผล มีอาการทางประสาท
มือ
อ่อนเพลีย โลหิ ตจาง
B12
ตับไก่ เนื้ อปลา สังเคราะห์ได้ โลหิตจาง ประสาทเสื่ อม
ในลําไส้ เล็กของคน
C
ผลไม้ ผัก เช่น มะขามป้ อม ส้ม โรคลักปิ ดลักเปิ ด เส้นเลือดฝอยแตกง่าย
ฝรั่ง มะเขือเทศ คะน้า
กะหลํ่าปลี เป็ นต้น
ที่มา : องอาจ ศิลาน้อย (2553)
เกลือแร่ (Minerals)
เมื่ออาหารถูกเผาผลาญในร่ างกาย ส่ วนที่เหลืออยูก่ ็คือพวกเกลือแร่ ต่าง ไ ร่ างกายมีเกลือแร่
อยู่ 4 %ของนํ้า หนัก ร่ า งกายทั้ง หมด เกลื อ แร่ ไ ม่ ไ ด้ใ ห้ พ ลัง งานความร้ อ นแก่ ร่ า งกายเหมื อ น
คาร์ โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน แต่เกลือแร่ ทุกชนิ ดมีความจําเป็ นต่อร่ างกายซึ่ งร่ างกายจะขาด
เสี ยมิได้ นอกจากสารอาหารที่ให้พลังงานและไวตามินต่าง ไ แล้ว ร่ างกายยังจําเป็ นต้องได้รับแร่
ธาตุอีกมากมาย เพื่อให้การทํางานของส่ วนต่าง ไ ของร่ างกายเป็ นปกติ
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ตารางที่ 5.3 บทบาทของเกลือแร่ ที่สาํ คัญบางชนิด
เกลือแร่
โซเดียม

แหล่งทีพ่ บ
บทบาท
เกลือแกง อาหารทะเล นม ไข่ ควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อในการยืด
ผักใบเขียว
และหดตัว ควบคุมการทํางานของระบบ
ประสาท ควบคุมสมดุลออสโมซิส
ควบคุมสมดุลกรดเบส
โพแทสเซียม
พบในอาหารทัว่ ไไป เช่ น ค ว บ คุ ม ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง ก ล้ า ม เ นื้ อ
เนื้อสัตว์ ไข่ นม ผักใบเขียว โดยเฉพาะอย่างยิง่ กล้ามเนื้อหัวใจ ควบคุม
การทํา งานของ ระบบประสาทควบคุ ม
สมดุลออสโมซิส ควบคุมสมดุลกรดเบส
แคลเซียม
นมสด ไข่ เนย ผลิ ตภัณฑ์อื่น ช่วยในการสร้างกระดูกและฟัน ช่วยทําให้
ไ หางนม กุง้ ฝอย ปลาไส้ตนั เลือดแข็งตัว
หัวปลาทู ตําลึง คะน้า
ฟอสฟอรัส
พบในอาหารประเภทเดียวกับ ช่วยในการสร้างฟันและกระดูก
ที่พบ ในแคลเซียม
เหล็ก
ในเลือด ตับ เนื้ อสัตว์ ไข่แดง เป็ นส่ วนประกอบสําคัญของสาร
เครื่ องในสัตว์ กระเที ย ม ผัก เฮโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ถ้าขาดจะทํา
โขม กุยช่าย
ให้เป็ นโรคโลหิตจาง
ไอโอดีน
อาหารทะเล เกลื อ เสริ ม ช่ วยให้ร่างกายเจริ ญเติบโต ป้ องกันโรค
ไอโอดีน
คอพอก
ที่มา : องอาจ ศิลาน้อย (2553)
นา้ (Water)
นํ้าเป็ นส่ วนประกอบที่สําคัญของร่ างกาย มีอยู่ประมาณร้ อยละ 50-60 ของนํ้าหนักตัว
ถึงแม้น้ าํ จะไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย
1. ความสําคัญของนํ้า นํ้าเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญของหลายขบวนการ ได้แก่
1.1 เป็ นตัวการที่สาํ คัญมากสําหรับการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของสารอาหารชนิดต่างไ
1.2 เป็ นตัวทําให้เกิดการขนส่ งสารอาหารต่างไในร่ างกาย
1.3 ทําหน้าที่ขบั ถ่ายสิ่ งที่ร่างกายไม่ตอ้ งการออกจากร่ างกายได้
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1.4 นํ้าถูกขับออกจากร่ างกายทางปั สสาวะ อุจจาระ เหงื่อ และการหายใจ
1.5 ทําหน้าที่รักษาอุณหภูมิของร่ างกายให้อยูต่ ามปกติได้อุณหภูมิของอากาศ ภาวะการ
ออกกําลังกาย การมีไข้ การอาเจียน รวมทั้งการเสี ยเลื อด จะส่ งผลให้มีการสู ญเสี ยนํ้าออกจาก
ร่ างกายจําเป็ นต้องมีการชดเชย ถ้าปริ มาณนํ้าที่ร่างกายขับออกมากกว่าปริ มาณของนํ้าที่ร่างกาย
ได้รับจะเกิ ดภาวะขาดนํ้าทําให้กลไกต่างไของร่ างกายไม่สามารถทํางานได้ ระบบหมุ นเวียน
โลหิตจะล้มเหลว ทําให้ถึงแก่ชีวติ ได้
1.6 นํ้ารักษาสมดุลของกรด-ด่าง รวมทั้งความเข้มข้นของนํ้าในร่ างกายให้เหมาะสมกับ
การดํารงชีวติ
2. สมดุลของนํ้าในร่ างกาย เนื่องจากนํ้ามีความสําคัญต่อการมีชีวติ อยูเ่ ป็ นอย่างมาก ร่ างกาย
จึงต้องมี กลไกที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนในการควบคุ มสมดุ ลของนํ้าอยู่เสมอ ตามปกติปริ มาณนํ้าที่
เข้า-ออกร่ างกายแต่ละวัน ดังนี้
2.1 ปริ มาณนํ้าที่ร่างกายขับออก ใน 1 วัน
2.1.1 ปัสสาวะ
ประมาณ 1,400 มิลลิลิตร
2.1.2 ทางปอดและผิวหนัง
ประมาณ 900 มิลลิลิตร
2.1.3 ทางอุจจาระ
ประมาณ 200 มิลลิลิตร
2.2 ปริ มาณนํ้าที่ร่างกายได้รับใน 1 วัน
2.2.1 นํ้าดื่ม
ประมาณ 1,200 มิลลิลิตร
2.2.2 นํ้าในอาหาร
ประมาณ 1,000 มิลลิลิตร
2.2.3 นํ้าจากการเผาผลาญอาหารหรื อปฏิกิริยาเคมีในร่ างกาย ประมาณ
300 มิลลิลิตร (พิภพ จิรภิญโญ, 2538)
ฉลากโภชนาการ (Nutrition Information)
ฉลากโภชนาการ หมายถึง สิ่ งที่ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคทราบถึงข้อมูลรายละเอียดต่างไที่ติดมากับ
ภาชนะบรรจุอาหารเพื่อนําไปใช้พิจารณาในการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อและเลื อกบริ โภคอาหารให้ได้
ปริ มาณที่ เหมาะสมตามความต้องการของร่ างกายหรื อตามคําแนะนะของกระทรวงสาธารณสุ ข
(สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา,2541)
ประโยชน์ ของฉลากโภชนาการ
ฉลากโภชนาการเป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญอย่างยิง่ เพราะจะช่วยให้ผปู ้ ริ โภค
1. เลือกซื้ ออาหารและเลือกบริ โภคให้เหมาะสมกับความต้องการ หรื อภาวะทาโภชนาการ
ของตนได้ เช่น เลือกอาหารที่ระบุวา่ มีโคเลสเตอรอลตํ่า หรื อ มีโซเดียมตํ่า
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2. เปรี ยบเทียบเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกัน โดยเลือกที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ดีกว่าได้
3. ในอนาคต เมื่อผูบ้ ริ โภคสนใจ ต้องการข้อมูลโภชนาการของอาหาร ผูผ้ ลิตก็จะแข่งขัน
กันผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสู งกว่า แทนการแข่งขันกันในเรื่ องหี บห่อ สี หรื อสิ่ งจูงใจ
ภายนอกอื่นไ
การแสดงฉลากโภชนาการ
การแสดงข้อมูลโภชนาการบนฉลาก แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน (สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา,2541) ดังนี้
1. ข้อมูลที่บงั คับ คือข้อมูลสารอาหารที่มีความสําคัญหลักสําหรับคนไทย ได้แก่
1.1 ปริ มาณพลังงานทั้งหมด และปริ มาณพลังงานที่ได้จากไขมัน
1.2 คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน ซึ่งเป็ นสารอาหารที่ให้พลังงาน
1.3 วิตามิน เกลื อแร่ โดยเฉพาะที่สําคัญสําหรับภาวะโภชนาการของคนไทยปั จจุบนั
คือ วิตามินเอ วิตามินบี1 วิตามินบี2 แคลเซียม เหล็ก
1.4 สารอาหารที่ตอ้ งระวังไม่ให้กินมากเกิ นไป ได้แก่ โคเลสเตอรอล โซเดี ยม ไขมัน
อิ่มตัวและนํ้าตาล
1.5 สารอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบทางเดิ นอาหาร ได้แก่ ใยอาหาร นอกจากนั้น
ยังบังคับเพิ่มเติมในกรณี ต่อไปนี้ดว้ ยคือ
1.6 สารอาหารที่มีการเติมลงในอาหาร (Fortification/Nutrification)
1.7 สารอาหารที่มีการกล่าวอ้าง เช่น หากระบุวา่ “มีไอโอดีน” ไอโอดีนก็จะกลายเป็ น
สารอาหารที่บงั คับให้แสดงในกรอบข้อมูลโภชนาการด้วย
2. ข้อมูลที่ไม่บงั คับ เช่น วิตามินเกลือแร่ อื่นไ ก็สามารถใส่ ในฉลากได้ แต่ตอ้ งระบุต่อท้าย
จาก เหล็ก และเรี ยงจากมากไปหาน้อย
รู ปแบบมาตรฐานขอฉลากโภชนาการมี 2 รู ปแบบ คือ
1. ฉลากโภชนาการแบบเต็ม แสดงชนิดและปริ มาณสารอาหารที่สาํ คัญที่ควรทราบ 15
รายการ
2. ฉลากโภชนาการแบบย่อ ใช้ในกรณี มีสารอาหาร 8 รายการ จากที่ 15 รายการนัน่ มีนอ้ ย
มากจนถือว่าเป็ นศูนย์ จึงไม่มีความจําเป็ นต้องแสดงให้เต็มรู ปแบ
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ตารางที่ 5.4 สารอาหารที่บงั คับ
สารอาหารบังคับ
ในกรอบข้อมูลโภชนาการแบบเต็ม มี 15 ตัว
พลังงานทั้งหมด พลังงานจากไขมัน
ไขมันทั้งหมด
ไขมันอิ่มตัว
โคเลสเตอรอล
โปรตีน
คาร์ โบไฮเดรตทั้งหมด
ใยอาหาร
นํ้าตาล
โซเดียม
วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 แคลเซียม เหล็ก
(ที่มา : หัทยา กองจันทึก ,2543)

สารอาหารบังคับ
ในกรอบข้อมูลโภชนาการแบบย่อ มี 6 ตัว
พลังงานทั้งหมด
ไขมันทั้งหมด

โปรตีน
คาร์ โบไฮเดรตทั้งหมด
นํ้าตาล
โซเดียม

ภาพที่ 5.2 ฉลากโภชนาการแบบเต็ม
(ที่มา: ดัดแปลงมาจาก http://www.centrallabthai.com/web/th/main/content.)
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ข้ อมูลโภชนาการ
หนึง่ หน่วยบริ โภค (…………….)
จานวนหน่วยบริ โภคต่อ ............................
คุณค่ าทางโภชนาการต่ อหนึ่งหน่ วยบริโภค
พลังงานทังหมด.................กิ
้
โลแคลอรี
ร้ อยละของปริ มาณที่แนะนาต่อตัว
..........................%

ไขมันทัง้ หมด................ก
โปรตีน .......................ก
คาร์ โบไฮเดตรทัง้ หมด..................ก
น ้าตาล.......................ก
โซเดียม.......................มก

* ร้ อยละของปริ มาณสารอาหารที่แนะนาให้ บริ โภคต่อวันสาหรับคนไทยตังแต่
้ อายุ 6 ปี
ขึ ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้ องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

ภาพที่ 5.3 ฉลากโภชนาการแบบย่อ
(ที่มา : ดัดแปลงมาจาก http://www.centrallabthai.com/web/th/main/content.)
การอ่านฉลากโภชนาการ
1. หนึ่ งหน่วยบริ โภค หมายถึง ปริ มาณการกินหรื อดื่มต่อครั้ง เช่ น “หนึ่ งหน่วยบริ โภค: 1
กล่อง (220 มิลลิลิตร)” หมายถึ งบริ โภคครั้งละ 1 กล่อง หรื อ 220 มิ ลลิ ลิตร แต่ถา้ เขี ยนว่า “หนึ่ ง
หน่วยบริ โภค : 5 ลูก (120 กรัม)” หมายความว่า บริ โภคครั้งละ 5 ลูก
2. จํานวนหน่วยบริ โภคต่อภาชนะบรรจุ หมายถึง ห่อนี้ ขวดนี้ หรื อกล่องนี้ บริ โภคได้กี่ครั้ง
เช่ น ถ้าเขียนว่า “จํานวนหน่ วยบริ โภคต่อกล่อง: 1” หมายความว่า สามารถบริ โภคให้หมดกล่อง
ภายใน 1 ครั้ง แต่ถา้ เขียนว่า “จํานวนหน่วยบริ โภคต่อกล่อง : 5” หมายความว่า 1 กล่องสามารถ
บริ โภคได้ 5 ครั้ง
3. คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่ งหน่วยบริ โภค หมายถึง พลังงานและสารอาหารที่ร่างกาย
จะได้รั บเมื่ อ บริ โ ภคตามปริ ม าณที่ ระบุ ต่ อครั้ ง กล่ า วคื อ จะได้ส ารอาหารอะไรบ้า งในปริ ม าณ
นํ้าหนักจริ งเท่าใดและปริ มาณที่ได้น้ ีคิดเป็ นร้อยละเท่าไรของปริ มาณที่ควรได้รับต่อวัน
4. ร้อยละของปริ มาณที่แนะนําต่อวัน หมายถึง สารอาหารที่ได้รับจากการบริ โภคแต่ละครั้ง
นั้นคิดเป็ นสัดส่ วนเท่าใดของปริ มาณสารอาหารที่แนะนําให้บริ โภคต่อวัน (Thai RDI) เช่น การ
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บริ โภคหนึ่ งครั้ งได้รับคาร์ โบไฮเดรต 8 กรัม ซึ่ งคิดเป็ นร้ อยละ 3 ของปริ มาณที่แนะนําโดย Thai
RDI ดังนั้นควรบริ โภคคาร์ โบไฮเดรตจากอาหารอื่นไ อีกประมาณ 97%
5. Thai Recommended Daily Intakes หรื อ Thai RDI หมายถึง ปริ มาณสารอาหารที่แนะนํา
ให้บริ โภคต่อวัน สําหรับคนไทยอายุ 6 ปี ขึ้นไป โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโล
แคลอรี ตัวอย่างเช่น วันหนึ่ งไ ควรได้รับคาร์ โบไฮเดรตประมาณ 300 กรัม ไขมันน้อยกว่า 65 กรัม
เป็ นต้น
ฉลากโภชนาการ มีขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ทาํ ให้สามารถเลือกบริ โภคอาหารสําเร็ จรู ป หรื อ
กึ่งสําเร็ จรู ปที่มีปริ มาณคุณค่าสารอาหารตรงตามความต้องการของร่ างกายได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น
ผูบ้ ริ โ ภคจึ ง ไม่ ค วรละเลยหรื อ มองข้า มฉลากโภชนาการ การอ่ า นข้อ มู ล โภชนาการบนฉลาก
ผลิตภัณฑ์อาหารก่อนตัดสิ นใจเลือกซื้ อ จะทําให้ซ้ื อผลิตภัณฑ์อาหารตามที่ตอ้ งการได้
การประเมินภาวะโภชนาการ
การประเมินภาวะโภชนาการ หมายถึง การประเมินภาวะสมดุ ลของสารอาหารในร่ างกาย
โดยการใช้เครื่ องมือตรวจหรื อวัดส่ วนต่างไ ของร่ างกาย การตรวจทางห้องปฏิ บตั ิการ เช่ น ตรวจ
เลือด รวมถึงการประเมินทางอ้อม เช่น การสํารวจแหล่งอาหารของบุคคลที่ตอ้ งการประเมิน เป็ นต้น
ทั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์คือเพื่อให้ได้ทราบว่า บุ คคลนั้นอยู่ในภาวะขาดสารอาหาร (ทุพโภชนาการ)
หรื อภาวะมีสารอาหารบางอย่างเกิ นหรื อกําลังอยู่ในลักษณะที่พอดี และเนื่ องจากในสภาพปั จจุบนั
พบว่าภาวะอ้วน เป็ นภาวะที่พบมากขึ้นเรื่ อยไ ในประชากรไทยแทบทุกกลุ่ม ในที่น้ ีจึงขอมุ่งเน้นการ
ประเมินภาวะอ้วนเป็ นหลัก
1. ภาวะอ้วน (Obesity)
ภาวะอ้วน คือ ภาวะที่มีไขมันสะสมในส่ วนต่างไของร่ างกายมากกว่าปกติ เช่น ใต้
ผิวหนังบริ เวณพุงหรื อในช่องท้อง เป็ นต้น ความอ้วนส่ งผลชัดเจนต่อทั้งสุ ขภาพกายและสุ ขภาพใจ
และนํามาด้วยโรคเรื้ อรังต่างไ เช่น ข้อเข่าเสื่ อม ความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน ไขมันในเลือดสู งและ
โรคซึมเศร้า เป็ นต้น
อย่างไรก็ตามก่อนที่บุคคลจะลดความอ้วนโดยวิธีการใดนั้น สิ่ งแรกสุ ดที่ควรคํานึ ง คือ
การตัดสิ นว่าอ้วนหรื อไม่ อ้วนขนาดไหน และเกิดปั ญหากับสุ ขภาพหรื อยัง เพราะบางคนจะมอง
ตนเองอ้วนเกินไปตลอดเวลาหรื อกลัวอ้วนเป็ นอย่างมากจนไม่กล้ากินอะไรและในที่สุดก็เกิดปั ญหา
ต่อสุ ขภาพ ในทางตรงกันข้าม บางคนไม่สนใจหุ่ นหรื อรู ปร่ างของตนเอง ปล่ อยปละละเลยจน
นํ้าหนักมากเกินขนาดและส่ งผลต่อสุ ขภาพเช่นกัน
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1.1 การประเมินภาวะอ้วน การมองดูจากรู ปร่ างและสัดส่ วนภายนอกเป็ นการ
ประเมินอย่างง่ายและไม่ค่อยผิดพลาดแต่ก็ยงั ขึ้นอยูก่ บั ทัศนคติของผูป้ ระเมินเป็ นหลัก ดังนั้นจึงควร
มีการวัดที่ เป็ นมาตรฐานและเป็ นที่ยอมรั บ เกณฑ์ที่นิยมใช้เพื่อกําหนดว่าเป็ นโรคอ้วนหรื อไม่ มี
ดังนี้
1.1.1 สู ตรความสู งลบด้วยค่าคงที่ เป็ นสู ตรที่คาํ นวณได้ง่าย จึ งมี ผนู ้ ิ ยมใช้
ค่อนข้างมาก สู ตรนี้ (ศูนย์มะเร็ งลพบุรี, มปป) คือ
นํ้าหนักที่ควรเป็ น = [ความสู ง(เซนติเมตร)–100]–10% [ความสู ง(เซนติเมตร)–100]5
เช่น ชายคนหนึ่งสู ง 170 เซนติเมตร จะคํานวณ ดังนี้
นํ้าหนักที่ควรเป็ น = [(170–100)–10 % (170–100)] 5
= [70 – 10 X 70]  5
100
= [70 – 7]  5
= 63  5
นํ้าหนักที่ควรเป็ นของชายคนนี้ ควรอยูใ่ นช่วง 58 – 68 กิโลกรัม
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ นํ้าหนักที่พอดีกบั บุคคลนั้น แต่ปรากฏว่าสู ตรนี้ ใช้ได้กบั คนที่มี
โครงร่ างปานกลางเท่านั้น ถ้าเป็ นคนโครงร่ างเล็ก หากใช้สูตรนี้ นํ้าหนักที่คาํ นวณพอดี ดงั กล่าว
กลับจะมองเห็นเป็ นคนท้วมและในทางตรงกันข้าม ถ้าเป็ นคนโครงสร้างใหญ่ ผลลัพธ์ของนํ้าหนัก
ที่ได้กลับจะดูเป็ นรู ปร่ างผอมไป
1.1.2 การประเมินภาวะอ้วนโดยใช้ดชั นีมวลกาย (Body mass index - BMI) เป็ น
วิธีหนึ่ งของการประเมินปริ มาณไขมันในร่ างกายที่นิยมใช้กนั ทัว่ ไปเพื่อประเมินภาวะอ้วนผอมใน
บุคคลอายุต้ งั 20 ปี ขึ้นไป สู ตรที่ใช้คือ
ดัชนีมวลกาย (BMI) = นํ้าหนักตัว (กิโลกรัม)
สู ง (เมตร)2
หน่วยของดัชนีมวลกาย คือ กิโลกรัม/เมตร2
ยกตัวอย่าง เช่น หญิงคนหนึ่ ง มีน้ าํ หนัก 52 กิโลกรัม ส่ วนสู ง 165 เซนติเมตร
จะคํานวณค่าดัชนีมวลกาย ดังนี้
ดัชนีมวลกาย = 52 กก.
1.65 x 1.65
-141-

= 19.1 กก./ม2
สรุ ป ดัชนีมวลกายของหญิงคนนี้ คือ 19.1 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
สําหรับเกณฑ์ตดั สิ นภาวะอ้วนโดยใช้ดชั นี มวลกายที่เสนอแนะให้ใช้ในคนเอเชี ยนั้น
องค์การอนามัยโลกใช้ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) > 25 กก./ม.2
ตารางที5่ .5 เกณฑ์การประเมินนํ้าหนักตัวโดยใช้ดชั นีมวลกายสําหรับผูใ้ หญ่ชาวเอเชีย (WHO,2000)
ภาวะ
นํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์
ปกติ
นํ้าหนักเกินมาตรฐาน
โรคอ้วนระดับ I
โรคอ้วนระดับ II

ดัชนีมวลกาย(กก./ม.2)
< 18.5
18.5-22.9
23-24.9
25-29.9
> 30

ความเสี่ ยงต่อการเกิดโรค
ตํ่า(แต่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดปั ญหา
สุ ขภาพอื่นไ)
อยูใ่ นระดับปกติ
มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคอ้วน
มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคอ้วนปานกลาง
มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคอ้วนรุ นแรง
(ที่มา : ดัดแปลงจาก http://siamhealth.nt/calculator/bmi.htm, 2548)
ตารางที่ 5.6 โรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น ณ ระดับความอ้วนต่าง ไ
ดัชนีมวลกาย

โรคแทรกซ้ อน

<18.5
ผอมเกินไป
21-22
นํ้าหนักเหมาะสม
>22
เสี่ ยงต่อการเป็ นโรคเบาหวาน 3 เท่า
>23
อัตราการตายจากโรคหัวใจเพิ่มขึ้น
25
อัตราการเกิดโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น 8 เท่า เกิดโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 2 เท่า
30
อัตราการเกิดโรคเบาหวานเพิม่ ขึ้น 40 เท่า
>32
สาเหตุการตายเพิ่มขึ้นเท่าตัว
>40
ไม่สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
(ที่มา : ดัดแปลงจาก http://siamhealth.nt/calculator/bmi.htm, 2548)
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1.1.3 การประเมินภาวะอ้วนโดยวิธีการวัดเส้นรอบเอว (Waist circumferences)
การวัดเส้นรอบเอวจะมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณไขมันที่เกาะอยูใ่ นอวัยวะในช่องท้อง ซึ่ งหากมีมาก
จะพบว่ามีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคมากกว่าไขมันที่อยูต่ ามแขนขา ดังนั้น หากผูใ้ ดมีดชั นี มวลกาย
ค่อนข้างมากแต่เส้นรอบเอวไม่เกิ นปกติมากเกิ นไป จะมีความเสี่ ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลื อด
เบาหวานหรื อไขมันในเลือดสู งน้อยลง (ตารางที่ 1.3) ในทางตรงกันข้าม บุคคลที่อว้ นในลักษณะ
อ้วนตรงกลางหรื อลงพุงมากไ ก็จะมีความเสี่ ยงต่อโรคต่างไ สู ง สําหรับคนทางยุโรป ค่ารอบเอวที่
มีความเสี่ ยงต่อโรคดังกล่าว คือ เพศชายที่มีเส้นรอบเอวมากกว่า 40 นิ้ ว หรื อ 102 เซนติเมตร
และในเพศหญิงมีเส้นรอบเอวมากกว่า 35 นิ้วหรื อ 88 เซนติเมตร สําหรับคนในประเทศทางเอเชีย
ค่ารอบเอวที่ มีความเสี่ ยงต่ อโรคในชาย คื อ มากกว่า 90 เซนติ เมตร และในหญิ งมากกว่า
80 เซนติเมตร
ผูห้ ญิง

17

18

20

17

21

23.5

22.5

24

32

35

31.5

37

ผูช้ าย

24.5

26.5

ภาพที่ 5.4 รู ปร่ างของคนที่มีค่าดัชนีมวลกายต่างไ
(ที่มา : ดัดแปลงมาจาก Kastenmayer. http://www. Ruth.net/nutrition/module.html, 2005)
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การวัดเส้นรอบเอวที่ถูกต้อง ผูถ้ ูกวัดต้องอยูใ่ นท่ายืน เท้าแยกจากกันประมาณ
25-30 เซนติเมตร วัดบริ เวณกึ่ งกลางระหว่างกระดูกสะโพกส่ วนบนสุ ดและขอบล่างของกระดูก
ซี่ โครง โดยให้เส้นที่วดั ขนานกับพื้น ผูว้ ดั ต้องนัง่ ข้าง ไ และวัดขณะหายใจออกเท่านั้น
1.1.4 วิธีอื่นไ การวัดอาจทําได้ดว้ ยวิธีการง่ายไ ด้วยตนเอง ดังนี้
1) ยืนขึ้นในท่าตรง แล้วเหลื อบตามองลงหัวแม่เท้าตนเอง ถ้ามองเห็นแต่
พุงหรื อหน้าท้องที่ยนื่ ออกมา และไม่สามารถเห็นหัวแม่เท้าของตนเองได้แสดงว่าเป็ นคนอ้วน
2) นอนหงายราบกับพื้น แล้วใช้ไม้บรรทัดวางบนหน้าท้อง ถ้าไม้บรรทัด
ลอยอยูบ่ นหน้าท้อง ไม่แตะกับส่ วนอก แสดงว่าเป็ นคนอ้วน
3) โดยการยืนส่ องกระจกเพื่อสํารวจไขมันบริ เวณหน้าท้อง และส่ วนอื่นไ
ของร่ างกาย ถ้ามีไขมันเกาะอยูม่ ากกว่าปกติก็แสดงว่าเป็ นคนอ้วน
ในสมัยก่อนแพทย์จะรั กษาโรคอ้วนก็ต่อเมื่ อโรคอ้วนนั้นก่อให้เกิ ดโรคแทรกซ้อน เช่ น
โรคหั ว ใจ โรคเบาหวาน โรคข้อ เสื่ อ ม เป็ นต้น แต่ ปั จ จุ บ ัน แพทย์จ ะให้ ค วามสนใจตั้ง แต่
เริ่ มแรก นัน่ คือ เมื่อนํ้าหนักเริ่ มเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ โดยไม่รอจนกระทัง่ เกิดโรคแทรกซ้อน
1.2 สาเหตุของความอ้วน มีหลายประการ เช่น
1.2.1 พันธุ กรรมเป็ นสาเหตุที่สําคัญมากประการหนึ่ง จนบางครั้งพบว่ามีบาง
ครอบครัวทุกคนในครอบครัวอ้วนเหมือนกันหมด ทั้งไ ที่บางคนมีพฤติกรรมการกินและการออก
กําลังกายที่แตกต่างกัน
1.2.2 ปั จจัยทางสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งมีปัจจัยสําคัญอยู่ 2 ประการคือ พฤติกรรมการ
รับประทานอาหารและพฤติกรรมการใช้พลังงาน จากสภาพสังคมและวัฒนธรรมการบริ โภคที่ทาํ
ให้ ร่ า งกายได้ รั บ อาหารมากเกิ น ไป สั ง คมที่ เ ร่ งรี บและการนิ ย มบริ โภคอาหารเลี ย นแบบ
ชาวตะวันตก เช่น อาหารจานด่วน (Fast food) ซึ่ งเต็มไปด้วยสารอาหารไขมันและคาร์ โบไฮเดรต
รวมกับโอกาสในออกกําลังกายลดลงจึงทําให้เกิดภาวะอ้วนมากขึ้น
1.2.3 ผลจากการใช้ยาบางประเภทที่มีผลข้างเคียงทําให้อ้วนได้ เช่น ยาต้าน
การซึ มเศร้าบางตัว เช่น อะมิทริ ปทิลลีน (Amitryptylline) หรื อยารักษาโรคจิตบางชนิ ด เช่น คลอ
โพลมาซี น (Chlorpromazine) ลิเทียม (Lithium) หรื อคอร์ ติโคสเตอรอยด์ (Corti-costeroid) และ
ไซโพลเฮปทาดีน (Cyproheptadine) เป็ นต้น
1.2.4 ภาวะผิดปกติในร่ างกายหรื อโรคบางชนิด เช่น โรคต่อมไธรอยด์ทาํ งาน
น้อยกว่าปกติ (Hypothyroidism) ซึ่ งผูป้ ่ วยจะมีการเผาผลาญอาหารที่ผิดปกติไปทําให้มีการสะสม
ไขมันในบริ เวณใต้ผิวหนังมากขึ้น หรื อกลุ่มอาการคุ ชชิ่ ง (Cushing syndrome) ซึ่ งเกิ ดจาก
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ฮอร์ โ มนจากต่ อ มหมวกไตผิ ด ปกติ ทํา ให้ มี ก ารกระจายตัว และการสะสมไขมัน ในร่ า งกาย
เปลี่ยนแปลงไป เกิดเป็ นลักษณะพุงใหญ่หอ้ ย มีโหนกบริ เวณต้นคอ แต่แขนขาลีบ เป็ นต้น
1.3. หลักการลดความอ้วน
ถึ งแม้จะมีผนู ้ าํ เสนอสู ตรในการลดความอ้วนอย่าง
มากมาย แต่หลักการสําคัญในการลดความอ้วนที่สาํ คัญมีเพียง 2 ประการ คือ
1.3.1 การควบคุมอาหารหรื อการลดพลังงานที่ร่างกายได้รับ หลักการนี้ ใช้ได้ดี
โดยเฉพาะกรณี ที่ความอ้วนนั้นเกิดจากการกินอาหารมากเกินไป แต่ไม่ควรลดอาหารมากเกินไปจน
ทําให้น้ าํ หนักลดเร็ วเกินไป เพราะอาจเกิ ดผลเสี ยต่อร่ างกายได้ การลดอาหารควรลดลงอย่างช้าไ
โดยนํ้าหนักที่ลดในระยะเริ่ มต้นหกเดือนแรกไม่ควรเกินร้อยละ 5-10 ของนํ้าหนักตัว เช่น คนที่
หนัก 100 กิโลกรัม ในหกเดือนแรก ไม่ควรลดตํ่ากว่า 90 กิโลกรัม แล้วรักษานํ้าหนักให้คงที่
ระยะหนึ่งเพื่อให้ร่างกายปรับตัวเข้าสู่ สมดุลที่มีไขมันน้อยลงใหม่ แล้วจึงค่อย ไ ลดเพิ่มต่อไป
วิธีการที่แนะนําในการควบคุมอาหาร คือ
1) หลีกเลี่ ยงอาหารที่มีไขมันและนํ้าตาลซึ่ งให้แคลอรี สูง เช่น อาหาร
ประเภททอดหรื อผัดที่ใช้น้ าํ มันปริ มาณมาก และมันสัตว์ เช่น แคบหมู แคบไก่ รวมทั้งไขมันจาก
พืช ได้แก่ แกงกะทิต่างไ ส่ วนอาหารที่มีน้ าํ ตาลมาก ได้แก่ อาหารหวานทุกชนิ ดผลไม้รสหวาน
จัด เช่น ทุเรี ยน เงาะ มะม่วงสุ ก ควรกินให้นอ้ ยที่สุด
2) กินผักสดและผลไม้ที่ไม่หวานจัด เช่น ฝรั่ง ชมพู่ ให้มากขึ้น เพื่อให้ได้
กากใยอาหารที่ช่วยระบบการขับถ่าย และช่วยให้อิ่มท้องนานขึ้น
3) หลีกเลี่ยงขนมจุกจิกหรื ออาหารว่างระหว่างมื้อเพื่อลดปริ มาณแคลอรี ที่
ร่ างกายจะได้รับ โดยพยายามควบคุ มปริ มาณแคลอรี ในแต่ล ะวันไม่ ให้เกิ นที่ จาํ เป็ น คื อ ผูช้ าย
ประมาณ 1,500 กิโลแคลอรี ต่อวัน และผูห้ ญิงประมาณ 1,000 กิโลแคลอรี ต่อวัน
สิ่ งที่ควรระมัดระวังระหว่างการควบคุมอาหาร คือ ควรดูแลให้ได้รับ
อาหารแบบสมดุ ล คือ ได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 ชนิ ด ในปริ มาณดังนี้ โปรตีนประมาณร้ อยละ
25-30 คาร์ โบไฮเดรตร้อยละ 40 และไขมันร้อยละ 30 รวมทั้งแร่ ธาตุต่าง ไ และไวตามินตาม
ความต้องการของร่ างกาย
1.3.2 เพิ่มการใช้พลังงาน การใช้พลังงานเพิ่มขึ้นที่ทาํ ได้ง่าย คือ การออกกําลัง
กาย ซึ่ งจะช่วยให้ร่างกายจะมีการเผาผลาญสารอาหารประเภทไขมันที่สะสมอยูต่ ามส่ วนต่างไ ของ
ร่ า งกายทํา ให้ มี ก ารนํา ไขมัน ออกมาใช้ม ากกว่า การสะสมและเป็ นการเพิ่ ม ความแข็ ง แรงของ
กล้ามเนื้อขึ้นด้วย ดังนั้น แม้น้ าํ หนักตัวจะลดลงไปไม่มากนัก แต่ถา้ ออกกําลังกายเป็ นประจําจะมี
รู ปร่ างที่กระชับสมส่ วนมากขึ้น
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การออกกําลังกายที่ให้ผลดีควรเป็ นการออกกําลังกายแบบแอโรบิก วิธีการ
ที่ง่าย คือ การวิง่ เบา ไ หรื อเดินเร็ ว โดยคนที่สุขภาพปกติให้ออกกําลังกายต่อเนื่ องประมาณ 20-30
นาที ไม่นอ้ ยกว่าสัปดาห์ละ 3 ครั้ง โดยระหว่างออกกําลังกายควรรักษาระดับชี พจรให้อยูใ่ น
ระดับเป้ าหมาย คือ ร้อยละ 70-80 ของชีพจรสู งสุ ด โดยอัตราชีพจรสู งสุ ดคิดได้จาก 220-อายุเป็ นปี
สําหรั บผูเ้ ริ่ มออกกําลังกายใหม่อาจจะใช้อตั ราที่ต่ าํ กว่า คือ ให้หัวใจเต้นระหว่างร้ อยละ 50-60
ของชีพจรสู งสุ ดก่อนก็ได้ ก่อนที่จะค่อย ไ เพิ่มจนถึงชีพจรเป้ าหมาย
วิ ธี ก ารออกกํา ลัง กาย จะเลื อ กวิ ธี ไ หนก็ ไ ด้ ต ามความเหมาะสมและ
ความชอบของแต่ละคน ตั้งแต่การเดินเร็ ว จ๊อกกิ้ง กระโดดเชื อก วิ่งบนลู่วิ่ง แต่ที่สําคัญคือ ควร
ทําอย่างต่อเนื่องและไม่หกั โหมเกินไป
มีหลายคนที่พบว่า ยิง่ ออกกําลังกายมากยิ่งอ้วนมากขึ้น ทําให้ไม่อยากออก
กําลังกายต่อไปอีกเพราะกลัวจะมีน้ าํ หนักเพิ่มขึ้นเรื่ อยไซึ่ งเป็ นความจริ งได้หากบุคคลนั้นไม่มีการ
ควบคุมอาหารควบคู่ไปด้วย สิ่ งสําคัญคือ ต้องเข้าใจกลไกการทํางานของร่ างกายหลังจากออกกําลัง
กายอย่างหนึ่ ง นัน่ คื อ การออกกําลังกายระดับหนึ่ งจะเป็ นการกระตุน้ การทํางานของศูนย์ควบคุ ม
ความหิ วที่อยู่ในสมองส่ วนไฮโปธาลามัสทําให้มีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นกินอาหารได้อร่ อยและ
ปริ มาณมากขึ้นกว่าไม่ได้ออกกําลังกาย ดังนั้น ผูท้ ี่มุ่งมัน่ จะลดความอ้วนต้องจํากัดอาหารหลังออก
กําลังกายด้วยจึงจะได้ผลดี หลักการนี้ สามารถนําไปใช้ประยุกต์ใน คนผอมที่ตอ้ งการเพิ่มนํ้าหนัก
ได้เป็ นอย่างดี นัน่ คือหลังจากออกกําลังกาย ขณะที่มีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นก็ให้กินเพิ่มขึ้นจาก
ปกติ ก็จะส่ งผลให้มีน้ าํ หนักตัวเพิ่มขึ้นได้
ตารางที่ 5.7 จํานวนพลังงานที่ใช้ในการออกกําลังกายชนิ ดต่างไในเด็กวัยรุ่ น
จานวนพลังงานทีใ่ ช้ (กิโลแคลอรี /ชั่วโมง)
ชนิดของการออกกาลังกาย
ชาย

หญิง

- นอนหรื อพักผ่อน

65

54

- นัง่ นิ่ง ไ

83

69

- ยืนนิ่ง ไ

105

82

- เดินปกติ ความเร็ ว 3 ไมล์/ชัว่ โมง

222

108
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ตารางที่ 5.7 (ต่อ)
ชนิดของการออกกาลังกาย

จานวนพลังงานทีใ่ ช้ (กิโลแคลอรี /ชั่วโมง)

- การออกกําลังกายขนาดเบา
(บิลเลียด, โบว์ลิ่ง, กอล์ฟ เป็ นต้น)
- การออกกําลังกายขนาดปานกลาง
(เต้นรํา, ขี่มา้ , ว่ายนํ้า, เทนนิส เป็ นต้น)
- การออกกําลังกายขนาดหนัก
(เล่นบาสเก็ตบอล, ฟุตบอล, พายเรื อ เป็ นต้น)
(ที่มา : พิภพ จิรภิญโญ, 2538)

ชาย

หญิง

150-300

120-240

300-450

240-360

450+

360+

2. ภาวะผอม
ภาวะผอมมีสาเหตุมาจากการได้รับอาหารที่ให้พลังงานไม่เพียงพอสําหรับการใช้ใน
ร่ างกาย หรื อมีสมดุ ลของพลังงานในร่ างกายเป็ นลบ ทําให้มีน้ าํ หนักร่ างกายน้อยกว่าปกติ คือ มีค่า
ดัชนีมวลกายน้อยกว่า18.5 กิโลกรัม/เมตร 2 ซึ่งอาจเกิดจากปั จจัยสาเหตุ ดังนี้
1) ความยากจน
2) การบริ โภคนิสัยที่ไม่ถูกต้อง
3) ความผิดปกติของร่ างกาย
4) ความสามารถในการเผาผลาญสารอาหาร
5) ความผิดปกติทางอารมณ์
6) การขาดการออกกําลังกายที่เหมาะสม
7) ความต้องการอดอาหาร
8) สาเหตุอื่น
การป้องกัน แนวทางการป้ องกันโรคผอม มีดงั นี้
1) ให้ความรู้ทางโภชนาการ โดยให้รู้ถึงผลเสี ยที่เกิ ดจากการมีน้ าํ หนักร่ างกายน้อย
หรื อเป็ นโรคผอมซึ่ งจะทําให้ร่างกายอ่อนแอ เกิดโรคที่มีสาเหตุจากการติดเชื้ อง่ายกว่าผูท้ ี่มีน้ าํ หนัก
ร่ างกายปกติ หรื อผูเ้ ป็ นโรคอ้วน
2) เมื่อพบว่ามีน้ าํ หนักร่ างกายตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ มีค่าดัชนี มวลกายตํ่ากว่า
18.5 กิ โลกรัม/เมตร 2 ให้บริ โภคอาหารที่มีพลังงานสู ง ได้แก่อาหารที่มีสารอาหารคาร์ โบไฮเดรต
และไขมัน และพยายามรักษานํ้าหนักร่ างกายให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
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ดังนั้น ควรหมัน่ สังเกตตัวเองอย่างสมํ่าเสมอ หากพบความผิดปกติที่เกิดขึ้น ไม่วา่ จะ
เป็ นอาการเบื่ออาหาร เหนื่ อยง่าย ไม่ค่อยมีแรง หรื อนํ้าหนักลดลงจนตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็ น สิ่ ง
เหล่านี้จะเป็ นสัญญาณบอกว่า ผอมเกินไปแล้ว และกําลังขาดสารอาหารที่จาํ เป็ นต่อร่ างกายจึงควรที่
จะได้รับสารอาหารและพลังงานที่มากขึ้นเพื่อช่วยในการเสริ มสร้างให้ร่างกายแข็งแรง และหากไม่
รี บแก้ไขปั ญหานี้ปล่อยให้วนั เวลาผ่านไป ก็จะเป็ นโรคขาดสารอาหารทําให้ไม่มีความต้านทานโรค
ต่างไ และที่สาํ คัญอาจเกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย
นอกจากนี้ ยังพบว่า คนที่ผอมจะทานอะไรได้นอ้ ย เพราะจะเป็ นคนช่างเลื อก และ
เบื่ อ อาหาร หรื อ บางคนก็ เป็ นคนทานง่ า ย ทานมากด้ว ยแต่ ก็ ย งั ผอมอยู่ จึ ง ควรดู ว่า อาหารที่
รับประทานเข้าไปนั้น มีประโยชน์หรื อให้พลังงานอย่างไร จึงมีขอ้ แนะนําโดยทัว่ ไป ดังนี้
1) เพิ่มมื้ออาหารว่างระหว่างมื้ออาจจะเป็ นช่วงระหว่างมื้อเช้า - เที่ยง และก่อน
นอนคือเวลาประมาณ 10 โมง หรื อระหว่างอาหารมื้อเที่ยง - เย็นก็ได้ หรื อจะทานทั้ง 3 มื้อเลยยิ่งดี
เลื อกอาหารว่าง หรื ออาหารระหว่างมื้อที่ให้พลังงานสู ง และการเพิ่มนํ้าหนักนั้นคุ ณควรเพิ่มทีละ
น้อย โดยเริ่ มจากการรับประทานอาหารว่างทุกวัน ประกอบกับการดื่มนมหรื อนํ้าผลไม้อีกวันละ 1
แก้ว
ตารางที่ 5.8 ตัวอย่างของว่างที่มีแคลอรี สูง ในปริ มาณ 100 กรัม
ของว่าง

แคลอรี่

ของว่าง

แคลอรี่

ขนมชั้น

273

เม็ดขนุน

360

กล้วยแขก

326

ขนมโดนัท

381

ทุเรี ยนกวน

328

ขนมปังแคร๊ กเกอร์

423

เค้กผลไม้
328
ช็อกโดแลตนม
(ที่มา : กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข)
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520

2) เพิ่มไขมันในอาหาร โดยเลือกอาหารที่มีไขมันสู ง เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวหมกไก่ ขนม
ที่ใส่ กะทิ และอย่าลืมรับประทานอาหารประเภทผัก ผลไม้ ประกอบกันด้วยเพื่อให้ได้สารอาหารที่
ครบหมู่
3) การออกกําลังเป็ นสิ่ งที่ สําคัญ ควรทําอย่างเป็ นประจํา จะทําให้เกิ ดความอยาก
อาหารมากขึ้น แต่คงไม่ตอ้ งหักโหมจะทําให้ร่างกายยิ่งทรุ ดหนักขึ้น ผอมมากไปอีก แต่การออก
กําลังกายสําหรับคนอ้วนแตกต่างกันคือต้องควบคุมอาหารควบคู่ไปกันด้วย
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มนํ้าหนักไม่จาํ เป็ นต้องเจาะจงเลื อกทานอาหารหวานไ หรื อ
อาหารมันไ เพื่อให้ได้แคลอรี่ ตามที่ตอ้ งการ เพราะนํ้าตาลที่มากเกินไปก็ก่อเกิดโทษให้ร่างกายได้
รวมถึงอาหารที่มีไขมันสู งก็เช่ นกัน เพราะอาจเป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดเนื้ องอก และเป็ นตัวเหนี่ ยวนํา
ให้เกิ ดมะเร็ งขั้นต่อไป ซึ่ งมะเร็ งที่พบได้ในผูท้ ี่รับประทานไขมันในปริ มาณสู ง เช่ น มะเร็ งลําไส้
มะเร็ งเต้านม นอกจากนี้ยงั ส่ งผลทําให้มีระดับไขมันในเลือดสู งเป็ นสาเหตุของโรคความดันสู ง โรค
อัมพฤกษ์ โรคหัวใจได้
ดังนั้น การรับประทานให้มากพอที่ร่างกายนําไปใช้ได้อย่างพอเหมาะ ไม่ทานอย่างใด
อย่างหนึ่ งมากเกิ นไปจนทําให้เป็ นส่ วนเกิ นของร่ างกาย ควบคู่กบั การออกกําลังกายและพักผ่อน
อย่างเพียงพอเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญที่สุด
บทสรุ ป
อาหารเป็ นหนึ่ งในปั จจัยสี่ ที่มีความสําคัญต่อสุ ขภาพเป็ นอย่างมาก เป็ นทั้งแหล่งพลังงาน
ทําให้ร่างกายเจริ ญเติบโต ซ่ อมแซมส่ วนที่สึกหรอและส่ งผลให้ร่างกายทําหน้าที่ได้ตามปกติ การ
รับประทานอาหารที่ดีถูกหลักโภชนาการจึงเป็ นสิ่ งที่สําคัญ ซึ่ งจากการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการ
กิ นของคนไทยในปั จจุ บนั ส่ ง ผลต่ อสุ ขภาพหลายประการ ทํา ให้มี โรคต่ างไ เกิ ดขึ้ นจากการกิ น
อาหารที่ ไม่ ถู กต้องทั้ง ปริ ม าณและคุ ณภาพ เช่ น โรคอ้วน โรคผอม โรคความดันโลหิ ตสู ง และ
โรคมะเร็ ง เป็ นต้น รั ฐบาลทุ ก สมัยได้ให้ความสําคัญในเรื่ องนี้ อย่างยิ่ง มี การจัดทําโภชนบัญญัติ
9 ข้อขึ้น เพื่อเป็ นหลักในการปฏิบตั ิดา้ นอาหารให้ถูกต้องนอกเหนื อ จากการรณรงค์ให้กินครบทั้ง
5 หมู่ นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุ ขยังได้จดั ทําธงโภชนาการที่ สามารถทําความเข้าใจได้ง่าย
ให้กบั ประชาชนเพื่อให้สามารถจัดหาอาหารแต่ละชนิดในปริ มาณที่เหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
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คาถามท้ายบท
1. จงประเมินภาวะนํ้าหนักของตัวท่านเองโดยใช้หลักการหาดัชนีมวลกาย
2. จงบอกอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีน้ าํ หนักตัวมากกว่าปกติ
3. จงบอกหลักการลดความอ้วนที่สาํ คัญมาคร่ าวไ
4. จงบอกเนื้อหาของโภชนบัญญัติ 9 ข้อมาให้ครบ
5. จงบอกลักษณะและความหมายของธงโภชนาการมาอย่างคร่ าวไ
6. จงอธิบายความสําคัญของฉลากโภชนาการ
7. จงยกตัวอย่างสิ นค้าพร้อมทั้งอธิ บายหลักการอ่านข้อมูลจากฉลากโภชนาการมาคร่ าวไ
8. จงวิเคราะห์ลกั ษณะนิสัยหรื อวิธีการกินอาหารของท่านว่ามีขอ้ ดีหรื อข้อเสี ยอย่างไรและ
ถ้าเป็ นข้อเสี ยจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
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แผนบริหารการสอนบทที่ 6
การออกกาลังกายเพือ่ สุ ขภาพ
หัวข้ อเนือ้ หา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเภทของการออกกาลังกาย
การออกกาลังกายแบบแอโรบิก
ขั้นตอนการออกกาลังกาย
ข้อปฏิบตั ิสาหรับผูอ้ อกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
การประเมินผลการออกกาลังกายแบบแอโรบิก
บทสรุ ป

วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้สามารถบอกความหมายของการออกกาลังและสมรรถภาพได้
เพื่อให้สามารถอธิ บายหลักการออกกาลังกายที่ถูกต้องได้
เพื่อให้สามารถทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเองได้
เพื่อให้สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวติ ประจาวันและสามารถให้คาแนะนาผูอ้ ื่นได้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1.
2.
3.
4.
5.

ฟังคาบรรยายประกอบการใช้สื่อต่างๆ
แสดงตัวอย่างให้ดูในบางหัวข้อ
ศึกษาข้อมูลจากเอกสารประกอบการสอน
ซักถามและอภิปรายผลจากการแบ่งกลุ่มย่อย
ตอบคาถามท้ายบท

สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Powerpiont ในหัวข้อต่างๆ ตามเนื้อหา
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การวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกออกในการอภิปรายกลุ่ม
2. ความตั้งใจฟังคาบรรยายและการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ
3. จากการตอบคาถามท้ายบท
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บทที่ 6
การออกกาลังกายเพือ่ สุ ขภาพ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กิตติศกั ดิ์ ขยันการ
อาจารย์วชั รพงษ์ เรื อนคา
ปั จจุบนั ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมีบทบาทต่อชี วิตประจาวัน
ของคนเรามาก สิ่ งอานวยความสะดวกและเครื่ องทุ่นแรงต่าง ๆได้ถูกนามาใช้มากขึ้น ทาให้การใช้
กาลังกายในชี วิตประจาวันลดลงไป อวัยวะต่าง ๆ เช่ น กล้ามเนื้ อ ปอด หัวใจ หลอดเลื อด เกิ ดการ
เสื่ อมโทรมทั้งรู ปร่ างและสมรรถภาพการทางาน ประกอบกับเหตุส่งเสริ มให้เกิดการเสื่ อมโทรมอื่นๆ
เช่ น การกิ นอาหารที่ เ กิ ด ประโยชน์ ม ากหรื อ น้อ ยเกิ น ไป การใช้ส มองอย่า งหนัก ในการท างาน
ขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ การดื่ มสุ ราและสู บบุหรี่ รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆเป็ นพิษ ทาให้การ
เสื่ อมโทรมของอวัยวะเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ดังนั้นการออกกาลังกายจึงจาเป็ นสาหรับทุกคนในสังคม
ปั จจุ บนั ผูท้ ี่ ขาดการออกกาลังกายเป็ นประจาทาให้ร่า งกายเกิ ดการอ่อนแอ เกิ ดโรค เจ็บป่ วยง่ า ย
การออกกาลังกายเป็ นประจาทาให้ร่างกายแข็งแรง สดชื่ น มี ความคล่ องแคล่ ว กระฉับกระเฉง
มีสุขภาพจิ ตที่ดีข้ ึน ความเครี ยดลดลง ดังข้อเขี ยนของฮิปโปเครตีสซึ่ งสรุ ปว่า อวัยวะทุ กส่ วนของ
ร่ างกายล้วนมี หน้าที่ หากอวัยวะเหล่ านี้ ได้ใช้งานอย่างพอเหมาะพอดี และมี การออกกาลังกายที่
เหมาะสม ก็จะเจริ ญเติ บโตไปด้วยดี มี ความแข็งแรงและจะเสื่ อมช้า แต่หากอวัย วะเหล่ านี้ ไม่ไ ด้
ใช้งานย่อมอ่อนแอ เจริ ญเติบโตช้าเกิ ดเป็ นโรคได้ง่ายและเสื่ อมตามอายุได้อย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะ
อย่า งยิ่ง ส่ วนที่ เกี่ ย วกับ ข้อและเส้ นเอ็ นต่ า ง ๆ พวกที่ ใ ช้ข าเดิ น น้อย ๆโดยปล่ อยให้ม นั อยู่เ ฉย ๆ
ทั้งกระดูกและกล้ามเนื้อจะฝ่ อและอ่อนแอลงได้รวดเร็ วกว่าพวกที่ใช้ขาเดินอยูเ่ สมอ
การออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอเป็ นปั จจัยหนึ่ งของการมีสุขภาพดี การที่จะมีสุขภาพที่ดี
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จาเป็ นจะต้องมีปัจจัยเกี่ ยวข้องต่าง ๆมากมาย ปั จจัยที่สาคัญคือ ปั จจัยทาง
ร่ า งกายที่ เ กิ ด มามี อ วัย วะครบถ้ว นสมบู ร ณ์ ปั จ จัย ทางจิ ต ใจซึ่ งหมายถึ ง การสามารถต่ อ สู ้ ก ับ
ความเครี ยดได้อย่างดี และปั จจัยเสริ มที่ สาคัญก็คือ ภาวะโภชนาการที่ ถูกต้อง การออกกาลังกาย
ที่ถูกต้องและการรับประทานอาหารที่ดีเป็ นปั จจัยที่มกั จะถูกละเลยในชี วิตประจาวัน อย่างไรก็ตาม
กล่าวได้ว่าการออกกาลังกายเป็ นวิธีการเสริ มสร้ างสุ ขภาพที่ดีที่สุด เป็ นวิธีการดูแลสุ ขภาพที่ได้ผล
และประหยัดที่สุด
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ประเภทของการออกกาลังกาย
การออกกาลังกายแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. การออกก าลัง กายประเภทพั ฒ นาและเสริ ม สร้ างความแข็ ง แรงอดทนของระบบ
ไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ (Cardio-Respiratory Endurance)
ระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ เป็ นระบบที่มีความสาคัญต่อการทาให้มนุษย์เรา
มีชีวิตอยูไ่ ด้ยืนยาว เพราะถ้าปราศจากลมหายใจและการทางานของหัวใจที่มีประสิ ทธิ ภาพ ร่ างกาย
จะไม่สามารถทางานหรื อมีชีวติ อยูไ่ ด้เป็ นปกติ แม้แต่อาหารที่รับประทานเข้าไปในแต่ละมื้อจะยังไม่
สามารถถูกย่อยหรื อดูดซึ ม เพื่อนาไปหล่อเลี้ยงเซลล์ตามส่ วนต่างๆ ของร่ างกายได้
หากไม่ได้
รับอากาศเข้าไปเพื่อทาให้เกิดปฏิกิริยาสันดาป การออกกาลังกายประเภทนี้ จึงเป็ นพื้นฐานสาคัญของ
สุ ขภาพและการดารงชีวิตให้เป็ นปกติ หากได้มีการจัดโปรแกรมเพื่อการออกกาลังกายอย่างถูกต้อง
ด้วยความหนักและความนานที่เหมาะสมกับสภาพร่ างกายของตนเอง ซึ่ งจะช่ วยกระตุน้ และพัฒนา
คุ ณภาพการทางานของหัวใจ และปอดให้ แข็งแรงอดทน ทาให้ ร่า งกายสดชื่ นกระปรี้ กระเปร่ า
อารมณ์แจ่มใส ผ่อนคลายความเครี ยด ผิวพรรณเปล่งปลัง่ มีชีวิตชี วา รวมทั้งช่วยให้ระบบย่อยอาหาร
ระบบขับ ถ่ าย ระบบฮอร์ โมน ระบบไหลเวีย นเลื อด และระบบหายใจสามารถทางานได้ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ส่ งผลให้เซลล์สมองและกล้ามเนื้ อรวมทั้งอวัยวะตามส่ วนต่างๆของ
ร่ างกายได้รับอากาศและอาหารเพิ่มขึ้น ทาให้เซลล์สมอง รวมทั้งร่ างกายสามารถทางานได้ยาวนาน
ขึ้นโดยไม่รู้สึกเมื่อยล้าง่าย ที่สาคัญการออกกาลังกายประเภทนี้ หากการจัดความหนักและความนาน
สามารถทาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพร่ างกายของแต่ละคน จะช่วยให้มีการกระจายตัวของ
เส้นเลือดฝอยตามกล้ามเนื้ อและตามผิวกายเพิ่มขึ้น การบีบตัวของหัวใจแต่ละครั้งได้ปริ มาณเลือด
เพิ่มขึ้ น สามารถนาอากาศเข้าสู่ ร่างกายและสังเคราะห์ เป็ นพลังงานในการเคลื่ อนไหวได้ต่อเนื่ อง
ยาวนานขึ้นโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าง่าย
นอกจากนี้ การออกกาลังกายประเภทนี้ ยังช่วยป้ องกันและบาบัดรักษาอาการของโรค
ที่ เ กี่ ย วกับ ระบบทางเดิ น หายใจ เช่ น โรคหอบหื ด ภู มิ แ พ้ ไอ จาม หวัด เป็ นต้น รวมทั้ง โรคที่
เกี่ ย วกับ ระบบไหลเวี ย นเลื อ ด ได้ แ ก่ โรคหัว ใจ โรคหลอดเลื อ ดตี บ โรคหลอดเลื อ ดแข็ ง ตัว
โรคความดันโลหิ ต โรคไขมันอุดตันในหลอดเลื อด โรคเบาหวาน รวมทั้งโรคอ้วน ฯลฯ กิ จกรรม
การออกกาลังกาย ประเภทนี้ ได้แก่ การเดิ นเร็ ว การวิ่ง การขี่ จกั รยาน การว่ายน้ า การราไม้พลอง
มวยจี น ไท้เ ก็ ก โยคะ ลี ล าศ เต้น ร า เต้น ฮู ล าฮุ บ รวมทั้ง การเต้น แอโรบิ ก เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นการ
ออกกาลังกายประเภทที่ใช้อากาศเป็ นแหล่งพลังงานสาคัญในการขับเคลื่อนให้ร่างกายหรื อกล้ามเนื้ อ
สามารถออกแรงเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่ องยาวนาน หรื อสามารถปฏิ บตั ิกิจกรรมซ้ าๆกันได้โดย
-156-

ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าง่ายเป้ าหมายสาคัญของการออกกาลังกายประเภทนี้ จึงมุ่งเน้นการพัฒนา
เสริ มสร้างปอดและหัวใจให้แข็งแรงอดทนเป็ นหลัก ด้วยเหตุน้ ี การออกกาลังกายประเภทนี้ จึงเรี ยก
โดยรวมว่า การออกกาลังกายประเภทแอโรบิก (Aerobic Exercises) หรื อการออกกาลังกายประเภท
ที่ใช้อากาศเป็ นพลังงานในขณะเคลื่อนไหวร่ างกาย
2. การออกกาลังกายประเภทพัฒนาและเสริ มสร้ างความแข็งแรงอดทนของกล้ ามเนื้อ
(Muscular Strength and Endurance)
บทบาทหน้าที่ที่สาคัญของกล้ามเนื้ อ คือ ทาหน้าที่ออกแรงเพื่อการเคลื่อนไหวร่ างกาย
ช่วยยึดเกาะโครงกระดูก ข้อต่อ ตามส่ วนต่างๆของร่ างกายให้คงสภาพได้รูปทรงกระชับเป็ นสัดส่ วน
และช่ วยรองรับแรงกระแทกหรื อรับน้ าหนักตัวในขณะที่เคลื่อนไหวหรื อเคลื่อนที่ ด้วยเหตุน้ ี คนที่
กล้ามเนื้ อไม่แข็งแรงจึงมักมีปัญหาเกี่ ยวกับโครงสร้ างร่ างกายและกระดูก รวมทั้งมีอาการปวดเข่า
ปวดหลัง หลังงอ ไหล่ห่อหรื อปวดเมื่อยกล้ามเนื้ อตามส่ วนต่างๆ ของร่ างกายเป็ นประจาหรื อทุกครั้ง
ที่ตอ้ งมีการใช้แรงต่อเนื่ องซ้ าๆ กันยาวนานหรื อต้องมีการใช้แรงมากๆในการเคลื่อนไหว การออก
กาลังกายเพื่อพัฒนาเสริ มสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อที่ถูกต้องจาเป็ นต้องใช้น้ าหนัก (Weight)
หรื อแรงต้านทาน (Resistance) มากระตุน้ ให้กล้ามเนื้ อต้องพยายามออกแรงเพิ่มมากขึ้นตามลาดับ
เพื่อเอาชนะแรงต้านทานหรื อน้ าหนักที่ถูกปรับเพิ่มขึ้น ในการฝึ ก เช่น การบริ หารความแข็งแรง
หน้าท้องด้วยการซิตอัพ (Sit-Up) กล้ามเนื้อหน้าท้องจะต้องออกแรงเพื่อยกลาตัวซึ่ งเป็ นน้ าหนักหรื อ
แรงต้านทานขึ้นจากพื้น ผูท้ ี่สามารถซิ ตอัพได้เพราะกล้ามเนื้ อหน้าท้องมีความแข็งแรงมากพอที่จะ
เอาชนะแรงต้านทานหรื อน้ าหนักของลาตัว จึงทาให้สามารถยกลาตัวขึ้นจากพื้นได้ เป็ นต้น
เราสามารถปรับเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อได้ โดยใช้วิธีปรับเพิ่มน้ าหนักหรื อ
แรงต้านทานที่ใช้ในการฝึ กมากขึ้นตามลาดับที ละเล็กละน้อย ซึ่ งจะทาให้กล้ามเนื้ อต้องออกแรง
กระทากับน้ าหนักที่ ปรั บ เพิ่ มขึ้ น ในกรณี ที่ ตอ้ งการพัฒนาความอดทนของกล้ามเนื้ อให้สามารถ
ทางาน ได้ซ้ าๆ หรื อติ ดต่อกันยาวนานขึ้น หรื อออกแรงได้อย่างต่อเนื่ องสม่า เสมอโดยไม่รู้สึก
เมื่อยล้าง่ายจะต้องปรับเพิม่ ปริ มาณ คือ เพิม่ จานวนครั้ง จานวนเซต หรื อเพิม่ ระยะเวลาให้กล้ามเนื้ อที่
ํ ่มมากขึ้น ด้วยเหตุน้ ี การออกกาลังกายประเภทที่ใช้อากาศเป็ นพลังงาน หรื อที่
ออกแรงกระทาซ้าเพิ
เรี ยกว่า การออกกาลังกายประเภทแอโรบิก (Aerobic Exercise) จึงไม่ใช่ การออกกาลังกายที่ช่วย
พัฒนาเสริ มสร้ างความแข็งแรงกล้ามเนื้ ออย่างที่หลายคนเข้าใจ จากเหตุ ผลดังกล่ าวนี้ การวิ่งออก
กาลัง กายเป็ นประจาทุ ก วัน รวมทั้ง การเต้นแอโรบิ ก ที่ ไ ม่ ถู ก ต้องและมี ก ารใช้แรงกระแทกซ้ า ๆ
ติดต่อกันยาวนาน โดยที่ คนวิ่งและคนเต้นไม่เคยเสริ มสร้ างกล้ามเนื้ อต้นขาและลาตัวให้แข็งแรง
นานวันเข้าจึงมีปัญหาปวดเข่า ปวดหลัง หรื อข้อเข่าเสื่ อม กระดูกสันหลังผิดรู ปทรงหรื อมีแรงกดทับ
มาก จากแรงกระแทกที่ไ ด้รับ จากการปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมการออกกาลัง กายดัง กล่ าว นาไปสู่ ปั ญหา
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สุ ขภาพและ การบาดเจ็บตามมาในภายหลังได้ ดังนั้น การเสริ มสร้ างความแข็งแรงกล้ามเนื้ อ
ส่ วนต่างๆ ของร่ างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้ อสะโพก ต้นขา ลาตัวด้านหน้า ลาตัวด้านหลัง อก ไหล่
และต้นแขน ให้แข็งแรง นอกจากจะช่วยป้ องกันปั ญหาเกี่ยวกับระบบโครงสร้างร่ างกาย กระดูก
ข้อต่อ เอ็นกล้ามเนื้ อ และเอ็นข้อต่อแล้ว ยังช่ วยพัฒนาบุคลิ กภาพ รู ปร่ าง ทรวดทรงให้กระชับ ได้
สัดส่ วนสวยงามแข็งแรงและมีการทรงตัวที่มนั่ คง เป้ าหมายสาคัญของการออกกาลังกายประเภทนี้
จึงมุ่งเน้นการพัฒนาเสริ มสร้ างความแข็งแรงของเซลล์กล้ามเนื้ อและเซลล์กระดูกให้แข็งแรงอดทน
เพื่ อช่ วยรองรั บ แรงกระแทก น้ า หนัก ตัว และช่ ว ยชะลอหรื อ ป้ องกันการเสื่ อมสภาพของเซลล์
กล้ามเนื้อและเซลล์กระดูก รวมทั้งระบบโครงสร้างร่ างกาย ก่อนวัยอันควร เป็ นการออกกาลังกายที่
จัดอยูใ่ นประเภทที่ไม่ได้ใช้อากาศเป็ นพลังงานในขณะที่กาลังออกแรงเคลื่ อนไหว จึงเรี ยกการออก
กาลังกายประเภทนี้ วา่ การออกกาลังกายแบบ อแนโรบิก (Anaerobic Exercise) กิ จกรรมการออก
กาลังกายประเภทนี้ ได้แก่ การบริ หารกล้ามเนื้ อด้วยน้ าหนักตัว (Bodyweight Exercise) การฝึ กยก
น้ าหนัก (Weight Training) การบริ หารกล้ามเนื้ อด้วยยางยืด พิลาทิส การวิ่งเร็ ว การกระโดด การตี
เตะ ทุ่ม พุง่ ขว้าง เหวีย่ ง ปา เป็ นต้น
นอกจากนั้น การออกกาลังกายประเภทเสริ มสร้ างความแข็งแรงกล้ามเนื้ อ ยังจะช่ วย
กระตุ น้ และพัฒนาเซลล์ประสาทที่ ช่วยควบคุ มการทางานของกล้ามเนื้ อ ช่ วยเพิ่มขนาดหรื อมวล
กล้ามเนื้ อ และมวลกระดูกให้มีความหนาแน่ นเพิ่มขึ้น รวมทั้งเสริ มสร้ างเอ็นกล้ามเนื้ อ เอ็นข้อต่อ
เยื่อหุ ้มข้อให้มีความหนา เหนี ยว แข็งแรงและยืดหยุ่นตัวเพิ่มขึ้น ไม่ฉีกขาด เปราะหรื อแตกหักง่าย
ขณะเดี ยวกันยังช่วยป้ องกันและลดปั ญหาการปวดเข่า ปวดหลัง ปวดตามข้อต่อ ตลอดจนภาวะโรค
กระดูกบาง กระดูกพรุ นในกลุ่มผูส้ ู งอายุและผูเ้ ข้าสู่ วยั ทอง ที่สาคัญยิ่งไปกว่านั้น การออกกาลังกาย
ประเภทเสริ มสร้ างความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้ อ ยังช่วยรักษาสภาพและชะลอการเสื่ อมสภาพ
ของอวัยวะและเซลล์ ต่างๆ ในร่ างกาย ผูท้ ี่ มีการออกกาลังกายประเภทนี้ อย่างถูกต้องเป็ นประจา
สม่าเสมอจึงได้มีรูปร่ างสัดส่ วนสวยงาม แข็งแรง กล้ามเนื้อกระชับเต่งตึงได้รูปทรง และที่สาคัญช่วย
ชะลอความแก่ทาให้แลดูอ่อนกว่าวัย ปั จจุบนั ผูท้ ี่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องการออกกาลังกาย จึงได้
ตระหนักถึงคุณค่าของการออกกาลังกายประเภทนี้ โดยมีการประยุกต์ใช่ยางยืดผนวกเข้ากับการเต้น
แอโรบิ กกันอย่างแพร่ หลาย ซึ่ งเป็ นออกกาลังกายแบบผสมผสานหลากหลายรู ปแบบ เป็ นวิธีการ
หนึ่ งที่จะช่วยให้ผูอ้ อกกาลังกายได้รับการพัฒนาเสริ มสร้ างทั้งความแข็งแรงกล้ามเนื้ อ ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ
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3. การออกกาลังกายประเภทพั ฒนาและเสริ มสร้ า งความอ่ อนตั วหรื อยืด หยุ่ นตัวของ
กล้ามเนือ้ และข้ อต่ อ (Muscular Flexibility and Elasticity)
วัตถุประสงค์หลักของการออกกาลังกายประเภทนี้ คื อ ต้องการเพิ่มระยะหรื อมุ มการ
เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ อและข้อต่อ ทาให้สามารถเคลื่ อนไหวร่ างกายในทุกอิริยาบทได้ดว้ ยความ
สะดวกคล่ องตัว ใช้แรงน้อย ช่ วยลดแรงต้านทานภายในกล้ามเนื้ อและข้อต่อ ซึ่ งเป็ นผลจากการที่
กล้ามเนื้อและข้อต่อได้รับการพัฒนาความอ่อนตัวหรื อยืดหยุน่ ตัวดีข้ ึน ช่วยลดและผ่อนคลายอาการ
ปวดเมื่อย อาการยึดเกร็ งของกล้ามเนื้ อและข้อต่อที่ถูกใช้งานหนักและต่อเนื่ องตลอดทั้งวัน เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและ ข้อต่อส่ วนที่ได้รับการบริ หารความอ่อนตัว ให้
สามารถยืดและหดตัวรวมทั้งงอเหยียดและบิดหมุนได้ระยะทางหรื อมุมเพิ่มขึ้น การที่กล้ามเนื้ อและ
ข้อต่อมีความยืดหยุ่นตัวดี ข้ ึน จะช่ วยป้ องกันปั ญหาและลดโอกาสเสี่ ยงต่อการบาดเจ็บที่จะเกิ ดกับ
เอ็นกล้ามเนื้ อ และเอ็นข้อต่อตามส่ วนต่างๆของร่ างกาย รวมทั้งอาการยึดเกร็ งของกล้ามเนื้ อไหล่
หลังและลาตัว ที่ถูกใช้งานในอิริยาบถซ้ าๆตลอดเวลาไม่วา่ ร่ างกายจะอยูใ่ นสภาวะหลับหรื อตื่น ช่วย
ป้ องกันและบรรเทาปั ญหาอาการปวดบ่า ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดข้อเท้า ปวดส้นเท้า ข้อติด
นิ้ วล็อค รวมทั้งอาการปวดตึ งที่ บริ เวณต้นคอจนอาจลุ กลามและนาไปสู่ ปัญหาการปวดศีรษะข้าง
เดียว
นอกจากนี้ การเสริ มสร้างความอ่อนตัวหรื อความยืดหยุน่ ของกล้ามเนื้ อและข้อต่อ ยัง
ช่วยสนับสนุนให้การเคลื่อนไหวร่ างกายและการออกกาลังกาย สามารถกระทาได้ดว้ ยความสะดวก
เบาแรง และคล่ องตัวมากยิ่งขึ้ น ช่ วยให้การไหลเวียนเลื อดไปเลี้ ยงกล้ามเนื้ อตามส่ วนต่างๆ ของ
ร่ างกายดี ยิ่งขึ้น ช่ วยกระตุ น้ ให้กล้ามเนื้ อและข้อต่อพร้ อมที่จะเคลื่อนไหวทางานประเภทที่ต้องใช้
กาลัง ความแข็งแรง ความเร็ วหรื อความคล่องแคล่วว่องไวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เนื่ องจาก
กล้า มเนื้ อที่ แข็ง แรงและมี ค วามยืดหยุ่นตัวดี จะสามารถยืดและหดตัวได้ ระยะทางและความเร็ ว
เพิ่มขึ้ น ช่ วยให้การหดตัวแต่ละครั้งกล้ามเนื้ อสามารถให้แรงได้เพิ่มขึ้ นอย่างน้อย ประมาณ 5-10
เปอร์เซ็นต์
สาหรับรู ปแบบและกิ จกรรมการออกกาลังกายที่จะช่ วยพัฒนาเสริ มสร้ างความอ่อน
ตัว และความยื ด หยุ่น ตัว ของกล้า มเนื้ อ และข้อ ต่ อ ได้แ ก่ การบริ ห ารร่ า งกายด้ว ยการยืด เหยีย ด
กล้ามเนื้ อ (Stretching Exercises) ฤาษีดดั ตน พีลาทิส และการฝึ กโยคะในรู ปแบบต่างๆ ซึ่ งล้วนแต่
เป็ นการ ออกกาลังกายประเภทการพัฒนาและเสริ มสร้ างความอ่อนตัวหรื อความยืดหยุ่นตัวของ
กล้ามเนื้ อและข้อต่อ การยืดเหยียดกล้ามเนื้ อที่กระทาด้วยตนเอง (Active Stretch) หรื อให้ผอู้ ื่นช่วย
กระทาการ ยืดเหยียดให้ (Passive Stretch) หากจะให้บงั เกิดผลสมบูรณ์ จะต้องจัดท่าทางเริ่ มต้น
(Alignment) ของแต่ละท่านามาใช้ในการยืดเหยียดกล้ามเนื้ อแต่ละส่ วนให้ถูกต้อง ไม่กลั้นลมหายใจ
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ในขณะที่ทาการยืดเหยียดกล้ามเนื้ อ และหยุดนิ่ งค้างไว้ ณ ตาแหน่ งที่รู้สึกตึงหรื อมีอาการเจ็บปวด
เล็กน้อย ประมาณ 10-15 วินาที เป็ นอย่างน้อย การยืดเหยียดกล้ามเนื้ อในแต่ละท่าควรปฏิบตั ิซ้ าอย่าง
น้อย 2-3 ครั้ง โดยที่แต่ละครั้งควรพยายามเพิ่มระยะทางในการยืดเหยียดเพิ่มมากขึ้น
การออกกาลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic Exercise)
การออกก าลัง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ หมายถึ ง การออกก าลัง กายที่ ส่ ง เสริ ม การมี สุ ข ภาพดี
ไม่ส่งผลเสี ยต่อร่ างกายส่ งเสริ มให้หวั ใจและปอดได้รับการพัฒนาและทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วิธีการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพในที่น้ ีคือ การออกกาลังกายแบบแอโรบิก
การออกกาลังกายแบบแอโรบิกหรื อ Aerobic Exercise เป็ นการออกกาลังกายที่ดีและเป็ น
ที่นิยมมากในปัจจุบนั การออกกาลังกายแบบแอโรบิกจัดว่าเป็ นการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ ซึ่ งเป็ น
การออกกาลังกายที่ไม่รุนแรงมาก ต้องใช้ออกซิ เจน ต้องใช้กล้ามเนื้ อกลุ่มใหญ่อย่างต่อเนื่ อง นาน
และหนักพอ บ่อยครั้งพอ การออกกาลังกายแบบแอโรบิกจะทาให้หวั ใจ ปอด และระบบหมุนเวียน
โลหิ ตแข็งแรง กล่าวได้ว่า การออกกาลังกายแบบแอโรบิ กหมายถึ ง การออกกาลังกายที่ตอ้ งอาศัย
อากาศหรื อออกซิ เจนในจานวนปริ มาณหนึ่ งเพื่อเกิ ดการสันดาปกับสารอาหารให้เกิ ดเป็ นพลังงาน
ต่อเนื่ องกันอย่างมี ระบบ การออกกาลังกายแบบนี้ เป็ นการฝึ กความอดทนหรื อความทนทานของ
ร่ างกาย ที่จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหัวใจและปอด เพื่อช่ วยให้มีสุขภาพดี สามารถป้ องกันและ
รักษาโรคต่างๆหลายชนิ ด โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากการเสื่ อมสมรรถภาพของอวัยวะอันเนื่ องมาจาก
การมีอายุมาก และปั จจัยอื่นๆในชีวติ ประจาวันเช่น การกินอาหาร ความเคร่ งเครี ยด การสู บบุหรี่ มาก
หรื อ กรรมพัน ธุ์ โรคเหล่ า นี้ ได้แ ก่ โรคประสาทเสี ย ดุ ล ยภาพ โรคเกี่ ย วกับ หลอดเลื อ ดหั ว ใจ
เสื่ อมสภาพ โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคอ้วน โรคเบื่ออาหาร โรคเบาหวาน โรคข้อต่อเสื่ อมสภาพ
ซึ่ งผูท้ ี่ออกกาลังกายแบบแอโรบิคเป็ นประจามีโอกาสเกิดโรคเหล่านี้ ได้ชา้ กว่าผูท้ ี่ขาดการออกกาลัง
กาย หรื ออาจไม่เกิดขึ้นเลยชัว่ ชีวติ
จุดมุ่งหมายสาคัญของการออกกาลังกายแบบแอโรบิคก็คือ ทาให้ร่างกายได้ใช้ออกซิ เจน
ให้มากที่สุดเท่าที่ร่างกายจะใช้ได้ ในเวลาที่กาหนด (ซึ่ งแต่ละคนจะไม่เท่ากัน) ในการออกกาลังกาย
แบบ แอโรบิกนี้ ส่ วนของร่ างกายที่จะต้องปรับตัวให้ทนั กันก็คือ
1. ระบบหายใจต้องเร็ ว และแรงมากขึ้ น เพื่ อจะนาออกซิ เจนเข้า สู่ ร่ า งกายได้ม ากขึ้ น
พอที่จะไปฟอกเลือดที่จะต้องหมุนเวียนมากขึ้น
2. หัว ใจจะต้อ งเต้น เร็ ว และแรงขึ้ น เพื่ อ จะได้สู บ ฉี ด เลื อ ดได้ม ากขึ้ น เพราะขณะที่
ออกกาลังกายอย่างหนักนั้น กล้ามเนื้อจะต้องการเลือดมากขึ้นประมาณ 10 เท่า
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3. หลอดเลือดทั้งใหญ่และเล็กจะต้องขยายตัว เพื่อสามารถนาเลือดไปยังส่ วนต่าง ๆของ
ร่ างกายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
จะเห็ นว่าการออกกาลังกายแบบแอโรบิกนั้น เป็ นการฝึ กปอด หัวใจ และหลอดเลื อดให้
ทางานได้ดีข้ ึน ปรับตัวให้รับงานหนักได้เป็ นเวลานาน ๆ
1. ประโยชน์ ของการออกกาลังกายแบบแอโรบิก
ร่ างกายมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้มีการเคลื่อนไหว การมีการเคลื่อนไหวน้อย คือ ไม่ค่อย
ได้ออกกาลังกาย ไม่เพียงแต่จะทาให้เกิดการเสื่ อมโทรมของสมรรถภาพดังกล่าวข้างต้น แต่ยงั เป็ น
สาเหตุนาของความผิดปกติของร่ างกายและโรคร้ายหลายชนิด ซึ่ งเป็ นปั ญหาทางการแพทย์ที่พบบ่อย
ในปัจจุบนั ด้วย
ในแง่การแพทย์ การออกกาลังกายอาจเปรี ยบได้กบั ยาสารพัดประโยชน์ เพราะใช้เป็ น
ยาบารุ งก็ได้ เป็ นยาป้ องกันก็ได้ และเป็ นยาบาบัดรักษาหรื อฟื้ นฟูสภาพร่ างกายก็ได้ แต่ข้ ึนชื่ อว่ายา
แล้วไม่วา่ จะวิเศษเพียงไรก็จะต้องใช้ดว้ ยขนาดหรื อปริ มาณที่เหมาะสมกับแต่ละคน การใช้โดยไม่
คานึงถึงขนาดหรื อปริ มาณที่เหมาะสม นอกจากอาจไม่ได้ผลแล้วยังอาจเกิดโทษจากยาได้ดว้ ย
การใช้การออกกาลังกายเป็ นประโยชน์ในทางการแพทย์ คือ การจัดชนิ ดความหนัก
ความนาน และความบ่อยของการออกกาลังกายให้เหมาะสมกับเพศ วัย สภาพร่ างกาย และ
จุดประสงค์(บารุ ง ป้ องกัน บาบัดหรื อฟื้ นฟูสภาพ) ของแต่ละคน เปรี ยบได้กบั การใช้ยา ซึ่ งถ้าหาก
สามารถจัดได้เหมาะสมจะได้คุณประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
1.1. การเจริ ญเติบโต การออกกาลังกายจัดเป็ นปั จจัยสาคัญอันหนึ่ งที่มีผลกระทบต่อ
การเจริ ญเติบโต เด็กที่ไม่ค่อยได้ออกกาลังกายแต่มีอาหารการกิ นอุดมสมบูรณ์ อาจมีส่วนสู งและ
น้ าหนักตัวมากกว่าเด็กในวัยเดี ยวกันโดยเฉลี่ย แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีไขมันมากเกิน มีกระดูกเล็ก
หัวใจมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับน้ าหนักตัว และอาจเห็นการวิกลรู ปจากภายนอกได้ชดั เช่น เข่าชิ ดเกิน
อ้วนแบบฉุ เป็ นต้น ซึ่ งถือว่าเป็ นการเจริ ญเติบโตที่ผิดปกติ ตรงกันข้ามกับเด็กที่มีการออกกาลังกาย
ถูกต้องสม่าเสมอ ร่ างกายจะผลิ ตฮอร์ โมนที่เกี่ ยวกับการเจริ ญเติบโตอย่างถูกส่ วน จึงกระตุน้ ให้
อวัยวะต่างๆ เจริ ญขึ้นพร้อมกันไปทั้งขนาด รู ปร่ างและหน้าที่การทางานและเมื่อประกอบกับผลของ
การออกกาลังกายที่ทาให้เจริ ญอาหาร การย่อยและการขับถ่ายดี เด็กที่มีการออกกาลังกายอย่าง
ถูกต้อง และสม่าเสมอจึงมีการเจริ ญเติบโตดีกว่าเด็กที่ขาดการออกกาลังกาย
1.2. รู ปร่ างทรวดทรง การออกกาลังกายอาจจัดเป็ นได้ท้ งั ยาป้ องกันและยารักษาการเสี ย
ทรวดทรง จะเห็ นได้วา่ การเสี ยทรวดทรงในช่วงการเจริ ญเติบโตดังข้อ 1 ย่อมป้ องกันได้ดว้ ยการ
ออกกาลังกาย แต่เมื่อเติบโตเต็มที่แล้วการขาดการออกกาลังยังสามารถทาให้ทรวดทรงเสี ยไปได้อีก
มากเช่น ตัวเอียง หลังงอ พุงป่ อง ซึ่ งทาให้เสี ยบุคลิกได้อย่างมาก ในระยะนี้ การกลับมาออกกาลังกาย
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อย่างถูกต้องเป็ นประจาสม่าเสมอยังสามารถแก้ไขให้ทรวดทรงกลับดีข้ ึนมาได้ บางอย่างอาจต้องใช้
เวลานานเป็ นเดือน เป็ นปี แต่บางอย่างอาจเห็ นผลภายในเพียงไม่ถึง 1 เดือน เช่น การมีพุงป่ อง
การบริ หารกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อหน้าท้อง เพียง 2 สัปดาห์ ก็ทาให้กล้ามเนื้ อ
หน้าท้องมีความตึงตัวเพิม่ ขึ้นจนกระชับอวัยวะภายในไว้ไม่ให้ดนั ออกมาเป็ นพุงป่ องได้
1.3. สุ ขภาพทัว่ ไป เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่า การออกกาลังกายเป็ นประโยชน์ต่อ
สุ ขภาพถึงแม้วา่ จะไม่มีหลักฐานแน่ชดั ว่าการออกกาลังกายสามารถเพิ่มภูมิตา้ นทานต่อโรคที่เกิดจาก
การติดเชื้อได้ แต่มีหลักฐานที่พบบ่อยว่า เมื่อนักกีฬาเกิดการเจ็บป่ วยจากการติดเชื้ อจะหายได้เร็ วกว่า
และมีโรคแทรกซ้อนน้อยกว่า ข้อที่ทาให้เชื่อแน่ได้วา่ ผูท้ ี่ออกกาลังย่อมมีสุขภาพดีกว่าผูข้ าดการออก
กาลังกายคือการที่อวัยวะต่างๆ มีการเจริ ญดีท้ งั ขนาด รู ปร่ าง และหน้าที่การทางาน โอกาสของการ
เกิดโรคที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อ เช่น โรคการเสี ยสมรรถภาพในการทางานของอวัยวะเองจึงมีนอ้ ยกว่า
1.4. สมรรถภาพทางกาย ถ้าจัดการออกกาลังกายเป็ นยาบารุ งการออกกาลังถื อเป็ นยา
บารุ งเพียงอย่างเดียวที่สามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกายได้ เพราะไม่มียาใดๆ ที่สามารถทาให้ร่างกาย
มีสมรรถภาพเพิ่มขึ้นได้อย่างแท้จริ งและถาวร ยาบางอย่างอาจทาให้ผใู ้ ช้สามารถทนทางานบางอย่าง
ได้นานกว่าปกติ แต่เมื่อทางานไปแล้วร่ างกายก็จะอ่อนเพลียกว่าปกติจนต้องพักผ่อนนานกว่าปกติ
หรื อร่ างกายทรุ ดโทรมลงไป ในทางปฏิบตั ิเราสามารถสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกายทุกๆด้าน เช่น
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ ความอ่อนตัว ความทนทานด้วยการออกกาลังกายที่ใช้สมรรถภาพทาง
กายด้านนั้นๆ
1.5. การป้ องกันโรค การออกกาลังกายสามารถป้ องโรคร้ายหลายชนิ ด โดยเฉพาะโรคที่
เกิ ด จากการเสื่ อ มสภาพของอวัย วะอัน เนื่ อ งจากการมี อ ายุ ม ากขึ้ น ประกอบกับ ปั จ จัย อื่ น ๆ
ในชีวิตประจาวัน เช่น การกินอาหารการกิน ความเคร่ งเครี ยด การสู บบุหรี่ มาก หรื อกรรมพันธุ์
โรคเหล่ านี้ ได้แก่ โรคประสาทเสี ยดุลยภาพ หลอดเลื อดหัวใจเสื่ อมสภาพ ความดันโลหิ ตสู ง
โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคข้อต่อเสื่ อมสภาพ เป็ นต้น ผูท้ ี่ออกกาลังกายเป็ นประจามีโอกาสเกิดโรค
เหล่านี้ได้ชา้ กว่าผูท้ ี่ขาดการออกกาลังกาย หรื ออาจไม่เกิดขึ้นเลยชัว่ ชีวติ
1.6. การรักษาโรคและฟื้ นฟูสภาพ โรคต่างๆที่ กล่าวในข้อ 5 ถ้าหากเกิ ดขึ้ นแล้ว
การจัดการออกกาลังกายที่เหมาะสมจัดเป็ นวิธีรักษาและฟื้ นฟูสภาพที่สาคัญในปั จจุบนั แต่ในการ
จัดการออกกาลังกายที่เหมาะสมมีปัญหามาก เพราะบางครั้งโรคได้กาเริ บรุ นแรงจนการออกกาลัง
กายแม้เพียงเบาๆ ก็เป็ นข้อห้าม ในกรณี ดงั กล่าว การควบคุมโดยการใกล้ชิดจากแพทย์ผทู้ าการรักษา
และการตรวจสอบสภาพร่ างกายโดยละเอียดเป็ นระยะเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่
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2. หลักการออกกาลังกายแบบแอโรบิก
การออกกาลังกายแบบแอโรบิก ใช้หลักการจัดโดยกาหนด ชนิด ความหนัก ความนาน
และความบ่อยในการออกกาลังกายที่ตรงกับ ภาษาอังกฤษที่วา่ “FITT for FIT” ดังนี้
F: Frequency (ความถี่/ความบ่อย)
I: Intensity (ความหนัก)
T: Time (ความนาน)
T: Type (ชนิด)
2.1 ความถี่/ความบ่อยของการออกกาลังกายแบบแอโรบิก (F) ความถี่หรื อความบ่อยใน
การออกกาลังกายแบบแอโรบิ กนั้น มีผลจากการศึ กษาพบว่าการออกกาลังกาย สัปดาห์ละ 6 วัน
วันละ 10 นาที จะมีผลต่อสภาพร่ างกายดีกว่าการฝึ กสัปดาห์ละ 2 วันๆละ 30 นาที ความบ่อยในการ
ออกกาลังกายแบบแอโรบิกโดยทัว่ ไปจึงควรเป็ น 4–5 วัน/สัปดาห์ แต่ไม่ควรน้อยกว่า 3 วัน /สัปดาห์
2.2 ความหนักในการออกกาลังกายแบบแอโรบิค (I) หลักการที่สาคัญที่สุดของการออก
กาลังกายแบบแอโรบิกคือ จะต้องออกกาลังกายให้เหนื่อยพอ หรื อทาให้หนักมากจนหัวใจเต้นเร็ วถึง
อัตราเป้ าหมาย ซึ่ ง จะไม่เท่ ากันในแต่ล ะคน การคานวณหาอัตราการเต้นของหัวใจเป้ าหมายนั้น
จะเริ่ มจากการหาอัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ดก่อน จากนั้นค่อยมาคิดว่าจะเอาร้ อยละเท่าไหร่ จาก
อัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ดนี้ ในการคานวณต้องคานึ งถึงอายุและความสมบูรณ์แข็งแรงทัว่ ไปบน
พื้นฐานของคน ๆนั้นด้วย สู ตรที่ง่ายและใช้กนั อย่างแพร่ หลายคือสู ตรของ American College of
Sport Medicine ซึ่ งหาอัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ดได้จากการเอาอายุไปลบออกจาก 220 เช่ น
ถ้าอายุ 20 ปี ก็จะมีอตั ราการเต้นของหัวใจสู งสุ ดเท่ากับ 200 ครั้งต่อนาที (220–20) และถ้าคนอายุ
60 ปี ก็จะมีอตั ราการเต้นของหัวใจสู งสุ ดเท่ากับ เท่ากับ 160 ครั้งต่อนาที (220–60)
จากนั้นเอาร้อยละ 65–80 ของอัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ดนี้ มาเป็ นอัตราการเต้น
ของหัวใจเป้ าหมาย วิธีคิดทาดังนี้
ตัวอย่าง
ผูท้ ี่มีอายุ 30 ปี อัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ด
= 220 – 30
= 190 ครั้ง/นาที
ร้อยละ 65 ของอัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ด

= 190 X

65
100

= 123 ครั้ง/นาที
ร้อยละ 80 ของอัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ด

= 190 X 80

100

= 152 ครั้ง/นาที
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นั้นหมายความว่า อัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ดของคนที่มีอายุ 30 ปี จะอยูร่ ะหว่าง
123–152 ครั้ ง/นาที การออกกาลังกายของผูท้ ี่มีอายุ 30 ปี เมื่ ออัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในช่ วง
ดังกล่าว จะเป็ นโซนที่ปลอดภัยและได้ผลทางด้านแอโรบิค
ฝ่ ายวิทยาศาสตร์ การกีฬา การกีฬาแห่ งประเทศไทย เสนอการหาความหนักของการ
ออกกาลังกาย ที่ ฝึกความอดทนและการทางานของระบบไหลเวียนโลหิ ต โดยอาศัยอัตราการเต้น
ของหัวใจขณะพักเป็ นตัวกาหนดความหนักเบา ของการออกกาลังกาย ซึ่ งสามารถคานวณหาอัตรา
การเต้นของหัวใจเป้ าหมายในการออกกาลังกายแบบแอโรบิคได้จาก
สู ตร WHR
WHR
RHR
Max.HR
X

=
=
=
=
=

{(Max.HR-RHR) x X %} + RHR
อัตราการเต้นของหัวใจเป้ าหมาย
อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก (ชีพจร)
220 – อายุ (ปี )
ระดับความหนักของงาน

การออกกาลังกายแบบแอโรบิก ควรมี ความหนักของการออกกาลังกาย อยู่ช่วงระหว่าง
65–80 ของอัตราการเต้นของหัวใจสู งสุ ด เพื่อความสะดวกในการคานวณจึงขอกาหนดเกณฑ์ระดับ
สมรรถภาพทางกาย (ความหนักของงาน) ไว้ดงั นี้คือ
1) ผูท้ ี่ออกกาลังกายนาน ๆครั้ง ไม่สม่าเสมอ ใช้เกณฑ์ 60% ของอัตราการเต้นของชีพจร
สู งสุ ด (X= 0.6)
2) ผูท้ ี่ออกกาลังกายเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ ใช้เกณฑ์ 70% ของอัตราการเต้นของชีพ
จรสู งสุ ด (X= 0.7)
3) ผูท้ ี่เป็ นนักกีฬาที่ยงั คงเล่นและแข่งขันอยู่ ใช้เกณฑ์ 80%ของอัตราการเต้นของชีพจร
สู งสุ ด (X= 0.8)
ตัวอย่าง ถ้ามีอายุ 30 ปี มีชีพจรปกติขณะพัก 72 ครั้ง นาที เป็ นผูท้ ี่ออกกาลังกายบ้างแต่ไม่
สม่าเสมอ อัตราการเต้นของหัวใจเป้ าหมายควรเป็ นเท่าไร
วิธีหา 1) หาค่า Max.HR
=
220 – อายุ
=
220 – 30
=
190 ครั้ง/นาที
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2) สู ตร

WHR
แทนค่า

=
{(Max.HR-RHR) x X%} + RHR
=
{(190 - 72) x 0.6} + 72
=
(118 x 0.6 ) + 72
=
70.8 + 72
=
142.8 ครั้ง/นาที
อัตราการเต้นของหัวใจเป้ าหมาย เท่ากับ 143 ครั้ง/นาที
เมื่ อเราสามารถคานวณหาอัตราการเต้นของหัวใจเป้ าหมายได้แล้ว สิ่ งสาคัญอี กอย่าง
หนึ่ ง คือ วิธีจบั ชี พจร หรื อการหาจานวนครั้งที่หัวใจเต้นต่อนาที เพื่อให้ทราบว่าในขณะออกกาลัง
กายอยู่น้ นั หัวใจเราเต้นกี่ ครั้ งต่อนาที การออกกาลังกายในขณะนั้นเป็ นไปตามอัตราการเต้นของ
หัวใจเป้ าหมายที่คานวณได้หรื อไม่ ถ้าชีพจรต่ากว่าก็ตอ้ งเพิ่มความหนักของการออกกาลังกายขึ้นไป
อีก แต่ถา้ อัตราการเต้นของหัวใจ(ชีพจร) สู งกว่าที่คานวณ ก็ตอ้ งลดความหนักของการออกกาลังกาย
ลงมา วิ ธี ที่ แ น่ น อนที่ สุ ดในการหาอั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจก็ คื อ การวัด คลื่ น ไฟฟ้ าหั ว ใจ
(Electrocardiogram, EKG) หรื อมิ ฉะนั้นก็ใช้หูฟัง(Stethoscopes) จ่อเข้าฟั งเสี ยงเต้นของหัวใจที่
หน้าอกข้างซ้าย ตรงที่หวั ใจเต้นอยูจ่ ริ ง ๆ แต่ท้ งั สองวิธีคงไม่สะดวกที่จะนาไปใช้กบั ผูอ้ อกกาลังกาย
ในสนาม วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดคือ การจับชี พจรของตัวเอง ตาแหน่งที่สะดวกที่สุดในการจับชี พ
จรมี 2 แห่ง คือที่บริ เวณข้อมือและที่ดา้ นข้างของลาคอ ที่ขอ้ มือชีพจรจะคลาได้ทางด้านฝ่ ามือ ต่าจาก
รอยพับของข้อประมาณ 1 นิ้ว ถึง1 นิ้วครึ่ ง ค่อนมาทางด้านหัวแม่มือ ส่ วนที่คอชี พจรจะคลาได้ใต้มุม
คาง ถัดจากลูกกระเดือกไปทางด้านข้าง โดยทัว่ ไปเราจะจับชี พจรนานเพียง 15 วินาทีเท่านั้น แล้วนา
จานวนครั้งที่นบั ได้คูณด้วย 4 ก็จะได้จานวนครั้งที่หวั ใจเต้นต่อนาที
3. ระยะเวลาของการออกกาลังกายแบบแอโรบิก (T)
ระยะเวลาของการออกก าลัง กายหรื อ ความนานในการออกก าลัง กายแต่ ล ะครั้ ง
การออกกาลังกายแบบแอโรบิกหลังจากนาทีที่ 3 ไปแล้วเซลล์กล้ามเนื้ อในร่ างกายจะจับออกซิ เจน
ใช้พลังงานแบบแอโรบิค ความนานในการออกกาลังกายจึ งขึ้ นอยู่กบั สภาพร่ างกายของแต่ละคน
โดยทัว่ ไปใช้เวลานาน 10 – 20 นาทีข้ ึนไป เพราะถ้าออกกาลังกาย 5 นาที จะมีช่วงแอโรบิค 2 นาที
เท่านั้น ถ้าอยู่ในวัยหนุ่ มสาวความนานของการออกกาลังก็ควรออกกาลังกายติดต่อกันไม่น้อยกว่า
20 นาที
4. ชนิดของกิจกรรมการออกกาลังกายแบบแอโรบิก (T)
การออกกาลังกายแบบแอโรบิกมีหลายชนิ ด เช่ น การเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ การเดิน
เร็ ว การวิ่งจ๊อกกิ้ง การว่ายน้ า การกระโดดเชื อก การปั่ นจักรยาน การเต้นแอโรบิค นายแพทย์คูเปอร์
-165-

ได้กล่าวไว้วา่ การเลือกชนิดของการออกกาลังกายแบบแอโรบิคนั้นเป็ นจุดเริ่ มต้นที่สาคัญยิ่ง ที่จะทา
ให้คน ๆนั้นออกกาลังกายต่อไปได้หรื อไม่ จะเลือกกิจกรรมใดขึ้นอยูก่ บั แต่ละบุคคล แต่จะยึดหลัก
ง่ายและสะดวก สามารถควบคุมความหนักได้ดว้ ยตนเอง ไม่สิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป
อีกทั้งเป็ นกิจกรรมที่ตรงกับลักษณะนิ สัยของตนเอง อาจทดลองด้วยตนเองโดยไปลองเล่น แล้วค่อย
ตัด สิ น ใจว่า การออกก าลัง กายชนิ ด ไหนที่ ถู ก กับ นิ สั ย ของตนเองมากที่ สุ ด หรื อ ถ้า รู ้ สึ ก เบื่ อ กับ
การออกกาลังกายที่ปฏิบตั ิอยู่ ให้ลองทาชนิ ดอื่นดูบา้ ง เช่น ถ้าถีบจักรยานอยูก่ บั ที่แล้วรู ้สึกเบื่อ ก็ให้
สลับด้วยการเดินเร็ ว หรื อ วิ่ง หรื อว่ายน้ า ก็ได้ ขอเพียงให้การออกกาลังกายทุกชนิ ดที่ทานั้นถูกต้อง
ตามหลักของการออกกาลังกายแบบแอโรบิคเป็ นใช้ได้
ขั้นตอนการออกกาลังกาย
ขั้นตอนการออกกาลังกายที่ถูกวิธี มีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 การอุ่นร่ างกาย (Warm up) ก่อนที่จะออกกาลังกาย ต้องการอบอุ่นร่ างกายก่อ
เช่น ถ้าเราจะออกกาลังกายด้วยการวิง่ ก็ไม่สมควรที่จะลงวิ่งทันที่ เมื่อไปถึงสนามควรจะอุ่นร่ างกาย
มีอุณหภูมิสูงขึ้นก่ อน ช้าๆ เช่ น การเคลื่ อนไหวร่ างการ สะบัดแข้ง สะบัดขา แกว่งแขน วิ่งเหยาะ
อยูก่ บั ที่ ช้าๆ ชัว่ ระยะเวลาหนึ่ งก่อน แล้วจึงออกวิ่ง ดังนั้น การอุ่นร่ างกายก่อนออกกาลังกายจึงเป็ น
ขั้นตอนแรกที่จะต้องกระทา
ขั้นตอนที่ 2 เป็ นขั้นตอนการออกกาลังอย่ างจริงจัง การออกกาลังกายนั้นจะต้องเพียงพอ
ทาให้ร่างกายเกิดการเผาไหม้อาหารในร่ างกาย โดยใช้ออกซิ เจนในอากาศ โดยการหายใจเข้าไปเพื่อ
ท าให้ เ กิ ด พลัง งาน จนถึ ง ระดับ หนึ่ ง การที่ จ ะออกก าลัง กายได้ถึ ง ระดับ นี้ เป็ นเรื่ อ งส าคัญ ที่ ผู ้
ออกกาลังกายจะต้องเข้าใจให้ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 3 เป็ นขั้นตอนการผ่อนให้ เย็นลง คือ เมื่อได้ออกกาลังกายตามกาหนดที่เหมาะสม
ตามขั้นตอนที่ 2 แล้วควรจะค่อยๆ ผ่อนการออกกาลังกายลงที่ละน้อย แทนการหยุดการออกกาลัง
กายโดยทันที ทังนี้เพื่อให้เลือดที่คงั่ อยูต่ ามกล้ามเนื้อ ได้มีโอกาสกับคืนสู่ หวั ใจ
ข้ อปฏิบัติสาหรับผู้ออกกาลังกายเพือ่ สุ ขภาพ
เพื่อให้การออกกาลังได้ผลดีเต็มที่ และไม่เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย ผูท้ ี่ตอ้ งการใช้การออก
กาลังกายเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ พึงยึดข้อปฏิบตั ิ 10 ข้อ ดังนี้
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1. การประมาณตน
สภาพร่ างกายและความเหมาะสมกับกีฬาชนิ ดต่างๆ ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แม้ใน
คนคนเดียวกัน ในช่วงเวลาหนึ่งกับอีกช่วงหนึ่งก็แตกต่างกันได้ การจะได้ผลเพิ่มของสมรรถภาพจาก
การฝึ กซ้อมหรื อออกกาลังมีกฎตายตัวว่าจะต้องเป็ นไปตามความเหมาะสมกับสภาพร่ างกาย หากการ
ฝึ กซ้อมเบาเกินไปก็ได้ผลน้อยหรื อไม่ได้ผล แต่การฝึ กซ้อมหนักเกินไปนอกจากจะไม่ได้ผลแล้วยัง
เป็ นอันตรายแก่สุขภาพอย่างยิง่ ยวดด้วย มีขอ้ สังเกตที่สาคัญกว่าการฝึ กซ้อมหนักเกินไปหรื อไม่โดย
สังเกตจากความเหนื่อย คือ หากออกกาลังถึงขั้นเหนื่ อยแล้วยังสามารถฝึ กต่อไปได้ดว้ ยความหนัก
เท่าเดิ มโดยไม่เหนื่ อยเพิ่มขึ้น และเมื่อพักแล้วไม่เกิ น 10 นาทีก็รู้สึกหายเหนื่ อย แม้จะมีความ
อ่อนเพลียอยูบ่ า้ งแต่ในวันรุ่ งขึ้นก็หายอ่อนเพลียกลับสดชื่นเช่นเดิมหรื อกว่าเดิม แสดงว่าการฝึ กซ้อม
หรื อออกกาลังนั้นไม่หนักเกิน แต่ถา้ รู ้สึกเหนื่ อยแล้วพอฝื นต่อไปกลับหายเหนื่ อย และในวันรุ่ งขึ้นก็
ยังอ่อนเพลียอยูแ่ สดงว่าการฝึ กซ้อมหรื อการออกกาลังกายนั้นหนักเกิน การจะฝึ กซ้อมใหม่จะต้องรอ
ให้ร่างกายกลับมาสู่ สภาพเดิมก่อนแล้วเริ่ มใหม่ดว้ ยความหนักที่นอ้ ยกว่าเดิม
2. การแต่ งกาย
มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในด้านการเคลื่อนไหว ความอดทน และจิตวิทยา กีฬาแต่ละอย่างย่อม
มี แบบเครื่ องแต่งกายที่ เหมาะสมทั้งกางเกงและรองเท้าในด้านการเคลื่ อนไหว เสื้ อผ้าที่ รุ่มร่ า ม
รองเท้าที่เหมาะกับเท้าหรื อสภาพสนาม ย่อมทาให้การเคลื่อนไหวไม่คล่องตัวเท่าที่ควร และยังเป็ น
ต้นเหตุให้เกิดอุบตั ิเหตุดว้ ยในด้านการอดทนต้องคานึ งถึ งการระบายความร้อนออกจากร่ างกายเป็ น
สาคัญ เพราะในระหว่างที่ออกกาลัง ร่ างกายจะมีความร้อนเกิดขึ้นมาก หากระบายออกไม่ทนั ความ
ร้อนที่สะสมขึ้นจะเป็ นตัวจากัดการออกกาลังกายต่อไป และทาอันตรายต่อระบบต่างๆในร่ างกาย
ด้วยในกรณี น้ ีเสื้ อผ้าที่มิดชิดเกินไปหรื อเสื้ อผ้าที่ทาด้วยวัสดุสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติในการซับเหงื่อ
ได้นอ้ ยจะทาให้การระบายความร้อนออกจากร่ างกายเป็ นไปด้วยความลาบากยิง่ ขึ้น
เรื่ องที่ปฏิบตั ิกนั ผิดอยูเ่ สมอ คือการได้ชุดวอร์ มโดยพร่ าเพรื่ อ จุดประสงค์ในการใช้ชุด
วอร์ ม คือทาให้ร่างกายอบอุ่นเร็ ว (Warm Up) เมื่อความอบอุ่นของร่ างกายสู งถึงขนาดหนึ่ ง การ
ทางานของร่ างกายจะได้สมรรถภาพสู งสุ ด แต่ถา้ อบอุ่น (ร้อน) เกินไป สมรรถภาพกลับลดสาหรับ
สภาพอากาศในประเทศไทย การใช้ชุดวอร์ มเกือบจะไม่มีความจาเป็ นเลย เพราะอากาศร้อนอยูแ่ ล้ว
ถ้าจะใช้
ก็ไม่ควรจะใช้ในระหว่างการฝึ กซ้อมหรื อออกกาลังที่ใช้ความอดทน
3. เลือกเวลาดินฟ้าอากาศ
ทุกคนควรกาหนดเวลาฝึ กซ้อมที่แน่นอนไว้ แต่ควรเป็ นเวลาเดียวกันทุกวัน เพราะมีผล
ต่อการปรับตัวของร่ างกาย การฝึ กซ้อมตามสะดวกโดยไม่มีการกาหนดเวลาแน่นอนทาให้เหนื่ อยเร็ ว
และได้ปริ มาณน้อยกว่า ในอากาศร้ อนจึงไม่เหมาะอย่างยิ่งสาหรับการฝึ กความอดทน การเลือก
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อากาศอาจทาได้ยากหรื อทาไม่ได้ แต่การเลือกเวลาทุกคนทาได้โดยเฉพาะเวลาเช้าตรู่ และตอนเย็น
อุณหภูมิต่ากว่ากลางวัน จึงเหมาะสาหรับการฝึ กซ้อมความอดทน ส่ วนการฝึ กด้านแรงกล้ามเนื้ อและ
ความเร็ วระยะสั้นๆอาจทาในอากาศร้อนได้ แต่ทาในช่วงเวลาสั้น อย่างไรก็ตาม ในการฝึ กซ้อมเพื่อ
แข่งขันจะต้องคานึงถึงเวลาที่ใช้แข่งขันด้วย แต่ไม่จาเป็ นต้องฝึ กซ้อมในเวลานั้นทุกครั้งไป
4. สภาพของกระเพาะอาหาร
ในเวลาอิ่มจัดกระเพาะอาหารซึ่ งใต้กระบังลมจะทาให้ตวั ขยายของปอดเป็ นไปไม่ได้ดี
เท่าที่ควรเพราะกะบังลมไม่อาจหดตัวต่าลงได้มาก ในขณะเดียวกัน
การไหลเวียนเลือดจะต้อง
แบ่งเลือดส่ วนหนึ่งไปใช้ในการย่อยและดูดซึ มอาหาร การไหลเวียนเลือดจะต้องแบ่งเลือดส่ วนหนึ่ ง
ไปใช้ในการย่อยและดูดซึ มอาหาร ทาให้เลือดที่เลี้ยงกล้ามเนื้ อลดน้อยลง จึงเป็ นผลเสี ยต่อการออก
กาลังกายยิ่งกว่านั้น ในกี ฬาที่มีการกระทบกระแทก กระเพาะอาหารที่เต็มแน่นจะแตกได้ง่ายกว่า
กระเพาะอาหารที่วา่ ง หลักทัว่ ไปจึงให้งดอาหารก่อนหนักก่อนการออกกาลังกาย 3 ชัว่ โมง อย่างไรก็
ตาม ในกีฬาที่ใช้ความอดทนเป็ นชัว่ โมงๆ เช่น วิ่งมาราธอน และจักรยานทางไกลร่ างกายต้องใช้
พลังงานมาก การที่ทอ้ งว่างอยูน่ านอาจทาให้พลังงานสารองหมดไป ดังนั้นก่อนการแข่งขันและ
ระหว่างการแข่งขัน อาจเติมอาหารที่ยอ่ ยง่ายในปริ มาณไม่ถึงอิ่มได้เป็ นระยะๆ
5. การดื่มนา้
น้ าไม่ใช่อาหาร แต่มีความจาเป็ นมากในการออกกาลังกาย เพราะถ้าร่ างกายสู ญเสี ยน้ า
ไปมากจนถึงปริ มาณหนึ่ ง สมรรถภาพจะลดต่ าลงเนื่ องจากการระบายความร้ อนออกจากร่ างกาย
ขัดข้อง และถ้าเสี ยมากต่อไปก็จะเป็ นอันตรายต่อร่ างกาย จากการทดลองทั้งในห้องปฏิบตั ิการและ
ในสนามเกี่ยวกับสมรรถภาพร่ างกายในสภาพที่ขาดน้ าและไม่ขาดน้ า ได้ขอ้ สรุ ปตรงกันว่า การขาด
น้ าทาให้สมรรถภาพลดลง การใช้น้ าชดเชยส่ วนที่ขาดทาให้สมรรถภาพไม่ลดลง น้ าสารองนี้ มี
ปริ มาณ 2% ของน้ าหนักตัว (เช่น คนที่น้ าหนัก 50 กก. มีน้ าสารองสาหรับเสี ยได้ 1 กก.)
ดังนั้นการเล่นกีฬาใดๆก็ตามที่มีการเสี ยน้ าไม่เกินกว่า 2% ของน้ าหนักตัว และก่อนการ
แข่งขันร่ างกายอยู่ในสภาพที่ไม่ขาดดุ ลน้ า หรื อในระหว่างเล่ นไม่เกิ ดความกระหาย ผูเ้ ล่ นไม่
จาเป็ นต้องเติมน้ าในระหว่างนั้น ในอากาศร้อน การเล่นกีฬาชัว่ โมงหนึ่ งอาจทาให้ร่างกายเสี ยน้ าถึง
2 ลิตร หรื อกว่านั้นซึ่ งจาเป็ นต้องได้รับการชดเชย ความกระหายเป็ นเครื่ องบอกอย่างหนึ่ งว่าร่ างกาย
กาลังขาดน้ า ถ้าไม่สามารถคานวณได้แน่นอนว่าจะดื่มเท่าไร อาจใช้ความกระหายเป็ นเกณฑ์ ทั้งนี้
ไม่ได้หมายความว่าจะดื่มครั้งเดียวจนหมดความกระหาย จะต้องค่อยๆเฉลี่ยปริ มาณออกไป ในการ
ทดลองของสถาบันการกีฬาเวชศาสตร์ แห่ งเบอร์ ลินได้พบว่า การใช้น้ าชดเชยในปริ มาณที่เท่ากับที่
สู ญเสี ยในการออกกาลังจะทาให้สมรรถภาพดีที่สุด แต่จะต้องแบ่งการชดเชย ออกไปเป็ นจานวน
25% ใน 1 ชัว่ โมงก่อนการเล่นอีก 75% เฉลี่ยไปตามระยะเวลาการออกกาลัง
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6. ความเจ็บป่ วย
ความเจ็บป่ วยทุ ก ชนิ ดท าให้ส มรรถภาพของร่ า งกายลดลง และร่ างกายต้องการ
พักผ่อนอยูแ่ ล้ว การออกกาลังกายที่เคยทาย่อมเป็ นการเกินกว่าที่สภาพร่ างกายจะรับได้และอาจทาให้
เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวติ เฉพาะอย่างยิง่ การเป็ นไข้ซ่ ึ งร่ างกายมีอุณหภูมิสุงกว่าปกติและและหัวใจ
ทางานมากกว่าปกติเพื่อระบายความร้ อน นอกจากนั้น หากเป็ นไข้ที่เกิ ดจากเชื้ อโรค
การ
ไหลเวียนเลื อดก็เพื่อขึ้ นจากการออกกาลังกายอาจทาให้เชื้ อโรคแพร่ หลายไปตามส่ วนต่างๆของ
ร่ างกายและทาให้เกิดการอักเสบทัว่ ทั้งร่ างกายหรื ออวัยวะที่สาคัญซึ่ งเป็ นอันตรายต่อชี วิต สาหรับ
การเป็ นหวัดแพ้อากาศ ถ้ามีอาการอื่นร่ วม เช่น ไข้ เจ็บคอ ไอ อ่อนเพลีย สามารถ ฝึ กซ้อมและ
ออกกาลังกายได้ตามปกติ
7. ความเจ็บป่ วยระหว่างการออกกาลังกาย
เป็ นที่แน่นอนว่าระหว่างออกกาลังกายกาลังกายใดๆ ก็ตามโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุมีได้
มากกว่าการอยู่เฉยๆ ยิ่งเป็ นการเล่นกีฬาที่มีการปะทะกันด้วยแล้วโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุยิ่งมีมากขึ้น
ถึงแม้ว่าจะเป็ นการออกกาลังกายคนเดียว ถ้ามีการเปลี่ยนสถานที่ปริ มาณ และความหนังของการ
ออกกาลังกาย ก็อาจมีอุบตั ิเหตุหรื อความเจ็บป่ วยเกิดขึ้นได้ความรู ้สึกไม่สบาย อึดอัด การเคลื่อนไหว
บังคับไม่ได้ เป็ นสัญญาที่แสดงว่ามี ความผิดปกติเกิ ดขึ้ น ถ้าฝื นออกกาลังกายต่อไปโอกาสที่จะ
เจ็บป่ วยหรื ออุบตั ิเหตุเกิ ดขึ้นไดในระหว่างการออกกาลังกายควรหยุดพักผ่อนเพื่อความเจ็บป่ วยลด
น้อยลง บางครั้งเมื่อพักชัว่ ครู่ ก็หายไปเป็ นปกติ อาจเล่นกีฬาหรื อ ออกกาลังกายต่อไปได้ แต่ถา้
ออกกาลังกายต่อไปแล้วอาการเดิมกลับเป็ นมากขึ้นก็ตอ้ งหยุด ข้อนี้ สาคัญมากสาหรับผูเ้ ล่นกีฬาหรื อ
ออกกาลังกายที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป โดยเฉพาะอาการขาดเลือด หล่อเลี้ยงหัวใจ การฝื นต่อไปอาจทา
ให้หวั ใจวายและเป็ นอันตรายถึงชีวติ ได้
8. ด้ านจิตใจ
ในระหว่างการฝึ กซ้อมและการออกกาลังกาย จาเป็ นต้องทาจิตใจให้
ปลอดโปร่ ง
คิดถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการฝึ กซ้อมหรื อออกกาลัง ตั้งใจปฏิบตั ิตามท่าทางเทคนิ คต่าง ๆและ
คิดแก้ไขการปฏิบตั ิที่ผิด จะต้องพยายามขจัดเครื่ องรบกวนจิตใจอื่นๆ ในระหว่างนั้น ออกไปหาก
ขจัดไม่ได้จริ งๆ ก็ไม่ควรฝึ กซ้อมหรื อออกกาลังกายต่อไป เพราะทาให้เสี ยสมาธิ และ เกิดอุบตั ิเหตุ
ได้ง่าย
9. ความสม่าเสมอ
ผลเพิ่ มของสมรรถภาพต่า งๆนอกจากจะขึ้ นอยู่ก ับปริ ม าณความหนักเบาของการ
ฝึ กซ้อมและออกกาลังกายแล้ว ยังขึ้นอยูก่ บั ความสม่าเสมอด้วย ดังนั้น การฝึ กหนักติดต่อกัน 1 เดือน
แล้วหยุดไป 2 สัปดาห์จะมาเริ่ มใหม่ จะเริ่ มเท่ากับการฝึ กครั้งสุ ดท้ายไม่ได้ จะต้องลดความหนักให้
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ต่ากว่าครั้งสุ ดท้ายที่ฝึกอยูแ่ ล้วค่อยๆเพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นการเสี ยเวลามาก ข้อนี้ นกั กีฬาของไทยเราเป็ นอยู่
เสมอเมื่อหยุดแข่งขันก็หยุดฝึ กซ้อมและต้องตั้งต้นกันใหม่เมื่อจะเริ่ มจะเริ่ มแข่งขันอี กโอกาสทีจะ
เพิ่มสมรรถภาพให้สุงกว่าเดิมจึงไม่มี
10. การพักผ่อน
หลังการฝึ กซ้อมและออกกาลังกาย ร่ างกายเสี ยพลังการสารองไปมากจาเป็ นต้องมีการ
ชดเชย รวมทั้งต้องซ่อมแซมสิ่ งสิ่ งสึ กหรอการพักผ่อน หลังจากฝึ กซ้อมและการ ออกกาลังกายหนัก
จึงจาเป็ นต้องพักผ่อนให้พอเพียง ข้อสังเกตง่าย ๆคือ ก่อนการฝึ กซ้อมครั้งต่อไป ร่ างกายจะต้องสด
ชื่นอยูใ่ นสภาพเดิม การฝึ กซ้อมวันต่อไปจึงจะทาได้มากขึ้นเป็ นลาดับ
การประเมินผลการออกกาลังกายแบบแอโรบิก
การประเมินผลของการออกกาลังกายแบบแอโรบิก ในขั้นตอนแรกของการออกกาลังกาย
ควรมีการประเมินผลด้วยการตรวจสอบสภาพร่ างกาย ซึ่ งปั ญหาของการออกกาลังกายแบบนี้ จะอยูท่ ี่
ความหนักและความนานของการออกกาลังกาย สิ่ งสาคัญที่สุดของการออกกาลังกายแบบแอโรบิก
ก็คือ ต้องคอยสังเกตปฏิกิริยาของร่ างกายในขณะออกกาลังอยูว่ า่ มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นหรื อไม่ เช่น
อาการเจ็บเสี ยวหน้าอก อาการหน้าเขียวหรื อซี ดขาว อาการหายใจขัด ๆ หรื อหายใจไม่ทนั ตลอดจน
อาการหน้ามืดวิงเวียนคล้ายจะเป็ นลม หากมีอาการเหล่านี้ เกิ ดขึ้น จะต้องรี บหยุดทันที มีวิธีดูว่าการ
ออกกาลังกายหนักเกินไปหรื อไม่ ที่ง่าย ๆอยูว่ ิธีหนึ่ ง เรี ยกว่า “Talk Test” หรื อการทดสอบด้วยการ
พูดคุย คือดูวา่ ขณะที่เราออกกาลังกายไปนั้นเรายังพูดคุยกับเพื่อนข้าง ๆได้หรื อไม่ หรื อถ้าออกกาลัง
กายอยูค่ นเดียวก็ลองพูดดัง ๆกับตนเองดู หากยังพูดออก หรื อยังพูดคุยกับเพื่อนได้รู้เรื่ อง แสดงว่าเรา
ยัง ไม่ เ หนื่ อ ยมากเกิ น ไป แต่ ถ้า รู ้ สึ ก เหนื่ อ ยมากจนแม้จ ะพู ด คุ ย ไม่ อ อกแล้ว หมายความว่า การ
ออกกาลังกายนั้นมากเกินไป ควรจะชะลอให้ชา้ ลงเล็กน้อยจะช่วยได้
เมื่อมีการออกกาลังกายแบบแอโรบิกผ่านไปสักระยะหนึ่ งแล้ว เราควรมีการประเมินผล
ของการออกกาลังกายเพื่อจะได้ทราบพัฒนาการ วิธีการประเมินผลมีดงั นี้
1. การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายเพื่อผลทางแอโรบิก ขึ้นอยู่กบั การจัดชนิ ดความ
หนัก ความนานและความบ่ อยในการออกกาลัง กายให้เหมาะสมกับ เพศ วัย สภาพร่ า งกายและ
วัตถุประสงค์ของผูอ้ อกกาลังกาย ซึ่ งถ้าหากการจัดโปรแกรมดังกล่าวถูกต้องเหมาะสมแล้ว จะให้
ผลดีต่อสภาพร่ างกายที่สามารถตรวจสอบได้ดว้ ยตนเองในช่วงประมาณ 6–8 สัปดาห์
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2. ผลดีต่อสภาพร่ างกายที่สามารถตรวจสอบได้คือ อัตราการเต้นของชี พจรจะลดน้อยลง
ทั้งในขณะพักและออกกาลังกาย ทั้งนี้ เพราะหัวใจสามารถทางานได้อย่างประหยัดเนื่ องจากระบบ
การไหลเวียนโลหิ ตมีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน
3. ผลดีอีกประการคือ มีความรู ้สึกต่อสภาพร่ างกายและจิตใจดีข้ ึน มีความกระปรี้ กระเปร่ า
นอนหลับสนิทในเวลากลางคืน และตื่นนอนในตอนเช้าด้วยความรู้สึกสดชื่น
4. ถ้าหากออกกาลังกายติดต่อกันไปถึงสัปดาห์ที่ 6–8 แล้วยังไม่บงั เกิดผลดี ต่อสภาพ
ร่ างกาย จะต้องพิจารณาทบทวนและปรับปรุ งโปรแกรมการออกกาลังกายเสี ยใหม่
5. การออกกาลังกายหรื อเล่นกี ฬาในปั จจุ บนั หลายชนิ ด ส่ งเสริ มสุ ขภาพทัว่ ไปได้น้อย
ไม่เป็ นประโยชน์ต่อหัวใจและปอดทั้งนี้ เพราะความหนักในการออกกาลังกายเหล่านั้นไม่ถึง 60%
เช่น กีฬาประเภทยิงปื น ยกน้ าหนัก โบว์ลิ่ง ยิงธนู เปตอง กอล์ฟ สนุกเกอร์ เป็ นต้น
6. การใช้แรงกายประกอบอาชี พเช่น กรรมกร ชาวนา ชาวสวน ฯลฯ การออกกาลังกาย
แบบนี้ ไม่นบั เป็ นการออกกาลังกายแบบแอโรบิคซึ่ งไม่สามารถป้ องกันและรักษาโรคที่เกิดจากการ
เสื่ อมสภาพของร่ างกายได้ เพราะความหนักไม่ถึงเกณฑ์แอโรบิกนั้นเอง
บทสรุ ป
การออกกาลังกายเป็ นประจาอย่างสม่ าเสมอเป็ นปั จจัยที่สาคัญของการมีสุขภาพดีหมายถึ ง
ความสมบูรณ์ทางร่ างกาย จิตใจ และความเป็ นอยูท่ ี่ดีในสังคมปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สามารถปฏิบตั ิ
ภารกิจประจาวันได้ราบรื่ น
การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพนิ ยมออกกาลังกายแบบแอโรบิก เพราะเป็ นการออกกาลังกาย
เพื่อฝึ กให้หวั ใจและปอดแข็งแรง ประเภทของการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพแบบแอโรบิก เช่น การ
เดินเร็ ว วิง่ เหยาะๆ ว่ายน้ า กระโดดเชือก ปั่ นจักรยาน การเต้นแอโรบิก ฯลฯ หลักสาคัญของการออก
กาลังกายเพื่อสุ ขภาพ คือ ต้องออกกาลังกายให้พอเหนื่ อย หรื อมากจนหัวใจเต้นเร็ วถึงอัตราเป้ าหมาย
ประมาณ 60-85% ของอัตราการเต้นหัวใจสู งสุ ด 3-5 วันต่อสัปดาห์
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คาถามท้ายบท
1. ให้นกั ศึกษาอธิ บายถึงความสาคัญของการออกกาลังกายที่ส่งผลต่อผูท้ ี่ออกกาลังกายอยูเ่ ป็ น
ประจา
2. ให้นกั ศึกษาหาอัตราการเต้นหัวใจเป้ าหมายของผูท้ ี่มีอายุ 35 ปี มีอตั ราการเต้นหัวใจขณะพัก
73 ครั้ง/นาที เป็ นผูท้ ี่ออกกาลังกายสม่าเสมอ
3. ให้นัก ศึ ก ษาอธิ บ ายวิธี ก ารเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายของระบบหายใจและระบบ
ไหลเวียนโลหิ ต จะให้กิจกรรมประเภทใด
4. ให้นกั ศึกษาบอกถึงความสาคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
5. การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้ว ยตัว เองมี ก ารทดสอบอะไรบ้า งและแต่ ล ะรายการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านใด
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แผนบริหารการสอนหน่ วยที่ 7
ยาและสมุนไพรในชีวติ ประจาวัน
หัวข้ อเนือ้ หา
1. ความหมายของยา
2. ประโยชน์ของยา
3. ประเภทของยา
4. การเรี ยกชื่อยา
5. รู ปแบบของยา
6. หลักการใช้ยาที่ถูกต้อง
7. อันตรายที่เกิดจากการใช้ยา
8. ยาเสื่ อมคุณภาพหรื อยาที่หมดอายุ
9. ปฏิกิริยาของยาหลายชนิดในร่ างกาย
10. ยาสามัญประจาบ้าน
11. ยาสมุนไพร
12. การใช้ยาสมุนไพร
13. ยาสมุนไพรในชีวติ ประจาวัน
14. บทสรุ ป
วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพื่อให้สามารถบอกความหมายและประเภทของยาได้
เพื่อให้สามารถบอกความแตกต่างของรู ปแบบของยาแบบต่างๆได้
เพื่อให้สามารถบอกความแตกต่างของชื่อยาแบบต่างๆได้
เพื่อให้สามารถบอกความหมายยาสมุนไพร
เพื่อให้สามารถใช้ยาสมุนไพรในชีวติ ประจาวันได้ถูกต้อง
เพื่อให้สามารถใช้ความรู้ที่ได้ไปแนะนากบบุคคลอื่นๆ ได

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารคาสอน
2. ฟังคาบรรยาย
3. ซักถามและอภิปรายผลจากการแบ่งกลุ่มย่อย
4. ตอบคาถามท้ายบท
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สื่ อการเรียนการสอน
1. ตัวอย่างหรื อรู ปภาพยา ยาสมุนไพรบางชนิด
2. เอกสารประกอบการสอน
3. Powerpoint
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตจากพฤติ กรรมที่ แสดงออกในการอภิ ปรายกลุ่ ม ความตั้งใจฟั งคาบรรยายและการมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ
2. จากการตอบคาถามท้ายบท
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บทที่ 6
ยาและสมุนไพรในชีวติ ประจาวัน
รองศาสตราจารย์พชั รา ก้อยชูสกุล
มนุ ษย์มีการใช้ยารักษาโรคมาตั้งแต่โบราณกาล แต่การใช้ยาในแต่ละยุคจะมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน
ไปตามแหล่งที่อยูอ่ าศัย วัฒนธรรม และการพัฒนาที่เกิดขึ้นในแต่ละสังคม ยาส่ วนใหญ่ได้มาจากธรรมชาติ
ที่อยูร่ อบๆ ที่อยู่อาศัย ทั้งที่เป็ นพืช สัตว์และแร่ ธาตุต่างๆ ผูใ้ ช้ยาในยุคแรกๆ เริ่ มเรี ยนรู ้ผลการรักษาด้วย การ
ลองผิดลองถู ก การบอกกล่ าวผลการรั กษาสื บต่อกันมาหรื อบันทึ กไว้จนกลายเป็ นสู ตรหรื อตารั บยาซึ่ งเป็ น
ลักษณะเฉพาะของบุคคลหรื อกลุ่มคน การรักษาผูเ้ จ็บป่ วยในสมัยก่อนจะมีลกั ษณะเด่น คือ จะรักษาทั้งองค์รวม
ของบุคคลนั้น กล่าว คือ จะรักษาทั้งร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ โดยมีวิธีการที่แตกต่างกันไปในแต่
ละท้องถิ่น ส่ วนใหญ่จะแฝงไปด้วยมีความเชื่อในสิ่ งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น จะเชื่ อว่าสาเหตุของโรคต่างๆ
เกิดจากอิทธิ พลของภูติ ผี เทวดา ดังนั้นการรักษาโดยยามักจะควบคู่ไปกับการมีพิธีกรรมต่างๆ เสมอ
เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ ยคุ ของวิทยาศาสตร์ จึงมีการพิสูจน์ได้วา่ หลายโรคเกิดจากเชื้อโรคซึ่ งเป็ นสิ่ งมีชีวิต
เล็กๆ ที่ ไม่สามารถมองเห็ นด้วยตาเปล่ าและรั กษาได้ดว้ ยยาบางชนิ ด การรั กษาโรคจึ งมีการเปลี่ ยนแปลง
มาเป็ นวิธีท างวิท ยาศาสตร์ ม ากขึ้ น มี การใช้ย าเพื่อรั กษาสาเหตุ หรื อฆ่าเชื้ อโรคได้อย่างเฉพาะเจาะจงจน
บางครั้งละเลยองค์รวมของความเป็ นคน มุ่งเน้นแต่การรักษาความผิดปกติทางร่ างกายเพียงอย่างเดียว หรื อ
อย่างมากก็สนใจสุ ขภาพจิตบ้างเล็กน้อย และสิ่ งที่ละเลยอย่างมาก คือ ด้านสังคมและจิตวิญญาณ นอกจากนี้
สิ่ งที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั คือ การละเลยในการดูแลส่ งเสริ มสุ ขภาพก่อนที่จะมีการเจ็บป่ วย ด้วยมีความเชื่ อมัน่
ว่าหากมีการเจ็บป่ วยหรื อไม่สบายด้วยโรคต่างๆ แพทย์สามารถใช้ยารักษาได้แทบทุกโรคและบางครั้งก็หา
ซื้ อยาตามร้ านขายยาทัว่ ไปได้อย่างง่ายดาย จึงไม่สนใจปั จจัยที่ทาให้เกิดโรค เช่ น คุ ณภาพของอาหารที่กิน
หรื อไม่สนใจการออกกาลังกายเท่าที่ควร
อย่างไรก็ ตาม คงปฏิ เสธไม่ ไ ด้ว่า ยายังเป็ นสิ่ ง จาเป็ นในการรั ก ษาโรคต่า งๆ อยู่ และทุ กคนควร
มีความรู ้ที่ถูกต้องหรื อมีผแู ้ นะนาการใช้ยาที่ถูกต้อง เพื่อเป็ นการป้ องกันหรื อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ และ
ควรระลึกเสมอว่าการเจ็บป่ วยหรื อไม่สบายเล็กน้อยไม่จาเป็ นต้องได้รับยาเสมอไป การปฏิ บตั ิตวั ที่ถูกต้อง
บางอย่างก็สามารถลดหรื อรักษาอาการที่เกิดขึ้นได้
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ความหมายของยา
ยา (Drug) มีความหมายกว้างๆ คือ สารเคมีที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาของสิ่ งมีชีวิต
(ยุพิน สังวริ นทะ, (บก.), 2543) และโดยคาจากัดความขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization,
WHO) ยา หมายถึง สารหรื อผลิตภัณฑ์ที่มีวตั ถุประสงค์ในการใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยา
ของร่ างกายหรื อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของขบวนการทางพยาธิ วทิ ยาซึ่ งทาให้เกิดโรค ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ผไู ้ ด้รับยานั้น (กาพล ศรี วฒั นกุล, (บก.), 2538)
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2522
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทัว่ ไปจึงต้องมีการสร้างกฎและระเบียบของสังคมขึ้น โดยกาหนด
ความหมายและขอบเขตของการใช้ยาไว้ ซึ่ งมีการปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ ยนแปลง
ของสังคมเป็ นลาดับมา ดังได้กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522 ดังนี้
ยา หมายความว่า
1) วัตถุที่รองรับไว้ในตาราที่รัฐมนตรี ประกาศ
2) วัตถุ ที่ มุ่งหมายสาหรั บใช้ในการวินิจฉัย บาบัด บรรเทา รั ก ษาหรื อป้ องกันโรคหรื อความ
เจ็บป่ วยของมนุษย์หรื อสัตว์
3) วัตถุเป็ นเภสัชเคมีภณั ฑ์หรื อเภสัชเคมีภณั ฑ์ก่ ึงสาเร็ จรู ป
4) วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรื อการกระทาหน้าที่ใดๆ ของร่ างกาย
ของมนุษย์หรื อสัตว์
วัตถุตาม 1) 2) หรื อ 4) ไม่หมายความรวมถึง
1. วัตถุที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในการเกษตรหรื อการอุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรี ประกาศ
2. วัตถุ ที่ มุ่ง หมายสาหรั บ ใช้เป็ นอาหารส าหรับมนุ ษย์ เครื่ องกี ฬ า เครื่ องมื อเครื่ องใช้ ในการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ เครื่ องสาอางหรื อเครื่ องมือและส่ วนประกอบของเครื่ องมือที่ใช้ในการประกอบโรคศิลปะ
หรื อวิชาชีพเวชกรรม
3. วัตถุ ที่มุ่งหมายสาหรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ สาหรั บการวิจยั การวิเคราะห์หรื อการชันสู ตร
โรค ซึ่งมิได้กระทาโดยตรงต่อร่ างกายของมนุษย์
แหล่งทีม่ าของยา
แหล่งที่มาของยาที่ใช้อยูท่ วั่ ไปในปั จจุบนั มี 3 แหล่ง (ยุพนิ สังวริ นทะ, (บก.), 2543) คือ
1. ยาทีไ่ ด้ จากธรรมชาติ ได้แก่
1.1 แร่ ธาตุ เช่น ผงน้ าตาลเกลือแร่ ยาเม็ดอะลูมินา แมกนีเซี ย
1.2 สัตว์ เช่น เฮบพาริ นซึ่ งเป็ นยาที่ใช้ป้องกันการแข็งตัวของเลือด ได้มาจากการสกัดจากปอด
วัว และเยือ่ บุลาไส้หมูหรื อแกะ เป็ นต้น
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1.3 พืช เช่น ยาควินินที่ได้มาจากต้นซิ งโคนา หรื อ มอร์ ฟีนได้มาจากฝิ่ น เป็ นต้น
1.4 จุลินทรี ย ์ เช่น ยาปฏิชีวนะที่ได้มาจากเชื้ อจุลินทรี ย ์
2. ยาที่ได้ จากการสั งเคราะห์ ทางเคมี ยาส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั ได้มาจากการสังเคราะห์ทางเคมี เช่น
ยาแก้ไข้พาราเซตามอล ยาแก้แพ้ เป็ นต้น
3. ยาที่ได้ จากการกึ่งสั งเคราะห์ ทางเคมี ส่ วนใหญ่เป็ นยาที่มีโมเลกุลซับซ้อน จึงเริ่ มต้นจากการนา
สารสกัดจากพืชมาใช้เป็ นสารตั้งต้นเพื่อการสังเคราะห์ได้ยาใหม่ข้ ึนใช้ในการผลิตสารพวกสเตอรอยด์และ
ฮอร์โมนเพศ
ประโยชน์ ของยา
สิ่ งที่ถูกจัดเป็ นยาควรมีประโยชน์ในการใช้หลัก 4 ประการ คือ
1. รักษาโรคให้ หายขาดหรือการรักษาสาเหตุของโรค สาเหตุของโรคที่สาคัญอย่างหนึ่ ง คือ เชื้ อโรค
ดังนั้นเมื่อมีเชื้ อโรคบางชนิ ดเข้าสู่ ร่างกายแล้วทาให้เกิ ดอาการต่างๆ และผูร้ ักษาทราบว่าเชื้ อโรคชนิ ดใดที่
เป็ นสาเหตุ เช่น เป็ นไข้สูง ตัวสั่น หลังจากไปทางานในป่ า และตรวจเลื อดพบว่ามีเชื้ อโรคที่ทาให้เกิ ดโรค
มาเลเรี ย แพทย์ก็จะใช้ยาที่มีฤทธิ์ ฆ่าเชื้อโรคนั้นและอาจทาให้หายจากโรคได้ หากไม่มีอาการแทรกซ้อนอื่นๆ
เป็ นต้น หรื อการใช้ยาเคมีทาลายเซลล์มะเร็ งเพื่อรักษาโรคมะเร็ งบางชนิด เป็ นต้น
2. บารุ งร่ างกาย เช่น ในกรณี ที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นจากการขาดสารอาหารบางอย่าง ซึ่ งอาจเกิ ด
จากการทางานของร่ างกายผิดปกติ ทาให้ก ารย่อยและดู ดซึ มลดลงหรื อการขาดแคลนอาหารก็ตาม เช่ น
การขาดแคลเซี ยมทาให้เกิดโรคกระดูกอ่อน หรื อการเกิดโรค เหน็บชาจากการขาดวิตามินบีหนึ่ ง ก็รักษาโดย
การให้ยาที่มีส่วนประกอบของสิ่ งเหล่านี้เพิ่มขึ้นทาให้ร่างกายแข็งแรงและหายจากอาการต่างๆได้
3. ควบคุมโรคหรื อบรรเทาอาการ ซึ่ งเป็ นยากลุ่มที่ประชาชนมักหาซื้ อมารักษาตนเองในกรณี ที่
เจ็บป่ วยเล็กน้อย โดยบางครั้งไม่สนใจว่าสาเหตุของความผิดปกติ น้ นั เกิ ดจาก สิ่ งใด เช่ น การใช้ยาแก้ไข้
ในกรณี ที่มีไข้ก็จะหายาแก้ไข้มากิ นโดยไม่สนใจว่าภาวะไข้น้ นั เกิ ดจากสาเหตุใด และเมื่ออาการไข้ลดลง
ก็พอใจ ซึ่ งบางครั้งก็เป็ นเพียงการบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นโดยไม่ทาให้โรคหายขาด
4. การป้องกันโรค เนื่องจากสิ่ งที่ก่อให้เกิดโรคมีอยูม่ ากมายรอบๆตัวเรา เช่น เชื้อโรค หรื อ สารเคมี
ต่างๆ ทาให้คนเรามี โอกาสเกิ ดโรคต่างๆ ขึ้นได้เสมอ แต่สิ่งสาคัญที่ ทาหน้าที่ป้องกันตัวเราไม่ให้เกิ ดโรค
โดยง่าย คือ ภูมิตา้ นทานที่อยูภ่ ายในตัวเราเอง ภูมิตา้ นทานบางอย่างเกิ ดขึ้นจากธรรมชาติแต่บางอย่างก็ตอ้ ง
เพิ่มเติมเข้าไปในร่ างกายโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่มีภูมิตา้ นทานต่า เช่น ทารกแรกเกิด หรื อเด็กเล็กๆ ที่ร่างกาย
ยังไม่แข็งแรง ทาให้มีโอกาสเกิ ดโรคต่างๆได้ง่าย นักวิทยาศาสตร์ จึงคิดค้นสิ่ งที่เรี ยกว่า วัคซี น (Vaccine)
ที่สามารถกระตุน้ ให้ทารกหรื อคนที่ได้รับหรื อสร้ างภูมิตา้ นทานโรคต่างๆ ตามแต่ชนิ ดของวัคซี นได้ เช่ น
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วัคซี นป้ องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ หัด วัณโรค เป็ นต้น และประเทศไทยมีการกาหนดการ
ให้วคั ซี นแก่ทารกทุกคน
นอกจากนี้ ยายังอาจมีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคบางอย่าง เช่ น ยาที่ใช้ตรวจสอบการตั้งครรภ์
เป็ นต้น
ประเภทของยา
การแบ่งประเภทของยาโดยจาแนกตามพระราชบัญญัติยา แบ่งออกเป็ น 9 ประเภท (กาพล
ศรี วฒั นกุล. (บก.), 2539) ดังนี้
1. ยาแผนปั จจุบัน หมายความถึง ยาที่มีการค้นคว้าวิจยั และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีในการผลิตหรื อสังเคราะห์สารเคมีที่เลียนแบบธรรมชาติโดยมุ่งหมายสาหรับใช้ในการประกอบ
วิชาชี พเวชกรรมการประกอบโรคศิลปแผนปั จจุบนั หรื อการบาบัดโรคสัตว์ ตามหลักวิชาทางการแพทย์
แผนปัจจุบนั เช่น ยาพาราเซตามอล แอสไพริ น วิตามินต่างๆ เป็ นต้น ยาที่ใช้ในปั จจุบนั ตามสถานพยาบาล
ต่างๆ ส่ วนใหญ่เป็ นยาแผนปั จจุบนั
2.
ยาแผนโบราณ หมายความถึ ง ยาที่ มุ่ ง หมายส าหรั บ การใช้ใ นการประกอบโรคศิ ล ปะ
แผนโบราณหรื อการบาบัดโรคสัตว์ ซึ่ งอยู่ในตารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรี ประกาศ หรื อยาที่รัฐมนตรี
ประกาศเป็ นยาแผนโบราณ หรื อยาที่ได้รับอนุญาตให้ข้ ึนทะเบียนตารับยาเป็ นยาแผนโบราณ เช่น ยาผงแดง
ยาขม ยาหอมเป็ นต้น ทั้งนี้ โดยอาศัยความรู ้ จากตาราหรื อการเรี ยนสื บต่อกันมาซึ่ งมิใช่ การศึกษาตามหลัก
วิทยาศาสตร์
3. ยาอันตราย หมายถึง ยาที่มีอนั ตรายสู งกว่ายาสามัญประจาบ้าน แต่อนั ตรายรองลงมาจากยา
ควบคุมพิเศษ การใช้ยานี้จึงต้องผ่านการดูแลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข เช่น แพทย์หรื อเภสัชกร ยาในกลุ่มนี้
จะมีคาว่า “ยาอันตราย” ระบุไว้บนฉลากข้างภาชนะบรรจุและจาหน่ายได้เฉพาะในร้านขายยาแผนปั จจุบนั ที่
มีเภสัชกรแผนปั จจุบนั ทาหน้าที่ควบคุมดูแล หรื อจาหน่ายในโรงพยาบาล สถานี อนามัยหรื อคลินิกที่มีแพทย์
แผนปั จจุบนั ประจาการอยู่ ยาอันตรายมีมากมายหลายชนิ ด เช่น ยาลดความดันโลหิ ต ยาขับปั สสาวะ ยาลด
น้ าตาลในกระแสเลือด ยาต้านจุลชีพต่างๆ เป็ นต้น
4. ยาควบคุมพิเศษ หมายถึง ยาที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่ายแม้วา่ จะระมัดระวังการใช้อย่างถูกต้อง
ยานี้จึงต้องผ่านการควบคุมดูแลในการใช้จากแพทย์โดยใกล้ชิด แพทย์ แผนปั จจุบนั เท่านั้นที่มีอานาจสั่งและ
ใช้ยาควบคุ มพิเศษ เนื่ องจากแพทย์แผนปั จจุบนั มีความรู ้ ว่าเมื่อใดมีความจาเป็ นต้องใช้และเมื่อใดสมควร
จะต้องหยุดการใช้ยานั้น ตัวอย่างกลุ่มยานี้ เช่ น ยาเพรดนิ โซโลน ยาเดกซ่ าเมทาโซน ยารักษาโรคมะเร็ ง
ยาสลบ เป็ นต้น
5. ยาใช้ ภายนอก หมายถึง ยาที่มุ่งหมายสาหรับใช้ภายนอก ซึ่ งอาจจะเป็ นยาควบคุมพิเศษหรื อยา
อันตรายด้วยก็ได้ เช่น ยาทาถูนวด ยาใส่ แผล เป็ นต้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงยาชาเฉพาะที่
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6. ยาใช้ เฉพาะที่ หมายถึ ง ยาที่ มุ่ งหมายใช้เฉพาะที่ ก บั ผิวหนัง หู ตา จมูก ปาก ทวารหนัก
ช่องคลอด ท่อปั สสาวะ เป็ นต้น ทั้งนี้อาจจะเป็ นยาควบคุมพิเศษหรื อยาอันตรายด้วยก็ได้
7. ยาสามัญประจาบ้ าน หมายถึ ง ยาที่กระทรวงสาธารณสุ ขคัดเลื อกไว้ให้ ประชาชนสามารถ
เลื อกใช้ไ ด้เองโดยไม่ จาเป็ นต้องผ่า นการควบคุ ม ดู แลจากเจ้า หน้า ที่ ส าธารณสุ ข เนื่ องจากยาในกลุ่ ม นี้
สามารถหาซื้ อได้โดยทัว่ ไป ยาสามัญประจาบ้า นจะต้องมี ข นาดบรรจุ และรายละเอี ย ดบนฉลากตามที่
กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องมีคาว่า “ยาสามัญประจาบ้าน” กากับไว้บนฉลากอย่าง
เห็ นได้ชัด ในปั จจุบนั มี ยาสามัญ -ประจาบ้าน รวมทั้งสิ้ น 42 ขนาน เช่ น ยาเม็ดพาราเซตามอล
500 มิลลิกรัม ขนาดบรรจุ 10 เม็ด ยาแก้ไอน้ าดา ขนาดบรรจุ 60 มิลลิลิตร ยาใส่ แผลสดไธเมอโรซอล
ขนาดบรรจุ 30 มิลลิลิตร เป็ นต้น
8. ยาสมุนไพร คือ ยาที่เรารู ้จกั ใช้กนั มาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยได้สั่งสอนถ่ายทอดประสบการณ์ใน
การใช้สมุนไพรเป็ นยาบาบัดรักษาโรคให้ลูกหลานได้เรี ยนรู ้สืบทอด ต่อมาด้วยการสังเกตและประสบการณ์
เช่ น รู ้ จกั นาหัวกระเที ยมแห้งที่ จะใช้ป รุ ง อาหารมาเคี้ ยวกิ นดิ บ ๆ ทั้งกลี บ หรื อทั้ง หัวเพื่ อบรรเทาอาการ
ท้องอืด กระเทียมที่นามาเคี้ยวกิ นเพื่อ จุดมุ่งหมายที่จะบาบัดอาการท้องอืด จึงถูกเรี ยกว่า “ยาสมุนไพร”
ในขณะที่ กระเที ยมหัวเดี ยวกันนั้นนาไปปรุ งแต่งเป็ นอาหาร แต่ไม่เข้าข่ายเป็ นยาสมุ นไพรดังกล่ าวแล้ว
ดังนั้น ยาสมุนไพร คือ ยาที่ได้จากธรรมชาติ สัตว์ หรื อแร่ ซึ่ งมิได้ผสมปรุ งหรื อแปรสภาพ เช่น น้ าผึ้ง ขิง
ขมิ้น สี เสี ยด ไพล มะนาว เป็ นต้น
9. ยาบรรจุเสร็จ หมายถึง ยาแผนปั จจุบนั ที่ได้ผลิตขึ้นเสร็ จในรู ปต่างๆ ทางเภสัชกรรมซึ่ งบรรจุใน
ภาชนะหรื อห่อหุ ม้ ที่ปิดหรื อผนึกไว้และมีฉลากครบถ้วนตามกฎหมายยา ได้แก่ ยาปรุ งสาเร็ จรู ปในลักษณะ
ยาเม็ด ยาผง ยาแคปซูล ยาน้ า ซึ่ งผูป้ ่ วยสามารถนามาใช้หรื อแพทย์นาไปใช้ได้เลยโดยไม่ตอ้ งปรุ งแต่งเพิ่ม
เป็ นยาที่ ค่อนข้างปลอดภัยแต่ขณะเดี ยวกันก็ยงั มี ความไม่เหมาะสมบางประการที่ จะจัดเข้าเป็ นยาสามัญ
ประจาบ้าน ตัวอย่างได้แก่ ยาแก้ไข้หวัดสู ตรผสม และยาใช้ภายนอกหลายชนิ ดที่โฆษณาอย่างแพร่ หลาย
โดยทัว่ ไป เป็ นต้น
การเรียกชื่อยา (Drug Nomenclature)
โดยทัว่ ไปมีการเรี ยกชื่อยาได้ 3 ลักษณะ คือ
1. ชื่อทางเคมี (Chemical Name) เป็ นการเรี ยกชื่อตามสู ตรโครงสร้างทางเคมีของยา ซึ่ ง ส่ วนใหญ่
เป็ นชื่ อที่ค่อนข้างยาวทาให้จายาก เช่ น ยาชนิ ดหนึ่ งมีชื่อทางเคมีว่า 7-chloro-1, 3-dihydro-1-methyl- 5
phenyl - 24,1 - benzodiapepine-2-one เป็ นต้น
2. ชื่ อสามัญ (Generic Name) เป็ นชื่ อที่กาหนดขึ้ นเพื่อเรี ยกสู ตรเคมี ของยาแต่ละชนิ ด เช่ น
ตัวอย่างยาในข้อที่ 1 จะเรี ยกเป็ นชื่อสามัญทางยาว่า ไดอะซี แพม (Diazepam) เป็ นต้น
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3. ชื่ อทางการค้ า (Trade Name or Brand Name) เป็ นชื่อทางการค้า ซึ่ งผูผ้ ลิตตั้งขึ้นมาเอง เช่น
ไดอะซี แพม จากข้อ 2 ของบริ ษทั โรช จะเรี ยกว่า เวเลี่ ยม (Valium) แต่ของบริ ษทั ดู เม็กซ์ จะเรี ยกว่า
สเตโซลิด (Stesolid) เป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อให้มีความเฉพาะของยาที่ผลิตขึ้นจากเฉพาะบริ ษทั
รู ปแบบของยา
ยาที่ใช้ในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ได้มาจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถสกัดหรื อสังเคราะห์
สารที่มีความเข้มข้นสู ง ใช้เพียงจานวนเล็กน้อยก็ทาให้เกิดผลทางการรักษาได้ บริ ษทั ยาหรื อหน่วยงานที่มี
หน้าที่ผลิ ตยาก็มีวิวฒั นาการของเครื่ องจักรที่สามารถทารู ปแบบของยาออกมาอย่างหลากหลายเพื่อให้เกิ ด
ความสะดวกสาหรับทั้งผูใ้ ห้การรักษาและผูร้ ับการรักษา โดยรู ปแบบยาที่ออกมาอาจมีตวั ยาที่เป็ นสารออก
ฤทธิ์ เพียงตัวเดียวหรื อหลายตัวผสมกัน ส่ วนประกอบอื่นๆ มักเป็ นสารที่ใช้ช่วยในการผลิตยาและช่วยให้ยา
นั้นมีคุณสมบัติและคุณลักษณะที่ดีข้ ึน
รู ปแบบของยาโดยทัว่ ๆ ไปอาจแบ่งได้กว้าง ๆ ออกเป็ น 4 กลุ่ม (กาพล ศรี วฒั นกุล. (บก.), 2539) คือ
1. รู ปแบบยาทีเ่ ป็ นของแข็ง รู ปแบบของยาที่เป็ นของแข็งมีหลายชนิด ดังนี้
1.1 ยาเม็ด (Tablets) ยาเม็ดเป็ นรู ปแบบของยาที่เตรี ยมเป็ นเม็ดแข็ง มีรูปร่ างและขนาดต่าง ๆ
กัน โดยอาจเป็ นรู ปกลม เหลี่ ยม มีหลายสี หลายชั้นและหลายขนาด โดยอาจมีขนาดเล็กมากเท่าหัวเข็ม
หมุด หรื อขนาดใหญ่มากถึงเม็ดละ 1 กรัม ยาเม็ดมีขอ้ ดีคือทาให้ผปู ้ ่ วยได้ขนาดยาถูกต้องแน่นอนทุกครั้ง
1.1.1 ยาเม็ดชนิดไม่ได้เคลือบ ซึ่ งอาจเป็ นการตอกครั้งเดียวหรื อตอกหลายครั้งก็ได้
1.1.2 ยาเม็ ด เคลื อ บ เป็ นยาตอกชนิ ด ที่ ถู ก น ามาเคลื อ บด้ว ยสารประเภทต่ า งๆ ตาม
วัตถุประสงค์ เช่น การควบรสหรื อเพิม่ ความคงตัวของยา (กาพล ศรี วฒั นกุล. (บก.), 2539)
1.1.3 ยาอมใต้ลิ้น (Buccal or Sublingual Tablets) เป็ นยาเม็ดเล็ก แบนบาง ซึ่ งละลายง่าย
ใช้อมใต้ลิ้นเหมาะกับตัวยาชนิดที่ละลายและดูดซึ มได้เร็ วเพื่อให้ยาออกฤทธิ์ เร็ ว
1.1.4 ยาอม (Troches หรื อ Lozenges) เป็ นรู ปของยาเตรี ยมพิเศษใช้อม ประกอบด้วย
น้ าตาลมูซิลเลจ (Mucillage) และยาที่มกั เป็ นพวกยาฆ่าเชื้ อและทาให้แห้ง เมื่ออมจะค่อยๆ ละลายในปาก ทา
ให้ยามีความเข้มข้นสู งในช่องปาก
1.1.5 ยาเม็ดสาหรับเคี้ยว (Chewable Tablets) เป็ นยาเม็ดที่ใช้เคี้ยวหรื ออมให้ละลายใน
ช่องปากก่อนกลืน มักจะมีรสหวานของแมนนิทอล (Mannitol)
1.1.6 ยาเม็ดฟู่ (Effervescent Tablets) เป็ นยาซึ่ งผสมสารซึ่ งจะทาปฏิ กิริยากันได้ก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์เมื่อถูกความชื้ น เช่น โซเดียมไบคาร์ บอร์ เนต (Sodium Bicarbonate) กรดซิ ตริ ก (Citric
acid หรื อ Tartaric Acid) ทาให้เห็ นฟองฟู่ เมื่อผสมน้ า ยาจะแตกตัวและละลายเร็ ว ตัวอย่างของยากลุ่มนี้
ได้แก่ ยาลดกรด
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1.1.7 ยาเม็ดออกฤทธิ์ เนิ่ น (Prolonged-action Tablets) เป็ นยาตอกเม็ดซึ่ งจะค่อยๆ ปล่อย
ตัวยาออกมาช้า ๆ ระดับของตัวยาที่ถูกดูดซึ มเข้าร่ างกายจะค่อนข้างคงที่ทาให้ตวั ยาออกฤทธิ์ อยูไ่ ด้นาน
1.1.8 ยาเม็ดสาหรับเหน็บ หรื อสอด (Tableted Suppositories หรื อ Inserts) เป็ นยาตอก
เม็ดขนาดใหญ่ ซึ่ งละลายตัวได้ในน้ าหลัง่ ของช่องคลอด ใช้เหน็บช่องคลอดเพื่อรักษาอาการเฉพาะที่
1.2 ยาแคปซูล (Capsules) เป็ นรู ปแบบของยาเตรี ยมชนิ ดของแข็งมีตวั ยาบรรจุอยูใ่ นปลอกที่
เตรี ยมมาจากเจลาติน ซึ่งมี 2 ชนิด คือ
1.2.1 แคปซู ลชนิ ดอ่อน (Soft Gelatin Capsules หรื อ Soft Gel) เป็ นยาแคปซูลซึ่ งตัว
แคปซู ลเป็ นชั้นเดี ยว บรรจุ ตวั ยาซึ่ งเป็ นของเหลวไว้ภายใน ตัวแคปซู ลเป็ นสารประเภทเจลาตินผสมกับ
กลีเซอรี น (Glycerine) ซอร์ บิทอล (Sorbitol) หรื อโพลิออล (Polyol) รู ปร่ างของแคปซู ลอาจเป็ นทรงกลม
รู ปไข่ ยาว หรื อเป็ นหลอด มีขนาดบรรจุต้ งั แต่ 0.05 มิลลิลิตรขึ้นไป ใช้กบั ตัวยาที่เตรี ยมเป็ นยาเม็ดได้ยาก
และไม่คงตัว เช่น วิตามินอี เป็ นต้น
1.2.2 แคปซูลชนิดแข็ง (Hard Gelatin C) เป็ นยาแคปซูลซึ่ งประกอบด้วยปลอก 2 ส่ วน
ใช้สวมเข้าหากันหลังจากบรรจุผงยา (Granule Pellet) ไว้ภายในตัวแคปซู ลเป็ นเจลาติน มีขนาดต่าง ๆ กัน
ซึ่ งบรรจุปริ มาตรยาได้ต้ งั แต่ 0.13 ถึง 1.36 มิลลิลิตร ผงยาที่บรรจุในแคปซู ลมักจะมิใช่ตวั ยาสาคัญเดี่ยว ๆ
แต่อาจผสมสารเพิ่มปริ มาณและสารหล่อลื่นลงไปด้วย แคปซู ลมีขอ้ ดี คือ กินง่าย เพราะกลบรสและกลิ่น
ของยาได้ดี แต่ไม่ควรเก็บยาไว้ในที่ที่มีความชื้ นสู งเพราะแคปซู ลอาจดูดความชื้ นทาให้เหนี ยวติดกันและ
ขึ้นราได้
1.3 ยาผง (Powders and Granules) หมายถึง รู ปแบบของยาที่เป็ นผงละเอียดหรื อผงหยาบแห้ง
อาจเป็ นตัวยาสาคัญที่ผสมกับส่ วนประกอบอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ แบ่งเป็ น 4 ประเภท (กาพล
ศรี วฒั นกุล.(บก.), 2539) คือ
1.3.1 ยาผงสาหรับกิน (Powder for Internal Use) เป็ นยาเดี่ยวหรื อยาผสม อาจกินในรู ปยาผง
หรื อละลายน้ าให้ครบปริ มาตรก่อนการกิน เช่น ยาลดไข้แก้ปวดและยาปฏิชีวนะสาหรับเด็ก
1.3.2 ยาผงใช้ภายนอก (Dusting Powder) เป็ นยาผงเตรี ยมในรู ปเหมือนแป้ งฝุ่ น ใช้เพื่อโรย
บนผิวหนังตามวัตถุประสงค์ เช่น ฆ่าเชื้อรา โรยแผล ไม่ควรโรยยาลงบนแผลเยิม้ เหลว เพราะทาให้แผลแห้ง
แข็งภายนอกแต่เชื้อโรคเจริ ญอยูข่ า้ งใน
1.3.3 ยาผงใช้สูด (Insufflation) ปั จจุบนั มียาน้อยชนิดซึ่ งให้โดยการสู ดผงยา เช่น โซเดียม
โครโมไกลเคต (Sodium Cromoglycate) ผลิตในรู ปผงบรรจุแคปซูลและให้ยาโดยใช้เครื่ องช่วยหายใจ เจาะ
แคปซูลและสู ดผงยาเข้าปอด
1.3.4 ยาผงสาหรับฉีด (Powder for Injection) มักเป็ นตัวยาซึ่ งไม่คงตัวในรู ปสารละลาย
จึงเตรี ยมในรู ปยาผงบรรจุขวด ซึ่ งปราศจากเชื้ อ ต้องผสมตัวทาละลายก่อนใช้ฉีด
2. รู ปแบบยาทีเ่ ป็ นของเหลว ยาที่เป็ นของเหลวแบ่งออกได้เป็ นหลายประเภท ตามชนิดของตัวทา
ละลายและลักษณะของยา (กาพล ศรี วฒั นกุล. (บก.), 2539) ดังต่อไปนี้
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2.1 ยาน้ าใส (Aqueous Solutions) เป็ นยาเตรี ยมของเหลวซึ่ งมีตวั ยาหนึ่ งชนิ ดหรื อมากกว่า
ละลายในน้ าและผสมเข้าเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน ยาน้ าใสนี้ อาจใช้ได้ท้ งั ภายในและภายนอก เช่ น น้ าเกลือ ยาอม
บ้วนปาก ยาหยอดตา เป็ นต้น
2.2 ยาน้ าเชื่อม (Syrups) เป็ นยาเตรี ยมของเหลวซึ่ งมีตวั ยาสาคัญละลายอยูใ่ นสารละลายของน้ า
ซึ่ งมีรสหวานจากน้ าตาลหรื อสารให้ความหวานตัวอื่นๆ เช่น ซอร์ บิทอล นอกจากนี้ มกั มีส่วนผสมของสาร
กันเสี ย สี กลิ่น และรส เพื่อเพิ่มความน่ากิน การเก็บยาควรเก็บในที่แห้งและห่ างจากแสงแดด ปิ ดขวดให้
สนิท ตัวอย่างของยาน้ าเชื่อมที่ใช้แพร่ หลาย ส่ วนมากเป็ นยาสาหรับเด็ก เช่น ยาลดไข้ ยาแก้แพ้ เป็ นต้น
2.3 ยาอีลิกเซอร์ (Elixer) เป็ นยาเตรี ยมซึ่ งมีตวั ยาสาคัญละลายน้ าผสมแอลกอฮอล์ มีรสหวาน
ใช้สาหรับกินเท่านั้น ยาเตรี ยมชนิดนี้อาจมีปริ มาณแอลกอฮอล์เพียงร้อยละ 3-5 หรื ออาจสู งถึงร้อยละ 21-23
ก็ได้ ยาอาจผสมสารอื่ น ๆ ได้แก่ สี กลิ่ น รส สารเพิ่มความคงตัวของยา ตัวอย่างของยาเตรี ยมชนิ ดนี้
ได้แก่ ยาจิบแก้ไอของผูใ้ หญ่ ยาขับเสมหะ เป็ นต้น
2.4 ยาน้ าแขวนตะกอน (Suspension) เป็ นรู ปแบบยาเตรี ยมซึ่ งมีตวั ยาสาคัญเป็ นผงยาในรู ป
ของแข็งแขวนลอยอยูใ่ นของเหลวโดยมีสารช่วยในการแขวนตะกอน อาจทาในรู ปเตรี ยมพร้อมใช้เป็ นยาน้ า
เลยหรื อเตรี ยมในรู ปยาผงบรรจุขวด ซึ่งเมื่อเติมน้ าและเขย่าให้เข้ากันจะได้ยาน้ าแขวนตะกอน ยาเตรี ยมแบบ
หลังใช้กบั ยาที่ไม่ค่อยคงตัวเมื่ออยูใ่ นรู ปยาน้ า เช่น ยาลดกรดชนิดน้ า คาลาไมน์โลชัน่
2.5 ยาน้ าแขวนละออง (Emulsion) เป็ นยาเตรี ยมซึ่ งมีตวั ยาสาคัญละลายอยูใ่ นของเหลวสอง
ชนิ ดซึ่ งไม่ ละลายซึ่ ง กันและกันแต่ ผ สมกันอยู่ใ นรู ป แขวนละออง โดยมี สารแขวนละออง (Emulsifying
Agent) เป็ นตัวช่วย ยาส่ วนใหญ่มกั เป็ นละอองน้ ามันแขวนอยูใ่ นน้ า ซึ่ งเรี ยกว่าน้ ามันในน้ า (Oil in Water
หรื อ o/w Emulsion) ยาเตรี ยมกลุ่มนี้ มักมีตวั ยาเป็ น น้ ามัน เช่น น้ ามันตับปลา ยาถ่ายพาราฟิ น บางชนิด
อาจใช้เป็ นยาทาภายนอกได้
2.6 โลชัน่ (Lotion) เป็ นยาเตรี ยมในรู ปน้ าใส ยาน้ าแขวนตะกอนหรื อยาน้ าแขวนละอองที่ใช้
เฉพาะภายนอก หากเป็ นสองชนิดหลังก็ตอ้ งเขย่าขวดก่อนใช้
2.7 มิกซ์เจอร์ (Mixtures) เป็ นผงยาที่กระจายตัวอยูใ่ นของเหลว คาว่า มิกซ์เจอร์ อาจหมายถึง
ยาเตรี ยมที่ประกอบด้วยยาหลายชนิดและมักใช้เฉพาะยากิน
2.8 แมกม่า (Magmas) อาจเรี ยกว่า นม (Milk) เป็ น ของเหลวข้น (Bulky suspensions) ของ
ผงยาในน้ า ตัวอย่างเช่น มิลค์ออฟแมกนีเซี ย (Milk of magnesia)
2.9 เจล (Gels) เป็ นผงยาที่ไม่ละลายน้ า แขวนตะกอนในน้ าลักษณะเป็ นกาว ลักษณะของ
เจลคล้ายแมกม่าแต่ผงยาของแมกม่ามีขนาดใหญ่กว่าเจล เช่ น อะลูมิเนี ยมไฮดรอกไซด์เจล (Aluminium
Hydroxide Gel U.S.P.)
2.10 เหล้า (Spirits) เป็ นสารละลายของสารระเหย (Volatile Substances) ซึ่ งอาจเป็ น
ของแข็ง ของเหลวหรื อสารละลายอยูใ่ นแอลกอฮอล์ ส่ วนใหญ่จะมีตวั ยาแอลกอฮอล์ร้อยละ 5-20 ใช้เป็ นตัว
ทาละลายและสารกันเสี ย เช่น เปปเปอร์ มินต์ สปิ ริ ต (Peppermint Spirit N.F.)
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2.11 ทิงเจอร์ (Tincture) เป็ นสารละลายผสมแอลกอฮอล์ของตัวยาจากพืชหรื อจากสารเคมี มัก
ทาเป็ นร้อยละ 10-20 ใช้ได้ท้ งั ภายใน เช่น ทิงเจอร์ แคมเฟอร์ (Tr. Camphor) และใช้ภายนอก เช่น ทิงเจอร์
ไอโอดีน (Tr. Iodine)
2.12 ฟลูอิคแอกซแทรก (Fluid Extracts) เป็ นสารละลายของตัวยาสกัดจากพืชในแอลกอฮอล์
ส่ วนใหญ่ความแรงร้อยละ 100 (แรงกว่าทิงเจอร์ 10 เท่า) เช่น กลีไซรี นฟลูอิคแอกซแทรก (Glycyrhine
Fluid Extract U.S.P.)
3. รู ปแบบยาเฉพาะทีส่ าหรับผิวหนังและเยือ่ บุ
3.1 ยาทาถูนวด (Liniment) เป็ นยาน้ าแขวนตะกอนใช้ทาภายนอก นอกจากตัวยาสาคัญแล้วอาจ
มีสบู่น้ ามัน (Oil Soap) หรื อ แอลกอฮอล์ ใช้โดยทาถูนวด
3.2 โลชัน่ (Lotions) เป็ นยาน้ าแขวนตะกอนทาภายนอกแต่ไม่ตอ้ งถูนวด มีตวั ยาทาให้เย็น
สมานผิว ป้ องกันและแก้คนั ตัวอย่างเช่น คาลาไมน์โลชัน่
3.3 ขี้ ผ้ ึง (Ointment)
เป็ นรู ป แบบกึ่ ง ของแข็ง ของตัวยาและมี ส ารพื้นเป็ นปิ โตรลาทัม
(Petrolatum) และลาโนลิน (Lanolin) ล้างออกด้วยน้ าได้ยาก ตัวยาที่ใช้มกั มีฤทธิ์ ผิวสมานหรื อฆ่าเชื้ อโรค
ได้ เช่น ขี้ผ้ งึ ป้ ายตา จะต้องทาให้ปราศจากเชื้ อโรค มีปริ มาณบรรจุนอ้ ย เพื่อจะได้ให้หมดภายใน 7 วัน
ถ้ายาเหลือนานเกิน 7 วัน ต้องทิ้งไปเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อน
3.4 ครี ม (Cream) เป็ นยาน้ าแขวนละอองที่เป็ นของเหลวหรื อกึ่งแข็ง อาจเป็ นน้ ามันในน้ าหรื อ
น้ าในน้ ามันก็ได้ ใช้เป็ นยาทาภายนอก
3.5 เพสท์ (Pastes) เป็ นขี้ผ้ งึ ที่มีลกั ษณะเหนี ยว ไม่หลอมที่อุณหภูมิร่างกายจะดูดซึ มพวกสาร
คัดหลัง่ (Secretion) ซึ มผ่านผิวหนังน้อยกว่าขี้ผ้ งึ
3.6 ยาป้ าย (Paints) เป็ นยาน้ าใช้ท าผิวหนัง ป้ ายภายในคอหรื อเยื่ออ่อน เพื่อระงับการ
เจริ ญเติบโตของเชื้อโรค ลดการระคายเคือง
3.7 ยาพ่น (Spray) เป็ นรู ปของยาที่ทาขึ้นโดยใช้เครื่ องพ่น ยาจะกระจายเป็ นอนุ ภาคเล็กๆ ออก
ฤทธิ์ ต่อผิวหนังเยือ่ บุช่องจมูกและหลอดลมโดยตรง ส่ วนใหญ่เป็ นยาเฉพาะที่
3.8 ยาดม (Inhalant) เป็ นยาที่มีกลิ่นหอมระเหยและสามารถสู ดดมได้โดยง่าย
3.9 ยาเหน็บ (Suppositories) เป็ นยาที่ ใช้สอดเข้าไปในทวารหนักหรื อช่ องคลอดหรื อท่อ
ปั สสาวะ ยาจะหลอมและละลายง่ายที่อุณหภูมิของร่ างกาย อาจออกฤทธิ์ เฉพาะที่หรื อซึ มเข้ากระแสเลื อด
เพื่อออกฤทธิ์ ทวั่ ร่ างกาย ยาเตรี ยมนี้มกั ต้องเก็บในที่เย็น
3.10 แผ่นยา (Plasters) สาหรับปิ ดที่ผิวหนัง ได้แก่ แผ่นผ้าสาหรับปิ ดที่ผิวหนังอาจมีตวั ยาด้วย
หรื อไม่ก็ได้ เช่น พลาสเตอร์ ปิดแผลเพื่อกันฝุ่ นละออง หรื อแผ่นผ้าที่มีกาวสาหรับติดผิวหนังโดยมีตวั ยาผสม
เพื่อให้ซึมผ่านผิวหนังเข้าไปในกระแสเลือดได้
4. รู ปแบบยาฉีด (Injectable Form) มีท้ งั ในรู ปของสารละลายและในรู ปผงสาหรับละลายเมื่อต้อง
ใช้เนื่ องจากยานั้นสลายตัวง่ายเมื่ออยู่ในรู ปของสารละลาย ส่ วนภาชนะบรรจุมี 2 ลักษณะ คือ แอมพูล
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(Ampoule) มักทาด้วยแก้วบาง มีคอคอดเว้า เมื่อต้องการใช้ตอ้ งตัดคอออก อีกลักษณะหนึ่ ง เรี ยกว่า ไวอัล
(Vial) คล้ายขวดแก้ว คอสั้น เมื่อต้องการใช้ตอ้ งใช้เข็มฉี ดยาเจาะผ่านจุกยาง กระบวนการที่ใช้ผลิตยาฉี ด
มีความปราณี ต ละเอียด รอบคอบ ระมัดระวังในเรื่ องความสะอาดเพื่อป้ องกันมิให้มีการปนเปื้ อนเชื้ อโรค
หรื อสิ่ งแปลกปลอมจากภายนอก
หลักการใช้ ยาทีถ่ ูกต้ อง
เพื่อให้การใช้ยามี ประสิ ทธิ ภาพทางการรั กษามากที่ สุดและเกิ ดผลเสี ยต่า ง ๆ น้อยที่ สุด จึ งมี ก ฎ
5 ถูก (Five Rights) ในการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ถูกโรค (Right Disease)
การให้ยาถูกโรค หมายถึ ง การให้ย าที่มี ผลการรัก ษาถู ก ต้องกับ โรคที่ เป็ นอยู่ ทั้งนี้ บุค คลที่
สาคัญในกรณี น้ ี คือ ผูท้ ี่วนิ ิจฉัยโรคและผูท้ ี่สั่งยาซึ่ งมีความรู ้เกี่ยวกับพยาธิ สภาพของโรคต่าง ๆ ทั้งเกี่ยวกับ
สาเหตุ ข องโรค อาการของโรค การด าเนิ น ของโรคและการพยากรณ์ โรค ซึ่ งจะต้อ งให้ย าด้วยความ
ระมัดระวัง โดยคานึ งถึ งผลการรักษารวมทั้งผลพิษหรื อผลเสี ยที่เกิ ดขึ้นจากการใช้ยานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
เช่ น ในกรณี ที่เป็ นโรคหวัด ยาที่จาเป็ นต้องใช้ ได้แก่ ยาบรรเทาอาการหวัด คือ ยาลดไข้ ยาลดน้ ามูก
สาหรับยาปฏิชีวนะนั้นไม่จาเป็ นต้องใช้ เพราะโรคหวัดที่เกิ ดจากเชื้ อไวรัส ยาปฏิ ชีวนะจะไม่มีผลต่อการ
ทาลายเชื้ อไวรั สได้ นอกจากการเป็ นหวัดในครั้ งนั้นจะมี การติ ดเชื้ อแบคที เรี ยเพิ่มขึ้ นจึ งมีความจาเป็ นที่
จะต้องใช้ยาปฏิชีวนะ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ผูท้ ี่สั่งยาควรคานึ งเสมอว่ามีการเจ็บป่ วยหรื อโรคบางอย่างที่อาจไม่จาเป็ นต้องใช้
ยารักษาเสมอไป การดูแลรักษาตนเองให้ถูกต้องและสร้างมีภูมิตา้ นทานเพิ่มขึ้น อาจจะให้หายจากโรคได้
เช่ น การปวดศีรษะไม่จาเป็ นต้องกินยาแก้ปวดศีรษะทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าเป็ นอาการปวดศีรษะ
จากความเครี ยดหรื อการพักผ่อนไม่เพียงพอ ก็เพียงแต่ให้ผูป้ ่ วยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็ส่งผลให้
อาการปวดศีรษะทุเลาลงได้
ดังนั้น ก่อนใช้ยาบาบัดหรื อบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นควรศึกษาก่อนว่าอาการนั้นเกิดจากสาเหตุใด
และควรใช้ย าขนานใดให้ตรงกับ การแก้ปั ญหาหรื อสาเหตุ น้ ัน เช่ น ปวดท้อง เป็ นเพราะท้องผูก หรื อ
ท้องเสี ยหรื ออาหารไม่ยอ่ ย การใช้ยาแก้ปวดท้องจากสาเหตุต่าง ๆ ซึ่ งไม่เหมือนกัน
2. ถูกบุคคล (Right Person)
บุ คคลที่ ได้รับยาอาจมี ลกั ษณะแตกต่ างกันทั้งทางด้า นเพศ อายุ และสภาพต่ าง ๆ ที่ ท าให้
ความสามารถหรื อลักษณะการได้รับยาแตกต่างกัน การใช้ยาในเด็กเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทาด้วยความระมัดระวังเป็ น
พิเศษ ไม่ควรใช้ยาโดยไม่จาเป็ นและถ้าต้องใช้ควรเลือกยาที่มีความปลอดภัยสู ง เป็ นยาที่คุน้ เคยหรื อยาที่มี
รายงานถึ งประสบการณ์ การใช้ในเด็กมาก่อน ในเด็กแรกเกิ ดเอนไซม์ที่ใช้ในการทาลายยายังไม่มีหรื อมี
จานวนน้อย ไตยังทาหน้าที่ได้ไม่เต็มที่ ความสามารถของยาในการจับกับโปรตีน ในเลือดหรื อการซึ ม
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ผ่านของยาจากเลือดเข้าสู่ สมองยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นการตอบสนองต่อยาจึงแตกต่างจากผูใ้ หญ่ การคานวณ
ขนาดยาที่ใช้ในเด็กเล็กสามารถทาได้อย่างคร่ าว ๆ จากสู ตรสาเร็ จรู ปต่าง ๆ แต่เนื่ องจากสู ตรแต่ละสู ตรไม่มี
ความสมบูรณ์ ในตัวเอง ดัง นั้นการคิ ดขนาดยาที่ ดีที่ สุดจึ ง ขึ้ นอยู่กบั การวินิจฉัยของแพทย์ โดยคานึ งถึ ง
น้ า หนัก ตัว อายุ แ ละองค์ป ระกอบอี ก หลายประการ เช่ น ภาวะของโรคอื่ น ๆ ที่ เ ป็ นอยู่ รวมทั้ง การ
ตอบสนองของยาในเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกัน
การให้ยาใดๆ กับบุคคลที่มีอายุต่ากว่า 12 ปี ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็ นเด็ก โดยทัว่ ไปทารกและ
เด็กควรได้รับยาขนาดต่ากว่าผูใ้ หญ่ จากขนาดของร่ างกายและน้ าหนักที่น้อยกว่า ยาบางชนิ ดที่ใช้ได้อย่าง
ปลอดภัยในผูใ้ หญ่อาจทาให้เกิดอันตรายแก่เด็กได้ ดังนั้นการใช้ยาในเด็กทุกครั้งต้องปรึ กษาแพทย์เสมอ
นอกจากนี้การใช้ยาในคนชราก็มีความสาคัญไม่นอ้ ยเช่นกัน ยิง่ มีอายุมากยิง่ ต้องระวังการใช้ยา
มากขึ้น เหตุผลสาคัญคือ ความเสื่ อมที่เกิ ดขึ้นกับทุกอวัยวะในร่ างกายย่อมส่ งผลต่อการเปลี่ ยนแปลงและ
การตอบสนองต่ อ ยาที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ มี อ ายุ ม ากขึ้ น ประสิ ท ธิ ภ าพของตับ ในการย่ อ ยสลายยาลดลงและ
ความสามารถของไตในการขับสารพิษออกจากร่ างกายก็จะช้าลง มี ผลทาให้การใช้ยาในขนาดปกติ อาจ
เกิดผลรุ นแรงได้ นอกจากนี้ คนชรามีโอกาสที่จะได้รับยาหลายอย่างพร้อมกันจากโรคต่างๆที่เกิดขึ้น จึงควร
ระมัดระวังปฏิกิริยาต่อกันของยาด้วย
โรคประจาตัวและการได้รับยาบางอย่างเป็ นประจา ก็เป็ นสิ่ งที่ผใู ้ ห้ยาต้องคานึ งอยู่เสมอ เช่ น
ผูป้ ่ วยโรคไต ควรงดเว้นการได้รับยาพาราเซตามอล เป็ นต้น
คนอี กกลุ่ มหนึ่ งที่ ตอ้ งระมัดระวังการใช้ยาเป็ นพิเศษ คือ หญิ งมีครรภ์และที่ กาลังให้นมบุ ตร
เนื่องจากยาแทบทุกชนิดที่หญิงมีครรภ์ได้รับย่อมส่ งไปยังทารกที่อยูใ่ นครรภ์และกาลังมีพฒั นาการในต่างๆ
ยาเหล่านั้นอาจส่ งผลเสี ยอย่างใหญ่หลวงต่อพัฒนาการเหล่านั้น เช่ น อาจทาให้เกิ ดความพิการของแขนขา
พัฒนาการทางสมองผิดปกติไป หรื อเกิ ดความผิดปกติของอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ งก็ได้ เช่ น ถ้าหญิ งมีครรภ์
ได้รับยาแก้อาการแพ้ทอ้ ง ชื่อ ทาลิโดไมด์ จะทาให้ทารกที่เกิดมาไม่มีแขนขา หรื อ ถ้าได้รับยาเตตร้าซัยคลิน
ในช่วงตั้งครรภ์จะทาให้ฟันของเด็กมีสีคล้ า เป็ นต้น ในลักษณะเดียวกัน ยาที่ใช้ระหว่างให้นมบุตรสามารถ
ผ่านทางน้ านมไปยังทารกและก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกัน จึงควรปรึ กษาแพทย์ถึงความปลอดภัยก่อนการ
ใช้ยา
3. ถูกเวลา (Right Time)
เมื่อยาเข้าสู่ ร่างกายจะถูกดูดซึ มเข้าสู่ กระแสเลือดและไหลเวียนไปยังบริ เวณที่ออกฤทธิ์ โดยจะถูก
เปลี่ยนสภาพหรื อถูกทาลายไปเรื่ อยๆ ในอัตราที่แตกต่างกัน ดังนั้น หลักการให้ยา คือ พยายามให้ยาที่อยูใ่ น
กระแสเลื อดมีความเข้มข้นคงที่ตามที่ตอ้ งการตลอดเวลา ช่ วงห่ างของเวลาในการใช้ยาแต่ละครั้งจึงควรมี
ระยะเท่า ๆ กัน เช่น ถ้ายานั้นต้องใช้วนั ละ 4 ครั้ง เราอาจจะใช้ยานั้นเมื่อเวลา 07.00, 12.00, 17.00 และ
22.00 นาฬิกา (ห่างกัน 5 ชัว่ โมง ยกเว้นช่วงเวลานอนเป็ นช่วงที่ตอ้ งอนุ โลม) การที่กาหนดให้สัมพันธ์กบั
อาหารมื้อหลักในการใช้ยากิ นก็เพื่อสะดวกแก่การจ่ายยากิ น แต่ส่วนใหญ่ที่ไม่ระบุว่าต้องกิ นหลังอาหาร
ทันทีไม่จาเป็ นต้องยึดมื้ออาหารเป็ นหลักก็ได้ หากเราสามารถนับช่วงเวลาที่เหมาะสมเองได้และมัน่ ใจว่าจะ
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ไม่ลืมกินยา ทั้งนี้โดยพิจารณาว่า ปริ มาณยาในกระแสเลือดจะอยูใ่ นระดับที่สม่าเสมอ ไม่ต่าเกินไปจนไม่มี
ผลในการรักษาหรื อสู งเกินไปจนเกิดพิษ
สาหรับการกินยาตามมื้ออาหาร ควรปฏิบตั ิดงั นี้
3.1 ยาก่อนอาหาร หมายถึ ง ยาที่ตอ้ งกิ นก่อนอาหารครึ่ งชัว่ โมงถึงหนึ่ งชัว่ โมง อย่างน้อย
ที่ สุดคื อครึ่ งชั่วโมง ถ้าลื มกิ นยาในช่ วงดังกล่ าวจะต้องกิ นเมื่ ออาหารมื้ อนั้นผ่านพ้นไปแล้วอย่างน้อย 1
ชัว่ โมง นัน่ คือมุ่งหมายให้กินยานั้นตอนท้องว่างจะช่ วยในการดูดซึ มยาผ่านผนังกระเพาะอาหารเข้าสู่ เส้น
เลือดเป็ นไปอย่างสมบูรณ์ ไม่ถูกรบกวนด้วยอาหาร นอกจากนี้ยาบางประเภท เช่น ยาปฏิชีวนะจะถูกทาลาย
ได้ง่ายโดยน้ าย่อยอาหารที่ หลั่งออกมาโดยอัตโนมัติเมื่ อเริ่ ม กิ นอาหาร การกิ นยาปฏิ ชีวนะจึ งจะต้องกิ น
ขณะที่ทอ้ งว่างจริ ง ๆ
3.2 ยาหลังอาหาร หมายถึง ยาที่จะต้องกินภายหลังการกินอาหารไปแล้วนาน เท่าใดก็ได้ แต่
ส่ วนใหญ่จะประมาณ 15 – 30 นาที เช่น กินยานั้นหลังจากเสร็ จสิ้ นการกินอาหารทันทีหรื อ 15 นาทีไปแล้ว
ก็ได้ แสดงว่ายานั้นไม่มีผลเสี ยต่อกระเพาะอาหารและอาหารไม่มีผลต่อการได้รับยานั้นมาก แต่ถา้ ระบุว่า
“หลังอาหารทันที” จะต้องกินยานั้นหลังเสร็ จสิ้ นการกินอาหารทันทีเท่านั้น หรื ออาจจะกินยานั้นในระหว่าง
มื้ออาหารหรื อที่เรี ยกว่า ยาพร้อมอาหาร เหตุที่ตอ้ งระบุเช่นนั้นเนื่ องจากยานั้นมีฤทธิ์ กัดกร่ อนผนังกระเพาะ
อาหารมากจาเป็ นต้องใช้อาหารเป็ นเกราะกาบังไว้มิให้ยาสัมผัสกับผนังกระเพาะอาหารโดยตรง ถ้าหากมี
ความจาเป็ นต้องกินยาพวกนี้ ในขณะที่ห่างจากมื้ออาหารต่างๆ แล้ว เช่น มื้อก่อนนอนอาจจะกระทาได้โดย
กินของว่างหรื อผลไม้หรื อถ้าไม่มีให้ดื่มน้ าตามมากๆ เพื่อเจือจางความเข้มข้นของยาให้ลดลงจะช่วยลดการ
ระคายเคืองผนังกระเพาะอาหาร
3.3 การกินยาเคลือบผนังกระเพาะอาหารหรื อยาลดกรดเพื่อรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ควร
กินหลังอาหารไปแล้วประมาณ 1-2 ชัว่ โมงหรื อก่อนอาหาร 1 ชัว่ โมง เพื่อให้ยาทาหน้าที่ได้อย่างเต็มที่โดย
ไม่มีอาหารเป็ นเครื่ องกีดขวาง
3.4 การกินยาระบายแก้ทอ้ งผูก จะต้องมีความเข้าใจก่อนว่ายานั้นจะออกฤทธิ์ หลังจากกินเข้า
ไป 6-8 ชัว่ โมง หากต้องการถ่ายอุจจาระตอนค่าจะต้องกินยานี้ตอนเช้า เป็ นต้น
3.5 การกินยาแก้อาเจียน แก้ปวดท้อง มักนิ ยมให้กินก่อนอาหารเป็ นเวลาประมาณ 20-30
นาที เพื่อมิให้เกิดอาการเมื่อเริ่ มกินอาหารเข้าไป
3.6 การกินยาขับปั สสาวะ ที่ใช้ในโรคความดันเลือดสู ง เพื่อลดปริ มาณน้ าในร่ างกายซึ่ งจะมี
ผลให้ความดันเลือดลดลง นิยมให้ม้ือเช้าหรื อกลางวันเท่านั้น เนื่ องจากถ้าให้ มื้อเย็นจะทาให้คนไข้ตอ้ งตื่น
มากลางดึกเพื่อลุกมาปั สสาวะ ทาให้ร่างกายพักผ่อนได้ไม่เต็มที่
3.7 การกินยาแก้เมารถ เมาเรื อ ให้กินก่อนออกเดินทางอย่างน้อยครึ่ งชัว่ โมง
4. การใช้ ยาถูกทางและถูกวิธี (Right Routes and Methods) การใช้ยามีหลายวิธีข้ ึนอยูก่ บั
ลักษณะของยาและลักษณะของผูป้ ่ วย เช่น การกิน การฉี ดยาเข้าหลอดเลือด เข้ากล้ามเนื้อ การทา การ
พอก เป็ นต้น ยาบางชนิดอาจใช้ได้หลายวิธี เช่น กินก่อนอาหารหรื อหลังอาหารจะได้ผลเช่นเดียวกัน แต่
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ยาบางชนิดใช้ได้เฉพาะบางวิธีเท่านั้น เช่น ยาที่มีส่วนผสมของน้ ามันบางอย่างฉี ดเข้ากล้ามเนื้อได้อย่างเดียว
ห้ามฉี ดเข้าหลอดเลือดเป็ นอันขาดเพราะอาจเกิดอันตรายถึงชีวติ ได้ ดังนั้นการปฏิบตั ิตามคาสั่งของแพทย์
ผูร้ ักษาหรื อตามที่แจ้งไว้ในฉลากยาจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุด
การใช้ยากินหรื อยาฉี ดส่ วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ยานั้นเข้าสู่ กระแสเลือด ในกรณี ของยา
กิน ยาจะถูกดูดซึ มผ่านผนังกระเพาะอาหารเข้าสู่ กระแสเลือด หลังจากนั้นจะกระจายไปยังส่ วนต่างๆของ
ร่ างกายและเข้าสู่ จุดที่ตอ้ งการออกฤทธิ์ ส่ วนหนึ่งผ่านตับเพื่อผ่านกระบวนการทาลายและขับออกทางน้ าดี
ในลาไส้ ในที่สุดก็ขบั ออกมากับอุจจาระ บางส่ วนก็ขบั ออกทางปั สสาวะหรื อน้ าคัดหลัง่ ต่างๆ ที่ระเหยได้
ส่ วนใหญ่ออกมาทางลมหายใจ
ยากินบางชนิดออกฤทธิ์ โดยไม่ถูกดูดซึ มผ่านผนังกระเพาะอาหารเข้าสู่ กระแสเลือด เช่น ยา
ระบายพารัฟฟิ น ยาพวกนี้จะเคลื่อนผ่านไปยังลาไส้และขับถ่ายออกมากับอุจจาระ
ไม่ควรนายาฉี ดไปกินหรื อใช้เป็ นยาทาภายนอกเพราะนอกจากจะทาให้สิ้นเปลืองเงินแล้ว ยัง
อาจเกิดอันตรายหรื อไม่ได้ผลในการรักษาด้วย
ยาเม็ดบางชนิ ดถ้ามีการบดหรื อทาให้แตกก่อนใช้อาจจะมีผลเสี ยต่อผูใ้ ช้ เช่ น ยาระบายบาง
ชนิ ด ขณะที่ ยาเม็ดบางชนิ ดต้องเคี้ ยวให้ละเอี ยดก่ อนกลื นพร้ อมน้ าจึ งจะได้ผลเต็มที่ เช่ น ยาเม็ดสาหรับ
เคลื อบแผลในกระเพาะอาหาร ยาเม็ดบางชนิ ดต้องอมใต้ลิ้น เช่ น ยาขยายหลอดเลื อดที่หัวใจ ยาเม็ดบาง
ชนิ ดต้องอมไว้ในปาก เช่น ฟลูออไรด์เคลือบฟั น ยาอมแก้เจ็บคอ เป็ นต้น นอกจากนี้ ไม่ควรนายาเม็ดไป
บดแล้วใช้เป็ นยาทาภายนอกเพราะจะทาให้เกิดการดื้อยาหรื อแพ้ยาได้ง่าย
การใช้ย าภายนอก โดยทัว่ ไปไม่ ไ ด้มุ่ ง หมายให้เ กิ ดการดู ด ซึ ม ผ่า นเข้า กระแสเลื อด แต่
ต้องการให้ออกฤทธิ์ เฉพาะที่ เช่น ยาทาผิวหนัง ยาหยอดตา ยาหยอดหู เป็ นต้น แต่ผิวหนังสามารถดูดซึ ม
ยาเข้าสู่ กระแสเลื อดได้เช่ นกัน ดังนั้นการใช้ยาทาภายนอกบ่อย ๆ ควรคานึ งถึ งอันตรายอันเกิ ดจากการ
สะสมเข้าสู่ ภายในร่ า งกายด้วย การใช้ย าทาควรทาบาง ๆ เท่านั้น นอกจากจะระบุ เป็ นอย่างอื่ น ที่ ตอ้ ง
ระมัดระวังเป็ นอย่างยิง่ คือการเผลอกินยาภายนอก มีคนไข้จานวนไม่นอ้ ยที่ตอ้ งเข้าโรงพยาบาล เนื่ องจากไม่
สังเกตฉลากข้างภาชนะที่บรรจุวา่ “ยาภายนอก ห้ามกิน”
ยากินบางชนิด จะต้องดื่มน้ ามาก ๆ ทั้งในขณะกลืนยาและระหว่างวันที่ใช้ยานั้น ๆ เนื่องจาก
จะช่วยลดการทาลายเนื้ อเยื่อของไตที่เกิดจากพิษของยา เช่ น ยาซัลฟา เป็ นต้น หรื อเนื่ องจากยานั้นต้องการ
ปริ มาณน้ าจานวนมากในการออกฤทธิ์ เช่น ยาระบายประเภทที่พองตัวได้เมื่อถูกน้ า เป็ นต้น
ยาบางชนิดห้ามกินพร้อมนมเนื่ องจากจะขัดขวางการดูดซึ มของตัวยาผ่านผนังกระเพาะ เช่น
ยา เตตร้าซัยคลิน ยาบางชนิดห้ามกินพร้อมน้ าผลไม้หรื อเครื่ องดื่มที่มีฤทธิ์ เป็ นกรด เนื่ องจากจะทาให้ตวั ยา
ถูกทาลายลงได้ ได้แก่ ยาปฏิชีวนะต่าง ๆ
ยาประเภทบาบัดหรื อบรรเทาอาการที่มกั ระบุวา่ ทุก 4-6 ชัว่ โมงเวลามีอาการ ให้กินเฉพาะ
เมื่อมีอาการเท่านั้น ไม่จาเป็ นต้องกินอย่างต่อเนื่องถ้าไม่มีอาการนั้น ๆ แล้ว หากกินในขณะที่ไม่มีอาการจะ
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มีผลเสี ยมากขึ้น เช่ น ยาแก้ทอ้ งเสี ย ยาแก้ปวด ยาลดไข้ ยาแก้-อาเจียน ยาแก้ปวดท้อง ยาแก้ปวดศีรษะ
ยาลดน้ ามูก ยาแก้แพ้ เป็ นต้น
5. การใช้ ยาถูกขนาด (Right Dose) การใช้ยาถูกขนาด หมายถึง การใช้ยาในปริ มาณหรื อขนาดที่
ระบุ โดยแพทย์หรื อเภสัชกรหรื อที่แจ้งไว้ในฉลากยาเท่านั้น การได้ยาน้อยเกิ นไปทาให้ไม่เกิ ดผลต่อการ
รักษา แต่ถา้ ได้รับยามากเกินไปก็อาจเกิดอันตรายจากพิษของยาได้
การใช้ยาน้ ากิน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการใช้ยาในเด็ก ควรใช้ชอ้ นตวงมาตรฐานที่ให้มากับยาเท่านั้น
หรื ออาจตวงโดยใช้กระบอกฉี ดยาก็ได้ โดยมีปริ มาตร ดังนี้
1 ช้อนโต๊ะ =
15 มิลลิลิตร
1 ช้อนชา
=
5 มิลลิลิตร
1 แก้ว
= 240 มิลลิลิตร
การใช้ยาต้านจุลชีพไม่วา่ จะเป็ นยาภายนอกหรื อยาใช้ภายในจะต้องใช้อย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอจน
ยานั้นหมด ไม่ควรหยุดกลางคัน แม้จะไม่มีอาการเจ็บป่ วยใด ๆ แล้ว เนื่ องจากอาจกลับเป็ นขึ้นใหม่ และ
ในครั้งต่อไปจะรักษายากขึ้น
ในกรณี ที่มีการให้ยาตามสถานพยาบาลต่างๆ เช่น โรงพยาบาล สถานี อนามัย หรื อคลินิกต่างๆ จะ
มีกฎอี กข้อหนึ่ งเพิ่มเติ มเป็ นถู กที่ 6 คื อ บันทึ กการให้ยาให้ถูกต้อง (Right Documentation หรื อ Right
Record) เพื่อเป็ นหลักฐานในการรักษาที่ชดั เจนและเป็ นประโยชน์ในการพิจารณาการดูแลรักษาผูท้ ี่ได้รับยา
ต่อไป
วิธีการให้ ยา
วิธีการให้ยามีมากมายหลากหลายรู ปแบบ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด การให้ยาวิธีต่าง ๆ
มีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญ คือ ให้ตวั ยาสาคัญในขนาดที่ตอ้ งการไปสู่ บริ เวณที่ออกฤทธิ์ โดยให้เกิดอันตรายต่อ
ผูป้ ่ วยน้อยที่สุด สิ่ งที่ตอ้ งคานึงถึงได้แก่ คุณสมบัติของยา ลักษณะของยาที่เตรี ยมขึ้น วัตถุประสงค์ การ
รักษาและสภาพของผูป้ ่ วย วิธีการให้ยา มี 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การให้ ยาโดยผ่านทางเดินอาหาร
1.1 การอมใต้ลิ้น (Sublingual or Buccal Administration) เป็ นการให้ยาชนิดเม็ด ซึ่ งมีลกั ษณะ
เล็กแบนและละลายได้ง่าย อมไว้ใต้ลิ้นและปล่อยให้ค่อย ๆ ละลายในปาก ตัวยาจะถูกดูดซึ มจากช่องปากเข้า
สู่ ร่างแหหลอดเลือดฝอยซึ่ งมาเลี้ยงบริ เวณใต้ลิ้นอย่างรวดเร็ ว การให้โดยวิธีน้ ี ผปู ้ ่ วยต้องไม่บว้ นน้ าลายและ
พยายามกลื นน้ าลายให้น้อยที่สุดจึงจะได้ผลดี ตัวยาจะเข้าสู่ ระบบไหลเวียนเลื อดไปสู่ ตาแหน่ งที่ออกฤทธิ์
โดยไม่ผ่านไปถูกเปลี่ยน-แปลงที่ตบั แต่มีขอ้ เสี ย คือ อาจเกิ ดการระคายเคือง ทาให้ให้ขนาดยาสู งไม่ได้
กินเวลานานและไม่สะดวกในการพูด (กาพล ศรี วฒั นกุล.(บก.), 2539)
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1.2 การให้โดยการกิน (Oral Administration) โดยยาจะอยูใ่ นรู ปยาเม็ด ยาผงหรื ออื่น ๆ ยาจะ
เข้าสู่ ท างเดิ นอาหารแตกตัวและละลายในกระเพาะอาหารและลาไส้ มีขอ้ ดี คือ เป็ นวิธีที่ สะดวก ผูป้ ่ วย
สามารถให้ยาเองได้ หลังจากการดูดซึ มตัวยาจะเข้าสู่ ระบบเลือดของทางเดิ นอาหาร ซึ่ งเมื่อผ่านเข้าสู่ ตบั ยา
บางส่ วนอาจถูกเปลี่ยนแปลงสภาพ ยาบางชนิดอาจก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนเนื่ องจากมีฤทธิ์ ในการทา
ให้เกิดการระคายเคืองทางเดินอาหารและยาอาจถูกทาลายด้วยเอนไซม์หรื อน้ าย่อยในกระเพาะอาหาร วิธีน้ ี
ใช้ไม่ได้ในผูป้ ่ วยที่อาเจียน หมดสติ
ข้อ ดี ข องการให้ ย าโดยการกิ น คื อ ความสะดวก ปลอดภัย ราคาถู ก กว่ า รู ป แบบอื่ น
ขั้นตอนการใช้ไม่ยุง่ ยากและใช้ได้กบั ยาส่ วนใหญ่ ข้อเสี ย คือ ยาจะต้องผ่านทางเดินอาหารและดูดซึ มผ่าน
ผนังกระเพาะและลาไส้เข้าสู่ กระแสเลื อด จึงออกฤทธิ์ ได้ช้าและปริ มาณยาที่เข้าสู่ กระแสเลื อดอาจแปรผัน
แตกต่างตามสภาพการดูดซึ ม เช่น ยาน้ ามักถูกดูดซึ มได้เร็ วกว่ายาเม็ดหรื อยาแคปซู ล ยาที่ไม่ปะปนกับอาหาร
ในกระเพาะจะมีโอกาสถูกดูดซึ มได้มาก ด้วยเหตุน้ ี ถ้าไม่มีขอ้ จากัดใดๆ ควรรับประทานยาในขณะที่ทอ้ ง
ว่าง ได้แก่ ก่อนอาหารประมาณครึ่ งถึงหนึ่งชัว่ โมง หรื อหลังอาหารประมาณสองถึงสามชัว่ โมง
ยาบางอย่างมีฤทธิ์ ระคายเคืองทางเดินอาหารหรื อกระตุน้ ให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน เช่น
ยาแก้ปวดแอสไพริ น ยาแก้อกั เสบของกล้ามเนื้อ-ไขข้อ-กระดูก ก็จาเป็ นต้องเลี่ยงไปรับประทานหลังอาหาร
ทันที
ยาลดกรดและยาขับลมชนิดเม็ดควรจะเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนเพื่อให้แตกเป็ นชิ้นเล็กจะ
ได้มีผวิ สัมผัสกับกรดหรื อฟองอากาศในกระเพาะได้มากขึ้น
ยาบางชนิ ดควรกลืนทั้งเม็ดไม่ควรขบให้เคลือบยาแตกก่อนกลืนเพราะเป็ นรู ปแบบที่ออก
ฤทธิ์ เนิ่นนาน ต้องการให้เม็ดยาค่อยๆ ละลายทีละน้อย เป็ นต้น
การกินยา ควรกินพร้อมน้ าอย่างน้อย 1 แก้ว เพื่อป้ องกันการติดค้างในหลอดอาหาร เพราะ
ยาบางชนิดทาให้เกิดแผลที่หลอดอาหารได้ ซึ่ งรักษาให้หายยากมาก
1.3 การให้ยาทางทวารหนัก (Rectal Administration) อาจให้ยาในรู ปยาสวนเก็บหรื อยาเหน็บ
อาจมี จุดประสงค์เป็ นยาออกฤทธิ์ เฉพาะที่ หรื อออกฤทธิ์ ต่อระบบของร่ างกาย ตัวยาจากยาเหน็ บจะค่อย
ละลายและถูกปลดปล่อยจากยาเตรี ยมและถูกดูดซึ มผ่านเข้าสู่ ระบบเลือดซึ่ งมาเลี้ยงลาไส้ใหญ่ส่วนปลาย ถ้า
สอดลึ กพอควรตัวยาจะผ่านเข้าสู่ ระบบเลื อดของร่ างกายและไปยังตาแหน่ งที่ออกฤทธิ์ ได้ แต่ถา้ สอดลึ ก
เกิ นไปยาบางส่ วนจะซึ มเข้าสู่ หลอด-เลือดไปยังตับ ตัวยาจึงอาจถูกเปลี่ยนแปลงก่อนไปถึ งตาแหน่งที่ออก
ฤทธิ์ การดูดซึ มยาที่ให้โดยวิธีน้ ี ไม่ค่อยแน่นอน ใช้ในกรณี ตอ้ งการฤทธิ์ เฉพาะที่ในเด็กเล็ก ผูป้ ่ วยที่อาเจียน
รุ นแรง วิธี น้ ี ใ ช้ในผูป้ ่ วยหมดสติ และใช้กบั เด็ก ที่ กินยายาก ไม่ ทาให้เกิ ดการระคายเคื องทางเดิ นอาหาร
ไม่ถูกทาลายโดยเอนไซม์ในกระเพาะอาหาร แต่มีขอ้ เสี ย คือ อาจเกิดการระคายเยื่อบุลาไส้ใหญ่และหากมี
การอักเสบบริ เวณลาไส้ใหญ่ หรื อมีกอ้ นอุจจาระค้างคาอยูก่ ็จะทาให้การดูดซึ มยาลดลง
วิธีการใช้ยาเหน็บทางทวารหนักที่ถูกต้อง คือ ควรเก็บยาชนิดนี้ไว้ในตูเ้ ย็น ถ้าไม่มีตูเ้ ย็นให้
ตัดยาเฉพาะเม็ดที่จะใช้แช่ น้ าแข็งจนยาแข็งตัวโดยแช่ ท้ งั กระดาษที่ห่อเม็ดยาอยู่ ล้างมือให้สะอาด เช็ดให้
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แห้ง แล้วแกะยาออกจากกระดาษห่ อ ใช้นิ้วจับยาสอดเข้าทางทวารหนักโดยเอาปลายมนเข้าไปยาจะค่อยๆ
ละลายและถูกดูดซึมไปเอง
2. การให้ ยาโดยไม่ ผ่านทางเดินอาหาร
2.1 ยาฉีด คือ รู ปแบบหนึ่งของยาที่จะต้องเตรี ยมเป็ นยาน้ าที่บริ สุทธิ์ ปราศจาก เชื้ อโรคก่อนดูด
ไว้ในกระบอกฉี ดยาหรื อไซริ ง จ์ (Syringe) เพื่อพร้อมที่จะฉี ดให้กบั ผูป้ ่ วย ซึ่ งในทุกขั้นตอนของการเตรี ยม
และให้ยาแก่ผปู ้ ่ วยจะต้องอยูภ่ ายใต้ภาวะที่ปราศจากเชื้ อโรค เพราะถ้ามีการปนเปื้ อนแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจ
ทาให้เกิ ดการติ ดเชื้ อและเป็ นอันตรายจากการฉี ดยาได้ ดังนั้น ในการฉี ดยาจึ งควรอยู่ภายใต้การดู แลของ
แพทย์ พยาบาล หรื อบุคลากรทางสุ ขภาพที่เหมาะสม ไม่ควรใช้ยาฉี ดเพราะอาจเกิดอันตรายได้ ยกเว้นใน
บางกรณี ที่จาเป็ น เช่น ผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ตอ้ งฉีดยาอินซูลินด้วยตนเองทุกวันซึ่งจะต้องได้รับความรู้และ
การฝึ กฝนในการใช้ยาฉี ดอินซู ลินจากบุคลากรทางการแพทย์จนมัน่ ใจว่าสามารถไปฉี ดยาให้กบั ตนเองได้
อย่างปลอดภัยเมื่อกลับไปที่บา้ น เป็ นต้น (วิรัตน์ ทองรอด, 2547)
การให้ยาด้วยการฉี ดมีขอ้ ดี คือ ยาจะเข้าสู่ กระแสเลือดได้เร็ วเห็นผลอย่างฉับพลัน โดยทัว่ ไป
การฉี ดยาเข้าหลอดเลือดจะเห็นผลเร็ วที่สุด ข้อเสี ยของวิธีน้ ี คือ ไม่สะดวกเพราะต้องอาศัยทักษะในการให้
ยา มีโอกาสเสี่ ยงต่ออันตรายจากผลข้างเคียง ผลพิษ และการแพ้ยาสู ง
การฉีดยามีหลายวิธี แต่ในที่น้ ีจะนาเสนอเฉพาะวิธีที่ใช้บ่อย ได้แก่
2.1.1 การฉี ดเข้าหลอดเลือดดา (Intravenous Injection) ตัวยาทั้งหมดเข้าหลอดเลื อดดา
โดยตรงโดยไม่ผา่ นกระบวนการดูดซึ มจึงให้ระดับยาในเลือดสู งเท่าที่ตอ้ งการอย่างรวดเร็ ว จึงเหมาะกับกรณี
ที่ยาไม่ถูกดูดซึ มหรื อยาที่ถูกทาลายถ้าให้โดยการกิน กรณี ฉุกเฉิ น กรณี ที่ตอ้ งควบคุมปริ มาณยาที่ให้ ในกรณี
ที่ยาระคายเคืองมากไม่สามารถฉี ดวิธีอื่นได้ และกรณี เมื่อต้องการให้ยาในขนาดสู งมาก เนื่ องจากสามารถ
ทาเจือจางโดยผสมรวมกับของเหลวและใช้ฉีดช้า ๆ หรื อหยดเข้าหลอดเลือดดาได้
การให้โดยวิธี น้ ี มีค วามเสี่ ย งที่ อาจท าให้เกิ ดการระคายเคื องหลอดเลื อดและเนื้ อเยื่อ
บริ เวณที่ให้ยาเพราะอาจเกิดการติดเชื้ อ แต่ถา้ ให้ยาเกิ นขนาดหรื อเกิ ดการแพ้ยาจะแก้ไขได้ยาก นอกจากนี้
ขนาดยาสู งอาจทาให้เป็ นอันตรายและเกิดผลข้างเคียงบางอย่าง เช่น ภาวะหลอดเลือดอุดตัน เม็ดเลือดแตก
หลอดเลือดดาอักเสบและต้องระวังในผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดหรื อผูท้ ี่มีการตอบสนอง
ต่อยามากกว่าปกติ
2.1.2 การฉี ดยาเข้ากล้ามเนื้ อ (Intramuscular Injection) ตัวยาจะอยูใ่ นรู ปของสารละลายใน
น้ า ส่ วนมากถูกดูดซึ มได้ดีโดยการฉี ดเข้ากล้าม การที่ยาจะซึ มผ่านเข้าสู่ เลือดได้ดีหรื อไม่ข้ ึนกับปั จจัยซึ่ งมี
ผลต่อปริ มาณเลือดที่จะมาสู่ บริ เวณที่ฉีดยา ได้แก่ การออกกาลัง การนวด การอบหรื อประคบด้วยความร้อน
และพบว่าการฉี ดเข้ากล้ามเนื้อแขน ยาจะดูดซึ มได้เร็ วกว่าการฉี ดเข้ากล้ามเนื้อบริ เวณสะโพก
วิธีน้ ีจะให้ขนาดยาแน่นอนและออกฤทธิ์ ได้เร็ วกว่าการกินแต่มีขอ้ เสี ย คือยาบางตัวจะทา
ให้ปวดมากในบริ เวณที่ ถูกฉี ด นอกจากนี้ อาจเกิ ดฝี เนื้ อตาย เส้ นประสาทบริ เวณที่ ฉีดถู กทาลาย และ
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วิธีการใช้ไม่ได้ในผูป้ ่ วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดเพราะอาจทาให้เกิดมีเลือดออกไม่หยุดในบริ เวณ
ที่ถูกฉีดได้
2.1.3 การฉีดเข้าใต้ผวิ หนัง (Subcutaneous Injection) เป็ นการฉี ดยาเข้าสู่ บริ เวณใต้ผิวหนัง
ส่ วนใหญ่ใช้กบั ยาที่มีปริ มาณน้อยและไม่ก่อให้เกิ ดอาการระคายเคือง ตัวยาอาจอยู่ในรู ปยาเม็ดเล็ก ยาใน
น้ ามัน ยาน้ าแขวนตะกอน ซึ่ งจะค่อย ๆ ปล่อยตัวยาออกมาและถูกดูดซึ มเข้ากระแสเลื อดสม่ าเสมอ การ
ประคบด้วยความร้อน การนวด และการออก-กาลังจะทาให้เพิ่มการดูดซึ มได้ ข้อเสี ยคือ ตัวยาบางชนิ ดเมื่อ
ฉี ดทาให้เกิดการปวด ก่อให้เกิดการระคายเคืองเนื้อเยือ่ เกิดเป็ นรอยแผลหรื อฝี บริ เวณที่ฉีดได้
2.1.4 การฉี ดยาเข้าหลอดเลือดแดง (Intra-arterial Injection) เป็ นการฉี ดที่อนั ตรายที่สุด
และผูฉ้ ี ดต้องเป็ นแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญเท่านั้น
2.2 การให้ยาโดยการสู ดดม (Inhalation) วิธีน้ ีใช้ได้กบั ยาที่เป็ นรู ปก๊าซหรื อของเหลวที่ระเหย
ได้ในอุณหภูมิธรรมดา ของเหลวที่จ่ายในรู ปหยดเล็ก (Aerosol) และยาผงละเอียดสาหรับสู ดตัวยาผ่าน
ทางเดินลมหายใจเข้าสู่ ปอดและถูกดูดซึ มผ่านเยื่อบุและถุ งลมเข้าสู่ ระบบไหลเวียนเลือดของร่ างกายได้เร็ ว
มาก เนื่ องจากมีพ้ืนที่การดูดซึ มสู งจึงเหมาะกับยาสลบ ส่ วนยาที่ให้ในรู ปหยดของเหลวหรื ออนุ ภาคเล็กๆ
นั้น ขนาดที่ได้ไม่แน่ นอนขึ้นอยูก่ บั ขนาดของอนุ ภาคของยาและวิธีที่ผปู ้ ่ วยใช้ยาที่ให้วิธีน้ ี มกั ต้องการฤทธิ์
เฉพาะที่บริ เวณระบบทางเดินหายใจ เช่น ยาป้ องกันและ/หรื อรักษาอาการหอบหืด เป็ นต้น
3. การให้ ยาเฉพาะที่ (Topical Administration)
การให้ยาเฉพาะที่ หมายถึ ง การให้ยาที่ ตอ้ งการให้ออกฤทธิ์ ณ จุ ดที่ มีการเกิ ดโรคเท่านั้น
ส่ วนใหญ่เป็ นการให้ยาภายนอก ข้อดี คือ ยาจะมีผลเฉพาะบริ เวณที่ให้ยาเท่านั้นและมีการดูดซึ มเข้ากระแส
เลือดน้อยจึงไม่ค่อยมีผลอื่นต่อระบบในร่ างกาย ข้อเสี ยคือ ใช้ได้ดีกบั โรคที่เกิดบริ เวณพื้นผิวร่ างกายเท่านั้น
และอาจเกิดความเลอะเทอะ ฤทธิ์ ของยาอยูไ่ ม่ได้นาน การให้ยาเฉพาะที่มีหลายวิธี ได้แก่
3.1 การให้ยาผ่านผิวหนัง เป็ นการให้ยาในรู ปยาโรยผิวหนัง ทาผิวหนังหรื อพลาสเตอร์ ปิด
เพื่อให้ตวั ยารักษาอาการเฉพาะที่บริ เวณผิว ใต้ผิวหนังหรื อรักษาอาการของระบบของ ร่ างกายก็ได้ข้ ึนกับ
รู ปแบบของยาเตรี ยมที่ใช้โดยทัว่ ไปยาจะซึ มผ่านผิวหนังได้มากขึ้นเมื่อตัวยานั้นละลายในไขมันได้ดี สาหรับ
ยาเตรี ยมในรู ปแบบที่ช่วยการดูดซึ ม ผิวหนังมีความชื้น ขูดถลอก อักเสบหรื อบริ เวณที่ผิวหนังบางมีเลือดมา
เลี้ยงมากเป็ นบริ เวณกว้างและมีวตั ถุซ่ ึ งความชื้ นผ่านไม่ได้มาปิ ดทับยาจะยิ่งผ่านผิวหนังได้เร็ ว การให้ยาใน
รู ปยาทามักใช้รักษาเฉพาะที่ ส่วนการให้โดยพลาสเตอร์ บรรจุ ยามักมี จุดประสงค์ในการรักษาอาการของ
ระบบต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ อาการเมารถเมาเรื อ
วิธีการทายาที่ถูกวิธี ควรทาดังนี้
3.1.1 ล้างมือและทาความสะอาดผิวหนังบริ เวณที่จะทายาให้สะอาด
3.1.2 บีบยาออกจากหลอดพอควร หรื อถ้าเป็ นตลับควรใช้ไม้พนั สาลีป้ายยาออกเท่าที่
ต้องการ
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3.1.3 ทายาบางๆ ตรงที่ตอ้ งการเท่านั้น อย่าทาหนาเกิ นไปหรื อกว้างเกิ นไป ปั จจัย
สาคัญในการรักษาอยูท่ ี่การทายาอย่างสม่าเสมอ และเป็ นระยะเวลานานพอ
3.1.4 ถูเบาๆ จนยาซึ มเข้าไปในผิวหนัง ระวังอย่าให้ถูกเช็ดออกด้วยเสื้ อผ้าหรื อถูกน้ า
ล้างออก ถ้าถูกเช็ดหรื อล้างออกควรทายาใหม่
3.2 การหยอดตา หยอดหู (Eye and Ear Instillation) เป็ นการให้ยาเตรี ยมปราศจากเชื้ อใน
รู ปยาน้ าหรื อยาขี้ผ้ งึ เพื่อรักษาอาการเฉพาะที่ เช่น การติดเชื้ อ การอักเสบ ควรระวังการติดเชื้ อจากวิธีการ
ให้ซ่ ึ งไม่ถูกต้องและการใช้ยาที่มีการปนเปื้ อนของเชื้อโรค
3.2.1 วิธีการหยอดตา-ป้ ายตาที่ถูกต้อง มีข้ นั ตอนดังนี้
1) ล้างมือให้สะอาด
2) ถ้ามีข้ ีตา ใช้สาลีชุบน้ าสะอาดเช็ดออกก่อนทุกครั้ง
3) นอนหรื อนัง่ แหงนหน้า ดึงหนังตาล่างลงให้เป็ นกระพุง้ แล้วหยดยาลงไปใน
กระพุง้ ตามจานวนที่แพทย์สั่ง หรื อที่ระบุไว้ในฉลาก ปล่อยหนังตาคืนสภาพ ลืมตาหรื อกระพริ บตาสักครู่
อย่าหลับตาแน่นเกินไปเพราะยาจะไหลออก
4) ถ้าเป็ นยาขี้ผ้ งึ ให้ป้ายตายาวประมาณครึ่ งเซนติเมตรลงไปในกระพุง้ หลับตา
ลงแล้วคลึงหนังตาเบาๆให้ยากระจายไปทัว่ ตา ระวังอย่าให้ปลายหลอดยาแตะถูกตาหรื อขนตา
5) เมื่อต้องหยอดตามากกว่า 1 ชนิด ในคราวเดียวกัน ควรเว้นเวลาหยอดห่าง
กันประมาณ 15 นาที
6) เมื่อต้องหยอดตาและป้ ายตาในเวลาเดียวกันให้หยอดตาก่อนสักครู่ แล้วจึงป้ าย
ตา
7) เมื่อเปิ ดใช้แล้วไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 1 เดือน
8) ถ้าเป็ นยารักษาโรคต้อหิ นหรื อการอักเสบ ให้กดท่อระบายน้ าตาบริ เวณหัว
ตาด้วยนิ้วชี้ หลังจากหยอดตาแล้ว เพื่อลดปริ มาณยาที่จะไหลลงคอ และอาจมีการดูดซึ มตัวยาเข้าสู่ กระแส
เลือดทาให้เกิดผลข้างเคียงได้
3.2.2 วิธีการหยอดหูที่ถูกต้อง มีข้ นั ตอนดังนี้
1) ล้างมือให้สะอาด เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนสิ่ งสกปรก เชื้อโรค
2) ห้ามสัมผัสกับส่ วนปลายหลอด
3) ถ้ามีน้ าหนองหรื อน้ าเหลือง ควรเช็ดออกด้วยสาลีพนั ปลายไม้ทุกครั้งก่อน
หยอดยา
4) นอนหรื อนัง่ ตะแคงหูขา้ งที่เป็ นขึ้น หยดยาลงไปตามจานวนที่ระบุ ระวังอย่า
ให้ปลายหลอดยาแตะถู กหู โดยดึ งใบหู ข้ ึนและไปด้านหลังสาหรั บผูใ้ หญ่ แต่ดึงใบหู ลงและไปด้านหลัง
สาหรับเด็ก เพื่อจะทาให้รูหูตรง
5) อยูใ่ นท่านั้นประมาณ 5 นาที แล้วจึงเอนศีรษะเทน้ ายาที่เหลือในหูทิ้ง
-192-

6) เมื่อเปิ ดใช้แล้วไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 1 เดือน
3.3 ยาใส่ จมูก ส่ วนใหญ่มกั ใช้ในเด็กที่มีอาการคัดจมูกจนไม่สามารถดูดนมได้จึงต้องได้รับ
ยาลดอาการคัดจมูกเฉพาะที่ หรื อใช้ในกรณี พน่ ยารักษาโรคบางอย่าง
3.3.1 วิธีการหยอดจมูกที่ถูกต้อง
1) เงยหน้าขึ้น หยอดยาลงในจมูกทั้ง 2 ข้าง ข้างละ 1 หยด เงยหน้าไว้ 1 – 2 นาที
เพื่อให้ยากระจายในตัวโพรงจมูกอย่างทัว่ ถึง
2) หลังจากใช้เสร็ จควรลวกหลอดหยดด้วยน้ าร้อนและเช็ดให้แห้งก่อนเก็บ
3) ควรใช้ยาคนเดียว ไม่ควรปะปนเพราะอาจเกิดการแพร่ กระจายเชื้ อโรค
3.3.2 วิธีการพ่นจมูกที่ถูกต้อง
1) ตั้งหัวตรง พ่นยาในจมูกทั้ง 2 ข้าง สู ดหายใจเบาๆ ขณะพ่นด้วย
2) เช็ดปลายหลอดพ่นที่สอดเข้ารู จมูกให้สะอาดทุกครั้งก่อนเก็บ
3.4 การสอดเข้าช่ องคลอด (Vaginal Administration) เป็ นการให้ยาเตรี ยมรู ปยาเม็ด
สาหรั บสอด สอดเข้าช่ องคลอด เพื่อรักษาอาการเฉพาะที่ ตัวยาจะละลายหรื อกระจายตัวได้ดีเมื่อสัมผัส
ของเหลวภายในช่องคลอด ควรสอดให้ลึกพอสมควรที่จะไม่ลื่นหลุดเมื่อมีการเคลื่อนไหว
วิธีการใช้ยาเหน็บช่องคลอดที่ถูกต้อง มีดงั นี้
3.4.1 ล้างมือให้สะอาด เช็ดให้แห้ง
3.4.2 แกะยาออกจากแผงแล้วจุ่มในน้ าสะอาดพอชื้น
3.4.3 นอน (ห้ามนัง่ ยองๆ) แล้วใช้นิ้วดันยาเข้าไปในช่องคลอดให้ลึกที่สุดหลังจาก
นั้นควรนอนนิ่งๆ สักพัก ประมาณ 10 นาที
3.4.4 เก็บยาไว้ในที่เย็น พ้นจากแสงและความชื้น ไม่ตอ้ งเก็บไว้ในตูเ้ ย็น
อันตรายทีเ่ กิดจากการใช้ ยา
อันตรายที่เกิดจากการใช้ยาอาจเกิดขึ้นได้เสมอและเป็ นไปได้หลายกรณี จาแนกออกตามลักษณะ
อาการที่เกิดขึ้นกับผูใ้ ช้ยา ดังนี้
1. การใช้ ยาในทางทีผ่ ดิ (Drug Abuse)
การใช้ยาในทางที่ผิด หมายถึง การใช้ยาในทางที่ไม่ถูกต้องด้วยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การใช้ยาใน
จานวนมากเกิ นไปหรื อน้อยเกินไป หรื อการใช้ยาพร่ าเพรื่ อเกิ นความจาเป็ นในการบาบัดรักษาอาการของ
โรคทาให้เกิดอันตรายต่าง ๆ แก่ร่างกายแล้วแต่ชนิ ดและปริ มาณของยาที่ใช้ดงั ที่พบเสมอๆ ทั้งนี้ เนื่ องจาก
การที่ประชาชนทัว่ ไปสามารถเลื อกหาซื้ อยามาใช้บาบัดรักษา อาการของโรคได้เอง ตามคาโฆษณาขายยา
บ้าง ตามคาแนะนาต่อ ๆ กันบ้าง โดยไม่ได้ขอรับการตรวจวินิจฉัยโรคจากแพทย์หรื อปรึ กษาเภสัชกรผูร้ ู้
เรื่ องยา
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ข้อปฏิบตั ิในการใช้ยาบางชนิด ยาแต่ละชนิดจะมีขอ้ บ่งใช้และข้อห้ามใช้ที่ แตกต่างกันออกไป
การใช้ยาจึงต้องอ่านฉลากให้ละเอียด และปฏิบตั ิตามโดยเคร่ งครัด เช่น
1.1 ยาที่ตอ้ งเคี้ยวก่อนกลื น ได้แก่ ยาลดกรดในกระเพาะอาหารบางชนิ ด ทั้งนี้ เพื่อให้ยา
กระจายตัวและเคลือบกระเพาะได้ดี
1.2 ยาที่กินแล้วห้ามดื่มเหล้า ได้แก่ ยาแก้แพ้ เพราะจะเสริ มฤทธิ์ ในการกดประสาท
1.3 ยาที่ตอ้ งดื่มน้ ามาก ๆ ได้แก่ ยาซัลฟา ยารักษาโรคเก๊าท์ เพื่อป้ องกันการตกตะกอนของ
ตัวยาในไต
1.4
ยาที่ ไม่ ค วรกิ นพร้ อมนมหรื อยาลดกรดเพราะจะท าให้ย าถู กดู ดซึ ม น้อยลง ได้แก่
เตตร้าซัยคลิน
1.5 ยาที่หา้ มเคี้ยวหรื อแบ่งครึ่ งเม็ด เช่น ยาเม็ดเคลือบน้ าตาล ยาเม็ดเคลือบฟิ ล์ม
1.6 การใช้น้ าธรรมดาช่วยในการกินยานั้นดีที่สุด เครื่ องดื่มอื่น ๆ เช่น น้ าส้มหรื อนม อาจมี
ปฏิกิริยากับยานั้น ทาให้เสี ยผลของการรักษาไป
1.7 ควรกินยาหรื อใช้ยาตามที่กาหนด ไม่เพิ่มหรื อลดขนาดยาเอง ยาบางชนิ ดมีพิษมาก การ
เพิม่ ยาเพียงเล็กน้อยอาจทาให้เกิดผลเสี ยบางอย่างที่รุนแรง
1.8 ใช้ยาให้ถูกเวลา ไม่ถี่หรื อห่ างกันเกินไปในแต่ละมื้อ ถ้ามีกิจวัตรประจาวันหรื อมีวิธีการ
ดาเนินชีวิตที่ผิดแปลกไปควรปรึ กษาแพทย์หรื อเภสัชกร เช่น ยาที่ระบุวา่ ให้กิน 4 ครั้งต่อวันหลังอาหาร แต่
คนนั้นกินอาหารวันละ 2 มื้อ จะต้องทาอย่างไร เป็ นต้น
2. การใช้ ยาผิดโดยไม่ ต้งั ใจ (Drug Accident)
การใช้ยาผิดโดยไม่ได้ต้ งั ใจ เช่ น การหยิบยาผิด หยิบยาเม็ดสาหรั บเหน็ บไปกิ น ซึ่ งไม่
ได้ผลในการรักษาหรื ออาจเป็ นอันตรายได้ หรื อนายาใส่ แผลจาพวกทิงเจอร์ ไอโอดีนไปกิน กินยาถ่ายพยาธิ
โดยเข้าใจว่าเป็ นยาบารุ งเลือดเพราะมีลกั ษณะน้ า สี และ รส คล้ายกัน เป็ นต้น เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุที่อาจ
เกิดขึ้น ควรปฏิบตั ิดงั นี้
2.1 ไม่ควรเก็บยาหลายชนิดไว้ในภาชนะเดียวกัน เพราะอาจเกิดความสับสนได้
2.2 ไม่ควรทานยาในที่มืด
2.3 ควรอ่านฉลากยาทุกครั้งก่อนใช้ยา
3. การใช้ ยาติดต่ อกันเป็ นเวลานาน (Chronic Toxicity)
อันตรายจากการใช้ยาติดต่อกันเป็ นเวลานานเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งระวังมากเพราะอันตรายที่เกิดจาก
เมื่อได้รับยาเข้าไปใหม่ๆ จะสามารถสังเกตและทราบถึงต้นเหตุได้ แต่ถา้ ได้รับยา ติดต่อกันเป็ นเวลานาน
ก่อนจึงจะมีอาการแสดงออกจะตัดสิ นใจยากว่าอาการนั้นเป็ นเพราะอะไร และตัดสิ นใจยากยิ่งขึ้นถ้าอาการ
นั้นเกิ ดหลังหยุดยา ผลในระยะยาวนั้นมักจะเป็ นอย่างถาวรหรื อ อาการรุ นแรงแล้วเมื่อตรวจพบ เช่ น ใน
กรณี ของสารที่ทาให้เกิดมะเร็ ง หรื อยาบางตัวที่ ทาให้เกิดภาวะไตวายหรื อตาบอด การเกิดอันตรายในระยะ
ยาวนั้นมีสาเหตุอย่างไรไม่ทราบ แน่นอน แต่อาจสันนิษฐานได้วา่ เกิดจากสาเหตุต่อไปนี้
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3.1 การสะสมขนาดของยาในร่ างกาย ยาบางชนิ ดจะทาให้เกิดอันตรายเมื่อใช้ติดต่อกันเป็ น
เวลานาน ซึ่ งมักขึ้นกับขนาดของยาและบางครั้งขึ้นกับการสะสมยาในเนื้ อเยื่อของร่ างกาย ซึ่ งผลนี้ อาจเกิ ด
เมื่อหยุดยาแล้วก็เป็ นได้ ตัวอย่างเช่น ยาคลอโรควีน ซึ่ งเป็ นยารักษามาลาเรี ยที่มีการนาไปใช้ในการรักษาโรค
ปวดข้อ พบว่าหากใช้ขนาดมาก ๆ เป็ นเวลานานจะมีโทษเพราะยาตัวนี้ มีการกาจัดออกจากร่ างกายได้ชา้ และ
มีการสะสมที่ตาดาและจอรับ ภาพตา ทาให้ตาพร่ ามัวหรื อสู ญเสี ยการมองเห็น
ยาบางอย่ า งจะท าให้ มี อ าการข้า งเคี ย งที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ อ ัน เกิ ด มาจากการได้รั บ ยา
ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานาน ถึงแม้จะเป็ นในขนาดที่ใช้ในการรักษาก็ตาม เช่น ยาพวกเพร็ ดนิโซโลนซึ่ งเป็ น
สเตอรอยด์ จะทาให้กระดูกผุ กล้ามเนื้ อลี บ เกิ ดแผลที่กระเพาะอาหารและทาให้ต่อมหมวกไตฝ่ อลงไม่
สามารถสร้างฮอร์ โมนพวกสเตอรอยด์ได้เมื่อมีความเครี ยดเกิดขึ้นหรื อบางครั้งการใช้ยาคุมกาเนิ ดติดต่อกัน
เป็ นเวลานานจะทาให้เกิดอาการขาดประจาเดือนและเป็ นหมันได้
3.2 การแสดงออกของผลที่ชา้ อันตรายที่เกิดหลังจากใช้ยาเป็ นเดือนหรื อปี นั้นค่อนข้างจะ
พบยากแต่ก็มีโอกาสเกิดได้มากในผูป้ ่ วยบางคนที่ได้รับยาปฏิชีวนะติดต่อกันเป็ นเวลานาน จะมีการกดหรื อ
ยับยั้งภูมิป้องกันโรค ยาพวกเตตร้าซัยคลินที่ใช้ในการรักษาสิ วนั้น ถ้าใช้ติดต่อกันเป็ นเวลานานจะทาให้เกิด
เนื้องอกบริ เวณต่อมทอลซิ ลในคอได้
4. การพึง่ ยา (Drug Dependence)
ยาที่ทาให้มีการใช้ยาผิดจนกระทัง่ เกิดการติดยามักจะเป็ นยาจาพวกออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาท
และเสพติดให้โทษที่เรี ยกว่า วัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท (Psychotropic Substances) และวัตถุเสพ
ติดหรื อยาเสพติดให้โทษ (Narcotic Drugs) ยาเหล่านี้ เมื่อใช้ผิดจนเกิดอาการติดยา คือ เมื่อไม่ได้รับยา
เหล่านี้ ซ้ าอีกหลังจากเคยได้รับมาแล้ว จะเป็ นผลร้ ายต่อสุ ขภาพร่ างกาย ซึ่ งเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาคัญ
ปัญหาหนึ่ง นอกจากนี้ผตู ้ ิดยายังมีอาการหงุดหงิดและรุ นแรงขึ้นเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ทาร้ายผูอ้ ื่นหรื อแม้กระทัง่
ตนเองซึ่ งทาให้เป็ นปั ญหาต่อสังคมและเศรษฐกิจของชาติดว้ ย
ความหมายของคาว่าการติดยานั้น คนส่ วนใหญ่ยงั ไม่สามารถให้คาจากัดความได้ แน่ชดั ว่า
คนติดยาเพราะผลจากยาโดยตรงหรื อเป็ นเพราะประเด็นอื่น ด้วยความที่ให้คานิ ยามที่แน่ชดั ได้ยาก รวมทั้ง
การใช้ยาในปริ มาณเพิ่มสู งขึ้นโดยไม่จาเป็ นหรื อเข้าใจผิด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องจึงใช้ความหมายรวมๆ ว่า
การพึ่งยา แทนและอธิ บายว่าหมายถึง ผลพวงที่เกิ ดจากการใช้ยาที่อยู่ภายใต้อิทธิ พลของภาวะทางจิตหรื อ
ภาวะทางสภาพร่ างกายหรื อทั้งสองภาวะ เรื่ องนี้ มีส่วนเชื่ อมโยงกับความต้องการที่ถูกบังคับให้ใช้ยาทั้งใน
ด้านที่พึงประสงค์และด้านที่ไม่พึงประสงค์
เมื่อพิจารณาจากคาจากัดความจะเห็ นได้ชดั ว่ามีคนพึ่งพาสารต่างๆ มากมายที่เป็ นยา แต่ไม่
เรี ยกว่ายาและเป็ นการพึ่งภายใต้อิทธิ พลภาวะทางจิตไม่มากก็นอ้ ย คนส่ วนใหญ่มกั รู ้สึกว่าจะเริ่ มชี วิตในวัน
ใหม่ไม่ได้หากขาดกาแฟ หรื อไม่รู้สึกสนุกกับชีวติ ในยามพักผ่อนถ้าขาดชาสักถ้วยสองถ้วย
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การพึ่งยา อาจแบ่งออกได้เป็ น 2 อาการ (อุมาพร อุปละ. (บก.), 2530) คือ
4.1 อาการพึ่งยาทางจิตใจ (Psychic Dependence) เป็ นอาการที่เกิดความรู ้สึก พึงพอใจที่จะ
ได้รับยาที่ เคยได้รับเป็ นครั้ ง คราวต่อเนื่ องกันไปเรื่ อย ๆ เพราะท าให้เกิ ดความรู ้ สึ กเป็ นสุ ขหรื อบรรเทา
ความรู ้สึกไม่สบายต่าง ๆ
4.2 อาการพึ่งยาทางกาย (Physical Dependence) เป็ นอาการที่คลายความเจ็บปวด ถ้าไม่ได้
รับยาซ้ าจะเกิ ดอาการที่เรี ยกว่า อาการถอนยา (Withdraw Symptoms) ซึ่ งเป็ นอาการที่มีความทรมานมาก
น้อยขึ้นอยูก่ บั ชนิดของยานั้นๆ คือ ต้องหายาที่มีฤทธิ์ คล้ายกันมาใช้ซ้ าทดแทน แต่สามารถหยุดยาได้โดยไม่
มีอาการพึ่งยาหรื อเมื่อไม่มีอาการเจ็บปวดทางกายอีกแล้ว แต่อาจใช้เวลาระยะหนึ่ งจนกว่าร่ างกายจะปรับตัว
ได้
มียาจานวนมากที่เป็ นสาเหตุทาให้ตอ้ งพึ่งยา ขณะเดียวกันก็ทาให้ผใู ้ ช้มีความทนทานต่อยาตัว
นั้นมากขึ้นทาให้ตอ้ งบริ โภคมากขึ้นเรื่ อย ๆ นอกจากนี้มียาหลายชนิดที่มีผลเปลี่ยนแปลงสภาวะอารมณ์ดว้ ย
ทาให้เป็ นสาเหตุให้เกิดการพึ่งยาเช่นกัน
5. ผลข้ างเคียงของยา (Adverse Reaction or Side Effect of Drug)
ผลข้างเคียงของยา หมายถึ ง อาการต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นจากฤทธิ์ ของยาซึ่ งไม่พึงประสงค์ในการ
รักษาซึ่ งแม้จะได้ใช้ตามคาแนะนาของแพทย์ที่ได้ตรวจวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ตาม ยาบาง
ชนิ ดอาจทาให้เกิ ดอาการที่ ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยานั้นขึ้ นได้ ที่ แม้แต่แพทย์ก็คาดไม่ถึง โดยทัว่ ไป
ก่อนที่ ยาใดจะถูกนามาใช้ในการบาบัดรั กษาโรคจะต้องผ่านขั้นตอนการค้นคว้าทดลองตรวจสอบความ
ปลอดภัยในการใช้ยานั้นกับสัตว์ทดลองจนเป็ นที่พอใจแล้ว บางครั้งอาจมีการเก็บยาบางชนิ ดเพื่อทาลายหรื อ
ประกาศห้ามใช้ยาบางชนิดที่เพิ่งพบว่าทาให้เกิดอาการพิษจากการใช้ยานั้นได้เมื่อใช้ในบางกรณี ดังเช่น ได้
มีประกาศห้ามการใช้ยาทาลิโดไมด์ (Thalidomide) ซึ่งเป็ นยาจาพวกซัลฟาที่เคยนิ ยมใช้แพร่ หลายมานานแต่
ต่ อ มาพบว่ า เมื่ อ หญิ ง มี ค รรภ์ ใ ช้ย านี้ แล้ว ท าให้ ลู ก ที่ ค ลอดออกมาพิ ก าร เป็ นต้น ทั้ง นี้ เพราะได้มี ก าร
ค้นคว้าวิจยั ตรวจสอบสรรพคุณของยาทุกชนิ ดอยูต่ ลอดเวลา รวมทั้งยาที่เคยค้นคว้าทดสอบว่าปลอดภัยใน
การใช้ก็อาจพบภายหลังว่าไม่ปลอดภัยและห้ามใช้ดงั ได้กล่าวมาแล้ว (อุมาพร อุปละ. (บก.), 2530)
ความรุ นแรงของอาการที่เกิ ดขึ้นจากผลข้างเคียงของยาขึ้นกับขนาดของยา ระยะเวลาในการ
ได้รับยาและการตอบสนองของผูป้ ่ วย เช่ น ยาแอสไพริ น ทาให้เกิ ดเสี ยงดังอื้ อในหู และระคายเคื องต่อ
กระเพาะอาหาร เตตร้าซัยคลิน ทาให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน โดยทัว่ ไปเมื่อเพิ่มขนาดของยาจะทาให้มี
อาการข้างเคียงสู งขึ้น การหลี กเลี่ ยงอาการข้างเคี ยงบางอย่างสามารถทาได้ เช่ น การให้แอสไพริ นหลัง
อาหารและดื่มน้ าตามมากๆ สามารถลดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร การให้เตตร้าซัยคลินหรื อเมโทร
นิดาโซล (Metronidazole) หลังอาหารจะทาให้โอกาสที่ยาไปสัมผัสกับกระเพาะอาหารน้อยลง จึงมีผลลด
อาการคลื่นไส้อาเจียนจากยา
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ในบางครั้งอาการข้างเคียงของยาชนิ ดหนึ่ งอาจนาไปใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคหรื ออาการ
อื่น ๆ ได้ เช่ น มอร์ ฟีน เป็ นยาแก้ปวดที่มีผลทาให้การเคลื่ อนไหวของลาไส้เล็กลดลง เกิ ดอาการท้องผูก
จึงใช้ประโยชน์ในการรักษาอาการท้องเดิน เป็ นต้น
อาการข้างเคียงบางอย่างพบบ่อยและไม่รุนแรงจะลดน้อยลงเมื่อใช้ยาติดต่อกันเป็ นเวลานาน
เช่น การใช้ยาต้านฮีสตามีนติดต่อกันเกิน 1-2 สัปดาห์ จะทาให้อาการง่วงนอนลดน้อยลง
6. การแพ้ยา (Drug Hypersensitivity or Drug Allergy)
การแพ้ยาเป็ นภาวะที่ร่างกายเปลี่ ยนแปลงการสนองตอบต่อยา เกิ ดเนื่ องจากการเคยได้รับยา
ชนิ ดนั้นหรื อได้รับสารที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับยานั้นมาก่อนแล้วกระตุน้ ร่ างกายให้สร้างภูมิคุม้ กันหรื อสิ่ ง
ต่อต้าน เวลาที่ใช้ในการสร้ างสิ่ งต่อต้านประมาณ 7-14 วัน เมื่อร่ างกายได้รับยาซ้ าอีกครั้งจะเกิดการทา
ปฏิ กิ ริย าได้ส ารประกอบเชิ ง ซ้อนขึ้ น สารประกอบเชิ ง ซ้อนนี้ เองกระตุ น้ ให้เซลล์ใ นร่ า งกายปล่ อยสาร
บางอย่าง เช่น ฮีสตามีน ซึ่ งเป็ นสารสาคัญที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ข้ ึน
7. การดือ้ ยา (Drug Resistance)
จุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิดโรคในร่ างกายเมื่อถูกยาไปยับยั้งหรื อทาลายไม่ให้เกิดโรคก็จะพยายามต่อสู ้
ดิ้นรนเพื่ออยู่รอดเช่ นเดี ยวกัน บางครั้งการกิ นยารักษาโรคจนอาการลุ เลาลงและหยุดยาแล้วกลับมีอาการ
โรคเกิดขึ้นอีกได้เนื่องจากจุลินทรี ยย์ งั ไม่ถูกทาลายด้วยยาให้หมดสิ้ น หรื อจุลินทรี ยบ์ างตัวอาจปรับตัวกลาย
พันธุ์จนสามารถทนต่อฤทธิ์ ยานั้นได้ดีทาให้ไม่สามารถรักษาโรคให้หายได้ดว้ ยยาชนิดเดิมอีก
ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าจุลินทรี ยก์ ลายพันธุ์ใหม่ระบาดแพร่ กระจายไปสู่ บุคคลอื่นก็จะทาให้เกิดการ
ดื้ อยาของจุ ลินทรี ยท์ ี่ ทาให้เกิ ดโรคนั้น ทาให้อาการของโรคลุ กลามเป็ นอันตรายแก่ สุขภาพร่ างกายอย่า ง
ร้ายแรง การดื้อยาเป็ นผลจากการใช้ยาในขนาดสู งไม่เพียงพอที่จะทาลายจุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิดโรคหรื อใช้ยา
ในระยะเวลาไม่นานพอที่จะทาลายจุลินทรี ยไ์ ด้หมด ทาให้เชื้อโรคที่หลงเหลืออยูก่ ลับแพร่ พนั ธุ์ให้ลูกหลาน
ทาให้การรักษาโรคนั้นในครั้งต่อไปยากขึ้นและเกิดอันตรายมากขึ้นต้องเปลี่ยนไปเลือกใช้ยาใหม่ซ่ ึ งก็ไม่แน่
ว่าจะได้ผลดีหรื อไม่ เช่น การซื้ อยาต้านจุลชี พหรื อยาปฏิชีวนะที่เข้าใจว่าเป็ นยาครอบจักรวาลจะรักษาโรค
อะไรก็ได้มาใช้รักษาโรคเองครั้งละ 1-2 เม็ด หรื อ 3-4 เม็ด แต่เมื่อกินยาหมดแล้วอาการป่ วยยังไม่ทุเลาจะ
ไปขอซื้ อยาปฏิชีวนะมากินต่อไปโดยไม่สนใจว่าจะเป็ นยาชนิ ดเดียวกันที่ได้กินแล้วหรื อไม่ บางรายถึงกับ
ซื้ อยาปฏิชีวนะ 2-3 ชนิ ดกินสลับกันไป เป็ นสาเหตุให้เกิดอันตรายร้ายแรงโดยไม่รู้ตวั เพราะยาปฏิชีวนะ
ชนิดหนึ่งก็ใช้บาบัดรักษาโรคจาพวกหนึ่ง เช่น คลอแรมเฟนิคอล เหมาะที่จะใช้รักษาโรคไทฟอยด์ ท้องร่ วง
ยาปฏิ ชีวนะบางชนิ ดห้ามใช้รัก ษาโรคบางชนิ ด เช่ น เพนนิ ซิ ลิ น วี โปแตสเซี ย ม รั ก ษาโรคปอดบวม
เยือ่ หุ ม้ สมองอักเสบหรื อโรคข้ออักเสบไม่ได้
นอกจากนี้ ปฏิกิริยาของยาบางชนิ ดเมื่อใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะชนิ ดอื่น ๆ อาจทาให้เกิดอาการ
แทรกซ้อนเป็ นอันตรายถึงชี วิตได้ เช่น เพนนิ ซิลิน วี โพแทสเซี ยมให้ร่วมกับเตตร้าซัยคลินหรื อคลอแรมเฟนิคอล เพื่อรักษาโรคเยื่อหุ ้มสมองอักเสบ เป็ นต้น การปฏิบตั ิเช่นนี้ เป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดปั ญหาการดื้อ
ยาขึ้น(อุมาพร อุปละ. (บก.), 2530)
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ปั ญหาการดื้อยาของเชื้ อแบคทีเรี ยเป็ นปั ญหาทางด้านสาธารณสุ ขที่สาคัญ มีผปู ้ ่ วยโรคติดเชื้ อ
จานวนไม่นอ้ ยที่ไม่สามารถใช้ยาปฏิชีวนะเท่าที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ได้เพราะเชื้ อเกิดดื้อต่อยาทุกตัวที่ใช้ ในกรณี
ที่ตอ้ งใช้ยาราคาแพงผูป้ ่ วยที่ ด้อยฐานะก็ไม่สามารถจะหาซื้ อมารั กษาตัวเองได้ โรงพยาบาลของรั ฐก็ไม่
สามารถจัดซื้ อยาราคาแพงมาให้บริ การแก่ผปู ้ ่ วยโดยทัว่ ได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยงั พบว่า แบคทีเรี ยบางชนิ ดยัง
สามารถถ่ า ยทอดคุ ณ สมบัติใ นการดื้ อ ยาให้แ ก่ แ บคที เรี ย ชนิ ด อื่ นได้อี ก ด้วยซึ่ ง ท าให้ก ารดื้ อยาสามารถ
แพร่ กระจายไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ ว
วิธีการที่จะลดปั ญหาการดื้ อยาก็คือ อย่าใช้ยาปฏิ ชีวนะพร่ าเพรื่ อโดยไม่จาเป็ นบางคนชอบกิ น
ยาปฏิ ชีวนะติ ดต่อกันเป็ นเวลานานเกิ นไปท าให้จุลิ นทรี ยท์ ี่ อาศัยอยู่ใ นร่ างกายกลุ่ มที่ มี ประโยชน์ในการ
ควบคุมป้ องกันการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยท์ ี่มีโทษต่อร่ างกายถูกทาลายไปด้วย เกิดการเปลี่ยนแปลงสมดุล
ทาให้จุลินทรี ยท์ ี่มีโทษ เช่น เชื้ อราบางตัวสามารถเจริ ญขึ้นมาแทนที่ได้ เกิดอาการเป็ นพิษที่พบบ่อย ๆ คือ
ปากเปื่ อย ลิ้นเป็ นฝ้ าขาว คันตามช่องคลอดและทวารหนัก ลาไส้อกั เสบ และท้องร่ วง
ยาเสื่ อมคุณภาพหรือยาหมดอายุ (Out Date Drug or Expired Drug)
ยาทุกชนิ ดย่อมมีอายุระยะหนึ่ งและจะปรากฏสภาพการเปลี่ ยนแปลงเมื่อสิ้ นอายุ แต่หากการ
เก็บรักษาไม่เหมาะสมจะมีการเสื่ อมเสี ยก่อนอายุได้ เช่น เก็บในที่ร้อน โดนแสงแดดหรื อใช้แล้วปิ ดฝาไม่
สนิ ททาให้ความชื้ นเข้าไปได้ ยาที่เสี ยแล้วนอกจากไม่ให้ผลทางการรักษาแล้วยังอาจนามาซึ่ งอันตรายได้
มากมาย การรู ้จกั สังเกตสภาพการเสื่ อมของยาจะช่วยให้เรา ปลอดภัยจากยาที่เสี ยได้
1. การเสื่ อมสภาพของยา แบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1.1 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี เกิดโดยปฏิกิริยาทางเคมีทาให้สารออกฤทธิ์ เปลี่ยนแปลงไป
เกิดสารเคมีชนิดใหม่ข้ ึนซึ่ งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผูใ้ ช้ได้ เช่น การสลายตัวของสเตอรอยด์เมื่อถูกแสง
1.2 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เกิดโดยมีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะและคุณสมบัติ
ของยาที่เห็นได้ โดยไม่มีสารเคมีตวั ใหม่ เช่น สี เปลี่ยนไป ยาแยกชั้น การตกตะกอนของยาน้ า เป็ นต้น
2. ข้ อสั งเกตการเสื่ อมสภาพของยา
2.1 อ่านวันเวลาหมดอายุที่ฉลากยา โดยส่ วนใหญ่มกั จะเขียนเป็ นอักษรหรื อตัวย่อ เช่น
2.1.1 Exp. Date 2/12/05 หมายความว่า หมดอายุวนั ที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005)
2.1.2 คาต่าง ๆ ที่ใช้บอกเวลาหมดอายุ อาจแตกต่างกันไปบ้าง เช่ น 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 คาต่าง ๆ ที่ใช้แสดงวันที่ทาการผลิตยา 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 ยาแต่ละชนิ ดมี อายุการเก็บไม่เท่ากัน โดยทัว่ ไปยาที่ มีอายุส้ ันมักจะมี การระบุ วนั
หมดอายุไว้ชดั เจน ส่ วนยาที่ไม่ระบุวนั หมดอายุหรื อระบุเพียงแต่วนั ผลิตมักจะมีอายุยาว แต่นานที่สุดไม่เกิน
5 ปี การดูวนั เดือนปี ที่ผลิต โดยทัว่ ไปเราถือว่ายาน้ าหรื อยาเม็ดที่ผลิตมานานเกิน 5 ปี เป็ นยาที่หมดอายุ
และถ้าเป็ นยาฉี ด ผลิตมานานเกิน 3 ปี จะถือว่าเป็ นยาหมดอายุ
2.4 การสังเกตลักษณะยา ที่หมดอายุ มีดงั นี้
2.4.1 ยาเม็ด เม็ดยาจะแตกร่ วน กระเทาะ สี ซีดหรื อเปลี่ยนสี ถ้าเป็ นเม็ดเคลือบจะเยิม้
เหนียว เป็ นรอยด่างหรื อแตกกร่ อน ยาบางชนิ ดเมื่อเสี ยจะมีกลิ่นหรื อลักษณะเปลี่ยนไป เช่น ยาแอสไพริ น
จะมี กลิ่ นเปรี้ ยวของกรดน้ าส้ มและตกผลึ กเป็ นรู ปเข็มเล็ก ๆ ยานี้ เสื่ อมสภาพเร็ ว จึงไม่ควรเก็บไว้นาน
เกินไป
2.4.2 ยาแคปซู ล ถ้าหมดอายุ แคปซู ลจะบวม พองออกหรื อจับกันเป็ นก้อนผงยาใน
แคปซู ลจะเปลี่ ยนสี เช่ น ยาเตตร้ าซัยคลิ นที่ หมดอายุ ผงยาจะเปลี่ ยนจากสี เหลื องเป็ นสี น้ า ตาล ซึ่ งเป็ น
อันตรายต่อไตมาก
2.4.3 ยาน้ าแขวนตะกอน เช่ น ยาลดกรด ยาแก้ทอ้ งเสี ย ตะกอนจะจับกันเป็ นก้อน
แข็ง เขย่าแรง ๆ ก็ไม่กระจายตัว หรื อลักษณะของสี กลิ่น รสเปลี่ยนไปจากเดิม
2.4.4 ยาน้ าเชื่อม น้ ายาจะขุ่น มีตะกอน สี เปลี่ยน มีกลิ่นบูดหรื อรสเปรี้ ยว
2.4.5 ยาขี้ผ้ งึ มีการแยกตัว แข็งเกินไปจนบีบไม่ออกหรื อสี ของขี้ผ้ งึ เปลี่ยนไปและมีจุด
ด่างดาเกิดขึ้น
2.4.6 ยาฉี ดชนิดผง หากหมดอายุผงยาเกาะตัวกัน ต้องใช้เวลานานในการละลาย สี ยา
เปลี่ยนแปลงไป หรื อเวลาดูดยาเข้าหลอดฉีดยาแล้วทาให้อุดรู เข็ม
2.4.7 ยาปฏิ ชี วนะส าหรั บ เด็ ก จะท าในรู ป น้ า เชื่ อมแห้ง บรรจุ ข วด เพื่ อป้ องกัน การ
เสื่ อมสภาพของยา เช่น แอมพิซิลลิน เมื่อเวลากินให้เติมน้ าต้มสุ กปริ มาณพอสมควรลงไปก่อนแล้วเขย่าจน
ละลายหมด จึงเติมน้ าเพิ่มจนถึ งขีดที่ตอ้ งการ เขย่าอีกครั้งก่อนริ นยาใช้ ยาประเภทนี้ ตอ้ งเก็บในที่เย็นและ
ใช้ให้หมดภายใน 7 วันตามแพทย์สั่ง ถ้ากินไม่หมดภายใน 7 วัน ควรทิ้งไป
2.4.8 น้ าตาลเกลือแร่ ชนิ ดผง เมื่อละลายน้ าต้มสุ กที่ทิ้งไว้ให้เย็นลง จะต้องดื่มให้หมด
ภายใน 1 วัน มิฉะนั้นยาอาจจะบูดเกิดอันตรายได้
2.4.9 ยาหยอดตา หยอดหู จะมีอายุหลังจากเปิ ดฝาขวดเพียง 1 เดือนเท่านั้น
2.4.10 ยาบางอย่า งที่ บรรจุ ใ นขวดสี น้ า ตาล ไม่ ค วรถ่ ายใส่ ขวดสี ข าวเพราะยาจะถู ก
แสงสว่าง ทาให้เสื่ อมคุณภาพเร็ วขึ้น
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ปฏิกริ ิยาของยาหลายชนิดในร่ างกาย (Drug Interaction)
บางครั้ งเรี ย กว่า ยาตี ก นั หมายถึ ง ปฏิ กิ ริยาต่ อกันของยา ซึ่ ง จะเกิ ดขึ้ นเมื่ อผูป้ ่ วยได้รับ ยา
มากกว่า 1 ชนิ ดขึ้นไป ผลของปฏิกิริยาต่อกันของยาอาจไปเพิ่มหรื อลดฤทธิ์ ของยาอีกตัวหนึ่งซึ่ งอาจเป็ น
ผลประโยชน์ เช่น การใช้ยาประเภทซัลฟาร่ วมกับยาไตรเมโธปริ ม (Trimethoprim) จะมีประสิ ทธิ ภาพใน
การทาลายเชื้อแบคทีเรี ยมากกว่าใช้ยาเพียงตัวเดียว แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็ นผลร้ายมากกว่าผลดี เช่น ใน
กรณี เป็ นการเพิ่มฤทธิ์ ก็อาจทาให้เกิดสารพิษมากขึ้นทาให้ผปู ้ ่ วยถึงแก่ชีวิตได้ หรื อในกรณี เป็ นการลดฤทธิ์ ก็
ทาให้ยาไม่ได้ผลทางการรักษา
ปฏิ กิ ริยาต่อกันของยาเป็ นเรื่ องที่ จะต้องค านึ ง อย่า งยิ่ง เพราะผลอาจมี ความรุ นแรงจนท าให้
เสี ยชีวติ ได้ เช่น กรณี ที่ผปู ้ ่ วยได้รับยานอนหลับหรื อยากล่อมประสาทและดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย ยาและ
แอลกอฮอล์จะมี ผลเสริ ม ฤทธิ์ กันในแง่ ของการกดประสาทอาจทาให้ผูป้ ่ วยหยุดหายใจได้เนื่ องจากศูนย์
ควบคุ มการหายใจถูกกด หรื อการกิ นยาลดกรดร่ วมกับเตตร้ าซัยคลิ นจะทาให้ผลการดูดซึ มเตตร้ าซัยคลิ น
ลดลง
ปฏิกิริยาต่อกันของยาเกิดขึ้นได้ทุกระยะที่ยาเข้าสู่ ร่างกาย ไม่วา่ จะเป็ นระยะที่ยาถูก ดูดซึ มใน
ทางเดินอาหาร ระยะที่ยามีการกระจายตัว ระยะที่ยาออกฤทธิ์ ระยะที่ยาถูกทาลายที่ตบั จนถึงระยะที่ยาถูก
ขับถ่ายออกมา วิธีที่ดีที่สุดที่จะหลี กเลี่ ยง คือ ใช้ยาน้อยที่สุดที่มีผลในการรักษา และควรใช้ยาเฉพาะใน
กรณี ที่จาเป็ นเท่านั้น ที่สาคัญและที่เป็ นปั ญหาในชนบท คือ การใช้ยาชุ ด ยาชุ ดนั้นจะมีตวั ยาตั้งแต่ 2 เม็ด
ขึ้นไป บางชุดมีถึง 10 เม็ด ในการที่ยาจะตีกนั นั้นมีได้มาก นับเป็ นอันตรายไม่ควรใช้อย่างยิง่
เพื่อลดความเสี่ ยงจากปฏิกิริยาที่อนั ตรายเนื่ องจากการใช้ยาชนิ ดต่างๆร่ วมกัน ควรแจ้งแพทย์
หรื อเภสัชกรเสมอถึงยาทุกชนิดที่ใช้ รวมถึงยาที่แพทย์ไม่ได้สั่ง เช่น วิตามิน เกลือแร่ และสมุนไพรต่างๆ ซึ่ ง
บางชนิ ดมี ผ ลทางเภสั ช วิ ท ยามากมาย และควรสอบถามข้อจ ากัดในการใช้ย าร่ วมกับ แอลกอฮอล์ และ
เครื่ องดื่มต่างๆ ด้วย
ยาสามัญประจาบ้ าน
ยาสามัญประจาบ้านมีมากมายหลายชนิ ด ทั้งแผนปั จจุบนั และแผนโบราณ เป็ นยาซึ่ งใช้บาบัดรักษา
อาการเจ็บป่ วยเล็กๆน้อยๆ มี ประสิ ทธิ ภาพดี และปลอดภัยในการใช้ เป็ นยาที่ควรมีไว้ประจาตูย้ าในบ้าน
ตัวอย่างของยาสามัญประจาบ้านและยาอื่นๆ (ยาน่ารู ้, 2544) มีดงั นี้

-200-

1. ยาสาหรับกระเพาะอาหารและลาไส้
1.1 ยาธาตุน้ าแดง เป็ นยาที่มีสรรพคุณแก้อาการปวดท้อง เนื่ องจากจุกเสี ยด ท้องขึ้น ท้องเฟ้ อ
และช่วยเจริ ญอาหาร ผูใ้ หญ่ กินครั้งละ 1 ช้อนโต๊ะ ก่อนอาหารวันละ 3 ครั้ง ถ้าเป็ นเด็กลดลงตามส่ วน
ถ้าใช้ยาไปได้ระยะหนึ่งอาการไม่ทุเลา ควรไปปรึ กษาแพทย์
1.2 ยาอลูมินา แม็กนี เซี ย (ยาลดกรด) ใช้แก้อาการจุกเสี ยด ท้องขึ้น ท้องเฟ้ อ เรอเปรี้ ยว
เนื่ องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหาร เป็ นยาที่กินทั้งก่อนและหลังอาหารและเมื่อมีอาการ มีท้ งั ชนิ ดเม็ด
และชนิดน้ า สาหรับผูใ้ หญ่ ชนิ ดเม็ด กินครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง โดยต้องเคี้ยวก่อนกลืน ชนิ ดน้ า
กินครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ วันละ 3-4 ครั้ง โดยต้องเขย่าขวดก่อนใช้ ในเด็ก ทั้งยาชนิ ดเม็ดและชนิ ดน้ าให้
ลดลงตามส่ วน
ห้ามรับประทานร่ วมกับยากลุ่มเตตร้าซัยคลิน ในกรณี ใช้ยาไปแล้ว อาการไม่ดีข้ ึนให้ปรึ กษาแพทย์
1.3 ยาเม็ดโซดามินท์ เป็ นยาเม็ดใช้แก้อาการจุกเสี ยด ท้องขึ้น เรอเปรี้ ยวเนื่ องจากอาหารไม่ยอ่ ย
ผูใ้ หญ่ กินครั้งละ 2-6 เม็ด หลังอาหารประมาณ 1 – 2 ชัว่ โมง ถ้าเป็ นเด็กลดลงตามส่ วน ในกรณี ที่ใช้ยาไป
แล้วอาการไม่ดีข้ ึนให้ปรึ กษาแพทย์
1.4 เหล้าสะระแหน่ เป็ นยาน้ าที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ใช้แก้อาการปวดท้อง ท้องขึ้น ท้องเฟ้ อ
จุกเสี ยด ผูใ้ หญ่กินครั้งละ 5-30 หยดเจือน้ าพอควร วันละ 3 ครั้ง ในเด็ก ลดลงตามส่ วน
1.5 ทิงเจอร์มหาหิงส์ เป็ นยาที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ใช้สาหรับเด็กที่มีอาการ ปวดท้อง ท้องขึ้น
ท้องเฟ้ อ โดยใช้สาลีชุบยาทาบาง ๆ ที่หน้าท้อง วันละ 2-3 ครั้ง เป็ นยาใช้ภายนอก ห้ามกิน
1.6 ยาเม็ดธาลิลซัลฟาไทอาโซล เป็ นยาเม็ดใช้แก้อาการท้องเสี ย ท้องร่ วงหรื อถ่ายอุจจาระเป็ นมูก
ผูใ้ หญ่ กินครั้งละ 3-4 เม็ด ต่อไปครั้งละ 2 เม็ด ทุก 4 ชัว่ โมง
เด็ก
เด็กอายุ 1-3 ขวบ ครั้งละ ½ เม็ดทุก 4 ชัว่ โมง
เด็กอายุ 3-6 ขวบ ครั้งละ 1 เม็ดทุก 4 ชัว่ โมง
เด็กอายุ 6-12 ขวบ ครั้งละ 1-2 เม็ดทุก 4 ชัว่ โมง
1.7 ทิงเจอร์ ฝิ่นการบูร เป็ นยาน้ า ใช้แก้อาการปวดท้อง ท้องเสี ย ท้องร่ วง ผูใ้ หญ่ กินครั้งละ
1-2 ช้อนชา เจือน้ าพอควร แต่ในคนชราและเด็กอายุต่ากว่า 6 ขวบ ห้ามใช้ยานี้
1.8 ยาแก้ทอ้ งเสี ยคาโอลิน เป็ นยาน้ า ใช้แก้อาการท้องเสี ย ท้องร่ วง ผูใ้ หญ่กินครั้งละ 2 ช้อนชา
วันละ 4-6 ครั้ง ถ้าเป็ นเด็กลดลงตามส่ วน ก่อนใช้ยาต้องเขย่าขวดก่อนทุกครั้ง
1.9 คาร์ มิเนทีฟ ใช้แก้อาการจุกเสี ยด ขับลม แน่นท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้ อ ผูใ้ หญ่กินครั้งละ
1-2 ช้อนโต๊ะ วันละ 3-4 ครั้ง
1.10 ผงน้ าตาลเกลือแร่ (ORS : Oral Rehydration Salts)
ส่ วนประกอบของ ORS 1 ซอง 20.925 กรัมมี
กลูโคส (Glucose)
15,000 กรัม
โซเดียม คลอไรด์ (Sodium Chloride)
2,625 กรัม
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โซเดียม ซิเตรด ไดไฮเดรต (Sodium Citrate Dihydrate) 2,175 กรัม
โปตัสเซียม คลอไรด์ (Potassium Chloride)
1,125 กรัม
ใช้รักษาผูท้ ี่มีอาการท้องร่ วง โดยเทผงน้ าตาลเกลือแร่ ท้ งั ซองใส่ ลงในน้ าสะอาด เช่น น้ า
ต้มสุ กที่เย็นแล้วหรื อน้ าฝน ประมาณ 750 มิลลิเมตร (1 ขวดน้ าปลากลม) ดื่มทดแทนน้ าในร่ างกายเมื่อเริ่ มมี
อาการท้องร่ วง อ่อนเพลีย ถ้าถ่ายบ่อยขึ้นให้ดื่มบ่อยครั้งขึ้น ถ้าอาเจียนด้วยให้ดื่มทีละน้อย สาหรับเด็กอายุ
5 ปี ให้ดื่มให้หมดขวดภายใน 1 วัน ถ้าปากแห้งให้ดื่มนมแม่สลับด้วย เด็กอายุ 6 ปี ดื่มให้หมดขวดภายใน
6 – 8 ชัว่ โมง และละลายน้ าดื่มต่อไปเรื่ อยๆ จนกว่าอาการจะดีข้ ึน เด็กอายุ 7 ปี ขึ้นไปให้ดื่มวันละ 1 ขวดถึง
ขวดครึ่ ง และผูใ้ หญ่ให้ดื่มแทนน้ าวันละ 2 – 3 ขวด
สาหรับเด็ก ให้รินน้ ายาใส่ แก้วแล้วใช้ชอ้ นตักป้ อนบ่อยๆ ส่ วนผูใ้ หญ่ให้จิบทีละน้อย อย่าให้
ทีละมากๆ หรื อ น้อยเกิ นไปจะไม่ได้ผลในการรักษา คนไข้ที่เป็ นโรคไตหรื อโรคหัวใจควรปรึ กษาแพทย์
ก่อนใช้
ข้อควรระวัง
- ผูท้ ี่เป็ นโรคไตหรื อโรคหัวใจ ควรปรึ กษาแพทย์ก่อนใช้
- ถ้าผูป้ ่ วยยังมีอาการอาเจียนมาก เหงื่อออกมาก ความรู ้สึกเปลี่ยนแปลงไป ควรนาผูป้ ่ วยส่ ง
โรงพยาบาลโดยด่วน
- อย่าละลายผงเกลือแร่ ในน้ าร้อน
- เมื่อละลายน้ าแล้วเกิน 24 ชัว่ โมง ยาจะบูดไม่ควรใช้
2. ยาถ่ าย ยาระบาย
คาเตือน : ห้ามใช้ยาถ่ายไม่วา่ ชนิดใด ถ้ามีอาการปวดท้องอย่างรุ นแรงหรื อมีอาการคลื่นไส้
อาเจียน
2.1 ยาระบายพารัฟฟิ น เป็ นยาน้ า ใช้แก้อาการท้องผูกและระบายท้อง ผูใ้ หญ่กินครั้งละ 1-2
ช้อนโต๊ะ ก่อนนอนหรื อตื่นนอนตอนเช้า ถ้าเป็ นเด็กลดลงตามส่ วน ก่อนใช้ตอ้ งเขย่าขวดก่อน
2.2 ยาระบายมะขามแขก เป็ นยาเม็ด ใช้แก้อาการท้องผูก ผูใ้ หญ่ กินครั้งละ 3-4 เม็ด ก่อนนอน
หรื อตื่นนอนตอนเช้า เด็กอายุ 6-12 ปี กิน 1-2 เม็ดก่อนนอนหรื อตื่นนอนตอนเช้า
2.3 ดีเกลือ มีลกั ษณะเป็ นผง ใช้ถ่ายท้องและแก้อาการท้องผูก ผูใ้ หญ่กินครั้งละ ½ - 1 ห่ อ
ละลายด้วยน้ าร้อนหรื อดื่มน้ าสุ กที่อุ่นมาก ๆ ถ้าเป็ นเด็กให้ใช้ตามคาแนะนาของแพทย์
3. ยาถ่ ายพยาธิ
ยาถ่ายพยาธิ พิเพอราซิ น เป็ นยาน้ า ใช้ถ่ายพยาธิ ไส้เดือนและพยาธิ เส้นด้าย ถ้าเป็ นการถ่ายพยาธิ
ไส้เดือนในผูใ้ หญ่หรื อเด็กที่มีน้ าหนักตัว 20 กิโลกรัม ขึ้นไป ให้กิน 2 ช้อนโต๊ะ ในเด็กที่มีน้ าหนักต่ากว่า
20 กิโลกรัม กิน 5 ช้อนชา การใช้ยา ให้กินก่อนอาหารเย็นครั้งเดียว ส่ วนการถ่ายพยาธิ เส้นด้าย ให้กิน
ติดต่อเป็ นเวลา 7 วัน
โดยในเด็กอายุ 9 เดือน – 2 ขวบ ครั้งละครึ่ งช้อนชา เวลาเช้าและเย็น
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เด็กอายุ 2-4 ขวบ ครั้งละครึ่ งช้อนชา เวลา เช้า กลางวันและเย็น
เด็กอายุ 6-12 ขวบ และผูใ้ หญ่ครั้งละ 2 ช้อนชา เวลาเช้าและเย็น
ในกรณี ที่ใช้ยาแล้วท้องผูก ควรกินยาถ่าย ซึ่ งเข้าดีเกลือก่อนอาหารเช้าวันรุ่ งขึ้น
4. ยาสาหรับโรคตาและหู
4.1 ยาหยอดตาซัลฟาเซตาไมด์ หากมีอาการตาแดง ตาอักเสบหรื อตาเจ็บไม่ควรใช้มือขยี้ที่ตา
เป็ นอันขาดเพราะจะทาให้เป็ นมากขึ้นอีก ควรพักผ่อนและหยอดตาด้วยยาหยอดตาซัลฟาเซตาไมด์ ครั้งละ
1-2 หยด วันละ 3-4 ครั้ง ยานี้ไม่ควรให้ถูกแสงแดด ห้ามใช้เมื่อยาเปลี่ยนสี ขุ่นหรื อมีตะกอน หากใช้ยาแล้ว
อาการไม่ดีข้ ึน ต้องรี บปรึ กษาแพทย์โดยเร็ ว
4.2 ขี้ผ้ งึ ป้ ายตา เป็ นยาประเภทเตตร้าซัยคลิน ใช้รักษาโรคริ ดสี ดวงตา ตาแดง ตาอักเสบอื่นๆ
โดยป้ ายตา วันละ 2-3 ครั้ง
5. ยาสาหรับโรคผิวหนัง
5.1 ยารักษากลากเกลื้อน กลากหรื อเกลื้อนเป็ นโรคผิวหนังชนิ ดหนึ่ ง อาการที่เกิดขึ้นคือเป็ น
ราสี ขาว ๆ ที่ผิวหนังและคัน วิธีการรักษา คือ การทาความสะอาดผิวหนังและทาด้วยยารักษากลากเกลื้อน
วิทฟิ ลด์ ใช้ทาบริ เวณที่เป็ นกลากเกลื้อนวันละ 2-3 ครั้ง ถ้าทาแล้วอาการไม่ดีข้ ึน ควรไปพบแพทย์
5.2 ยาทาแก้ผดผื่นคันคาลาไมน์โลชัน่ (ยาน้ าสี ชมพู) เมื่อมีอาการผดผื่นคันขึ้นที่ผิวหนัง ควร
ปฏิบตั ิง่าย ๆ คือ การทาความสะอาดร่ างกาย แล้วทาด้วยยาทาแก้ผดผื่นคัน คาลาไมน์โลชัน่ จะช่วยบรรเทา
อาการได้
5.3 ขี้ผ้ งึ กามะถัน ใช้รักษาโรคหิด ผิวหนัง ผืน่ คัน โดยทาบริ เวณที่เป็ น วันละ 2-3 ครั้ง
5.4 ขี้ผ้ งึ รักษาโรคผิวหนังเรื้ อรัง รักษาโรคผิวหนังเรื้ อรังบางชนิ ด เช่น เรื้ อนกวาง ผื่นคัน โดย
ทาบริ เวณที่เป็ น วันละ 2-3 ครั้ง
5.5 ยารักษาหิด เหา ใช้รักษาหิ ด กาจัดเหาและโลน
วิธีใช้ ถ้าเป็ นหิ ด ควรอาบน้ าให้สะอาด ใช้ผา้ หรื อแปรงอ่อนๆ ถู ตรงบริ เวณที่ มีผื่นคัน
แล้วทายานี้ให้ทวั่ ทิง้ ไว้ 24 ชัว่ โมง แล้วจึงอาบน้ า วันรุ่ งขึ้นทาใหม่ซ้ าอีกครั้ง
ถ้าเป็ นเหาและโลน ใส่ ยานี้ ให้ทวั่ หัว หรื อบริ เวณที่มีโลน ทิ้งไว้ 1 วันถ้าเป็ นมากใช้ยา 2
ครั้งต่อวัน วันต่อมาจึงสระให้สะอาดเมื่อครบ 7 วัน ให้ตรวจดูอีกครั้งหนึ่ง ถ้าไม่หายให้ทาซ้ าอีกตามวิธีเดิม
5.6 ครี มเพร็ ดนิโซโลน ใช้รักษาโรคผิวหนังเรื้ อรังบางชนิ ด แผลหรื อ ผื่นคัน โดย ทาบริ เวณที่
เป็ น วันละ 2-3 ครั้ง
6. ยาสาหรับสู ดดมแก้ ลมวิงเวียน
เหล้าแอมโมเนียหอม ใช้ดมแก้อาการวิงเวียน หน้ามืด หรื อทาผิวหนังแก้พิษแมลงกัดต่อยหรื อ
ถูกพืชมีพิษ
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7. ยาแก้ไข้ แก้ปวด
7.1 ยาเม็ดแอสไพริ น เป็ นยาบรรเทาอาการปวดลดไข้ ที่ใช้ได้ผลดี ผูใ้ หญ่กินครั้งละ 1-2 เม็ด
หลังอาหารทันทีและดื่มน้ าตามมากๆ เด็กลดลงตามส่ วน
คาเตือน เด็กอายุต่ากว่า 2 ขวบ ห้ามกินแอสไพริ นของผูใ้ หญ่ ให้ใช้ของเด็กเท่านั้น ซึ่ งมี
ขนาดเม็ดละ 60 มิ ลลิ กรั ม สาหรั บผูท้ ี่ มีอาการปวดท้อง หรื อมี แผลในกระเพาะอาหาร ลาไส้ ไม่ควรใช้
แอสไพริ นให้ใช้พาราเซตามอลแทน
เด็กอายุต่ากว่า 3 ขวบ การใช้ยาแอสไพริ นควรปรึ กษาแพทย์ก่อนใช้ และยานี้ ห้ามใช้ใน
เด็กที่อายุต่ากว่า 1 ขวบ
7.2 ยาเม็ดพาราเซตามอล เป็ นยาแก้ปวดลดไข้ ที่ใช้ได้ผลดี และปลอดภัย ราคาไม่แพง
ผูใ้ หญ่ ครั้งละ 1-2 เม็ด ทุก 4-6 ชัว่ โมง เด็กใช้ลดลงตามส่ วน
พึงระลึกไว้เสมอว่า เมื่อกิ นยาบรรเทาปวดลดไข้แล้ว อาการปวดหรื อมีไข้ไม่หายให้รีบ
ไปพบแพทย์จะปลอดภัยที่สุด
8. ยาแก้ไอ แก้เจ็บคอ
8.1 ยาแก้ไอน้ าดา เมื่อมีอาการไอควรดื่มน้ ามาก ๆ เพื่อลดอาการระคายเคืองลาคอ ซึ่ งเป็ น
สาเหตุของอาการไอ ถ้าเป็ นไอแห้ง ๆ ไม่มีเสมหะ อาจใช้ยาแก้ไอน้ าดา จะทาให้ชุ่มคอและเขย่าขวดก่อนใช้
ยาทุกครั้ง ผูใ้ หญ่กินครั้งละ 1-2 ช้อนกาแฟ วันละ 3-4 ครั้ง หรื อจิบบ่อยๆ ถ้าเป็ นการไอมีเสมหะหรื อเสลด
เหนียวติดที่คอ ควรดื่มน้ ามากๆ จะช่วยให้อาการไอลดลงได้และอาจเลือกใช้ยาสามัญประจาบ้าน เป็ นยาขับ
เสมหะหรื อคอมเปาด์ แอมโมเนีย คาร์ บอเนตไซรับ ช่วยแก้ไอ ขับเสมหะก็ได้และควรเขย่าขวดก่อนใช้ยา
ทุกครั้ง
8.2 ยาแก้ไอ ขับเสมหะสาหรับเด็ก ใช้แก้ไอ ขับเสมหะ ทาให้ชุ่มคอ กินครั้งละ 1 ช้อนชา
วันละ 3-4 ครั้ง
9. ยาสาหรับใส่ แผล
9.1 ยารักษาแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก ใช้รักษาแผลไฟไหม้ น้ าร้อนลวก โดย ใช้สาลีชุบยาปิ ด
ให้ทวั่ บริ เวณที่เป็ น วันละ 1-2 ครั้ง
9.2 ยาใส่ แผลสดไทเมอโรซอล ใช้รักษาแผลสด ล้างแผล โดยใช้สาลีสะอาดชุบยา ทาหรื อ
แตะที่แผลหรื อบริ เวณที่อกั เสบหลังจากทาความสะอาดแผลเรี ยบร้อยแล้ว
9.3 ด่างทับทิม ใช้ลา้ งแผล แช่แผลติดเชื้ อบางอย่าง เช่น แผลฝี เย็บแล้วติดเชื้ อเป็ นหนอง ทา
ความสะอาดแผล หรื อใช้ลา้ งผักสดก่อนกินก็ได้
วิธีใช้ ละลายน้ าให้เป็ นสี ม่วงอ่อนๆ แล้วใช้ลา้ งแผล ชะแผล ในกรณี ที่ใช้แช่แผลติดเชื้ อ
ให้ละลายลงในน้ าอุ่นจนกลายเป็ นสี ชมพูหรื อสี ม่วงอ่อนๆ เท่านั้น และแช่ประมาณ 15-30 นาที วันละ 1 ครั้ง
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9.4 แอลกอฮอล์เช็ดรอบแผล มักเรี ยกจนทาให้เข้าใจผิดว่า แอลกอฮอล์ลา้ งแผล จึงมีคน
จานวนไม่นอ้ ยที่นาไปล้างแผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผลสดใหม่ ซึ่ งถึ งแม้จะฆ่า เชื้ อโรคได้แต่ก็ทาให้มีการ
ทาลายเนื้ อเยื่อมากเช่นกัน ทาให้แผลหายยากขึ้น ดังนั้นควรใช้เมื่อล้างแผลด้วยน้ าสะอาดหรื อน้ าเกลือล้าง
แผลและเช็ดแผลแห้งแล้ว จึงใช้สาลีชุบแอลกอฮอล์หมาดๆ เช็ดรอบแผลเพื่อทาลายเชื้ อโรคบริ เวณรอบแผล
เท่านั้น ที่สาคัญคือ ต้องพยายามรักษาความเข้มข้นให้คงที่เสมอ โดยไม่เปิ ดฝาภาชนะที่ใส่ ทิ้งไว้ เพราะถ้าเปิ ด
ทิ้งไว้จะทาให้ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ลดลง ความสามารถในการฆ่าเชื้อโรคก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกัน
10. ยาแก้แพ้
10.1 คลอเฟนิรามีน ใช้ช่วยลดน้ ามูก และแก้อาการแพ้ต่างๆ เช่ น ลมพิษ คัน แพ้ยา แพ้
แมลง และเป็ นต้น ผูใ้ หญ่กินครั้งละ 1-2 เม็ด เมื่อมีอาการ เด็กใช้ลดลงตามส่ วน
คาเตือน ยาชนิ ดนี้ มีผลข้างเคียงที่สาคัญ คือ ทาให้ง่วงนอนได้ ดังนั้นหลังกิ นแล้วไม่
ควรขับขี่ยานพาหนะ หรื อทางานกับเครื่ องจักรกล
10.2 ไดเมนฮัยดริ เนต ใช้แก้เมารถ เมาเรื อ ผูใ้ หญ่กินครั้งละ 1-2 เม็ด เมื่อมีอาการ เด็กใช้
ลดลงตามส่ วน
คาเตือน ยาชนิ ดนี้ มีผลข้างเคียงที่ สาคัญ คือ ทาให้ง่วงนอนได้ ดังนั้นหลังกิ นแล้ว ไม่
ควรขับขี่ยานพาหนะ หรื อทางานกับเครื่ องจักรกล
11. ยาวิตามินและยาบารุ งร่ างกาย
11.1 วิตามิน บี 1 ใช้ป้องกันและรักษาโรคเหน็บชา เส้นประสาทอักเสบ ผูใ้ หญ่กินครั้งละ
1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร เด็กลดลงตามส่ วน
11.2 วิตามิน บี 6 ใช้รักษาโรคปากนกระจอก (มุมปากอักเสบ) และอาจใช้แก้อาการแพ้ทอ้ ง
ได้ ผูใ้ หญ่กินครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร เด็กลดลงตามส่ วน
11.3 วิตามินบีรวม ใช้ป้องกันและรักษาอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ลิ้นอักเสบ ริ มฝี ปาก
อักเสบ เหน็บชา เส้นประสาทอักเสบ ผูใ้ หญ่กินครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร เด็กลดลงตามส่ วน
11.4 วิตามินรวม ใช้บารุ งร่ างกาย ป้ องกันและรักษาอาการของโรคขาดวิตามิน เช่น
กินอาหารได้นอ้ ย อ่อนเพลีย น้ าหนักลด เบื่ออาหาร ลิ้นอักเสบ ริ มฝี ปากอักเสบ ผูใ้ หญ่กินครั้งละ 1-2 เม็ด
วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร เด็กลดลงตามส่ วน
11.5 วิตามินซี ใช้ป้องกันและรักษาอาการโรคขาดวิตามินซี ซึ่ งปั จจุบนั ไม่ค่อยพบแล้ว
ผูใ้ หญ่กินครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร เด็กลดลงตามส่ วน
11.6 ยาบารุ งเลือด ใช้รักษาโรคเลือดจางเนื่องจากการขาดธาตุเหล็ก ผูใ้ หญ่กินครั้งละ
1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร เด็กลดลงตามส่ วน
คาเตือน เวลากินยานี้ อุจจาระจะเป็ นสี ดา
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12. ยารักษาการอักเสบจากการติดเชื้อ
ยาในกลุ่มนี้จะต้องกินตามขนาดที่บอกไว้จนกว่าอาการจะหายเรี ยบร้อย อย่างน้อย 3-4 วัน
จึงจะหยุดยาได้ การกินเพียง 2-3 เม็ด จะไม่ได้ประโยชน์และทาให้เชื้อดื้อยา
12.1 เพ็นนิซิลลินวี ใช้ทาลายเชื้อโรค แก้อกั เสบ หนองหรื อฝี
ผูใ้ หญ่ กินครั้ ง ละ 1-2
เม็ด วันละ 4 ครั้งก่อนอาหารและ ก่อนนอน เด็กกินครั้งละ ครึ่ งเม็ด ถึง 1 เม็ดใหญ่
คาเตือน ผูท้ ี่แพ้ยานี้อาจรุ นแรงถึงตายได้
12.2 อะมอกซิ ซิลลิน มีฤทธิ์ ทาลายเชื้ อโรค แก้การอักเสบ เจ็บคอ หรื อการ ติดเชื้ อของ
ทางเดินหายใจอื่นๆ ผูใ้ หญ่กินครั้งละ 1 แคปซูล (500 มิลลิกรัม) วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารและก่อนนอน
สาหรับเด็กโตอาจใช้แคปซูลขนาดเล็ก (250 มิลลิกรัม) วันละ 4 ครั้งก่อนอาหารและก่อนนอน สาหรับเด็ก
เล็กให้ใช้ชนิดผงละลายน้ าต้มสุ กที่เย็นแล้ว แต่จะสามารถใช้ได้ภายในเวลาไม่เกิน 7 วัน
คาเตือน ผูท้ ี่แพ้ยานี้อาจรุ นแรงถึงตายได้
12.3 เตตร้าซัยคลิน ใช้ทาลายแก้เชื้ อโรคหรื อการติดเชื้ อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดเชื้ อ
ของผิวหนัง ก่อนใช้ควรแกะแคปซู ลออกดู ว่า ผงยาสี อะไร ถ้าผงยาเป็ นสี เหลื องอ่อนจึงจะใช้ได้ ถ้าเป็ นสี
น้ าตาลห้ามกิน เพราะกินแล้วอาจเป็ นอันตราย ผูใ้ หญ่กินครั้งละ 1 แคปซูล (500 มิลลิกรัม) วันละ 4 ครั้งก่อน
อาหารและก่อนนอน
คาเตือน ไม่ควรใช้ในเด็กเล็กและหญิงตั้งครรภ์ ต้องถอดแคปซู ลออกดูทุกครั้ง ถ้า
เป็ นสี น้ าตาลห้ามใช้ ถ้าเป็ นสี เหลืองจึงใช้ได้

ยาสมุนไพร
ในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ได้ให้ความหมายของยาสมุนไพร ว่า หมายถึง ยาที่ได้จากพฤกษา
ชาติ สัตว์ หรื อแร่ ธาตุ ซึ่ งมิได้ผสมปรุ งหรื อแปรสภาพ เช่น พืช ก็ยงั เป็ นส่ วนของราก ลาต้น ใบ ดอก ผล และ
อื่นๆ ซึ่ งมิได้ผา่ นขั้นตอนการแปรรู ปใดๆ แต่อาจถูกหัน่ บดเป็ นผงหรื ออัดเป็ นแท่งเพื่อการซื้ อขายได้ และใช้
เพื่อบรรเทาหรื อรักษาอาการเจ็บป่ วย
การใช้ ยาสมุนไพร
อาการของโรคที่สามารถใช้ ยาสมุนไพรเดี่ยวรั กษาอาการได้ ด้วยตนเองได้แก่ ท้องผูก ท้องเดิน บิด ( ปวด
เบ่ง มีมูก อาจมีเลือดด้วย ) ไอและมีเสมหะ . ขัดเบา ( ปั สสาวะขัด ๆ คล่อง ๆ ) ปวดฟัน เบื่ออาหาร . เคล็ด ขัด ยอก .
ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก . ชันนะตุ เจ็บคอ ไล่ยงุ และแมลง ท้องอืดเฟ้ อ แน่นจุกเสี ยด พยาธิ ในลาไส้ คลื่นไส้อาเจียน (
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ไม่พงุ่ หรื อมีเลือดออกมาด้วย ) ไข้ กลาก เกลื้อน นอนไม่หลับ ฝี แผลพุพอง ผื่นคัน แพ้ อักเสบ แมลงสัตว์กดั ต่อย
เหา โรคกระเพาะอาหาร แผลถลอก ฟกช้ า และผืน่ คัน (http://www.thaiherbclub.com/showclassified.asp?chap_id=47)
อาการของโรคที่ไม่ ควรใช้ ยารั กษาตนเอง เนื่ องจาก บางอาการอาจเป็ นอาการของภาวะที่เป็ น
อันตราย ต้องการการตรวจ วินิจฉัยโดยแพทย์ผชู ้ านาญการและมีการรักษาที่เฉพาะและเร่ งด่วน ไม่ควรใช้ยา
สมุนไพรด้วยตนเองหรื อซื้ อยามากินเอง ควรไปหาพบแพทย์ (http://www.thaiherbclub.com/showclassified.
asp?chap_id=47) อาการเหล่านี้ได้แก่
1) ไข้สู ง ( ตัว ร้ อ นมาก ) ตาแดง ปวดเมื่ อ ย ซึ ม บางที เ พ้อ จับ ไข้ว ัน เว้น วัน หรื อสองวัน
2) ไข้ สู ง ตั ว เหลื อ ง ตาเหลื อ ง ( ดี ซ่ า น ) อ่ อ นเพลี ย อาจมี เ จ็ บ แถว ๆ ชายโครงขวา
3) ปวดท้องรอบสะดื อหรื อต่ ากว่าจากสะดื อลงมาทางขวา กดปล่อยเจ็บ ท้องแข็งอาจมีไข้ อาจมี
ท้องผูก อาจมีคลื่นไส้อาเจียน
4) เจ็บแปลบ ๆ ในท้อง ปวดท้องรุ นแรง อาจมีตวั ร้อนคลื่นไส้อาเจียน บางทีเคยปวดท้องบ่อย ๆ
แต่เพื่อมาปวดแรงตอนนี้
5) อาเจียนหรื อไอ มีเลือดออกมาด้วย ควรนาส่ งโรงพยาบาลโดยด่วน
6) ท้อ งเดิ นอย่า งแรง ถ่ า ยเป็ นน้ า บางที เ หมื อ นน้ า ซาวข้า ว บางที พุ่ง ออกมา ถ่ า ยติ ดติ ดกัน
อ่อนเพลียมาก ตาลึก ผิวแห้งถ้าเป็ นเด็กไม่ควรให้ถ่ายเกิน 3 ครั้ง ถ้าผูใ้ หญ่ไม้ควรถ่ายเกิน 5 ครั้ง ต้องรี บส่ ง
โรงพยาบาลโดยด่วน ถ้าอยูไ่ กลโรงพยาบาล ให้ไปแจ้งที่อนามัยหรื อ อสม. หาน้ าเกลือแห้งมาละลายน้ าให้
กินถ้าหากไม่ได้ให้เอาเกลือที่ใช้ในครัวละลาย น้ า ถ้ามีน้ าตาลผสมลงไปนิ ดหน่อยให้กิน ในระหว่างพาส่ ง
โรงพยาบาล
7) ถ่ ายอุ จจาระเป็ นมู กเลื อดบางที่ เกื อบไม่ มีเนื้ ออุ จจาระเลย ถ่ า ยบ่ อยมาก อาจถึ ง 10 ครั้ ง ใน
1 ชัว่ โมง เพลียมาก
8) ในเด็กอายุ 12 ปี ลงมา ไข้ตวั ร้อนมาก ไอมาก หายใจเสี ยงผิดปกติ หน้าเขียว หรื อไม่ไอ แต่ซึม
ไข้ลอย
9) มี เ ลื อ ดสด ๆ ออกมาทางใดก็ ต าม อาจเป็ นทางช่ อ งคลอด ทวารหนัก ทวารเบา เป็ นต้น
10) โรคร้ายแรงอื่นๆ เช่น โรคเรื้ อรัง โรคที่ดูอาการไม่ค่อยออกเป็ นอะไรกันแน่ งูพิษกัด สุ นขั บ้ากัด
บาดทะยัก ( อาการ ตื่นเต้น ง่าย คอแข็ง ขากรรไกรแข็ง หนาวสะท้าน มีไข้เล็กน้อย ปวดหัว ) กระดูกหัก
มะเร็ ง วัณโรค กามโรค ความดันเลือดสู ง ปอดบวม โรคตา ฯลฯ อาการของโรคเหล่านี้ ไม่ควรใช้ยาด้วย
ตนเอง
การเตรียมยาจากสมุนไพร
การนายาสมุนไพรมาใช้ จะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ มีหลายวิธี เช่น
1. ยาชง เป็ นการนาเอาสมุนไพรมาสับให้เป็ นชิ้นเล็ก ๆ หรื อบดหยาบ นาไปแช่ในน้ าเย็นหรื อน้ า
ร้อนชัว่ ระยะ เวลาหนึ่ง เมื่อชงแล้วจะเก็บไว้ไม่ได้นาน ควรเตรี ยมแล้วใช้ทนั ที ไม่ควรทิ้งไว้คา้ งคืน
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2. ยาต้ ม เป็ นการนสมุนไพรมาต้มในน้ า เพื่อสกัดเอาสารจากยาสมุนไพร ใช้ได้เฉพาะ ตัวยาสาคัญ
ละลายได้ดีในน้ าและทนต่อความร้อน สารสกัดจากวิธีน้ ี มักจะได้น้ าตาล และโปรตีน ปนออกมาด้วย
3. ยาตุ๋น เป็ นการนาสมุนไพรมาสกัดเอาตัวยาออกมาโดยใช้น้ า หรื อ สุ รา ต้องใช้ เวลานาน ภายใน
อุณหภูมิประมาณ 40 - 60 องศาเซลเซี ยส เป็ นการป้ องกันไม่ให้สรรพคุณยาเสี ยหายเนื่ องจากความร้อนมาก
เกินไป
4. ยาหมัก หรือ ยาดอง เป็ นการนาเอาสมุนไพรมาบดหยาบ แล้วนาไปแช่หมักในตัวทาละลาย อาจ
เป็ นน้ าหรื อแอลกอฮอล์ หรื อสารละลายอย่างอื่น ๆ ที่เหมาะสม ในระยะเวลาที่กาหนด เช่น 3 - 30 วัน แล้วจึง
กรอง เอาน้ ายาที่ได้มาใช้ต่อไป
5. การแช่ สกัดต่ อเนื่อง เป็ นการสกัดตัวยา โดยปล่อยให้สารละลายไหลผ่านสมุนไพร เพื่อให้ละลาย
เอาตัวยาออกมา หลังจากนั้นจึงนาสารที่สกัดที่ได้มาผ่านกรรมวิธีข้ นั ต่อไป มี 3 วิธี คือ
5.1 ทาให้เป็ นสารสกัดบริ สุทธิ์ โดยกรรมวิธีต่าง ๆ
5.2 ทาให้เป็ นสารกึ่งสังเคราะห์ โดยนาสารสกัดบริ สุทธิ์ จากข้อ 1 มาดัดแปลงโครงสร้างทางเคมี
เพื่อให้ได้สารใหม่ที่มีคุณสมบัติในการรักษาตามต้องการ
5.3 ทาเป็ นสารสกัดอย่างหยาบ โดยนาสารสกัดที่ได้จากขั้นตอนแรก มาเตรี ยม เป็ นรู ปยาเพื่อ
นาไปใช้หรื อผสมกับยาเตรี ยมอื่น เมื่อได้ยาที่ ตอ้ งการแล้วจึ งนาไปเตรี ยมยาในรู ปต่างๆ เพื่อให้สะดวก
เหมาะสมต่อการใช้ยา ดังนี้
การเก็บยาสมุนไพรให้ได้สรรพคุณที่ดี ควรเก็บด้วยวิธีการ ต่อไปนี้
1. พืชที่ให้น้ ามันหอยระเหย ควรเก็บในขณะดอกกาลังบาน
2. เก็บรากหรื อหัว เก็บตอนที่พืชหยุดการปรุ งอาหาร หรื อเริ่ มมีดอก
3. เก็บเปลือก เก็บก่อนพืชเริ่ มผลิใบใหม่
4. เก็บใบ เก็บก่อนพืชออกดอก ในเวลากลางวันที่มีอากาศแห้ง
5. เก็บดอก ควรเก็บเมื่อ ดอกเจริ ญเต็มที่ คือ ดอกตูม หรื อแรกแย้ม
6. เก็บผล ควรเก็บผลที่โตเต็มที่แต่ยงั ไม่สุก
7. เก็บเมล็ด ควรเก็บเมื่อผลสุ กงอมเต็มที่ จะมีสาระสาคัญอยูม่ าก
ขนาดการให้ ยา
ตัวยาสมุนไพรมีปริ มาณสารสาคัญที่ใช้ในการรักษาไม่คงที่แน่นอน ดังนั้น การใช้ยาสมุนไพร จึงใช้
โดยประมาณปริ มาณ เพื่อให้การให้ยาครั้งมีปริ มาณสารสาคัญหรื อสรรพคุณยาเพียงพอที่จะบาบัดรักษา และ
ไม่เกินความต้องการอันอาจก่อให้เกิดพิษภัยได้

-208-

อย่า งไรก็ตาม การใช้ยาสมุ นไพรเพื่อการพึ่ง ตนเอง สามารถกระทาได้ เฉพาะในการใช้ตวั ยา
สมุนไพรที่ไม่มีผลข้างเคียง ไม่มีพิษ หรื อที่ใช้กนั อยูโ่ ดยทัว่ ไป เช่น สมุนไพรใช้ในงานสาธารณะสุ ขมูลฐาน
วิธีใช้ในสภาวะปกติมีดงั นี้
1. ยาชง ใช้ตวั ยาสมุนไพรแห้ง หนักประมาณ 2 - 5 กรัม แช่ในน้ าร้อน ค่อนแก้วดื่มเฉพาะน้ า ครั้ง
เดียว
2. ยาต้ ม ริ นเอาน้ ายารับประทาน ครั้งละ ครึ่ ง ถึง 1 ถ้วยกาแฟ เด็กลดลงตามส่ วน
3. ยาเม็ด ครั้งละ 1-2 กรัม หรื อ เม็ดขนาดเท่าลูกมะแว้ง 3-5 เม็ด ยกเว้นที่มีฤทธิ์ แรง หรื อยาถ่าย ควร
ใช้ตาม หมอสัง่ หรื อตามธาตุหนักเบา ( คือ ถ้ากินยาแล้วถ่ายมาก คราวต่อไปให้ลดปริ มาณยาลง ถ้าถ่ายน้อย
ก็ให้เพิ่มปริ มาณยาขึ้นตามส่ วน )
4. ยาดอง รับประทานครั้งละ 2-3 ช้อนโต๊ะ
5. ยาผง รับประทานครั้งละ 2- 3 ช้อนโต๊ะ
สมุนไพรทีใ่ ช้ ในชีวติ ประจาวัน
ปั จจุบนั มีการใช้สมุนไพรในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นมากขึ้น ทั้งในโรงพยาบาลและการรักษา
สุ ขภาพด้วยตนเองของบุคคลทัว่ ไป ในที่น้ ีจึงนาเสนอรายชื่อสมุนไพรบางชนิด พร้อมด้วยสรรพคุณและ
วิธีการใช้อย่างคร่ าวๆ
ตารางที่ 7.1 สรรพคุณและวิธีการใช้สมุนไพรบางชนิด
ชื่ อสมุนไพร
กระเจี๊ยบ

สรรพคุณ
รักษาอาการขัดเบา
ขับปัสสาวะ

กระชาย

รักษาอาการท้องอืด
ท้องเฟ้ อ แน่นจุก
เสี ยด
รักษาอาการท้องอืด
ท้องเฟ้ อ แน่นจุก
เสี ยด ปวดท้อง

กระทือ

วิธีการใช้
ใช้กลีบเลี้ยงแห้ง บดเป็ นผง ครั้งละ 1 ช้อนชา ชงน้ าร้อน 1 ถ้วย
กาแฟ ดื่มเฉพาะน้ า ก่อนอาหาร เช้า - กลางเย็น - เย็น จนกว่าอาการ
ขัดเบาจะหายไป
ใช้เหง้าและราก
( สดหนัก 5 -10 กรัม - แห้งหนัก 3 - 5 กรัม )
ใช้ตม้ เอาน้ าดื่มเมื่อมีอาการ
ใช้เหง้า เท่าหัวแม่มือ 2 หัว ( ประมาณ 20 กรัม )
ย่างไฟพอพอสุ ก ตากับน้ าปูนใส คั้นเอาน้ าดื่มเมื่อมีอาการ
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ชื่ อสมุนไพร
กระเทียม

กระวาน

กล้วยนา้ ว้า

กะเพรา

กานพลู

แก้ว
ขมิน้ ชัน

สรรพคุณ
1. รักษาอาการ
ท้องอืด ท้องเฟ้ อ
แน่นจุกเสี ยด
2. รักษากลาก
เกลื้อน
รักษาอาการท้องอืด
ท้องเฟ้ อ แน่นจุก
เสี ยด
รักษาอาการท้องเสี ย

1. รักษาอาการ
ท้องอืด ท้องเฟ้ อ
แน่นจุกเสี ยด ปวด
ท้อง
2. รักษาอาการ
คลื่นไส้อาเจียน
รักษาอาการท้องอืด
ท้องเฟ้ อ แน่นจุก
เสี ยด
รักษาอาการปวดฟัน

วิธีการใช้
ใช้กลีบสด ปลอกเปลือกเคี่ยวรับประทาน ครั้งละ 5 - 7 กลีบ ( 5
กรัม ) หลังอาหาร หรื อเมื่อมีอาการ
ขูดบริ เวณที่เป็ นพอแดง ๆ นากลีบกระเทียมสดมาถู หรื อ ตาคั้นเอา
น้ าทาวันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น
ใช้ผลแก่แห้งบดเป็ นผง ครั้งละ 1 ช้อนครึ่ ง ถึง 3 ช้อนชา
ชงน้ าอุ่น 1 ถ้วยกาแฟ รับประทานเมื่อมีอาการ
ใช้ผลกล้วยน้ าว้าห้ามรับประทานครั้งละ ครึ่ งถึง 1 ผล หรื อ ใช้ผลิต
ดิบทั้งเลือกแห้ง บดเป็ นผง ครั้งละ 1-2 ช้อนกาแฟ ชงน้ าร้อน
รับประทาน หรื อปั้ นเม็ด รับประทานครั้งละ 4 เม็ด วันละ 4 ครั้ง
ก่อนอาหาร เช้า - กลางวัน - เย็น และก่อนนอน ถ้ามีอาการท้องอืด
ใช้ร่วมกับน้ าขิงหรื อน้ าต้มดอกกานพลู
ใช้ใบและยอด ( สด หนัก 25 กรัม แห้งหนัก 4 กรัม ) ต้มเอาน้ าดื่ม
เหมาะสาหรับเด็กท้องอืด

ใช้ดอกตูมแห้ง 5- 8 ดอก ต้มเอาน้ าดื่ม หรื อบดเป็ นผง ชงน้ าร้อนรับ
ระทาน หรื อใช้ดอกแห้ง 2-3 ดอก แช่ในกระติกน้ าร้อน ไว้ชงนมให้
ทารก
ใช้ใบสดตาพอแหลก แช่เหล้าโรง อัตราส่ วน 1 กรัมต่อ เหล้าโรง 1
ช้อนชา ทิ้งไว้นาน 1-2 วัน ชุบสาลีปิดฟันที่ปวด
1. รักษาอาการ
ใช้เหง้าแห้งบดเป็ นผงปั้ นเม็ดเท่าปลายนิ้วก้อย รับประทานครั้งละ
ท้องอืด ท้องเฟ้ อ
2-3 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง หลังอาหาร ถ้ากินขมิ้นแล้ว ท้องเสี ย ให้หยุด
แน่นจุกเสี ยด อาหาร ยา
ไม่ยอ่ ย
2. รักษาแผลพุพอง ใช้เหง้า ยาว 2 นิ้ว ฝนกับน้ าต้มสุ ก ทาบริ เวณที่เป็ น วันละ 3 ครั้ง
ฝี ผืน่ คัน แพ้ อักเสบ หรื อใช้ผงขมิ้นโรยบริ เวณที่มีอาการ
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ข่ า

ขิง

ขีเ้ หล็ก

ขลู่
ข่ อย

คูน

ดีปลี

สรรพคุณ
แมลงสัตว์กดั ต่อย
1. รักษาอาการ
ท้องอืด ท้องเฟ้ อ
แน่นจุกเสี ยด
2. รักษากลาก
เกลื้อน
1. รักษาอาการ
ท้องอืด ท้องเฟ้ อ
แน่นจุกเสี ยด
คลื่นไส้ อาเจียน
เมารถเมาเรื อ
2. รักษาอาการไอ
ขับเสมหะ
1. รักษาอาการ
ท้องผูก
2. รักษาอาการนอน
ไม่หลับ เจริ ญอาหาร

วิธีการใช้

รักษาอาการขัดเบา
ขับปัสสาวะ
1. รักษาโรคพยาธิ
ผิวหนัง หิ ด กลาก
2. รักษาเหงือกฟัน
แก้รามะนาด
รักษาอาการท้องผูก
ใช้กบั สตรี มีครรภ์
เด็ก หรื อผูท้ ี่ทอ้ งผูก
เรื้ อรังได้ดี
1. รักษาอาการ
ท้องอืด ท้องเฟ้ อ
ปวดท้อง คลื่นไส้

ใช้ใบ ( สด หนัก 40-50 กรัม แห้งหนัก 15-20 กรัม )
ต้มครั้งละ 1 ถ้วยชา วันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร
ใช้เปลือก ( สด หนัก 60 100 กรัม แห้งหนัก 30 กรัม ) ต้มเคี่ยวเอา
น้ าทาบริ เวณที่เป็ นโรค วันละ 3 ครั้ง และก่อนนอน
ใช้เปลือก ( สด หนัก 60 กรัม แห้ง หนัก 30 กรัม ) ต้มเติมเกลือให้
เค็มอมหรื อป้ วนปาก เช้า –เย็น
ใช้เนื้อในฝักแก่ เอาเมล็ดออก ก้อนขนาดหัวแม่มือ ใส่ เกลือเล็กน้อย
ต้มกับน้ าพอเดือด รับประทานครั้งเดียวหมด ก่อนนอน

ใช้เหง้า ( สด หนัก 5 กรัม แห้ง หนัก 2 กรัม ต้มเอาน้ าดื่ม
ใช้เหง้าแก่ ฝานเป็ นแว่นบาง ๆ หนัก 50 กรัม แช่เหล้าขาวทิ้งไว้ 1
คืน ขูดบริ เวณที่เป็ นโรคพอแดง ๆ นาน้ ายาที่ได้มาทา วันละ 2 ครั้ง
เช้า - เย็น
ใช้เหง้า แก่ สด เท่าหัวแม่มือ ( 5 กรัม ) ทุบให้แตก
น้ าดื่ม

ต้มเอา

ใช้เหง้าแก่ สด หนัก 30 -60 กรัม ฝนกับน้ ามะนาว หรื อ ตาคั้นเอาน้ า
แทรกเกลือเล็กน้อย กวาด คอหรื อจิบบ่อย ๆ
ใช้ใบ 4-5 กามือ ต้มเอาน้ าดื่ม ก่อนอาหาร หรื อเมื่อมีอาการ
ใช้ใบ ( สด หนัก 50 กรัม แห้งหนัก 30 กรัม ) ต้มเอาน้ าดื่มก่อนนอน
หรื อใช้ดอกตูม 2-3 ช่อ ต้ม รับประทาน

ใช้ผลแก่ 10- 15 ผล หรื อ เถา ( สด 60 กรัม / แห้ง 30 กรัม ) ต้มน้ า
ดื่ม ถ้าไม่มีดอกเอาเถาต้มแทนก็ได้
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บอระเพ็ด

บัวบก

ผักบุ้งทะเล

ฝรั่ง

พลู

เพกา
พริกไทย
ไพล

ฟักทอง

สรรพคุณ
อาเจียน
2. รักษาอาการไอ
ขับเสมหะ
1. รักษาอาการไข้
ตัวร้อน
2. รักษาอาการเบื่อ
อาหาร
รักษาแผลไฟไหม้
น้ าร้อนลวก
รักษาอาการผื่นคัน
แพ้ อักเสบ แมลง
สัตว์กดั ต่อย แก้พิษ
แมงกะพรุ น
รักษาอาการท้องเสี ย
ท้องเดินที่ไม่รุนแรง
ไม่ใช่บิดหรื อ
อหิวาตกโรค
รักษาอาการผื่นคัน
ลมพิษ แพ้ อักเสบ
แมลงสัตว์กดั ต่อย
รักษาอาการไอ ขับ
เสมหะ
รักษาอาการท้องอืด
เฟ้ อ จุกเสี ยดแน่น
รักษาอาการเคล็ดขัด
ยอก ฟกช้ า
ขับพยาธิในลาไส้
เหมาะสมกับพยาธิ

วิธีการใช้
ใช้ผลแก่แห้ง บดเป็ นผง ใช้ครั้งละ 0.5-1 ช้อนชา ละลายน้ ามะนาว
แทรกเกลือ กวาดคอหรื อจิบบ่อย ๆ
ใช้เถาสด 2 คืบ ( หนัก 30-40 กรัม ) ตาคั้นเอาน้ ารับประทาน หรื อ
ต้มดื่มครั้งละ 1 ถ้วยกาแฟ ก่อนอาหาร เช้า - กลางวัน – เย็น
ใช้เถาสด หนัก 30-40 กรัม ตาคั้นเอาน้ ารับประทาน หรื อ ต้มดื่ม
ครั้งละ 1 ถ้วยกาแฟ ก่อนอาหาร เช้า - กลางวัน - เย็น
ใช้ท้ งั ต้นสด 1 กามือ ล้างให้สะอาด โคลกคั้นเอาน้ าทาบริ เวณที่เป็ น
แผล เมื่อน้ ายาแห้งทาใหม่ หรื อทาวันละ 4 ครั้ง เช้า - กลางวัน - เย็น
และก่อนนอน จะใช้กากพอกด้วยก็ได้
ใช้ใบสด 1 กามือ โคลกคั้นเอาน้ าทาบริ เวณที่เกิดอาการ
บ่อย ๆ

ใช้ใบแก่ สด 10-15 ใบปิ้ งไฟพอเหลือง ชงน้ าร้อน หรื อ ต้มกับน้ า
500 มิลลิลิตร ให้เดือดนาน 15 นาที ดื่ม ครั้งละ 1 ถ้วยกาแฟ หรื อใช้
ผลอ่อน 1 ลูก ฝนกับน้ าปูนใส 1 ถ้วยกาแฟ รับประทานก่อนอาหาร
เช้า-กลางวัน-เย็น หรื อเมื่อมีอาการ
ใช้ใบสด 1-2 ใบ โคลกผสมเหล้าขาวหรื อแอลกอฮอล์ทาบริ เวณที่
เกิดอาการ ห้ามใช้กบั บาดแผลเปิ ด
ใช้เมล็ด หนัก 2-3 กรัม ต้มดื่มครั้งละ 0.5-1 ถ้วยกาแฟก่อนอาหาร
เช้า-กลางวัน-เย็น หรื อเมื่อมีอาการ
ใช้ผลแก่แห้ง ( พริ กไทยดา ) บดเป็ นผงปั้ นเม็ดหื อชงกับน้ าร้อน
รับประทาน ครั้งละ 0.5-1 กรัม
ใช้เหง้าสด 1 เหง้า ( ให้พอกับบริ เวณที่เกิดโรค ) โขลกคั้นเอาน้ าทา
ถูนวดบริ เวณที่เกิดอาการ หรื อโขลกผสมเกลือเล็กน้อยห่อผ้าทาเป็ น
ลูกประคบที่บริ เวณที่มีอาการ วันละ 2 ครั้ง เช้า -เย็น
ใช้เมล็ด กะเทาะเปลือกแล้วหนัก 40-60 กรัม โขลกละเอียดผสมนม
500 มิลลิลิตร. เติม น้ าตาลพอหวาน แบ่ง รับประทาน 3 ครั้ง ห่างกัน
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สรรพคุณ
ตัวตืด

วิธีการใช้
ครั้งละ 2 ชัว่ โมง หลังจากให้ยา 2 ชัว่ โมง ให้กินน้ ามันละหุ่งเพื่อ
ระบายท้อง
ฟ้าทะลายโจร รักษาอาการท้องเสี ย 1. ใช้ใบสด 1-3 กามือ ต้มดื่ม ครั้งละ 1 ถ้วยกาแฟ ก่อนอาหาร เช้า เจ็บคอ
กลางวัน - เย็น
2. ใช้ใบแห้ง บดเป็ นผง ปั้ นเม็ดเท่าปลายนิ้วก้อย รับประทานครั้งละ
3-6 เม็ด ก่อนอาหาร เช้า เย็น - และก่อนนอน
3. ใช้ใบแห้ง ขยาให้เป็ นชิ้นเล็ก ๆ ดองเหล้า ไว้ 7 วัน กรองเอาน้ ายา
เก็บไว้รับรับประทาน ครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน -เย็น
1. รักษาอาการ
ใช้มะขามเปี ยก ( เนื้อมะขามเปรี้ ยว ) 10 - 20 ฝัก ( 70-150 กรัม ) จิ้ม
มะเกลือ
ท้องผูก
เกลือรับประทาน แล้วดื่มน้ าตาลตามมาก ๆ หรื อ ผสมน้ าคั้นเอาน้ า
มะขามเปี ยกใส่ เกลือเล็กน้อย รับประทาน
2. ขับพยาธิไส้เดือน ใช้เมล็ดแก่ คัว่ แล้วแช่น้ าเกลือจนนุ่ม เอาเนื้ อในเมล็ดเคี้ยว
รับประทาน ครั้งละ 20-30 เม็ด ก่อนนอน

มะขามแขก

มะขามป้อม
มะคาดีควาย
มะนาว

3. รักษาอาการไอ
ขับเสมหะ
รักษาอาการท้องผูก
เป็ นยาถ่าย ( สตรี มี
ครรภ์หรื อมีรอบ
เดือนห้าม
รับประทาน )
รักษาอาการไอ ขับ
เสมหะ
รักษาชุนคุ
1. รักษาอาการ
ท้องอืด ท้องเฟ้ อ
แน่นจุกเสี ยด
2. รักษาอาการไอ

ใช้มะขามเปี ยก 1-2 ฝัก จิ้มเกลือรับประทานเมื่อมีอาการ
ใช้ใบแห้ง 1-2 กามือ ( 5-10 กรัม ) ต้มเอาน้ าดื่ม ก่อนนอน หรื อ ใช้
ฝักแห้ง 4-5
ฝัก ต้มน้ าดื่มก่อนนอน หรื อ ใช้ใบ หรื อ ฝักแห้ง บดเป็ นผง ครั้งละ
1-2 ช้อนกาแฟ ชงน้ าร้อน 1 ถ้วย รับประทานถ้าไซร้ทอ้ งให้เติม
กระวาน หรื อการพลู เล็กน้อย
ใช้เนื้อผลแก่สด ครั้งละ 2-3 ลูก ตาพอแหลก แทรกเกลือ อมหรื อ
เคี้ยวรับประทาน วันละ 3-4 ครั้ง
ใช้ผลแห้ง 5 ลูก ต้มเอาน้ าทาศีรษะบริ เวณที่เป็ น เช้า - เย็น ระวังอย่า
ให้เข้าตาจะทาให้ตาอักเสบได้
ใช้เปลือกผลสด ครึ่ งลูก ชงน้ าร้อน 1 ถ้วยช้อนกาแฟ ดื่มเมื่อมีอาการ

ใช้น้ ามะนาว 1-2 ลูก ใส่ เกลือเล็กน้อย จิบบ่อย ๆ หรื อ ใช้น้ ามะนาว
1 ส่ วนผสมน้ า 1 ส่ วน เติมเกลือและน้ าตาล ดื่มบ่อย ๆ
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มะพร้ าว
มะระขีน้ ก
มะแว้งเครือ

สรรพคุณ
ขับเสมหะ
รักษาแผลไฟไหม้
น้ าร้อนลวก
รักษาอาการเบื่อ
อาหาร
รักษาอาการไอ ขับ
เสมหะ

มะแว้ งต้ น

รักษาอาการไอ ขับ
เสมหะ

มะหาด

ขับพยาธิตวั ตืด และ
พยาธิไส้เดือน
รักษาอาการท้องเสี ย
บิด ปวดเบ่ง มีมูก
เลือด
รักษาอาการท้องผูก

มังคุด

แมงลัก
ยอ
ย่านาง
เล็บมือนาง

รักษาอาการคลื่นไส้
อาเจียน
รักษาอาการไข้
ถ่ายพยาธิ ไส้เดือน

ว่านมหากาฬ รักษาฝี แผลพุพอง
รักษาแผลไฟไหม้
ว่านหาง
น้ าร้อนลวก แผล
จระเข้
จากแดดเผา
ช่วยให้เจริ ญอาหาร
สะเดา

วิธีการใช้
ใช้น้ ามันมะพร้าว 1 ส่ วน เติมน้ าปูนใส 1 ส่ วน คนให้เข้ากัน จะได้
น้ ายาเป็ นสี ขาวข้น ๆ ใช้ทาแผล วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น
ใช้ผลอ่อน ต้มจิ้มน้ าพริ กรับประทานอาหาร หรื อ หัน่ ตากแห้ง บด
เป็ นผง ปั้ นเม็ด รับประทานครั้งละ 1-2 กรัม ก่อนอาหาร
ใช้ผลแก่ สด 5-10 ลูก โขลกพอแหลก คั้นเอาน้ าเติมเกลือ เล็กน้อย
จิบบ่อย ๆ หรื อ ใช้ผลสด เคี้ยวค่อย ๆ กลืนทั้งน้ าและเนื้อครั้ง 1-2
ลูก ก่อนอาหาร เช้า - กลางวัน-เย็น และก่อนนอน
ใช้ผลแก่ สด 5-10 ลูก โขลกพอแหลก คั้นเอาน้ าเติมเกลือเล็กน้อย
จิบบ่อย ๆ หรื อ ใช้ผลสด เคี้ยวค่อย ๆ กลืนทั้งน้ าและเนื้อ ครั้งละ 12 ลูก ก่อนอาหาร เช้า -กลางวัน -เย็น และก่อนนอน
ใช้ใบบวกหาด 1-2 ช้อนชา ละลายน้ าสุ กไม่ร้อน 1 ถ้วยกาแฟ
รับประทานก่อนนอน ( ถ้าใช้น้ าร้อนจะทาให้คลื่นไส้อาเจียน )
ใช้เปลือกผลแห้ง ครึ่ งลูก ย่างไฟให้เกรี ยม ฝนกับน้ าปูนใส 1 ถ้วย
กาแฟ หรื อ บดเป็ นผง ใช้ครั้งละ 1-2 ช้อนชา ละลายน้ าข้าว เช็ด
หรื อ น้ าสุ ก หรื อ ต้มเอาน้ า รับประทานทุก 2 ชัว่ โมง
ใช้เมล็ดแก่ 1-2 ช้อนชา ล้างให้สะอาด แช่น้ าอุ่น 1 แก้ว จนพองตัว
เต็มที่ รับประทานก่อนนอน
ใช้ผลดิบหรื อห่ามสด ผ่านเป็ นชิ้นบาง ๆ ย่างไฟให้เหลือง ครั้งละ
15-30 กรัม ต้มเอาน้ าจิบบ่อย ๆ จะได้ผลดีกว่าดื่มครั้งเดียว
ใช้รากแห้ง หนัก 15-30 กรัม ต้มกับน้ า 750 มิลลิลิตร. ให้เดือนนาน
15-20 นาที ดื่มครั้งละ 1 ถ้วยกาแฟ ก่อนอาหาร เช้า-กลางวัน-เย็น
ใช้เมล็ด เด็กใช้ 2-3 เมล็ด ผูใ้ หญ่ใช้ 5-7 เมล็ด ทุบพอแตก ต้มดื่มครั้ง
ละ 1 ถ้วยกาแฟ ก่อนนอน หรื อหลังตื่นนอนเช้า หรื อสับผสมไข่
เจียวรับระทาน
ใช้ใบสด ตาพอก หรื อผสมกับน้ าปูนใสทา วันละ 3-4 ครั้ง
ใช้วนุ ้ จากใบ โดยนาใบมาปอกเปลือกให้เกลี้ยง ล้างให้สะอาด ขูด
หรื อแล่เอาวุน้ มาทาปิ ดที่แผล วันแรก ให้เปลี่ยนวุน้ ใหม่เมื่อแห้ง วัน
ต่อไปเปลี่ยนวุน้ ใหม่หรื อทา เช้า-ลางวัน-เย็น และก่อนนอน
ใช้ยอดหรื อดอกสด ลวกหรื อต้ม ทาเป็ นอาหารรับประทาน
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ชื่ อสมุนไพร
สั บปะรด

สรรพคุณ
รักษาอาการขัดเบา
ขับปัสสาวะ
รักษาอาการ
สี เสี ยดไทย
ท้องเดิน
เสลดพังพอน รักษาอาการผื่นคัน
ลมพิษ แพ้ อักเสบ
ตัวผู้
แมลงสัตว์กดั ต่อย
รักษาอาการขัดเบา
หญ้าคา
หญ้ าแห้ วหมู

อ้อยแดง
นา้ แข็ง

ชุ มเห็ดไทย

ใช้ราก สด 30-60 กรัม หรื อ แห้ง 10-15 กรัม ต้มดื่ม ก่อนอาหาร เช้า
- กลางวัน - เย็น
รักษาอาการท้องอืด ใช้หวั แห้ง 15 กรัม ทุบให้แตก ต้มดื่ม ครั้งละ 1 ถ้วยกาแฟ หรื อ ใช้
ท้องเฟ้ อ แน่นจุก
หัวสด โขลกให้ละเอียด ผสมน้ าผึ้งปั้ นเม็ด รับประทาน ก่อนนอน
เสี ยด
เช้า - กลางวัน - เย็น - หรื อเมื่อมีอาการ
รักษาอาการขัดเบา ใช้ลาต้น หนัก 60-100 กรัม ต้มหรื อบีบเอาน้ าดื่ม ก่อนอาหาร เช้า เย็น
บรรเทาอาการแสบ ใช้น้ าแข็งประคบบริ เวณที่ถูกไฟไหม้น้ าร้อนลวก จนกว่าจะหาย
ร้อนจากไฟไหม้น้ า แสบร้อน
ร้อนลวก
ใช้เมล็ดแห้งคัว่ พอหอม ครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ ต้มดื่มน้ าก่อน
1. รักษาอาการ
ท้องผูก ทาให้นอน
หลับสบาย
2. รักษาอาการขัด
ใช้เมล็ดแห้งคัว่ พอหอม วันละ 1-2 ช้อนโต๊ะ ต้มกับน้ า 1 ลิตร ให้
เบา ขับปัสสาวะ
เดือดนาน 15-20 นาที ริ นเอาน้ าแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดื่มครั้งละ 1 ส่ วน

ปลาไหลเผือก รักษาอาการไข้
หญ้า
หนวดแมว

วิธีการใช้
ใช้เหง้า ( สด 200-250 กรัม หรื อแห้งหนัก 100กรัม ) ต้มดื่ม ครั้งละ
1 ถ้วยกาแฟ ก่อนอาหาร เช้า -กลางวัน -เย็น
ใช้ผลสี เสี ยด ครึ่ งช้อนชา 1 ถ้วยกาแฟ รับประทานก่อนนอน เช้า กลางวัน -เย็น หรื อเมื่อมีอาการ
ใช้ใบสด 1 กามือ โขลกคั้นเอาน้ าทา หรื อผสมเหล้าขาวเล็กน้อย ทา
บริ เวณที่เกิดอาการ เช้า- กลางวัน- เย็น- และก่อนนอน

รักษาอาการขัดเบา

หลังอาหาร เช้า -กลางวัน -เย็น
ใช้รากแห้ง หนัก 15 กรัม ต้มดื่มครั้งละ 1 ถ้วยกาแฟ ก่อนนอน เช้า กลางวัน –เย็น
ใช้ใบไม้แก่ไม่อ่อนเกินไป แห้ง 5 กรัม ต้มดื่ม ครั้งละ 1 ถ้วยกาแฟ
ก่อนอาหาร เช้า-กลางวัน -เย็นผูท้ ี่เป็ นโรคหัวใจ หรื อความดันต่า
หรื อน้ าตาลในเลือดต่า ไม่ควรใช้ยานี้

(ที่มา : วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2550)
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บทสรุ ป
ยา หมายถึ ง สารเคมีที่ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางสรี รวิทยาของสิ่ งมีชีวิต โดยมีแหล่งที่มา คื อ
ธรรมชาติ การสังเคราะห์และกึ่งสังเคราะห์ ยามีประโยชน์ในการรักษาสาเหตุของโรคต่างๆ บารุ งร่ างกาย
บรรเทาอาการของโรคและป้ องกันโรค ประเภทของยามีท้ งั 9 ประเภท ได้แก่ ยาแผนปั จจุบนั ยาแผนโบราณ
ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใช้ภายนอก ยาใช้เฉพาะที่ ยาสามัญประจาบ้าน ยาสมุนไพรและยาบรรจุเสร็ จ
ทั้งการเรี ยกชื่อยามีอยู่ 3 ลักษณะ คือ การเรี ยกชื่อทางเคมี การเรี ยกตามชื่อสามัญและการเรี ยกตามชื่อทางการ
ค้า หลักการใช้ยาที่ถูกต้อง คือ หลักการ 5 ถูก ได้แก่ ถูกโรค ถูกบุคคล ถูกเวลา ถูกทาง และถูกขนาด ทั้งนี้ มี
วิธีการให้ยาอยู่ 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ การให้ยาผ่านทางระบบทางเดินอาหาร การให้ยาโดยไม่ผา่ นทางระบบ
ทางเดินอาหาร และการให้ยาเฉพาะที่ ทั้งนี้ ผใู ้ ช้ยาจะต้องปฏิ บตั ิให้ถูกต้องในแต่ละวิธี นอกจากยาจะมีคุณ
อนันต์แล้ว ยังมีโทษมหันต์หากใช้โดยไม่ถูกวิธี อันตรายที่จะเกิดขึ้นได้แก่ การใช้ยาในทางที่ผิด การใช้ยา
ผิดโดยไม่ต้ งั ใจ การใช้ยาติดต่อกันเป็ นเวลานาน การพึ่งยา อันตรายจากผลข้างเคียงของยา การแพ้ยา การดื้อ
ยา ยาเสื่ อมคุณภาพ และปฏิกิริยาหลายชนิ ดในร่ างกาย นอกจากนี้ ยาสามัญประจาบ้านก็เป็ นสิ่ งที่สาคัญที่ทุก
บ้านควรมีไว้เพื่อใช้ในการรักษาโรคเบื้องต้นได้
ยาสมุนไพร คือ ยาที่ได้จากพืช สัตว์ และแร่ ธาตุ โดยไม่ได้ปรุ งแต่งหรื อดัดแปลง เป็ นสิ่ งที่เล่าสื บต่อ
กันมา ปั จจุบนั ประชาชนทัว่ ไปนิ ยมใช้สมุนในการดูแลรักษาสุ ขภาพเพิ่มขึ้น เนื่ องจากพบผลเสี ยจากการใช้
ยาแผนปั จจุบนั มากขึ้ นเรื่ อยๆ สมุนไพรที่มีครัวเรื อนที่ ใช้บ่อยๆ เช่ น ใช้กระเที ยมรักษาโรคกลาก เกลื้ อน
หรื อ ใช้วา่ นหางจระเข้รักษาปากแผลที่เกิดจากไฟไหม้น้ าร้อนลวกเป็ นต้น
คาถามท้ายบท
1.
2.
3.
4.

จงให้ความหมายของยาตามพระราชบัญญัติยา
จงบอกชนิดและความหมายของประเภทของยา
จงอธิบายความหมายของหลักการ 5 ถูก
จงบอกวิธีการให้ยาที่ถูกต้องโดยวิธีการต่อไปนี้
4.1 การหยอดตา
4.2 การหยอดหู
4.3 การเหน็บช่องคลอด
4.4 การเหน็บทางทวารหนัก
5. จงบอกวิธีให้ยาที่ถูกต้องดังต่อไปนี้
5.1 การให้ยาก่อนอาหาร
-216-

5.2 การให้ยาหลังอาหาร และหลังอาหารทันที
6. จงบอกโทษที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา มา 3 อย่างพร้อมยกตัวอย่าง
7. จงยกตัวอย่างยาสามัญประจาบ้านที่ใช้บ่อยมา 3 อย่าง พร้อมบอกสรรพคุณและวิธีใช้ที่ถูกต้อง
8. ยาสมุนไพร คือ อะไร
9. จงยกตัวอย่างยาสมุนไพรพร้อมบอกสรรพคุณ มา 5 ชนิด
เอกสารอ้างอิง
กาพล ศรี วฒั นกุล.(2538). คู่มือการใช้ ยาฉบับสมบูรณ์ . ปทุมธานี : สกายบุก๊ ส์.
ยาน่ ารู้ . (2548). [Online]. Available : Http://www.ku.ac.th/emagazine/august44/ know/ medicine1.htm.
[2554, กุมภาพันธ์ 8].
ยุพิน สังวริ นทะและคณะ. (2543). เภสั ชวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุ งเทพฯ : Text and Journal Publication.
วิรัตน์ ทองรอด. (2547). ล้านคาถามเรื่ องปรึ กษาเภสัชกร. หมอชาวบ้ าน. 26, 306 (2547) : 54-56.
อุมาพร อุประ. (2530). อนามัยครอบครัว. กรุ งเทพมหานคร : ชวนพิมพ์.
วุฒิ วุฒิธรรมเวช. (2550). คัมภีร์เภสั ชรั ตนโกสิ นทร์ . พิมพลักษณ์, กรุ งเทพฯ : ศิลป์ สยามบรรจุภณ
ั ฑ์และ
การพิมพ์.
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แผนการบริหารการสอนบทที่ 8
สารเสพติด
หัวข้ อเนือ้ หา
1. ความหมายของสารเสพติด
2. ประเภทของสารเสพติด
3. ตัวอย่างสารเสพติดให้โทษชนิดต่างๆ
4. สารเสพติดในชีวติ ประจาวัน
5. สาเหตุของการติดสารเสพติด
6. ลักษณะของผูต้ ิดสารเสพติด
7. โทษของการติดสารเสพติด
8. วิธีการป้ องกันการติดสารเสพติด
9. สถานบาบัดรักษาผูต้ ิดสารเสพติด
10. บทสรุ ป
วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. อธิบายความหมายของสารเสพติดได้ถูกต้อง
2. บอกประเภทและฤทธิ์ ของสารเสพติดได้ถูกต้อง
3. บอกสาเหตุและปัจจัยของการติดยาเสพติดได้ถูกต้อง
4. บอกหลักการป้ องกันการติดสารเสพติดได้ถูกต้อง
5. บอกโทษของสารเสพติดได้ถูกต้อง
6. อธิ บายวิธีบาบัดรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพของผูต้ ิดสารเสพติดที่ใช้ในปั จจุบนั ได้ถูกต้อง
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. ฟังคาบรรยายประกอบการใช้สื่อต่างๆ
2. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารประกอบการสอน
3. ซักถามและอภิปรายผลจากการแบ่งกลุ่มย่อย
4. ตอบคาถามท้ายบท
สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการสอน
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2. Power point ในหัวข้อต่างๆตามเนื้อหา
3. รู ปภาพแสดงสารเสพติดในชีวติ ประจาวัน
การวัดและการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกในการอภิปรายกลุ่ม ความสนใจในการฟั งคาบรรยายและการมี
ส่ วนร่ วมในกิจกกรมต่างๆ
2. การตอบคาถามท้ายบท
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บทที่ 8
สารเสพติด
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ บุญประกอบ
อาจารย์สุภาวดี บุญจง
สารเสพติ ดหรื อยาเสพติ ด เป็ นปั ญหาใหญ่ ท ทัว่ โลกให้ค วามส าคัญในการป้ องกันและ
ปราบปราม เพื่อขจัดให้หมดสิ้ นไป ปั จจุบนั รัฐบาลได้ดาเนิ นการแก้ไขอย่างจริ งจัง แม้จะมีการเร่ ง
ปราบปรามผูม้ ีส่วนเกยวข้อง ไม่ว่าจะเป็ นผูผ้ ลิ ต ผูน้ าเข้า ผูจ้ าหน่ าย หรื อผูเ้ สพ อย่างต่อเนอง เพิ่ม
มาตรการในการควบคุมสารตั้งต้นในการผลิตอย่างเข้มงวด หรื อแม้กระทัง่ เพิ่มบทลงโทษผูก้ ระทา
ผิด นอกเหนือจากนี้ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่ ง
สามารถบรรเทาปั ญหายาเสพติดของประเทศได้ระดับหนึ่ ง แต่ปัญหาเสพติดนั้นเป็ นปั ญหาเรื้ อรังมี
มานาน ยังไม่สามารถแก้ไขปั ญหาได้ท้ งั หมด การให้ความรู ้แก่ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ให้รู้เท่า
ทัน โทษและภัยอันตรายของยาเสพติด รวมไปถึ งการปลูกฝังสร้ างค่านิ ยมต่อต้านยาเสพติดจึงเป็ น
สงจาเป็ นในการแก้ไขปั ญหายาเสพติดของประเทศชาติ อีกทั้งวิถีการดารงชี วิตทเปลยนแปลงไป
การก็ทาให้เรานั้นเกิ ดการพึ่งพาสารเสพติดต่างๆในชี วิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็ น คาเฟอีน ทได้จาก
ชา กาแฟ และรวมไปถึ งพฤติ กรรมการดมสุ ราทเพิ่มมากขึ้ นในหมู่วยั รุ่ นทาให้เรานั้นเกิ ดปั ญหา
สุ ขภาพต่างๆตามมา(ทมา: ดัดแปลงจาก กองพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ โภค สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา : 2550)
ความหมายของสารเสพติด
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ให้ความหมายว่า ยาเสพติ ด
หมายถึง สงทเสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่ างกายและจิตใจต่อไปโดยไม่สามารถหยุด
เสพได้ และจะต้องเพิ่มปริ มาณมากขึ้นเรอยๆ จนในทสุ ดจะทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่อร่ างกายและ
จิตใจขึ้น
องค์การสหประชาชาติ ให้ความหมายว่า ยาเสพติ ด หมายถึ ง สารใด ๆ ทเกิ ดขึ้ นตาม
ธรรมชาติหรื อได้จากธรรมชาติ หรื อจากการสังเคราะห์ทมีผลต่อจิตใจและระบบประสาท
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายว่า ยาเสพติ ด หมายถึ ง ยา
หรื อสารเคมีซ่ ึ งเมอเสพหรื อฉี ดเข้าสร่ างกายติดต่อกันชัว่ ระยะเวลาหนึ่ งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้ อรัง
ทาให้ร่างกายและจิตใจเสอมโทรม เช่น ฝน กัญชา เฮโรอีน ยานอนหลับ สุ รา
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พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2528 มาตรา 4 ให้ความหมาย ยาเสพติดให้โทษ หมายถึง สารเคมี
หรื อวัตถุ ชนิ ดใดๆ ซึ่ งเมื่อเสพเข้าสู่ ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สู บ ฉี ด หรื อด้วยประการ
ใดๆ แล้วทาให้เกิ ดผลต่อร่ างกายและจิตใจในลักษณะสาคัญ เช่ น ต้องเพิ่มขนาดการเสพเรื่ อยๆ มี
อาการถอนยาเมื่ อขาดยามีความต้องการเสพทั้งร่ างกายและจิตใจอย่างรุ นแรงอยู่ตลอดเวลา และ
สุ ขภาพโดยทัว่ ไปจะทรุ ดโทรมลง กับให้รวมตลอดถึงพืชหรื อส่ วนของพืชที่เป็ นหรื อให้ผลผลิตเป็ น
ยาเสพติดให้โทษหรื ออาจใช้ผลิตเป็ นยาเสพติดให้โทษ และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้
โทษ ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา แต่ไม่หมายความถึงยาสามัญ
ประจาบ้าน บางตารับตามกฎหมายว่าด้วยยาที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ (ที่มา: ส่ วนวิชาการด้าน
ยาเสพติด สานักพัฒนาการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดสานักงาน ป.ป.ส.: 2554)
ประเภทของสารเสพติด
ปั จจุบนั ยาเสพติดมีมากมายหลายร้อยประเภท ซึ่ งสามารถแบ่งได้ดงั นี้ (ศูนย์วิชาการด้าน
ยาเสพติด.: 2549)
1. แบ่ งตามการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
1.1 ประเภทกดประสาท ได้แก่ ฝิ่ น มอร์ ฟีน เฮโรอีน ยากล่อมประสาท สารระเหย
ยานอนหลับ เป็ นต้น มักพบว่าผูเ้ สพติดมี ร่ างกายซู บซี ด ผอมเหลื อง อ่อนเพลี ย ฟุ้ งซ่ าน อารมณ์
เปลี่ยนแปลงง่าย
1.2 ประเภทกระตุน้ ประสาท ได้แก่ แอมเฟตามีน กระท่อมโคคาอีน ยาอีเอ็คตาซี เป็ นต้น
มักพบว่าผูเ้ สพติดจะมีอาการ หงุดหงิด กระวนกระวาย จิตสับสนหวาดระแวง บางครั้งมีอาการคลุม้
คลัง่ หรื อทาในสิ่ งที่คนปกติ ไม่กล้าทา เช่น ทาร้ายตนเอง หรื อฆ่าผูอ้ ื่น เป็ นต้น
1.3 ประเภทหลอนประสาท ได้แก่ แอลเอสดี ดีเอ็มที เห็ดขี้ควาย ยาเค เป็ นต้น ผูเ้ สพติด
จะมีอาการประสาทหลอน ฝั นเฟื่ องเห็ นแสงสี วิจิตรพิสดาร หู แว่ว ได้ยินเสี ยง ประหลาดหรื อเห็ น
ภาพหลอนที่น่าเกลียดน่ากลัว ควบคุมตนเองไม่ได้ ในที่สุดมักป่ วยเป็ นโรคจิต
1.4 ประเภทออกฤทธิ์ ผสมผสาน (อาจกด กระตุน้ หรื อหลอนประสาท ร่ วมกัน) ได้แก่
กัญชา เป็ นต้น ผูเ้ สพติ ดมักมี อาการหวาดระแวง ความคิ ดสับสนเห็ นภาพลวงตา หู แว่ว ควบคุ ม
ตนเองไม่ได้และป่ วยเป็ นโรคจิตได้
2. แบ่ งตามแหล่งทีม่ า
2.1 จากธรรมชาติ ได้แก่ ยาเสพติดที่ได้มาจากพืช เช่น ฝิ่ น มอร์ฟีน กระท่อม กัญชาฯลฯ
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2.2 จากการสังเคราะห์ยาเสพติดที่ผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีทางเคมี เช่น เฮโรอีน (Heroin)
แอมเฟตามีน (Amphetamine) แอลเอสดี (LSD) เอคซ์ตาซี (Ecstasy)
3. แบ่ งตามกฎหมาย
3.1. ประเภทถูกกฎหมายได้แก่เหล้าบุหรี่
3.2. ประเภทผิดกฎหมายได้แก่ เฮโรอีน (Heroin) แอมเฟตามีน (Amphetamine) แอลเอ
สดี (LSD) เอคซ์ตาซี (Ecstasy) ฝิ่ น กัญชา เฮโรอีน ยาเค โคเคน
4. แบ่ งตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้ โทษพ.ศ.2522 (ที่มา: สานักพัฒนาการป้ องกันและ
แก้ไขปั ญหายาเสพติดสานักงาน ป.ป.ส.:2554)
4.1 ประเภทที่ 1 ยาเสพติดให้โทษร้ายแรงไม่เป็ นประโยชน์ทางการแพทย์ เช่น เฮโรอีน
(Heroin) แอมเฟตามีน (Amphetamine) เมทแอมเฟตามีน (Metamphetamine) แอลเอสดี (LSD)
เอคซ์ตาซี (Ecstasy)
4.2 ประเภทที่ 2 ยาเสพติดให้โทษทัว่ ไปเช่นฝิ่ น (Opium) มอร์ ฟีน (Morphine) โคเคน
หรื อโคคาอีน (Cocaine) โคเดอีน (Codeine) เมทาโดน (Methadone)
4.3 ประเภทที่ 3 ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 ผสมอยู่ เช่น ยาแก้ไอที่
มีโคเดอีนผสมอยู่
4.4 ประเภทที่ 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรื อประเภท 2 เช่น
อาเซติคแอนไฮไดรด์ (Aceticanhydride) อาเซติลคลอไรด์ (Acetylchoride) เอทิลิดีนไดอาเซเตท
(Ethylidinediacetate)ไลเซอร์จิคอาซิค (Lysergic Acid)
4.5 ประเภทที่ 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้เข้าอยูใ่ นนประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น พืช
กัญชา พืชกระท่อม พืชฝิ่ น (ซึ่ง หมายรวมถึงพันธุ์ฝิ่น เมล็ดฝิ่ น กล้าฝิ่ น ฟางฝิ่ น) พืชเห็ดขี้ควาย
5. แบ่ งตามองค์ การอนามัยโลกมี 9 ประเภท
5.1ประเภทฝิ่ นหรื อมอร์ ฟีนรวมทั้งยาที่คล้ายมอร์ ฟีนเช่นเฮโรอีนเพธิ ดีน
5.2ประเภทบาบิทูเรทรวมทั้งยาที่ออกฤทธิ์ ทานองเดียวกัน เช่น เซโคบาบิตาลอะโมบาบิ
ตาลพาราดีไฮด์เมโปรบาเมทไดอาซีแพมคลอไดอาซีพอกไซด์
5.3ประเภทแอลกอฮอล์เช่นเหล้าเบียร์ วสิ กี้
5.4ประเภทแอมเฟตามีนเช่นยาบ้าและอนุพนั ธ์ของยาบ้า
5.5ประเภทโคเคนเช่นโคเคนใบโคคา
5.6. ประเภทกัญชาเช่นใบกัญชายางกัญชา
5.7ประเภทคัทเช่นใบคัทใบกระท่อม
5.8ประเภทหลอนประสาทเช่นแอลเอสดี ดีเอ็มที เมสคาลีนเมล็ดมอร์ นิ่งโกลลี่ ต้นลาโพง
เห็ดเมาบางชนิด
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5.9ประเภทอื่นๆเป็ นพวกไม่สามารถเข้าประเภทใดได้เช่นทินเนอร์ เบนซิ นน้ ายาล้างเล็บ
ยาแก้ปวดบุหรี่
ตัวอย่างสารเสพติดให้ โทษชนิดต่ างๆ
ยาเสพติดก่อให้เกิ ดปั ญหาเศรษฐกิจและสังคมต่อทุกประเทศทัว่ โลกในลักษณะเดียวกัน
เช่ นปั ญหาอาชญากรรมปั ญหาการลักขโมยปั ญหาครอบครั วเป็ นต้นแต่ชนิ ดของยาเสพติ ดที่ เป็ น
ต้นเหตุของปั ญหานั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศสาหรับประเทศไทยยาเสพติดที่แพร่ ระบาด
อย่างรุ นแรงอยูใ่ นปั จจุบนั มี6 ชนิดซึ่ งมีรายละเอียดรู ปลักษณะอาการของผูเ้ สพและอันตรายของยา
เสพติ ด แต่ ล ะชนิ ด ดัง ต่ อ ไปนี้ (ที่ ม า: ดัด แปลงจาก กองพัฒ นาศัก ยภาพผูบ้ ริ โ ภค ส านัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา : 2550)
1. ยาบ้ า
ยาบ้าเป็ นยาที่มีฤทธิ์ กระตุน้ ประสาทเป็ นสารเคมีสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าเมทแอมเฟตามีน
ยาบ้าที่ลกั ลอบจาหน่ายกันอยูใ่ นปั จจุบนั มีลกั ษณะเป็ นยาเม็ดสี ส้มสี น้ าตาลหรื อสี เขียวด้านหนึ่ งของ
เม็ดยาจะมีสัญลักษณ์เป็ นตัวอักษรภาษาอังกฤษ “wy” ส่ วนอีกด้านจะเป็ นรอยขีดแบ่งครึ่ งเม็ดใน
ยาบ้า 1 เม็ดจะมีสารเมทแอมเฟตามีนประมาณ 25 – 30 มิลลิกรัมอาจเสพโดยการกินเผาไฟแล้วสู บ
ควันหรื อฉีดเข้าหลอดโลหิตดา
ยาบ้า จะออกฤทธิ์ ไปกระตุ น้ ระบบประสาทส่ วนกลางอันได้แก่ ส มองและไขสั นหลัง
ส่ งผลให้หัวใจเต้นเร็ วขึ้นอัตราการหายใจถี่ ข้ ึนความดันโลหิ ตสู งขึ้นม่านตาขยายกว้างขึ้นและไม่
รู ้สึกหิ วนอกจากนั้นผูใ้ ช้ยาจะมีเหงื่อออกมากปวดศีรษะตาพร่ ามัวและนอนไม่หลับถ้าเสพยาเข้าไป
ในปริ มาณมากจะมีอาการหัวใจเต้นรัวผิดปกติเนื้ อตัวสั่นเทาทรงตัวไม่ได้และสิ้ นสติถา้ เสพเข้าไป
ในปริ มาณที่มากเกินกว่าร่ างกายจะทนรับไหวจะทาให้เกิดอาการหัวใจวายตาย
นอกจากนี้ ยาบ้ายังทาให้เกิ ดอาการผิดปกติทางจิตและประสาทด้วยโดยผูเ้ สพยาบ้าจะมี
อาการรู ้สึกสับสนหงุดหงิดวิตกกังวลใจและนอนไม่หลับอาการดังกล่าวจะรุ นแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อเสพ
ยามากขึ้ นการเสพยาบ้า ในปริ ม าณมากๆหรื อเสพติ ดต่ อกันเป็ นระยะเวลานานๆจะท าให้ผูเ้ สพ
กลายเป็ นคนวิกลจริ ตโดยจะมีอาการเพ้อคลัง่ มองเห็นภาพหลอนหู แว่วและหวาดระแวงหลงผิดว่า
คนอื่นจะมาทาร้ายซึ่งเป็ นเหตุให้ผเู้ สพยาบ้าหันไปทาร้ายผูอ้ ื่นเสมอ
2. เฮโรอีนและอนุพนั ธ์ ของฝิ่ นชนิดอืน่ ๆ
เฮโรอีนเป็ นยาเสพติดที่ได้จากการสังเคราะห์ทางเคมีที่ทามาจากมอร์ ฟีนซึ่ งได้มาจาก
ฝิ่ นเฮโรอีนมีลกั ษณะเป็ นผงสี ขาวมีรสขมจัดไม่มีกลิ่นละลายน้ าได้ง่ายเฮโรอีนสามารถเสพโดยการ
นาไปละลายน้ าแล้วฉี ดเข้าหลอดโลหิ ตดาหรื อนาไปยัดใส่ ในมวนบุหรี่ แล้วสู บหรื อนาไปลนไฟแล้ว
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สู ดไอระเหยเข้าปอดเฮโรอีนเป็ นยาเสพติดที่ร้ายแรงและติดง่ายที่สุดเมื่อเสพเฮโรอีนหรื อยาเสพติดที่
เป็ นอนุพนั ธ์ของฝิ่ นเช่นมอร์ ฟีนเข้าไปแล้วผูเ้ สพจะมีอาการเคลิบเคลิ้มมึนเมาลืมความทุกข์ในจิตใจ
ไปชัว่ ขณะเนื่ องจากเฮโรอีนและอนุ พนั ธ์ของฝิ่ นชนิ ดอื่นๆมีฤทธิ์ กดระบบประสาทส่ วนกลางผูเ้ สพ
ยาพวกนี้ จึงมี อาการง่ วงซึ มม่านตาหรี่ ลงเล็กน้อยตาแฉะในผูท้ ี่ เสพยาพวกนี้ ครั้ งแรกอาจมี อาการ
คลื่นไส้อาเจียนเกิดขึ้นได้เฮโรอีนหรื อยาที่เป็ นอนุพนั ธ์ของฝิ่ นเป็ นยาเสพติดที่มีฤทธิ์ รุ นแรงหากเสพ
มากเกินไปจนร่ างกายทนไม่ไหวการทางานของระบบการหายใจจะถูกกดทาให้หายใจแผ่วและตื้น
ผิวกายเย็นชื้นชักสลบและเสี ยชีวติ เนื่องจากระบบการหายใจล้มเหลว
คนที่ติดเฮโรอีนหรื อยาชนิ ดอื่นที่เป็ นอนุ พนั ธ์ของฝิ่ นจะมีร่างกายซู บซี ดผอมเหลื องมี
อาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเมื่อขาดยาจะมีอาการหงุ ดหงิดทุรนทุรายหาว
เหงื่ อออกมากเบื่ออาหารปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้ อปวดท้องท้องเดิ นอาเจียนชักจนหมดสติและถ้า
ร่ างกายอ่อนแอก็อาจจะถึงขั้นทาให้เสี ยชีวติ ได้
3. โคเคน
โคเคนเป็ นสารเคมีที่สกัดมาจากใบของต้นโคคาซึ่ งเป็ นไม้ยืนต้นที่เจริ ญงอกงามอยูบ่ น
ภูเขาสู งในทวีปอเมริ กาใต้โคเคนเป็ นยาเสพติดที่มีฤทธิ์ กระตุน้ ประสาทอย่างรุ นแรงมีลกั ษณะเป็ น
ผงผลึกสี ขาวนิ ยมเสพโดยการสู ดผงยาเข้าโพรงจมูกมีอยูส่ ่ วนน้อยที่เสพโดยนาโคเคนไปละลายน้ า
แล้วฉีดเข้าหลอดโลหิตดา
โคเคนทาให้เกิดความผิดปกติข้ ึนกับร่ างกายได้ภายในเวลา 10 วินาทีอาการผิดปกติได้แก่
ม่านตาขยายกว้างขึ้นกว่าปกติความดันโลหิ ตสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วหัวใจเต้นเร็ วผิดปกติหายใจถี่และ
อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้ นสู งกว่าปกติ หากเสพโคเคนมากเกิ นไปจนร่ างกายทนไม่ไหวผูเ้ สพมักจะ
เสี ยชีวติ จากอาการหัวใจวายหรื อระบบการหายใจล้มเหลว
นอกจากนี้โคเคนยังทาให้เกิดอาการผิดปกติทางจิตและประสาทด้วยโดยโคเคนมีฤทธิ์ ทา
ให้เกิ ดอาการเคลิ บเคลิ้มมึนเมาเป็ นระยะเวลาสั้นๆประมาณ 20 – 90 นาทีต่อจากนั้นจะตามด้วย
อาการกระสับกระส่ ายกังวลใจอย่างรุ นแรงร่ างกายอ่อนล้าและจิ ตใจหดหู่ หากเสพโคเคนเข้าไป
มากๆหรื อติดต่อกันเป็ นเวลานานผูเ้ สพจะมี อาการเพ้อคลัง่ หวาดระแวงกลัวคนอื่ นจะมาทาร้ ายมี
อาการประสาทหลอนทางกลิ่ นรสและสัมผัสอาการดังกล่าวจะค่อยๆลดระดับความรุ นแรงลงเมื่อ
หยุดเสพโคเคน
4. ยาอี
ยาอีเป็ นสารสังเคราะห์ที่ ออกฤทธิ์ ทั้งกระตุน้ ประสาทและหลอนประสาทซึ่ งเด็กวัยรุ่ น
นิ ยมใช้ในปั จจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเด็กวัยรุ่ นที่ชอบมัว่ สุ มกันตามสถานบันเทิงหรื อสถานที่
ฟังเพลงและเต้นราที่ๆมีการเปิ ดเพลงเสี ยงดังทั้งนี้เพราะผูท้ ี่เสพยาอีจะชอบเสี ยงดัง
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ยาอีที่แพร่ ระบาดในประเทศไทยจะมีลกั ษณะเป็ นเม็ดกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 0.7 –0.8 เซนติเมตรความหนาของเม็ดยาประมาณ 0.4 – 0.5 เซนติเมตรสี ของเม็ดยาจะ
เป็ นสี อ่อนๆเช่ นเขียวอ่อนเหลื องอ่อนฟ้ าอ่อนเทาอ่อนหรื อชมพูอ่อนไม่ค่อยพบเม็ดยาที่ มีสีเข้มๆ
สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนเม็ดยาจะมีหลากหลายรู ปแบบเช่นรู ปนกผีเสื้ อตัวการ์ ตูนหัวใจดวงดาวดวง
จัน ทร์ ด วงอาทิ ต ย์ห รื อ ตัว อัก ษรภาษาอัง กฤษเป็ นต้น ซึ่ งเป็ นสั ญ ลัก ษณ์ ที่ ไ ม่ เ คยน ามาใช้ เ ป็ น
สัญลักษณ์บนเม็ดของยารักษาโรคยาอีเสพด้วยการกิ นเมื่อกินแล้วจะเกิดอาการผิดปกติทางร่ างกาย
ได้แก่ หัวใจจะเต้นแรงและเร็ วขึ้นความดันโลหิ ตสู งขึ้นอัตราการหายใจถี่ ข้ ึนอุณหภูมิของร่ างกาย
สู งขึ้นเหมือนคนเป็ นไข้เหงื่อออกมากปวดศีรษะตาพร่ ามัวและอาจถึงกับเป็ นลมหมดสติ
นอกจากนี้ ย าอี ย งั ท าให้เกิ ดอาการประสาทหลอนขึ้ นมาด้วยผูเ้ สพจะมี ค วามผิดปกติ
เกี่ยวกับการมองเห็นการได้ยนิ และการสัมผัสชอบฟั งเพลงเสี ยงดังชอบดูแสงสี ที่วบู วาบบาดตาและ
ชอบให้คนมาสัมผัสเล้าโลมแต่เมื่อยาหมดฤทธิ์ ลงผูเ้ สพจะมีอาการวิตกกังวลผสมกับอาการซึ มเศร้า
ยาอี มี ฤ ทธิ์ ท าลายเซลล์ ป ระสาทสมองแม้จ ะกิ น เข้า ไปเพี ย งเล็ ก น้อ ยผูท้ ี่ เ สพยาอี จึ ง มัก มี ร ะดับ
สติปัญญาและผลการเรี ยนรู ้ต่ากว่าคนปกติทวั่ ไป
5. ยาแก้ไอผสมโคเดอีน
โคเดอีนเป็ นสารประกอบจาพวกอัลคาลอยด์ที่มีอยูใ่ นฝิ่ นประมาณร้อยละ 0.7 – 2.5 โดย
น้ าหนักซึ่ งเป็ นปริ มาณที่น้อยมากจนไม่สามารถผลิ ตเพื่อใช้ในเชิ งพาณิ ชย์ได้ปัจจุบนั โคเดอีนที่ใช้
ในทางการแพทย์ได้จากการสังเคราะห์จากฝิ่ น
โคเดอีนออกฤทธิ์ กดระบบประสาทส่ วนกลางมีฤทธิ์ ระงับปวดและระงับอาการไอโดย
ออกฤทธิ์ ที่กา้ นสมองซึ่ งทาหน้าที่ควบคุ มอาการไอจึงนิ ยมใช้ผลิ ตเป็ นยาแก้ไอแต่ยาแก้ไอผสมโค
เดอีนที่มีการนาไปใช้ในทางที่ผดิ และแพร่ ระบาดอยูใ่ นปั จจุบนั ได้แก่ยาแก้ไอผสมโคเดอีนชนิดน้ า
วัยรุ่ นนิยมเสพยาน้ าแก้ไอผสมโคเดอีนด้วยการดื่มโดยไม่ตอ้ งเจือจางหรื อดื่มโดยผสมกับ
เครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ซ่ ึ งทาให้เกิ ดผลต่อร่ างกายได้แก่ ง่วงซึ มคลื่ นไส้ อาเจี ยนท้องผูกใจสั่นมี
อาการมึนงงหายใจและถ่ายปั สสาวะลาบากหากเป็ นพิษโดยเฉี ยบพลันอาจทาให้เกิดการชักเพ้อคลัง่
ชี พจรเต้นช้า หัวใจเต้นเร็ วไม่ รู้สึ กตัวกล้า มเนื้ ออ่อนแรงระบบการหมุ นเวีย นในร่ างกายล้มเหลว
ระบบการหายใจเป็ นอัมพาตเกิดภาวะหยุดการหายใจและตายได้
การใช้โคเดอีนในระยะยาวอาจทาให้เกิ ดอาการซึ มเศร้ าขาดสมาธิ ง่วงนอนและหลับได้
ท้องผูกอย่างรุ นแรงและทาให้มีปัญหาเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศด้วยและหากใช้ในปริ มาณที่สูง
จะทาให้เกิดอาการสั่นและชักได้
6. กัญชา
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กัญชาเป็ นพืชล้มลุกส่ วนที่นามาใช้เสพคือช่ อดอกตัวเมียและใบที่ติดมากับช่อดอกโดย
นามาตากหรื ออบให้แห้งแล้วนาไปบดหรื อหั่นเป็ นฝอยหยาบๆแล้วจึงนาไปมวนสู บโดยผสมกับ
บุหรี่ หรื ออาจจะสู บจากกล้องยาสู บหรื อบ้องกัญชา
กัญชาท าให้เกิ ดผลเสี ยต่ อร่ างกายและจิ ตใจผลเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นต่อร่ างกายทันที ไ ด้แก่ หัว
ใจเต้นเร็ วผิดปกติ ตาแดงก่ า เนื่ องจากเส้ นเลื อดฝอยขยายตัวหรื อแตกปากแห้งคอแห้ง และอยาก
อาหารการสู บกัญชาจะส่ งผลต่อระบบความจาทาให้เกิดภาวะความจาเสื่ อมความเฉลียวฉลาดลดลง
การรับรู้เรื่ องระยะทางและเวลาผิดปกติความสามารถในการทางานที่เกี่ ยวข้องกับการใช้สมาธิ เช่ น
การขับขี่ยานพาหนะจะมีประสิ ทธิ ภาพลดลงแรงจูงใจและการใฝ่ เรี ยนรู ้ ลดลงนอกจากนั้นการสู บ
กัญชามากๆอาจส่ งผลให้เกิดอาการประสาทหลอนและวิกลจริ ตในการสู บกัญชา
ผูส้ ู บมักจะเอาควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของกัญชาเข้าไปในปอดแล้วพยายามกักเอาควัน
ไว้ในปอดให้นานที่สุดก่อนจะผ่อนลมหายใจออกมาและเนื่องจากในควันของกัญชามีสารเคมีที่เป็ น
พิษมากกว่าควันบุหรี่ ฉะนั้นผูท้ ี่สูบกัญชาจึงมีความเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคถุงลมโป่ งพองและมะเร็ งสู ง
กว่าผูท้ ี่สูบบุหรี่ และการสู บกัญชาเป็ นประจาจะทาให้เกิดการเสพติดทางจิตใจต้องเพิ่มปริ มาณกัญชา
ที่สูบและความถี่ในการสู บขึ้นเรื่ อยๆ
สารเสพติดในชีวติ ประจาวัน
สมัยก่อนยาเสพติดทีแพร่ ระบาดมากที่ สุดในประเทศเราคือเฮโรอีน แต่ในปั จจุบนั นี้ ยา
เสพติ ดที่ กาลังแพร่ ระบาดมากที่สุดได้แก่ ยาบ้า ยาอี และสารระเหยกาลังแพร่ ระบาดเข้าสู่ กลุ่ ม
วัยรุ่ นและสถาบันการศึกษาอย่างน่าเป็ นห่วงยิง่ แต่ท้ งั นี้บุหรี่ และสุ ราหรื อเหล้า ยังคงเป็ นยาเสพติดที่
ถูกกฎหมายที่ตอ้ งสร้างความเข้าใจในพิษภัยและผลจากการเสพรวมถึงสารเสพติดในเครื่ องดื่มต่างๆ
เช่ น ชา กาแฟ น้ าอัดลม ที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน ที่ ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(ดัดแปลงจาก รัตนา บรรณธรรม:มปป)
1. บุหรี่และโรคทีเ่ กิดจากบุหรี่
การสู บบุหรี่ เป็ นปั ญหาเกี่ยวกับสุ ขภาพอนามัยที่อาจบัน่ ทอนและลดอายุของผูส้ ู บบุหรี่
โดยเฉลี่ยแล้ว 5-10 ปี
1.1 สารอันตรายในบุหรี่ ควันบุหรี่ จะประกอบไปด้วยสารเคมีที่มีอนั ตรายต่อสุ ขภาพ
กายของคนเราประมาณ 4000 ชนิด ซึ่ งแบ่งเป็ นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 3 กลุ่ม คือ
1.1.1 กลุ่มแรกได้แก่ ทาร์ หรื อ น้ ามันดิน หรื อที่เห็นเป็ นคราบบุหรี่ เป็ นที่รวมของ
สารเคมีที่น่ากลัวที่สุดในกลุ่มของไฮโดรคาร์ บอนจะรวมตัวเป็ นเป็ นสารที่มีความเหนี ยวติดอยู่กบั
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เนื้ อปอด มี คุณสมบัติเป็ นสารก่ อมะเร็ งโดยตัวของมันเอง และยังมี สารที่ เร่ งการเจริ ญเติ บโตของ
มะเร็ ง หากผูส้ ู บบุหรี่ น้ นั มีมะเร็ งอยูใ่ นร่ างกายแล้วยิง่ จะทาให้เซลล์มะเร็ งเจริ ญเติบโตรวดเร็ ว ลุกลาม
1.1.2 กลุ่มที่สอง ได้แก่ นิ โคติน ซึ่ งจัดเป็ นสารที่มีการกระตุน้ สมองและประสาท
ส่ วนกลางได้ในระยะแรก แต่ระยะต่อมาจะมีฤทธิ์ กดระบบประสาท นอกจากนี้ ยงั ทาให้เส้นเลือดหด
ตัว มีผลทาให้ความดันโลหิ ตสู งขึ้น กระตุน้ หัวใจให้เต้นเร็ วขึ้นด้วย นิ โคตินนี่ เองที่มีส่วนทาให้คนที่
สู บบุหรี่ อยากสู บอยูเ่ รื่ อย ๆ
1.1.3 กลุ่ มที่ สาม ได้แก่ ก๊าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ ซึ่ งมี ความเข้มข้นสู งในควัน
บุหรี่ จะไปขัดขวางการรับออกซิ เจนของเม็ดเลือดแดง ทาให้ไขมันพอกพูนตามผนังเส้นเลือดมาก
ขึ้น ทาให้เส้นเลือดตีบ สายตาเสื่ อม ลดประสิ ทธิ ภาพในการตัดสิ นใจและลดการตอบสนองต่อเสี ยง
ซึ่ งเป็ นอันตรายต่อคนขับรถ นักบิน และ ลดสมรรถภาพของนักกีฬาด้วย
1.2 โรคต่าง ๆ ที่เกิดจากการสู บบุหรี่
1.2.1 โรคมะเร็ งปอดเกิ ดจากสารมี พิษในบุ หรี่ คื อ “ทาร์ ” อัตราการตายด้วย
โรคมะเร็ งปอดในผูส้ ู บบุหรี่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับผูไ้ ม่สูบบุหรี่ มีอตั ราส่ วนสู งกว่าถึง 10 : 1 หากแพทย์
ตรวจพบเชื้ อในระยะแรก และได้รับการผ่าตัดเอาก้อนมะเร็ งออกได้หมดจะยังมีโอกาสหายขาดได้
แต่ผปู ้ ่ วยส่ วนใหญ่เมื่อมาพบแพทย์ และวินิจฉัยได้ ระยะทาการรักษาหรื อผ่าตัดให้หายขาดได้
1.2.2 โรคหัวใจ และหลอดเลื อดเกิ ดจากสารนิ โคตินในบุหรี่ ซึ่ งเป็ นสารที่มีพิษ
และอันตรายทาให้หวั ใจ หลอดเลือด กระเพาะอาหาร ลาไส้ และระบบประสาททางานผิดปกติ ทา
ให้ความดันเลือดเพิ่มขึ้น หัวใจเต้นเร็ วขึ้น เกิดการระคายเคืองต่อกล้ามเนื้ อหัวใจ และเกิดภาวะหลอด
เลือดทัว่ ไปหดตัว อัตราการเป็ นโรคหัวใจขาดเลือดในชายที่สูบบุหรี่ จะมีมากกว่าในชายที่ไม่สูงบุหรี่
ประมาณร้อยละ 60-70 และในหญิงที่สูบบุหรี่ ซ่ ึ งรับประทานยาคุมกาเนิ ดด้วยจะมีโอกาสเป็ นโรคนี้
มากว่าหญิงที่ไม่สูบบุหรี่ และไม่รับประทานยาคุมกาเนิ ดถึง 10 เท่า นอกจากนี้ การสู บบุหรี่ ยงั ทาให้
เกิ ดหลอดเลื อดในสมองอุดตันเป็ นอัมพาต หลอดเลื อดตามแขนขาอุดตันเป็ นแผลตามผิวหนังจาก
การขาดเลือด และมีการสะสมของไขมันตามผนังของหลอดเลือดขนาดกลาง และใหญ่
1.2.3 โรคหลอดลมอัก เสบเรื้ อรั ง และถุ งลมโป่ งพองเป็ นโรคที่ พ บบ่อยมากใน
ผูช้ ายมากว่าผูห้ ญิง และสาเหตุสาคัญที่สุดของการเกิ ดโรคนี้ ก็คือ การสู บบุหรี่ ผูป้ ่ วยจะมีอาการไอ
เรื้ อรัง มีเสมหะ เหนื่ อยง่าย เมื่อเป็ นแล้วไม่มีทางที่แพทย์จะรักษาให้หายขาดได้ เมื่อเป็ นมากขึ้นจะ
ทาอะไรไม่ไหว แม้จะอาบน้ าหรื อหวีผมก็เหนื่อยต้องดมออกซิ เจนรอความตายอย่างทรมานในระยะ
สุ ดท้าย ถ้าเลิกสู บบุหรี่ ได้อาจทาให้อาการดีข้ ึนแต่ไม่หายขาด
1.2.4 โรคแผลในกระเพาะอาหารในปั จจุบนั พบว่ามีผทู ้ ี่เป็ นโรคแผลในกระเพาะ
อาหารมากขึ้นเป็ น 2 เท่า ในพวกที่สูบบุหรี่ เพราะการสู บบุหรี่ ทาให้มีภาวะไม่สมดุลในการหลัง่ ของ
กรดในกระเพาะ
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1.2.5 ผลร้ายต่อเด็กในครรภ์ และทารกมารดาที่สูบบุหรี่ ระหว่างตั้งครรภ์มีผลต่อ
เด็กทารกคือ
1) ทารกเล็กกว่าปกติ และน้ าหนักตัวเด็กเมื่อแรกเกิดต่ากว่าเด็กที่มารดาไม่สูบ
บุหรี่
2) ระยะเวลาการตั้งครรภ์ส้ ั นลง มี ผ ลทาให้เด็กคลอดก่ อนกาหนด และมี
โอกาสเสี ยชีวติ ได้มาก
3) อัตราการแท้งสู งขึ้น และค่อนข้างจะเรี ยนรู ้ชา้ กว่าปกติ
4) โอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ และคลอดบุตรเพิ่มขึ้น
5) มีความพิการแต่กาเนิด
6) การหลั่ง น้ า นมจะลดคุ ณภาพของน้ า นม โดยมี ส ารเคมี ซ่ ึ ง ไม่ จาเป็ นที่
ต้องการไปสู่ เด็ก
การที่คนเราหายใจเอาควันบุหรี่ หรื อสู ดควันบุหรี่ ในสิ่ งแวดล้อมที่มีการสู บบุหรี่ ไม่
ว่าจะเป็ นที่บา้ น ที่ทางาน ร้านอาหาร หรื อที่ใดก็ตาม เราเรี ยกว่าผูส้ ู บบุหรี่ มือสอง การหายใจเอาควัน
บุหรี่ ที่ผอู ้ ื่นสู บเข้าสู่ ปอด ควันบุหรี่ ที่ล่องลอยอยูน่ ้ นั จะประกอบด้วยควันบุหรี่ ที่ผสู ้ ู บบุหรี่ พ่นออกมา
และควันที่ลอยจากปลายมวนบุหรี่ ที่อยูร่ ะหว่างการสู บ โดยควันบุหรี่ ที่พ่นจากปากผูส้ ู บจะมีสารพิษ
น้อยลง เนื่ องจากปอดของผูส้ ู บได้ดูดซับสารพิษบางส่ วนไว้แล้ว ขณะที่ควันที่ลอยจากปลายมวน
บุหรี่ ขณะที่ไม่ได้สูบ มีความเข้มข้นของสารพิษสู งกว่าและมีขนาดเล็กกว่าควันที่ถูกพ่นออกจากปาก
ผูส้ ู บ จึงสามารถผ่านลงไปในปอดได้ลึกกว่า
จากการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ เลื อด และน้ าลาย สามารถพิสูจน์ได้ว่า การหายใจเอา
ควันบุหรี่ ในอากาศรอบตัวโดยไม่ได้สูบบุหรี่ ทาให้รับสารพิษจากควันบุหรี่ เข้าสู ้ร่างกายได้
1.3 การเลิกบุหรี่ ควรปฏิบตั ิดงั นี้ตดั สิ นใจให้แน่วแน่คือ “ควรงดทันที มิใช่ลด”
1.3.1 พยายามทาจิตใจให้แจ่มใสไม่เครี ยด
1.3.2 พยายามนึกถึงผลเสี ยหรื อโทษของบุหรี่ 1.3.3 ยึดมัน่ สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่นบั ถือ
เพื่อเป็ นสิ่ งช่วยเสริ มกาลังใจ
1.4 ข้อแนะนาในระหว่างการเลิกสู บบุหรี่
1.4.1 ดื่มน้ าเปล่าวันละ8-10 แก้ว ควรดื่มน้ ามาก ๆ จะช่วยกาจัดนิโคตินออกจาก
ร่ างกาย
1.4.2 งดน้ าชา กาแฟ และเครื่ องดื่มที่มี “คาเฟอีน” ตลอดจนเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ทุกชนิด
1.4.3 ถ้ารู ้สึกง่วงควรอาบน้ า หรื อใช้ผา้ ชุบน้ าเย็นเช็ดหน้า จะทาให้รู้สึกสดชื่ น
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1.4.4 อย่ารับประทานอาหารให้อิ่มจนเกินไปในระยะแรกของการเลิกสู บบุหรี่
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด
1.4.5 รับประทานผัก และผลไม้ให้มากขึ้น แทนอาหารที่รับประทานอยูเ่ ป็ น
ประจา
1.4.6 ออกกาลังกายให้เพียงพอ
2. แอลกอฮอล์และโรคทีเ่ กิดจากการดื่มแอลกอฮอล์
ปั ญหาของวัยรุ่ นในการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม ไม่วา่ จะเป็ นเหล้า เบียร์ ไวน์ มี
มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ ในทุ ก ประเทศ เพราะวัย รุ่ นเป็ นวัย ที่ ช อบทดสอบสิ่ ง ต่ า งๆ โดยเฉพาะวัย รุ่ นใน
ครอบครัวที่มีปัญหา และในปั จจุ บนั มีแนวโน้มที่จะเกิ ดปั ญหาขึ้ น ในวัยที่อายุน้อยลงเรื่ อยๆ จาก
สถิติของประเทศสหรัฐอเมริ กา อายุเฉลี่ยที่เด็กวัยรุ่ นเริ่ มดื่มเหล้า เบียร์ หรื อไวน์คืออายุ 12 ปี และใน
แต่ละปี จะมีวยั รุ่ นจานวน 4 ล้าน 6 แสนคน อายุระหว่าง 14-17 ปี มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม เช่น
การเรี ยนตกต่าลง มีปัญหากับผูป้ กครอง และมีความประพฤติส่อไปในทางการเกิดอาชญากรรม จน
บางคนถึงขนาดถูกจับกุมดาเนินคดี
ผูท้ ี่ยงิ่ เริ่ มดื่มตั้งแต่อายุนอ้ ยๆ เท่าใด ผูน้ ้ นั มีโอกาสมีปัญหามากเท่านั้น และมีแนวโน้มที่จะ
ติดยาเสพติดร่ วมด้วยเสมอ โดยเฉพาะเด็กในวัยนี้ จะอยู่ร่วมกันเป็ นกลุ่ มเป็ นการยากที่ จะหยุดได้
ถ้าหากยังอยูใ่ นแวดวงสิ่ งแวดล้อมเดิม นอกจากนี้ ตามสถิติของการเกิดอุบตั ิเหตุทางรถยนต์ที่เกิดใน
หมู่วยั รุ่ นพบว่า มากกว่า 50 เปอร์ เซ็นต์ วัยรุ่ นเหล่านั้นมีประวัติการดื่มสุ ราก่อนเกิดอุบตั ิเหตุ รวมทั้ง
วัยรุ่ นที่ประสบอุบตั ิเหตุตกจากที่สูง จมน้ าตาย ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการดื่มเหล้าดื่ มเบียร์ ท้ งั สิ้ น
พ่อแม่ หรื อผูป้ กครอง ต้องเป็ นตัวอย่างที่ ดีข องหมู่ วยั รุ่ น ไม่ ค วรปล่ อยให้วยั รุ่ นทดลองดื่ ม เหล้า
ดื่มเบียร์ ตามใจ อย่าวัยรุ่ นคงจะเบื่อและเลิกไปเอง พ่อแม่และผูป้ กครองควรให้ความรู ้ความเข้าใจกับ
บุตรหลานของตนเอง เกี่ ยวกับข้อเท็จจริ งของเหล้า เบียร์ และไวน์ ว่ามี ผลอย่างไรต่อร่ างกายและ
จิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื่ มสุ รากับการขับขี่ รถยนต์ที่มีสถิ ติอุบตั ิ เหตุ ค่อนข้างสู ง รวมทั้งการ
หันเหไปเสพยาเสพติดอีกด้วย
2.1 ปริ ม าณแอลกอฮอล์ใ นเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ที่ ใ ช้ส าหรั บ ดื่ ม จะเป็ นชนิ ด
เอทิลแอลกอฮอล์ หรื อเรี ยกว่า เอทธานอล โดยมี ปริ มาณแอลกอฮอล์ไม่เกิ น 50 เปอร์ เซนต์ โดย
ปริ มาตร การดื่ มเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์ผสม ท่านควรจะทราบปริ มาณแอลกอฮอล์ที่ผสมอยู่ใน
เครื่ องดื่มแต่ละประเภท ดังนี้
2.1.1 ประเภท วิสกี้ วอทก้า บรั่ นดี และเหล้าทั้งหลาย จะมี ปริ มาณแอลกอฮอล์
ประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
2.1.2 ประเภทไวน์ โดยทัว่ ไปจะมีปริ มาณแอลกอฮอล์ ประมาณ 12-15 เปอร์ เซ็นต์
โดยปริ มาตร และไม่ข้ ึนกับรสชาดของไวน์
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2.1.3 ประเภทไวน์คูลเล่อร์ แม้วา่ จะมีรสชาดค่อนไปทางน้ าอัดลม ไวน์คูลเล่อร์ จะ
มีปริ มาณแอลกอฮอล์ประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
2.1.4 ประเภทเบียร์ ไล้ทเ์ บียร์ ในต่างประเทศ จะมีปริ มาณ แอลกอฮอล์ประมาณ 3.5
เปอร์ เซ็ นต์ ต่ ากว่าเบี ยร์ ทวั่ ๆไปที่ มีแอลกอฮอล์ 5 เปอร์ เซ็นต์ สาหรับเบียร์ ในประเทศไทย จะมี
ประมาณแอลกอฮอล์อยูท่ ี่ 10-12 เปอร์เซ็นต์ โดยปริ มาตร
2.2 ปริ มาณของการดื่มและผลกระทบที่เกิดกับแต่ละบุคคล การดื่มและผลที่เกิดในแต่
ละคนขึ้ นกับ อัต ราการดู ดซึ ม แอลกอฮอล์เ ข้า สู่ ก ระแสเลื อดในคนแต่ ล ะคนอาจแตกต่ า งกันไป
ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
2.2.1 รู ปร่ างของผูท้ ี่ดื่ม ผูท้ ี่รูปร่ างสู งใหญ่ยอ่ มมีปริ มาณของเลื อดมากกว่าคนตัว
เล็ก ปริ มาณของแอลกอฮอล์ในเลือดอาจขึ้นช้าๆ เช่นเดียวกับการขับถ่ายอาจต้องใช้เวลามากกว่าคน
ตัวเล็ก
2.2.2 การรับประทานอาหารระหว่างการดื่ม ผูท้ ี่มีอาหารอยูใ่ นกระเพาะหรื อลาไส้
จะมีผลทาให้การดูดซึ มของแอลกอฮอล์เข้าสู่ กระแสเลือดช้าลงกว่าผูท้ ี่ทอ้ งว่าง
2.2.3 ความเร็ วของการดื่ม รวมทั้งชนิ ดของเครื่ องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์น้ นั ๆ ด้วย
ถ้าท่านดื่มด้วยความรวดเร็ ว หรื อดื่ มสุ ราอย่างเดียว เข้าไป ปริ มาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดก็จะ
ขึ้นสู งอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ ขณะที่กระเพาะอาหารว่าง
2.2.4 ปริ มาณของแอลกอฮอล์อาจต้องการเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ในรายที่ดื่มเป็ นประจา
เพราะร่ างกายคุ น้ เคย บางท่านอาจมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสู งมาก ถ้าเป็ นในคนทัว่ ๆไป อาจจะ
เมาเหล้า อย่า งหนัก ไปแล้ว แต่ ผูท้ ี่ ดื่ม เป็ นประจาอาจจะยัง พูดรู ้ เรื่ องดี แต่ ผ ลเสี ย ก็ คื อระดับ ของ
แอลกอฮอล์ที่มาก จะมีผลร้ายต่อตับ สมอง และอวัยวะอื่นๆ มากกว่าปกติ
2.2.5 ในสุ ภาพสตรี มีความแตกต่างของระบบน้ าย่อยในกระเพาะอาหารของผูห้ ญิง
และผูช้ าย และเนื่ อ งจากผูห้ ญิ ง มี เซลล์ ไ ขมัน มากกว่า ผูช้ าย และเซลล์ ไ ขมัน ไม่ ส ามารถดู ดซึ ม
แอลกอฮอล์ได้ ทาให้การดื่มเหล้าขนาดเท่ากัน ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผูห้ ญิงจะสู งกว่า
ข้อควรระวัง : แม้วา่ การดื่มในปริ มาณน้อยจะมีอนั ตรายไม่มากต่อสุ ขภาพของท่านก็ตาม
แต่ส่วนใหญ่ผทู ้ ี่ดื่มในปริ มาณน้อยตั้งแต่เริ่ มแรกและดื่ มเป็ นประจา จะค่อย ๆ เพิ่มปริ มาณดื่ มมาก
ขึ้นเรื่ อยๆ จนทาให้มีปัญหาต่อสุ ขภาพได้ในที่สุด
2.3 โรคและอันตรายที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์
2.3.1 สุ รากับอุบตั ิเหตุหากต้องไปร่ วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ที่มีการดื่มสุ รา เบียร์ หรื อ
ไวน์ในงานนั้น ๆ วิธีที่ปลอดภัยที่ สุด ถ้าเป็ นผูท้ ี่ดื่มด้วยก็คือ การอาศัยกลับบ้านกับเพื่อนที่ไม่ดื่ม
หรื ออาจจะกลับโดยรถแท็กซี่ ก็ได้ เพราะจากสถิติของอุบตั ิเหตุทางรถยนต์หรื อจักรยานยนต์ พบว่า
มากกว่า 80 เปอร์ เซ็นต์มีความเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยูด่ ว้ ยเสมอ ๆ ทา
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ให้เกิดโศกนาฏกรรมบ่อย ๆ การเสี ยชี วิตก่อนวัยอันสมควร และบางคนอาจพิการตลอดชี วิตตั้งแต่
อายุได้ไม่มาก
2.3.2 โรคพิษสุ ราเรื้ อรั งปั จจุ บนั โรคพิษสุ ราเรื้ อรังเป็ นปั ญหาของสังคมมากขึ้ น
เรื่ อยๆ ซึ่ งอาจจะเป็ นเพราะสัง คมมีการเปลี่ยนแปลงไป การใช้ชีวิตที่ตอ้ งอาศัยการดื่มเหล้า เบียร์
หรื อไวน์เพื่อการสังคม เพื่อสนุ กสนานรื่ นเริ ง เพื่อการเฉลิ มฉลองในทุกโอกาส จนอาจกล่าวได้ว่า
วัฒนธรรมการใช้ชีวติ ของมนุษย์นี่เอง ที่ทาให้เกิดปั ญหาโรคพิษสุ ราเรื้ อรัง
สาหรับอาการเริ่ มแรกของผูท้ ี่มีปัญหาโรคพิษสุ ราเรื้ อรัง ได้แก่ การดื่ มที่มาก
ขึ้นเรื่ อย ๆ ถี่ข้ ึนเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ เป็ นการดื่มทุกวัน โดยส่ วนใหญ่จะอ้างถึงเพื่อการสังคม เพื่อเป็ น
การคลายความเครี ยดของการทางาน และเรื่ องส่ วนตัวต่าง ๆ ข้อสังเกตของผูท้ ี่ติดสุ รา เมื่อตื่นนอน
มักจะจาเหตุการณ์ในคืนก่อนไม่ค่อยได้ ต่อมาอาจจะต้องนาสุ ราแอบไว้ตามที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นที่
ทางาน ในบ้าน คนเหล่านี้ มกั จะอายที่คนรู ้ ว่าตนเองติดสุ รา บางครั้งอาจโมโหฉุ นเฉี ยวง่าย ถ้ามีคน
กล่าวถึ งการติ ดสุ ราของตนเอง และมักชอบปฏิ เสธเสมอ ๆ ว่าตนเองไม่ได้ติดสุ รา คนเหล่านี้ มกั มี
ความกลัวและหวาดระแวงอย่างไม่มีเหตุผล ความจาและสมรรถภาพในการทางานจะลดลงเรื่ อย ๆ
หน้าตาอาจจะแดงหรื อหมองคล้ า มีจ้ าเขียวช้ าตามร่ างกาย เสี ยงแหบแห้ง มือสั่น และมักมีอาการของ
กระเพาะอาหารอักเสบเรื้ อรัง
โรคพิษสุ ราเรื้ อรั งพบได้มากในผูช้ าย จากสถิ ติของสหรั ฐอเมริ กาพบในผูช้ าย
ประมาณ 9 % พบในผูห้ ญิงประมาณ 4 % อายุส่วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 35-55 ปี ส่ วนใหญ่ไม่เชื่ อว่าเป็ น
ปั ญหาของกรรมพันธุ์ แต่ครอบครัวไดที่พ่อแม่มีปัญหาโรคพิษสุ ราเรื้ อรัง ลูกหลานมีแนวโน้มที่จะ
เกิดสู งกว่าครองครัวอื่น ซึ่ งเชื่อว่าเกิดจากสภาวะแวดล้อมมากกว่า
ปั ญหาแทรกซ้อนของโรคพิษสุ ราเรื้ อรั งเกิ ดขึ้นได้กบั อวัยวะอื่ น ๆ ในร่ างกาย
เกือบทุกระบบ เช่น ทาให้เกิดโรคตับแข็งประมาณ 20 % ทาให้เกิดตับอักเสบได้ง่าย ทาให้เกิดโรค
เกี่ ยวกับกระเพาะอาหาร โรคหัวใจ และโรคทางสมองได้ง่าย เนื่ องจากคนเหล่ า นี้ ส่วนใหญ่จะมี
ปัญหาเรื่ องขาดสารอาหารด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ วิตามิน บี
2.3.3 โรคตับแข็งตับแข็ง เป็ นโรคเรื้ อรั ง ที่ เกิ ดขึ้ นกับเซลล์ของตับ ท าให้การท า
หน้าที่ของตับลดน้อยลงเรื่ อย ๆ เพราะจานวนเซลล์ของตับจะน้อยลง และถูกแทนที่ดว้ ยเนื้ อเยื่อที่มี
ลักษณะเหมื อนแผลเป็ น ซึ่ งไม่ สามารถทาหน้าที่ เหมื อนเซลล์ตบั ปกติไ ด้ นับเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ระบบทางเดินอาหารร่ วมกับถุงน้ าดีและตับอ่อน มีหน้าที่สาคัญ ๆ ต่อร่ างกายหลายประการ เช่น การ
ปรับระดับส่ วนประกอบที่สาคัญของเลือด มีส่วนในการผลิตน้ าดี เพื่อการย่อยอาหารประเภทไขมัน
การทาลายสารพิษบางอย่างที่เข้าสู่ ร่างกายโดยเฉพาะแอลกอฮอล์
สาเหตุ ส่ วนใหญ่ ที่ ท าให้เกิ ดโรคตับ แข็ง ได้แก่ โรคพิ ษ สุ ราเรื้ อรั ง โรคตับ
อักเสบ โรคขาดอาหาร พยาธิ ในตับ สารเคมีหรื อยาบางอย่าง และภาวะหัวใจล้มเหลวจากการคัง่ ของ
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เลือด สาหรับอาการเริ่ มแรกอาจมีเล็กน้อย ถ้าร่ างกายสามารถปรับสภาพการทางานได้ ต่อมาจะทา
ให้เกิ ดเบื่ ออาหาร น้ า หนัก ลดลง คลื่ นไส้ อาเจี ย น มี ค วามรู ้ สึ ก หดหู่ ไม่ ก ระตื อรื อร้ น อ่ อนเพลี ย
อาหารไม่ยอ่ ย มีอาการท้องอืดแน่น และตามร่ างกายทัว่ ไปจะมีเลือดออกง่าย ทาให้มีรอยเขียวช้ าเป็ น
จ้ าๆ ผิวหนังบริ เวณใบหน้า หน้าอกและแขน จะเห็นเส้นเลือดเล็กๆ เป็ นคล้ายใยแมงมุม เมื่อมีอาการ
มากขึ้นจะพบว่ามีตาเหลือง ตัวเหลือง ผูช้ ายจะมีการเสื่ อมสมรรถภาพทางเพศ ผูห้ ญิงอาจพบว่าไม่มี
ประจาเดือนมา อาจมีบวมบริ เวณขาและท้อง ความจาเสื่ อม มือสั่น ความจาอาจสับสน ซึ มลง หาก
ตับเสี ยหน้าที่มาก ๆ อาจทาให้เกิดตับวาย มีอาการหมดสติและมีโอกาสเสี่ ยงต่อการเสี ยชี วิตจากการ
เสี ยเลือด เพราะเส้นเลือดดาของหลอดอาหารที่ขยายใหญ่ข้ ึน และแตกได้ง่าย
3. คาเฟอีนและโรคทีเ่ กิดจากคาเฟอีน
คาเฟอี นเป็ นสารที่ เราคุ ้นเคยว่า อยู่ใ นกาแฟแต่ แท้จริ ง แล้วคาเฟอี นเป็ นสารที่ พ บได้ใ น
อาหารและเครื่ องดื่มหลายชนิดเช่นชาน้ าอัดลมรสโคลาเครื่ องดื่มชูกาลังชอกโกแลตที่ผลิตจากโกโก้
ซึ่ งในเครื่ องดื่มแต่ละชนิ ดจะมีปริ มาณคาเฟอีนแตกต่างกันจึงขอยกตัวอย่างปริ มาณคาเฟอีนที่มีใน
เครื่ องดื่มที่จาหน่ายทัว่ ไปในท้องตลาดปั จจุบนั ดังนี้

ตารางที่ 8.1 ปริ มาณคาเฟอีนในเครื่ องดื่มแต่ละชนิด
เครื่องดื่ม
( ปริมาณ 250 มิลลิลติ รหรือ 1 ถ้ วย )
เอสเพรสโซ
กาแฟพร่ องคาเฟอีน
ชาดา
ชาเขียว

ปริมาณคาเฟอีน ( มิลลิกรัม )
250 - 417
3-5
40 - 70
25 - 40

3.1 การออกฤทธิ์ ของคาเฟอีน ดื่มเครื่ องดื่มชากาแฟแล้วรู ้สึกกระปรี้ กระเปร่ านี่ เป็ น
เพราะสารคาเฟอีนที่มีอยูใ่ นเครื่ องดื่มเหล่านี้ มีฤทธิ์ กระตุน้ การทางานของระบบประสาทส่ วนกลาง
คาเฟอีนเป็ นสารที่มีโครงสร้างคล้ายกับสารสื่ อประสาทในสมองที่ชื่ออะดีโนซี น (Adenosine) เมื่อ
ดื่ ม เครื่ องดื่ ม ที่ มี ค าเฟอี นร่ า งกายจะดู ดซึ ม คาเฟอี นจากทางเดิ นอาหารเข้า สู่ ก ระแสเลื อดภายใน
45 นาทีและคาเฟอีนจะสามารถผ่านเยือ่ หุ ม้ สมอง (Blood Brain Barrier) ได้อย่างรวดเร็ ว
จากการที่คาเฟอีนมีโครงสร้ างคล้ายกับอะดี โนซี นดังนั้นคาเฟอีนจะสามารถจับ
กับตัวรับ อะดีโนซี น (Adenosine Receptor) ทาให้อะดีโนซี นไม่สามารถจับกับตัวรับได้คาเฟอีนที่
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ยับยั้งการทางานของอะดี โนซี นมีผลทาให้ปริ มาณสารสื่ อประสาทโดปามีน (Dopamine) มีการ
ทางานเพิ่มขึ้นทาให้สมองตื่นตัวและมีสารซี โรโทนิ น (Serotonin) เพิ่มขึ้นทาให้รู้สึกพึงพอใจและมี
ความสุ ขดังนั้นการที่ผบู ้ ริ โภคนิยมดื่มเครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีนเนื่ องจากคาเฟอีนจะเสริ มทาให้เกิดความ
สบายใจซึ่ งเป็ นกลไกที่เกิดขึ้นในสมองของผูด้ ื่มนัน่ เอง
ผูท้ ี่ประสบปั ญหานอนไม่หลับมักได้รับคาแนะนาให้หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่ องดื่มที่มี
คาเฟอีนเนื่ องจากคาเฟอีนจะมีผลให้ผทู ้ ี่ดื่มคาเฟอีนเป็ นครั้งคราวนอนไม่หลับซึ่ งแตกต่างกับผูท้ ี่ดื่ม
คาเฟอีนเป็ นประจาจนอาจเกิ ดภาวะดื้ อต่อคาเฟอีนจะพบว่าคาเฟอีนไม่มีผลต่อการนอนอย่างไรก็
ตามการดื่มเครื่ องดื่มที่มีปริ มาณคาเฟอีนขนาดสู งจะมีผลรบกวนการนอนดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการ
ดื่มเครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย 4-6 ชัว่ โมงก่อนเข้านอน
นอกจากนี้ คาเฟอี น ยัง มี ผ ลต่ อ ร่ า งกายคื อ ท าให้เ กิ ด อาการหงุ ด หงิ ด วิต กกัง วล
คาเฟอีนในขนาดสู งมักทาให้เกิดอาการต่างๆได้แก่ปัสสาวะบ่อยปวดศีรษะใจสั่นปวดท้องท้องเสี ย
อาการที่ พ บได้น้อยได้แก่ ก ารมองเห็ นจุ ดของตาหู แว่วรู ้ สึ ก ว่า หายใจไม่ออกนิ้ วมื อและนิ้ วเท้า มี
อาการชาเหงื่อออกมากกว่าปกตินอกจากนี้คาเฟอีนยังเร่ งให้เกิดอาการแพนิค (Panic)
3.2 ภาวะติดคาเฟอีน (Caffeine Dependence) คนที่ดื่มเครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็ น
ประจาและสงสัยว่าตนเองติ ดคาเฟอี นหรื อไม่สามารถดู ได้จากเกณฑ์ DSM-IV-TR ซึ่ งผูท้ ี่ติด
คาเฟอีนจะมีอาการตามเกณฑ์อย่างน้อย 3 ใน 4 อย่างของอาการเหล่านี้คือ
3.2.1 ภาวะดื้อคาเฟอีน (caffeine tolerance)
3.2.2 ภาวะถอนคาเฟอีน (caffeine withdrawal)
3.2.3 มีความต้องการดื่มคาเฟอีนตลอดหรื อไม่สามารถลดปริ มาณการดื่มได้
3.2.4 มีการใช้คาเฟอีนอยูถ่ ึงแม้วา่ จะมีผลข้างเคียงต่อร่ างกายหรื อจิตใจ
3.2.5 ภาวะดื้อคาเฟอีน
สังเกตจากปริ มาณการดื่มเครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีนจะพบว่ามีการเพิ่มปริ มาณการดื่มที่
มากขึ้ นทั้งนี้ เนื่ องจากสมองของผูท้ ี่ได้รับคาเฟอีนจะมีการตอบสนองต่อคาเฟอี นโดยเพิ่มจานวน
ตัวรับอะดีโนซี นทาให้ฤทธิ์ ของคาเฟอีนลดลงทาให้ตอ้ งเพิ่มปริ มาณการดื่มมากขึ้นเพื่อให้ได้ฤทธิ์ ใน
การกระตุน้ ระบบประสาทหรื อเกิดความสบายใจดังเดิมซึ่ งเป็ นภาวะดื้อคาเฟอีน
3.3 ภาวะถอนคาเฟอีน เกิดจากการที่ดื่มเครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็ นประจาและเมื่อหยุด
ดื่ ม คาเฟอี นทันที จะเกิ ด อาการปวดศี รษะง่ วงนอนอ่ อนเพลี ย หาวมากกว่า ปกติ ค ลื่ นไส้ อ าเจี ย น
ต้องการดื่มมากกว่าปกติซ่ ึ งอาการเหล่านี้ เป็ นผลจากร่ างกายตอบสนองต่ออะดรี โนซี นที่มากเกินไป
และปริ มาณสารโดปามีนและสารซี โรโทนิ นที่ลดลงทันทีทาให้ไม่มีสมาธิ อาการเหล่านี้ เป็ นภาวะ
ถอนคาเฟอีน
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ผูท้ ี่ดื่มเครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็ นประจาเมื่อหยุดการได้รับคาเฟอีนภายใน 12-24
ชัว่ โมงจะเกิ ดอาการถอนคาเฟอีนซึ่ งอาการถอนคาเฟอีนจะรุ นแรงสู งสุ ดใน 20-51 ชัว่ โมงและมี
ระยะเวลาเกิดอาการถอนคาเฟอีนประมาณ 2-9 วันความรุ นแรงของอาการถอนคาเฟอีนนั้นจะขึ้นกับ
ปริ มาณคาเฟอีนที่ได้รับในแต่ละวันโดยปริ มาณคาเฟอีนที่ต่าที่สุดที่ทาให้เกิดอาการถอนคาเฟอีนคือ
ได้รับคาเฟอีน 100 มิลลิ กรัมเป็ นประจาในแต่ละวันเมื่อผูท้ ี่มีอาการถอนคาเฟอีนได้รับคาเฟอีน
อาการจะบรรเทาลงภายใน 30-60 นาทีซ่ ึงเป็ นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาอาการถอนคาเฟอีนในปัจจุบนั
3.4 ภาวะพิษจากคาเฟอีน (Caffeine Toxicity) ภาวะพิษที่เกิดขึ้นเกิดจากการได้รับ
คาเฟอีนปริ มาณค่อนข้างมากคือมากกว่า 400 มิลลิกรัมซึ่ งจะมีผลกระตุน้ ระบบประสาทส่ วนกลาง
มากเกิ นไปทาให้เกิ ดอาการกระสับกระส่ ายนอนไม่หลับพูดสับสนหน้าแดงปั สสาวะมากผิดปกติ
ปวดท้องหัวใจเต้นแรงและอาจเสี ยชีวิตหากได้รับคาเฟอีนขนาด 150-200 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัว 1
กิโลกรัมซึ่ งให้การรักษาตามอาการถ้ามีอาการมากอาจพิจารณาให้การล้างท้องหรื อฟอกเลือด
3.5 การรักษาผูท้ ี่ติดคาเฟอีน การรักษาผูท้ ี่ติดคาเฟอีนทาได้โดยค่อยๆลดปริ มาณ
คาเฟอีนที่ดื่มลงและหยุดดื่มในที่สุดไม่ควรหยุดให้คาเฟอีนทันทีเนื่ องจากจะทาให้เกิดอาการรุ นแรง
ในผูท้ ี่เริ่ มลดปริ มาณคาเฟอีนอาจมีการแทนที่คาเฟอีนด้วยเครื่ องดื่มที่พร่ องคาเฟอีน
ผูท้ ี่ควรหลี กเลี่ ยงการได้รับคาเฟอีนคือผูป้ ่ วยโรคหลอดเลื อดหัวใจโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผูป้ ่ วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะผูท้ ี่ มีประวัติหัวใจขาดเลื อดมาก่อนหรื อมี อาการหัวใจขาด
เลือดกาเริ บผูท้ ี่มีแผลในกระเพาะอาหารผูท้ ี่มีอารมณ์ซึมเศร้าแบบสองขั้ว (Bipolar Disorder) และ
ผูป้ ่ วยโรคจิ ตเภทรวมทั้งผูท้ ี่ อยู่ในช่ วงการใช้ยาควรปรึ กษาแพทย์และเภสัชกรในการทานอาหาร
หรื อดื่มเครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีน
สาเหตุของการติดสารเสพติด
ปั จจัยที่ทาให้เกิดการติดสารเสพติดมี3 ประการคือ
1. ตัวสารและฤทธิ์ของสาร สารที่ ก่อให้เกิ ดการเสพติ ดเป็ นสารที่ ออกฤทธิ์ ต่อระบบ
ประสาทเช่นเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) เฮโรอีนเป็ นต้นเมื่อผูเ้ สพเริ่ มทดลองใช้และได้รับฤทธิ์ ของยา
เสพติดแล้วพึงพอใจก็จะเสพซ้ าจนเกิดการติดยาได้
2. ตัวผู้เสพ การที่ผเู ้ สพหันไปเสพยาเสพติดนั้นอาจมีสาเหตุมาจาก
2.1 สภาพร่ างกายเช่นผูท้ ี่มีอาการป่ วยซึ่ งต้องใช้ยาเสพติดในการบาบัดรักษาจนนาไปสู่
การติดยาเสพติดนั้นเป็ นต้น
2.2 สภาพจิตใจผูท้ ี่มีอารมณ์ววู่ ามเปลี่ยนแปลงเร็ วขาดความมัน่ ใจมักจะหันเข้าหาสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่งเป็ นสิ่ งยึดเหนี่ยวส่ วนผูท้ ี่มีสุขภาพจิตแปรปรวนมีความวิตกกังวลตลอดเวลาก็จะถูกชักจูงให้
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เสพยาเสพติดได้ง่ายและผูท้ ี่ขาดความอบอุ่นหรื อมีปัญหาต่างๆเช่นปั ญหาเศรษฐกิจการงานก็จะใช้
สิ่ งเสพติดเป็ นเครื่ องปลอบใจดับความว้าวุน่ ทางจิตใจให้นอ้ ยลง
3. สิ่ งแวดล้อม สิ่ งแวดล้อมมีส่วนสาคัญที่จะกระตุน้ หรื อชักนาให้หนั ไปเสพยาเสพติดเช่น
อาจเกิดจากการอยากทดลองเนื่องจากเพื่อนหรื อผูใ้ กล้ชิดเสพและชักชวนให้เสพหรื อเกิดจากการคึก
คะนองในช่วงวัยรุ่ นและส่ วนใหญ่เกิดจากสภาพครอบครัวที่มีปัญหา
ลักษณะอาการของผู้ติดยาเสพติด
ผูต้ ิดยาเสพติดให้โทษจะมีสภาพทางกายและทางจิตใจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่ งสามารถ
สังเกตได้อย่างง่ายๆ
1. การเปลีย่ นแปลงทางร่ างกาย สุ ขภาพทรุ ดโทรมซูบผอมอ่อนเพลียง่ายริ มฝี ปากเขียวคล้ า
ตาแดงกล่ารู ม่านตาขยายน้ ามูกไหลผิวหนังหยาบกร้านเป็ นแผลพุพองชอบใส่ เสื้ อแขนยาวและสวม
แว่นตาดาหากขาดยาหรื ออดยาจะหาวนอนบ่ อยจามคล้า ยคนเป็ นหวัดน้ า มู ก น้ า ตาไหลกระวน
กระวายปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนปวดเมื่อยตามร่ างกายตาพร่ าไม่สู้แดดมีอาการสั่นเกร็ งเพ้อคุม้ คลัง่
2. การเปลี่ยนแปลงทางจิ ต ใจ นิ สัย และบุ ค ลิ กภาพเป็ นคนเจ้า อารมณ์ หงุ ดหงิ ดง่ ายขาด
เหตุผลไม่มีความรับผิดชอบต่อการเรี ยนหรื อการงานไม่มีความเชื่ อมัน่ ในตนเองพูดไม่อยูก่ บั ร่ องกับ
รอยมักเก็บตัวชอบทาตัวลึ กลับไม่สนใจความเป็ นอยู่ของตนเองเกี ยจคร้ านนอนตื่นสายผิดปกติ มี
อาการวิตกกังวลซึ มเศร้า
โทษของยาเสพติดให้ โทษ
ยาเสพติดให้โทษก่อให้เกิดผลเสี ยต่อผูเ้ สพโดยตรงและส่ งผลกระทบต่อครอบครัวผูใ้ กล้ชิด
และประเทศชาติอย่างมากมายดังนี้
1. ผลต่ อผู้เสพ ยาเสพติดทาให้สุขภาพของผูเ้ สพติดเสื่ อมโทรมอย่างรวดเร็ วความต้านทาน
โรคน้อยกว่าปกติ ทาให้ติดเชื้ อได้ง่ายส่ วนมากมักจะเป็ นโรคผิวหนังโรคทางเดิ นอาหารวัณโรค
อารมณ์แปรปรวนง่ายซึ มเศร้าวิตกกังวลบุคลิกภาพสู ญเสี ย
2. ผลต่ อครอบครั วผูต้ ิดยาเสพติดจะขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัวไม่ห่วงใยดูแล
ครอบครัวเป็ นภาระของครอบครัวทาให้ครอบครัวแตกแยกขาดความอบอุ่นและอาจจะเป็ นตัวอย่าง
หรื อเป็ นสาเหตุทาให้สมาชิกในครอบครัวหันไปเสพยาเสพติดได้
3. ผลต่ อเศรษฐกิจและสั งคม การที่มียาเสพติดแพร่ ระบาดในประเทศทาให้รัฐต้องสู ญเสี ย
งบประมาณและเจ้าหน้าที่ จานวนมากในการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ ดและตัวผูเ้ สพก็ มี
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พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปั ญหาสังคมด้วยการก่ออาชญากรรมลักเล็กขโมยน้อยหรื อทาให้เกิดอุบตั ิเหตุ
ต่างๆซึ่ งผลกระทบของปั ญหาเหล่านี้ อาจมีความรุ นแรงจนนาไปสู่ ปัญหาเกี่ ยวกับความมัน่ คงของ
ชาติได้
วิธีป้องกันยาเสพติดมีดังนี้
1. ป้องกันตนเอง
1.1 ไม่ทดลองยาเสพติดทุกชนิด
1.2 ถ้ามีปัญหาหรื อไม่สบายใจ อย่าเก็บไว้คนเดียว ควรปรึ กษาพ่อแม่ ครู หรื อผูใ้ หญ่ที่
นับถือ
1.3 ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เช่น อ่านหนังสื อ เล่นกีฬาหรื อทางานอดิเรกต่างๆตาม
ความสนใจ และความถนัด
1.4 ระมัดระวัง การใช้ยาและศึกษาให้เข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติด
2. ป้องกันครอบครัวผูป้ กครองหรื อคนในครอบครัวควร
2.1 สอดส่ องดูแลเด็กหรื อบุคคลในครอบครัวอย่าให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2.2 อบรมสั่งสอน ให้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด ดูแลเรื่ องการคบเพื่อน
2.3 ส่ งเสริ มให้เขารู ้จกั การใช้เวลาในทางที่เป็ นประโยชน์ เช่น การทางานบ้าน เล่นกีฬา
ฯลฯ เพื่อป้ องกันมิให้เด็กหันเหไปสนใจในยาเสพติด
2.4 ทุกคนในครอบครัวควรสร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
3. ป้องกันชุ มชนหากพบผูต้ ิดยาเสพติดควร
3.1 ช่วยเหลือแนะนาให้เข้ารับการบาบัดรักษาโดยเร็ ว
3.2 เมื่อทราบว่าใครติด นาเข้าส่ งออก หรื อจาหน่ายยาเสพติด ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ ตารวจ
เจ้าหน้าที่ศุลกากรนายอาเภอ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ฯลฯ เพื่อดาเนิ นการกวาดล้างและปราบปรามมิให้
ยาเสพติดกระจายไปสู่ ชุมชน
สถานบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
หากท่านประสบปั ญหาการติดยาเสพติด สามารถขอรับคาปรึ กษา แนะนา หรื อ ขอรับ
บริ การบาบัดรักษายาเสพติดได้จาก
1. กองป้ องกันและบาบัดการติดยาเสพติด สานักอนามัย กรุ งเทพมหานคร โทร. 0 2354
4232, 0 2354 4240
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

คลินิกยาเสพติด วัดธาตุทอง โทร. 0 2391 8539
คลินิยาเสพติด ลาดพร้าว โทร. 0 2513 2509
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ โทร. 0 2531 0080 ถึง 8
โรงพยาบาลตารวจ โทร. 0 2252 8111 ต่อห้องจิตเวช
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โทร. 0 2246 0066, 0 2246 1400 ถึง 28 ต่อ 3187 หรื อ 3189
โรงพยาบาลของรัฐบาล ทัว่ ประเทศ

สรุ ป
สารเสพติด คือ สิ่ งที่เสพเข้าไปแล้วจะเกิดความต้องการทั้งทางร่ างกายและจิตใจต่อไปโดย
ไม่สามารถหยุดเสพได้ และจะต้องเพิ่มปริ มาณมากขึ้นเรื่ อยๆ จนในที่สุดจะทาให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ
ต่อร่ างกายและจิตใจขึ้ น สารเสพติดนั้นมีท้ งั ที่ผิดกฎหมายเช่ น ยาบ้า ฝิ่ น ยาอี และสารเสพติดใน
ชีวติ ประจาวัน เช่น บุหรี่ ชา กาแฟ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ
คาถามท้ายบท
1.จงอธิบายความหมายของสารเสพติด
2.ยาเสพติดแบ่งตามการออกฤทธิ์ ต่อจิตประสาทได้กี่ประเภท
3.จงบอกสาเหตุของการติดสารเสพติด
4.จงบอกโทษของสารเสพติด
5.นักศึกษามีวธิ ี การป้ องกันปั ญหายาเสพติดอย่างไร จงอธิ บาย
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แผนการบริหารการสอนประจาบทที่ 9
อนามัยการเจริญพันธุ์
หัวข้ อเนือ้ หา
1. ความหมายของอนามัยการเจริ ญพันธุ์
2. กายวิภาคและสรี รวิทยาของอวัยวะเพศชาย
3. กายวิภาคและสรี รวิทยาของอวัยวะเพศหญิง
4. การวางแผนครอบครัว
5. การเลือกคู่ครอง
6. การคุมกาเนิด
7. บทสรุ ป
วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. เพื่อให้สามารถบอกความหมายและ ความสาคัญของเพศศึกษาได้
2. เพื่อให้สามารถอธิ บายพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่ นได้อย่างถูกต้อง
3 เพื่อให้สามารถอธิบายถึงความหมายและความสาคัญของการวางแผนครอบครัวได้
4. เพื่อให้สามารถบอกถึงวิธีการเลือกคู่ครองที่เหมาะสมได้
5. เพื่อให้สามารถเลือกวิธีการคุมกาเนิ ดได้อย่างเหมาะสม
6 เพื่อให้สามารถป้ องกันตนเองให้พน้ จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ได้
7 เพื่อให้สามารถนาความรู ้เกี่ยวกับอนามัยการเจริ ญพันธ์ไปใช้ได้ในชีวติ จริ ง
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อศึกษาข้อมูลด้วยตนเองจากเอกสารประกอบการเรี ยนและนาเสนอ
2. บรรยายประกอบการสาธิต
3. ร่ วมอภิปรายจากการนาเสนอผลการศึกษาของกลุ่มย่อย
4. ตอบคาถามท้ายบท
สื่ อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรี ยน
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2. ตัวอย่างวัสดุ อุปกรณ์ ในการคุมกาเนิด
3. Powerpoint
การวัดผลและการประเมินผล
1. สังเกตการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมประกอบการศึกษาด้วยตนเองและการอภิปราย
2. การตอบคาถามท้ายบทเรี ยน
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บทที่ 9
อนามัยการเจริญพันธุ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ บุญประกอบ
ในภาวะที่ มี ก ารพัฒ นาทางด้ า นเศรษฐกิ จ ของประเทศอย่ า งรวดเร็ ว ประกอบกับ การ
ติ ดต่ อสื่ อสาร ที่ ส ะดวก การเผยแพร่ และการรั บวัฒนธรรมจากประเทศหนึ่ ง ไปยัง อี กประเทศหนึ่ ง
เป็ นไปอย่างง่ายดาย ทาให้ประชาชนมีวถิ ีชีวติ ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ วัยรุ่ นที่มีความเสี่ ยงในการ
ใช้ชีวติ ด้านต่างๆ มากกว่าวัยอื่นๆ เพราะเป็ นวัยที่รับการเปลี่ยนแปลงได้เร็ ว แต่ประสบการณ์ในชี วิตยัง
น้อย ปั ญหาเกี่ ยวกับอนามัยการเจริ ญพันธุ์ จึงมากขึ้นเป็ นเงาตามตัว การได้รับความรู ้ ที่ถูกต้องจึงเป็ น
หนทางหนึ่งที่จะทาให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นลดน้อยลงได้
ความหมายของอนามัยการเจริญพันธุ์
อนามัยการเจริ ญพันธุ์ (Reproductive Health) หมายถึง ภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงของร่ างกาย
และจิตใจที่เป็ นผลสัมฤทธิ์ อันเกิดจากกระบวนการ และหน้าที่ของการเจริ ญพันธุ์ที่สมบูรณ์ท้ งั ชายและ
หญิงทุกช่วงอายุของชี วิต ซึ่ งทาให้เขาเหล่านั้นมีชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข (ปรากรม วุฒิพงษ์,
2553) ครอบคลุมถึงสิ ทธิ ของชายและหญิงทุกช่วงอายุในการตัดสิ นใจ สิ ทธิ ที่จะได้รับการเรี ยนรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารเกี่ ยวกับอนามัยการเจริ ญพันธุ์ ตลอดสามารถที่จะเข้าถึงบริ การด้านสุ ขภาพและสังคมได้อย่าง
ทัว่ ถึง
ขอบเขตของงานอนามัยการเจริญพันธุ์
จากความหมายของอนามัย การเจริ ญพันธุ์ ดังกล่ า วข้า งต้น งานอนามัย การเจริ ญพันธุ์ จึงมี
ขอบเขต 10 ประการดังนี้ (ปรากรม วุฒิพงษ์, 2553)
1. การวางแผนครอบครัว
2. การอนามัยแม่และเด็ก
3. ภาวการณ์มีบุตรยาก
4. โรคติดเชื้อในระบบสื บพันธุ์
5. โรคเอดส์
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6. มะเร็ งของระบบสื บพันธุ์
7. การแท้ง
8. เพศศึกษา
9. อนามัยวัยรุ่ น
10. ภาวะหลังวัยเจริ ญพันธุ์และสู งอายุ
จะเห็นได้วา่ งานวางแผนครอบครัวเป็ นส่ วนหนึ่ งของงานอนามัยการเจริ ญพันธุ์ ซึ่ งครอบคลุม
ตั้งแต่เกิดจนตาย คือเริ่ มตั้งแต่เกิดอย่างมีคุณภาพ มีการดูแลของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ มีความปลอดภัย
และมีการดูแลหลังคลอด รวมถึงการให้ความสาคัญต่อการให้นมมารดาแก่บุตร ซึ่ งจะทาให้เด็กเติบโต
ขึ้นมามีพฒั นาการทั้งทางร่ างกายจิตใจที่ดี
กายวิภาคและสรีรวิทยาของอวัยวะเพศชาย
1. อวัยวะทีส่ าคัญในระบบสื บพันธุ์เพศชาย ประกอบด้วย
1.1 อัณฑะ (Testis) เป็ นต่อมรู ปไข่ มี 2 อัน ทาหน้าที่สร้างตัวอสุ จิ (Sperm) ซึ่ งเป็ นเซลล์
สื บพันธุ์เพศชาย และสร้างฮอร์ โมนเพศชายเพื่อควบคุมลักษณะต่างๆของเพศชาย เช่น การมีหนวดเครา
เสี ยงห้าว เป็ นต้น ภายในอัณฑะจะประกอบด้วย หลอดสร้างตัวอสุ จิ (Seminiferous Tubule) มีลกั ษณะ
เป็ นหลอดเล็กๆ ขดไปขดมาอยูภ่ ายใน ทาหน้าที่สร้างตัวอสุ จิ หลอดสร้างตัวอสุ จิมีขา้ งละประมาณ 800
หลอด แต่ละหลอดมีขนาดเท่าเส้นด้ายขนาดหยาบ และยาวทั้งหมดประมาณ 800 เมตร
1.2 ถุงหุม้ อัณฑะ (Scrotum) ทาหน้าที่ห่อหุ ม้ ลูกอัณฑะ ควบคุมอุณหภูมิให้พอเหมาะในการ
สร้างตัวอสุ จิ ซึ่ งตัวอสุ จิจะเจริ ญได้ดีในอุณหภูมิต่ากว่าอุณหภูมิปกติของร่ างกายประมาณ 3-5 องศา
เซลเซียส
1.3 หลอดเก็บตัวอสุ จิ (Epididymis) อยู่ดา้ นบนของอัณฑะ มี ลกั ษณะเป็ นท่อเล็กๆ ยาว
ประมาณ 6 เมตร ขดทบไปมา ทาหน้าที่เก็บตัวอสุ จิจนตัวอสุ จิเติบโตและแข็งแรงพร้อมที่จะปฏิสนธิ
1.4 หลอดนาตัวอสุ จิ (Vas Deferens) อยูต่ ่อจากหลอดเก็บตัวอสุ จิ ทาหน้าที่ลาเลียงตัวอสุ จิ
ไปเก็บไว้ที่ต่อมสร้างน้ าเลี้ยงอสุ จิ
1.5 ต่อมสร้างน้ าเลี้ยงอสุ จิ (Seminal Vesicle) ทาหน้าที่สร้างอาหารเพื่อใช้เลี้ยงตัวอสุ จิ เช่น
น้ าตาลฟรักโทส วิตามินซี โปรตีนโกลบูลิน เป็ นต้น และสร้ างของเหลวมาผสมกับตัวอสุ จิเพื่อให้เกิ ด
สภาพที่เหมาะสมสาหรับตัวอสุ จิ
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1.6 ต่อมลูกหมาก (Prostate Gland) อยูต่ อนต้นของท่อปั สสาวะ ทาหน้าที่หลัง่ สารที่มีฤทธิ์
เป็ นเบสอ่อนๆ เข้าไปในท่อปั สสาวะเพื่อทาลายฤทธิ์ กรดในท่อปั สสาวะ ทาให้เกิดสภาพที่เหมาะสมกับ
ตัวอสุ จิ
1.7 ต่อมคาวเปอร์ (Cowper Gland) อยูใ่ ต้ต่อมลูกหมากลงไปเป็ นกระเปาะเล็กๆ ทาหน้าที่
หลัง่ สารไปหล่อลื่นท่อปั สสาวะในขณะที่เกิดการกระตุน้ ทางเพศ

กระดูกหัวเหน่า

กระเพาะปสั สาวะ

เซมินอลเวสสิ เคิล

ต่อมลูกหมาก

ท่อปั สสาวะ
องคชาต

ลาไส้ตรง
ท่อนาน้าอสุจิ
ลูกอัณฑะ

ทวารหนัก

ถุงอัณฑะ
อีพดิ ไิ ดมิส

ภาพที่ 9.1 ลักษณะทางกายวิภาคของอวัยวะเพศชาย
(ที่มา : ดัดแปลงมาจาก Sherwood, 1997)
โดยทัว่ ไปเพศชายจะเริ่ มสร้างตัวอสุ จิเมื่อเริ่ มเข้าสู่ วยั รุ่ น คือ อายุประมาณ 12-13 ปี และจะสร้าง
ไปจนตลอดชี วิต การหลัง่ น้ าอสุ จิแต่ละครั้งจะมีของเหลวประมาณ 3-4 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีตวั อสุ จิ
เฉลี่ยประมาณ 350-500 ล้านตัว ปริ มาณน้ าอสุ จิและตัวอสุ จิแตกต่างกันได้ตามความแข็งแรงสมบูรณ์
ของร่ างกาย เชื้ อชาติ และสภาพแวดล้อม ผูท้ ี่มีอสุ จิต่ากว่า30 ล้านตัวต่อลูกบาศก์เซนติเมตร หรื อมีตวั
อสุ จิที่มีรูปร่ างผิดปกติมากกว่าร้ อยละ 25 จะมีลูกได้ยากหรื อเป็ นหมัน น้ าอสุ จิจะถูกขับออกทางท่อ
ปั สสาวะ และออกจากร่ างกายตรงปลายสุ ดของอวัยวะเพศชาย ตัวอสุ จิจะเคลื่อนที่ได้ประมาณ 1-3
มิลลิเมตรต่อนาที ตัวอสุ จิเมื่อออกสู่ ภายนอกจะมีชีวิตอยูไ่ ด้เพียง 2-3 ชัว่ โมง แต่ถา้ อยูใ่ นมดลูกของหญิง
จะอยูไ่ ด้นานประมาณ 24- 48 ชัว่ โมง ตัวอสุ จิประกอบด้วยส่ วนสาคัญ 3 ส่ วน คือ ส่ วนหัว เป็ นส่ วนที่มี
นิวเคลียสอยู่ ส่ วนตัวมีลกั ษณะเป็ นทรงกระบอกยาว และส่ วนหางเป็ นส่ วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่ น้ าอสุ จิ
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จะมีค่า pH ประมาณ 7.35-7.50 มีสภาวะค่อนข้างเป็ นด่าง ในน้ าอสุ จินอกจากจะมีตวั อสุ จิแล้วยังมี
ส่ วนผสมของสารอื่นๆ ด้วย
2. ฮอร์ โมนเพศชายหรือแอนโดรเจน
ลูกอัณฑะทาหน้าที่หลัก 2 อย่าง คือ สร้างตัวอสุ จิและสร้างฮอร์ โมนเพศชาย คือ เทสโทสเตอโรน
2.1 ผลทางสรี รวิทยาของเทสโทสเตอโรน
โดยทั่ว ไปเทสโทสเตอโรนจะเริ่ ม ต้น ถู ก ผลิ ต ในขณะที่ เ ด็ ก ชายมี อ ายุ ใ นครรภ์ไ ด้
ประมาณ 8 สัปดาห์ ส่ งผลต่อพัฒนาของอวัยวะต่างๆ ของเพศชายเช่ น องคชาต ลูกอัณฑะ ต่อม
ลูกหมาก ท่อ เซมินอล รวมทั้งท่อต่างๆ และมีผลกดลักษณะต่างๆ ของเพศหญิงไว้และผลิตไปจนถึ ง
ช่วงเวลาหลังจากคลอดประมาณ 1 สัปดาห์ แต่หลังจากนี้ จะไม่มีการผลิตเทสโทสเตอโรนเลยตลอด
ช่วงวัยเด็ก จนกระทัง่ อายุประมาณ 10-13 ปี จะพบว่ามีการสร้างเทสโทสเตอโรนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ภายใต้การกระตุน้ ของฮอร์ โมนจากต่อมใต้สมองส่ วนหน้าและจะผลิตต่อไปจนตลอดชี วิต อย่างไรก็
ตาม พบว่า หลังจากอายุ 50 ปี จะเหลือเพียงร้อยละ 20-50 ของปริ มาณที่เคยหลัง่ ในช่วงที่มากที่สุด
นอกเหนือจากอวัยวะเพศแล้วเทสโทสเตอโรนจะทาให้เกิดลักษณะทางเพศขั้นทุติยภูมิ
สิ่ งต่อไปนี้
2.1.1 การมีขนขึ้นตามส่ วนต่างๆ ของร่ างกาย เทสโทสเตอโรนทาให้มีการเจริ ญเติบโต
ของขนบริ เวณหัวเหน่ าและเป็ นแนวขึ้นไปตามเส้นกลางลาตัวด้านหน้า บางครั้งอาจถึ งสะดือหรื อสู ง
กว่าเล็กน้อย บนใบหน้า บนหน้าอก บางครั้งอาจพบบริ เวณอื่นๆ เช่น ด้านหลัง บริ เวณอื่น ๆ ก็อาจมี
ขนดกเช่นกัน
2.1.2 หัวล้าน เทสโทสเตอโรนลดการเจริ ญเติบโตของผมที่อยูบ่ ริ เวณส่ วนบนสุ ดของ
ศีรษะ ดังนั้น ผูช้ ายที่ ลูกอัณฑะไม่ทางานก็จะไม่มีภาวะหัวล้าน อย่างไรก็ตาม พบว่า ผูช้ ายที่ แข็งแรง
สมบูรณ์ ตามปกติก็อาจจะไม่หัวล้านก็ได้เพราะสาเหตุของหัวล้านมี 2 ปั จจัย คือ กรรมพันธุ์ (Genetic
background) และฮอร์โมนเพศชาย (Androgenic hormones)
2.1.3 เสี ยง เทสโทสเตอโรนที่ถูกหลัง่ ออกมาจากลูกอัณฑะหรื อถูกฉี ดเข้าไปในร่ างกาย
ทาให้เกิดการหนาตัวของเยื่อบุกล่องเสี ยงและการขยายใหญ่ของกล่องเสี ยง ด้วยเหตุน้ ีในเด็กชายที่จะ
ย่างเข้าสู่ วยั หนุ่ม จึงมีภาวะเสี ยงแตก (Cracking voice) โดยที่จะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปสู่ เสี ยงต่าของ
ผูช้ ายต่อไป
2.1.4 ผลต่อผิวหนังและการเกิดสิ ว เทสโทสเตอโรนจะเพิ่มความหนาของผิวหนังทัว่
ร่ างกายรวมทั้งเพิ่มความหยาบหรื อขรุ ขระของเนื้ อเยื่อไขมันใต้ผิวหนังด้วย นอกจากนี้ ยังเพิ่มอัตราการ
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หลัง่ ของต่อมไขมัน (Sebaceous glands) โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมไขมันบริ เวณใบหน้าซึ่ งเป็ นต้นเหตุของ
การเกิดสิ ว (Acne) ดังนั้นสิ วจึงเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นเสมอในผูช้ ายเมื่อเริ่ มเข้าสู่ วยั หนุ่มหรื อเมื่อเริ่ มมีการหลัง่
เทสโทสเตอโรน แต่ผวิ หนังจะค่อย ๆ ปรับตัวกับฮอร์ โมนชนิดนี้ทาให้สิวลดลงในระยะหลายปี ต่อมา
2.1.5 การสร้ างโปรตี นและพัฒนาการของกล้ามเนื้ อ ซึ่ งเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ สาคัญมาก
สาหรับลักษณะของผูช้ ายคือ การมีมดั กล้ามเนื้ อที่ใหญ่ข้ ึนหลังจากเข้าสู่ ความเป็ นหนุ่มจนบางครั้งจะมี
กล้ามเนื้ อเพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่าของตอนที่เป็ นเด็ก นอกจากนี้ ยงั มีการเพิ่มปริ มาณโปรตีนในร่ างกายส่ วน
อื่น ๆ ด้วย และการเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย่างในผิวหนังอาจเกิดจากการสะสมโปรตีนในผิวหนัง และ
จากการที่ พบว่า เทสโทสเตอโรนมี ผลอย่างมากต่อกล้ามเนื้ อของร่ างกายจึ งถู กใช้อย่างกว้างขวางใน
นักกี ฬาเพื่อปรับปรุ งความสามารถของกล้ามเนื้ อ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องมีความระมัด ระวังในการใช้
อย่างมากเพราะหากใช้ผดิ อาจเกิดอันตรายได้
2.1.6 การเจริ ญเติบโตของกระดูกและการสะสมแคลเซียม หลังจากเข้าสู่ วยั รุ่ นหรื อการ
ฉี ดเทสโทสเตอโรนเป็ นระยะเวลานานจะพบการเจริ ญเติบโตของกระดูก มีความหนาและมีแคลเซี ยม
สะสมในกระดูกเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้นเทสโทสเตอโรนจึงมีผลเพิ่มปริ มาณของเนื้ อกระดูกทั้งหมดพร้อม
กับการเก็บสะสมแคลเซี ยม นอกจากนี้เทสโทสเตอโรนยังมีผลที่เฉพาะต่อกระดูกเชิงกราน คือ ทาให้
ช่องเชิงกรานแคบและยาวขึ้นและทาให้เกิดลักษณะเป็ นช่องแคบๆ ซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของเพศชายทา
ให้เพิ่มความแข็งแรงของร่ างกายแทนที่จะเป็ นช่องกว้างรู ปไข่ซ่ ึ งเป็ นลักษณะเฉพาะของเพศหญิง
2.1.7 อัตราการเผาผลาญพื้นฐาน พบว่าเทสโทสเตอโรนที่ ถูกหลัง่ ออกมาในช่ วงที่ มี
กิจกรรมทางเพศจะเพิ่มอัตราการเผาผลาญขึ้นมากกว่าที่ไม่มีเทสโทสเตอโรนประมาณร้อยละ 5-10 ผล
นี้ อาจเกิ ด จากผลโดยอ้อ มของเทสโทสเตอโรนที่ มี ต่ อ การสร้ า งโปรตี น การเพิ่ ม ปริ ม าณโปรตี น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เอนไซม์ซ่ ึ งเพิ่มกิจกรรมของทุกเซลล์
2.1.8 เม็ดเลื อดแดง เมื่ อฉี ดเทสโทสเตอโรนในปริ มาณปกติเ ข้า สู่ ผูใ้ หญ่ที่ ถูก ตอน
(Castrated) หรื อการถูกตัดลูกอัณฑะออกไป พบว่าจานวนเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 ของ
ก่อนถูกฉี ด ดังนั้นโดยทัว่ ๆ ไป จึงพบว่าในผูช้ ายมีเม็ดเลือดแดงมากกว่าผูห้ ญิงประมาณ 700,000 เซลล์
ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร อย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้บางส่ วนอาจเกิดจากการเพิ่มอัตราการเผาผลาญหลัง
ฉี ดเทสโทสเตอโรนมากกว่าผลโดยตรงของเทสโทสเตอโรนต่อการผลิตเม็ดเลือดแดง
2.1.9 สมดุลของเกลือแร่ และน้ า ฮอร์ โมนที่เป็ นสเตอรอยด์หลายชนิ ดที่เพิ่มการดูดซึ ม
กลับของโซเดียมที่บริ เวณท่อไตส่ วนปลายของหน่วยไต เทสโทสเตอโรนก็มีฤทธิ์ นั้นเช่นกันเพียงแต่ไม่
มากเท่าฮอร์ โมนจากต่อมหมวกไต
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กายวิภาคและสรีรวิทยาของอวัยวะเพศหญิง

รังไข่
ลาไส้ ใหญ่

ปี กมดลูก

มดลูก
ฟอร์ นิกซ์

โพรงมดลูก
กระดูกหัวเหน่า

ลาไส้ ตรง

คลิตอริ ส

ทวารหนัก

แคมเล็ก

1. รังไข่

ช่องคลอด

ภาพที่ 9.2 อวัยวะสื บพันธุ์ของเพศหญิง
(ที่มา : ดัดแปลงมาจาก Sherwood, 1997)
1. อวัยวะของระบบสื บพันธุ์เพศหญิง ประกอบด้วย
1.1 รังไข่ (Ovary) มีรูปร่ างคล้ายเม็ดมะม่วงหิ มพานต์ ยาวประมาณ 2-36 เซนติเมตร หนา
1 เซนติเมตร มีน้ าหนักประมาณ 2-3 กรัม และมี 2 อันอยูบ่ ริ เวณปี กมดลูกแต่ละข้างทาหน้าที่ ผลิตไข่
และสร้างฮอร์โมนเพศหญิง
1.2 ท่อนาไข่ (Oviduct) หรื อปี กมดลูก (Fallopian Tube)เป็ นทางเชื่ อมต่อระหว่างรังไข่ท้ งั
สองข้า งกับ มดลู ก ภายในกลวง มี ส้ นผ่า นศู นย์กลางประมาณ 2 มิ ล ลิ เมตร มี ข นาดปกติ เท่ า กับ
เข็มถักไหมพรมยาวประมาณ 6-7 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร ทาหน้าที่เป็ นทางผ่านของไข่ที่ออกจาก
รังไข่เข้าสู่ มดลูก โดยมรปลายข้างหนึ่งเปิ ดอยูใ่ กล้กบั รังไข่ เรี ยกว่า ปากแตร (Funnel) บุดว้ ยเซลล์ที่มีขน
สั้นๆ ทาหน้าที่พดั โบกไข่ที่ตกมาจากรั งไข่ให้เข้าไปในท่อนาไข่ ท่อนาไข่เป็ นบริ เวณที่ อสุ จิจะเข้า
ปฏิสนธิ กบั ไข่
1.3 มดลูก (Uterus) มีรูปร่ างคล้ายผลชมพู หรื อรู ปร่ างคล้ายสามเหลี่ ยมหัวกลับลง กว้าง
ประมาณ 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตร หนาประมาณ 2 เซนติเมตร อยูใ่ นบริ เวณอุง้ กระดูก
เชิงกราน ระหว่างกระเพาะปั สสาวะกับทวารหนัก ภายในเป็ นโพรง ทาหน้าที่เป็ นที่ฝังตัวของไข่ที่ได้รับ
การผสมแล้ว และเป็ นที่เจริ ญเติบโตของทารกในครรภ์
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1.4 ช่องคลอด (Vagina) อยูต่ ่อจากมดลูกลงมา ทาหน้าที่เป็ นทางผ่านของตัวอสุ จิเข้าสู่ มดลูก
เป็ นทางออกของทารกเมื่อครบกาหนดคลอด และยังเป็ นช่องให้ประจาเดือนออกมาด้วย
มดลูก
ท่อนาไข่
ฟริ มเบรี ย

รังไข่
ไมโอเมเตรียม
ปากมดลูก
ช่องคลอด

ภาพที่ 9.3 ส่ วนต่าง ๆ ของระบบสื บพันธุ์เพศหญิง
(ที่มา : ดัดแปลงมาจาก Sherwood, 1997)

การสื บพันธุ์ของเพศหญิงเริ่ มต้นด้วยมีพฒั นาการของไข่ในรังไข่โดยในทุกช่วงกลางรอบเดือน
จะมีไข่ 1 ใบ (Ovum) หลุดออกมาจากฟอลลิเคิลของรังไข่เข้าสู่ ช่องท้องและเข้าไปในท่อนาไข่ ซึ่ งถ้ามี
การปฏิสนธิ กบั ตัวอสุ จิก็จะมาฝังตัวในมดลูก พัฒนาการเป็ นตัวอ่อน รกและเยื่อหุ ้มตัวเด็กต่อไป แต่ถา้
ไม่มีการปฏิสนธิ ไข่น้ นั ก็จะย่อยสลายไป
ในช่วงเพศหญิงยังที่เป็ นตัวอ่อนอยูใ่ นครรภ์มารดานั้น ชั้นนอกสุ ดของรังไข่จะถูกปกคลุมโดย
เยื่อบุเจอร์ มินอล (Germinal epithelium) และเมื่อทารกมีพฒั นาการในระยะต่อมาเยื่อบุเจอร์ มินอลจะ
เปลี่ยนแปลงไปเป็ นไข่ข้ นั แรกสุ ดและเคลื่อนที่เข้าไปในชั้นเปลือกของรังไข่ ในช่วงนี้ ไข่แต่ละใบจะถูก
ปกคลุมโดยเซลล์รูปร่ างกระสวย เรี ยกว่า ฟอลลิเคิลขั้นแรกสุ ด
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คอร์ปสั ลูเตียมทีก่ าลังสลาย

โอโอไซต์ขนั ้ แรกในฟอลลิเคิล

คอร์ปสั ลูเตียม

ฟอลลิเคิลที่
เจริญเติบโต
ฟอลลิเคิลที่
เจริญเติบโตเต็มที่

โอโอไซต์ขนั ้ สอง
ตกไข่

ฟอลลิเคิลแตก

รังไข่

ตกไข่
ภาพที่ 9.4 พัฒนาการของฟอลลิเคิล การตกไข่และการสร้างคอร์ ปัสลูเตียม
(ทีม่ า : ดัดแปลงมาจาก Pitocchelli, http://www.anshelm.edu/ homepage/jpitocch/
genbio/follicledevelop.jpg, 2001)

เมื่อทารกหญิงมีอายุในครรภ์สัปดาห์ที่ 30 จะมีจานวนไข่ในรังไข่ท้ งั 2 ข้างประมาณ 7 ล้าน
ใบ แต่ต่อมาบางส่ วนก็เสื่ อมสลายไปจนเหลือประมาณ 2 ล้านใบในระยะคลอด และเมื่อเข้าสู่ วยั รุ่ นจะ
เหลือประมาณ 300,000-400,000 ใบ ดังนั้นในระยะที่มีการเจริ ญพันธุ์ของหญิง คือ ประมาณ 13-50
ปี จะมีไข่ที่มีพฒั นาการจนถึงมีการตกไข่ประมาณ 450 ใบ เท่านั้น ที่เหลื อจะฝ่ อไปหมด และใน
ระยะท้ายของวัยเจริ ญพันธุ์ คือ ระยะหมดประจาเดือน (Menopause) จะมีไข่ระยะแรกเหลื อเพียง
เล็กน้อยและเสื่ อมสลายหมดไปในที่สุด
2. รอบเดือน (Menstruation)
ช่วงเจริ ญพันธุ์ของหญิงขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของการหลัง่ ฮอร์ โมนหลายชนิ ดในรอบเดือน
มีการทางานของรังไข่และอวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง ลักษณะการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าวเรี ยกว่า วงจรทาง
เพศของผูห้ ญิง (Female sexual cycle) หรื อบางทีถูกเรี ยกว่า รอบเดือน (Menstrual cycle) โดยเฉลี่ยรอบ
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เดือนของผูห้ ญิงจะอยูใ่ นช่วงประมาณ 28 วัน แต่ก็อาจสั้นที่สุดประมาณ 20 วัน และยาวที่สุดประมาณ
45 วัน
สิ่ งที่สาคัญ 2 ประการของวงจรทางเพศของผูห้ ญิง คือ มีไข่เพียง 1 ใบที่ถูกปล่อยออกมาใน
แต่ละรอบเดือน ดังนั้นในภาวะปกติจึงจะมีเพียงทารก 1 คน ที่จะเกิดขึ้นได้ และเยื่อบุผิวของมดลูก ถูก
เตรี ยมขึ้นเพื่อการฝังตัวของตัวอ่อนในระยะเวลาที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงของรังไข่ในช่วงวงจรเพศ
หรื อรอบเดือนจะขึ้นอยูก่ บั การหลัง่ ฮอร์ โมนโกนาโดโทรปิ นจากต่อมใต้สมองส่ วนหน้าเท่านั้น พบว่า
รังไข่ที่ไม่ได้ถูกกระตุน้ โดยฮอร์ โมนโกนาโดโทรปิ นจะไม่มีการทางานเลย และในภาวะปกติ ต่อมใต้
สมองเริ่ มหลัง่ ฮอร์ โมนโกนาโดโทรปิ นเมื่ออายุ 8 ขวบในปริ มาณเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ และมากที่สุดในขณะ
เริ่ มมีรอบเดื อน ระยะอายุ 11-15 ปี ซึ่ งในระยะนี้ เรี ยกว่า วัยรุ่ นกระเตาะ (Puberty) เมื่อเข้าสู่ วยั รุ่ น เอฟ
เอสเอชและแอลเอช จากต่อมใต้สมองส่ วนหน้าถูกหลัง่ ออกมา ในปริ มาณมาก ทาให้รังไข่รวมทั้งฟอล
ลิเคิลเริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงเจริ ญเติบโตขึ้น โดยมีการเพิ่มขนาดของมันเองประมาณ 2-3 เท่า หลังจาก
เจริ ญเติบโตไปได้ ประมาณ 1 สัปดาห์ จะมีไข่เพียง 1 ใบเท่านั้นที่จะเจริ ญเติบโตไปจนกระทัง่ มีขนาด
ประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร (Guyton, 1987, 970) ก่อนที่จะมีการตกไข่ (Ovulation)
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ฮอร์ โมนโกนาโดโทรปิ น
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วันของการมีประจาเดือน

ภาพที่ 9.5 การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในระยะรอบเดือน
(ที่มา : ดัดแปลงมาจาก Shier, Butter and Lewis, 1998)

3. การตกไข่ (Ovulation)
-252-

ระยะลูเตียล
20
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การตกไข่ของผูห้ ญิงมักเกิดขึ้นช่วงกลางรอบเดือน ดังนั้นหญิงที่มีรอบเดื อนปกติ 28 วัน
การตกไข่จะเกิดขึ้นในประมาณวันที่ 14 หลังจากเริ่ มมีประจาเดือน
โดยประมาณ 2 วันก่อนการตกไข่ จะพบว่าอัตราการหลัง่ แอลเอชจากต่อมใต้สมองส่ วน
หน้าเพิม่ สู งขึ้นอย่างรวดเร็ วประมาณ 6-10 เท่า และมีปริ มาณสู งสุ ดประมาณ 18 ชัว่ โมงก่อนมีการตก
ไข่ เอฟเอสเอชก็เพิ่มสู งขึ้นประมาณ 2 เท่าในเวลาเดียวกัน ทั้งสองฮอร์ โมนนี้ ก็จะทางานเสริ มฤทธิ์ กัน
ทาให้เกิดการบวมของฟอลลิเคิลในระยะหลายวันก่อนการเกิดการตกไข่
4. คอร์ ปัสลูเตียม (Corpus Luteum)
ในระยะ 2-3 ชั่วโมงแรกของการตกไข่น้ นั บริ เวณที่ อยู่เดิ มของไข่จะมีการเปลี่ ยนแปลง
เกิดขึ้น โดยมีขนาดใหญ่ข้ ึนประมาณ 2 เท่าหรื อมากกว่าและภายในเซลล์จะเต็มไปด้วยก้อนไขมัน และ
ทาให้มีสีเหลือง เรี ยกว่า คอร์ ปัสลูเตียม (Corpus Luteum) ซึ่ งจะทาหน้าที่ผลิตฮอร์ โมนเพศหญิง ได้แก่
โปร-เจสเตอโรนและเอสโตรเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ โปรเจสเตอโรน
ในผูห้ ญิงปกติ คอร์ ปัสลูเตียมจะเจริ ญไปจนกระทัง่ มีขนาดประมาณ 1.5 เซนติเมตร ซึ่ งใช้เวลา
ประมาณ 7-8 วันหลังการตกไข่ หลังจากนี้ มนั ก็เริ่ มจะเสื่ อมลงและสู ญเสี ยหน้าที่การหลัง่ ฮอร์ โมน ต่างๆ
ไขมันที่ เกิ ดขึ้ นก็ ลดลงเช่ นเดี ยวกัน ดังนั้นประมาณ12 วันหลังจากการตกไข่ ส่ วนนี้ จะเปลี่ ยนแปลง
กลายเป็ นคอร์ ปัส อัลบิแคน (Corpus albicans) ซึ่ งจะถูกแทนที่โดยเนื้ อเยื่อเกี่ยวพันสี ค่อนข้างขาวในไม่กี่
สัปดาห์
5. ฮอร์ โมนเอสโตรเจน
ฮอร์ โมนเอสโตรเจนนี้ มีหน้าที่หลัก คือ ทาให้เกิ ดการแบ่งตัวและการเจริ ญเติบโตของเซลล์
บางกลุ่มในร่ างกายและส่ งผลต่อลักษณะทุติยภูมิทางเพศของผูห้ ญิง ในหญิงที่ไม่ได้ต้ งั ครรภ์ โปรเจส
เตอโรนถูกหลัง่ ออกมาจากคอร์ ปัสลูเตียมในปริ มาณที่มีความ สาคัญเฉพาะในช่ วงระยะครึ่ งหลังของ
วงจรรังไข่ ในขณะที่ในช่ วงครึ่ งแรกของวงจรรังไข่มีโปรเจสเตอโรนในพลาสม่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
และมาจาก 2 แหล่งเท่าๆกัน คือ รังไข่และต่อมหมวกไตชั้นนอก หน้าที่ของเอสโตรเจน คือ ทาให้มี
การแบ่งเซลล์เพิม่ ขึ้นและมีการเจริ ญเติบโตของเนื้อเยือ่ ต่าง ๆ ในอวัยวะสื บพันธุ์ รวมทั้งเนื้ อเยื่ออื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
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5.1 ผลต่อมดลูกและอวัยวะเพศภายนอก ในช่วงอายุที่เป็ นเด็ก โปรเจสเตอโรนถูกหลัง่
ออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่หลังจากเข้าสู่ วยั รุ่ นหรื อวัยหนุ่มสาว ปริ มาณการผลิตเอสโตรเจนเพิ่มขึ้น
มากมายจนถึงประมาณ 20 เท่าหรื อมากกว่า (Guyton, 1987, 974) ในช่ วงเวลานี้ อวัยวะเพศจะ
เปลี่ ยนแปลงจากลักษณะของเด็กไปเป็ นผูใ้ หญ่ ท่ อนาไข่ มดลู ก ช่ องคลอดเพิ่มขนาดขึ้ น รวมทั้ง
อวัยวะเพศภายนอกก็ขยายใหญ่ข้ ึนเช่ นกัน มีการสะสมไขมันบริ เวณหัวเหน่ าและแคมใหญ่พร้ อมกับ
การขยายใหญ่ของแคมเล็กด้วย นอกจากนี้ โปรเจสเตอโรนยังเปลี่ ยนแปลงเยื่อบุ ช่องคลอดเพื่อให้
ทนทานต่อการบาดเจ็บและการติดเชื้อ
ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีหลังจากเข้าสู่ วยั รุ่ น ขนาดของมดลูกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3
เท่า และมีการเพิ่มจานวนเซลล์ของมดลูกและเพิ่มการพัฒนาของต่อมที่เยื่อบุโพรงมดลูกอย่างมากมาย
ซึ่ งในระยะต่อมาจะถูกใช้ในการช่วยให้อาหารให้แก่ตวั อ่อนที่จะมาฝังตัวในการเกิดการตั้งครรภ์
5.2 ผลต่อท่อนาไข่ เอสโตรเจนมีผลต่อเยื่อบุผิวด้านในของท่อนาไข่คล้ายกับสิ่ งที่เกิดกับ
เยื่อบุ โพรงมดลู ก นั่นคื อเอสโตรเจนท าให้ต่อมต่ า ง ๆ เพิ่ม จานวนขึ้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท าให้เพิ่ ม
จานวนเซลล์เยื่อบุที่มีขนที่บุไปตามท่อนาไข่ รวมทั้งทาให้ขนของเซลล์เพิ่มการทางานมากขึ้นซึ่ งเป็ น
การช่วยให้ไข่เดินทางไปสู่ มดลูกได้เร็ วขึ้น
5.3 ผลต่อเต้านม โดยเอสโตรเจนทาให้เกิดสิ่ งต่อไปนี้ คือ มีพฒั นาการของเนื้ อเยื่อของ
เต้านม มีการเจริ ญเติบโตของท่อในระบบต่อมน้ านม (Ductile system) และมีการสะสมไขมันในเต้านม
กลีบ (Lobules) และถุงสร้างน้ านมเล็กๆ (Alveoli) ของเต้านมจะมีพฒั นาการมากขึ้นเล็กน้อย แต่โปรเจส
เตอ-โรนและโปรแลกตินจะทาให้มีการเจริ ญและมีผลต่อกาหนดการทางานของอวัยวะส่ วนนี้
โดยสรุ ป เอสโตรเจนจะทาให้เริ่ มมีการเจริ ญเติบโตของเต้านมและส่ วนต่าง ๆ ของ
ระบบน้ านม และมีผลต่อลักษณะภายนอกของเต้านมผูห้ ญิง แต่ก็ยงั ไม่ถึงขั้นที่จะผลิตน้ านมได้
5.4 ผลต่อโครงกระดูก เอสโตรเจนจะเพิ่มการทางานของเซลล์สร้างกระดูก ดังนั้น เมื่อ
ผูห้ ญิงเข้าสู่ วยั เจริ ญพันธุ์ จะมีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วเป็ นเวลาหลายปี อย่างไรก็ตาม เอสโตรเจนก็
มีผลอย่างอื่ นมากต่อกระดูกเช่ นกัน นัน่ คื อ ทาให้มีการปิ ดของส่ วนปลายของกระดูกยาวและผลนี้ ต่อ
ผูห้ ญิงจะมีมากกว่าผลเทสโทสเตอโรนต่อผูช้ าย ผลก็คือการเจริ ญเติบโตของผูห้ ญิงจะหยุดก่อนผูช้ าย
หลายปี
ในหญิงชราหลังจากวัยหมดประจาเดือนซึ่ งแทบจะไม่มีการหลัง่ เอสโตรเจนจากรังไข่
เลยจะมีภาวะกระดูกพรุ น เนื่องจากลดการทางานของเซลล์สร้างกระดูกลดเนื้ อกระดูกและลดการสะสม
แคลเซี ยมและฟอสเฟต ในผูห้ ญิงบางคนผลเหล่านี้ จะเกิ ดอย่างรุ นแรงจนทาให้เกิ ดภาวะกระดูกพรุ น
(Osteopo-rosis) กระดูกจะแตกหักง่ายกว่าปกติ
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5.5 ผลต่อการสะสมโปรตีน เอสโตรเจนทาให้มีการเพิ่มโปรตีนทัว่ ร่ างกายเล็กน้อยซึ่ ง
อาจเกิ ดจากผลกระตุน้ การเจริ ญเติบโตของเอสโตรเจนที่มีต่ออวัยวะเพศ กระดู กและบางเนื้ อเยื่อของ
ร่ างกาย แต่ผลนี้นอ้ ยกว่าผลของเทสโทสเตอโรนมาก
5.6 ผลต่อเมตาโบลิซึมและการสะสมไขมันเอสโตรเจนเพิม่ อัตรากาเผาผลาญเล็กน้อย คือ
ประมาณ 1/3 ของเทสโทสเตอโรนและส่ ง ผลให้มี ก ารสะสมไขมันในเนื้ อเยื่อใต้ผิวหนัง มากขึ้ น
นอกจากนี้ยงั มีการสะสมไขมันบริ เวณเต้านมและสะโพกซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของผูห้ ญิงด้วย
5.7 ผลต่อการกระจายของขน เอสโตรเจนไม่ได้ส่งผลมากมายต่อการกระจายของขน
อย่างไรก็ตามก็มีการขึ้นของขนบริ เวณหัวเหน่าและรักแร้หลังจากเข้าสู่ วยั หนุ่มสาว โดยมีแอนโดรเจนที่
สร้างจากต่อมหมวกไตมีส่วนสาคัญต่อการเกิดสิ่ งนี้
5.8
ผลต่อสมดุ ลของเกลื อแร่ เอสโตรเจนมีผลคล้ายกับฮอร์ โมนจากต่อมหมวกไต
ชั้นนอก คือ ทาให้มีการเก็บของโซเดียมและน้ าโดยไตแต่มีผลน้อยกว่า ยกเว้นในภาวะที่กาลังตั้งครรภ์
5.9 หน้าที่ของเอสโตรเจนภายในเซลล์ เอสโตรเจนจะไหลเวียนในกระแสเลือดเพียง
ไม่กี่นาทีก่อนถูกพาไปยังเซลล์เป้ าหมายทาให้มีการสร้างโปรตีนออกมาเป็ นจานวนมากและส่ งผลทาให้
มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของเซลล์ได้
ความแตกต่างที่สาคัญของเทสโทสเตอโรนและเอสโตรเจนคือ เทสโทสเตอโรนทาให้มี
การสร้ าง (Anabolism) ทัว่ ทั้งร่ างกาย แต่เอสโตรเจนทาให้เกิ ดเฉพาะส่ วน เช่ น มดลูก เต้านม โครง
กระดูกและพื้นที่การสะสมไขมันบางส่ วนของร่ างกายเท่านั้น ในขณะที่โปรเจสเตอโรนเกี่ ยวข้องกับ
การเตรี ยมตัวของมดลูกสาหรับการตั้งครรภ์และการเตรี ยม เต้านมสาหรับการให้นมบุตร (Lactation)
6. ฮอร์ โมนโปรเจสเตอโรน
ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
6.1 ผลต่อมดลูก หน้าที่ที่สาคัญของโปรเจสเตอโรน คือ เพิ่มการหลัง่ ในเยื่อบุดา้ นในของ
โพรงมดลูกในช่วงระยะครึ่ งหลังของรอบเดื อนเพื่อเตรี ยมตัวสาหรับการฝังตัวของไข่ที่มีปฏิ สนธิ แล้ว
นอกจากนี้โปรเจสเตอโรนยังลดความถี่ของการหดตัวของมดลูกเพื่อช่วยป้ องกันไม่ให้มีการขับไข่ที่ฝัง
ตัวแล้วออกไป
6.2 ผลต่อท่อนาไข่ โปรเจสเตอโรนเพิ่มการหลัง่ ของเยื่อบุท่อนาไข่ซ่ ึ งของเหลวที่หลัง่
ออกมานี้ มีความจาเป็ นสาหรับการเป็ นอาหารแก่ไข่ที่ปฏิ สนธิ และกาลังแบ่งเซลล์อยู่ในขณะเคลื่ อนที่
ผ่านท่อนาไข่ก่อนจะฝังตัวในมดลูก
6.3 ผลต่อเต้านม โปรเจสเตอโรนเพิ่มพัฒนาการของกลีบและถุงเล็กๆ ของต่อมน้ านม
โดยทาให้เซลล์ของอัลวีโอไลมีเพิ่มจานวนขึ้นและมีขนาดใหญ่ข้ ึน นอกจากนี้ โปรเจสเตอโรนยังทาให้มี
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การขยายของเต้านมซึ่ งส่ วนหนึ่ งเกิดจากพัฒนาการของการหลัง่ ในกลีบและถุงเล็กๆของต่อมน้ านมแต่
บางส่ วนเกิดจากการเพิ่มของเหลวในเนื้อเยือ่ ใต้ผวิ หนังของเต้านมเอง
6.4 ผลต่อสมดุลของเกลือแร่ โปรเจสเตอโรนในปริ มาณสู งๆ สามารถเพิ่มการดูดซึ มของ
โซเดี ยมคลอไรด์และน้ ากลับจากท่อไตส่ วนปลาย แต่ที่น่าแปลก คือ โปรเจสเตอโรนทาให้มีการขับ
โซเดียมและน้ าออกจากร่ างกายด้วย โดยการยับยั้งการทางานของฮอร์ โมนอัลโดสเตอโรน
6.5 ผลต่อการสลายโปรตีน โปรเจสเตอโรนมีผลสลายโปรตีนเล็กน้อยแต่ในภาวะปกติไม่
มีความสาคัญมากนัก แต่อาจมีความสาคัญเพิ่มขึ้นเมื่อตั้งครรภ์ โปรตีนจะถูกเคลื่อนย้ายไปให้ตวั อ่อนใช้
การวางแผนครอบครัว
การวางแผนครอบครัว หมายถึง การตั้งเป้ าหมายเพื่อให้ครอบครัวมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ
ตั้งแต่การเลือกคู่ครอง ความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยและอาชี พ การแต่งงาน การวางแผนที่จะมีบุตร การ
เว้นช่วงระยะห่างของการมีบุตรที่เหมาะสม การเป็ นพ่อแม่ที่ดีเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้เป็ นคนดี มีคุณภาพและ
มีความสุ ข มีผลเพื่อให้เกิดความสุ ข ความเหมาะสมทางสังคม เศรษฐกิจ แก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ
การวางแผนครอบครัว เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการ นาพาครอบครัวให้มีความสุ ขและเป็ นแหล่ง
สร้างคนที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ เปิ ดโอกาสให้สามี –ภรรยาได้พฒั นาตนเองอย่างเท่า
เทียมกัน โดยการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการทางานและการแสวงหาความรู้ ได้ท้ งั สองฝ่ าย
การวางแผนครอบครัวมีองค์ประกอบดังนี้
1. การเลือกคู่ครอง เป็ นการเลื อกคนที่จะมาร่ วมสร้ างครอบครัว ร่ วมรับผิดชอบภาระต่าง ๆ
และร่ วมทุกข์ร่วมสุ ขตลอดชีวติ
2. การเตรี ยมความพร้ อมด้ านที่อยู่อาศัยและอาชี พ ที่อยูอ่ าศัยเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญจะต้อง
ตกลงกันตั้งแต่ก่อนแต่งงาน เช่น แยกมาอยูด่ ว้ ยกันตามลาพัง หรื ออยูก่ บั ครอบครัวของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง
ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั เหตุ ผลและความจาเป็ นของทั้งสองฝ่ าย สาหรั บอาชี พควรมี อาชี พที่ มนั่ คง มีรายได้
แน่นอนและเพียงพอที่จะดูแลครอบครัว
3. การแต่ งงาน มีความหมายและมีคุณค่าต่อชี วิตครอบครัวคนเรา ทั้งด้านจิตใจที่หมายถึ ง
ความสุ ขสมหวังที่ได้อยูร่ ่ วมกับคนที่เรารัก และเหมาะสมซึ่ งกันและกัน เป็ นประเพณี ที่แสดงถึงการ
ประกาศให้สังคมรับรู ้ถึงการตกลงใจในการใช้ชีวติ ร่ วมกันของชายหญิง มีธรรมเนี ยมปฏิบตั ิแตกต่างกัน
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ในแต่ละท้องถิ่ น และการจดทะเบียนสมรสเพื่อสิ ทธิ ตามกฎหมายของทั้งสองฝ่ าย พิธีแต่งงานควร
เป็ นไปตามฐานะไม่ก่อให้เกิดปั ญหาตามมาภายหลัง
4. การปรับตัว ระยะเริ่ มต้นของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ต้องปรับตัวเข้าหากัน ตกลงบทบาทและ
ภาระหน้าที่ในครอบครัวซึ่ งเป็ นที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ าย และสามารถสลับบทบาทกันได้ในยามจาเป็ น
มีการวางแผนในการจัดสรรค่าใช้จ่ายในครอบครั ว ค่าใช้จ่ายในยามฉุ กเฉิ น และเก็บออมเอาไว้ใน
อนาคต
5. การวางแผนมีบุตรและการเว้ นช่ วงการมีบุตร เป็ นการวางแผนว่าทั้งคู่พร้อมจะมีบุตรเมื่อไร
ต้องการบุตรกี่ คน และเว้นระยะห่ างกันนานแค่ไหน เลื อกวิธีอะไรจึงจะมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
เตรี ยมความพร้อมในเรื่ องฐานะการเงิน และวิธีการที่จะทาให้เขาเติบโตมาเป็ นคนที่มีคุณภาพ เว้นช่วง
การมีบุตร เพื่อให้แม่ได้พ้ืนฟูสุขภาพของตนเองก่อนการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป และให้การเลี้ ยงดูลูกคน
ก่อนอย่างเต็มที่ดว้ ยความรักและเอาใจใส่ ไม่ควรมีบุตรเร็ วเกินไป ช้าเกินไป หรื อถี่เกินไป
6. การเตรียมตัวเป็ นพ่ อแม่ ที่ดี เพื่อให้บุตรเติบโตมาเป็ นคนดี มีคุณภาพ และมีความสุ ข สามี
และภรรยาจะต้องยินยอมพร้อมใจที่จะมีบุตรด้วยกัน และให้บุตรของตนเกิดมาพร้อมกับความรักของ
คนทั้งสอง เป็ นการเตรี ยมความพร้อมในด้านต่างๆ ด้านจิตใจ สามีและภรรยาต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
ที่พร้อมจะเป็ นพ่อ-แม่ มีความรู ้ในการอบรมเลี้ยงดูบุตร ต้องศึกษาหาความรู้เรื่ องการวางแผนครอบครัว
7. การเว้ นช่ วงการมีบุตร รวมถึงทักษะในการอบรมเลี้ยงดูบุตรของตน รวมถึงหาที่ปรึ กษาหรื อ
ดูแบบอย่างครอบครั วหรื อที่ประสบความสาเร็ จในการเลี้ ยงดูลูกให้เป็ นคนดี มีเวลาเพียงพอที่จะให้
ความใกล้ชิดและเป็ นแบบอย่างที่ดีกบั บุตร โดยเฉพาะในเรื่ องความเสมอภาคทางเพศ
การเลือกคู่ครอง
การเลื อกคู่ครอง นอกจากจะพิจารณาพื้นฐานด้านความรักที่ชายและหญิงมีให้แก่กนั และกัน
แล้ว ควรพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย ดังนี้
1. เชื้อชาติ โดยทัว่ ไปคนเชื้ อชาติเดียวกันย่อมมีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม
ที่เหมือนกัน คู่ครองที่มีเชื้ อชาติเดี ยวกันจึงมักจะเข้าใจกันได้ง่าย ถ้าหากเป็ นคนละเชื้ อชาติก็อาจจะ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งไม่เข้าใจกัน และอาจเกิดปั ญหาการอพยพหรื อย้ายกลับภูมิลาเนากับคู่สมรส ทา
ให้ชีวิตคู่ตอ้ งแยกหรื อพลัดพรากจากกันได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม คู่สมรสที่มีเชื้ อชาติต่างกันก็ไม่ใช่ว่า
ชีวิตสมรสจะล้มเหลวเสมอไป ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ที่การปรับตัวของคู่สมรส ถ้าได้ใช้ความพยายามอย่าง
แท้จริ งในการทาความเข้าใจซึ่ งกันและกัน ก็จะสามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสุ ขได้
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2. ศาสนา เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่า ศาสนาทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายในการ อบรมสั่งสอน
ให้เป็ นคนดี ละเว้นความชัว่ ส่ วนหลักการและพิธีกรรมต่างๆ ของแต่ละศาสนาย่อมมีลกั ษณะแตกต่าง
กันออกไป ถ้าหากคู่สมรสนับถือศาสนาเดียวกัน ความเชื่อถือศรัทธาและการปฏิบตั ิตนตามพิธีกรรม
ทางศาสนาก็จะเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน แต่หากนับถือศาสนาต่างกันก็อาจจะมีปัญหากระทบต่อการ
ดาเนิ นชี วิต เช่น คนหนึ่งจะไปวัดอีกคนไปโบสถ์ หรื อเกิดปั ญหาข้อขัดแย้งว่าจะให้บุตรที่เกิดมานับถือ
ศาสนาอะไร เป็ นต้น การตัดสิ นใจเลือกคู่ที่นบั ถือศาสนาต่างกันจึงจาเป็ นต้องพยายามปรับตัวเข้าหากัน
และไม่ควรนาประเด็นทางศาสนามาเป็ นข้อโต้แย้งว่าศาสนาของงใครดีกว่าของใคร เพราะปั ญหานี้ ไม่มี
ข้อสรุ ปและอาจนาไปสู่ ความแตกแยกในชีวติ สมรสได้ง่าย
3. การศึกษา การที่คู่สมรสมีระดับการศึกษาสู งหรื อจบปริ ญญา แม้จะไม่ใช่เครื่ องรับประกัน
ความสาเร็ จของชีวติ สมรสได้อย่างแน่นอนก็จริ งอยู่ แต่จากตัวอย่างชี วิตสมรสจานวนมากได้ช้ ี ให้เห็นว่า
คนที่มีการศึกษาสู งมีแนวโน้มในการประสบความสาเร็ จในชีวติ ได้มากกว่าคนที่มีการศึกษาต่า ทั้งนี้ อาจ
เป็ นเพราะว่าการศึกษาช่วยทาให้บุคคลเจริ ญงอกงามทั้งทางร่ างกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญา
ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อชี วิตสมรสหรื อชี วิตครอบครัวเป็ นอย่างมากและจากการศึ กษาวิจยั โดยทัว่ ไปมัก
พบว่า คู่ส มรสที่ มีส ติ ปัญญาและระดับการศึ ก ษาใกล้เคี ยงกันมักจะมี โอกาสประสบความสุ ขและ
ความสาเร็ จในชี วิตสมรสมากกว่าคู่สมรสที่ มีระดับการศึ กษาต่า งกันมาก เพราะระดับการศึกษาที่
ใกล้เคียงกันจะช่ วยทาให้คู่สมรสพูดจากันรู ้เรื่ องและเข้าใจกันได้ง่าย แต่หากคู่สมรสมีระดับการศึกษา
ต่างกัน ฝ่ ายชายควรจะเป็ นฝ่ ายที่มีการศึกษาสู งกว่า ถ้าฝ่ ายหญิงมีการศึกษาสู งกว่าฝ่ ายชายมาก อาจทาให้
เกิดปั ญหาในการปรับตัวของฝ่ ายชายได้
4. ฐานะทางเศรษฐกิจ ความพร้ อมทางด้านเศรษฐกิ จหรื อฐานะการเงิ นนับเป็ นข้อที่ ควร
พิจารณาอีกประการหนึ่งในการเลือกคู่ เพราะถ้าคู่สมรสมีฐานะทางการเงินไม่ดีการหารายได้ไม่เพียงพอ
กับรายจ่าย ในขณะที่ครอบครัวต้องขยายตัวออกไป สมาชิ กใหม่ในครอบครัวก็จะต้องเพิ่มขึ้น อาจมี
ผลกระทบให้เกิดปั ญหาชี วิตครอบครัวได้ เว้นเสี ยแต่คู่สมรสนั้นจะต้องทางานหนักเพื่อเพิ่มพูนรายได้
และรู้จกั ประหยัดในการใช้จ่าย จึงจะทาให้ชีวติ ดาเนินไปได้อย่างราบรื่ น
5. บุคลิกภาพ คนเรามีบุคลิกภาพไม่เหมือนกัน บุคลิ กลักษณะที่เป็ นเสน่ห์อยู่ในตัวบุคคลก็
แตกต่างกันออกไปด้วย เช่ นขนาดของร่ างกาย รู ปร่ าง หน้าตา กิริยาท่าทาง ท่วงทีวาจาอุปนิ สัยใจคอ
ความสนใจ ค่านิ ยม รสนิยม อุดมคติ ความประพฤติ ฯลฯ ลักษณะต่างๆ เหล่านี้ เกิดจากการผสมผสาน
กันระหว่างพันธุ กรรม และประสบการณ์ท้ งั หมดของแต่ละบุคคลเมื่อคนเราจะเลื อกคู่ครองจึงจาเป็ น
จะต้องพิจารณาบุคลิกภาพ บุคลิกลักษณะของผูท้ ี่จะมาเป็ นคู่ครอง หรื อคู่ชีวิตของตนเองในอนาคตด้วย
ว่าบุคลิกภาพและบุคลิ กลักษณะดังกล่าว เหมาะสมกับตนหรื อไม่ ตนพอใจยอมรับที่จะอยูร่ ่ วมกันใน
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ชี วิตสมรสหรื อไม่ ดังนั้นการศึกษาเรื่ องบุคลิกภาพของคู่ครองก่อนแต่งงานจึงเป็ นสิ่ งสาคัญมาก และ
ชี วิตสมรสที่มีความสุ ขจะต้อง ประกอบด้วยบุคลิกภาพของชายและหญิงที่เข้ากันได้ และจะต้องทราบ
อุปนิสัยใจคอต่างๆ ของคู่สมรสก่อนแต่งงาน แม้ว่าบุคลิกภาพของคนเราจะเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถา้ คู่
สมรสฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดคิดว่าจะเปลี่ ยนแปลงบุคลิกภาพของอีกฝ่ ายหนึ่ งภายหลังการแต่งงานกันแล้ว ก็
อาจจะเสี่ ยงต่อความผิดหวังในชีวติ สมรสได้ ดังนั้นจึงควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสิ นใจ
6. วุฒิภาวะทางอารมณ์ การที่ร่างกายของชายและหญิงเจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่และพร้อมที่จะ
ให้กาเนิ ดบุตรได้ มิได้หมายความว่า บุคคลผูน้ ้ นั พร้อมที่จะแต่งงาน หรื อมีครอบครัวได้ การแต่งงาน
หรื อการสมรสจาเป็ นต้องอาศัยความเจริ ญเติบโตของจิตใจ หรื อความมีวุฒิภาวะทางอารมณ์เ ป็ นหลัก
สาคัญประกอบด้วย เพราะผูท้ ี่บรรลุวุฒิภาวะทางอารมณ์ยอ่ มเป็ นผูท้ ี่สามารถปรับตัวให้มีความสุ ขกับ
ครอบครัว สังคม และสิ่ งแวดล้อมต่างๆ ได้ดี ความสามารถในการปรับตัวนี้ ถือว่าเป็ นสิ่ งสาคัญและ
จาเป็ นมากที่สุดอย่างหนึ่งสาหรับชีวติ สมรสที่ประสบความสาเร็ จ บุคคลที่มีวุฒิภาวะอารมณ์ อาจสังเกต
ได้จากพฤติกรรมเหล่านี้
6.1 เป็ นผูท้ ี่รู้จกั และเข้าใจตนเองได้ดี
6.2 เป็ นผูร้ ู้จกั และเข้าใจผูอ้ ื่นได้ดี
6.3 เป็ นผูท้ ี่สามารถเผชิ ญกับความจริ งแห่งชีวติ ได้ดี
6.4 ตัดสิ นใจได้เอง เมื่อทาผิดก็ยอมรับผิด
6.5 มองอนาคตด้วยความหวัง และเต็มใจรอคอย
6.6 เข้าใจและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
6.7 มีจิตใจมัน่ คง และไม่ตกเป็ นทาสของอารมณ์ได้ง่าย
6.8 มีอารมณ์ขนั และมองโลกในแง่ดี
6.9 ยอมรับกติกาหรื อกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยูใ่ นสังคม
6.10 มีความสุ ขมุ รอบคอบ รู ้จกั เหตุผล และรู ้จกั ผ่อนสั้นผ่อนยาว
6.11 รู้จกั หน้าที่และความรับผิดชอบสู ง
6.12 สามารถประเมินผลการกระทาของตนเองได้
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อวุฒิภาวะทางอารมณ์ ของบุคคลได้แก่ อายุ ผูท้ ี่มีอายุมากจะเป็ นผูท้ ี่มี
อารมณ์มนั่ คงกว่าผูท้ ี่มีอายุนอ้ ย และจากการศึกษาพบว่า อายุที่เหมาะสมกับการมีคู่ครองนั้นผูช้ ายควรจะ
มีอายุระหว่าง 27-30 ปี ผูห้ ญิงควรมีอายุระหว่าง 21-25 ปี และไม่ควรแตกต่างกันเกิน 10 ปี เพราะความ
ต่างวัยจะทาให้คู่สมรสปรับตัวเข้าหากันได้ยาก เนื่องจากความต้องการและความสนใจในกิจกรรมต่างๆ
แตกต่างกัน ซึ่งอาจทาให้เกิดข้อขัดแย้งในชีวติ สมรสได้
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7. สุ ขภาพ สุ ขภาพย่อมมีความสาคัญต่อบุคคล ผูท้ ี่มีสุขภาพดีนบั ว่าเป็ นลาภอันประเสริ ฐ
ดังพุทธภาษิตที่กล่าวว่า “อโรคยา ปรมาลาภา” สุ ขภาพเปรี ยบเหมือนวิถีทางหรื อหนทางที่จะนาบุคคล
ไปสู่ ความสุ ข และความสาเร็ จต่างๆ ในชี วิตการทางานและชี วิตการสมรส ดังนั้นผู ้ ที่เราจะเลือกเป็ น
คู่ครองควรเป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพดี ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ ก่อนการแต่งงานจึงควรให้แพทย์ตรวจสุ ขภาพของ
ชายและหญิงว่ามีโรคใดบ้างที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุ กรรม ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อชี วิตการสมรส
เช่น การตรวจหมู่เลือด หรื อการผิดปกติเกี่ยวกับเลือด และโรคที่สามารถถ่ายถอดทางพันธุ กรรม และ
หากพบว่ามีโรคภัยไข้เจ็บก็ควรได้รับการรักษาให้หายเสี ยก่อน
จากข้อควรพิจารณาในการเลือกคู่ครองที่กล่าวมาพอสรุ ปได้วา่ การเลือกคู่ครองที่มีเชื่ อชาติ
ศาสนา การศึกษา เศรษฐกิจและระดับวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่คล้ายกันหรื อใกล้เคียงกัน จะช่วยให้ชีวิต
สมรสประสบผลสาเร็ จมากกว่าคู่ครองที่มีสิ่งเหล่านี้แตกต่างกัน แต่ท้ งั นี้มิได้หมายความว่าคู่ครองที่มีภูมิ
หลังแตกต่างกันจะไม่ประสบผลสาเร็ จในชีวติ สมรส ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความรัก ความเข้าใจ การยอมซึ่ งกัน
และกันที่จะช่ วยให้คู่สมรสประสบผลสาเร็ จในชี วิตได้อย่างไรก็ตาม การที่ชายและหญิงเลือกคู่ครอง
ของตน ก็ ค วรได้มี ก ารปรึ ก ษาพ่อ แม่ หรื อญาติ ผูใ้ หญ่ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ มี ป ระสบการณ์ ม ากกว่า เพื่ อรั บ
คาแนะนาที่ถูกต้อง และเกิดการยอมรับใน การตัดสิ นใจเลือกคู่ครองของคู่สมรส
การคุมกาเนิด
การคุมกาเนิ ด (Contraception or Birth Control) หมายถึง การป้ องกันการปฏิสนธิ หรื อวิธีที่จะ
ป้ องกันการตั้งครรภ์ โดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ ที่เชื่ อว่าการปฏิ สนธิ ที่เป็ นไปตามปกติน้ นั จะเกิ ดได้
ต่อเมื่ออสุ จิในน้ าเชื้อของฝ่ ายชายมีโอกาสเข้าไปผสมกับไข่ที่สุกของฝ่ ายหญิงภายในปี กมดลูก และไข่ที่
ผสมแล้วจะเดิ นทางมาฝั งตัวที่เยื่อบุโพรงมดลู ก ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ จึงคิดวิธีการต่างๆ ที่ขดั ขวาง
ไม่ให้อสุ จิพบและผสมไข่ที่สุกแล้ว หรื อป้ องกันไม่ให้มีการฝั งตัวของไข่ที่ผสมแล้ว การค้นคว้าได้
กระทากันอย่างกว้างขวาง ทาให้การพัฒนาวิธีการคุ มการปฏิ สนธิ การพัฒนาส่ วนใหญ่มุ่งไปในทาง
ขัดขวางกลไกต่างๆของกระบวนการปกติของการสื บพันธุ์ ได้แก่
1. การควบคุมการตกไข่ โดยการรับประทานยาเม็ดคุมกาเนิดและฉี ดยาคุมกาเนิด
2. การควบคุ มการเดิ นทางของไข่ในปี กมดลู กเชื่ อว่าห่ วงอนามัยหรื อการให้ เอสโตรเจน
ภายหลังการตกไข่แล้ว ทาให้ไข่เดินทางเร็ วกว่าปกติ จึงป้ องกันการตั้งครรภ์ได้
3. ทาลายความสามารถของอสุ จิในการผสมกับไข่ โปรเจสเตอโรน ทาให้มูกที่ปากมดลูก
ข้นขึ้น อสุ จิผา่ นยาก
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4. ป้ องกันการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้ว
5. ควบคุ มการสร้ างอสุ จิโดยการทาให้อสุ จิหมดความสามารถ ถ้าอัณฑะไม่เลื่ อนลงในถุ ง
อัณฑะ (Cryptorchism) จะไม่สามารถสร้างอสุ จิได้ ทั้งนี้ เพราะอุณหภูมิที่สูงในร่ างกายจะไม่เหมาะแก่
การสร้ างอสุ จิ แต่ถา้ นัง่ แช่ น้ าที่อุณหภูมิ 45 – 47 องศาเซลเซี ยส วันละ 15 นาที นานวัน จะสามารถ
ป้ องกันการมีบุตรได้
วิธีคุมกาเนิดที่ดีควรมีคุณสมบัติสาคัญดังนี้ คือ
1. มีประสิ ทธิภาพสู ง (Effective) ในการป้ องกันการตั้งครรภ์
2. ปลอดภัย (Safe) ไม่มีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรง และไม่มีอนั ตรายแม้ใช้ติดต่อกันเป็ น
เวลานาน
3. ภาวะเจริ ญพันธุ์หลังคุมกาเนิด (Return of Fertility) ในกรณี ที่เป็ นวิธีคุมกาเนิดแบบชัว่ คราว
เมื่อเลิกใช้แล้วต้องมีการเจริ ญพันธุ์ดีเหมือนเดิม (Reversible)
4. ใช้ได้ง่าย (Simple) สะดวกในทางปฏิบตั ิและในการให้บริ การ
5. เป็ นวิธีที่คนส่ วนใหญ่ยอมรับ (Acceptable)
6. ราคาถูก (Inexpensive)
การคุมกาเนิดแบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิด ได้แก่
1. การคุมกาเนิดแบบชั่ วคราว (Temporary Contraception)
เป็ นวิ ธี ที่ เ มื่ อ ใช้ห รื อ ปฏิ บ ัติ อ ยู่ก็ ย่อ มสามารถคุ ม ก าเนิ ด ได้ แต่ ถ้า ผูร้ ั บ บริ ก ารเลิ ก ใช้แ ล้ว ก็
สามารถมีบุตรได้เหมือนเดิมเหมาะกับผูท้ ี่ตอ้ งการเว้นระยะการมีบุตร หรื อยังไม่พร้อมมีบุตรด้วยเหตุผล
ทางเศรษฐกิจหรื อทางสุ ขภาพใดๆก็ตาม อาจใช้วธิ ี ต่างๆได้ดงั ต่อไปนี้
1.1 การงดมีความสัมพันธ์ทางเพศ (Abstinence) วิธีน้ ี ถา้ สามารถปฏิ บตั ิ ได้จริ งจะมี
ประสิ ทธิ ภาพ 100 % แต่จะใช้ได้เพียงบางกรณี เท่านั้น เช่น งดมีความสัมพันธ์ทางเพศระยะหลังคลอด
ดังนั้นการงดมีความสัมพันธ์ทางเพศจึงไม่เป็ นวิธีที่ดีแม้วา่ จะคุมกาเนิดได้ผลถึง 100 %
1.2 การหลัง่ ภายนอก (Coitus Interruptus or Withdrawal) เป็ นวิธีการคุมกาเนิ ดที่เก่าแก่
ที่สุดที่ยงั ใช้ในปั จจุบนั การหลัง่ ภายนอกหมายถึง การที่ฝ่ายชายถอนองคชาตออกทันทีก่อนที่จะมีการ
หลัง่ น้ ากาม (Ejaculation) การหลัง่ น้ ากามออกภายนอกนี้ การร่ วมเพศจะดาเนิ นไปตามธรรมชาติ
จนกระทัง่ ฝ่ ายชายมีความรู ้ สึกว่าใกล้จะมีการหลัง่ น้ ากาม จะรี บถอนองคชาตและให้มีการหลัง่ น้ ากาม
ภายนอกช่ องคลอด โดยไม่ให้น้ ากามเปรอะเปื้ อนบริ เวณอวัยวะสื บพันธุ์ภายนอก ในระหว่างร่ วมเพศ
อวัยวะสื บพันธุ์ภายนอกจะเปี ยกชื้ น ทาให้อสุ จิที่มีชีวิตในช่วงสั้นๆ อาจสามารถว่ายเข้าสู่ ช่องคลอดได้
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หลังการหลัง่ น้ ากามแล้ว หากจะมีการร่ วมเพศซ้ าอีกจะต้องเช็ ดองคชาตให้สะอาด และถ่ ายปั สสาวะ
ก่อนเพื่อไม่ให้อสุ จิเหลือค้างอยู่
ประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันการตั้งครรภ์มีค่อนข้างน้อยเพราะมีอตั ราการล้มเหลวสู ง
เนื่องจากฝ่ ายชายอาจจะถอนองคชาตไม่ทนั เวลาเพราะลืมตัวไปชัว่ ขณะ หรื อควบคุมการหลัง่ น้ ากาม
ไม่ได้ตามต้องการแม้จะเกิดการหลัง่ น้ ากามภายนอกช่องคลอด แต่อวัยวะสื บพันธุ์ภายนอกเปรอะเปื้ อน
อาจทาให้อสุ จิวา่ ยเข้าไปในช่องคลอดได้
ข้อดี คือ เป็ นวิธีที่พร้อมจะใช้ได้เสมอ ไม่ตอ้ งการเครื่ องมือ หรื อเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งสิ้ น และเป็ นความสัมพันธ์ทางเพศตามธรรมชาติ แต่มีขอ้ เสี ยของการหลัง่ ภายนอก คือ อาจทาให้
ผูใ้ ช้ท้ งั ฝ่ ายชายและฝ่ ายหญิงเกิดความเครี ยดขึ้นได้ เนื่องจากมีความกังวลใจในขณะมีการร่ วมเพศและ
ทาให้ฝ่ายชายจะต้องบังคับตัวเองให้ทาในสิ่ งที่ไม่อยากทาฝ่ ายหญิงมีโอกาสถึงจุดสุ ดยอดน้อย และอาจ
ทาให้เกิดต่อมลูกหมากโตได้ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานพิสูจน์ที่แน่นอน
1.3 หมวกครอบปากมดลูก (Cervical Cap) เป็ นหมวกสาหรับใส่ ในช่องคลอด เพื่อกั้นปาก
มดลูกไม่ให้อสุ จิเข้าไปในโพรงมดลูกได้ หรื อเป็ นแบบแผ่นกั้น (Diaphragm) ที่มีลกั ษณะเป็ นหมวก
ยางคล้ายโดม มีขอบแข็งแต่พบั งอได้ ขนาดตั้งแต่ 50 – 105 มิลลิเมตร นิ ยมใช้มีขอบสปริ ง ส่ วน
Cervical Cap มีรูปร่ างคล้ายหมวกขนาด 22 – 31 มิลลิเมตร ขนาดพอดีครอบปากมดลูก วัสดุส่วนใหญ่
มักเป็ นยาง การใช้มกั ใช้ร่วมกับครี ม หรื อยาฆ่าอสุ จิ
การปฏิบตั ิ คือ ล้างมือให้สะอาด ผูใ้ ส่ ตอ้ งโค้งตัวเล็กน้อย (Recumbent Position) หรื อ
ท่านัง่ ยองๆ หรื อท่ายืนวางพาดเท้าข้างหนึ่ งบนเก้าอี้ สาหรับ Diaphragm สอดปลายล่างเข้าช่ องคลอด
โดยให้ปลายเฉี ยงลง เมื่ อสอดได้ค รึ่ งหนึ่ งเอามื อซ้า ยช่ วยดันขอบบนให้เข้า อยู่หลัง กระดู กหัวเหน่ า
สาหรับ Cervical Cap ใช้มือซ้ายเปิ ดปากช่องคลอด จับ Cap ด้วยมือขวา เมื่อ Cap อยูเ่ ลยปากช่องคลอด
ไปแล้วใช้นิ้วชี้และนิ้วนางดันเข้าไปถึงคอมดลูก ดัน Cap ให้สวมคอมดลูก วิธีถอดทาโดยสอดนิ้วเข้าไป
เกี่ยวขอบดึงออกมา การเลือกใช้วธิ ี น้ ี ควรพบแพทย์ตรวจภายใน เพื่อเลือกขนาดที่เหมาะสม
ข้อดี ของวิธีน้ ี คื อ เป็ นวิธีที่ไม่ตอ้ งใช้ฮอร์ โมน แต่ขอ้ เสี ย คื อ วิธีการยุ่งยาก และไม่
สะดวกในการร่ วมเพศ
ประสิ ทธิ ภาพของวิธีน้ ี ถ้าใช้ร่วมกับยาฆ่าเชื้ ออสุ จิ หมวกยางสอดช่ องคลอด พบว่า
อัตราการตั้งครรภ์เพียง 2-3 รายต่อสตรี 100 รายใน 1ปี ในกลุ่มที่ไม่คุน้ เคยอาจพบการตั้งครรภ์สูงกว่านี้
ส่ วนหมวกยางครอบปากมดลูกมีอตั ราการตั้งครรภ์เฉลี่ยร้อยละ 12 ของสตรี ที่ใช้ใน 1 ปี หลังจากนั้น
อัตราการตั้งครรภ์สูงขึ้น เนื่องจากวัสดุที่ใช้เสื่ อมคุณภาพ
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1.4 ยาฆ่าตัวอสุ จิ (Spermicides) เป็ นวิธีที่ใช้ยาหรื อสารบางอย่างสอดใส่ เข้าไว้ในช่อง
คลอดก่อนการร่ วมเพศ เพื่อฆ่าและลดจานวนอสุ จิในช่องคลอด ยาฆ่าตัวอสุ จิที่เป็ นสาร ได้แก่
Nonoxynol–9, Octoxynol-9 และ Menfegol ซึ่ งกาลังนิยมใช้ในประเทศที่กาลังพัฒนาในปั จจุบนั ส่ วนยา
ฆ่าตัวอสุ จิที่เป็ นพาหะ ได้แก่ ครี ม เยลลี ฟองอัด ยาสอดให้ละลาย ยาเม็ดฟองฟู จะใช้เวลาประมาณ 10
นาที เพื่อรอยาสัมผัสความเปี ยกชื้นในช่องคลอด และกระจายไปครอบคลุมส่ วนบน และชนิดฟิ ล์มเป็ น
แผ่นยาบางๆ ต้องรอประมาณ 15 -30 นาที การใช้ยามีหลักทัว่ ไป คือ ใส่ ยาในปริ มาณที่แนะนาไว้ให้ลึก
ที่สุดในช่องคลอด ทิ้งช่วงเวลาก่อนจะร่ วมเพศ ทุกครั้งที่ร่วมเพศซ้ าต้องใช้ยาเพิ่มเสมอ และห้าม
สวนล้างช่องคลอดอย่างน้อย 6 ชัว่ โมงหลังร่ วมเพศ
ข้อดี วิธีน้ ี คือ ปลอดภัย อาการแทรกซ้อนน้อย บางชนิ ดกาลังนิ ยมอย่างกว้างขวางใน
ประเทศที่กาลังพัฒนา ส่ วนข้อเสี ย คือ ประสิ ทธิ ภาพต่าถ้าไม่ใช้อย่างสม่ าเสมอและถูกต้อง ไม่สะดวก
ในการใช้
1.5 ถุงยางอนามัย (Condom) หรื อ ถุงยางคุมกาเนิ ด เป็ นถุงสาหรับคลุมอวัยวะเพศขณะร่ วม
เพศ เพื่อป้ องกันการหลัง่ น้ าอสุ จิในช่องคลอด รวมทั้งเชื้ อโรคต่างๆ ที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually
Transmitted Infection) แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือถุงยางอนามัยบุรุษ (Male Condom) และ ถุงยางอนามัยสตรี
(Female Condom)
1.5.1 ถุงยางอนามัยบุรุษ หรื อถุงยางคุมกาเนิดผูช้ าย มีชื่อที่เรี ยกมากมาย เช่น ปลอก
เสื้ อเกราะ เสื้ อฝน มีหลาแบบ เช่น แบบปลายเรี ยบมน แบบปลายเป็ นกระเปาะ หรื อเป็ นติ่งยืน่ ออกมา
แบบชโลมด้วยสารหล่อลื่น และ แบบที่เคลือบน้ ายาฆ่าตัวอสุ จิ เป็ นต้น

ภาพที่ 9.6 ถุงยางอนามัยบุรุษ
(ที่มา : http://images.google.co.th, 2553)
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วิธีใช้ถุงยางอนามัย
1) เลื อกใช้ถุงยางอนามัยที่ดี มีคุ ณภาพ โดยดูวนั ผลิ ตที่ พิมพ์อยู่ขา้ งซองว่ายังไม่
หมดอายุ (ไม่ควรเกิน 2 ปี ) และเลือกซองที่ไม่ชารุ ด หรื อมีรอยยับย่น ไม่ฉีกขาด เพราะอาจจะสกปรก
และมีรูรั่วได้
2) ฉี กมุมซอง ดึงถุงยางออกระมัดระวัง เพราะถุงยางอาจขาดได้จากการฉี กซอง
หรื อถุงเล็บมือขณะฉี ก อย่าทดสอบถุงยางก่อนใช้โดยการเป่ าลมเข้าไปดูหรื อดึงดู ก่อนสวมควรบีบ
ปลายถุ งยางเพื่อไล่อากาศออกเสี ยก่อน เพราะหากมีอากาศหลงอยูท่ ี่ปลายกระเปาะจนโป่ งมากๆอาจ
เกิดแรงดันแตกได้
3) สวมถุงยางอนามัยขณะอวัยวะเพศแข็งตัว
4) รู ดม้วนถุงยางอนามัย ให้ขอบถุงยางสุ ดถึงโคนอวัยวะเพศ ขณะมีเพศสัมพันธ์
ถ้าไม่มีสิ่งหล่อลื่นเพียงพอ หรื อแห้งเกินไปอาจทาให้ถุงยางอนามัยฉี กขาดได้
5) ภายหลังที่ ฝ่ายชายหลัง่ น้ าอสุ จิแล้วให้รีบถอนอวัยวะเพศชายออก (ก่ อนที่
อวัยวะเพศอ่อนตัว) และจับขอบถุงยางโดยกระชับอวัยวะเพศไว้ก่อน
6) ถอดถุงยางออกระวังไม่ให้มือสัมผัสกับส่ วนที่สัมผัสช่องคลอด
7) ถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วทิง้ ให้มิดชิด ควรใช้ครั้งเดียวแล้วทิง้ ไม่ควรนามาใช้อีก
8) ไม่ควรใช้สารประกอบประเภทน้ ามันทาถุงยางอนามัย
ข้อดีของถุงยางอนามัยบุรุษ
1) นอกจากใช้ ใ นการคุ ม ก าเนิ ด แล้ว ยัง ป้ องกัน โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พัน ธ์
โดยเฉพาะ
โรคเอดส์
2) ใช้ได้เอง เป็ นวิธีที่ไม่ตอ้ งปรึ กษาแพทย์
3) พกสะดวก น้ าหนักเบา หาได้ง่าย ใช้เสร็ จแล้วทิ้งเลย
4) ปลอดภัย ไม่เกิดอาการแทรกซ้อนต่อระบบอวัยวะต่างๆของผูใ้ ช้
5) เห็นผล และมัน่ ใจในประสิ ทธิ ภาพที่ป้องกันได้ทนั ที
6) เป็ นอุปกรณ์ ที่กาหนดมาตรฐานไว้ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู ง ถ้าปฏิ บตั ิถูกวิธีจะ
ได้ผลดี
7) เป็ นอุปกรณ์ที่ฝ่ายชายเป็ นผูม้ ีบทบาทในการคุมกาเนิด
8) ช่วยยืดระยะการหลัง่ น้ าอสุ จิเร็ วของฝ่ ายชายออกไปได้
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9) ไม่มีผลต่อการเจริ ญพันธ์เมื่อเลิกใช้ แต่มีผลดีต่อฝ่ ายภรรยาที่มีภูมิตา้ นทานต่อตัว
อสุ จิ
ข้อด้อยของถุงยางอนามัยบุรุษ
1) หากใช้ไม่ถูกต้อง ขาดความตั้งใจ และใช้ไม่สม่าเสมอ อาจมีการล้มเหลวสู ง
2) ถ้าใช้เป็ นเวลานานอาจทาให้ฝ่ายหญิงรู ้สึกระคายเคืองหรื อเจ็บช่องคลอด
3) เป็ นภาระในการหาที่ทิ้งถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วให้เหมาะสม
4) อาจทาให้เกิดการขัดจังหวะขณะร่ วมเพศ เพราะต้องสวมถุงยางขณะที่อวัยวะ
เพศแข็งตัวเต็มที่
5) เสี ยความรู ้สึกสัมผัสในจังหวะการร่ วมเพศธรรมชาติ
6) อาการข้างเคียง อาจมีการระคายเคืองเฉพาะที่ ซึ่ งแก้ไขโดยการเลื อกถุ งยาง
อนามัยที่มีสารหล่อลื่ น ในบางส่ วนอาจพบว่าแพ้ถุงยาง หรื อสารเคมีที่เคลื อบถุ งยาง การแพ้อาจเกิ ด
ทางฝ่ ายชายหรื อหญิงก็ได้แต่พบน้อย
ประสิ ทธิ ภาพของถุ งยางอนามัย ถ้าใช้ถุงยางอนามัยที่ไ ด้มาตรฐานและถูกต้อง จะมี
ประสิ ทธิภาพสู งมาก ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับยาฆ่าอสุ จิ ประสิ ทธิ ภาพทางทฤษฎีพบว่ามีการ
ตั้งครรภ์ 0.5 -2 ต่อสตรี 100คนใน 1 ปี แต่บางรายงานพบได้ถึง 10 -20 ต่อสตรี 100 คนใน 1 ปี คู่สมรส
ที่ใช้ได้ผลมักเป็ นกลุ่มที่มีอายุมาก และได้รับแรงจูงใจจนสามารถปฏิบตั ิได้อย่างต่อเนื่อง
1.5.2 ถุงยางอนามัยสตรี (Female Condom)

ภาพที่ 9.7 ลักษณะของถุงยางอนามัยสตรี
(ที่มา ; http://images.google.co.th. 2553)
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ถุงยางอนามัยสตรี เป็ นถุงโปร่ งแสงทรงกระบอกปลายมนทาด้วย Poly-Urethane ซึ่ งมี
ความนุ่มนวลและบางกว่าที่ทาด้วย Latex จึงทาให้แนบกับผนังช่องคลอดได้ดีกว่า มีความยาว 15 ซม.
ส่ วนปลายเปิ ดของถุงยางอนามัยสตรี มีขอบลักษณะคล้ายห่ วงติดอยูเ่ รี ยกว่า ขอบนอก ภายในก้นถุงเป็ น
ปลายตันจะมีห่วงอีกอันหนึ่ งวางอยู่ เรี ยกว่า ขอบใน ซึ่ งสามารถถอดออกได้ ขอบในนี้ มีประโยชน์ใน
การที่จะสอดถุงยางเข้าไปในช่องคลอด โดยบีบขอบในแล้วสอดเข้าไปจนสุ ด ซึ่ งจะเข้าไปครอบอยูบ่ น
ปากมดลูกและห่ วงนี้ จะยึดถุ งยางอนามัยไว้ไม่ให้หลุ ดออกมาขณะที่ห่วงนอกที่เป็ นขอบถุ งจะช่ วยให้
ถุงยางแผ่ปิดตรงบริ เวณปากช่องคลอด
ขั้นตอนการใส่ มีดงั นี้
1) ผูใ้ ส่ อยูใ่ นท่านอนหงายชันเข่า หรื อนัง่ ยองๆ
2) ตรวจสอบดูวา่ ขอบในถุงยางอนามัยสตรี อยูท่ ี่ปลายตันของถุงยางอนามัยหรื อไม่
3) ใช้นิ้ว ข้า งที่ ถ นัดจับ ขอบด้า นใน ซึ่ งอยู่ที่ ป ลายตันของถุ ง ยางบี บ ขอบในด้ว ย
นิ้วหัวแม่มือและนิ้ วกลางโดยทาบนิ้ วชี้ ไว้ระหว่างนั้น สาหรับปลายเปิ ดปล่อยห้อยลงโดยไม่ตอ้ งทา
อะไร
4) ใช้มืออีกข้างหนึ่ งถ่างปากช่องคลอด เพื่อให้สามารถนาเอาถุงยางอนามัยสอดเข้า
ไปในช่องคลอด
5) ใช้นิ้วมือข้างที่ถนัดสอดผ่านปลายเปิ ดขอบนอกถุงยางอามัย ที่อยูใ่ นช่องคลอดให้
ลึกที่สุดเท่าที่จะทาได้
6) ก่อนการร่ วมเพศ ให้ตรวจสอบ ขอบนอกที่ปลายเปิ ด ให้อยูช่ ิดกับแคมเพื่อช่วยให้
อวัยวะเพศชายสอดเข้าไปในถุงยางอนามัยสตรี
7) หลังการร่ วมเพศ ถอดถุ งยางอนามัยออก โดยใช้มือข้างที่ถนัดบีบขอบนอกของ
ถุงยางแล้วดึงออกพร้อมหมุนเล็กน้อย ถุงยางก็จะหลุดออกมาได้โดยงาย
8) ภายหลังการใช้แล้วให้ทิ้งถุงยางอนามัยสตรี น้ นั เลย ห้ามนากลับมาใช้ใหม่
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ภาพที่ 9.8 ขั้นตอนการใส่ ถุงยางอนามัยสตรี
(ที่มา : http://www.tlcthai.com/women/22756. 2555)
ข้อดีของถุงยางอนามัยสตรี
1) ฝ่ ายหญิงสมารถป้ องกันตนเองได้โดยไม่ตอ้ งพึ่งฝ่ ายชาย
2) สามารถสอดไว้ก่อนการร่ วมเพศ
3) ขนาดของถุงมีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างพอ ฝ่ ายชายไม่รู้สึกอึดอัด จึงทาให้ความรู ้สึก
ที่ดีกว่า
4) มีความหนาและเหนียวกว่า ถุงยางนี้เหนี ยวกว่าชนิ ดลาเท็กซ์ ถึงร้อยละ 40 จึงไม่ทา
ให้ขาดง่ายขณะร่ วมเพศ
5) หลังการร่ วมเพศแล้วฝ่ ายชายไม่ตอ้ งรี บถอนอวัยวะเพศออกเพื่อถอดถุงยางอนามัย
ทันที
6) ขนาดความกว้างของถุ งยางสตรี เพียงขนาดเดี ยวใช้ได้กบั ทุกคน จึงไม่จาเป็ นต้อง
ผลิตหลายขนาด
ข้อด้อยของถุงยางอนามัยสตรี
1) การสอดใส่ ถุงยางอนามัยเข้าไปในช่องคลอดเป็ นเรื่ องที่หญิงบางคนยอมรับไม่ได้
โดยเฉพาะหญิงที่มีอายุนอ้ ย
2) การมี ห่ ว งอยู่ ที่ ข อบถุ ง ยาง ซึ่ งโผล่ อ อกมานอกช่ อ งคลอด ท าให้ คู่ น อนเสี ย
ความรู้สึก ทางเพศ
3) รู ปร่ างเทอะทะ ไม่น่าใช้
4) ผูใ้ ช้บางรายมีอาการเจ็บขณะร่ วมเพศ
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5) มีราคาแพงกว่าถุงยางอนามัยบุรุษ
1.6 การงดร่ วมเพศบางช่วงเวลา (Periodic Sexual Abstinence) เป็ นวิธีการคุมกาเนิดแบบ
ธรรมชาติ (Natural Family Planning) โดยการงดมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่สามารถตั้งครรภ์ได้
(Fertile Period) หรื อมีการตกไข่ ของแต่ละรอบระดู ส่ วนวันที่เหลือของรอบระดูรวมทั้งวันที่มีระดูถือ
ว่าเป็ นวันปลอดภัย วิธีน้ ี เรี ยกว่า วิธีนบั วันปลอดภัย หลักการของวิธีน้ ี คือ การคาดคะเนไข่ตก แล้วงด
การร่ วมเพศในระยะวันไข่ตก
ข้อดีของวิธีน้ ีคือ ไม่มีผลแทรกซ้อนด้านร่ างกาย ค่าใช้จ่ายน้อย เป็ นที่ยอมรับในคนบาง
กลุ่มที่ไม่ยอมรับวิธีอื่นและทาให้คู่สมรสมีความรู ้ดา้ นระบบสื บพันธ์มากขึ้น
ข้อเสี ยคือ คู่สมรสต้องมีความสนใจและตั้งใจจริ ง เสี ยเวลา บางเวลาอาจทาไม่ได้ หรื อ
มีปัญหาด้านจิตใจ และอัตราการตั้งครรภ์สูง
ประสิ ทธิ ภาพของการใช้วิธีน้ ี โอกาสในการตั้งครรภ์ได้ ร้ อยละ 5-35 ใน 1 ปี และ
ค่าเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นในปี ถัดไป โดยจานวนผูต้ ้ งั ครรภ์พบว่าร้อยละ 92 ใช้วธิ ี น้ ีไม่ถูกต้อง
ในที่น้ ีจะกล่าวถึงเฉพาะวิธีที่ใช้กนั บ่อยๆ ได้แก่
1.6.1 วิธีนบั ระยะปลอดภัยจากบันทึกประจาเดือน (Safe Period Rhythm Method)
เป็ นวิธีคุมกาเนิดโดยการงดร่ วมเพศในช่วงเวลาที่สามารถตั้งครรภ์ได้ในแต่ละรอบเดือน หรื องดเว้นการ
ร่ วมเพศในระยะเวลาที่ฝ่ายหญิงมีไข่สุก เพราะตัวอสุ จิจะสามารถผสมกับไข่ที่สุก ซึ่ งระยะเวลาที่ตกไข่
จะตรงกับวันที่ 14 ของรอบ โดยทัว่ ไปไข่ที่สุกแล้วมีโอกาสปฏิสนธิ ได้นานเพียง 24 ชัว่ โมงเท่านั้น
ดังนั้นการงดหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 2-3 วันก่อนและหลังระยะที่คาดว่าไข่ตกได้ ก็จะช่วย
คุมกาเนิ ดได้ดว้ ย การนับระยะปลอดภัยสามารถคานวณได้จากการบันทึกประจาเดือน คือ บันทึกรอบ
ประจาเดื อนหลังสุ ดอย่างน้อย 6 -12 รอบ หารอบประจาเดื อนที่ยาวที่สุด และรอบประจาเดื อนที่ส้ ัน
ที่สุด แล้วคานวณตามสู ตร
วันแรกที่ไม่ปลอดภัย
= รอบประจาเดือนที่ส้ นั ที่สุด - 18
วันสุ ดท้ายที่ไม่ปลอดภัย
= รอบประจาเดือนที่ยาวที่สุด - 11
เช่น รอบประจาเดือนที่ส้ ันที่สุด 23 วัน และรอบประจาเดือนที่ยาวสุ ด 33 วัน
วันแรกที่ไม่ปลอดภัย
23 -18 = 5
วันสุ ดท้ายที่ไม่ปลอดภัย
33 -11 = 22
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ดังนั้นวันที่ ไม่ปลอดภัยเริ่ มตั้งแต่ วันที่ 5 ถึ ง วันที่ 22 ของรอบประจาเดื อนซึ่ งมี
ระยะเวลาที่ยาวนาน ในทางปฏิ บตั ิ จึงต้องใช้วิธีการคุ มกาเนิ ดวิธีอื่นร่ วมด้วย เพื่อช่ วยให้ผูใ้ ช้สารถมี
เพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ
วิธีน้ ีเหมาะกับผูท้ ี่มีรอบประจาเดือนที่มาสม่าเสมอเท่านั้น
1.6.2 วิธีวดั อุณหภูมิ (Temperature Method) เป็ นวิธีการคุมกาเนิ ดโดยอาศัยหลักการ
ที่ ว่ า ระดับ อุ ณ หภู มิ ที่ สู ง ขึ้ น สั ม พัน ธ์ ก ับ การตกไข่ ดัง นั้ น การหาวัน ตกไข่ ส ามารถดู ไ ด้จ ากการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายพื้นฐาน(Basal Body Temperature: B.B.T) ซึ่ งหมายถึงอุณหภูมิที่ต่า
ที่สุด ในขณะที่ผนู ้ ้ นั ตื่นนอนตอนเช้าก่อนลุกจากที่นอนหลังจากมีการนอนหลับติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมง
การวัดอุณหภูมิทาได้โดยสลัดปรอทให้อยูต่ ่ากว่า 35 องศาเซลเซี ยส วัดหลังตื่น
นอน และบันทึกไว้ ควรอ่านค่าหลังอมปรอทไว้ใต้ลิ้นนาน 3-5 นาที แล้วบันทึกในตาราง รวมทั้ง
บันทึ กวันที่ มีระดู ด้วย การใช้วิธีน้ ี ค วรแนะนาให้วดั อุ ณหภูมิอย่างน้อย 3 เดื อน เพื่อคะเนช่ วงที่ ไ ม่
ปลอดภัยโดยก่อนเวลาไข่ตก 12 – 24 ชัว่ โมง อุณหภูมิของร่ างกายอาจลดลงเล็กน้อย หลังจากไข่ตก
อุณหภูมิร่างกายพื้นฐานจะเพิ่มขึ้น 0.2-0.5 องศาเซลเซี ยส และคงที่ อยู่จนใกล้วนั ที่มีระดู รอบต่อไป
ดังนั้นการงดการร่ วมเพศจนกระทัง่ ไข่ตกแล้ว อย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้แน่ใจว่าไข่ที่ตกแล้วจะไม่ได้รับ
การผสม จึงถือว่าเป็ นระยะปลอดภัย
1.7 ห่วงอนามัย (Intra-uterine Device: IUD) หมายถึง ขดพลาสติกพิเศษที่ใส่ ในโพรง
มดลูกเพื่อป้ องกันการตั้งครรภ์ เป็ นวิธีคุมกาเนิ ดที่ดีและนิ ยมกันมาก เนื่องจากมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ป้ องกันการตั้งครรภ์สูง ราคาถูก ใช้ได้นาน อาการข้างเคียงน้อย สามารถให้บริ การได้ทุกช่วงของวัย
เจริ ญพันธุ์ มีขอ้ ห้ามการใช้นอ้ ย

ภาพที่ 9.9 ห่วงอนามัย
(ที่มา http://images.google.co.th. 2553)
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ชนิดของห่วงอนามัย ในปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1.7.1 ชนิดธรรมดา หรื อไม่มีสารส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพ ( Inert or Nonmedicated)
ที่
นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย คือ ห่วงชนิ ด Lippes loop ซึ่ งมีรูปร่ างคล้ายตัว S สองตัวต่อกัน (S ตัวโตกับ
S ตัวเล็ก) ตัวห่วงทาด้วย Polyethylene ผสมกับ Barium Sulfate เพื่อให้ทึบแสงและช่วยถ่ายภาพรังสี ได้
ห่วงชนิดนี้มี 4 ขนาด คือ A B C และ D ปัจจุบนั นิยมใช้นอ้ ยลง
1.7.2 ชนิ ดที่ มีสารเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันการตั้งครรภ์ (Active or
Bioactive or Medicated) แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ ชนิ ดที่มีส่วนผสมของทองแดง (Copper Bearing,
IUD) และชนิ ดมีส่วนประกอบของฮอร์ โมน (Hormonal Releasing, IUD) โดยประกอบด้วยฮอร์ โมน
โปรเจสเตอโรน สังเคราะห์
กลไกการป้ องกันการตั้งครรภ์ แบ่งตามชนิ ดของห่ วงอนามัยได้ดงั นี้
ห่ วงอนามัยชนิดธรรมดา
1) เป็ นผลของห่ วงอนามัยที่มีต่อตัวอ่อนก่อนระยะฝังตัว (Preimplantation
Blastocyst) ต่อปฏิกิริยาต่อวัตถุแปลกปลอม
2) เป็ นผลของห่ ว งอนามัย ต่ อ ตัว อสุ จิ โดยที่ ต ัว อสุ จิ อ าจถู ก กิ น โดย
Macrophage และการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีในโพรงมดลูก อาจทาให้ตวั อสุ จิที่ผา่ นจากโพรงมดลูกไป
ถึงท่อนาไข่ลดลง
3) ผลของห่ วงอนามัยต่อการทางานของรังไข่และต่อสมองด้านหน้า โดยทา
ให้อายุของ Corpus Luteum สั้นลง
4) ความไม่สัมพันธ์กนั ระหว่างการเปลี่ ยนแปลงของเยื่อบุมดลูกและการ
เดินทางองไข่หรื อ Blastocyst โดยที่ไข่ที่ผสมแล้วอาจเดินทางมาถึงโพรงมดลูกเร็ วเกินไป
ห่ วงอนามัย ชนิดทองแดง
1) เป็ นผลโดยตรงต่อ Blastocyst ก่ อนฝั ง ตัว โดยอาจเนื่ องมาจากมี การ
เปลี่ยนแปลงของ DNA, glycogen, metabolism และทาให้ออกฤทธิ์ ไม่ได้ดี
2) ปฏิกิริยาต่อสิ่ งแปลกปลอม เกิดเช่นเดียวกับกลไกของห่ วงอนามัยธรรมดา
แต่ถือว่ามีความสาคัญน้อยกว่าผลโดยตรงของทองแดงต่อ Blastocyst โดยเฉพาะของลวดทองแดงทาให้
พื้นที่ผวิ ของห่วงอนามัยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ตาแหน่งของทองแดงที่อยูส่ ู งใน Endometrial Cavity จะ
มีประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันการตั้งครรภ์ได้ดี
ข้อห้ามในการใส่ ห่วงอนามัย
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1) การอัก เสบของอวัยวะในอุง้ เชิ งกราน การอัก เสบที่ มีอาการทางคลิ นิก ชัดเจน
เป็ นข้อห้ามโดยเด็ดขาด เพราะการใส่ ห่วงอนามัยจะทาให้อาการอักเสบรุ นแรงขึ้น
2) การตั้งครรภ์ (Suspected pregnancy) ผูท้ ี่สงสัยหรื อทราบว่าตั้งครรภ์แล้ว เป็ นข้อ
ห้ามโดยเด็ดขาดในการใส่ ห่วง เนื่องจากจะพบอาการแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ และการคลอดสู ง เช่น
การแท้ง การแท้งติดเชื้อ การคลอดก่อนกาหนด ถุงน้ าคร่ าแตกก่อนการเจ็บครรภ์ เป็ นต้น
2.1 ) การตั้งครรภ์นอกมดลูก (Ectopic Pregnancy) สตรี ที่เคยตั้งครรภ์นอกมดลูก
ก็อาจเกิดตั้งครรภ์นอกมดลูกซ้ า
2.2) การตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar Pregnancy) ภายหลังการรักษาครรภ์ไข่ปลา
อุกแล้ว ไม่ควรให้ต้ งั ครรภ์อย่างน้อย 1 ปี แต่การคุมกาเนิดไม่ควรใส่ ห่วง เพราะถ้ามีเลือดออกผิดปกติ
อาจเข้าใจผิดและเป็ นปั ญหาในการติดตามผลการรักษา
3) ปริ มาณระดูที่มากผิดปกติหรื อเลื อดออกผิดปกติในโพรงมดลูก (Abnormal
Uterine Bleeding) ถ้าใส่ ห่วงอนามัยจะทาให้อาการรุ นแรงมากขึ้น
4) ความผิดปกติของมดลูก เช่นมีเนื้องอก โพรงมดลูกเล็กกว่าปกติ หรื อมีรูปวิปริ ตแต่
กาเนิด สงสัยว่าเป็ นมะเร็ งปากมดลูก
5) การปวดระดู (Dysmenorrhea) จะทาให้มีอาการปวดมากขึ้นควรทาการตรวจหา
สาเหตุการปวดให้แน่ชดั ก่อน
6) โรคหัวใจ สตรี ที่เป็ นโรคลิ้นหัวใจรั่ว หรื อเคยผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ถ้าใส่ ห่วงจะ
ทาให้เกิดการอักเสบของลิ้นหัวใจได้ง่าย
7) โรคเบาหวาน ควรระมัด ระวัง เรื่ อ งการอัก เสบ นอกจากนี้ ยัง มี ร ายงานว่า พบ
อุบตั ิการณ์ต้ งั ครรภ์ขณะใส่ ห่วงอนามัยในสตรี โรคนี้สูง
การเริ่ มต้นใส่ ห่วงอนามัย
1) ภายใน 1-10 วันแรกของการมีประจาเดือนครั้งสุ ดท้าย
2) หลังคลอดบุตรทันทีหรื อ 4-6 สัปดาห์ สาหรับการใส่ หลังคลอดทันทีมีขอ้ ดีดงั นี้
3) หลังการแท้งทันที่ที่ไม่มีการติดเชื้อ หรื อภายใน 2-3 สัปดาห์
4) ภายหลังการร่ วมเพศ อาจทาได้โดยการใส่ ห่วงชนิ ดที่มีการส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพ Cu
T 200 ภายใน 5 วัน หลังการอยูร่ ่ วมกัน ซึ่ งเชื่อว่าการกระจายฤทธิ์ ของทองแดงป้ องกันการตั้งครรภ์ได้
อาการข้างเคียงและอาการแทรกซ้อนของการใส่ ห่วงอนามัย
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อาการที่เกิ ดทันทีภายหลังใส่ ได้แก่ มีเลื อดออกกระปริ ดกระปรอย ปวดท้องน้อย เป็ น
ลมอาการเกิดในระยะ 3 เดือนแรกภายหลังใส่ ได้แก่ ประจาเดือนออกมากและนานกว่าปกติ อาจมีปวด
ท้องน้อยหรื อปวดขณะมีประจาเดือน
1.8 การใช้ฮอร์โมน ได้แก่ ยาเม็ดคุมกาเนิ ด ยาฉี ดคุมกาเนิ ด ยาฝังคุมกาเนิด และหวนช่องคลอด
1.8.1 ยาเม็ดคุ มกาเนิ ด (Oral pill) ยาเม็ดคุ มกาเนิ ดเริ่ มใช้ในประเทศไทย เมื่อปี 2505
สามารถป้ องกันการตั้งครรภ์ได้เป็ นอย่างดี ยาเม็ดคุมกาเนิดมี 2 ชนิดคือ
1) เอสโตรเจน (Estrogen) ในยาเม็ดคุมกาเนิ ดมี 2 ชนิด คือ Ethinyl estradiol (EO)
และ Mestranol (Ethinyl Estradiol -3 – methyl ether)
2) โปรเจสเตอโรน (Progesterone) เป็ น สารสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ แรงกว่าธรรมชาติ
สามารถออกฤทธิ์ ได้ดี เ มื่ อ รั บ ประทาน ในยาเม็ ด คุ ม ก าเนิ ด ที่ ใ ช้มี ห ลายชนิ ด ได้แ ก่ Testosterone
Derivative, 19 – Nortesterone Derivative

ภาพที่ 9.10 ยาเม็ดคุมกาเนิ ด
(ที่มา http://images.google.co.th. 2553)
ยาเม็ดคุมกาเนิดมี 4 ชนิดดังนี้
1) ชนิดเลียนแบบธรรมชาติ (Sequential Preparation) ผลิตขึ้นเพื่อเลียบแบบระดับฮอร์ โมน
จากรังไข่ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ชุดหนึ่งมี 20-21 เม็ด ใน 15-16 เม็ดแรกมี เอสโตรเจน อย่าง
เดียว 5 เม็ดสุ ดท้ายมีท้ งั เอสโตรเจน และ โปรเจสเตอโรน ปั จจุบนั มีคนใช้น้อยมาก เพราะมีอาการ
ข้างเคียงของเอสโตรเจนสู ง
2) ชนิดรวม (Combined pills) แต่ละชุ ดมี 20-21 เม็ด หรื อ 28 เม็ด ใน 21 เม็ดแรก จะมีท้ งั
เอสโตรเจน และ โปรเจสเตอโรน ในขนาดต่างๆกัน อีก 7 เม็ดหลังเป็ นแป้ ง น้ าตาล และวิตามิน ยา
คุ ม ก าเนิ ด ชนิ ด รวมนี้ นิ ย มกั น มากเนื่ อ งจากประสิ ทธิ ภ าพในการป้ องกั น การตั้ ง ครรภ์ สู ง มี
ภาวะแทรกซ้อนน้อยและราคาถูก
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3) ชนิดเดี่ยว (Microdose, Minipill) มี โปรเจสเตอโรนอย่างเดี ยว ชุ ดหนึ่ งมี 35 เม็ด และ
พัฒนาเป็ น 28 เม็ดได้แก่ Eluton ยาคุมกาเนิ ดชนิ ดเดี่ยวนี้ เหมาะสาหรับผูท้ ี่แพ้เอสโตรเจน หญิงหลัง
คลอดที่ให้นมบุตร หญิงที่อว้ น ความดันโลหิ ตสู ง ต่อมไร้ท่อผิดปกติ เส้นเลือดดาขอด ปั จจุบนั ไม่นิยม
ใช้เนื่องจากประสิ ทธิ ภาพการป้ องกันการตั้งครรภ์นอ้ ยกว่าชนิ ดรวม ราคาแพง มักมีเลือดออกกระปริ ดก
ระปรอย หรื อขาดประจาเดื อน และต้องใช้ร่วมกับวิธีอื่นประมาณ 3 เดือน เพื่อให้ระดับฮอร์ โมนใน
ร่ างกายเพียงพอต่อการป้ องกันการตั้งครรภ์
4) ยาเม็ดคุมกาเนิ ดชนิ ดที่มีฮอร์ โมนในปริ มาณที่สูงหรื อใช้ภายหลังการร่ วมเพศ (Postcoital
Pill or Morning Ater Pills) เป็ นยาคุ มกาเนิ ดที่มี เอสโตรเจน หรื อโปรเจสโตเจน เพียงอย่างเดี ยวใน
ปริ มาณที่สูง หรื ออาจนาเอายาเม็ดคุมกาเนิดชนิดฮอร์ โมนรวมมาใช้รับประทานเพื่อป้ องกันการตั้งครรภ์
ซึ่ งเกิดจากการร่ วมเพศที่ไม่ได้คุมกาเนิดมาก่อน หรื ออาจถูกข่มขืน หรื อเกิดความผิดพลาดในการใช้วิธี
อื่น เช่นการฉี กขาดของถุงยางอนามัย เป็ นต้น การใช้กินทันทีภายหลังร่ วมเพศ ไม่เกิน 72 ชัว่ โมง และ
เม็ดที่สองให้ห่างจากเม็ดแรก 12 ชัว่ โมง เช่น Levonogestrel 0.75 มก. (Postinor) ข้อควรระวังไม่ควร
รับประทานเกิน 3 เม็ดต่อเดือน
การออกฤทธิ์ เพื่อป้ องกันการตั้งครรภ์ของยาเม็ดคุมกาเนิด คือ
1) ยับยั้งการตกไข่ ออกฤทธิ์ ต่อ ความสัมพันธ์ของ Hypothalamus ต่อมใต้สมองส่ วนหน้า
กับรังไข่ โดยมีผลยับยั้งการหลัง่ ของ Follicle Stimulating Hormone (FSH) และ Luteinizing Hormone
(LH) ทาให้ไม่มี FSH มากระตุน้ รังไข่ เพื่อทาให้ไข่ค่อยๆเจริ ญเติบโต และไม่เกิดการตกไข่
2) เปลี่ยนแปลงเยื่อบุโพรงมดลูก ออกฤทธิ์ ต่อเยื่อบุโพรงมดลูก ปกติ เอสโตรเจนทาให้เยื่อ
บุหนาตัวขึ้น เสริ มฤทธิ์ ของโปรเจสเตอโรนทาให้เยื่อบุมีการบวม ไม่เหมาะสมในการฝั งตัวของไข่ที่
ได้รับการผสมแล้ว
3) การเปลี่ยนแปลงมูกที่ปากมดลูก โปรเจสเตอโรน ทาให้มูกที่ปากมดลูก เป็ นด่าง และ
เหนียวข้น ตัวอสุ จิผา่ นเข้าสู่ โพรงมดลูกไปผสมกับไข่ได้ยาก
4) เปลี่ ยนแปลงการเคลื่ อนไหวของหลอดมดลูก มี ผลทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงต่อการ
เดิ นทางของตัวอสุ จิ และไข่ผ สมแล้ว เอสโตรเจนปริ มาณมากๆจะท าให้กล้ามเนื้ อปี กมดลู กทางาน
มากกว่าปกติเป็ นผลให้ไข่ที่ผสมแล้วเดินทางเร็ วเกินไปไม่สามารถฝังตัวได้ ส่ วนโปรเจสเตอโรนทาให้
กล้ามเนื้อหลอดมดลูกบีบ โปรเจสเตอโรนยังทาลายความสามารถของตัวอสุ จิที่จะไปผสมกับไข่
การเริ่ มต้นการรับประทานยา สามารถเริ่ มต้นได้ดงั นี้
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1) ภายในวันที่ 5 ของรอบระดู ในกรณี เริ่ มช้ากว่านี้ อาจทาให้การป้ องกันการตั้งครรภ์ใน
รอบนั้นไม่ได้ผล จึงควรป้ องกันวิธีอื่นร่ วมด้วย
2) ภายหลังการคลอดบุตร ในกรณี ที่ไม่ได้ให้นมมารดา การตกไข่จะกลับมาภายใน 4-6
สัปดาห์ จึงอาจเริ่ มยาเม็ดคุมกาเนิดในระยะนี้ได้ในขณะที่มารับการตรวจหลังคลอด
3) ภายหลังการแท้งบุ ตร ถ้าเป็ นการแท้งในไตรมาสแรก การตกไข่จะกลับมาภายหลังแท้ง
2 ถึ ง 4 สัปดาห์ จึ ง อาจเริ่ มรั บประทานยาทันที ถ้าเป็ นการแท้ง ในไตรมาสสอง อาจเริ่ ม ต้นการ
รับประทานยาภายหลังการแท้งบุตร 2-3สัปดาห์
การรั บประทานยา ควรรั บ ประทานยาในเวลาใกล้เคี ยงกันทุ กวัน ที่ นิย มปฏิ บ ตั ิ คือ หลัง
อาหารเย็นหรื อก่อนนอน ให้รับประทานยาติดต่อกันทุกวัน
 ยาแบบ 21 เม็ด เมื่อหมดแผงแล้วให้เว้นระยะ 7 วัน แล้วเริ่ มยาแผงใหม่
 ยาแบบ 28 เม็ด ให้รับ ประทานยาแผงใหม่ ต่อเลยโดยไม่ ต้องเว้นระยะ
โดยทัว่ ไปจะมีระดูหลังได้รับยาเม็ดสุ ดท้าย ประมาณ 2-3 วัน
 ยาที่มี Progestogen อย่างเดี ยว ควรรับประทานติดต่อกันทุกวันไม่มีการเว้น
ระยะ
การลืมรั บประทานยา IPPF (International Planned Parenthood Federation) ได้แนะนา ให้
ปฏิบตั ิดงั นี้
 ถ้าลืม 1 เม็ดให้รีบรับประทานทันทีนึกได้ และรับประทานยาที่เหลือ ต่อไป
ตามปกติ
 ถ้าลืม 2 เม็ด ในช่วงสองสัปดาห์แรก ให้รับประทานยาวันละ 2 เม็ดติดต่อกัน
เช้า เย็น 2 วัน แล้วรับประทานยาที่เหลือตามปกติ
 ถ้าลืม 2 เม็ดในช่วงสัปดาห์ที่ 3 หรื อลืมมากกว่า 2 เม็ด ในช่วงใดก็ตาม ให้
หยุดยาแผงนั้นแล้วเริ่ มต้นยาแผงใหม่ทนั ที
สาหรับการคุมกาเนิดวิธีอื่นๆ เช่น การใช้ถุงยางอนามัยในขณะลืมรับประทานยา ควรใช้เป็ น
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ ก็จะช่วยป้ องกันการตั้งครรภ์ได้แน่นอนขึ้น ระยะเวลาที่ใช้ยาเม็ดคุมกาเนิ ดควรมี
การหยุดยาทุก 3-5 ปี ส่ วนสตรี ที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่สูบบุหรี่ ไม่จาเป็ นต้องหยุดยา เพราะอาจเกิ ด
การตั้งครรภ์ได้
อาการข้างเคียงและอาการแทรกซ้อน
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1) อาการคลื่นไส้อาเจียน และอาการเจ็บเต้านม เป็ นผลมาจาก เอสโตรเจน ถ้าหากมี
อาการรุ นแรงหรื อมี อาการเป็ นระยะเวลานานก็ควรพิจารณาเปลี่ ยนยาให้มีปริ มาณของ เอสโตรเจน
ลดลง หรื อเปลี่ยนมาใช้ Minipill แทน
2) เลื อดออกกะปริ ดกะปรอย มักเกิ ดจากการรั บ ประทานยาไม่ สม่ าเสมอหรื อลื ม
รั บประทานยาบางวัน แต่ ถ้ารั บประทานยาสม่ าเสมอแล้วยังมี อาการ ควรพิจารณาเปลี่ ยนเป็ นยาที่ มี
ปริ มาณ เอสโตรเจน เพิ่มขึ้น
3) น้ าหนักตัวเพิ่ม เป็ นผลของเอสโตรเจนทาให้เกิดการคัง่ ของน้ า
4) ความดันเลือดสู ง เป็ นผลของเอสโตรเจนทาให้เกิดการคัง่ ของน้ า
5) หน้าเป็ นฝ้ า เป็ นผลของเอสโตรเจน
6) สิ ว เป็ นผลจากปริ มาณโปรเจสเตอโรน เป็ นชนิดที่มีฤทธิ์ แบบ Androgenic สู ง
7) อาการปวดศีรษะ เกิดจากผลของฮอร์ โมนเอสโตรเจน
8) อาการขาดระดู ร ะหว่า งรั บ ประทาน อาจเกิ ด จากการที่ เ ยื่ อ บุ โ พรงมดลู ก ไม่
เจริ ญเติบโต
9) การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เป็ นผลจากโปรเจสเตอโรน มาก จนเกิดอาการซึ ม
เศร้า กังวล
ข้อห้ามใช้อย่างเด็ดขาด
1) ภาวะมีครรภ์
2) โรคหลอดเลือดอักเสบหรื ออุดตันเพราะฮอร์ โมนเอสโตรเจนทาให้มีการแข็งตัว
ของเลือดมากขึ้น
3) โรคตับ เนื่องจากพบว่าการใช้ยาเม็ดคุมกาเนิดทาให้การทางานของตับเปลี่ยนไป
4) มะเร็ งเต้านมและมะเร็ งอวัยวะสื บพันธ์
5) เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุ
6) โรคหัวใจและโรคไต เนื่ องจากฮอร์ โมนเอสโตรเจน มีผลทาให้การดูดซึ มของ
เกลื อโซเดี ยมคลอไรด์และน้ าจากไตมากขึ้ น มีการคัง่ ของน้ าและเกลื อโซเดี ยมมากขึ้นทาให้ความดัน
โลหิ ตสู งขึ้น
7) ต่อมธัยรอยด์ท างานผิดปกติ เนื่ องจากฮอร์ โมนเอสโตรเจน อาจทาให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงของการทางานของต่อมธัยรอยด์
8) ปวดศรี ษะโดยเฉพาะปวดข้างเดียว เพราะมีการคัง่ ของน้ าและเกลือ ทาให้มีอาการ
มากขึ้น
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ข้อห้ามที่อาจพิจารณาให้ใช้ได้เป็ นบางครั้งหรื อบางราย
1) ความดันโลหิตสู ง
2) เบาหวานเชื่อว่ายาเม็ดคุมกาเนิดทาให้กระบวนการเผาผลาญสารอาหารในร่ างกาย
ของคาร์ โบไฮเดรตเปลี่ยนแปลงไป ทาให้อาการเบาหวานรุ นแรงขึ้น
3) โรคถุงน้ าดี เพราะทาให้อุบตั ิการณ์ถุงน้ าดีอกั เสบเพิ่มขึ้น
4) สตรี ที่อายุมากกว่า 35 ปี อ้วน สู บบุหรี่ จดั ระดับไขมันในเลือดสู ง
ข้อดี
1) อาการปวดระดูนอ้ ยลง เนื่องจากไม่มีการตกไข่
2) ปริ มาณระดูนอ้ ยลง
3) อาการก่อนวัยหมดระดูนอ้ ยลง เนื่ องจากเอสโตรเจนในยาเม็ดคุ มกาเนิ ดช่ วยการ
ขาด
เอสโตรเจน โดยเฉียบพลัน
4) ระดูสม่าเสมอ และแน่นอน
5) อาการเครี ยดก่อนมีระดู รวมทั้งความวิตกกังวลต่างๆเกิดขึ้นน้อยลง
6) ความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่กงั วลเรื่ องการตั้งครรภ์
7) เปลี่ยนวันมีระดูได้ตามกาหนด
8) น้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น เต้านมใหญ่ในบางราย
9) สิ วอาจทุเลาหายไป โดยเฉพาะยาที่มี เอสโตรเจนมาก
10) ใช้รักษาโรคหรื ออาการอื่นๆ เช่น Endometriosis, Bleeding
11) อุบตั ิการของ Rheumatoid Arthritis, Functional Ovarian Cyst, Fibrocystic
และ
Fibroadenoma ของเต้านมลดลง
ข้อเสี ย
1) บางรายอาจเกิดอาการข้างเคียง
2) ต้องรับประทานยาอย่างสม่าเสมอ
3) ยาเม็ดคุมกาเนิดแบบฮอร์ โมนรวม มีผลทาให้ปริ มาณน้ านมลดลง ดังนั้นควร
หลีกเลี่ยงการใช้ในมารดากาลังให้นมบุตร โดยเฉพาะ 6 เดือนแรกหลังคลอด
4) เพิ่มโอกาสเกิดโรคนิ่วถุงน้ าดี ในกรณี ที่ผใู ้ ช้มีปัจจัยต่อการเกิดโรคอยูแ่ ล้ว
5) การตั้งครรภ์ ในกรณี ที่ใช้ยาไม่สม่าเสมอ หรื อเริ่ มยาช้าเกินไป
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ภาวะเจริ ญพันธุ์หลังหยุดยา
ส่ วนใหญ่หลังหยุดยาจะสามารถตั้งครรภ์ได้ภายใน 6 เดือน โดยร้อยละ 50 จะ
ตั้งครรภ์ภายใน 3 เดือนหลังหลุดยา และภายใน 2 ปี มีการตั้งครรภ์ถึงร้ อยละ 94.3 ดังนั้นการใช้ยา
คุมกาเนิดไม่ทาให้เกิดผลเสี ยต่อการเจริ ญพันธุ์
1.8.2 ยาฉี ดคุ มก าเนิ ด (Injection Contraception) ยาฉี ดคุ ม กาเนิ ดปั จจุ บ นั เป็ น
ฮอร์โมนสังเคราะห์ โปรเจสเตอโรน ออกฤทธิ์ ระยะยาว (Long Acting Progestogen) เดิมนามาใช้ในการ
รักษาโรคทางนรี เวช เช่น Endometriosis, Premature Labour Threatened Abortion หลังจากใช้พบว่า
สตรี เหล่านั้นไม่มีการตั้งครรภ์เป็ นเวลานาน จึงได้นามาใช้ในการคุมกาเนิด
ชนิดของยาฉี ดคุมกาเนิด ขนาดและวิธีใช้ ที่นิยมใช้กนั แพร่ หลายในปั จจุบนั มี 2 ชนิด คือ
1) Depomedroxy Progesterone acetate (DMPA) เป็ นสารสังเคราะห์มาจาก โป
รเจสเตอโรน ทาให้การดู ดซึ มเข้าสู่ กระแสเลื อดช้าลง และสามารถออกฤทธิ์ ได้นานเมื่ อฉี ดเข้ากล้าม
ภายหลังการฉีดยาปริ มาณ 150 มก.ระดับฮอร์ โมนจะสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วถึงระดับสู งสุ ดภายใน 7 วันหลัง
ฉี ด หลังจากนั้นจะค่อยๆลดลง และจะพบยาอยู่ในกระแสเลือดนาน 6-8 เดือน หลังจากฉี ดเข็มสุ ดท้าย
ขนาด DMPA ที่ใช้กนั ทัว่ ไป150 มก. ฉีดเข้ากล้ามทุก 3 เดือน ในทางปฏิบตั ิอาจนัดฉี ดทุก 12 สัปดาห์

2) Norethisterone Enanthate (Net – en) เป็ นสารสังเคราะห์ของ Norrthisterone
ไม่มีฤทธิ์ แบบ Androgen และอยูใ่ นรู ปของน้ ามันอัตราเร็ วของการดูดซึ มขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของน้ ามันที่ใช้
เมื่อเข้าสู่ ร่างกายจะมีการเปลี่ ยนแปลงเป็ น Norethisterone ก่อนจึงจะออกฤทธิ์ ได้ Metabolism ของยา
ส่ วนใหญ่เกิ ดที่ตบั ระดับฮอร์ โมนจะสู งขึ้นอย่างรวดเร็ วถึงระดับสู งสุ ดภายใน 7 วัน จากนั้นจะลดลง
อย่างรวดเร็ วและตรวจไม่พบยาในกระแสเลือด ประมาณวันที่ 74 หลังฉี ด ขนาดของ Net – en ที่ใช้กนั
โดยทัว่ ไป 200 มิลลิกรัม ฉีดเข้ากล้ามทุก 8 สัปดาห์ การฉี ดต้นแขน การดูดซึ มจะสู งกว่าสะโพกเล็กน้อย
กลไกการออกฤทธิ์ ในการคุมกาเนิ ด
1) ยับยั้งการตกไข่ เนื่ องจากโปรเจสโตเจนมีผลต่อ Hypothalamus ทาให้ไม่มีการ
หลัง่ ของ LH และไม่มีไข่ตก
2) เปลี่ ยนแปลงเยื่อบุโพรงมดลูก ในระยะแรกที่ ได้รับยา เยื่อบุโพรงมดลูกจะ
เปลี่ยนไปอยูใ่ นระยะ Secretory หลังจากนั้นประมาณ 20 วัน เยื่อบุโพรงมดลูกจะฝ่ อ ทาให้มีสภาวะไม่
เหมาะสมต่อการฝังตัวของไข่ที่ผสมแล้ว ซึ่ ง Net – en มีผลต่อเยือ่ บุฝ่อน้อยกว่า DMPA
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3) เปลี่ยนแปลงมูกที่ปากมดลูก Progestogen ทาให้มีการเพิ่มของจานวนโปรตีน
และกรด ในมูกที่ปากมดลูก มีผลทาให้มูกเหนี ยวข้นและมีปริ มาณน้อยไม่เหมาะสมต่อการเคลื่อนไหว
ของตัวอสุ จิ
4) ผลต่อท่อนาไข่ DMPA อาจมีผลต่อการลดจานวนของ Secretory Cell และ
เซลล์ที่มี Celia จะมีขนาดเล็กลง ทาให้การเคลื่ อนไหวและบีบตัวของท่อนาไข่ลดลง แต่ผลอันนี้ ยงั
ไม่ได้รับการศึกษายืนยัน
5)
ผลต่ อ ตัว อสุ จิ เปลี่ ย นแปลงความสามารถในการผสมกับ ไข่ (Sperm
Capacitation ) และการเดินทางของอสุ จิ (Transportation) และมีผลโดยตรงต่อตัวอสุ จิทาให้ตวั อสุ จิ
ผ่านเข้าไปในโพรงมดลูกได้ชา้ ลง
การเริ่ มต้นฉี ดยาคุมกาเนิด
1) ภายใน 1-5 วันของการมีประจาเดือนวันแรกครั้งสุ ดท้าย
2) หลังคลอดบุตรทันที (เนื่ องจากเชื่ อว่ายาฉี ดคุ มกาเนิ ดไม่มีผลกระทบต่อการ
หลัง่ น้ านม) หรื อภายใน 4-6 สัปดาห์
3) หลังแท้งบุตรทันที หรื อภายใน 2-3 สัปดาห์
4) ภายหลังการฉี ดยาไม่ควรคลึงบริ เวณที่ฉีด เพราะจาให้เกล็ดของยาแตกออกและ
ระดับยาสู งแล้วลดลงอย่างรวดเร็ วก่อนกาหนด
อาการข้างเคียงและภาวะแทรกซ้อน
1) การเปลี่ ยนแปลงของระดู ได้แก่ เลื อดออกกะปริ ดกะปรอย เลื อดออกมาก หรื อ
นานเป็ นช่วงๆ และการขาดระดู
2) การเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักตัว พบว่ามีแนวโน้มทาให้น้ าหนักเพิ่มมากขึ้น โดย
เพิ่ม 1-5 กก. ในปี แรก น้ าหนักที่เพิ่มเกิดจากปริ มาณไขมันเพิ่มขึ้น
3) ภาวะน้ านมไหลผิดปกติ มีอุบตั ิการของการมีน้ านมไหลผิดปกติท้ งั ๆที่ไม่ได้ให้นม
บุตร เชื่อว่าไม่มีอนั ตราย การตรวจระดับโปรแลคติน ปี ละครั้งเพียงพอสาหรับการติดตามผูร้ ับบริ การ
4) อาการปวดศีรษะ
5) การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เช่น ซึ มเศร้า หงุดหงิด เบื่อหน่าย ควรซักประวัติ และ
ตรวจร่ างกายหาสาเหตุ
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6) การเปลี่ยนแปลงความรู ้สึกทางเพศ ส่ วนใหญ่จะมีความรู ้สึกทางเพศดีข้ ึนเพราะไม่
กังวลกับการตั้งครรภ์ ยกเว้นในรายที่มีเลื อดออกผิดปกติ การขาดระดูที่ทาให้กงั วลว่าจะตั้งครรภ์และ
อาการผิดปกติอื่นๆ เช่นปวดศีรษะ อารมณ์เปลี่ยนแปลง เป็ นต้น
ข้อห้ามของการใช้ยาฉี ดคุมกาเนิด
1) สตรี ที่ยงั ไม่มีบุตร หรื อผูต้ อ้ งการมีบุตรเร็ ว เนื่ องจากยาฉี ดทาให้การตั้งครรภ์ช้า
หลังเลิกฉีด
2) เลือดออกผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ
3) สงสั ย หรื อก าลัง ตั้ง ครรภ์ เพราะอาจมี ผ ลท าให้ เกิ ดความผิ ดปกติ ใ นการสร้ า ง
อวัยวะทารก
4) มะเร็ งเต้านมและปากมดลูก
5) โรคเบาหวาน
ข้อดีของการใช้ยาฉี ดคุมกาเนิด
1) ใช้ง่าย สะดวก ไม่ตอ้ งกลัวลืม
2) ออกฤทธิ์ นาน ราคาไม่แพง
3) ไม่มีอาการข้างเคียงจากเอสโตรเจน เช่นอาการคลื่นไส้ อาเจียน หน้าเป็ นฝ้ า
4) ไม่ทาให้ปริ มาณน้ านมลดลง แต่กลับเพิ่มขึ้น
5) ประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกันการตั้งครรภ์สูง
6) ไม่ขดั ขวางการร่ วมเพศ
7) ให้บริ การได้ง่าย วิธีการและอุปกรณ์ไม่ยงุ่ ยาก
8) มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพของผูใ้ ช้ เช่น การไม่มีเลือดระดูภายหลังฉี ดยา ลดการเสี่ ยง
ต่อการเกิดมะเร็ งรังไข่และมะเร็ งเยื่อบุโพรงมดลูก ใช้รักษาโรคนรี เวช เช่น Endometriosis อาการปวด
ระดู เป็ นต้น
ข้อเสี ยของการใช้ยาฉี ดคุมกาเนิด
1) มีการเปลี่ยนแปลงของระดู เช่น ระดูมาไม่สม่าเสมอ หรื อขาดระดู
2) มีอาการข้างเคียงต่างๆ เช่น น้ าหนักตัวเพิ่ม ปวดศีรษะ เป็ นต้น
3) หลังหยุดฉี ดยาแล้วการตั้งครรภ์ชา้
ภาวะเจริ ญพันธุ์ภายหลังหยุดใช้ยา หลังหยุดยาแล้ว มากกว่าร้อยละ 50 ของผูเ้ คยใช้
จะมีระดูมาปกติภายใน 6 เดือน และเมื่อครบ 1 ปี จะมีระดูร้อยละ 85 จากการศึกษาพบว่า หลังหยุดฉี ด
ยาแล้วจะตั้งครรภ์ชา้ กว่าผูใ้ ช้ยาเม็ดคุมกาเนิดและห่วงอนามัยประมาณ 2-3 เดือน
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1.8.3 ยาฝังคุมกาเนิด (Contraceptive Implant)
ยาฝั งคุ มกาเนิ ด (Norplant) เป็ นวิธีการคุ มกาเนิ ดโดยการฝัง Capsule ซึ่ งทาด้วยยาง
Silicone ภายใน Capsule บรรจุ Levonorgestrel ใช้ฝังเข้าใต้ผวิ หนัง ฮอร์โมนจะซึ มเข้ากระแสเลือดทันที
ที่ฝังในอัตราคงที่ตลอดเวลา อัตราการซึ มขึ้นอยูก่ บั พื้นที่ผิวและความหนาของผนังหลอด และปริ มาณ
ฮอร์โมนที่บรรจุใน Capsule ที่ใช้ฝังใต้ผวิ หนังแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1) ชนิ ดไม่สลายตัว (Non – Biodegradable Sustained Release System) สารที่ใช้ทา
Capsule คือ Silastic มี 6 แท่ง แต่ละแท่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.41 มม. ยาว 3.4 ซม. บรรจุ Levonorgestrel
ยาว 30 มม. ปริ มาณ 34-38มก. ทั้ง 6 แท่ง มีฮอร์ โมน 230 มก. ซึ มกระจายออกประมาณวันละ
68 ไมโครกรัม ในปี แรกและจะลดลงเรื่ อยๆสามารถป้ องกันการตั้งครรภ์ได้นาน 5 ปี
2) ชนิดสลายตัว (Biodegradable) ทาด้วยPolycaprolactone Polymers ภายใน Capsule
บรรจุ Levonogestrel ซึ่ งกระจายออกวันละ 50 ไมโครกรัม เป็ นเวลา 1ปี หลังจากนั้นจะค่อยๆ สลายตัว
ไป ไม่จาเป็ นต้องผ่าตัดเอา Capsule ออก

ภาพที่ 9.11 ยาฝังคุมกาเนิด
ที่มา http://images.google.co.th. 2553
ข้อแตกต่างในการใช้ยาฝั งคุมกาเนิ ดทั้ง 2 ชนิ ด คือชนิ ดที่ไม่สลายตัว คือ ใช้แล้วต้องถอด
ออก ระยะเวลาในการใช้นาน ถ้าต้องการถอดออกก่อนกาหนดจะถอดออกได้หมดและครบทุ ก
Capsule แต่การเก็บรักษาง่าย ส่ วนชนิดสลายตัว คือ ใช้แล้วไม่ตอ้ งถอดออก ระยะเวลาในการใช้ส้ ัน ถ้า
ต้องการถอดออกก่อนเวลาถอดได้ไม่หมดเพราะ Capsule จะผุกร่ อน และการเก็บรักษายากเพราะเป็ น
สารที่สลายตัว
กลไกป้ องกันการตั้งครรภ์ คือ ทาให้มูกบริ เวณปากมดลูกเหนียวขึ้น ทาให้เยือ่ บุโพรงมดลูก
เจริ ญไม่เต็มที่หรื อเหี่ ยวฝ่ อลง และ ยับยั้งการตกไข่
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วิธีการใช้ยาฝังคุมกาเนิด
ยาฝั งคุ มกาเนิ ดที่ ใช้ในปั จจุบนั เป็ นชนิ ดที่ ไม่สลายตัว ประกอบด้วยหลอดยาฝั งคุ มกาเนิ ด
6 หลอด บริ เวณที่เหมาะสมในการฝังคือ ต้นแขนด้านใน หลังต้นขาและบริ เวณหัวหน่าว บริ เวณที่นิยม
มากที่สุดคือ ต้นแขนด้านในข้างที่ไม่ถนัด การฝังยาและเอายาออก ใช้ยาชาเฉพาะที่ บริ เวณที่ยงั เป็ นชั้น
ใต้ผวิ หนัง เปิ ดผิวหนังเป็ นรอยแผลยาว 3-5 มิลลิเมตร ใช้ Trocar ฝัง Capsule เป็ นรู ปใบพัด 6 อัน จะเย็บ
แผลหรื อไม่เย็บแผลก็ได้ ปิ ดแผลไว้แผลได้เอง ใช้เวลานานในการทาทั้งหมดประมาณ 10-15 นาที การ
เอายาออกใช้คีมคีบออก เมื่อเอา Capsule ออก ฤทธิ์ ในการคุมกาเนิดจะหมดไปทันที
ข้อห้ามในการใช้ยาฝังคุมกาเนิด คือ หญิงกาลังให้นมบุตร และข้อห้ามอื่นเช่นเดียวกับยาฉี ด
คุมกาเนิด
คาแนะนาในการใช้ยาฝังคุมกาเนิด ได้แก่
1) ถ้าฝังยาคุมกาเนิดภายใน 5 วันแรกของรอบประจาเดือน ไม่ตอ้ งคุมกาเนิดหลังฝังยา
ถ้าฝังในเวลาอื่น ควรงดร่ วมเพศหรื อใช้วธิ ี อื่นร่ วมด้วยประมาณ 5 วัน
2) ไม่ให้แผลโดนน้ า 7 วัน ถ้าเปี ยกน้ าให้ทาความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้ อและปิ ดแผล
ให้ครบ 7 วัน
3) หลีกเลี่ยงการออกแรงหนักแขนข้างที่ฝังยาประมาณ 7 วัน
4) ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่นบวมแดง มีเลือดซึ ม หรื อมีขอ้ สงสัยว่าหลอดยาหลุดให้รีบ
กลับไปพบแพทย์
5) อาจมีอาการผิดปกติของประจาเดือน เช่น เลือดออกกะปริ ดกะปรอย ประจาเดือน
มาไม่สม่าเสมอ ไม่มีประจาเดือน
6) ถ้ามีอาการแทรกซ้อนให้กลับมาพบแพทย์
7) ต้องไปตรวจตามนัดและเปลี่ยนยาฝังคุมกาเนิดตามกาหนด
8) ควรตรวจสุ ขภาพทัว่ ไป ตรวจหาเซลล์มะเร็ งปากมดลูกอย่างน้อยปี ละครั้ง
อาการแทรกซ้อนของการฝังยาคุมกาเนิด
1) ประจาเดือนผิดปกติ
2) น้ าหนักเพิ่มเล็กน้อย ประมาณ 2 กก. ในปี แรก
3) มีสิวเนื่องจาก Androgenic Side Effect
4) อาจเกิดการติดเชื้อขณะฝังและ เอา Capsule ออก
5) อาการอื่นๆ เช่น ปวดศีรษะ ซึ มเศร้า
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1.8.4 ยาคุมกาเนิดชนิดแผ่นแปะ
แผ่นแปะคุมกาเนิดเป็ นวิธีการคุมกาเนิ ดแบบใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งถึงร้อยละ 99 โดย
ใช้แผ่นแปะสัปดาห์ละหนึ่ งแผ่น ในระหว่างที่ใช้แผ่นแปะ สามารถทากิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ เช่ น
อาบน้ า ว่ายน้ า ออกกาลังกาย โดยไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์ ของยา จึงเป็ นวิธีคุมกาเนิ ดที่ง่าย สะดวก ลด
ปั ญหาการลืมทานยาเม็ด ทาให้ไม่อว้ น และช่วยลดผลกระทบต่อการทางานของตับ นอกจากนี้ เมื่อเลิก
ใช้ยาแล้วจะมีการตกไข่ภายใน 4-6 สัปดาห์ ทาให้มีบุตรง่าย
ยาคุมกาเนิ ดชนิ ดแผ่นแปะมีรูปทรงเป็ นสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดด้านละ 1 3/4 นิ้ว ผิวเรี ยบ
เป็ นแผ่นบาง สี เบจ ประกอบด้วยตัวยาสองชนิ ด คือโปรเจสโตเจนและเอสโตรเจน ตัวยาดังกล่าว
เหมือนกับยาเม็ดคุมกาเนิดทัว่ ไป เมื่อแปะที่ผวิ หนังแล้ว ตัวยาจะค่อยๆซึ มผ่านผิวหนังเข้าสู่ กระแสเลือด
ในปริ มาณที่สม่าเสมอ พอดีสาหรับการออกฤทธิ์ ป้องกันการตั้งครรภ์

ภาพที่ 9.12 ยาคุมกาเนิดชนิ ดแผ่นแปะ
(ที่มา http://www.bangkokhealth.com/index.php/2009)
กลไกการออกฤทธิ์ ของยาเพื่ อป้ องกันการตั้ง ครรภ์ข องยาคุ ม ก าเนิ ดชนิ ดแผ่นแปะ
เหมือนกับยาคุมกาเนิดชนิดกินโดย
1) ฮอร์ โมนในแผ่นค่อยๆ ออกฤทธิ์ ยบั ยั้งการตกไข่ จากการศึกษาประสิ ทธิ ภาพของยา
คุมกาเนิดชนิดแผ่นแปะในการยับยั้งการตกไข่ โดยการตรวจติดตามระดับฮอร์ โมนโปรเจสเตอ-โรนใน
กระแสเลือดสัปดาห์ละ 2 ครั้ง พบว่าในระยะเวลาหนึ่งปี มีการตกไข่เกิดขึ้นเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น
2) เปลี่ยนแปลงมูกที่บริ เวณปากมดลูกให้เหนียวข้น มีผลป้ องกันการผ่านของตัวอสุ จิ
3) ยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเยื่อบุโพรงมดลูก ทาให้แห้งบาง ไม่เหมาะสมในการฝั ง
ตัวของตัวอ่อน
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4) ลดการสร้างฮอร์ โมนโปรเจสเตอโรนตามธรรมชาติจากรังไข่ในระยะหลังไข่ตกใน
รอบที่มีการตกไข่เกิดขึ้น
ฮอร์ โมนในแผ่นแปะเป็ นโปรเจสโตเจนที่ออกฤทธิ์ ในยาคุมกาเนิ ดชนิ ดแผ่นแปะ สังเคราะห์จาก
Norgestimate โดยผ่านขบวนการ Deacetylation ข้อดีคือมีสมบัติของความเป็ นแอนโดรเจนในตัวต่ามาก ทา
ให้เกิดปฏิกิริยากับตัวรับแอนโดรเจนลดน้อยลง ลดผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้มากกว่าร้อยละ 60 ส่ วน Ethinyl
Estradiol เป็ นเอสโตรเจนที่ออกฤทธิ์ ในยาคุมกาเนิ ดชนิ ดแผ่นแปะ ถูกนามาใช้ในยาคุมกาเนิ ดชนิ ดกินหลาย
ชนิ ด ฤทธิ์ เด่ นในการยับยั้งการตกไข่ ผ่านทางฮฮร์ โมนโกนาโดโทรปิ นที่ สร้ างมาจากต่ อมใต้สมอง
นอกจากนี้ตวั ของมันเองยังสามารถกดการสร้างฮอร์ โมนโกนาโดโทรปิ นได้อีกด้วย

วิธีใช้แผ่นแปะ
วิธีแรก เรี ยกว่า "First Day Start" โดยใช้ยาคุมกาเนิ ดชนิ ดแผ่นแปะในวันแรกที่รอบเดือนมา โดย
เริ่ มใช้แผ่นแปะภายใน 24 ชัว่ โมง แต่ถา้ เริ่ มแปะหลังจากวันแรกไปแล้ว 7 วันแรก ควรใช้การคุมกาเนิ ดอย่าง
อื่นร่ วมด้วย ส่ วนรอบต่อไปก็เปลี่ยนแผ่นในวันที่เคยเปลี่ยน และสามารถมีผลคุมกาเนิ ดได้ต้ งั แต่วนั แรกของ
แผงแรกของรอบนั้นทันที หนึ่งรอบมี 4 สัปดาห์ แปะสัปดาห์ละหนึ่ งแผ่น สัปดาห์ที่4 เว้นการแปะ 7 วัน เมื่อ
เว้นครบ 7 วันแล้ว ไม่วา่ รอบเดือนจะมาหรื อไม่มา รอบเดือนมาแล้วจะหยุดหรื อไม่หยุด ก็ให้แปะแผ่นแรก
ของรอบใหม่ทนั ที
วิธีที่สอง เรี ยกว่า "Sunday Start" โดยเริ่ มใช้ยาคุมกาเนิ ดชนิ ดแผ่นแปะในวันอาทิตย์ ส่ วนรอบ
ต่อไปก็เปลี่ยนแผ่นแปะทุกวันอาทิตย์ ทั้งนี้ในช่วง 7 วันแรก ควรใช้การคุมกาเนิ ดอย่างอื่นร่ วมด้วย วิธีที่สอง
นี้ สามารถมีผลคุมกาเนิ ดได้ต้ งั แต่วนั แรกของแผงแรกของรอบนั้นทันที หลักการเดียวกับวิธีที่หนึ่ ง คือหนึ่ ง
รอบมี 4 สัปดาห์ แปะสัปดาห์ละหนึ่ งแผ่น สัปดาห์ที่4 เว้นการแปะ 7 วัน เมื่อเว้นครบ 7 วันแล้ว ไม่วา่ รอบ
เดือนจะมาหรื อไม่มา รอบเดือนมาแล้วจะหยุดหรื อไม่หยุด ก็ให้แปะแผ่นแรกของรอบใหม่ทนั ที
ตาแหน่ งของแผ่ นแปะ
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ภาพที่ 9.13 ตาแหน่งที่ใช้ในการแปะแผ่นยา
(ที่มา : http://www.bangkokhealth.com/index.php/2009)
ในการใช้แผ่นแปะชนิดนี้ สามารถพิจารณาถึงตาแหน่งของการแปะแผ่นยาได้ดงั นี้
1) ยาคุ มกาเนิ ดชนิ ดแผ่นแปะ สามารถแปะได้หลายที่ แต่ส่วนมากก็มกั แปะที่
ท้องน้อย หรื อสะโพก แต่ละแผ่นไม่ควรแปะซ้ าที่ แต่ให้เลื่อนออกไปตาแหน่งใหม่
2) จุดที่หา้ มแปะคือที่เต้านม และจุดที่จะแปะไม่ควรใช้เครื่ องสาอาง หรื อแป้ งหรื อ
ครี ม และหลีกเลี่ยงจุดที่มีแผล มีการอักเสบ หรื อมีโรคผิวหนัง
3) แปะไว้หนึ่ งสัปดาห์แล้วเปลี่ยนแผ่นใหม่ในวันเดียวกัน เช่นแปะเช้าวันจันทร์ ก็
เปลี่ยนแผ่นใหม่เช้าวันจันทร์ถดั มา พอครบ 3 แผ่น 3 สัปดาห์ก็เว้นไม่ตอ้ งแปะหนึ่ งสัปดาห์ เช่นเดียวกับ
การกินยาเม็ดคุมกาเนิดแบบ 21 เม็ด
4) ระหว่างแปะไม่ควรแกะออกแล้วแปะใหม่ เพราะการแปะใหม่จะไม่แน่ นพอ
อาจหลุดได้ง่าย กรณี ที่แผ่นหลุด ควรใช้แผ่นใหม่แปะต่อจนครบ 7 วัน โดยให้แผ่นหลุดบวกแผ่นใหม่
รวม 7 วัน
วิธีเปลี่ยนมาใช้ยาคุมกาเนิดชนิดแผ่นแปะ
วิธีจะเปลี่ยนจากยาคุมกาเนิ ดชนิ ดกิน มาเป็ นยาคุมกาเนิ ดชนิ ดแผ่นแปะ ให้เริ่ มวัน
แรกที่รอบเดือนมาได้เลย หรื อจะเลือกใช้วธิ ี วนั อาทิตย์ก็ได้
ข้อแนะนาบางประการ
1) หลังจากเว้นไป 7 วันแล้ว หากวันรุ่ งขึ้นลืมแปะแผ่นใหม่ ผ่านไป 2 - 3 วันเพิ่ง
นึ กได้ ก็ให้รีบแปะ โดยในช่ วง 7 วันแรกต้องใช้การคุ มกาเนิ ดอื่ นร่ วมด้วยก่อน หลังจากนั้นจึงจะ
ปลอดภัย
2) ถ้าแผ่นแรกแปะครบ 7 วันแล้วลืมแกะออกหรื อลืมเปลี่ยนแผ่นใหม่ ทันทีที่นึก
ได้ ให้รีบเปลี่ยนแผ่นใหม่ทนั ที ถ้าไม่เกิน 2 วัน ก็ยงั มีผลในการคุมกาเนิ ด แผ่นที่แปะช้าก็แปะไม่ถึง 7
วัน โดยให้อยูใ่ นล็อคเดิม ส่ วนแผ่นที่สามถ้าลืมก็ปฏิบตั ิเหมือนแผ่นที่สอง
3) ถ้าแผ่นหลุดหรื อแผ่นเผยอออก ให้ลองกดดูถา้ ยังติดได้ก็ใช้ต่อ แต่ถา้ หมดยาง
เหนียวหรื อยังเผยอ ก็ตอ้ งเปลี่ยนแผ่นใหม่ โดยแปะเท่าเวลาที่เหลือ เช่นแผ่นนั้นยังเหลือ 3 วันแล้วหลุด
ก็แปะแผ่นใหม่แค่ 3 วัน แล้วก็เปลี่ยน
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4) การเปลี่ยนรอบใหม่กลางคันนั้น ไม่วา่ จะเป็ นสาเหตุใดก็ตามที่ตอ้ งการเปลี่ยน
รอบใหม่ เช่น แปะไป 2 แผ่นแล้วเลิก ก็สามารถเริ่ มรอบใหม่ได้เลย แต่ 7 วันแรกต้องใช้การคุมกาเนิ ด
อื่นช่วยเสริ มด้วย ทั้งนี้ หนึ่งรอบ หมายถึง 3 แผ่นสามสัปดาห์บวกกับสัปดาห์ที่ 4 ที่ไม่ตอ้ งแปะ
5) หลังจากแปะแผ่นแล้ว อาบน้ า ว่ายน้ า ออกกาลังกายได้ แต่ถา้ บังเอิญแผ่นเผยอ
หรื อหลุด ก็ปฏิบตั ิตามที่แนะนาข้างต้น
6) ไม่ควรตัดแต่งแผ่นแปะ เช่น ตัดเป็ นรู ปดาว เพราะอาจทาให้ประสิ ทธิ ภาพการ
คุมกาเนิดลดลงได้ ปกติจุดที่แปะก็มกั เป็ นจุดซ่อนเร้นจากสายตาอยูแ่ ล้ว
7) การใช้ยาคุมกาเนิ ดชนิ ดแผ่นแปะแล้ว จะมียงั คงมีรอบเดือน เช่นเดียวกับยาเม็ด
คุมกาเนิด หลังจากแกะแผ่นที่สามออกแล้ว วันสองวันเลือดระดูจะมาตามรอบเดือนปกติ
2. การคุมกาเนิดแบบถาวร
การคุมกาเนิ ดแบบถาวรในที่น้ ี คือ การทาหมัน ซึ่ งเป็ นวิธีการคุมกาเนิ ดที่มีประสิ ทธิ ภาพ
สู ง สะอาด ปลอดภัย ประหยัด และอัตราการคงใช้สูงที่ สุด สามารถป้ องกันการตั้งครรภ์ได้ตลอดวัย
เจริ ญพันธุ์ เหมาะสาหรับผูท้ ี่มีบุตรเพียงพอแล้ว เพราะการแก้หมันแม้ว่าจะทาได้ไม่ยากเกิ นไปแต่
เสี ยเวลา
เสี ยค่าใช้จ่ายสู ง และได้ผลไม่ดีนกั
คุณลักษณะของผูข้ อรับบริ การทาหมัน ควรมีดงั นี้
1) คู่สมรสที่มีบุตรเพียงพอแล้ว
2) ไม่มีโรคประจาตัวร้ายแรงและโรคเรื้ อรัง ที่อาจเป็ นอันตรายต่อชี วิตเนื่ องจากการ
ผ่าตัด
3) ไม่จากัดอายุถา้ มีบุตรเพียงพอแล้ว
4) ได้รับคาแนะนาอย่างดีก่อนตัดสิ นใจทาหมัน
5) มีคายินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และคู่สมรสหรื อภรรยาเซ็นยินยอม
ข้อดีของการทาหมัน
1) ทาง่าย สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ ว หมันหญิงใช้เวลาทาผ่าตัด 15-20 นาที ส่ วน
หมันชายใช้เวลาเพียง 10 นาที และสามารถกลับบ้านได้ในวันเดียวกัน
2) ไม่เจ็บปวดมาก
3) ทาครั้งเดียวมีผลคุมกาเนิดตลอดชีวติ ไม่มีภาวะเสี่ ยงเหมือนวิธีอื่นๆ
4) เป็ นวิธีการที่เชื่ อถื อได้ เช่ น หมันหญิง หลังทาหมันเป็ นหมันทันทีและตลอดไป
หมันชายต้องรอประมาณ 3 เดือน ให้ไม่มีตวั อสุ จิออกมาในน้ าอสุ จิ
5) ไม่ทาให้ความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้นหรื อลดลง
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6) ค่าใช้จ่ายไม่แพง ใช้เครื่ องมือง่ายๆ และใช้กาลังคนน้อย
7) ประสิ ทธิ ภาพในการคุมกาเนิดสู ง
ข้อเสี ยของการทาหมัน
1) เป็ นวิธีการถาวร ถ้าอยากมีลูกอีกต้องทาการผ่าตัดใหม่ ซึ่ งเป็ นเรื่ องยุง่ ยาก และเสี ย
ค่าใช้จ่ายมาก
2) ผูท้ าต้องเป็ นแพทย์ หรื อผูไ้ ด้รับการฝึ กฝนแล้ว

2.1 การทาหมันหญิง (Female Sterilization)
การทาหมันหญิงหมายถึง การทาให้ปีกมดลูกหรื อทางเดินของไข่ท้ งั 2 ข้างตีบ หรื ออุดตัน
หรื อขาดออกจากกัน ทาให้ไข่และอสุ จิไม่สามารถผสมกันได้ จึงไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ ระยะเวลาใน
การทาหมันแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะหลังคลอด และระยะปกติ

ภาพที่ 9.14 การผูกหรื อตัดปี กมดลูกเพื่อทาคุมกาเนิดแบบถาวร
ที่มา http://images.google.co.th. 2553
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2.1.1 การทาหมันในระยะหลังคลอด (Postpartum Tubal Resection ) หรื อที่เรี ยกว่า
หมันเปี ยก การทาอาจทาได้ภายในวันที่ 2-4 หลังคลอด หรื อทาหลังคลอดบุตรทันทีก็ได้ เนื่ องจากระยะ
หลังคลอดมดลูกยังอยูส่ ู ง ทาให้ง่ายต่อการผ่าตัด
ข้อดีของการทาหมันระยะนี้คือ
1) ทาได้ง่าย เพราะมดลูกอยูส่ ู งที่ระดับสะดือ ทาแผลผ่าตัดได้ขอบสะดือ
2) ใช้ยาสลบน้อย เพราะได้ยาระงับปวด หรื อยานอนหลับขณะคลอดมาก่อนแล้ว
3) สามารถสงวนห้องผ่าตัดทางสู ติ - นรี เวช ชนิดอื่นได้มากขึ้น
4) ผูป้ ่ วยไม่มีความกังวลขณะต้องให้นมบุตร ปริ มาณน้ านมมีมากพอ
5) ลดเวลาที่ตอ้ งนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายของผูป้ ่ วยและของโรงพยาบาลลง
ได้
วิธีการทาในปั จจุ บนั ที่ นิยมใช้กนั มากในขณะนี้ คื อ วิธีของ Pomeroy โดย
แพทย์จะผ่าผิวหนังหน้าท้องบริ เวณใต้สะดือขนาดของแผล 2-3 ซม. และทาการเย็บผูกท่อนาไข่ดว้ ย
ไหมละลาย แล้วตัด Loop ส่ วนบนออก ภายหลังตัดก็เย็บปิ ดผนังหน้าท้องเป็ นชั้นๆ การดูแลหลังผ่าตัด
ตามปกติทวั่ ไป
2.1.2 การทาหมันในระยะปกติ (Interval Tubal Resection) หรื อที่เรี ยกว่า หมันแห้ง
ระยะนี้เป็ นการทาในขณะที่ไม่ต้ งั ครรภ์ ซึ่ งขนาดของมดลูกเล็ก ในสมัยก่อนทาได้ยาก แต่ในปั จจุบนั มี
เครื่ องมือช่วยให้การผ่าตัดเล็กลง ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ
1) การผ่าตัดผ่านทางหน้าท้อง ได้แก่ การทาโดยใช้กล้องลาพาโลสโคบ
(Laparoscopic Tubal Resection : LTR ) และ การทาหมันโดยเปิ ดแผลเล็กๆที่บริ เวณหัวเหน่ า
(Suprapubic Tubal Resection : STR or Minilaparotomy หรื อ Mjnilap)
2) การผ่าตัดผ่าน Cul – Du –Sac ซึ่ งแบ่งเป็ น การทาหมันโดยใช้กล้องคัล
โดสโคป (culdoscopic TubalRresection : CTR ) ทาผ่านช่องคลอด และการทาหมันโดยผ่านทางช่อง
คลอด (Vaginal Tubal Resection : VTR )
สาหรับการทาหมันหญิงโดยไม่ตอ้ งผ่าตัด(Non – Surgical Methods) ทาได้โดย
การใช้สารเคมีหลายชนิ ดทาการอุดตันท่อนาไข่ ส่ วนใหญ่จะผ่านเข้าไปทางปากมดลูกจึงมักเรี ยกว่า
Trancervical Sterilization ได้แก่ การใช้สารเคมี การใช้รังสี และการสร้างภูมิตา้ นทานต่อเชื้ออสุ จิ
ปั ญหาของการทาหมันโดยไม่ผา่ ตัด คือ เครื่ องมือราคาแพง สารเคมีอุดตันท่อ
นาไข่ได้ไม่แน่นอน 100% และอาจเกิดผลข้างเคียงของสารเคมีได้
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ข้อห้ามในการทาหมันหญิง
1) เป็ นโรคหัวใจและโรคระบบทางเดินหายใจ
2) เป็ นไส้เลื่อนที่กระบังลม ทรวงอกหรื อหน้าท้อง
3) เป็ นวัณโรคที่เยือ่ บุผนังช่องท้อง
4) มีโรคของท่อนาไข่ หรื อมีกอ้ นเนื้องอกในท้อง
5) สงสัยว่าตั้งครรภ์
6) มีประวัติแพ้ยาชาเฉพาะที่
คาแนะนาหลังการผ่าตัดทาหมันหญิง
1) ระวังอย่าให้แผลโดนน้ า
2) ไม่ควรเปิ ดแผลหรื อล้างแผลเอง
3) ตัดไหมภายใน 5-7 วัน หลังทาหมันที่สถานพยาบาลใกล้บา้ น
4) ไม่ตอ้ งงดอาหารแสลง ไม่ตอ้ งอยูไ่ ฟ
5) หลังผ่าตัด 24 ชม. ทางานได้ตามปกติ
6) งดการร่ วมเพศ 4 สัปดาห์ หลังทาหมันหลังคลอดและ 1 สัปดาห์หลังทาหมันในระยะ
ปกติ
7) ถ้ามีอาการผิดปกติ ควรรี บปรึ กษาแพทย์
2.2 การทาหมันชาย (Vasectomy)

ภาพที่ 9.15 การตัดและผูกปลายท่ออสุ จิเพื่อคุมกาเนิดแบบถาวร
ที่มา http://images.google.co.th. 2553
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การทาหมันชาย คือ กรรมวิธีที่ทาให้ชายไม่สามารถสื บพันธุ์ไปได้ วิธีที่ใช้ในปั จจุบนั เป็ น
วิธีที่ทาให้ท่ออสุ จิท้ งั สองข้างเกิดการอุดตัน ทาให้ตวั อสุ จิผา่ นไปไม่ได้ ในปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น 2 วิธี
คือ
2.2.1 การทาหมันชายวิธีธรรมดา (Conventional Method ) ใช้นิ้วหัวแม่มือข้างที่ถนัด นิ้วชี้
และนิ้วกลางมือซ้าย ( ในผูถ้ นัดขวา ) จับหาท่อน้ าเชื้ อ แล้วฉี ดยาชาชั้นผิวหนัง และบริ เวณท่อน้ าเชื้ อ
กรี ดผิวหนังบริ เวณท่อน้ าเชื้ อ ดึ งท่อน้ าเชื้ อซึ่ งเยื่อยังหุ ้มโดยเยื่อหุ ้มขึ้นมาขณะที่ดึงผูร้ ับบริ การอาจรู ้สึก
จุกเสี ยด ที่ ทอ้ งน้อย หลังจากนั้นกรี ดเปิ ดเยื่อหุ ้มด้วยมี ดจนเห็ นท่อนาอสุ จิใช้ Forceps คี บท่อน้ าเชื้ อ
แล้วตัดออก 0.5 ซม. ผูกปลายท่อทั้งสองข้างด้วยไหมสี ดาตรวจดูความเรี ยบร้อยก่อนปิ ดแผล
ข้อดี คือ ให้บริ การผูป้ ่ วยนอกได้ อาการแทรกซ้อนมีนอ้ ยและสามารถป้ องกันได้
2.2.2 การทาหมันเจาะ (The Noscalpel Vasectomy Technique) เริ่ มใช้ครั้ งแรกใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีรายงานว่าสามารถลดการเกิด Hematoma และความเจ็บปวดได้ ใช้เวลา
น้อยกว่าการทาหมันแบบธรรมดา ขั้นตอนการเตรี ยมบริ เวณผ่าตัด การจับท่อน้ าเชื้ อและการฉี ดยาชา
ทาเช่ นเดี ยวกับวิธีธรรมดา การใช้เครื่ องมื อแพทย์ขนาดเล็กกว่าเจาะลงไปบริ เวณอัณฑะ 0.5 ซม.
จากนั้นค่อยๆเกี่ยวเอาท่อน้ าเชื้อออกมาผูกปลายทั้งสองข้าง แล้วใส่ กลับเข้าไปเหมือนเดิม เนื่ องจากแผล
มีขนาดเล็กมาก
ข้อดีของวิธีน้ ี คือ เป็ นวิธีที่สะดวก รวดเร็ ว ปลอดภัย ประหยัด และบอบช้ าน้อยที่สุด
หากทาโดยแพทย์ผมู ้ ีความชานาญจะใช้เวลาทาไม่เกิน 5 นาทีและอาการแทรกซ้อน เช่น เลือดออก หรื อ
ตกเลือดข้างในต่าสุ ดเพียง 0.5-1% เท่านั้น
คาแนะนาในการปฏิบตั ิตวั ของผูร้ ับบริ การทาหมันชาย
1) ผูร้ ับบริ การควรพักหลังทาการผ่าตัด 30 นาที
2) ตรวจดูแผลทาหมันว่ามีเลือดออกผิดปกติหรื อแผลบวมผิดปกติ
3) หลี กเลี่ยงการทากิ จกรรมที่อาจกระทบกระเทือนต่อแผลผ่าตัด เพื่อป้ องกันแผล
บวมเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง
4) เริ่ มทางานเบาๆได้หลังทาหมัน 6 ชม. และทางานหนักได้หลัง 48 ชม.
5) ไม่ควรอาบน้ าหรื อให้แผลถูกน้ าภายใน 24 ชม. หลังผ่าตัดแต่ถา้ เปี ยก ควรเช็ดให้
แห้งด้วยสาลีสะอาด
6) งดร่ วมเพศใน 10 วันแรกหลังทาหมัน เพราะอาจทาให้ไหมที่ผกู ปลายท่อนาอสุ จิ
ด้านลูกอัณฑะหลุดได้ และต้องมีการใช้วธิ ี คุมกาเนิดแบบชัว่ คราวร่ วมด้วย ประมาณ 3 เดือน
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อัตราการล้มเหลว
สาเหตุเนื่องจากมีการร่ วมเพศในขณะที่ยงั มีอสุ จิเหลืออยู่ หรื อร่ วมเพศ เร็ วกว่า 3 เดือน
หลังทาหมัน การหาท่ออสุ จิไม่หรื อผูกไม่แน่น การกลับมาเชื่อมต่อของท่ออีก อย่างไรก็ตามการ
ล้มเหลวมีนอ้ ย หากแพทย์มีความชานาญความล้มเหลวจะยิง่ น้อยลง
บทสรุ ป
เพศศึกษา เป็ นการเรี ยนรู ้ เรื่ องราวเกี่ ยวกับ เพศหญิง และ เพศชาย เนื้ อหาว่าด้วยสรี ระร่ างกาย
ของแต่ละเพศ ลักษณะการเปลี่ ยนแปลงจากวัยเด็กสู่ วยั รุ่ น ซึ่ งเป็ นวัยเจริ ญพันธุ์ เนื้ อหาจะรวมถึ งการ
ปฏิ บตั ิตนเพื่อการดูแลร่ างกายตัวเอง และการปฏิ บตั ิตวั ต่อเพศตรงข้าม ชี วิตคู่ การมีเพศสัมพันธ์ การ
คุมกาเนิด กามโรค และ เนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเพศ
ฮอร์ โ มนเพศชายสร้ า งจากลู ก อัณ ฑะโดยเซลล์ ชื่ อ เลดิ ก เซลล์ ที่ อ ยู่ใ นท่ อ เซมิ นิ เ ฟอรั ส
ฮอร์โมนเพศชายที่มีความสาคัญที่สุด คือ ฮอร์ โมนเทสโทสเตอโรน มีผลทาให้มีการพัฒนาของอวัยวะ
ต่าง ๆ ของเพศชายในช่วงที่เป็ นตัวอ่อน โดยทาให้มีการเคลื่อนที่ลงมาสู่ ถุงอัณฑะใน 2 เดือนสุ ดท้าย
ของการตั้งครรภ์ และเมื่อเข้าสู่ วยั รุ่ นก็จะส่ งผลต่อลักษณะขั้นที่สองของเพศ ได้แก่ ขน เสี ยง ผิวหนัง
การสร้างโปรตีน การเจริ ญเติบโตของกระดูกและการสะสมแคลเซียม การเผาผลาญอาหาร สมดุลของ
เกลือแร่ และน้ า สิ่ งที่ควบคุมการหลัง่ ฮอร์ โมนเพศชาย คือ ฮอร์ โมนแอลเอชจากต่อมใต้สมองส่ วนหน้า
ส่ วนฮอร์ โมนเพศหญิงมีหลายชนิ ดและหลัง่ ออกมาหลายลักษณะ รังไข่เป็ นอวัยวะที่สร้างฮอร์ โมนเพศ
หญิงที่สาคัญคือ เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนซึ่ งหลัง่ มาจากฟอลลิเคิล เอสโตรเจนมีหน้าที่หลัก
คือ ทาให้เกิดการแบ่งตัวและการเจริ ญเติบโตของเซลล์บางกลุ่มในร่ างกาย และส่ งผลต่อลักษณะทาง
เพศขั้นที่สองในขณะที่โปรเจสเตอโรนเกี่ ยวข้องกับการเตรี ยมตัวของมดลูกสาหรับการตั้งครรภ์ และ
การเตรี ยมเต้านมสาหรั บให้นมบุ ตร ส่ วนฮอร์ โมนในหญิ งตั้งครรภ์ส่วนใหญ่หลัง่ มาจากรก ได้แก่
ฮอร์ โมนฮิวแมนโคลิโอนิกโกนาโดโทรปิ น ซึ่ งทาหน้าที่ป้องกันการเสื่ อมสลายของ คอร์ ปัสลูเตียมใน
ช่ วงแรกของการตั้งครรภ์ ฮอร์ โมนโกลิ โอนิ กโซมาโตแมมโมโทรปิ น ถูกหลัง่ ตั้งแต่ต้ งั ครรภ์ได้ 5
เดือน และ ออกฤทธิ์ ทาให้มีการสะสมเนื้อเยือ่ โปรตีนรวมทั้งเมตาโบลิซึมของกลูโคสและไขมันด้วย
อนามัยการเจริ ญพันธุ์คือ ภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงของร่ างกายและจิตใจที่เป็ นผลสัมฤทธิ์ อัน
เกิ ดจากกระบวนการ และหน้าที่ ข องการเจริ ญพันธุ์ ที่ส มบูรณ์ ท้ งั ชายและหญิ งทุ กช่ วงอายุของชี วิต
ซึ่ งทาให้เขาเหล่านั้นมีชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข ครอบคลุมถึงสิ ทธิ ของชายและหญิงทุกช่ วง
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อายุในการตัดสิ นใจ สิ ทธิ ที่จะได้รับการเรี ยนรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับอนามัยการเจริ ญพันธุ์ ตลอดจน
สามารถ ที่จะเข้าถึงบริ การด้านสุ ขภาพและสังคมได้อย่างทัว่ ถึง
การวางแผนครอบครัวเป็ นนการตั้งเป้ าหมายเพื่อให้ครอบครัวมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่
การเลือกคู่ครอง ความพร้อมด้านที่อยูอ่ าศัยและอาชี พ การแต่งงาน การวางแผนที่จะมีบุตร การเว้นช่วง
ระยะห่ างของการมี บุตรที่ เหมาะสม การเป็ นพ่อแม่ที่ดีเพื่อเลี้ ยงดูบุตรให้เป็ นคนดี มี คุณภาพและมี
ความสุ ข มีผลเพื่อให้เกิดความสุ ข ความเหมาะสมทางสังคม เศรษฐกิจ แก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ โดยมีองค์ประกอบ 7 ด้าน คือ การเลือกคู่ครอง การเตรี ยมความพร้อมด้านที่อยูอ่ าศัยและ
อาชีพ
การแต่งงาน การปรับตัว การวางแผนมีบุตรและการเว้นช่วงการมีบุตร การเตรี ยมตัวเป็ น
พ่อแม่ที่ดี เพื่อให้บุตรเติบโตมาเป็ นคนดี มีคุณภาพ และมีความสุ ข และการเว้นช่วงการมีบุตร
การจะเว้นช่ วงการมี บุ ตรหรื อการคุ ม กาเนิ ดมี 2 ชนิ ด คื อแบบชั่วคราว ได้แก่ การนับ ระยะ
ปลอดภัย การใช้ยาฮอร์ โมนชนิ ดรั บประทาน ชนิ ดยาฉี ด ชนิ ดยาฝั ง และแผ่นแปะ รวมไปถึ งการใช้
ถุงยางอนามัย ส่ วนการคุมกาเนิดแบบถาวร คือการทาหมันทั้งในเพศชายและเพศหญิง
นอกจากนี้ แล้วในการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเพศศึกษาและอนามัยการเจริ ญพันธุ์ จะต้องคานึงถึงการมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ
คาถามท้ายบท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ให้นกั ศึกษาอธิบายถึงความหมายและ ความสาคัญของเพศศึกษา
ให้นกั ศึกษาอธิ บายพัฒนาการทางเพศของวัยรุ่ นชายและหญิงมาอย่างย่อๆ
ฮอร์โมนเพศชายสร้างมาจากส่ วนใดของลูกอัณฑะ
จงบอกผลของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน มาพอสังเขป
จงบอกสิ่ งที่ควบคุมการทางานของส่ วนที่สร้างฮอร์ โมนของเพศชาย มาพอสังเขป
ส่ วนใดที่ทาหน้าที่สร้างฮอร์ โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน
จงบอกหน้าที่พอสังเขปของฮอร์ โมนต่อไปนี้
7.1 เอสโตรเจน
7.2 โปรเจสเตอโรน
7.3 ฮิวแมนโคริ โอนิกโกนาโดโทรปิ น
8. จงบอกการเปลี่ยนแปลงสิ่ งต่อไปนี้ในระยะรอบเดือนของเพศหญิง
8.1 เยือ่ บุโพรงมดลูก
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8.2 พัฒนาการของฟอลลิเคิล
8.3 ฮอร์โมนแอลเอช
8.4 ฮอร์โมนเอสโตรเจน
8.5 ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน
9. ให้นกั ศึกษาช่วยกันอภิปรายถึ งหลักการเลื อกคู่ครองว่า ควรจะเลื อกอย่างไร และมีเหตุผล
อย่างไรบ้าง
10. ให้นกั ศึกษาวิเคราะห์ถึงความสาคัญที่เราจะต้องเรี ยนรู้เรื่ องการวางแผนครอบครัวและการ
คุมกาเนิด
11. หากนักศึ กษาเรี ยนสาเร็ จแล้วแต่งงานทันที ควรเลื อกการวางแผนครอบครัวและการ
คุมกาเนิดด้วยวิธีใด
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แผนการบริหารการสอนประจาบทที่ 10
สุ ขภาพจิต
หัวข้ อเนือ้ หา
1. สุ ขภาพจิต
1.1. ความหมายของคาว่าสุ ขภาพจิต
1.2. องค์ประกอบของสุ ขภาพจิต
1.3. ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อสุ ขภาพจิต
2. ทฤษฏีบุคลิกภาพว่ าด้ วยสุ ขภาพจิตของบุคคล
2.1. ความหมายของบุคลิกภาพ
2.2. ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
2.3. สุ ขภาพจิตและทฤษฏีบุคลิกภาพ
2.3.1. การพิจารณาบุคลิกภาพตามทฤษฏีกลุ่มจิตวิเคราะห์
2.3.2. การพิจารณาบุคลิกภาพตามทฤษฏีกลุ่มพฤติกรรมนิยม
2.3.3. การพิจารณาบุคลิกภาพตามทฤษฏีกลุ่มมนุษย์นิยม
3. ประเภทของความผิดปกติทางจิต ปัญหาสุ ขภาพจิต และความเครียด
3.1. ลักษณะของผูม้ ีสุขภาพจิตดี
3.2. ลักษณะของผูท้ ี่มีปัญหาสุ ขภาพจิต
3.3. ความเครี ยด และวิธีผอ่ นคลายความเครี ยด
3.4. ปั จจัยที่ทาให้เกิดปั ญหาสุ ขภาพจิต
4. การช่ วยเหลือผู้ทมี่ ีปัญหาสุ ขภาพจิต
5. การประเมินสุ ขภาพจิต
6. บทสรุ ป
วัตถุประสงค์ เชิ งพฤติกรรม
1. เพื่ อให้ นัก ศึ ก ษามี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ความหมาย ของสุ ข ภาพจิ ต ทฤษฏี
บุคลิ กภาพว่าด้วย สุ ขภาพจิตของบุคคล และประเภทของความผิดปกติทางจิต ปั ญหาสุ ขภาพจิต
รวมทั้งความเครี ยด
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2. เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันเพื่อเป็ นคนสุ ขภาพจิตที่ดี
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
1. บรรยายโดยใช้สื่อการสอน Powerpoint
2. ให้นกั ศึกษาประเมินสุ ขภาพจิตของตนเองโดยใช้แบบสอบถามสุ ขภาพจิต TMHI-15
3.อภิปราย และตอบคาถามท้ายชัว่ โมง
สื่ อการเรียนการสอน
1.สื่ อการนาเสนอ Powerpoint
2.หนังสื อวิชาการดารงชีวติ อย่างมีสุขภาวะ
การวัดและการประเมินผล
1. การตอบคาถามท้ายบทเรี ยน
2. การอภิปราย ตอบคาถาม
3. สังเกตพฤติกรรมการเรี ยน ความสนใจและการมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม
4. การประเมิน และวิเคราะห์สุขภาพจิตของตนเอง
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บทที่ 10
สุ ขภาพจิต
อาจารย์รวิพรรดิ พูลลาภ
คนเรานั้นมีร่างกายกาย และจิตใจอาศัยซึ่ งกันและกัน ถ้าสามารถรักษาจิตใจให้สะอาด
สว่าง และสงบได้มากเท่าใดยิง่ ทาให้สุขภาพดี ทางานได้ และมีความสุ ขมากขึ้นเท่านั้น อารมณ์ของ
มนุ ษย์ตามปกติจะหวัน่ ไหวไปตามสิ่ งที่มากระทบเช่น เรื่ องหงุดหงิด โกรธ กังวลเล็กๆ น้อยๆ เป็ น
ประจาวันไปจนถึ งเรื่ องกระทบกระเทือนอารมณ์ รุนแรงเป็ นครั้ งคราวภาวะจิ ตที่ไม่พึงปรารถนา
เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้มากน้อยแตกต่างกันในแต่ละเรื่ องแต่ละบุคคล จิตใจจึงหมายถึง “ความสามารถ
ของบุคคลที่จะปรับปรุ งตัวให้มีความสุ ขเข้ากับสังคมและสิ่ งแวดล้อมได้ดว้ ยดี มีสัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่น และสามารถดารงชี วิตของตนอยูไ่ ด้โดยไม่เสี ยดุลยภาพ ทาให้มีความสุ ข ความสบายใจ
รวมทั้งสามารถสนองความต้องการของตนเองในสังคมของโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่มีขอ้
ขัดแย้งเกิดขึ้นภายในจิตแต่อย่างใด”
สุ ขภาพจิต
1. ความหมายของสุ ขภาพจิต
องค์การอนามัยโลก WHO (2003) ให้ความหมายของสุ ขภาพจิตว่า ได้รับอิทธิ พลจาก
ปัจจัยด้านชีวะและสังคม เป็ นสภาพที่ไม่คงที่ข้ ึนอยูก่ บั ระดับและความผันแปรต่างๆ สุ ขภาพจิตเป็ น
ความสามารถของบุคคลในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น และความสามารถที่อยูไ่ ด้หรื อทา
สิ่ งที่สร้ างสรรค์ได้ในสภาพสังคมและสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่เปลี่ ยนแปลง เมื่อมีความขัดแย้ง
เกิ ดขึ้นในใจบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี ก็จะสามารถปรับจิตใจให้เกิ ดความพอใจในผลที่ได้รับ และ
พร้ อมที่ จะเผชิ ญปั ญหาแทนที่ จะหลี ก หนี จากปั ญหาหรื ออุ ป สรรคนั้นๆ นอกจากนี้ บุ ค คลที่ มี
สุ ขภาพจิตดีและสามารถใช้ความรู ้สึกขัดแย้งในใจต่างๆ เป็ นแรงผลักดันให้สามารถดารงตนอยูใ่ น
สังคมได้อย่างมีความสุ ข
กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข (2551) อธิ บายว่าสุ ขภาพจิตหมายถึง สภาพชีวิต
ที่เป็ นสุ ข อันเป็ นผลจากการมีความสามารถในการจัดการปั ญหา ในการดาเนินชี วิตมีศกั ยภาพที่จะ
พัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดี โดยครอบคลุมถึง ความดีงามภายในจิตใจภายใต้สภาพสังคม และ
สิ่ งแวดล้อม
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Urdang (1983 อ้างในชมนาด วรรณพรศิริ, 2535) ให้ความหมายว่า เป็ นสภาพของบุคคล
ที่มีความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่ งกระตุน้ ที่ทาให้เกิ ดความเครี ยดในแต่
ละวัน และยอมรับสถานการณ์ต่างๆ ได้
สุ ชีรา ภัทรายุตวรรตน์ และคณะ (2542) ได้ให้ความหมายของปั ญหาสุ ขภาพจิตไว้ว่า
หมายถึงการตอบสนองของบุคคลต่อสิ่ งที่มากระทบที่ทาให้บุคคลไม่สามารถดาเนิ นชี วิตได้อย่างมี
ความสุ ขตามที่ควรจะเป็ นและมีความทุกข์ใจทาให้มีอาการ ทางกาย วิตกกังวล นอนไม่หลับ
บกพร่ องทางสังคม และมีอาการซึ มเศร้าที่รุนแรง ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้สึก
ผิดปกติทางด้านร่ างกายอันเนื่ องมาจากปั ญหาทางจิตใจ (Somatization) ด้านซึ มเศร้า (Depressive)
ด้านความวิตกกังวล (Anxiety) จิตด้านโรคจิต (Psychoticism) ด้านการทาหน้าที่ทางสังคม (Social
Function)
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ สุ ขภาพจิต หมายถึง สภาพจิตใจที่เป็ นสุ ข อันเป็ นผลจากการมี
ความสามารถในการสร้ างสัมพันธภาพที่ ดีกบั บุคคลอื่ น และความสามารถที่อยู่ได้หรื อทาสิ่ งที่
สร้างสรรค์ได้ในสภาพสังคมและสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลง เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น
ในใจบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี ก็จะสามารถปรับจิตใจให้เกิดความพอใจในผลที่ได้รับ และพร้อมที่จะ
เผชิ ญปั ญหาแทนที่จะหลี กหนี จากปั ญหาหรื ออุ ปสรรคนั้นๆ และดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข
สุ ขภาพจิตกับสุ ขภาพทางกายมีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด ดังนั้นการศึกษาหรื อการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพทางจิตและสุ ขภาพทางกายจึงต้องควบคู่ไปด้วยกัน ดังภาษิตที่วา่ “ A Healthy Mind
in A Healthy Body” ซึ่ งหมายความว่า “จิ ตที่สมบูรณ์ ย่อมอยู่ในร่ างกายที่แข็งแรง” สาหรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกายและอารมณ์ น้ นั ดังได้กล่าวแล้วว่าอารมณ์น้ นั เป็ นสภาวะจิตใจดังนี้ เมื่อ
จิ ตใจมี ค วามสั ม พันธ์ อย่า งใกล้ชิ ด กับ ร่ า งกายอารมณ์ ก็ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ ร่ า งกายอย่า งใกล้ชิ ด
เช่ นเดี ยวกัน และยังมีขอ้ พิสูจน์ให้เห็ นว่าอารมณ์ กบั ร่ างกายมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด คือการ
เปลี่ยนแปลงของร่ างกายในขณะเกิดอารมณ์
จากความสัมพันธ์อนั ใกล้ชิดระหว่างร่ างกายและจิตใจนี้ จึงทาให้เห็นว่า เมื่อมีปัญหาทาง
กายเกิดขึ้นปั ญหาทางใจก็จะตามมาทันที หรื อถ้ามีปัญหาทางใจ ปั ญหาทางกายก็เกิดขึ้นด้วย เช่ น
จิตใจที่หดหู่ คิดมาก วิตกกังวลเสมอ จะทาให้เกิดความรู ้สึกนอนไม่หลับ รับประทานอาหารไม่ได้
ซึ่งเป็ นผลทาให้ ร่ างกายซูบผอมทรุ ดโทรมลงไป ดังนี้เป็ นต้น (บุญสม มาร์ ติน และสาอาง พ่วงบุตร,
2526)
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2. องค์ ประกอบของสุ ขภาพจิต
คณะกรรมการวิชาการเครื อข่ายวิจยั และพัฒนาสุ ขภาพจิต (เพ็ญประภา ปริ ญญาพล
,2546) ได้ศึกษาและทาการแยกลักษณะสุ ขภาพจิตออกเป็ น 3 มิติ คือ
2.1. มิติเกี่ยวกับคุณภาพของจิตใจที่เป็ นคุณสมบัติภายในของบุคคล ได้แก่
2.1.1. ความสงบผ่อนคลายของจิตใจ หมายถึง การมีสมาธิ มีความพึงพอใจกับ
สิ่ งต่างๆ พอใจในชีวติ โดยทัว่ ๆ ไป มีความมัน่ คงภายใน มีความสงบ ความอดทน เข้มแข็ง สามารถ
ควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมไม่อ่อนไหวไปตามสิ่ งเร้ารอบตัว
2.1.2. มีการสารวจและเข้าใจตนเอง หมายถึง การสารวจจิตใจ ทาความเข้า
ใจความต้องการของตนเองในสภาพที่สอดคล้องกับความเป็ นจริ งของโลกภายนอก
2.1.3. วิธีก ารมองโลกและเข้าใจความเป็ นไปของโลกภายนอก หมายถึ ง
ความสามารถในการมองโลกตามความเป็ นจริ งภายนอก สามารถประเมินสถานการณ์ ได้อย่าง
ถูกต้อง มีความคาดหวังที่สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง กาหนดวิธีดาเนิ นชี วิต แก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม
2.2. มิติเกี่ยวกับการจัดการกับสิ่ งแวดล้อมรอบตัวและโลกภายนอก ได้แก่
2.2.1. ความสามารถในการปรับตัว เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
หมายถึงความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อการดาเนินชีวติ ในสังคมอย่างปกติสุข
มีระบบระเบียบแห่งความคิด สามารถจัดการกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อมรอบตัว และโลกภายนอกได้โดย
ไม่ก่อความเดื อดร้ อนแก่ตนเอง บุคคลอื่นและสังคมวงกว้าง รวมทั้งสามารถทาหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
2.2.2. การท าประโยชน์ ต่ อ สั ง คม บุ ค คลจะมี ค วามพอใจกับ การได้ท า
ประโยชน์ต่อสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ มีเพื่อนที่สามารถช่วยเหลือในยามที่ตอ้ งการ รวมถึงสามารถ
ร่ วมทาประโยชน์ต่อสังคมด้วยความสุ ขสงบและมีความพอใจ
2.2.3. ความสามารถสร้ า งสั ม พันธ์ ก ับ บุ คคลแวดล้อมในสังคม หมายถึ ง
ความสามารถในการสร้างสัมพันธ์ที่มีความหมาย มีความผูกพัน สื่ อสารกับสิ่ งแวดล้อมภายนอกได้
ตามที่ตนต้องการ เหมาะสมกับสถานการณ์ สร้างเครื อข่ายทางสังคมที่จะเกื้อหนุนต่อกันได้
2.3. มิติทางสังคม เกี่ ย วข้องกับกระบวนการทางสั งคมและวิถี การดาเนิ นชี วิต
สุ ขภาพจิตเป็ นสิ่ งที่แยกไม่ได้จากกระบวนการทางสังคม มิติน้ ี จึงเป็ นการมองสุ ขภาพจิตในระดับ
สังคมมากกว่าในระดับปั จเจกบุคคล เนื่ องจากกระบวนการทางสังคมมีส่วนกาหนดทางเลือกของ
บุคคลและวิถีการดาเนิ นชี วิตประจาวันของสมาชิ กในสังคมนอกจากนี้ วีระ ไชยศรี สุข (2533) ได้
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กล่ าวว่าบรรทัดฐานจิต คือ เกณฑ์กลางของลักษณะบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี อาจประเมินได้โดย
พิจารณาองค์ประกอบดังนี้
2.3.1. ความต้องการ สิ่ งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการมีชีวิต ความต้องการของแต่
ละบุคคลย่อมจะแตกต่างกันไปแล้วแต่สภาพแวดล้อมที่เขาประสบ เช่ น เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่
ร่ ารวยจะมี ความต้องการทางการเงิ นน้อยกว่าเด็กที่ อยู่ในครอบครั วที่ยากจน เมื่อบุคคลมีความ
ต้องการแล้วได้รับการตอบสนองจะทาให้สุขภาพจิตดีและเป็ นสุ ข แต่ถา้ ความต้องการไม่ได้รับการ
ตอบสนองย่อมท าให้ เกิ ดปั ญหาทั้ง ทางด้า นร่ า งกายและจิ ต ใจ ซึ่ ง เป็ นปั ญหาส าคัญทางด้า น
สุ ขภาพจิต
2.3.2. เป้ าหมายของชีวิต บุคคลมีความหวัง และตั้งเป้ าหมายให้แก่ชีวิตตนเอง
ทาให้มีกาลังใจในการกระทาสิ่ งต่างๆ เช่น บางคนมีความคาดหวังว่าจะประกอบอาชี พอัยการ ถ้า
เป้ าหมายนี้ เป็ นจริ งเขาก็จะเป็ นสุ ข แต่ถ้าไม่เป็ นจริ งเขาก็จะผิดหวังและเป็ นทุกข์ ทาให้มีความ
ยากลาบากในการปรับตัวเข้ากับสังคม
2.3.3. การรู้ จ ัก และยอมรั บ ตนเอง ผูท้ ี่ มี สุ ข ภาพจิ ตดี จะรู้ จกั ตนเองรู้
ความสามารถ รู้ถึงความต้องการ รู้ความสนใจ รู้บุคลิกภาพ รู ้ปมเด่นปมด้อย และยอมรับตนเอง มี
ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง มีความหวัง และรู ้จกั วิธีปรับปรุ งแก้ไขตนเอง มีความเชื่ อและศรัทธาอย่างมี
เหตุผล มีความอดทนแข็งแกร่ งต่อปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ รู ้จกั ปรับปรุ งแก้ไขตนเอง
2.3.4. การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการทางร่ างกายจะเป็ นตามปกติทาให้บุคคลมี
การพัฒนาทางจิตควบคู่กนั ไปอย่างมีสมดุล แต่ถา้ การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการผิดปกติไป เช่ น
อ้วนมากหรื อผอมมากเกินไปอาจทาให้สุขภาพจิตเสื่ อมได้ ดังนั้นถ้าต้องการส่ งเสริ มสุ ขภาพจิตก็
ต้องส่ งเสริ มสุ ขภาพกายด้วย
2.3.5. การมีความรัก เป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อการแสดงออกที่ดีต่อตนเองและต่อ
บุคคลอื่นความรักเป็ นข้อผูกมัดในด้านความพึงพอใจซึ่ งกันและกัน ความรักทาให้เกิ ดความคิ ด
สร้างสรรค์ มีความเสี ยสละ อื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เมตตากรุ ณา ทาให้บุคคลมีคุณค่าและมีความเจริ ญขึ้นอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
2.3.6. การยอมรับความจริ ง ความจริ งต่างๆ ในโลกทาให้บุคคลเป็ นสุ ขหรื อ
เป็ นทุกข์ได้เช่น การพลัดพรากจากกัน โดยเฉพาะความตายเป็ นทุกข์ที่ยงิ่ ใหญ่ ผูท้ ี่ยอมรับความจริ ง
จะสามารถยอมรั บความผิดหวังและการสู ญเสี ยได้โดยไม่ตีโพยตี พาย มีความกล้าที่ จะเผชิ ญกับ
เหตุการณ์ต่างๆและยอมรับผลที่เกิดขึ้นอย่างมีสติ
2.3.7. การควบคุมอารมณ์ พฤติกรรมของบุคคลแทบทุกพฤติกรรมได้รับ
อิทธิ พลจากอารมณ์และอารมณ์ยงั มีผลต่อร่ างกาย โดยเฉพาะอารมณ์ที่ไม่ดี เช่น โกรธ เกลียด กลัว
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ทาให้ระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น การย่อยอาหารทางานผิดปกติเกิดเป็ นโรคกระเพาะอาหาร เมื่อ
สุ ขภาพกายเสื่ อมสุ ขภาพจิตก็เสื่ อมลงได้ดว้ ย ดังนั้นผูท้ ี่มีสุขภาพจิตดี คือผูท้ ี่มีความสามารถในการ
รักษาและควบคุมอารมณ์ให้อยูใ่ นสภาพปกติให้ได้มากที่สุด หรื อควบคุม ตระหนักรู้ตนเอง และ
สามารถเข้าใจคนอื่นหรื อเรี ยกว่ามีทกั ษะทางสังคมนัน่ เอง
2.3.8. การมีความสุ ข ผูม้ ีสุขภาพจิตดียอ่ มมีความสุ ข ลักษณะของผูม้ ีความสุ ข
คือ มีความเป็ นปกติ ได้แก่ ชอบติดต่อกับผูอ้ ื่น ให้ความร่ วมมือ ร่ วมแสดงความคิดเห็น ยิม้ แย้ม
แจ่มใส เบิกบานหน้าตาอิ่มเอิบ ประพฤติปฏิบตั ิตนอยูใ่ นบรรทัดฐานของสังคม สามารถดาเนินชีวิต
ไปกับผูอ้ ื่นได้ดี และยังรู ้เท่าทันโลก
3. ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อสุ ขภาพจิต
สถานการณ์ปัจจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วนั้นส่ งผลต่อการดาเนิ นชี วิต และ
สุ ขภาพจิตของบุคคล การที่บุ คคลจะมี สภาพจิตใจที่ส ามารถปรับตัว และแก้ปัญหาได้อย่า ง
เหมาะสมกับสภาพที่เป็ นจริ งในการดาเนิ นชี วิตให้อยูใ่ นสังคมและสิ่ งแวดล้อมได้อย่างมีความสุ ข
ขึ้ นอยู่กบั ปั จจัย หลายอย่า งทั้ง ปั จจัย ภายในหรื อลัก ษณะทางจิ ตและปั จจัยภายนอกหรื อลัก ษณะ
สถานการณ์แวดล้อมของบุคคล ดังที่ Lazarus (1966 cited in Sue et al., 2006) ได้อธิ บายถึง รู ปแบบ
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม (The Transaction Model) ไว้วา่ แรงกระตุน้ ที่ทาให้เกิดความเครี ยด
และนาไปสู่ พ ฤติ ก รรมในการตอบสนองต่ อความเครี ย ดนั้น ไม่ ไ ด้เกิ ดขึ้ นในสถานการณ์ ใ ด
สถานการณ์หนึ่งเพียงลาพัง แต่จะเกิดขึ้นในขณะที่มีการติดต่อสัมพันธ์กนั ระหว่างปั จจัย 2 ด้าน คือ
ปั จจัยภายในตัวบุคคลกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่ งเป็ นปั จจัยภายนอกตัวบุคคล โดยแรงกระตุน้ ที่ทาให้
เกิ ดความเครี ยดมาจากกระบวนการของโครงสร้ างภายใน ซึ่ งผลกระทบของสิ่ งที่กระตุน้ ให้เกิ ด
ความเครี ยดสามารถลดลงหรื อเพิ่มขึ้นได้ในระหว่างการพิจารณาวิธีที่จะนาไปสู่ ความเข้าใจ โดย
บุคคลที่ สามารถประยุกต์ใช้สติปัญญาได้อย่างเหมาะสมอาจจะลดการรั บรู ้ ถึงความเจ็บป่ วยหรื อ
ข้อจากัดของความเจ็บป่ วยนั้นได้
บุ ค คลจะพยายามปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมที่ ท าให้มี สุ ข ภาพที่ ดีแ ละยึดมัน่ ในแนว
ทางการดูแลสุ ขภาพของตนเอง แต่ในทางตรงกันข้ามหากเขาเหล่านั้นมองเห็นว่าสิ้ นหวังที่จะรักษา
อาการป่ วยของตนก็จะเลิ กพยายามดูแลตนเอง การมีสุขภาพจิตที่ดีประกอบด้วยทั้งปั จจัยภายนอก
และปั จจัยภายใน การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็ นลักษณะทางจิตของบุคคล ถ้าบุคคลมีการ
รับรู้ความสามารถของตนเอง บุคคลจะตัดสิ นใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะจัดการ และ
ดาเนิ นการกระทาพฤติ กรรมให้บรรลุ เป้ าหมายที่กาหนดไว้ บุคคลที่รับรู ้ ว่าเขาสามารถมีวิถีทาง
ดาเนิ นชี วิตที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ บุคคลนั้นก็จะมีสุขภาพดี ท้ งั ร่ างกายและจิตใจ อยู่ในสังคมได้ดว้ ย
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ความผาสุ ก นอกจากนี้ การตั้งเป้ าหมาย ซึ่ งเป็ นลักษณะทางจิตของบุคคลอีกปั จจัยหนึ่งที่มีอิทธิ พล
ต่อสุ ขภาพจิต กล่าวคือถ้าบุคคลมีการตั้งเป้ าหมาย
บุคคลจะรู้ถึงทิศทางที่บุคคลต้องการจะไปให้ถึง รวมทั้งสิ่ งที่ตอ้ งการทาให้ประสบ
ความสาเร็ จ ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงการมีสุขภาพจิตที่ดี นอกจากลักษณะทางจิตของบุคคลแล้วยังมี
ลักษณะสถานการณ์แวดล้อมของบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมและสุ ขภาพจิตของบุคคล นัน่ คือ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ถ้าความสัมพันธ์ในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดองกัน มีความผูกพัน
กันทางจิตใจต่อกันอย่างใกล้ชิด ก็จะมีผลต่อสุ ขภาพจิ ตของสมาชิ กในครอบครัว นอกจากนี้ ถ้า
บุคคลรับรู้ ความสามารถของตนเองในการที่จะดาเนิ นการให้ประสบผลสาเร็ จแล้ว บุคคลยังมี
ความสามารถในการตั้งเป้ าหมายของชี วิต และหากบุคคลมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีซ่ ึ งเป็ น
สถานการณ์แวดล้อมของบุคคลก็จะยิง่ ทาให้การคาดคะเนถึงสุ ขภาพจิตของบุคคลได้มากยิ่งขึ้น ก็จะ
ทาให้การทานายสุ ขภาพจิตได้มากยิง่ ขึ้น
ทฤษฏีบุคลิกภาพว่ าด้ วยสุ ขภาพจิตของบุคคล
บุคลิกภาพของคนเรามีส่วนสาคัญต่อชี วิตประจาวันมาก การที่คนเราเผชิ ญปั ญหาแล้วจะ
แก้ปั ญหาอย่า งไร สภาพจิ ต ใจจะทนต่ อ ความเครี ย ดของปั ญ หาได้ม ากน้อยแค่ ไ หนก็ ข้ ึ นอยู่ก ับ
บุคลิกภาพของตน ซึ่ งเป็ นตัวจักรที่สาคัญยิ่งแห่ งพฤติกรรม ที่เป็ นสิ่ งรั้งให้ถอยหลังหรื อผลักดันให้
ก้าวไปข้างหน้า ฉะนั้นการที่บุคคลมีบุคลิ กภาพดี ข้ ึนเพียงใด คุ ณค่าของเขาย่อมมีมากขึ้นเพียงนั้น
เพราะบุคลิ กภาพเอื้ออานวยสาหรั บการประพฤติปฏิ บตั ิ ต่อ ความสุ ข – ความทุกข์ ความสาเร็ จ –
ความล้มเหลว ความเข้มแข็ง – ความอ่อนแอ ความเชื่ อมัน่ – ไม่เชื่ อมัน่ ความมีคุณค่า – ไม่มีคุณค่า
ถ้าบุคคลมีบุคลิกภาพดี พูดดี คิดดี ปฏิบตั ิดี ย่อมส่ งผลให้ชีวติ มีประสิ ทธิ ภาพทั้งชีวติ ส่ วนตัวและการ
งาน สุ ขภาพจิตก็จะดีไปด้วย
ดังนั้น การที่บุคคลมีความเข้าใจเรื่ องบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพแห่ งตน จึงเป็ น
การเสริ มสร้างสุ ขภาพจิตให้ตนเอง (ปราณี รามสู ตร, 2531)
1. ความหมายของบุคลิกภาพ
คาว่า “บุคลิกภาพ” มาจากคาภาษาอังกฤษว่า “Personality” ซึ่ งคานี้ มารากศัพท์มา
จากภาษาลาติน คือคาว่า “Persona” แปรว่าหน้ากาก แสดงว่ามนุษย์แต่ละคนมีวถิ ีชีวติ ตามหน้ากากที่
ตนสวมอยู่
ฮิลการ์ ด (Hilgard, 1967) กล่าวว่าบุคลิกภาพคือแบบฉบับของพฤติกรรมและวิธีคิด
ของบุคคล ซึ่ งเป็ นตัวแสดงถึงการปรับตัวของบุคคลกับสิ่ งแวดล้อม
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สุ วทั นา อารี พรรค (2524) กล่ าวว่า บุ คลิ กภาพคื อวิถีท างที่ คนประพฤติ หรื อแบบ
ฉบับพฤติกรรม ซึ่ งค่อยๆ เกิดขึ้น เนื่ องจากคนเราต้องมรการปรับตัวระหว่างแรงผลักดันหรื อความ
ต้องการของตนกับมโนธรรม และความเป็ นจริ ง
เฟซบาซ (Feshbach อ้างถึงใน ธารงศักดิ์ หมื่นจักร และวัชรี ทรัพย์มี, 2527) กล่าวว่า
บุคลิกภาพหมายถึง
1. แบบฉบับพฤติกรรม ซึ่ งเป็ นลักษณะของแต่ละบุคคล
2. พฤติกรรมรวมของบุคคล
3. กระบวนการตอบสนองของบุคคลต่อสิ่ งแวดล้อม
4. พฤติกรรมที่กระทาอย่างสม่าเสมอ
สรุ ปได้วา่ บุคลิกภาพหมายถึง แบบอย่างลักษณะความประพฤติของแต่ละบุคคลซึ่ ง
ได้มาจากการปรับตัวของเขากับสิ่ งแวดล้อม และเจตคติของเขาที่มีต่อโลก
สาหรับนักจิตวิทยา คาว่าบุคลิ กภาพ หมายถึ งสภาวะทุกอย่างที่ประกอบกันเป็ นตัว
บุ ค คลทั้ง นี้ หมายถึ ง คุ ณ สมบัติ ห รื อ ลัก ษณะทางจิ ต ใจ ซึ่ งมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การกระท าของบุ ค คล
ในสถานการณ์ ต่างๆ รวมทั้งพัฒนาการด้วย ฉะนั้นจะเห็ นได้วา่ นักจิตวิทยามิได้เน้นความสาคัญ
ของปฏิ กิริยาที่คนเราแสดงออกต่อบุคคลอื่น หากแต่ย้ าความสาคัญของตัวกระบวนการ วิธีการที่
คนเราใช้อยูส่ ม่าเสมอเป็ นประจาในการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่ งเร้า
บุคลิกภาพ หมายถึงสภาวะทุกอย่าง ซึ่ งประกอบขึ้นเป็ นตัวบุคคล เช่น สภาวะทาง
กาย อารมณ์ สังคม ความสนใจ ความคิด ความหวัง ลักษณะ ท่าทาง นิสัย และความสามารถ
ทางปั ญญาตลอดจนความส าเร็ จ นอกจากนี้ บุคลิ ก ภาพยังหมายถึ งสภาวะของบุ คคลนั้น ทั้งใน
ปั จจุบนั และอนาคตที่สาคัญที่ สุดบุคลิ กภาพคลุ มถึ งวิธีการที่บุคคลเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กบั บุคคลอื่ น
การปรับตัวของบุคคลในการเผชิ ญปั ญหาหรื อความคับข้องใจที่เกิ ดขึ้นในทุกสถานการณ์ในชี วิต
ดิงค์เมเตอร์ (Dinkmeyer อ้างถึงใน นิภา นิธยายน 2530)
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล จะเห็นได้จากลักษณะนิ สัยในการคิดและการแสดงออก
อุ ป นิ สั ย ของบุ ค คล แรงจู ง ใจ สติ ปั ญ ญา ความสามารถ เจตคติ ค่ า นิ ย ม ความสนใจต่ า งๆ
และกิริยาท่าทางที่แสดงออกของบุคคลนั้น ตลอดจนปรัชญามีบุคคลนั้นยึดถือ
นักจิตวิทยาเห็ นว่า การศึกษาบุคลิกภาพจะช่วยให้เข้าใจ หรื อคาดคะเนพฤติกรรม
ในอนาคตของบุคคลได้ บุคคลใดจะมีบุคลิกภาพหรื อพฤติกรรมอย่างไร ย่อมมีผลสื บเนื่ องมาจาก
บุคลิกภาพในปั จจุบนั ของบุคคลนั้นๆ นัน่ คือบุคลิกภาพในวัยเด็กย่อมมีผลต่อเนื่ องไปสู่ บุคลิกภาพ
ในวัยผูใ้ หญ่
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ส่ วนการพิจารณาบุคลิกภาพ นักวิชาการแบ่งพิจารณาได้ 3 ลักษณะ ดังนี้คือ
1. อุปนิสัยของบุคคล จากอุปนิสัยทาให้มองเห็นแบบแผนของพฤติกรรมที่แตกต่าง
กันของบุ คคลได้ เช่ น บางคนกล้า บางคนรอบคอบ บางคนใจคอเยือกเย็น บางคนเจ้าอารมณ์
บางคนคิดการณ์ไกล บางคนคิดเฉพาะหน้า บางคนเชื่อในศาสนา และบางคนเชื่อในวิทยาศาสตร์
เหล่านี้เป็ นต้น
2. คุ ณสมบัติประจาตัวบุคคล บุคคลแต่ละคนย่อมมีลกั ษณะเป็ นตัวของตัวเอง มี
ลัก ษณะเฉพาะตัว ซึ่ งไม่ ซ้ า กับ คนอื่ น เช่ น ลัก ษณะประจ าตัว ทางกาย ความแตกต่ า งในทาง
สติ ปัญญา แต่ละคนจะมี แรงขับ ศักยภาพ หรื อพลังความสามารถในการเรี ยนรู ้ อารมณ์ ความ
แข็งแรง ความว่องแคล่วคล่องว่องไวที่แตกต่างกัน เป็ นต้น
3. บทบาทประจาตัว ที่แสดงออกโดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของบุคลิ กภาพคนที่แสดงได้
ถูกต้องย่อมเป็ นผูท้ ี่มีบุคลิกภาพดี ส่ วนคนที่แสดงไม่เหมาะสมย่อมมีความบกพร่ องทางบุคลิกภาพ
ตามปกติแต่ละคนมักมีบทบาทหลายอย่าง บางทีบทบาทเหล่านี้ ก็มีความขัดแย้งกัน ทาให้บุคคลผู ้
นั้นแสดงบทบาทไม่ถูกต้องทุกกรณี เมื่อเป็ นเช่ นนั้นเขาก็มกั จะมีปัญหาเกี่ ยวกับบุคลิกภาพเกิ ดขึ้น
(ก่อ สวัสดิพาณิ ชย์, 2519)
2. ปัจจัยทีม่ ีอธิพลต่ อการพัฒนาบุคลิกภาพ
สิ่ งสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ มีดงั นี้
2.1 พันธุ กรรม (Heredity) หมายถึ งลักษณะต่างๆ ที่ ถ่ายทอดจากบรรพบุ รุษไปสู่
ลูกหลาน สิ่ งที่เป็ นตัวถ่ายทอดทางพันธุ กรรมคือ ยีน (Gean) ฉะนั้นพันธุ กรรมจึงเป็ นสิ่ งที่ติดตัวมา
แต่เกิด และเป็ นสิ่ งแรกที่ทาให้มนุ ษย์แตกต่างกัน ลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอด จะแสดงออกเป็ น
2 ทาง คื อ ทางด้า นร่ างกาย (Physical) เช่ น การทางานของระบบประสาท ระบบต่อมต่ างๆ
รู ปทรง หน้าตา ขนาดของร่ างกาย ความบกพร่ องของร่ างกาย โรคบางชนิ ด เช่นโรคเลือดอออก
ไม่หยุด เบาหวาน และอีกทางหนึ่ งคือทางด้านเชาว์ปัญญา คนเราจะพัฒนาบุคลิ กภาพได้เพียงใด
ขึ้นอยูก่ บั ขีดขั้นที่กรรมพันธุ์กาหนดให้ และลักษณะต่างๆที่ได้รับการถ่ายทอดนั้นจะเป็ นคุณสมบัติ
ที่ติดตัวมา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
2.2 ความเจ็บป่ วยทางกาย (Physical Illness) ภาวะของมารดาระหว่างตั้งครรภ์
สิ่ งแวดล้อมภายในครรภ์และหลังคลอดเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างยิง่ เช่น
2.2.1. สุ ขภาพทางกายของมารดา ถ้ามารดาร่ างกายแข็งแรง สมบูรณ์
ไม่
เจ็บป่ วย เด็ ก ที่ เกิ ดมาก็ จะสมบู รณ์ มี พ ลานามัย ดี ถ้า มารดามี โรคร้ า ยประจาตัว เช่ น เบาหวาน
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ลมบ้า หมู ซิ ฟิ ลิ ส โรคหัวใจ โรคประสาท ย่อมเป็ นอันตรายต่ อทารกอย่า งมาก อาจท าให้ทารก
ไม่แข็งแรง มีความพิการหรื อมีความผิดปกติทางจิตใจได้
2.2.2. คุณภาพของอาหารที่มารดารับประทาน ถ้ามารดาได้อาหารดี
มี
คุ ณค่า ทารกก็เจริ ญเติ บโต สมบูรณ์ และมี พฒั นาการอย่างรวดเร็ วทั้งทางด้านร่ างกายและสมอง
เนื่ องจากเซลล์สมองได้รับการบารุ งของอาหารโดยตรง ฉะนั้นการขาดสารอาหารจะมีส่วนทาให้
ความเจริ ญเติ บโตของสมอง พัฒนาการทาง ของทารกหยุดชะงัก การค้นคว้า หลานแห่ ง ให้ผ ล
ตรงกันว่าทารกที่ เกิ ดมาจากมารดาที่ มีสุขภาพทรุ ดโทรม มีแนวโน้มที่ จะคลอดก่ ออนกาหนดสู ง
น้ าหนักต่ ากว่าปกติ มักเสี ยชี วิตเมื่อคลอด และอยู่รอดก็มีสุ ขภาพอ่อนแอและมี ความต้านทานต่ า
ในระยะหลังคลอด อาหารที่ใช้เลี้ ยงทารกย่อมมีบทบาทต่อพัฒนาการของทารก เพราะอาหารจะ
บารุ งเซลล์ต่างๆในร่ างกาย รวมทั้งเซลประสาท เป็ นที่ต้ งั แห่ งจิตใจ ดังนั้นอาหารจึ งมีอิทธิ พลต่อ
จิตใจโดยตรง
2.2.3. ยาที่มารดารับประทานระหว่างตั้งครรภ์ เช่นยาแก้แพ้ ยาแก้ไข้ ยาควินิน ยา
ทาลิ โดไมท์ ส่ วนยาเหล่ านี้ มีส่วนที่ จะทาให้เด็กพิการได้ เช่ น ยาทาลิ โดไมท์ จะทาให้เด็กแรกคลอดมี
รู ปร่ างผิดปกติไม่มีแขนแต่มีมือ มีเท้าแต่ไม่มีขา ยาควินิน ทาให้เด็กหูหนวกได้ เป็ นต้น
2.2.4. สุ ขภาพจิตของมารดา สุ ขภาพจิตเป็ นเรื่ องสาคัญ อารมณ์ของมารดามีผล
ต่อเด็กมาก ถ้ามารดามีอารมณ์หงุดหงิด โกรธง่าย หวาดกลัว วิตกกังวล จะส่ งผลกรถึงเด็ก และการ
พัฒนาบุคลิกภาพของเด็กเมื่อเขาโตขึ้น
2.3 ประสบการณ์ ที่ ค วามต้อ งการของบุ ค คลได้รั บ การตอบสนองเพี ย งไร
(Experience from Need’s Gratification) ถ้าความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองครบถ้วน
เขาจะเห็ นว่าโลกเป็ นมิตรและสังคมน่ าอยู่ เขาจะเชื่ อมัน่ ใจในตนเอง แต่ถา้ ความต้องการไม่ได้รับ
การตอบสนอง เขาจะเห็ นว่าสังคมไม่ยุติธรรม โลกไม่เป็ นมิตร ขาดความเชื่ อมัน่ ในสิ่ งแวดล้อม
คนประเภทนี้ จะตั้งตนเป็ นศัตรู กบั สังคม นักจิตวิทยาในกลุ่มมนุ ษยนิ ยมมีความเชื่ อว่า เมื่อบุคคลมี
ความรู ้สึกนึกคิดอย่างไรแล้ว ความรู ้สึกเกี่ยวกับตนจะเป็ นแกนกลางประดุจหัวใจของบุคลิกภาพ
2.4 ประสบการณ์จากสัมพันธภาพระหว่างครอบครัว (Experience from Family’s
Relationship) ซึ่งหมายถึงท่าทีของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ความรัก ความเอาใจใส่ ของพ่อแม่ การอบรมสั่ง
สอนที่เด็กได้รับในตอนต้นของชี วิต การให้รางวัลหรื อการลงโทษย่อมทาให้เด็กมีพฒั นาการทาง
สติปัญญา ทางอารมณ์และสังคม แตกต่างกันไปตามสิ่ งแวดล้อมที่เด็กประสบอยู่
ท่าทีของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนี้ข้ ึนอยูก่ บั องค์ประกอบหลายอย่าง อาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามเหตุการณ์ที่ผา่ นเข้ามาในชีวติ ซึ่ งที่ควรกล่าวถึงมีดงั นี้ คือ
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2.4.1. รักมากเกินไป (Over Affection) บิดามารดาที่รักลูกจนเกินไปเสี ยสละเพื่อ
ลูกทุกอย่างเด็กจะไม่เป็ นตัวของตัวเอง ไม่ได้ต่อสู ้ไม่ได้ตดั สิ นใจด้วยตนเองทาให้เด็กไม่โตสมวัย
เป็ นคนด้อยวุฒิภาวะมีปัญหาทางด้านบุคลิคภาพและมีความลาบากในการปรับตัวในสังคม
2.4.2. เจตคติของการไม่ยอมรับ (Rejection Attitude) หรื อไม่ตอ้ งการ ท่าทีของ
พ่อแม่จะแสดงออกอย่างเปิ ดเผยหรื อไม่ก็ตาม เด็กจะเติบโตด้วยความรู ้สึกขาดรัก บุคคลที่ขาดรักมา
แต่เด็กจะมองเห็นแต่แง่ลบของผูอ้ ื่น มีความเกลียดชัง ความเครี ยดแค้น ความอิจฉาและ หึ งหวง
รวมทั้งความไม่เป็ นมิตร (Hostility) ที่แฝงอยูภ่ ายใน ผุท้ ี่มีบุคลิคภาพแบบนี้ ก็จะหาความสุ ขใจหรื อ
สร้างสัมพันธภาพอันดีกบั ผูอ้ ื่นได้ยาก
2 5 กลุ่มสังคม (Social Group) ในที่น้ ี อาจหมายถึงกลุ่มใดก็ได้ เช่น กลุ่มเพื่อนบ้าน
กลุ่มเพื่อนในโรงเรี ยน กลุ่มเพื่อนร่ วมสถาบันเดียวกัน กลุ่มเพื่อนอาชี พเดียวกัน เป็ นต้น โดยเฉพาะ
กลุ่ มของเพื่อนที่ เป็ นวัยรุ่ น จะมี อิทธิ พลมาก จะเห็ นได้ว่าพฤติ กรรมของคนมีอยู่ 2 อย่างด้วยกัน
คือประการแรกเป็ นพฤติกรรมที่เป็ นแบบฉบับของตัวเองแท้ๆ ที่เขาทาอยู่จนเป็ นนิ สัย คือบุคคิ ก
ภาพของตนเอง ประการที่สองคือพฤติกรรมที่แสดงออกมาโดยมีอิทธิ พลของสิ่ งอื่น หรื อบุคคลอื่น
เข้ามาครอบงา เช่น จารี ตประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่ม วัฒนธรรมมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของ
คนตั้ง แต่ เ กิ ด โดยไม่ รู้ สึ ก ตัว และวัม นธรรมเป็ นตัว การส าคัญ ที่ ว างรากฐานให้ แ ก่ บุ ค ลิ ก ภาพ
ทั้งทางด้านความรู ้ สึกนึ กคิด ความเข้าใจ การกระทา และความเชื่ อต่างๆ ตามที่ได้เรี ยนรู ้ จากการมี
ชีวติ อยูร่ ่ วมกัน
2.6 สถานภาพของบุคคล (Status) ได้แก่ความเป็ นพ่อแม่ พี่น้อง ชาย หญิง ยศชั้น
ต่างๆ และฐานะทางเศรษฐกิจ สถานภาพที่แตกต่างนี้ทาให้พฤติกรรมของบุคคลแตกต่างกัน
2.7 สถาบันทางสังคม สถาบันทางสังคมที่บุคคลจะต้องเกี่ยวข้องในการดาเนิ นชี วิต
ได้แก่ ครอบครัว โรงเรี ยน ชุมชน สถาบันทางศาสนา ตลอดถึงประเทศชาติ สถาบันเหล่านี้ ลว้ นเป็ น
เครื่ องกากับ ระเบี ย บแบบแผนและการประพฤติ ป ฏิ บ ตั ิ ข องบุ ค คล เช่ น บ้า นสร้ า งลักษณะนิ สั ย
พื้นฐานบุ คลิ กภาพแก่ เด็ก คาสอนและข้อห้า มของแต่ละศาสนามี ส่ วนให้บุ คลิ ก ภาพของบุ คคล
แตกต่ างไป พฤติ กรรมบางชนิ ดไม่ ผิดกฎหมายแต่ศาสนาไม่ให้ก ระทา ศาสนาจึ ง มี ส่วนช่ วยให้
บุคคลถูกจากัดอยูภ่ ายในขอบเขต
2.8 ความพยายามที่จะปรับปรุ งบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ถึงแม้วา่ พันธุ กรรมและ
สิ่ งแวดล้อม จะมี ส่วนในการสร้ างเสริ มบุ คลิ กภาพของคนเป็ นส่ วนใหญ่ก็จริ ง แต่ประสบการณ์
หลายอย่างก็ทาให้บุคคลเปลี่ ยนแปลงบุ คลิ กภาพของเขาได้ในภายหลังเช่ นเดี ยวกัน เช่ น คนที่ มี
รู ป ร่ า งหน้า ตาไม่ ส วย ถ้า รู ้ จ ัก ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข เขาก็ จ ะเป็ นผูม้ ี บุ ค ลิ ก ภาพทางกายที่ ดี ไ ด้ คนที่ มี
บุคลิกภาพทางกานที่ดียอ่ มมีเสน่ห์ ทาให้ผอู ้ ื่นนิ ยมชมชอบบุคคลซึ่ งสังคมยอมรับและนิ ยมชมชอบ
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ก็จะมีผลทาให้สุขภาพจิตของเขาดี ไปด้วย ประสบการณ์ ของแต่ละบุคคล ย่อมทาให้ความคิดอ่าน
ของเขาเปลี่ยนไป ความคิดที่จะปรับปรุ งบุ คลิกภาพของตน จึงเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่จะทาให้
บุคลิกภาพของคนเปลี่ยนไปอย่างไร
สาหรับการปรับปรุ งบุคลิกภาพ ย่อมต้องอาศัยกาลังใจเป็ นอันมาก เพราะการแก้ไข
แต่ละอย่างนั้นแต่ละคนจะต้องช่ วยตนเอง ไม่มีใครสามารถช่ วยให้ใครเปลี่ยนแปลงบุคลิ กภาพได้
จะช่วยได้เพียงชี้แจงให้ทราบความจริ ง แนะนาวิธีแก้ไขและสนับสนุนทางใจเท่านั้น ส่ วนการแก้ไข
โดยตรงย่อมเป็ นหน้าที่ของแต่ละคน คนใดมีจิตใจเข้มแข็ง พยายามช่วยตนเองจนสุ ดความสามารถ
คนนั้นก็ปรับปรุ งบุคลิ กภาพได้ผลมากสาหรับคนอ่อนแอซึ่ งขาดกาลังใจย่อมปรับปรุ งบุคลิ กภาพ
ได้ผลน้อย หรื อไม่ได้เลย (ก่อ สวัสดิพาณิ ชย์, 2519)
3. สุ ขภาพจิตและทฤษฎีบุคลิกภาพ
เรื่ อ งของบุ ค ลิ ก ภาพอยู่ ใ นความสนใจของจิ ต แพทย์ นัก จิ ต วิ ท ยา นัก การศึ ก ษา
ตลอดจนผูส้ นใจอยู่มาก จึงได้มีผพู ้ ยายามศึกษาเพื่ออธิ บายกระบวนการเกิ ดบุคลิ กภาพแบบต่างๆ
ไว้มากมาย มีท้ งั ที่คล้ายคลึงและแตกต่างกัน แต่ที่น่าสนใจและควรทราบมีดงั นี้
3.1 การพิจารณาบุคลิกภาพตามทฤษฎีกลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic Model )
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ของซิกมันด์ ฟรอยด์ ( Sigmund Freud )
นักจิตวิทยากลุ่มจิตวิเคราะห์ มีความเชื่ อว่าธรรมชาติของมนุ ษย์น้ นั ชัว่ ร้ าย ไม่มี
เหตุผล ไม่ได้รับการขัดเกลา ต้องการความสุ ขใส่ ตวั มนุ ษย์เป็ นทาสของความต้องการของตนเอง
มนุ ษ ย์มี ค วามต้อ งการทางเพศและความก้ า วร้ า วซึ่ งเป็ นสั ญ ชาตญาณที่ ติ ด ตัว มาแต่ ก าเนิ ด
เป็ นแรงผลักดันพฤติกรรม แต่ความต้องการดังกล่าวมักขัดแย้งกับความต้องการของสังคม จึงถูก
เก็ บ กดในส่ ว นจิ ต ไร้ ส านึ ก และเป็ นแรงผลัก ดัน พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ตามความคิ ด ของฟรอยด์
แกนกลางของการพัฒนาบุคลิ กภาพคือ ความต้องการหรื อแรงผลัก ดันจากจิตไร้ สานึ กซึ่ งความ
ต้องการนี้ ถ้า ได้รับ การตอบสนองที่ พ อเหมาะ ก็ จะท าให้คนมี พ ฒ
ั นาการทางอารมณ์ และจิ ตใจ
ไปตามปกติ ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองหรื อตอบสนองมากเกินไป การพัฒนาทางอารมณ์แลจิตใจ
จะผิดปกติ ฉะนั้นจะเห็ นได้ว่านักจิตวิทยาในกลุ่มจิตวิเคราะห์เน้นสาเหตุของพฤติกรรมที่เกิ ดจาก
สิ่ งเร้าภายในอินทรี ยม์ ากกว่าสิ่ งเร้าภายนอก
ฟรอยด์ (Freud อ้างถึงใน Morris 1982) เชื่ อว่าจิตใจของมนุ ษย์ มีการทางาน 3
ระดับคือ
1) จิตสานึก (Conscious) ได้แก่ความคิด ความรู ้สึก และแรงผลักดันซึ่ งเรารู ้ ตวั
เช่น เรากาลังคิดถึงใครคนหนึ่ง
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2) จิตใต้ สานึก (Preconscious) ได้แก่ความคิด ความรู ้สึก และแรงผลักดัน ซึ่ งเรา
ไม่รู้ต่อเนื่ องกันตลอดเวลา บางเวลาก็รู้ บางเวลาก็ไม่รู้ และจะระลึ กได้เมื่อมีสิ่งกระตุน้ เช่ น เราใส่
แว่นตา บางครั้งเรารู ้ บางครั้งก็ไม่รู้
3) จิตไร้ สานึก (Unconscious) ได้แก่ความคิด ความรู ้สึก และแรงผลักดันที่เรา
ไม่รู้และเรี ยกกลับมาสู่ จิตสานึ กไม่ได้โดยวิธีธรรมดา ต้องชี้ วิธีพิเศษ เช่ น การเล่ าเรื่ องราวต่างๆ
อย่างเสรี ( Free Association) ฟรอยด์เชื่ อว่าพฤติกรรมส่ วนใหญ่ของมนุ ษย์ถูกกาหนดโดยพลังใน
จิตไร้สานึ ก เขากล่าวว่าพฤติกรรมที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ เกิ ดจากจิตสานึ กเพียงเล็กน้อย เหมือนภูเขา
น้ าแข็งส่ วนที่เราเห็ นปริ่ มน้ าอยู่เหนื อน้ าส่ วนแรงผลักจากจิตไร้ สานึ กนั้นมีปริ มาณมากถูกเก็บกด
เอาไว้ เหมือนภูเขาน้ าแข็งส่ วนที่อยูใ่ ต้ผวิ น้ า
ฟรอยด์เชื่ อว่าการที่ จะเข้าใจบุคคลจาเป็ นต้องศึกษาจิตไร้ สานึ กของเขาให้มาก
ที่สุด เขาเชื่ อว่าความปรารถนาที่ไม่ได้รับการยอมรับในวัยเด็ก เช่ นการถูกห้าม หรื อถูกลงโทษ จะ
ถูกลื มไปจากจิตสานึ กแล้วไปเก็บกดไว้กลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของจิ ตไร้ สานึ ก อันเป็ นกระบวนการ
ปรั บ ตัวเมื่ อเกิ ดความขัดแย้งทางจิ ต สิ่ งที่ เก็บ กดไว้น้ ี ยงั คงท างานและมี อิทิ พลต่ อพฤติ ก รรม ซึ่ ง
อาจจะแสดงออกในรู ปของความฝัน การพูดพลั้งปาก กิริยาอาการที่บุคคลทาไปโดยไม่รู้ตวั อาการ
ของโรคประสาทหรื ออาจแสดงออกให้เห็นในรู ปที่สังคมยอมรับ เช่น ความสามรถหรื อความสนใจ
ทางศิลปะ วรรณคดี ฉะนั้นการที่จะเข้าใจการกระทาของบุคคลได้ ต้องพิจารณาทั้งแรงผลักดันจาก
การกระทาทั้งที่รู้ตวั และไม่รู้ตวั ฟรอยด์เชื่อว่าแรงผลักจากจิตไร้สานึกเป็ นสาเหตุสาคัญของโรคทาง
อารมณ์และจิตใจ

ภาพที่ 10.1 เปรี ยบเทียบภูเขาน้ าแข็งกับระดับจิตใจของมนุษย์
(ที่มา: http://tanyaponpath.wordpress.com/)
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ในการพิ จารณาบุ คลิ กภาพ ฟรอยด์ เน้นความสาคัญของความสมดุ ลส่ วนบุ คคล
หรื อการมีบูรณาการของบุคล (Personal Integration) ซึ่ งได้แก่ การทางานประสานกันของอิด (Id) อี
โก้ (Ego) ฟรอยด์ เชื่ อ ว่า ส าหรั บ ผูท้ ี่ มี สุ ข ภาพจิ ต ดี ร ะบบทั้ง สามของบุ ค ลิ ก ภาพจะท างาน
ประสานกันอย่างมีระเบียบเรี ยบร้ อย ทาให้บุคคลนั้นๆ ปฏิ บตั ิงานอย่างมีสมรรถภาพและทาให้มี
ปฏิ กิริยาถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกันกับสิ่ งแวดล้อมได้ ซึ่ งทาให้บุคคลบรรลุถึงความพอใจเบื่องต้น คือได้
สนองความต้องการของตนเอง
แต่ถา้ ระบบทั้งสามไม่สัมพันธ์กนั บุคคลจะเสี ยหลักแห่งการปรับตัว จะเกิดความไม่
พอใจตนเอง ไม่พอใจผูอ้ ื่น และสิ่ งที่ตนเกี่ ยวข้องด้วย ทาให้การปฏิบตั ิงานลดประสิ ทธิ ภาพลงไป
( ประมวล ดิคคินสัน, 2524)
ฟรอยด์ เชื่ อว่าบุคลิ กภาพประกอบด้วยการทางานของ 3 ระบบคือ อิด (Id) อีโก้
(Ego) และ ซุ ปเปอร์ อีโก้ (Super Ego)
ระบบอิด (Id) เป็ นระบบที่ติดตัวมนุ ษย์มาแต่กาเนิ ด ประกอบด้วยความต้องการ
พื้นฐานทางชี ววิท ยาซึ่ งได้แก่ ความต้องการจากสั ญชาตญาณ ความต้องการทางเพศและความ
ก้าวร้าว อิด เป็ นระบบของจิตใจที่มนุ ษย์พยายามแสวงหาความพึงพอใจ ได้แก่ ความต้องการ
ความอยาก ซึ่ งอยู่ในรู ปของจิตไร้ สานึ ก เป็ นแหล่ งรวมพลังผลักดันดั้งเดิ มของสิ่ งมีชีวิต อิ ด เป็ น
ตัวการสาคัญที่ผลัก ดันให้แต่ละบุ คคลแสดงพฤติ กรรมไปตามความต้องการของการทางานของ
ระบบนี้เป็ นไป ในลักษณะของสัญชาตญาณ ไม่รู้จกั คิด ไม่มีเหตุผล มีแต่อยากได้ อยากพอใจ ซึ่ ง
เป็ นความต้องการตามธรรมชาติที่ยงั ไม่ขดั เกลา นัน่ คือบุ คคลจะแสดงพฤติกรรมตามความพอใจ
ของเขาเป็ นใหญ่ ไม่ ค านึ ง ถึ ง ค่า นิ ย มของสั ง คมและความพอใจของบุ ค คลอื่ น เช่ น หิ วก็ ร้อง
ตะโกน โกรธก็ตรงเข้า ตบตีด่าทอเป็ นต้น บุคคลทัว่ ไปที่มีบุคลิกภาพเช่นนี้ มกั ได้รับการประณาม
ว่ามีบุคลิกภาพไม่ดี หรื อไม่เหมาะสม บุคลิกภาพนี้ เริ่ มก่อตัวขึ้นในช่วงขวบปี แรกของชีวติ
ระบบอี โก้ (Ego) เป็ นระบบหลัก ความเป็ นจริ ง ที่ จะแสวงหาวิธีการตอบสนอง
ความต้องการที่ เป็ นไปได้ ในเชิ งปฏิ บตั ิ อี โก้ จะท าหน้าที่ เป็ นตัวกลางคอยควบคุ มให้บุคคลใช้
สติปัญญา ความรู้ความสามารถในการดารงไว้ซ่ ึ งความสมดุลทางจิตใจระหว่างความต้องการจาก
สัญชาตญาณคื อ อิ ด กับสิ่ งแวดล้อม มโนธรรม ประสบการณ์ ตลอดจนความต้องการของแต่ละ
บุ คคล และตัดสิ นใจว่าควรทาอย่างไรจึ งเหมาะสมกับเวลา สถานที่ ภาวะสังคม และบุ คคลเพื่ อ
สภาวะจิ ตใจของบุ คคลนั้นจะได้เป็ นปกติ ดังนั้น อีโก้จึงมีบทบาทสาคัญในการคิ ด การตัดสิ นใจ
รู ้จกั ออกลั้น ยืดหยุ่น ในขณะที่ตอ้ งเผชิ ญปั ญหา บุคคลที่แสดงพฤติกรรมโดยมีเหตุผลที่เหมาะสม
กับกาลเทศะในสังคม จึงเป็ นบุคลิกภาพที่ได้รับการยอมรับ ส่ วนอีโก้ของบุคคลใดมีประสิ ทธิ ภาพ
หรื อไม่ เกิดมาจากการเรี ยนรู ้และฝึ กปฏิบตั ิตนเองตามมาตรฐานของสังคมแต่ละแห่ ง บุคลิกภาพนี้
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เริ่ มก่อตัวในช่วงอายุ 2 หรื อ 3 ขวบ ตามแนวคิดของนักจิตวิเคราะห์ กลไกของอีโก้เป็ นขบวนการ
ทางจิตใจที่พยายามแก้ไขความขัดแย้งต่างๆ เมื่อถูกผลักดัน
ระบบซุ ปเปอร์ อีโก้ (Super Ego) เป็ นระบบมโนธรรมได้แก่ ภาคจิตใจที่หมายถึงความ
ถูกต้อง อะไรควร อะไรไม่ควร เช่ น ค่านิ ยม หฎหมาย ประเพณี วฒั นธรรม บรรทัดฐานของสังคม
ศีลธรรม จริ ยธรรม ความรู ้สึกผิดชอบชัว่ ดี ขันติที่คอยบังคับอิดไม่ให้ทาตามความต้องการ ซุ ปเปอร์
อีโก้จะเป็ นตัวที่คอยเตือน ควบคุมให้อีโก้มีหลักการ ที่จะแก้ไขปั ญหาต่างๆ ภายนอกได้ดียงิ่ ขึ้น
ในความเป็ นจริ งของสังคม บุ คคลต่ างๆ อาจมี บุค ลิ กภาพคล้ายคลึ งกัน เป็ นเพราะ
สัดส่ วนของโครงสร้างทั้ง 3 ดังกล่าวมีไม่เท่ากัน บุคคลใดที่มีสัดส่ วนของโครงสร้างใดมากก็แสดง
พฤติ กรรมตามลัก ษณะของโครงสร้ างนั้นๆ ออกมา เช่ น ถ้า พลัง งานแห่ ง จิ ตส่ วนใหญ่ ตกอยู่ใ น
อานาจของซุ ป เปอร์ อีโก้ก็ จะเป็ นคนที่ เคร่ ง ครั ดต่ อศี ล ธรรมจรรยา ถ้า ตกอยู่ใ นอานาจของอี โ ก้
จะเป็ นผูม้ ีเหตุผลในการดารงชี วิต แต่ถา้ ตกอยูใ่ นอานาจของอิด ก็จะทาอะไรโดยปราศจากเหตุผล
ขอแต่ให้ได้สนองความต้องการแห่งสัญชาตญาณเป็ นพอ แต่ถา้ ระบบทั้งสามทางานประสานกันได้
ดี และมีความคงที่ ก็จะส่ งผลให้บุคคลปรับตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมได้ และจะเป็ นคนมีสุขภาพจิตดี
ผูม้ ีสุขภาพจิตดียอ่ มใช้พลังงานแห่ งจิตส่ วนใหญ่ในกระบวนการของอีโก้มากกว่าอิด หรื อซุ ปเปอร์
อีโก้ เพราะอีโก้เท่านั้นที่จะทาให้บุคคลเผชิ ญต่อความจริ ง โดยไม่ตอ้ งใช้กลไกในการป้ องกันตัวใน
การแก้ปัญหา
แต่ถ้ามี การขัดแย้งกันระหว่างอิ ด อี โก้ และซุ ปเปอร์ อีโก้ ก็จะนาไปสู่ ความเครี ย ด
ความวิตกกังวลเมื่อเกิดแล้ว อีโก้จะพยายามลดความวิตกกังวล โดยใช้วธี การที่เป็ นไปได้ตามหลัก
ของความจริ ง แต่ถา้ เมื่อใดที่ความพยายามของอีโก้ไร้ผล ไม่วา่ จะเนื่ องมาจากความวิตกกังวลมีมาก
เกิ น ไป หรื ออาจจะเนื่ องมาจากซุ ป เปอร์ อี โก้ย งั พัฒนาได้ไ ม่ เต็ ม ที่ หรื อทัก ษะของอี โก้ย งั ไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพกลไกการป้ องกันตัว (Defense Mechanism) จะถูกนามาใช้เพื่อบิดเบือนความจริ ง
ที่เกิดขึ้น และนาความรู ้สึกออกมาจากการรับรู ้ที่รู้ตวั ผลก็คือทาให้ระดับความวิตกกังวลของบุคคล
ลดลงได้
ฟรอยด์เชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงของอิด ไปสู่ อีโก้ และซุ ปเปอร์ อีโก้น้ ี เป็ นกระบวนการ
ของการพัฒนาทางจิตใจที่เกิดควบคู่ไปกับความเปลี่ ยนแปลงทางด้านแรงจูงใจ แรงจูงใจที่สาคัญ
ของฟรอยด์คือเพศ การเปลี่ ยนแปลงทางด้านแรงจูงใจนั้นจะเกิ ดขึ้นเป็ นขั้นๆ ไปตามวัย ฟรอยด์
เรี ยกว่า พัฒนาการตามความต้ องการทางเพศ (Psychosexual Stage) ฟรอยด์เน้นว่าความต้องการ
หรื อสัญชาตญาณทางเพศ เป็ นความต้องการพื้นฐานของมนาย์ เป็ นพลังผลักดันที่ สาคัญที่ ทาให้
มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อลดแรงขับนั้น
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ฟรอยด์เชื่ อว่า ความสาราญทางเพศอาจเกิ ดขึ้นในบริ เวณ 3 แห่ งในร่ างกายคือ ปาก
อวัยวะขับถ่าย และอวัยวะสื บพันธุ์ ดังนั้นเขาจึงแบ่งระยะของพัฒนาการทางบุคลิกตามตาแหน่งที่
ให้ความพึงพอใจไว้ดนั ้ ี
1) ระยะปาก ( Oral Period ) เป็ นระยะที่เด็กต้องพึ่งพามารดาทุกอย่าง ทารกใช้ปาก
เป็ นทางหาความสุ ขให้แก่ตนเอง ถ้าเลี้ยงดูเพิกเฉยต่อคความรู ้สึกของเด็กจนเกินไป หิ วหรื อร้องจน
เหนื่อยก็ไม่ได้กิน หรื อต้องหย่านมเมื่ออายุยงั น้อยหรื อให้กินไม่สม่าเสมอเด็กจะเกิดความคับข้องใจ
ถ้าเป็ นบ่อยๆเด็กจะพัฒนานิสัยเป็ นคนเงียบเฉย รู ้สึกท้อแท้ เบื่อหน่ายชี วิต กลายเป็ นคนมองโลกใน
แง่ร้ายเมื่อโตขึ้น และหันไปใช้กลไกในการป้ องกันตนเองอย่างใดอย่างหนึ่ ง แต่ถา้ เลี้ยงดูอย่างทะนุ
ถนอม ตามใจเกินไป เด็กจะได้ใจ กลายเป็ นคนเอาแต่ใจตนเอง ก้าวร้ าว ไม่ค่อยเข้าใจถึ งความรู ้สึก
นึ ก คิ ดของคนอื่ น ใครขัดใจไม่ ไ ด้ แต่ ถ้าช่ วงนี้ ความต้องการของเขาได้รับการตอบสนองอย่า ง
พอเหมาะ เด็กจะเรี ยนรู ้และรู ้จกั ใช้ความคิด มีความยืดหยุน่ อดกลั้น กล้าเผชิ ญปั ญหาต่างๆ อยูเ่ สมอ
เมื่อโตขึ้นเขาก็จะเป็ นคนที่มีสุขภาพจิตดี
สาหรับเด็กที่ได้รับการตอบสนองในความต้องการของเขาอย่างพอเหมาะจะเป็ นเด็ก
เลี้ยงง่าย กินง่าย และนอนง่าย ส่ วนเด็กที่ขาดการตอบสนองอย่างเพียงพอ จะมีลกั ษณะดังนี้
1.1. ติดแน่นอยูก่ บั กิจกรรมที่เกี่ยวกับปาก คือเป็ นคนกินจุบจิบ ตะกละ พูดมาก เลือก
1.2. อาหารติดบุหรี่ สุ ราหรื อยาเสพย์ติดและโลภอยากได้ของคนอื่น
1.3. เป็ นคนที่รักตัวเองมากผิดปกติ ไม่สามรถยับยั้งชัง่ ใจหรื อรั้งรอความปรารถนา
ของตนเองไว้ได้
1.4. ขาดความไว้วางใจในสิ่ งแวดล้อม ขาดความมัน่ ใจในตนเอง อาจมีการแยกตัว
เป็ นอันธพาล หรื อมีนิสัยหวาดระแวง
2) ระยะทวารหนัก (Anal Period) อายุ 2- 3 ขวบ ในวัยนี้ ความพอใจของเด็ก
เปลี่ ยนไปอยู่ที่ทวารหนัก แต่ผูใ้ หญ่มองไม่เห็ นว่าเด็กจะได้รับความพึงพอใจจากบริ เวณอวัยวะ
ขับถ่ายได้อย่างไร เพราะพะวงแต่สิ่งที่ถ่ายออกมา เด็กที่มีความสุ ขกับการกักไว้และปล่อยออกมา
เพราะนัน่ เป็ นการผ่อนคลายความเครี ยดของเขา การถ่ายอุ จจาระเป็ นการแสดงความเป็ นตัวของ
ตัวเอง ถ้าอยากถ่าก็ถ่าย ถ้าไม่อยากถ่ายก็กลั้นเอาไว้ เด็กจะหันมาใช้การควบคุมระบบขับถ่ายเป็ น
เครื่ องต่อรองกับพ่อแม่ พ่อแม่บางคนวิตกกังวลกับการขับถ่ายของลูก บังคับให้ลูกถ่ายให้เป็ นเวลา
ต้อ งถ่ า ยให้ เ ป็ นระเบี ย บ ไม่ ท าเลอะเทอะ และถ้า ยิ่ ง ฝึ กการขับ ถ่ า ยก่ อ นที่ เ ด็ ก จะพร้ อ ม ก็ จ ะมี
ผลกระทบจิ ตใจของเด็ ก ท าให้เด็ก เกิ ดความคับข้องใจต้องคอยควบคุ มตนเอง เมื่ อโตขึ้ นก็ อาจ
กลายเป็ นคนมีบุคลิกภาพแบบย้าคิดย้ าทา เจ้าระเบียบ จริ งจังต่อชี วิตหรื อมีบุคลิกภาพแบบเผด็จการ
ได้
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ฟรอยด์ (Freud อ้างถึงใน วัลลภ ปิ ยะมโนธรรม, 2528) ได้เน้นถึงการอบรมเด็กใน
ระยะนี้ ว่า พ่อแม่ควรรู ้ เรื่ องจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กบ้าง เด็กที่ไม่พร้ อมจะควบคุมการขับถ่ายก็
ต้องค่อยเป็ นค่อยไป ไม่เข้มงวด หรื อปล่อยปะละเลยเกินไป เพพราะเมื่อโตขึ้นเด็ก มีโอกาสเป็ นโรค
จิตโรคประสาทได้มากเพราะเด็กต้องระมัดระวังตัวในเรื่ องการขับถ่ายมาก
3) ระยะเพศ (Genital or Phallic or Oedipus Period) อายุ 3 – 6 ปี ระยะนี้ ความ
พอใจจะอยู่ที่ อวัย วะเพศ เด็ ก จะเริ่ ม สนใจเพศของตนเองและเพศตรงข้า ม เด็ ก เริ่ ม เรี ย นรู ้ ค วาม
แตกต่างของอวัยวะเพศ เด็กจะทวีความรู ้สึกรักต่อบิดามารดาซึ่ งเพศตรงข้ามกับเขามากขึ้นและเริ่ ม
เลี ยนแบบตามบิดามารดาที่มีเพศเดี ยวกับตน ทั้งนี้ เพื่อลดความขัดแย้งในใจเกี่ยวกับความต้องการ
ความรั กจากบิ ดามารดาที่ เป็ นเพศตรงข้าม ปมขัดแย้งนี้ เรี ยกว่า โออีดีปุส คอมเพล็กซ์ (Oedipus
Complex)
เนื่ องจากเด็กในวัยนี้ มีความอยากรู ้อยากเห็น ทั้งความรู ้ทวั่ ไปและความรู ้เรื่ องเพศ
เด็กจึงพยายามค้นคว้าซักถามและสารวจ พ่อแม่ควรจะตอบคาถามอย่างง่ายๆ ตามความเป็ นจริ ง ซึ่ ง
จะส่ งเสริ มให้เด็กเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้ พ่อแม่ตอ้ งเข้าใจ ไม่ดุหรื อ
ลงโทษ เพราะจะทาให้เด็กเกิดความวิตกกังวลและเกิดความรู ้สึกที่ผดิ
ถ้าในระยะนี้ เด็กได้รับการความช่ วยเหลื อให้เกิ ดความการเรี ยนรู ้ ย่อมเป็ นระยะที่
ได้ผลมากที่สุดในการเตรี ยมตัวเพื่อเป็ นผูใ้ หญ่ เพราะระยะนี้ เด็กจะว่านอนสอนง่าย ด้วยเหตุผลและ
รู ้จกั รับผิดชอบชัว่ ดีบา้ งแล้ว
4) ระยะแฝง (Latency Period) อายุ 7 – 11 ปี เป็ นระยะที่ความรู้สึกทางเพศได้ลด
ความสาคัญลง เด็กเริ่ มมีความเป็ นตัวของตัวเอง และสร้ างอุดมคติเกี่ ยวกับบทบาทในอนาคตของ
ตนเองมีความสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมนอกบ้าน สังคมใหม่ของเขาคือ ครู เพื่อน และโรงเรี ยน
ในวัย นี้ พ่อแม่ต้องยอมรั บความห่ างเหิ นทางร่ างกายของเด็ ก แต่ เขาก็ ยงั ต้องการ
ความรัก และความเข้าใจ ถ้าเขาได้รับการตอบสนองความรักความเข้าใจ อุดคติเกี่ยวกับบทบาทของ
เขาจะเป็ นไปในลักษณะที่ดี ถูกต้องและเป็ นที่ยอมรับ แต่ถา้ เขาขาดความรักความเข้าใจจากพ่อแม่
เขาก้าวร้าวต่อพ่อแม่ และอุดมคติจะเป็ นไปในทางตรงข้าม
5) ระยะสนใจเพศตรงข้ าม (Genital Period) อายุ 12 – ขึ้นไป เขาจะสร้าง
เอกลัก ษณ์ ข องเขาว่า จะเป็ นอะไร จะเหมื อนใคร มี ค วามรู ้ สึก ต่ อต้า นผูใ้ หญ่ มี ค วามต้องการจะ
แข่งขันกับคนอื่น และมีความสนใจในเพศตรงข้าม อารมณ์ของเด็กในวัยนี้ เปลี่ยนแปลงง่ายอย่างไม่
มีเหตุผล ขาดการควบคุ มอารมณ์ เพราะเป็ นวัยที่ มีความวิตกกังวลสู ง เขาจะมี ความวิตกกังวล
เกี่ ย วกับ ลัก ษณะทางเพศที่ เ ปลี่ ย นไป ความไม่ ส มดุ ล ของอวัย วะต่ า งๆ อัน เนื่ อ งมาจากการ
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เปลี่ ย นแปลงระดับ ฮอร์ โมนของร่ า งกาย วัย นี้ เป็ นวัย ส าคัญ ส าหรั บ บุ ค ลิ ก ภาพ เพราะเป็ นวัย ที่
บุคลิกภาพถูกสร้างเสร็ จสมบูรณ์บุคลิกภาพที่เกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขได้ยาก ถ้าปล่อยให้พน้ วัยนี้ไปแล้ว
ต่อมา เขาจะมีเอกลักษณ์ ของตัวเอง มีบทบาททางเพศที่ถูกต้อง มี ความเป็ นผูใ้ หญ่
คือ มีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะดาเนิ นชีวิตด้วยตนเอง รับผิดชอบการงานและรับผิดชอบคนอื่น
ซึ่ งจะมาร่ วมเป็ นครอบครัวเดียวกัน สามารถปรับตัวให้เขากับภาวะสังคมและปั ญหาทางอารมณ์ได้
อย่า งเหมาะสม สามรถประกอบการงานอย่า งได้ผ ลเต็ม ความสามรถของตนเอง และประสบ
ความก้าวหน้าเท่าที่ความสามารถและโอกาสอานวย
ฟรอยด์เน้นว่า การอบรมเลี้ยงดูในอดี ตเป็ นผลทาให้เกิดพฤติกรรมปั จจุบนั เขาเชื่ อ
ว่าบุคลิ กภาพความวิตกกังวล หรื อความมัน่ คงทางจิตใจของบุ คคลได้รับการวางรากฐานมาแล้ว
ตั้งแต่ 6 ปี แรกของชี วิตฉะนั้น ประสบการณ์ ในวัยเด็กจึงมีอิทธิ พลต่อบุคลิ กภาพและปั ญหาต่างๆ
ที่ เกิ ดตามมา ซึ่ ง จะเปลี่ ย นแปลงแก้ไ ขได้ย ากหากสิ่ ง แวดล้อมไม่ อานวย วัย เด็ ก เป็ นวัย ที่ ไ ด้รั บ
ประสบการณ์ ต่างๆ มากมายซึ่ งจะก่อตัวเป็ นบุคลิกภาพของเขาต่อไป ฟรอยด์เน้นว่าบุคลิกภาพใน
วัยผูใ้ หญ่เป็ นผลมาจากประสบการณ์ ในการปรับตัวกับความต้องการที่เขาเผชิ ญอยู่ ถ้าเขาสามารถ
ปรั บ ตัว ช่ ว ยให้ ค วามต้อ งการของเขาได้รั บ การตอบสนองอย่ า งเหมาะสม เขาก็ จ ะเป็ นผูท้ ี่ มี
สุ ขภาพจิตดี ซึ่ งในทรรศนะของฟรอยด์ หมายถึ งผูท้ ี่สามารถรักได้อย่างแท้จริ ง (Gemital Love)
หมายถึง ความรักที่ประกอบด้วยความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ ความเชื่ อถือไว้วางใจ ความใกล้ชิดสนิ ทสนม
ความพึ ง พอใจในความสุ ขของผู ้ที่ เ รารั ก รวมทั้ง ความรั ก ทางเพศและการท างานอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพเต็มความสามารถตามศัก ยภาพที่ ตนมี อยู่ ท าให้ชีวิตมี คุ ณค่า มี ค วามส าคัญและมี
ความหมายด้วย
3.2 การพิจารณาบุ คลิกภาพตามทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิ ยม (The Behavioristic
model) นักจิตวิทยาในกลุ่มพฤติกรรมนิ ยม (The Behavioristic model) มีความเชื่ อโดยพื้นฐานว่า
ธรรมชาติ ของมนุ ษย์น้ นั เป็ นกลาง การมี เหตุ ผลหรื อไม่ ขึ้ นอยู่กบั การเรี ยนรู ้ มนุ ษย์เปรี ยบเสมื อน
เครื่ องจักรกล พฤติกรรมของมนุ ษย์เป็ นการตอบสนองที่ถูกวางเงื่ อนไขจากสิ่ งแวดล้อมธรรมชาติ
มนุ ษย์มีท้ งั ดี และชัว่ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่มนุ ษย์ได้เรี ยนรู ้ มา มนุ ษย์มีศกั ยภาพที่จะพัฒนาไปได้ในทั้งสอง
ทาง ทั้งนี้ อยู่ก ับเงื่ อนไขในสิ่ งแวดล้อม การที่ พฤติ กรรมของมนุ ษ ย์ถูกกาหนดไว้โดยการจัดวาง
เงื่อนไขในสิ่ งแวดล้อม ทาให้มนุษย์ไม่มีเสถียรภาพอย่างแท้จริ ง กล่าวคือนักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรม
นิ ย มเน้ น สาเหตุ พ ฤติ ก รรมที่ เ กิ ด จากสิ่ ง แวดล้ อ มภายนอก ว่ า เป็ นตัว ก าหนดพฤติ ก รรมคื อ
ถ้า สภาพการณ์ ใ นสิ่ ง แวดล้ อ มเปลี่ ย นไป พฤติ ก รรมของบุ ค คลก็ มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะเปลี่ ย นไป
นัก จิ ตวิท ยากลุ่ ม นี้ เชื่ อว่า พฤติ ก รรมเกื อบทุ ก ชนิ ดเกิ ดจากการเรี ย นรู ้ ฉะนั้นการท าความเข้า ใจ
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พฤติกรรมต้องอาศัยการศึกษากระบวนการเรี ยนรู้ สาหรับการเกิดพฤติกรรมบุคลิกภาพ โดยวิธีการ
เรี ยนรู ้ตามแนวกลุ่มพฤติกรรมนิยม แบ่งได้เป็ น 3 ชนิด คือ
3.2.1 พฤติกรรมที่เกิดจากปฏิกิริยาสะท้ อน (Reflex) ปฏิ กิริยาสะท้อนเป็ น
การตอบสนองต่อสิ่ งเร้ าอย่างอัตโนมัติ โดยไม่มีเงื่ อนไข ในพฤติ กรรมของเด็กแรกเกิ ดก็เกิ ดจาก
ปฏิกิริยาสะท้อน เช่น การหายใจ การร้อง การดูด การกลืน การขับถ่าย การหันศีรษะเมื่อถูกสัมผัสที่
แก้ม แต่พอเด็กโตขึ้น พฤติกรรมของเขาจะมีมากขึ้น ซึ่ งเกิดจากการเรี ยนรู ้และประสบการณ์
แม้คนที่ โตแล้ว พฤติ กรรมที่ เกิ ดจากปฏิ กิริยาสะท้อนก็ยงั คงมี อยู่ แต่จะ
ซับซ้อนมากกว่าเด็กแรกเกิด กล่าวคือจะต้องมีสิ่งเร้า 2 อย่างเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน สิ่ งเร้าอย่างหนึ่ ง
เป็ นตัวทาให้เกิดปฏิกิริยาสะท้อนตามธรรมชาติ เช่น อาหารเป็ นสิ่ งเร้าที่ทาให้น้ าลายไหล ความร้อน
ทาให้หดมือหนี แสงจ้าทาให้ตากระพริ บ เป็ นต้น
ถ้าสิ่ งเร้ าอย่างหนึ่ งซึ่ งไม่ทาให้เกิ ดปฏิ กิริยาสะท้อน เกิ ดร่ วมกับสิ่ งเร้ าอีก
อย่างหนึ่ งซึ่ งทาให้เกิ ดปฏิ กิริยาสะท้อนบ่อยๆ จะทาให้เกิ ดเงื่ อนไขขึ้ น คือสิ่ งเร้ าซึ่ งปกติไม่ทาให้
เกิดปฏิ กิริยาสะท้อนสามารถทาให้เกิดปฏิกิริยาสะท้อนได้ แม้ว่าจะไม่มีสิ่งเร้าที่ทาให้เกิ ดปฏิกิริยา
สะท้อนอยูด่ ว้ ยเลย เช่น การทดลองของพาฟลอฟ (Pavlov)

ภาพที่ 10.2. การวางเงื่อนไขกับสุ นขั ตามทฤษฎีของ Pavlov
(ที่มา http://courses.washington.edu/psii101/notes/nsba.html)
-314-

พฤติ กรรมที่ เกิ ดจากปฏิ กิริยาสะท้อน เป็ นพฤติกรรมที่ ถูกทาให้เป็ นเงื่ อนไข
(Conditioned) จึงเรี ยกพฤติกรรมแบบนี้ วา่ การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิ ค (Classical Conditioning)
ผูค้ น้ พบคือ อีวาน พาฟลอฟ (Ivan Pavlov) นักสรี รวิทยาชาวรั สเซี ย เชื่ อว่า การวางเงื่ อนไขเป็ น
สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนเป็ นพฤติกรรม พฤติกรรมต่างๆ ของสัตว์และมนุ ษย์ลว้ นแต่เกิด
มาจากประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้ จากสิ่ ง แวดล้อมทั้งสิ้ น เช่ นการร้ อง นามาซึ่ ง สัมผัสอันอ่อนโยน
น้ าเสี ย งของแม่ ควบคู่ มากับความอิ่ มความสบาย และความรั ก เป็ นต้น การเรี ย นรู ้ ชนิ ดนี้ เกิ ดขึ้ น
เนื่องจากมีสิ่งเร้าจากภายนอกมากระตุน้ ให้คนแสดงพฤติกรรม ซึ่ งมีลกั ษณะที่เป็ นไปโดยอัตโนมัติ
ส่ วนใหญ่แล้วเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอารมณ์และความรู ้สึก
3.2.2 พฤติกรรมทีเ่ กิดจากแรงกระตุ้นหรื อส่ งเสริม ธอร์ นไดค์ (Edward
Thorndike) ผูค้ นพบการเกิดพฤติกรรมโดยวิธีน้ ี เชื่ อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เกิดขึ้นตามกฎแห่งผล
กล่าวคือ พฤติกรรมใดที่เป็ นที่พอใจแก่ผกู ้ ระทาพฤติกรรมนั้นย่อมเกิดขึ้นอีก ส่ วนพฤติกรรมใดที่ไม่
เป็ นที่พอใจแก่ผกู ้ ระทา พฤติกรรมนั้นย่อมหายไป เช่น คนเราเมื่อทาสิ่ งใดแล้วได้รับความพอใจจาก
การกระทานั้น เช่นได้ชื่อเสี ยง เป็ นที่ชื่นชมของคนอื่นหรื อได้รับความรัก เขาก็จะทาพฤติกรรมนั้น
ซ้ าๆ จนเกิดเป็ นบุคลิกภาพ หรื อนิสัย เช่น เด็กที่มีความรับผิดชอบดี พ่อแม่ก็จะชมเชย แสดงความ
รัก หรื อให้รางวัลอยูเ่ สมอ เด็กจะประพฤติอย่างนั้นอยูเ่ สมอ จนกระทัง่ ติดเป็ นนิสัย ต่อมาแม้เขาจะ
ไม่ได้รับคาชมเชยหรื อรางวัลเขาก็ยงั คงประพฤติเช่นนั้นอีก
สาหรั บสิ่ งกระตุ ้นหรื อส่ งเสริ ม ให้เกิ ดพฤติ กรรม หรื อนิ สัยนี้ เรี ยกว่า
เสริ มแรง (Reinforcer) ซึ่ งหมายถึงสิ่ งที่ทาให้พฤติกรรมหนึ่ งๆ เกิดมากและบ่อยครั้งขึ้น สาหรับสิ่ ง
กระตุน้ ซึ่ งเป็ นที่พอใจเรี ยกว่าตัวเสริ มแรงบวก (Positive Reinforcer) เช่น อาหาร น้ า ความรัก คาชม
รางวัล ทรัพย์สิน เงินทอง เป็ นต้น ส่ วนสิ่ งกระตุน้ ซึ่ งไม่เป็ นที่พึงปรารถนา เรี ยกว่าตัวเสริ มแรงลบ
(Negative Reinforcer) เช่น การทาให้เจ็บ การประณาม ดุ ด่า ว่ากล่าว การตัดสิ ทธิ์ การกักขัง เป็ นต้น
การเสริ มแรง (Reinforcement) คือการเพิ่มการตอบสนอง เนื่ องจากได้รับ
ผลแห่งการกระทาที่พึงพอใจ หลังจากได้แสดงพฤติกรรมนั้น กล่าวคือ การกระทาใดๆ ถ้าได้รับแรง
เสริ มจะมีแนวโน้มให้เกิดการกระทานั้นอีก ส่ วนการกระทาใดๆ ที่ไม่มีแรงเสริ ม ยอมทาให้ความถี่
ของการกระทานั้นๆ ค่อยๆ หายไป
ตามทรรศนะของทฤษฎีเสริ มแรง พฤติกรรมของมนุษย์จะถูกควบคุมโดย
เงื่ อนไขแห่ งผลคือเราสามารถใช้การเสริ มแรงเป็ นเครื่ องมือในการควบคุ มพฤติกรรมได้ ไม่ว่าจะ
เป็ นเสริ มแรงทางบวกหรื อเสริ มแรงทางลบ กลุ่มพฤติกรรมนิยมมีความเชื่อว่ามนุษย์สามารถควบคุม
พฤติ ก รรมของตนเอง หรื อเปลี่ ย นพฤติ ก รรมของตนเองได้ แม้ว่า สิ่ ง แวดล้อมจะมี อิท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมก็ตาม
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ส าหรั บการกระตุ ้นหรื อ การให้ก ารเสริ ม แรง (Reinforcement) นั้น ใน
ระยะแรกต้องทาทันทีที่เกิ ดพฤติกรรมขึ้น และทาซ้ าๆ จึงจะเกิ ดพฤติกรรมที่มนั่ คง เช่ นในทันทีที่
เด็กซึ่ งเคยพูดปดพูดความจริ งพ่อแม่ตอ้ งชมเชย แสดงความรักหรื อให้รางวัลทันที ก่อนที่พฤติกรรม
อื่ นใดจะเกิ ด ขึ้ น ในที่ สุ ด เด็ ก ก็ จะเลิ ก พูดปด หันมาพูด ความจริ ง เมื่ อเห็ น ว่า พฤติ ก รรมของเด็ ก
กลายเป็ นนิสัยแล้วก็หยุดกระตุน้ หรื อเสริ มแรงแต่ถา้ เห็นว่าพฤติกรรมเก่าทาท่าจะกลับมาอีก จึงค่อย
เริ่ มกระตุน้ ใหม่อีกสักพักหนึ่ง
ฉะนั้น การเปลี่ยนนิสัยและความเชื่อในเด็กจะสามารถแก้ไขได้โดยการใช้
แบบแผนของการให้รางวัลและการลงโทษได้ สาหรับสกินเนอร์ เน้นการใช้ตวั เสริ มแรงบวก เช่ น
อาหาร เงิน หรื อคาชมในการวางเงื่อนไขพฤติ กรรม เขาเห็นความสาคัญของการให้รางวัลมากกว่า
การลงโทษ
สกิ นเนอร์ (Skinner อ้างถึงใน Bruno, 1980) นักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั มี
ความคิ ดเห็ นสอดคล้องกับธอร์ นไดค์ที่ว่า การเสริ มแรงเป็ นสิ่ งสาคัญในการเรี ยนรู ้ เขาเชื่ อว่าการ
กระทาใดๆ ที่ไม่มีการเสริ มแรง พฤติกรรมจะหายไปในที่สุด แรงแสริ มของสกินเนอร์ ที่วา่ จะมีการ
เชื่ อมโยงระหว่างแรงเสริ มและการตอบสนอง มิใช่ ระหว่างสิ่ งเร้ าและการตอบสนองซึ่ งต่างจาก
ที่ธอร์ นไดค์กล่ าวไว้ สกิ นเนอร์ มีความเชื่ อว่าพฤติ กรรมในชี วิตประจาวันของมนุ ษย์ส่วนมากจะ
เป็ นไปในลักษณะการวางเงื่อนไขโดยการกระทา (Operant Behavior) เช่ น การกิ น การอ่าน การ
เขียน การเดิน เป็ นต้น พฤติกรรมเหล่านี้เกิดจากผูเ้ รี ยนเป็ นผูก้ ระทาเองไม่ตอ้ งรอให้สิ่งเร้ามากระตุน้
แต่เกิดจากสิ่ งเร้าภายในเป็ นตัวกระตุน้ เช่นกรณี ที่เรากินอาหารก็มีสาเหตุจากภายใน คือความหิ วซึ่ ง
เป็ นความต้องการของร่ าง มิใช่ เนื่ องจากเห็ นอาหาร แตกต่างจากการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิ ก ซึ่ ง
พฤติกรรมเกิ ดจากสิ่ งเร้ าภายนอกมากระตุน้ อันมีลกั ษณะเป็ นไปโดยอัตโนมัติเป็ นเรื่ องของกริ ยา
สะท้อนตามที่กล่าวมาแล้ว
สาหรับพฤติกรรมที่ผิดปกติ แนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิ ยม มีความเห็ น
ว่า เกิดจากการเรี ยนรู ้มาผิด หรื อเกิดจากการตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่เป็ นไปอย่างไม่เหมาะสม ฉะนั้น
ถ้า สามารถเปลี่ ยนความสัม พันธ์ ระหว่างการตอบสนองกับ สิ่ ง เร้ า หรื อจัดสภาพการเรี ยนรู ้ ใ หม่
(Releraning Situation) ก็สามารถขจัดพฤติกรรมที่ผดิ ปกติได้ นักจิตวิทยาในกลุ่มพฤติกรรมนิ ยม ยึด
หลักว่า พฤติกรรมของมนุษย์เป็ นสิ่ งที่เรี ยนรู ้และเปลี่ยนแปลงได้
นัก จิ ต วิ ท ยาในกลุ่ ม นี้ มี ค วามเห็ น ว่ า ผู ้ที่ มี สุ ข ภาพจิ ต ดี คื อ ผู ้ที่ เ รี ยนรู ้
พฤติกรรมเหมาะสมที่สามารถทาให้บุคคลปรับตนเข้ากับสิ่ งเร้าในสิ่ งแวดล้อมได้
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3.2.3 พฤติกรรมทีเ่ กิดจากการเลียนแบบหรือเอาอย่าง (Modeling or lmitation)
อัลเบอร์ ต แบนดูรา (Albert Bandura) อธิ บายพฤติกรรมที่เกิ ดจากวิธีน้ ี ว่า มนุ ษย์ไม่ได้ถูกกาหนด
โดยแรงขับจากจิตไร้สานึ ก หรื อโดยเหตุการณ์ ที่แวดล้อม แต่สามารถควบคุ มความคิด ความรู ้ สึก
และการกระทาของตนเอง มนุ ษย์จึงมีโอกาสที่จะกาหนดวิถีชีวิตของตน แบนดูราเน้นว่าการเรี ยนรู ้
เกิ ดขึ้นโดยปราศจากการเสริ มแรง และปั จจัยที่ สาคัญของการเรี ยนรู ้ คือ กระบวนการทางปั ญญา
(Cognitive Process) เช่น วุฒิภาวะ ระดับสติปัญญา และการฝึ กฝน
กระบวนการที่ ส าคัญของบุ คลิ ก ภาพ ประกอบด้วยการเลี ย นแบบ เช่ น
เด็กๆ จะสร้างนิสัยหรื อพฤติกรรมจากการเลียนแบบหรื อเอาอย่างผูอ้ ื่นเสมอๆ เช่น เด็กที่พ่อแม่หรื อ
คนเลี้ ยงเป็ นคนก้าวร้ าว เด็กก็จะก้าวร้ าว หรื อเด็กที่พ่อแม่มีความสนใจในวิชาการ เด็กก็จะเป็ นคน
สนใจในการศึกษาด้วย
สาหรับพฤติกรรมที่ผิดปกติ แบนดูรามีความคิดว่าความผิดปกติน้ นั ไม่ใช่
ความเจ็บป่ วย แต่เป็ นการเรี ยนรู ้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็ นผลของการเรี ยนรู ้ที่ผดิ พลาดซึ่ งอาจได้
จากประสบการณ์ ตรงหรื อสั งเกตจากตัวแบบที่ มีพฤติ กรรมผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากบิ ดา
มารดาหรื อผูใ้ กล้ชิด (สุ วทั นา อารี พรรค, 2524)
3.3 การพิจารณาบุคลิกภาพตามทฤษฎีกลุ่มมนุษยนิยม (The Humanistic Model)
นักจิตวิทยากลุ่ มมนุ ษยนิ ยมมีความเชื่ อว่า มนุ ษย์เกิ ดมาพร้ อมกับความดี ที่ติดตัวมาแต่กาเนิ ดโดย
พื้นฐานแล้วมนุ ษย์มีธรรมชาติที่ดีงาม มนุ ษย์มีแรงดลใจที่จะทาดี มนุ ษย์มีอิสระสามารถที่จะนาตน
พึ่งตนและมีศกั ยภาพ ที่จะพัฒนาตนเองได้ เมื่ออยูใ่ นสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม มนุ ษย์มีความรู ้สึก
มีความคิดและการตัดสิ นใจ ฉะนั้นการจะเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลจะต้องศึกษาความรู้สึกนึกคิด
เหล่านี้ มิใช่ ศึกษาพฤติกรรมภายนอกซึ่ งเป็ นเพียงการแสดงออกของความรู ้ สึกนึ กคิดเท่านั้น ตาม
ทรรศนะของกลุ่ มมนุ ษยนิ ยม มนุ ษย์มิใช่ ทาสของแรงผลักดัน เช่ น ความหิ ว ความกระหาย หรื อ
ความต้องการทางเพศ แต่มนุ ษย์เกิ ดมาพร้ อมด้วยศักยภาพของความเป็ นมนุ ษย์ เช่ น ความอยากรู ้
อยากสร้ างสรรค์ และต้องการที่ จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ (Self - Actualization)
มนุ ษย์ตอ้ งการพัฒนาไปสู่ ความเป็ นอิสระ เป็ นตัวของตัวเอง หลีกหนี จากการควบคุมจากภายนอก
ซึ่ งเป็ นแรงจูงใจพื้นฐานที่ผลักดันพฤติกรรม
ในปั จ จุ บ ัน ความก้ า วหน้ า ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ท าให้ สั ง คม
สลับซับซ้อนยิง่ ขึ้น มนุษย์จึงถูกผลักดันให้ห่างจากความเป็ นตัวของตัวเอง ฉะนั้นเพื่อคงไว้ซ่ ึ งความ
เป็ นมนุ ษย์ มนุ ษย์จึงต้องหันมากลับมาศึกษาตัวเอง หาคุ ณค่าและความหมายในชี วิต เพื่อเป็ นแบบ
แผนของตนเองต่อไป โรเจอร์ (Rogers) เชื่ อว่ามนุ ษย์ทุกคนต่างก็พยายามจะรู ้ จกั และเข้าใจตนเอง
ด้วยกันทั้งสิ้ น
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ทฤษฎี พั ฒ นาตนอย่ า งสมบู ร ณ์ เ ต็ ม ที่ ต ามศั ก ยภาพ (Self Actualization
Psychology) ของอับราแฮม เอช. มาสโลว์ (Abraham H. Maslow)
มาสโลว์ นักมนุ ษยนิ ยมชาวอเมริ กนั มีความเชื่ อว่ามนุ ษย์เกิ ดมาพร้ อมด้วยแรง
ดลใจที่จะแสวงหาความรู ้ สารวจและสร้างสรรค์ ซึ่ งนาไปสู่ ความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของ
ตนอย่างเต็มที่
ความผิดปกติของบุคคลเกิดจากการมีอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาการ มาส
โลว์เน้นความสาคัญของแรงจูงใจที่จะพัฒนา ที่ มีอยู่ในทุกๆ คน คื อความต้องการที่ จะพัฒนาตน
อย่างเต็มที่ตามศักยภาพ (Self - Actualization) ซึ่ งเป็ นความต้องการที่จะแสวงหาความพึงพอใจ
ไม่ใช่แสวงหาสิ่ งที่ขาดหายไป เพื่อสร้างความสมดุลและขจัดความขัดแย้ง ในทรรศนะของมาสโลว์
มนุษย์เกิดมาพร้อมด้วยความต้องการ 5 ประการ จัดเรี ยงตามลาดับก่อนหลังดังนี้

ภาพที่ 10.3 แสดงขั้นความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีของมาสโลว์
(ที่มา: http://holisticpsychiatrist.com/2009/07/14/on-maslow-and-medicine/)
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ขั้นที่ 1 ความต้ องการทางกาย
ความต้องการทางกายเป็ นความต้องการลาดับต้น เพื่อให้ชีวิตสามารถดารงอยู่ได้
มนุษย์จะใฝ่ หาให้ได้มาจนกว่าจะเป็ นที่พอใจ ความต้องการเหล่านี้ ได้แก่ อาหาร น้ า ออกซิ เจน การ
พักผ่อน การเคลื่อนไหว และความต้องการทางเพศ ฯลฯ ถ้าบุคคลยังขาดและไม่สามารถได้รับความ
พอใจจากความต้องการระดับนี้ ก็จะไม่สนใจที่จะใฝ่ หาความต้องการในระดับที่สูงขึ้น แต่ถา้ ความ
ต้องพื้นฐานนี้ ได้รับการตอบสนองแล้ว พฤติกรรมของบุคคลก็จะถูกกระตุน้ ด้วยแรงจูงใจอย่างอื่น
ต่อไป
ขั้นที่ 2 ความต้ องการความปลอดภัย
เมื่อความต้องการทางด้านร่ างกายได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการความความ
ปลอดภัยจึงจะมีพลังในการจูงใจพฤติกรรม (ไพฑูรย์ เจริ ญพันธุ วงศ์ , 2530) ความต้องการความ
ปลอดภัย เป็ นความต้องการที่จะเป็ นอิสระจากความกลัว และความไม่มนั่ คงต้องการหลีกเลี่ยงจาก
เหตุการณ์ที่เป็ นอันตรายและเจ็บปวด ต้องการมีสวัสดิภาพจากสิ่ งแวดล้อม ต้องการมีชีวิตอยูต่ ่อไป
อย่างมัน่ คง ความต้องการดังกล่าวมี ความสัมพันธ์กบั อนาคตของบุคคลในการดาเนิ นชี วิต เพราะ
บุ คคลจะดารงอยู่ในสั งคมได้น้ ันก็ต้องมี ความปลอดภัยเสี ยก่ อน เช่ น ปลอดภัยในความเป็ นอยู่
ปลอดภัย ในหน้าที่ ก ารงาน ปลอดภัย จากอุ บตั ิ ภยั ภัย จากสงคราม ภัย จากโรคภัย ไข้เ จ็บ ฯ ลฯ
สาหรับผูท้ ี่เป็ นโรคประสาทคือผูท้ ี่ระบบความต้องการดังกล่าวไม่ได้รับการตอบสนองอย่างพอเพียง
ขั้นที่ 3 ความต้ องการความรักและการยอมรับในสั งคม
เมื่ อบุ คคลรู ้ สึกได้รับความปลอดภัยแล้ว จะเริ่ มแสวงหาสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่ น คื อ
ต้องการมิตรภาพ ต้องการมีส่วนร่ วม ต้องการการยอมรับ ต้องการความรักและมีความสาคัญเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของกลุ่ม ความต้องการความรัก ไม่ได้มีความหมายเพียงการรักแบบคู่รัก แต่ยงั หมายถึ ง
ความรักที่บุคคลซึ่ งอยู่ร่วมกันในสังคมพึงมีต่อกัน ให้ความนับถือต่อกัน ยกย่องชมเชยกัน และ
เชื่อถือวางใจกัน ความต้องการความรักนี้ตอ้ งการทั้งผูใ้ ห้และผูร้ ับ
ขั้นที่ 4 ความต้ องการมีชื่อเสี ยงและได้ รับการยกย่อง
เมื่อมนุ ษย์ได้รับการตอบสนองจากความต้องการความรักและยอมรับในสังคมแล้ว
ก็จะมีความต้องที่สูงขึ้นอีก ซึ่ งมาสโลว์ได้แยกความต้องการตามลาดับนี้ออกเป็ น 2 ชนิด
1) ความนับถือตนเอง (Self Esteem) หมายถึงความต้องการที่จะรู ้สึกว่าตนมีคุณค่า มี
อิสระสามารถควบคุ มสิ่ งต่างๆ ในสิ่ งแวดล้อมได้ เป็ นตัวของตัวเอง ซึ่ งบุคคลต้องการแสดงออกว่า
เขาสามารถตอบโต้ความท้าทายความสามารถต่างๆในชีวติ ได้
2) ความนิ ยมยกย่องจากผูอ้ ื่น (Social Recognition) หมายถึงบุคคลต้องการแสดง
ความสามารประสบการณ์ของตนให้ประจักษ์ และได้รับความนิยมจากผูอ้ ื่นซึ่ งจะนาไปสู่ ความรู ้สึก
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มีคุณค่า มีศกั ดิ์ศรี ได้รับการยกย่องในสังคม ความมีชื่อเสี ยง ความพึงพอใจการยกย่องนับถือนี้ มี
ส่ วนในการเสริ มสร้ างความมัน่ ใจ เกี ยรติยศ อานาจและการควบคุ มบังคับบัญชา การตอบสนองต่อ
ความต้องการในด้านนี้ จะช่วยให้มีความรู ้สึกว่าตนเอง มีประโยชน์ต่อสังคม ต่อสภาพแวดล้อมของเขา
ถ้าบุคคลขาดความต้องการและไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการลาดับนี้ จะเกิด
ความรู ้สึกเป็ นปมด้อย วางตัวไม่ถูก อ่อนแอและหมดหวัง ความต้องการมีชื่อเสี ยงและได้รับการ
ยกย่อง จะต้องตั้งอยูบ่ นความนับถือของบุคคลอื่น ต้องเป็ นผลของความพยายามที่หามาได้เอง
ขั้นที่ 5 ความต้ องการทีจ่ ะพัฒนาตนอย่ างสมบูรณ์ เต็มศักยภาพ
เมื่อมนุ ษย์ได้รับพึงพอใจในความต้องการทางร่ างกาย ความปลอดภัย ความรัก การ
ยอมรับในสังคมความมีชื่อเสี ยงและได้รับยกย่องแล้ว ก็จะเกิ ดความต้องการขั้นสู งสุ ด คือ ความ
ต้องการความสมหวัง อยากแสดงออกถึงความสามารถอันสู งสุ ดของตน ไม่วา่ จะเป็ นความสามารถ
ในด้านใด รวมทั้งความต้องการที่รู้จกั และเข้าใจตนเอง และสิ่ งแวดล้อม ต้องการสุ นทรี ยภาพและ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ
บุคคลที่บรรลุถึงความต้องลาดับนี้ จะมีความต้องการที่จะใช้ความสามารถพิเศษ และ
ศักยภาพในตัวของเขา แสวงหาประโยชน์ที่จะปรับปรุ งและพัฒนาตัวของเขาเองเพื่อให้ถึงจุดสุ ด
ยอดโดยใช้ความสามารถที่ซ่อนอยูใ่ นตัวของแต่ละบุคคล บุคคลจะสนองความต้องการลาดับนี้ ของ
เขาด้วยการใช้ความสามารถในการทาหน้าที่ หรื อทาในสิ่ งที่เขาสามารถทาให้ได้ดีที่สุด และสิ่ งนี้
เองที่ทาให้มนุษย์แต่ละคนแตกต่างกัน
เมื่อมนุ ษย์ได้รับความอิ่มใจจากความต้องการลาดับต่างๆ จนถึ งขั้นถี่ 5 แล้ว ความ
ต้องการและการดิ้นรนของคนเราก็ยงั ไม่จบสิ้ น เพราะจะได้รับการจูงใจจากความต้องการลาดับที่
สู ง ขึ้ นไป อันเป็ นความต้องการทางด้า นสั จจะ ความดี ความงาม ความสมบูรณ์ และความ
ยุติธรรม เป็ นต้น
สรุ ปได้ว่า มนุ ษย์ทุกคนมี ความต้องการ และจะอยู่ในตัวตลอดไปไม่สิ้นสุ ด ส่ วน
อิทธิ พลใดจะมีผลก็ต่อเมื่อกาลังอยูใ่ นความต้องการลาดับนั้นๆ
มาสโลว์ เชื่อว่าความต้องการขั้นแรกเป็ นพื้นฐานสาคัญ สาหรับความต้องการขั้นสู ง
ต่อไป ถ้าความต้องการขั้นต้นถูกขัดขว้าง ความต้องการขั้นสู งก็ไม่พฒั นาขึ้นมาได้ เขาเชื่ อว่าคนเรา
พยายามกระทาทุกอย่างเพื่อให้บรรลุถึงขั้นการยอมรับและเข้าใจตนเอง และโลกที่ตนอยูต่ ามสภาพ
ความเป็ นจริ งให้ได้ในที่สุดที่เป็ นเช่นนั้นเพราะ แรงจูงใจที่จะพัฒนาตนให้เจริ ญงอกงามมีมาตั้งแต่
กาเนิด
มาสโลว์เห็นว่า ผูท้ ี่มีสุขภาพจิตดี คือผูท้ ี่มีการพัฒนาตนเองอย่างสมบูรณ์ เต็มที่ตาม
ศักยภาพ ( Self – Actualization Person ) เชื่ อว่าลักษณะบุคลิกของคนเรามีพ้ืนกาเนิ ดจากภายจิตใจ
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ของแต่ละ บุคลิกลักษณะของเรามีส่วนที่จะได้การปรุ งแต่งจากสิ่ งแวดล้อมน้อยมาก ในแง่จิตวิทยา
ยอมรับกันว่าบุคลิกลักษณะที่แต่ละคนแสดงออกมานั้น ย่อมเป็ นผลสะท้อนจากเอกลักษณ์ ของคน
คนนั้น ถูกคุ กคาม ได้รับการเหยียดหยาม หรื อยัว่ ยุจากภายนอกตัวเรา ทาให้เกิ ดอารมณ์ และ
ความรู ้สึกต่างๆแสดงออกมาเป็ นบุคลิกลักษณะให้ปรากฏในขณะนั้นๆ
มาสโลว์มีความเชื่ อต่อไปว่า สิ่ งที่แสดงออกมาโดยธรรมชาติของคนเราย่อมเป็ นสิ่ ง
ที่ดี ส่ วนไม่ดี หรื อผิดปกติน้ นั เป็ นการแสดงออกที่ตรงกันข้ามกับธรรมชาติของคนคนนั้น
นักจิ ตวิทยาในกลุ่ มมนุ ษยนิ ยม เชื่ อว่าผูท้ ี่ มีสุขภาพจิ ตดี สามารถจะนาตนเองและ
พัฒ นาตนเองอย่า งเต็ ม ที่ ส่ ว นพฤติ ก รรมที่ ผิ ด ปกติ เช่ น พฤติ ก รรมแปรปรวน บุ ค ลิ ก ภาพ
แปรปรวน โรคจิ ต โรคประสาท เป็ นจากการปรั บตัวไม่ได้ เกิ ดความขัดแย้ง เนื่ องจากความ
ต้องการพื้นฐานถูกขัดขว้างมิให้พฒั นาไปข้างหน้า ทาให้บุคคลต้องใช้กลไกการป้ องกันตนเองซึ้ ง
ทาให้คนเราเปลี่ยนไปจากธรรมชาติที่ดีงามของตนเอง กลุ่มมนุษยนิยม เชื่อว่า มนุ ษย์สามารถเป็ นผู ้
กาหนดพฤติกรรมของตนเองได้
ประเภทของความผิดปกติทางจิต ปัญหาสุ ขภาพจิต และความเครียด
1. ลักษณะของผู้ทมี่ ีสุขภาพจิตดี
สุ ขภาพจิตเป็ นภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ คือ มีท้ งั สุ ขภาพจิตที่ดีข้ ึน และสุ ขภาพจิต
ที่แย่ลงขึ้นอยู่กบั ความสามารถในการปรับตัว คนที่มีสุขภาพจิตดี ไม่ได้หมายถึ งคนที่ไม่มีปัญหา
หรื อไม่มีความตึงเครี ยดเลย แต่เป็ นคนที่ สามารถปรั บตัว สามารถจะแก้ปัญหาหรื อลดความตึ ง
เครี ยดได้ดีก ว่า คนที่ มี ปัญหาด้า นสุ ขภาพจิ ต ดัง นั้นการพิ จารณาถึ ง สุ ขภาพจิ ตจึ ง ต้องคานึ งถึ ง
องค์ประกอบต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องไปพร้ อมกันด้วยมีผูเ้ สนอลักษณะของผูท้ ี่ มีสุขภาพจิ ตดี ไว้หลาย
ลักษณะดังนี้
คณะกรรมการวิชาการของเครื อข่ายวิจยั และพัฒนาสุ ขภาพจิต (2537) ได้แยกลักษณะ
ของสุ ขภาพจิตประกอบด้วยความสามารถของบุคคลใน 3 มิติ คือ
1.1 มิติเกี่ยวกับคุณภาพของจิตใจ เป็ นคุณสมบัติภายนอกของบุคคล ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 ประการคือ
1.1.1 ความสงบ ผ่อนคลายของจิต หมายถึง การมีสมาธิ มีความพึงพอใจกับสิ่ ง
ต่างๆ พอใจในชี วิตโดยทัว่ ไป มีความมัน่ คงภายใน มีความสงบ อดทน เข้มแข็ง สามารถควบคุม
อารมณ์พฤติกรรม ไม่อ่อนไหวไปตามสิ่ งเร้ารอบตัว
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1.1.2 การสารวจและการเข้าใจตนเอง ครอบคลุมถึงการเข้าใจในความต้องการ
ของตนเอง ความสามารถในการกาหนดความต้องการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมภายนอก
เกี่ยวข้องกับการมองโลก
1.1.3 วิธีการมองโลกและเข้าใจความเป็ นไปของโลกภายนอก หมายถึ ง
ความสามารถในการมองโลกตามความเป็ นจริ งภายนอก สามารถประเมินสถานการณ์ ได้อย่าง
ถูกต้อง มีความคาดหวังที่สอดคล้องกับความเป็ นจริ ง กาหนดวิธีดาเนิ นชี วิตแก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม
1.2 มิติเกี่ยวกับการจัดการกับสิ่ งแวดล้อมรอบตัวและโลกภายนอก ได้แก่
1.2.1 ความสามารถในการปรับตัว เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
หมายถึงความสามารถในการปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อการดาเนินชีวติ ในสังคมอย่างปกติสุข
มีระบบระเบียบแห่งความคิด สามารถจัดการกับปั ญหาสิ่ งแวดล้อมรอบตัวและสิ่ งแวดล้อมภายนอก
ได้โดยไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ตนเอง บุคคลอื่นและสังคม รวมทั้งสามารถทาหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
1.2.2 ความสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม คือการทาประโยชน์ต่อสังคม บุคคลจะมี
ความพอใจกับการได้ทาประโยชน์ต่อสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ มีเพื่อนที่สามารถช่วยเหลือในยามที่
ต้องการ รวมถึงสามารถร่ วมทาประโยชน์ต่อสังคมด้วยความสุ ขสงบและมีความพอใจ
1.2.3 ความสามารถของการสร้ า งสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล หมายถึ ง
ความสามารถในการสร้ างสัมพันธภาพที่มีความหมาย มีความผูกพัน สื่ อสารกับสิ่ งแวดล้อม
ภายนอกได้ตามที่ตนต้องการ เหมาะสมกับสถานการณ์ สร้างเครื อข่ายทางสังคมที่จะเกื้อหนุ นต่อกัน
ได้
1.3 มิติเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคมและการดาเนินชีวิต สุ ขภาพจิตเป็ นสิ่ งที่แยก
ไม่ได้จากกระบวนการทางสังคม มิติน้ ี จึงเป็ นการมองสุ ขภาพจิตในระดับสังคมมากกว่าในระดับ
บุ ค คลเนื่ องจากกระบวนการทางสัง คมมี ส่วนกาหนดทางเลื อกของบุ ค คล และวิถี ก ารดาเนิ น
ชีวิตประจาวันของสมาชิกในสังคม อัมพร โอตระกูล (2540) กล่าวว่า ผูท้ ี่มีสุขภาพจิตดีควรมี
ลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีความรู ้สึกในคุณค่าของตนเอง โดยคิดว่าตนเองเป็ นที่ยอมรับของบุคคล
อื่นๆ แต่เมื่อใด ที่เขารู ้สึกเป็ นคนที่ไม่มีคุณค่าต่อใครเลย นัน่ คือภาวะที่ผิดปกติ ซึ่ งอาจนาไปสู่ โรค
ประสาทซึมเศร้าหรื อโรคจิตซึมเศร้าได้
1.3.2 มีความรู ้สึกมัน่ คงทั้งร่ างกายและจิตใจ โดยเชื่ อมัน่ ในครอบครัวว่า เมื่อมี
ปั ญหาเกิดขึ้นครอบครัวจะช่วยเหลือแก้ไขและฝ่ าวิกฤตต่างๆ ได้
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1.3.3 เป็ นคนมองโลกในแง่ดี มีความรักให้แก่เพื่อนร่ วมโลกและผูอ้ ื่น
1.3.4 เป็ นคนไม่ตึงเครี ยดและหวัน่ ไหวง่าย สามารถเผชิ ญกับสถานการณ์ ที่
กดดันตึงเครี ยดได้
1.3.5 มีความยืดหยุน่ ในตัวเอง เมื่อเผชิญกับปั ญหาหรื อสถานการณ์ที่รุนแรง จะ
สามารถปรับตัวให้อยูไ่ ด้อย่างเหมาะสม
1.3.6 มองโลกตามความเป็ นจริ งว่า โลกนี้ มีท้ งั ดีและไม่ดีปะปนกัน คนเราก็มี
ทั้งดีและไม่ดีในตัวเอง
1.3.7 ไม่ใฝ่ ฝันเกิ นจริ ง โดยอาจตั้งความหวังที่สามารถทาให้สาเร็ จได้ถา้ ทุก
ท่านสามารถเป็ นผูท้ ี่มีสุขภาพจิตดีแล้ว ท่านก็จะอยูใ่ นสังคมปั จจุบนั ได้อย่างมีความสุ ข
2. ลักษณะของผู้ทมี่ ีปัญหาสุ ขภาพจิต
โฮลม (Holme อ้างใน สุ วนีย ์ เกี่ ยวกิ่ งแก้ว, 2544) ได้จาแนกมาตรการสาหรับวัด
พฤติกรรม ว่ามีความผิดปกติหรื อปกติ โดยจาแนกมาตรการสาหรับการตัดสิ นพฤติกรรมออกเป็ น 5
มาตรการ คือ
2.1 ใช้สถิติเป็ นมาตรการ (The Statistical Approach) การให้นิยามความผิดปกติของ
บุคคลโดยอาศัยความถี่ของการเกิดพฤติกรรมที่ผดิ ปกติ
2.2 ใช้ประสิ ทธิ ภาพของบุคคลเป็ นมาตรการ (The Adequacy Approach) เรา
พิ จ ารณาพฤติ ก รรมของบุ ค คลว่า ปกติ ห รื อ ผิ ด ปกติ ด้ว ยการประเมิ น จากสมรรถภาพและ
ประสิ ทธิ ภาพของบุคคลในบทบาทที่เขาได้รับมอบหมาย โดยดูว่าเพียงพอหรื อไม่เพียงพอ มี
ประสิ ทธิ ภาพหรื อไร้ประสิ ทธิ ภาพ เช่น บทบาทพ่อแม่ บางคนไม่ได้ทาหน้าที่พ่อแม่ที่ดี คือ ไม่ได้
ปกป้ องคุ ม้ ครองลู กไม่ได้ให้ความอบอุ่น ให้ความรักและให้การเลี้ ยงดู ที่ไม่ถูกต้อง บางคนมี
พัฒนาการด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์ต่า จะทาให้ขาดความรับผิดชอบในบทบาทของตัวเอง ยังรัก
ความสนุกสนาน ดื่มสุ ราและรักความสนุ กสนานในกลุ่มเพื่อน ทอดทิ้งครอบครัว เช่นนี้ ถือว่ายังมี
ความบกพร่ องในบทบาทหน้าที่อยู่ ยังเป็ นผูท้ ี่ขาดประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพ ถือว่ามีความผิดปกติ
ทางจิตใจและอารมณ์ได้
2.3 ใช้ความรู ้ สึกไม่สบายส่ วนบุ คคลออกเป็ นมาตรการ (Personal Discomfort)
โดยทัว่ ไปตัวเราเองอาจจะเป็ นผูบ้ อกตนเองได้ดีที่สุดว่า เราผิดปกติจากเดิมหรื อไม่ ความรู้สึกไม่
สบายใจความรู้สึกเครี ยด หวาดวิตก กังวล อึดอัดไม่สบายใจ กลัว เหล่านี้ เป็ นอาการที่เกิดขึ้นภายใน
ที่เจ้าตัวจะรู ้สึกดีกว่าคนอื่น ความรู ้สึกเหล่านี้ ถา้ มีมากจนเลยขีดความสามารถที่จะควบคุมได้ ก็จะ
แสดงออกทางพฤติกรรมที่แปลกจากเดิมที่เราเรี ยกว่า มีบุคลิกภาพแปรปรวน
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2.4 ใช้ความแปรปรวนด้านบุคลิกภาพเป็ นมาตรการ พฤติกรรมที่แปรปรวนเป็ นสิ่ งที่
ผูอ้ ื่นสังเกตเห็นได้ง่าย และเป็ นความผิดปกติข้ นั รุ นแรง พฤติกรรมเหล่านี้ ได้แก่ การแสดงออกซึ่ ง
ความหลงผิด ประสาทหลอน อาจได้เห็นภาพที่คนอื่นไม่เห็นได้ยินเสี ยงที่คนอื่นไม่ได้ยิน ความจา
เสื่ อมอย่างรุ นแรง การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่ผดิ ปกติ กล้ามเนื้อกระตุก ตากระตุก กลัว โดยไม่มี
สาเหตุ มีการกระทาย้ าคิดย้ าทา เหล่านี้ เป็ นพฤติกรรมที่แปลกที่ผิดปกติ แต่ก่อนที่จะลงความเห็นว่า
ผิดปกติ จาเป็ นต้องนึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของผูท้ ี่เราจะลงความเห็นว่าปกติ
หรื อผิดปกติร่วมด้วย
2.5 ใช้ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ นมาตรการ (The Culture Model) การจะตัดสิ นว่า
พฤติกรรมของใครผิดปกติ ควรที่จะต้องพิจารณาภายในกรอบวัฒนธรรมและขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ความเชื่ อของเขามาพิจารณาด้วย การนาเอาความเชื่อ ทัศนคติและประเพณี ของเราไป
ตัดสิ นผูอ้ ื่นเป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกต้องและเป็ นสิ่ งที่ไม่ควรกระทา
สุ วนีย ์ เกี่ ยวกิ่งแก้ว (2544) ได้กล่าวไว้วา่ ในการพิจารณาว่า พฤติกรรมของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งปกติหรื อผิดปกติ จาเป็ นต้องมีหลักเกณฑ์ เพราะถ้าไม่มีหลักเกณฑ์คนส่ วนใหญ่
จะใช้ตนเองเป็ นเกณฑ์ในการวัด โดยใช้ทศั นคติ ความเชื่อ และค่านิ ยมของตนเองเป็ นเครื่ องมือใน
การตัดสิ น ซึ่ งการใช้ตนเองเป็ นเกณฑ์น้ ี ทาให้ไม่สามารถหาข้อสรุ ปได้ เพราะความปกติของคน
หนึ่งอาจจะเป็ นความผิดปกติของอีกคนหนึ่งได้ ถ้าหากบุคคลทั้งสองมีแนวคิด ทัศนคติ ความเชื่อ
และค่านิ ยมต่างกัน การจะตัดสิ นพฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลว่าปกติหรื อผิดปกติเป็ นเรื่ อง
สาคัญ เพราะมีผลกระทบต่อบุคคลและโอกาสในอนาคตของเขา
แนวคิด ปั ญหาสุ ขภาพจิตของ สุ ชีรา ภัทรายุตวรรตน์ และคณะ (2542) ซึ่ งได้
ให้ความหมายว่า ปั ญหาสุ ขภาพจิต หมายถึง การตอบสนองของบุคคลต่อสิ่ งที่มากระทบทาให้
บุคคลไม่สามารถดาเนิ นชี วิตได้อย่างมีความสุ ขตามที่ควรจะเป็ น ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่
ด้านความผิดปกติทางด้านร่ างกายอันเนื่ องมาจากปั ญหาทางจิตใจ (Somatization) ด้านซึ มเศร้ า
(Depression) ด้านความวิตกกังวล (Anxiety) ด้านโรคจิต (Psychoticism) ด้านการทาหน้าที่ทาง
สังคมสังคม (Social Function)
ความผิดปกติทางด้ านร่ างกายอันเนื่องมาจากปัญหาทางจิตใจ (Somatization)
หมายถึง ความรู ้สึกผิดปกติดา้ นร่ างกาย อันเนื่องมาจากความต้องการทางอารมณ์ ซึ่ งไม่ได้รับการ
ตอบสนองหรื อ ไม่ ส ามารถเบี่ ย งเบนความรู ้ สึ ก หรื อความต้องการอันนั้นไปสู่ สิ่ ง อื่ น ได้ โดย
แสดงออกทางสรี รวิทยา อันเนื่ องมาจากอารมณ์ ซึ่ งถูกเก็บไว้เป็ นเวลานานเกิ นไป ผูป้ ่ วยเหล่านี้
บางส่ วนไม่เป็ นที่ยอมรับของครอบครัว ดังนั้นเขาจึงพยายามทาทุกวิถีทางที่จะทาตัวเป็ นที่ยอมรับ
ให้ได้ จึงใช้การเจ็บป่ วยทางร่ างกายเป็ นการแสดงออกเพื่อให้ได้รับการยอมรับ
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ดังนั้นทุกครั้งที่เกิดความไม่สบายใจเขาจะใช้การเจ็บป่ วย และอาการทางกาย
เป็ นอาการแสดง ผูป้ ่ วยที่มีความรู ้ สึกผิดปกติด้านร่ างกายจะมี ภาวะซึ มเศร้ าร่ วมด้วย อาการที่
แสดงออก เช่ น ปวดศีรษะ ซึ่ งเกิ ดจากความวิตกกังวลจะกระตุน้ การทางานของต่อมใต้สมอง
(Hypothalamus) กระตุน้ ให้หลัง่ สารเอพิเนฟฟิ น (Epinephrine) มากขึ้น และต่อมไร้ท่ออื่นๆ ก็จะ
หลัง่ ฮอร์ โมนมากขึ้นเช่นกัน ผลเหล่านี้ จะทาให้เกิดพยาธิ สภาพของการทางานของระบบต่างๆของ
ร่ างกาย ซึ่ งเกิดโรคขึ้นได้ กลุ่มอาการของโรคเหล่านี้ ได้แก่ ระบบทางเดินอาหาร เกิดอาการ คลื่นไส้
ปั่ นป่ วนในท้อง ปวดท้อง ระบบหายใจ เกิดอาการหายใจไม่สะดวก หายใจเร็ ว ระบบไหลเวียน เกิด
อาการ ปวดศีรษะ ความดันโลหิ ตสู ง เจ็บหน้าอก ระบบสื บพันธุ์ เกิดอาการ ปั สสาวะบ่อย หมด
ความรู้สึกทางเพศ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เกิดอาการอ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้ อ ระบบต่อมไร้ท่อ
เกิดอาการตกใจ ใจสั่น ระบบประสาท เกิดอาการเป็ นลมเกิดอาการสั่นที่มือและเท้า เป็ นต้น ซึ่ ง
อาการเหล่านี้ จะแสดงออกมากน้อยต่างกันในแต่ละบุคคลหรื อในคนๆ เดียวอาจเกิดอาการขึ้นได้
หลายระบบ หรื อในบางคนอาจเป็ นทีละระบบ (ปราโมทย์ สุ คนิชย์ และมาโนช หล่อตระกูล, 2541)
ด้ านซึมเศร้ า (Depression) ภาวะซึ มเศร้าเป็ นปฏิกิริยาตอบสนองของบุคคลใน
ภาวะปกติ ซึ่ งเป็ นการแสดงออกของการเสี ยสมดุลทางอารมณ์ อาการจะประกอบด้วย อารมณ์
ซึ มเศร้า อารมณ์หงุดหงิด รู ้ สึกหมดความสนใจในสิ่ งต่างๆ มีอาการเบื่ออาหาร นอนไม่หลับ
อ่อนเพลีย ไม่มีแรงความคิดและการเคลื่ อนไหวช้าลง หรื อพลุ่งพล่านกระวนกระวาย รู ้ สึกไร้ค่า
ตาหนิตนเองมากผิดปกติ สมาธิเสี ยหรื อมีความคิดอยากตาย ซึ่ งถ้ามีอาการดังกล่าวตลอดเวลานาน 2
สัปดาห์ข้ ึนไปจนมีผลกระทบต่ออาชีพ การทางาน หรื อการเรี ยน ถือว่าเป็ นความผิดปกติทางอารมณ์
(ดวงใจ กสานติกุล, 2542) ซึ่ งสมาคมจิตแพทย์อเมริ กนั (American Psychiatric Association, [APA],
2001) กล่าวถึงข้อบ่งชี้ ในการวินิจฉัยความผิดปกติทางอารมณ์ชนิ ดซึ มเศร้า ว่า ต้องมีอาการต่อไปนี้
อย่างน้อย 5 ข้อ ในจานวนอาการทั้งหมด 9 ข้อ ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์ โดยอย่างน้อยต้องมีขอ้ 1 หรื อ
2 อยูด่ ว้ ย 1 ข้อ อาการดังกล่าวคือ
1) มีอารมณ์ซึมเศร้าส่ วนใหญ่ของวันแทบทุกวัน ได้จากการบอกเล่า จากการสังเกต
2) มีความสนใจในกิจกรรมต่างๆ ลดลงเป็ นส่ วนใหญ่ของทุกวัน แทบทุกวัน
3) มีน้ าหนักตัวลดลงโดยมิได้ควบคุ ม หรื อมีน้ าหนักเพิ่มขึ้น (เพิ่มมากกว่า
ร้อยละ 5 ต่อเดือน) หรื อมีอาการเบื่ออาหารหรื อเจริ ญอาหาร แทบทุกวัน
4) นอนไม่หลับหรื อหลับมาก แทบทุกวัน
5) มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น หรื อลดลงแทบทุกวัน
6) อ่อนเพลีย แทบทุกวัน
7) รู ้สึกตนเองไร้ค่ารู ้สึกผิดอย่างไม่เหมาะสมหรื อมากเกินควร
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8) สมาธิเสี ย ความสามารถในการคิดลดลงหรื อมีความลาบากในการตัดสิ นใจ
9) คิดเรื่ องการฆ่าตัวตายหรื อมีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย
เบ็ค (Beck, 1967) ได้อธิ บายความหมายภาวะซึ มเศร้าว่า เป็ นการแสดงถึง
ความเบี่ยงเบนทางด้านอารมณ์ ร่ วมกับมีการเบี่ยงเบนทางด้านความคิด การรับรู้ ร่ างกายและ
พฤติกรรม ซึ่ งภาวะซึ มเศร้าเกิดขึ้นได้ในชี วิตประจาวันของเราหลายระดับ โดยแบ่งความรุ นแรง
ของภาวะซึมเศร้าออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี้
1) ภาวะอารมณ์ปกติ (Normal Range)
2) ภาวะซึมเศร้าระดับน้อย (Minimal Depression) อาการในระยะนี้ จะเป็ นภาวะ
อารมณ์ที่ไม่แจ่มใส (blue of sad) มีอารมณ์เศร้าชัว่ คราว
3) ภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง (Mild-moderate Depression) อาการในระยะนี้
จะรุ นแรงขึ้ น ซึ่ งมี ผลกระทบต่อชี วิต ครอบครัว หน้าที่ก ารทางาน แต่ยงั สามารถดาเนิ น
ชีวติ ประจาวันได้ถึงแม้จะไม่สมบูรณ์
4) ภาวะซึ มเศร้าระดับรุ นแรง (Severe Depression) เป็ นภาวะที่มีอาการซึ มเศร้า
ตลอดเวลาและเป็ นอยูน่ าน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และพฤติกรรมอย่างชัดเจน เช่น มี
ความรู้สึกเศร้ามาก ไม่มีความหวัง รู ้ สึกไร้ คุณค่า ไม่มีประโยชน์ตลอดเวลา ขาดความสนใจ
สิ่ งแวดล้อมรอบตัว ทาให้มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย เนื่ องจากมีความคิดที่หลงผิดหรื ออาการ
ประสาทหลอนได้
ด้ านความวิตกกังวล (Anxiety) ความวิตกกังวลเป็ นสภาวะทางจิตใจมีลกั ษณะ
เป็ นความรู ้สึกที่ไม่สบายใจส่ วนบุคคล ซึ่ งบรรยายไม่ได้ชดั เจน อาจมีความรู ้สึกหดหู่ หวาดกลัว
เกิดขึ้นกับสิ่ งที่มาคุกคาม ซึ่ งบอกสาเหตุไม่ได้ อารมณ์ความรู ้ สึกที่แสดงออกจะไม่ได้สัดส่ วนกับ
สาเหตุที่ทาให้เกิดความรู ้สึกอันนั้น อาจมากเกินไปหรื อไม่เหมาะสม และอาจมีอาการทางสรี รวิทยา
ของร่ างกายเกิดร่ วมด้วย ซึ่ งเป็ นผลจากการทางานของระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น ใจสั่น มือสั่น
เหงื่อออก นอนไม่หลับ ความวิตกกังวลจะมีลกั ษณะต่างๆ คล้ายกับความกลัว แต่อาจแตกต่างกันที่
ความกลัวจะเห็นสาเหตุที่ชดั เจน เช่น กลัวสุ นขั กัด กลัวตกจากที่สูง อาการของความกลัวจะเกิดขึ้น
ทันทีที่เห็นได้ชดั เจนความมากน้อยของอาการขึ้นอยูก่ บั ความรุ นแรงของอันตรายนั้นๆซึ่ งแตกต่าง
กันความ วิตกกังวล ผูท้ ี่มีความวิตกกังวลมักคาดหมายหรื อคิดวิตกกังวลไปก่อนล่วงหน้าว่าจะมี
เหตุร้ายเกิดขึ้นกับตนเองหรื อบุคคลใกล้ชิด โดยเรื่ องที่คิดวิตกกังวลมักเกี่ยวข้องกับปั ญหาทางด้าน
เศรษฐกิจ ชีวติ ครอบครัว การทางาน ความเจ็บป่ วย หรื ออื่นๆ (สมภพ เรื องตระกูล, 2545) ความวิตก
กังวล แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ ความวิตกกังวลปกติ เป็ นความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในชี วิตประจาวัน
ซึ่ งเป็ นตัวกระตุน้ ให้คนทุกคนมีพลังในการต่อสู ้เพื่อการดารงชี วิต และความวิตกกังวลที่มีพยาธิ
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สภาพความวิตกกังวลชนิ ดนี้ เป็ นความวิตกกังวลที่ไม่ได้สัดส่ วนกับสิ่ งที่มากระตุน้ ซึ่ งอาจมีอาการ
มากหรื อน้อยเกินไป (ปราโมทย์ สุ คนิชย์ และมาโนช หล่อตระกูล, 2541)
โรคจิต (Psychoticism) หมายถึง สภาวะที่ผปู้ ่ วยมีความผิดปกติของความคิด
อารมณ์ การรับรู้และพฤติกรรม โดยที่ผปู ้ ่ วยไม่มีโรคทางกาย โรคของสมอง พิษจากยาหรื อสารเสพ
ติดที่จะเป็ นสาเหตุของอาการดังกล่าว อาการที่สาคัญของโรคแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ อาการทางด้าน
บวก (Positive Symptom) ซึ่ งมีดงั นี้ คือ อาการหลงผิด (Delusion) เช่น หลงผิดว่าตนเองถูกปองร้าย
กลัน่ แกล้ง หลงผิดว่าตนเองมีอานาจ มีความสามารถพิเศษ หรื อเป็ นบุคคลสาคัญ อาการประสาท
หลอน (Hallucination) เป็ นการรับรู ้โดยปราศจากสิ่ งเร้ าภายนอก ชนิ ดที่พบบ่อยคืออาการหู แว่ว
ความผิดปกติของคาพูด ความผิดปกติ ของกระบวนความคิ ดแสดงออกโดยการผ่านทางการพูด
สนทนา ผูป้ ่ วยไม่สามารถรวบรวมความคิดให้เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกันได้ตลอด ความคิดไม่
สมเหตุสมผล ความผิดปกติของพฤติกรรม อาการทางด้านลบ (Negative Symptom) ซึ่ งมีอาการ
ดังนี้ คือ มีอารมณ์เฉยเมย (Affective Flattening) พูดน้อยหรื อไม่พูด (Alogia) ขาดความสนใจใน
กิจกรรมทุกชนิ ด (Avolition) อาการทั้งทางด้านบวกและด้านลบจะปรากฏในกิจกรรมต่างๆ เช่ น
การมีสัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น การทางาน การเรี ยนและการดูแลตนเอง (สมภพ เรื องตระกูล, 2545)
ด้ านการทาหน้ าที่ทางสั งคม (Social function) หมายถึง ความรู ้สึกบกพร่ อง
หรื อมีความรู ้สึกว่าตนเองมีปมด้อย โดยเฉพาะเมื่อเปรี ยบเทียบกับคนอื่นๆ การลดลงของค่านิ ยม
ตัวเอง ความรู ้ สึกอึดอัดและความไม่สบายใจในระหว่างมีปฏิกิริยาโต้ตอบในด้านสังคมกับบุคคล
อื่นๆ สิ่ งเหล่านี้เป็ นลักษณะของบุคคลที่มีความไวต่อความรู ้สึกสู ง นอกจากนี้ ความรู ้สึกหมกมุ่นอยู่
กับความคิดของตัวเองอย่างรุ นแรงและการคาดหวังจะได้รับปฏิ กิริยาโต้ตอบในทางลบ ในการ
ติดต่อกับบุคคลอื่นก็เป็ นที่มาของความทุกข์ (สมภพ เรื องตระกูล, 2545)
ลักษณะของผูท้ ี่มีสุขภาพจิตไม่ดีหรื อสุ ขภาพจิตบกพร่ อง สุ ขภาพจิตไม่ดีมี
หลายระดับมีต้ งั แต่หงุดหงิดเป็ นประจา เบื่องานเบื่อสังคม วิตกกังวลเกินกว่าเหตุหรื อเจ็บป่ วยทั้งๆ
ที่ไม่พบความผิดปกติทางกาย หรื อการเจ็บป่ วยทางกายจริ ง แต่รักษาหรื อหาสาเหตุทางกายไม่ได้
ชอบย้าทาย้าคิด แยกตัวเอง ประสาทหลอน หลงผิดและอาการอื่นๆ อีกมากมายอาจกล่าวรวมๆ ได้
ว่ามีต้ งั แต่อาการเบื้องต้นจนกระทัง่ อาการของโรคจิต โรคประสาท สุ วณี ย ์ เกื่ยวกิ่งแก้ว (2522 : 1013) ได้แบ่งการแสดงออกของผูท้ ี่มีสุขภาพจิตไม่ดีไว้ 3 ระดับดังนี้
1) การแสดงออกของภาวะไม่ สมบูรณ์ ทางจิตใจในระยะแรกเริ่ม
อาการผิดปกติของจิตใจระยะแรกเริ่ ม มีดงั นี้
1.1) พัฒนาการทางสังคมไม่ดี ปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นไม่ค่อยได้ เข้าสังคม
หรื อเข้ากับเพื่อนได้ยาก คบใครก็แต่ผิวเผิน ไม่สามารถมีสัมพันธภาพที่ลึกซึ้ งยาวนานและจริ งใจ
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กับใครได้ ไม่ค่อยยอมรับความจริ ง ขี้ระแวง มองคนในแง่ร้าย และมักเก็บตัวหรื อแยกตัวออกจาก
กลุ่ม
1.2) มีการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพ เช่น เฉื่ อยชา เฉยเมย ไม่สนใจ
ไยดี ต่อสภาพแวดล้อม แม้จะมี ปัญหาหรื อความกดดัน เขาก็ไม่เดื อดร้ อนหรื อหาทางแก้ปัญหา
ความคิ ดริ เริ่ มมีน้อยมาก ตัดสิ นใจไม่ได้ ไม่ค่อยมีเหตุผล มักมีปัญหาในงานของวัย หรื อเมื่อมี
อุปสรรคก็มกั แสดงอาการท้อแท้เบื่ อหน่ าย ไม่มีความภาคภูมิใจในตน ไม่เชื่ อมัน่ ในตนเอง มี
ความรู ้สึกว่าคุณค่าของตนลดลง
1.3) มีความต้องการพึ่งพาคนอื่นสู ง มักเรี ยกร้องให้คนอื่นช่วยเหลื อตน
ไม่ช่วยตนเอง พฤติกรรมมีแนวโน้มไปทางด้านหาที่ยึดเหนี่ ยว เพื่อสนองความต้องการทั้งทางด้าน
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม อยูค่ นเดียวไม่ได้
1.4) มีความรู ้ สึกว่าตนเองไม่สบาย รู ้ สึกว่าตนเองมีปัญหา และปั ญหา
นั้นมีผลต่อหน้าที่การงาน ต่อจุดมุ่งหมายและการดาเนิ นชี วิตประจาวัน ทาให้ตนเองหมดความสุ ข
มีความรู ้สึกว่าการดารงชีวติ อยูเ่ ป็ นความลาบากยากเย็น และเป็ นการทนทุกข์ทรมาน
1.5) มีความบกพร่ องในหน้าที่รับผิดชอบ ไม่เอาใจใส่ ต่อหน้าที่การงาน
หนีงาน เลี่ยงงาน ทางานแบบจับจด ขาดสมาธิ ขาดสานึกในความรับผิดชอบ มีพฤติกรรมที่ขดั ต่อ
ความนิยมและความคาดหวังของสังคม
1.6) แสดงออกให้ เ ห็ น ว่ า ขาดความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว ไม่
เสริ ม สร้ างครอบครั ว ไม่รับ ผิดชอบต่อบทบาทของพ่อแม่ หรื อหัวหน้าครอบครั วที่ ดี นาความ
เดือดร้อนมาสู่ ครอบครัว ไม่ช่วยเหลือครอบครัว สร้างความทุกข์และปั ญหาให้สมาชิกคนอื่นๆ
1.7) บกพร่ องในการประกอบอาชีพ สมรรถภาพในการทางานต่า ผลงาน
ที่ได้นอ้ ยกว่าที่ควรจะเป็ น ประสิ ทธิ ภาพของงานต่ากว่ามาตรฐาน
1.8) ประเมินค่าตนเองผิดจากความเป็ นจริ ง ประเมินค่าตัวเองต่ ากว่าที่
เป็ นจริ งแสดงว่าขาดความชื่ นชอบในตนเอง มีความรู ้สึกเป็ นปมด้อย เมื่อเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้า
จะแก้ไขไม่ตก หรื อถ้าประเมินค่าตัวเองสู งกว่าความเป็ นจริ ง รู ้สึกมีปมเด่น รักตัวเอง หลงตัวเอง
ชอบโอ้อวดสมรรถภาพของตนเอง
2) อาการผิดปกติของจิตใจระดับปานกลาง อาการผิดปกติของจิตใจ ระดับ
ปานกลาง มีดงั นี้
2.1) หวาดระแวง ไม่ มี ค วามเชื่ อ ในผู ้ อื่ น (Suspiciousness) ความ
หวาดระแวงจะเป็ นไปโดยขาดเหตุผ ล อันสมควร เช่ น มี ความอิ จฉาริ ษยาอย่างรุ นแรง สงสัยใน
ความจริ งใจของผูอ้ ื่น มีความรู้สึกไวมาก เป็ นต้น
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2.2) มีทา่ ทางตื่นเต้นไม่อยูน่ ิ่ ง (Excitement) มีการเคลื่อนไหวของร่ างกาย
มาก การพูด การเคลื่อนไหว และความคิดเร็ ว มีพลังมาก หงุดหงิดโมโหง่าย
2.3) อารมณ์ เปลี่ ยนง่าย (Cyclothymia) มีอารมณ์ รุนแรง ไม่ได้สัดส่ วน
กับ สิ่ ง ที่ ม ากระตุ ้น อารมณ์ อ่ อ นไหวเปลี่ ย นแปลงง่ า ย อารมณ์ ที่ แ สดงออกไม่ ส อดคล้อ งกับ
ความรู้สึกนึกคิด
2.4) จิ ตใจหดหู่ ไม่สดชื่ น (Depression) เศร้ าสร้ อย ไม่มีกาลังใจ หมด
หวัง คิดช้า การเคลื่ อนไหวของร่ างกายลดน้อยลง ไม่ชื่นชมในตนเอง เกลียดตนเอง อารมณ์เศร้ า
โดยไม่มีสาเหตุ
2.5) แยกตัว เอง (Withdrawnness) ไม่ ร่ ว มกิ จ กรรมสั ง คมใดๆ ทั้ง สิ้ น
วางตัวเหิ นห่าง บางครั้งมีท่าทางแปลกๆ
2.6) ควบคุ มตัวเองไม่ได้ (Implusivity) ไม่ว่าจะอยู่ใ นอารมณ์ ใดๆ ไม่
ระงับอารมณ์ วูว่ าม แสดงอารมณ์ต่างๆ โดยไม่สามารถควบคุมได้ เช่น อารมณ์โกรธ กลัว ทนต่อ
ภาวะความไม่สมหวังไม่ได้
2.7) มีความหวาดวิตกอยู่ตลอดเวลา (Chronic Anxiety) โดยไม่ทราบ
สาเหตุ แสดงออกว่ารู ้ สึกอึดอัด เครี ยด โดยไม่มีความสุ ข ตื่นเต้นอยู่ไม่สุข หาความสงบทางใจ
ไม่ได้ มีความทุกข์ร้อนวิตกกังวลเกินกว่าเหตุ
2.8) มี อ ารมณ์ และความรู ้ สึ ก ในด้า นต่ อ ต้า นและเป็ นปรปั ก ษ์ต่อ ผูอ้ ื่ น
(Hostile Effect) มีความรู ้สึกไม่เป็ นมิตรและคิดร้ายกับคนอื่น และมีความคิดในทางทาลาย
2.9) มีพฤติกรรมคล้ายเสแสร้ ง (Histrionic Behavior) การพูดจา และ
พฤติกรรมคล้ายเล่นละคร ข้อความที่พดู และการแสดงออกมักจะเกิดความเป็ นจริ ง
2.10) มีความผิดปกติทางเพศสัมพันธ์ (Sexual Maladaptation) เช่น ชอบ
ข่มขืน ร่ วมเพศกับเด็ก แปลงเพศ สาส่ อนทางเพศ เป็ นต้น
2.11) มีอาการเจ็บป่ วยทางกายหลายอย่างโดยไม่มีสาเหตุ (Psychosomatic
Complaint) เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ท้องเสี ย หัวใจเต้นเร็ วมาก แขนขาไม่มีแรง รู ้สึกใจสั่นจะเป็ น
ลม
3. อาการผิดปกติของจิตใจระดับรุ นแรง อาการผิดปกติของจิตใจระดับ
รุ นแรง เป็ นอาการแสดงออกชัดเจน เมื่อมีอาการถึงขั้นนี้ มกั จะต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็ น
อาการที่คนส่ วนใหญ่รู้จกั และวินิจฉัยได้ มีดงั นี้
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3.1) มีความบิดเบือนของกระบวนความคิด (Distort Conceptualization)
มีความคิดไม่เหมือนคนอื่น สร้ างความคิดขึ้นเอง มีลกั ษณะคิดเอาเอง เข้าใจเอง หมกมุ่นอยู่กบั
ความคิดของตนเอง สร้างโลกของตนเอง
3.2) มีอาการลืมสนิ ทโดยตัดการรับรู้ ไปจากจิตสานึ ก (Dissociation) จา
ไม่ได้ว่าตนเป็ นใคร มาจากไหน มีการแสดงออกเหมือนคนอยู่ในความฝั น นึ กคิดอะไรไม่ค่อย
ออก
3.3) มีความผิดปกติของอารมณ์ มีความกลัวในสิ่ งที่ไม่ควรกลัว (Phobia)
เช่น กลัวคน กลัวความมืด กลัวที่โล่งแจ้ง กลัวที่แคบ กลัวที่สูง กลัวเชื้ อโรค บางครั้งมีอารมณ์
ไม่สอดคล้องกับความคิดหรื อเหตุการณ์ในขณะนั้น
3.4) มีความคิดซ้ าๆ และการกรกะทาซ้ าๆ (Obsessive Compulsive) เช่ น
ล้างมือบ่อยๆ อาบน้ าบ่อยๆ
3.5) ใช้สิ่งเสพย์ติด (Drug and Alcohol Abuse) ใช้สุรา บุหรี่ และ
ยาเสพย์ติด จนติดและต้องใช้อยูเ่ ป็ นประจา
3.6) แสดงความรู้ สึ ก เป็ นปรปั ก ษ์ออกมาในรู ปการทาร้ ายและทาลาย
(Hostile Aggressiveness) เช่น ชอบทาลายข้าวของ ทาร้ายผูอ้ ื่น
3.7) มีอาการนอนไม่หลับ (Sleep Disturbance) หลับไม่เต็มที่ หลับๆ
ตื่นๆ ครึ่ งหลับครึ่ งตื่น
3.8) มีอาการประสาทหลอน (Hallucination) เห็ นภาพ ได้ยินเสี ยง ได้
กลิ่นแปลกๆ โดยไม่มีสิ่งกระตุน้
3.9) มี ความเชื่ อผิดๆ หรื อหลงผิด (Delusion) รวมถึ งการหวาดระแวง
หลงผิดว่าตนเป็ นใหญ่เป็ นโต เป็ นพระเจ้าแผ่นดิน เป็ นผูว้ ิเศษ คิดว่าคู่ครองของตนนอกใจ คิดไป
เองว่ามีคนอื่นชอบและหลงรักตัวเอง เป็ นต้น
3.10) ความจาเสื่ อม (Memory Impairment) ความจาเสื่ อม ไม่วา่ จะเป็ น
เรื่ องอดีต หรื อปัจจุบนั
3. ความเครียด
ความหมายของความเครียด
ซิมบาโด ( Zimbardo, 1979) เชื่อว่าอารมณ์เป็ นสาเหตุที่ทาให้บุคคลเกิดภาวะเครี ยด
ได้มากที่ สุ ด เมื่ อบุ ค คลเผชิ ญปั ญหาท้า ทาย เช่ นการสู ญเสี ย การถู กคุ ก คาม ถู กท าร้ า ย หรื อ
เจ็บป่ วย ไม่วา่ จะเป็ นทางใดทางหนึ่ง สิ่ งที่บุคคลกระทาเพื่อควบคุมสถานการณ์น้ นั ๆ คือการเผชิ ญ
ความเครี ยด ( Lazarus, 1976) พฤติกรรมที่จะเผชิญภาวะเครี ยด เป็ นกระบวนการที่บุคคลพยายาม
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ที่ จ ะท าให้ ภ าวะเครี ยดลดลง หรื อ ขจัด ภาวะเครี ย ดและความวิ ต กกัง วลที่ เ กิ ด ขึ้ น ออกไปซึ่ ง
กระบวนการนี้ประกอบด้วย พฤติกรรมภายในและภายนอก ซึ่ งบุคคลกระทาหลังจากที่ได้พยายาม
ใช้กลไกการป้ องกันตัวแล้ว แต่ไม่สามารถกาจัดได้
สรุ ป ได้ว่า ความเครี ย ดคื อ ภาวะที่ บุ ค คลรู้ สึ ก ขัด แย้ง หรื อ ถู ก คุ ก คามเกิ น กว่ า
ความสามารถของตนที่ จะจัดการหรื อทนทานได้ ภาวะที่ ม ารบกวนนี้ มีไ ด้ท้ งั ด้า นร่ างกายและ
อารมณ์
ขั้นตอนในการเผชิญความเครียด
ฟรี ด แมน (Friedman, 1981) ได้แ บ่ ง พฤติ ก รรมของบุ ค คลในการเผชิ ญ ภาวะ
ความเครี ยดได้ 3 ขั้นตอนดังนี้
1) ระยะก่ อนเกิดภาวะเครี ยด ( Acute Stress Period ) เป็ นระยะที่เกิดขึ้นก่อนที่
บุ ค คลจะเผชิ ญ ภาวะเครี ยด บุ ค คลตื่ น ตัว รั บ รู้ เ หตุ ก ารณ์ ที่ จ ะเป็ นต้น เหตุ ข องภาวะเครี ยด
เกิดปฏิกิริยาของภาวะจิตใจขาด ความสมดุล ซึ่ งเป็ นระยะบุคคลมีทุกข์มีความกังวลต่อความเครี ยด
ที่เผชิ ยอยู่ ระยะนี้ มีการเปลี่ ยนแปลงทางสรี ระคือ อินทรี ยจ์ ะมีปฏิกิริยาสนองตอบสิ่ งที่ทาให้เกิ ด
ความเครี ยด ไม่ว่าจะเป็ นสิ่ งกระตุน้ ทางกาย เช่ น ได้อาหารไม่เพียงพอ นอนไม่หลับ เกิ ดการ
เจ็บป่ วย หรื อร่ างกายได้รับอันตราย หรื อสิ่ งกระตุน้ ทางจิตใจได้แก่การขาดความรัก หรื อขาด
ความมัน่ คง หากบุคคลไม่สามารถควบคุมความเครี ยดได้ หรื อแก้ปัญหาไม่ได้ บุคคลจะผิดหวัง
ไม่สามารถปรับความสมดุลให้กบั ตนเอง
ในระยะนี้ หาก ครอบครั วหรื อบุ คคลคื อ สามารถมองเห็ นต้นเหตุ ของภาวะเครี ยด
และให้ความช่ วยเหลื อแนะนาวิธีเผชิ ญปั ญหา หรื อบรรเทาความเครี ยดให้ลดลงได้ ก็จะช่ วยให้ผู้
นั้นเผชิญภาวะเครี ยดได้ดี และปรับตัวเข้าสู ้สภาวะปกติได้ง่ายเข้า (สุ ภา. มาลากุ ณ อยุธยา, 2527)
2) ระยะทีเ่ ผชิ ญภาวะเครียด (Actual Stress Period) เป็ นระยะที่บุคคลเผชิญภาวะ
เครี ยดระยะนี้ ร่างกายจะสร้างปฏิกิริยาต่อต้านต่อที่ทาให้เกิดความเครี ยด เช่น เพิ่มการหลัง่ สารจาก
ต่อมใต้สมองส่ วนหน้าและต่อมหมวกไตส่ วนนอก ตลอดจนการใช้กลไกการป้ องกันเพื่อเผชิ ญกับ
ปั ญหาหรื อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
3) ระยะหลังภาวะเครียด (Post Stress Period ) ถ้าบุคคลสามารถใช้กลไกทางจิตที่
เหมาะสม มีองค์ประกอบสนับสนุ นที่ช่วยให้ปรับตัวได้ ความตึงเครี ยดที่มีอยูจ่ ะหายไป บุคคลก็
จะกลับเข้าสู่ สภาวะสมดุลตามปกติ แต่หากพฤติกรรมเผชิ ญภาวะเครี ยดและกลไกการป้ องกันตัวที่
ใช้ไม่ประสบผลสาเร็ จ ภาวะวิกฤตก็จะเกิ ดขึ้น เป็ นภาวะที่บุคคลประสบกับเหตุการณ์ ที่คุกคาม
จุดมุ่งหมายของชี วิต หรื อเป็ นอันตรายต่อความต้องการพื้นฐาน หรื อความมัน่ คงปลอดภัยของ
บุคคล ซึ่ งไม่สามารถเอาชนะได้ ทาให้รู้สึกกังวลหมดหวังและเสี ยสมดุล เกิดความผิดปกติข้ ึนทั้ง
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ร่ างกายและจิตใจ ซึ่ งเมื่อเกิดขึ้น จะคงอยูป่ ระมาณ 4-6 สัปดาห์แล้วจะหายไปเอง ภาวะวิกฤตใน
กระบวนการพัฒนา ได้แก่ ความเจ็บไข้ การหย่าร้ าง การเข้าโรงพยาบาล การเป็ นโรคร้ ายแรง
การสู ญเสี ยหน้าที่การงาน การถูกฟ้ องล้มละลาย เป็ นต้น
เมื่อเกิ ดความเครี ยดหรื อภาวะวิกฤตขึ้นแล้ว ผลหรื อการสนองตอบต่อความเครี ยดมี
มากมายทั้งทางด้านร่ างกาย อารมณ์ ความคิด และพฤติกรรม พอสรุ ปได้ดงั นี้
1. การเปลี่ยนแปลงในการทางานของร่ างกาย เมื่อบุคคลมีความเครี ยดเกิ ดขึ้นก็จะมี
การเปลี่ ยนแปลงทางสรี ระร่ างกาย ที่สาคัญและตรวจพบง่ายๆ คือความดันโลหิ ตจะสู งกว่าปกติ
นอกจากนี้ ยงั พบว่าน้ าตาล สารเลคเตต และไขมันในเลื อดจะสู งด้วย อารมณ์ เครี ยดที่สะสมไว้
นานๆ โดยไม่แก้ไขอาจก่อให้เกิดโรคทางกายได้หลายระบบดังนี้
1.1) ระบบผิวหนัง เช่นผืน่ คัน เป็ นลมพิษ ผิวหนังอักเสบ เหงื่อออกมากกว่าปกติ
1.2) ระบบกล้ามเนื้ อและโครงกระดูก เช่ น ปวดหลัง ปวดเอว ปวดกล้ามเนื้ อ
เนื่องจากความเครี ยด เป็ นต้น
1.3) ระบบหายใจ หอบ หื ด กลุ่มอาการหายใจเร็ วและลึกกว่าธรรมดา เป็ นต้น
1.4) ระบบหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิ ตสู ง เส้นเลือดหดเกร็ ง โรคหัวใจ
ปวดหัวข้างเดียว เป็ นต้น
1.5) ระบบกระเพาะและลาไส้ กระเพาะอาหาร ลาไส้ใหญ่เป็ นแผลและอักเสบ
ลาไส้ใหญ่เคลื่อนไหวมากกว่าปกติ แน่นอึดอัดในท้อง เป็ นต้น
1.6) ระบบอวัยวะเพศและปั สสาสะ อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ปวดประจาเดือน การ
ถ่ายปั สสาวะแปรปรวน เป็ นต้น
1.7) ระบบต่อมไร้ท่อ โรคไทรอยด์เป็ นพิษ เบาหวาน เป็ นต้น
นอกจากนี้ ความเครี ยดยังมีผลให้ระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายลดลง ซึ่ งทาให้
เจ็บป่ วยได้ง่าย (Bieliauskas , 1982)
2. การเปลีย่ นแปลงทางด้ านอารมณ์ ความคิด และ จิตใจ ความเครี ยดทางด้านจิตใจ
เป็ นสาเหตุสาคัญ ที่ทาให้ร่างกายและจิตใจเสื่ อมสภาพลงอย่างรวดเร็ ว และมีผลเสี ยต่อสุ ขภาพทั้ง
ร่ างกายและจิตใจ อารมณ์จะเปลี่ยนแปลงไป เช่น กลัว วิตกกังวล หงุดหงิด โกรธ ซึ มเศร้า รู้สึก
ผิด ฯลฯ
2.1) ความกลัว (Fear) เป็ นลักษณะปกติที่เกิดกับทุกคนที่มีความเครี ยดความกังวล
และในภาวะวิกฤตทางอารมณ์ การแสดงออกของความกลัว อาจจะพูดมาตรงๆ ว่า กลัว หรื อ
แสดงออกโดยการหลบหลีกสิ่ งที่กลัว เช่น เป็ นลม คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน เป็ นต้น
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2.2) ความวิตกกังวล (Anxiety) ความวิตกกังวลต่างจากความกลัวตรงที่ไม่ทราบ
สาเหตุที่แน่ชดั ผูท้ ี่วติ กกังวลในระดับสู งจะรู ้สึกมวนท้อง ปากแห้ง กระสับกระส่ าย หัวใจเต้นเร็ ว
และแรง เป็ นต้น
2.3) ความซึ มเศร้า (Depression) พฤติ กรรมซึ มเศร้ าที่ไม่รุ่นแรง แสดงออกโดยมี
อารมณ์อ่อนไหว สะเทือนใจง่าย ร้องไห้ง่าย มองสิ่ งรอบข้างในแง่ร้าย ถ้าซึ มเศร้ามากจะแสดงออก
ในรู ปความหมดอาลัยในชีวติ แยกตัวจากสังคม นอนไม่หลับ บางคนรู ้สึกว่าตนเองผิดต้องได้รับการ
ลงโทษ
2.4) ความโกรธ (Anger) เป็ นพฤติกรรมที่ไม่สมเหตุสมผล ความโกรธในระยะไม่
รุ นแรง อาจแสดงออกในรู ปของการไม่ยอมรับฟั งความคิดเห็นของใคร ความโกรธในระดับรุ่ นแรง
จะมองเห็นว่าทุกคนเป็ นศัตรู ความโกรธแสดงออกได้หลายอย่าง เช่น ความก้าวร้าว การปฏิเสธการ
ทาตรงข้ามกับความรู ้สึกที่แท้จริ ง เงียบ ถอยหนี เจ็บป่ วยทางกาย เชื่ อกันว่าความโกรธเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของความวิตกวังกล
2.5) ความสับสน (Confusion) เป็ นภาวะที่บุคคลสับสนวุน่ วาย จาอะไรไม่ได้
2.6) การแยกตัว (Withdraw) เป็ นพฤติกรรมที่เกิดจากความรู ้สึกหมดความสนใจ
ต่อบุคคลและสภาพแวดล้อม
2.7) ความคลุม้ คลัง่ (Mania) ภาวะคลุม้ คลัง่ ในระดับที่เป็ นอันตรายจะสับสนกระ
ส่ ายอยูไ่ ม่ติด ไม่สามารถตัดสิ นใจทาอะไรได้ ไม่สามารถทาอะไรได้ ไม่สามารถมีกิจกรรมใดๆการ
ตอบสนองทางอารมณ์ ที่บุลคลมีต่อความเครี ยดหรื อวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิ ดขึ้น ถ้าเป็ นไปอย่างไม่
เหมาะสมก็จะยับยั้งหรื อทาให้พฒั นาการต่างๆ ของเขาเบี่ยงแบนไป ทาให้สุขภาพจิตและวุฒิภาวะ
ของบุคคลไม่สมบูรณ์ได้ (Murphy 1969)
3 ) การเปลีย่ นแปลงทางด้ านพฤติกรรม มีพฤติกรรมที่เบี่ยงแบนไปจากมาตรฐานของ
สังคม บุ คคลที่มีความเครี ยดนานๆ อาจมี พฤติก รรมที่ ผิดไปจากปกติ ปรากฏให้เห็ นได้จากการ
กระทา เช่น กระสับกระส่ ายนัง่ ไม่ติดมีการเลื่อนไหวเพิ่มขึ้น ท่าทางตื่นเต้น ตกใจง่าย ไม่มีสมาธิ ขี้
หลงขี้ลืม นอนไม่หลับ สู บบุหรี่ จดั ติดสุ รายาเสพติด หรื อต้องโทษคุมขัง
4) การเปลีย่ นแปลงทางด้ านการรับรู้ การรับรู้ การตัดสิ นใจ และการเรี ยนรู้จะเสี ยไป
ทาให้ความเชื่ อมัน่ ในตนเองลดลง ซึ่ งจะนาไปสู่ ความรู ้ สึกช่ วยตัวเองไม่ได้ และจะรู ้ สึกสิ้ นหวัง
ความซึ มเศร้าอย่างรุ่ นแรงอาจเป็ นเหตุให้บางคนฆ่าตัวตาย หรื อต้องเข่ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความรุ่ นแรงของความเครี ยดและความแตกต่างระหว่างบุคคล
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5 ) การเปลีย่ นแปลงทางด้ านสมรรถภาพในการดาเนินชี วิต ทาให้หย่อนสมรรถภาพ
ในการดาเนินชี วิต เช่นการเรี ยนการทางานด้อยประสิ ทธิ ภาพ ผลผลิตลดลง ไม่สามารถปรับตัวเอง
ให้เข้ากับคนอื่นได้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่และดาเนิ นชีวิตได้ตามปกติ (ชินโอสถ หัสบาเรอ, 2531)
ผลกระทบต่ อความเครียด
เมื่ อบุ คลเกิ ดความเครี ยดขึ้ นแล้ว จะทาให้มีการเลี่ ยนแปลงที่ สาคัญทั้งร่ างกายและการ
แสดงออกทางพฤตกรรมดังนี้
1) ความเครี ยดในระดับเล็กน้อย จะทาให้บุคคลเพิม่ การทางานในระดับสู งยิง่ ขึ้น ผลก็
คือบุคลประสบผลสาเร็ จ
2) ความเครี ยดในระดับปานกลาง จะทาให้เกิดพฤติกรรมซ้ าๆ เช่น การกินมากกว่
ปกติ นอนไม่หลับ ติดเหล้า ติดยา
3) ความเครี ยดระดับรุ่ นแรง จาทาให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าว หรื อซึ มเศร้า ไม่รับรู ้
ความเป็ นจริ ง ไม่สามารถควบคุมตนเองได้
4) ความเครี ยดเรื้ อรัง ติดต่อกันเป็ นระยะเวลานานๆ ก็จะทาให้เกิดโรคทางกายได้
หลายอย่างเช่น โรคหัวใจ โรคกระเพาะ แก่เร็ ว และ อายุส้ นั (สุ จริ ต สุ วรรณชีพ 2531)
จากขั้นตอนการเกิดและผลภาวะเครี ยดที่มีต่อร่ างกายและจิตใจของบุคลจะเห็นได้วา่ เรื่ อง
ของสุ ขภาพจิตเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่จะต้องคงสภาพความเป็ นผูม้ ีสุขภาพจิตสมบูรณ์ไว้
แต่บุคคลมีวิธีการแบบแผนที่จะเผชิ ญภาวะเครี ยดแตกต่างกันไป วิธีการที่บุคคลเผชิ ญ
ภาวะเครี ย ดหรื อ มี ห ลายวิ ธี เช่ น ปฏิ เ สธ ถอยหนี หรื อ ยอมรั บ และต่ อสู ้ เ พื่ อ ควบคุ ม เหตุ ก ารณ์
(Menaham, 1982) พฤติกรรมของแต่ละคนในการเผชิ ญภาวะเครี ยด จะแตกต่างกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั
องค์ประกอบต่อไปนี้
1) สุ ขภาพ กาลัง และขวัญ บุคคลที่มีสุขภาพอ่อนแอ มีความเจ็บป่ วยและภาวะจิตใจสลดหด
หู่ มักมีความยากลาบากในการเผชิ ญภาวะเครี ยดมากกว่าบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและมองโลก
ในแง่ดี
2) ทักษะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และลักษณะของ
ปั ญหาว่าอยูใ่ นรู ปธรรมหรื อนามธรรม
3) การสนับสนุ นช่ วยเหลือสั งคม ซึ่ งจะเป็ นเครื่ องกาหนดความสารถในการเผชิญภาวะ
เครี ยดเช่นระยะก่อนเกิดภาวะเครี ยด ถ้าบุคคลเข้าใจให้ความช่วยเหลือก็จะมีผลให้เขาปรับตัวได้ง่าย
เข้า หรื อในภาวะที่บุคคลประสบภาวะวิกฤต เช่ น ไฟไหม้บา้ น เกิดอุทกภัย เขาไม่อยูใ่ นสภาพที่จะ
ช่วยตัวเองได้ทุกฝ่ ายควรถือว่าเป็ นความจาเป็ นเร่ งด่วนในการให้ความช่วยเหลือ เป็ นต้น
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4) แหล่ งประโยชน์ ทางด้ านเศรษฐกิจ จะเป็ นเครื่ องมือและสิ่ งพึ่งพิงที่จะช่ วยให้บุคคล
สามารถเผชิญภาวะเครี ยดที่เกิดขึ้นมากน้อยต่างกัน
5) ความเชื่ อและความรู้ สึกนึกคิดของบุคคล จะมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมในการเผชิ ญภาวะ
เครี ยด หรื อเอาชนะต่อสิ่ งคุกคามที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน เช่น คนที่เห็นคุณค่าในตนจะมีความตั้งใจและ
เผชิญอุปสรรคได้ดีกว่า เพราะคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตน จะเกิดความคิดที่จะไปจากัดพฤติกรรม และ
ทาให้ไม่ใช้ศกั ยภาพอย่างเต็มที่
6) บุคลิกภาพของแต่ ละบุคคล เช่ นผูท้ ี่รู้จกั ควบคุ มอารมณ์ ของตนเอง มัน่ ใจในตนเอง
กล้าได้กล้าเสี ย รู ้จกั มองการณ์ไกล ยืดหยุน่ ได้ มีอารมณ์ขนั จะมีความเครี ยดไม่มาก
วิธีผ่อนคลายความเครียด
แต่ละคนย่อมประสบความเครี ยด และความไม่สมหวังในชี วิต ฉะนั้นจึงควรหาวิธีให้มี
ความเครี ยดน้อยที่สุด เพื่อจะได้มีชีวิตที่เป็ นประโยชน์และสุ ขสบาย สาหรับวิธีต่างๆ ที่อาจใช้ผอ่ น
คลายความเครี ยด เป็ นที่ยอมรับไว้หลายวิธีดงั นี้
1) การนอนหลับ วิธีธรรมดาที่สุดในการบรรเทาความเครี ยดก็คือ การนอนหลับ แต่ทุก
คนคงจะเห็นว่า ผูท้ ี่มีความเครี ยดนอนหลับได้ยาก และยิง่ เราให้นอนหลับก็ยงิ่ มีความเครี ยดเพิ่มขึ้น
แต่ถา้ เราเข้านอนโดยคิดว่าจะพักผ่อนร่ างกายและจิตใจ แม้เรานอนไม่หลับเราก็จะได้พกั ผ่อน เราก็
คงจะนอนหลับได้ง่ายยิง่ ขึ้น
2) การออกกาลังกาย ผลจากการสารวจพบว่า บุ คคลที่ ออกกาลังกายเป็ นประจา
สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเครี ยดและฟื้ นตัวจากสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความเครี ยดได้ดีกว่าผูท้ ี่
ไม่ออกกาลังกาย และผูท้ ี่ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ จะสามารถรักษาความสมดุลทางอารมณ์ได้
ดีกว่าผูท้ ี่ไม่ได้ออกกาลังกาย นอกจากนี้การร่ วมสนุ กกับคนอื่นก็เป็ นอีกวิธีหนึ่ งที่ทาให้ความเครี ยด
ของเขาผ่อนคลายลงได้
3) การรั บ ประทานอาหารที่ ไ ด้ สั ด ส่ วน จากการวิ จ ัย พบกว่ า เกื อ บร้ อ ยละ 50 ของ
ความเครี ยด จะเกิ ดขึ้นในระยะท้องว่าง ในตอนเช้าเป็ นเวลาที่น้ าตาลในโลหิ ตมีระดับต่ าสุ ด ซึ่ ง
มักจะทาให้เราหดหู่ ไม่สบายใจ จากความจริ งข้อนี้ แสดงว่า เราสามารถจะลดความขัดแย้งกับผูอ้ ื่น
ได้ โดยพยายามไม่จดั การปั ญหายุง่ ยากกับใคร ตอนใกล้เวลารับประทานอาหารนอกจากนี้ ยงั มีขอ้
พิสูจน์อีกว่า ถ้าเรารับประทานอาหารให้ได้สัดส่ วนสมดุล จะ ทาให้เรามีสติ มีอารมณ์สงบได้ดีกว่า
การรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสู งมากเกินไป
4) การหลีก เลี่ยงความรี บ ร้ อน ความรี บ ร้ อนมิ ใ ช่ ท าให้เราเหนื่ อยเร็ ว แต่ ย งั ตัดท่ อน
โอกาสที่เราจะหาทางตอบสนองอย่างเหมาะสมให้นอ้ ยลง ความรี บร้อนทาให้เราจดจาอะไรไม่ได้
และทาให้ความมีเหตุผลลดน้อยลง อันทาให้เกิ ดความกังวล เครี ยดมากขึ้นและลดประสิ ทธิ ภาพ
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ของเราให้น้อยลงจนรู ้ สึกว่าตนมีความสามารถไม่เพียงพอทาให้ขุ่นข้องและโมโห ซึ่ งถ้าหากเรา
ยังคงประพฤติตวั รี บร้อนเช่นนี้แจกลายเป็ นโรคหัวใจและความดันโลหิ ตสู ง ฉะนั้นจึงควรมีการวาง
แผนการทางานเพื่อหลีกเลี่ยงความรี บร้อนเหล่านี้เสี ย
5) การใช้ เวลาอย่ างฉลาด การกาหนดสาหรับเวลาทาอะไรๆ ไว้มากเกินไปจะทาให้เรา
เกิ ดความเครี ยดได้ง่าย เราจาเป็ นต้องปฏิ บตั ิ ตามหลักสุ ขภาพในเรื่ องการพักผ่อน การหลับนอน
การรับประทานอาหารและการออกกาลังกายการที่เราต้องเร่ งรี บหรื อทางานอย่างใดให้เสร็ จแล้วก็
จับงานอื่นต่อ โดยมีความรู ้สึกว่าต้องทางานแข่งกับเวลาไม่มีเวลาที่จะสนุ กสนานรื่ นเริ ง ทาให้รู้สึก
ว่าถูกบีบคั้นตลอดเวลา อันจะมีผลให้เกิดความไม่สมหวังยิ่งขึ้นได้บุคคลที่รับภาระหน้าที่การงาน
มากเกิ นไป ย่อมไม่สามารถผ่อนคลายความตึ งเครี ยดได้ ฉะนั้นจึ งต้องมี การวางแผนทางานให้
พอเหมาะเพื่อหลีกเลี่ยงความเครี ยด
6) การทาตนให้ เป็ นทีป่ รารถนา มีคนจานวนไม่นอ้ ยที่รู้สึกว่า ไม่มีผใู ้ ดต้องการเขา แล้ว
เขาก็ ส ะสมความเครี ย ดเหล่ า นั้น ไว้เ พิ่ ม มากขึ้ น เพราะไม่ รู้ จ ัก วิ ธี เ อาชนะความรู ้ สึ ก ดัง กล่ า ว
ความเครี ยดที่ เกิ ดจากความรู ้ สึกเช่ นนั้นสามารถเปลี่ ยนแปลงได้ไม่ ยาก โดยการทาตนให้เป็ นที่
ปรารถนา เช่น มีเจตคติที่ดี เห็นคุณค่าและความสาคัญของมนุ ษย์ พูดจาไพเราะอ่อนหวาน มีความ
ประพฤติดี ลดความเห็นแก่ตวั สร้างนิ สัยสนุ กสนาน ร่ าเริ ง รู ้จกั ปรับปรุ งบุคลิ กภาพ สร้างเสริ ม
ความรู ้ความสามารถให้เป็ นที่ยอมรับของผูอ้ ื่นและรักษาสัมพันธภาพอันดีกบั ผูอ้ ื่น เป็ นต้น
7) การหลีกเลี่ยงการวิพากษ์ วิจารณ์ อื่น วิธีการลดความเครี ยดอี กวิธีหนึ่ งก็คือ เราต้อง
หลีกเลี่ยงการติเตียนผูอ้ ื่น คนที่หวังอะไรจากคนอื่นมากเกิ นไปย่อมจะประสบความไม่สมหวังอยู่
เสมอ และการที่เราคิดถึงความบกพร่ อง หรื อความไม่สามารถของคนอื่นก็ยอ่ มจะทาให้เราเครี ยด
มากขึ้น คนที่ถูกเราวิพากษ์วิจารณ์ก็ย่อมจะไม่พอใจ เขาอาจจะกล่าวย้อนให้กบั เราอย่างสาสมหื อ
ไม่ก็กล่าวป้ องกันตัว ก็เป็ นการเพิ่มความเครี ยดให้เราเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเป็ นการดีที่เราจะต้องยอม
แพ้เสี ยบ้าง โดยปล่อยให้คนอื่นเขาชนะบาง หรื อยอมให้เบี่ยงเบนออกไปจากทางที่ถูกสักเล็กน้อย
เพื่อจะได้ไม่เกิดการต่อสู ้กนั อันจะนามาซึ่ งความเครี ยด
8) การเป็ นผู้มีศรัทธาในศาสนาใดศาสนาหนึ่ง การปฏิบตั ิตามคาสอนของศาสนา จะช่วย
ผ่อนคลายความทุกข์และสร้ างสุ ขภาพจิตที่ดีได้ ในทางพุทธศาสนา วิธีการแก้ไขความเครี ยดวิธี
หนึ่ งคือ การฝึ กสมาธิ ในปั จจุบนั ได้มีการวิจยั กันมากในต่างประเทศเกี่ ยวกับผลของสมาธิ ที่มีต่อ
ระบบร่ างกาย เท่าที่พบตรงกันคือ สมาธิ ที่เกิดจากการฝึ กฝนมาดีแล้ว จะทาให้ความดันโลหิ ตต่าลง
อัตราการเต้นของหัวใจ (ชี พจร)และอัตราการหายใจก็ลดต่ าลงด้วยนอกจากนี้ แล้วยังพบว่าน้ าตาล
สารเลคเตตและไขมันในเลือดก็ลดต่าลงไปจากผลของสมาธิ อีกด้วย จะเห็นได้วา่ การเปลี่ยนแปลง
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ทางสรี ระที่เกิดขึ้นนั้น จะสวนทางกับ การเปลี่ยนแปลงที่เป็ นผลมาจากความเครี ยด (ชิ นโอสถ หัส
บาเรอ, 2531)
วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดมีอารมณ์ เครี ยด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข (2525) ได้
เสนอวิธีปฏิบตั ิเมื่อเกิดมีอารมณ์เครี ยดดังนี้
1) จงพูดออกมา อย่าเก็บไว้ จงพูดกันคนที่เราเชื่อใจได้ เช่น สามี ภรรยา พ่อแม่ เพื่อน
หมอประจาครอบครัว ครู เพราะการพูดออกมาเป็ นการระบายความเครี ยดได้ดีที่สุด และอาจพบ
ทางแกปั ญหาด้วยตัวของท่านเอง การให้พบกับความจริ งและให้ทุกคนมีโอกาสพูดออกมาโดยเสรี
จะสามารถสร้างสุ ขภาพจิตที่ดีให้เกิดขึ้นได้
แต่ถา้ บุคคลขาดเพื่อน เขาจะมีทุกข์ เพราะไม่มีคนรับฟั ง ไม่มีที่ระบาย ไม่มีใครยินดี
ยินร้ายด้วยในชี วิต คลิฟฟอร์ ด เบียร์ ส พูดถึงประสบการณ์ตรงของเขาว่า สิ่ งที่มนุ ษย์ตอ้ งการนั้น
คือเพื่อน
2) หนี ไ ปชั่ว ขณะ บางครั้ งต้อ งใช้ วิ ธี ห นี ปั ญ หาต่ า งๆ ชั่ว คราว อาจใช้ เ วลาไปชม
ภาพยนตร์ อ่านหนังสื อ เล่นกี ฬา หรื อไปทัศนาจร การจมอยู่กบั ความทุกข์ไม่ใช่ วิธีแก้ปัญหาแต่
เป็ นการลงโทษตนเองการหนี ไปชัว่ ขณะจะทาให้อารมณ์ และสติปัญญาดี ข้ ึน พร้ อมที่ จะกลับมา
เผชิญหน้ากับความยุง่ อยากใจต่อไปได้เป็ นอย่างดี
3) หาทางออกเมื่อโกรธ ถ้าท่านเป็ นคนโกรธง่าย เมื่อรู ้ สึกโกรธจงเก็บความรู ้สึกนี้ ไว้
ก่อน อย่าทาอะไรไปแล้วมาเสี ยใจภายหลัง ในระหว่างนั้นท่านอาจจะทาอะไรก็ได้ที่ตอ้ งใช้กาลัง
กาย เช่ น ทาสวน เล่นเทนนิ ส หรื อไปเดิ นเล่น การปฏิ บตั ิเช่ นนี้ จะทาให้ท่านได้เตรี ยมตัวดี ข้ ึ น
และมีเวลาแก้ไขปั ญหาของท่านอย่างฉลาด
4) พิ จารณาตนเองตามความเป็ นจริ ง ถ้า ท่า นพบว่า ท่ านเป็ นคนหัวดื้ อและมักมี เรื่ อง
ขัดแย้งกับผูอ้ ื่นเสมอๆ จาไว้วา่ นัน่ เป็ นวิถีทางของเด็ก ท่านต้องค้นหาความจริ งว่าเรื่ องขัดแย้งนั้นถูก
หรื อผิด บางครั้งท่านอาจเป็ นฝ่ ายผิดก็ได้
การประนี ประนอมโดยที่ท้ งั สองฝ่ ายต่างหันหน้าเข้าหากัน ความตึงเครี ยดก็จะคลาย
ลงและเป็ นวิถีทางที่ผใู ้ หญ่กระทากัน
5) ทาประโยชน์ให้ผอู ้ ื่น ถ้าท่านรู ้สึกว่าท่านมีเรื่ องกลุม้ ใจอยูต่ ลอดเวลา ลองทางานให้คน
อื่นท่านจะรู ้สึกว่าตัวเองมีค่าขึ้นที่ได้ทาประโยชน์ต่อคนอื่น
6) ทางานทีละอย่าง ถ้างานที่ท่านทามีมากจนทาให้ท่านเกิ ดความเครี ยด ไม่รู้จะทาสิ่ ง
ไหนก่อน จาไว้วา่ จงทาสิ่ งที่สาคัญและด่วนที่สุด หลังจากนั้นการทางานชิ้นอื่นก็จะง่ายขึ้น
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7) หลีกเลี่ยงความเป็ นคนเก่ง บางคนมีความวิตกกังวลเพราะคิดว่าไม่ได้รับความสาเร็ จ
เท่าที่ควรจะได้ ทั้งๆที่ได้พยายามอย่างดี แล้ว จงตัดสิ นใจทาในสิ่ งที่ท่านสามารถทาได้ดีที่สุด อย่า
เอาตัวของท่านไปผูกพันกับงานหลายๆอย่าง จงเลือกเพียงอย่างเดียว
8) เข้าใจที่จะติชม บางครั้งเราหวังในตัวสามีภรรยาหรื อลูกมากเกินไป อยากจะให้เป็ น
หรื อทาอะไรอย่างที่เราเป็ น เราจะรู ้สึกผิดหวัง ท้อแท้เมื่อไม่ได้ดงั ที่คิดหวังไว้ ให้จาไว้วา่ ทุกคนมี
ความแตกต่างกันทั้งร่ างกายและจิตใจ คนที่รู้สึกผิดหวัง ต่ าต้อยจากการกระทาของคนใกล้เคียง
คื อคนที่ มี ความรู ้ สึก ต่ าต้อยในตัวเองต่ างหาก ฉะนั้นแทนที่ เราจะวิพากษ์วิจารณ์ บุ คลิ กลัก ษณะ
ตลอดจนความประพฤติของเขาเราลองพยายามหาส่ วนดีของบุคคลนั้นออกมา และช่วยส่ งเสริ มให้
ดียงิ่ ขึ้นจะดีกว่า
9) หยุดการชิ งดีชิงเด่น คนบางคนมักรู ้สึกว่าตนจะปล่อยสิ่ งเล็กๆน้อยๆไปไม่ได้จะต้อง
ทาให้สาเร็ จทุกอย่าง กลายเป็ นการแข่งขัน และเมื่อพลาด ความทุกยอมเกิดขึ้น การแข่งขัน
เหมือนโรคติดต่อ ลองไม่พยายามทาตัวแข่งขันกับใครท่านจะรู ้สึกว่าท่านทาอะไรได้
ง่ายเข้า และคนอื่นๆก็จะยุติการต่อสู ้กบั ท่านจริ งๆทาตัวให้พร้อมเสมอเพื่อรับสถานการณ์ หลายคน
เคยมีความรู ้ สึกว่าตนหล้าหลัง ถูกดูแคลนถูกทอดทิ้ง และบ่อยๆที่ความรู ้สึกเช่นนี้ เรามักคิดเอาเอง
มากกว่า แทนเมื่อรู ้สึกเช่นนี้ กลัวเราจะแยกตัวหรื อหลบหน้าหลบตาไปจาเพื่อนฝูง เรามีวิธีที่ดีและ
ปฏิบตั ิได้ง่ายกว่านั้นคือปรับตัวเสี ยใหม่
10) จัดทาตารางเพื่อพักผ่อน การทางานหนักขาดการพักผ่อนหรื อมีปัญหาในครอบครัว
จะทาให้มีสุขภาพจิตอ่อนแอ เพราะนั้นควรจัดให้มีเวลาว่าง เพื่อพักผ่อนหลังจากที่ได้ตรากตรามา
มาก คนบางคนมีงานมากจนไม่รู้วา่ จะหาเวลาพักตอนไหน ลองหาเวลาจัดช่วงว่างให้ตวั เอง หางาน
อดิเรกทาในช่วงระยะเวลานั้น
11) ลดความคาดหวังในบุคคลและเหตุ การณ์ ต่างๆลงบ้าง หากจะหวังก็ควรให้อยู่บน
พื้นฐานของความเป็ นจริ งและเป็ นไปได้ เพื่อจะได้ไม่เครี ยดและหงุดหงิดจนเกินไปเมื่อผิดหวัง
12) พยายามศึกษาทาความเข้าใจธรรมชาติของแต่ละวัย โดยถือเป็ นหน้าที่ของคนทุกคน
ที่จะพยายามดารงตนให้เป็ นผูม้ ีสุขภาพจิตดี ด้วยการเตรี ยมตัวเตรี ยมใจไว้ทุกด้าน
การมีสุขภาพจิตดีเป็ นที่พึงปรารถนาของทุกคน น้อยคนนักที่จะมีสิ่งนี้ แต่ก็สามารถ
ท าได้ถ้า เชื่ อในความสามารถของตัว เองและผูอ้ ื่ น ตั้ง ใจที่ จ ะท าตัว ให้ ดี ข้ ึ นเรื่ อ ยๆเชื่ อมัน่ ที่ จ ะ
ตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง และขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการ เชื่ อในเรื่ อง
ของจิ ตใจและคุ ณค่าทางศี ลธรรม ความรู ้ ผิดรู ้ ชอบ สิ่ งเหล่ านี้ จะทาให้พน้ จากความกดดันต่างๆ
แทนที่จะเป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้ในที่สุด
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3.4) ปัจจัยทีท่ าให้ เกิดปัญหาสุ ขภาพจิต
สุ ขภาพจิตของคนเรานั้นมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้ การยอมรับปั ญหาและ
ปั จจัยต่างๆ ที่เข้ามากระทบ ภาวะสุ ขภาพจิตของบุคคลจะเป็ นเช่นไรขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายๆ ประการ
รวมกัน จากการทบทวนวรรณกรรม มี ปัจจัยที่เกี่ ยวข้องกับภาวะสุ ขภาพจิตของคนพิการหลาย
ประการพอสรุ ปได้ดงั นี้
3.4.1) สถานภาพสมรส เป็ นปั จจัยส่ วนบุคคลที่บ่งชี้ ถึงการได้รับการสนับสนุ นทาง
สังคมและความเกื้ อหนุ นในกรณี ที่เกิ ดการเจ็บป่ วยผูท้ ี่มีสถานภาพสมรสคู่จะได้รับการสนับสนุ น
และช่วยเหลือจากคู่สมรสทาให้รู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย มีกาลังใจ และเกิดความมัน่ คงทางอารมณ์
ส่ วนบุคคลที่เป็ นโสด หม้าย หย่าหรื อร้าง มักรู ้สึกโดดเดี่ยวกว่าผูท้ ี่สมรสแล้ว (Warkeit อ้างใน สม
จิตหนุ เจริ ญกิจ, 2536) การศึกษาพบว่า ผูท้ ี่มีสถานภาพสมรสหม้าย หย่า หรื อร้างจะมีปัญหา
สุ ขภาพจิตสู งกว่าบุคคลที่เป็ นโสด (ธนา นิลชัยโกวิทย์ และคณะ, 2539)
3.4.2) ระบบครอบครัวและเครื อญาติ ถือว่าการเจ็บป่ วยของบุคคลในครอบครัวไม่ใช่
เรื่ องเฉพาะตัวของบุคคลนั้นแต่เป็ นเรื่ องของครอบครัว ญาติพี่นอ้ งและสังคมที่มีส่วนช่วยเหลือและ
รับผิดชอบ ซึ่ งมีผลดีในด้านจิตใจของผูป้ ่ วย ทาให้มีกาลังใจในการรักษาพยาบาล และลักษณะของ
ครอบครัว เป็ นปัจจัยที่บอกถึงปัจจัยสนับสนุนทางด้านจิตใจ เนื่องจากครอบครัวเป็ นหน่วยที่มีความ
ผูกพันใกล้ชิด ให้ความรัก ความเข้าใจ และมีการตอบสนองความต้องการของสมาชิกตามบทบาท
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
3.4.3) รายได้ของบุคคล รายได้หรื อฐานะทางเศรษฐกิจของบุคคลเป็ นปั จจัยสาคัญต่อ
ภาวะสุ ขภาพจิตของบุคคล เมื่อบุคคลต้องดิ้นรนในการดาเนิ นชี วิต เช่น การประกอบอาชีพเพื่อหา
รายได้ในการดูแลตนเองและครอบครัว เพื่อให้เกิดความมัน่ คงผาสุ กในครอบครัว เมื่อบุคคลหรื อ
สมาชิกในครอบครัวเกิดการเจ็บป่ วยขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นการเจ็บป่ วยทางกาย หรื อการเจ็บป่ วยทางจิตก็
ตามย่อมส่ งผลกระทบถึงภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว ทาให้ครอบครัวขาดรายได้ เสี ยค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาล ทาให้ครอบครัวต้องรับภาระในการดูแล
3.4.4) ระดับการศึกษา การศึกษาจะช่วยพัฒนาทัศนคติ การปรับตัว ปรับพฤติกรรม
ให้สามารถดารงชี วิตอยู่ในสังคมได้อย่างกระตือรื อร้ น และยังช่ วยพัฒนาคุ ณภาพของคนในด้าน
คุณธรรมจริ ยธรรม การศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชี วิต เพราะการศึกษาเป็ นวิธีที่
มนุ ษย์ถ่ายทอดความรู ้ ทัศนคติ แบบแผนความประพฤติ และมรดกทางสังคมแก่คนรุ่ นหลัง
การศึกษาเป็ นการช่วยพัฒนาความคิด ความรู้ ความสามารถเพื่อให้เข้าใจสังคมที่ตนเป็ นสมาชิ กอยู่
และสามารถปรั บตัวให้เข้ากับคนอื่ นๆในสังคมได้ นอกจากนี้ ระดับการศึ กษายังทาให้บุคคลมี
โอกาสและสามารถที่จะแสวงหาแหล่งช่วยเหลือต่างๆ ได้เมื่อเกิดความเครี ยด
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3.4.5) ความพิการทุ พพลภาพทั้งร่ างกายและสมองที่ เกิ ดขึ้ นขณะทาคลอดหรื อ
ภายหลังคลอดทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู ้ ก่อให้เกิดปมด้อย ขาดความมัน่ คงทางจิตใจปรับตัว
ไม่ได้ซ่ ึ งเป็ นผลทาให้สุขภาพจิตเสี ย และคนพิการเป็ นกลุ่มประชากรที่มีโอกาสทางสังคมน้อยกว่า
คนปกติ ไม่วา่ จะเป็ นโอกาสทางการศึกษา โอกาสทางการทางาน โอกาสการเข้าถึงบริ การทาง
สุ ขภาพ รวมทั้งความเท่าเทียมกันในเรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชนก็เป็ นสาเหตุส่วนหนึ่ งที่ทาให้กลุ่มคนพิการ
เสี่ ยงต่อการเกิดปั ญหาสุ ขภาพจิตได้มากขึ้น (มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุ คนิชย์, 2548)
การช่ วยเหลือผู้ทมี่ ีปัญหาสุ ขภาพจิต
อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย (2549) ได้กล่าวไว้วา่ ปั ญหาทางสุ ขภาพจิตและการเจ็บป่ วย
ทางจิตใจเกิ ดจากหลายสาเหตุ และมี ปัจจัยหลายประการที่นาไปสู่ การเจ็บป่ วยทางจิ ต มนุ ษย์ไม่
สามารถเลือกชาติกาเนิ ดเผ่าพันธุ์ และสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับพื้นฐานของตนได้ มีบุคคลในสังคม
ต้องตกอยู่ในสภาวะเสี่ ยงต่อปั ญหาทางสุ ขภาพจิ ตที่ ตอ้ งการได้รับการสนับสนุ นดู แลหลายกลุ่ ม
ได้แก่ เด็กวัยรุ่ น สตรี ผูป้ ่ วยด้านร่ างกายและผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น การช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ ให้สามารถ
เผชิ ญสภาพปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น การพัฒนาความเข้มแข็งของจิตใจและการปรับตัว ตลอดจนการ
ให้คาแนะนา การสอนวิธีการปรับตัว การดูแลสุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต จะช่วยให้ผทู ้ ี่อยูใ่ นภาวะเสี่ ยง
สามารถพัฒนาความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวในครอบครัว ในสังคม ตลอดจนการทางานและ
การดาเนิ นชี วิตที่ มีคุณค่าและเป็ นประโยชน์แก่ สังคม ถื อว่าเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่ายิ่ง ซึ่ งการให้การ
ช่วยเหลือผูท้ ี่มีปัญหาสุ ขภาพจิตดังกล่าวมา มีดงั นี้
1. การใช้ยาทางจิตเวชศาสตร์ มีความสาคัญมากขึ้นเมื่อเทียบกับสมัยก่อน เนื่ องจาก
ความเข้าใจในตัวโรคโดยเฉพาะปั จจัยด้านชี วภาพมีมากขึ้น สามารถสังเคราะห์ยาที่ออกฤทธิ์ อย่าง
เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและมีฤทธิ์ ขา้ งเคียงต่า ยาทางจิตเวชแบ่งออกได้เป็ น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ยารักษา
โรคจิต ยาแก้ซึมเศร้า ยาที่ทาให้อารมณ์คงที่ (Mood Stabilizers) และยาคลายกังวล ปั จจุบนั พบว่า
ยากลุ่มหนึ่ งอาจได้ผลดีในการรักษาโรคอีกกลุ่มหนึ่ งด้วย เช่น ยาแก้ซึมเศร้ า รักษาโรคแพนิ คได้
ดังนั้นจึงควรตระหนักว่าชื่อกลุ่มยาเป็ นการเรี ยกเพื่อความสะดวกเท่านั้น คุณสมบัติของยาอาจต้องดู
เป็ นแต่ละชนิดไป (มาโนช หล่อตระกูล และ ปราโมทย์ สุ คนิชย์, 2548)
2. การบาบัดรักษาทางด้านจิตใจ การรักษาด้านจิตใจเป็ นการมุ่งเน้นในการช่วยเหลื อ
และแก้ไขปั ญหาโดยเน้นที่ ความรู้ สึกนึ กคิดของผูป้ ่ วย มีความหมายครอบคลุ มการรักษาหลาย
รู ปแบบ เช่ น การให้การปรึ กษาทางด้านสุ ขภาพจิต การทาจิตบาบัดรายบุคคล จิตบาบัดกลุ่ ม
ครอบครัวบาบัด เป็ นต้น ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วเป็ นการรักษาหรื อช่ วยเหลื อด้านจิตใจ โดยอาศัยการ
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สนทนาและสัมพันธภาพในการรักษาระหว่างผูร้ ักษากับผูป้ ่ วยเป็ นการช่วยให้ผปู ้ ่ วยสามารถจัดการ
กับปั ญหาต่างๆ ได้ดีข้ ึน ความทุกข์ทรมานในจิตใจลดลง ซึ่ งการบาบัดรักษาทางจิตใจแต่ละรู ปแบบ
การรักษาจะมีแนวคิดพื้นฐานและวิธีการแตกต่างกันไป (มาโนช หล่อตระกูล และ ภาพันธ์ เจริ ญ
สวรรค์, 2548) การบาบัดรักษาทางด้านจิตใจ ประกอบด้วย
2.1 การให้การปรึ กษาทางสุ ขภาพจิต (Counseling in Mental Health) เป็ น
กระบวนการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้คาปรึ กษา กับผูร้ ับคาปรึ กษา หรื ออาจกล่าวว่าเป็ น
กระบวนการในการช่ วยเหลื อผูม้ าขอรั บ คาปรึ กษา โดยมี บุค คลตั้งแต่ส องคนขึ้ นไปคื อ ผูใ้ ห้
คาปรึ กษาเป็ นผูใ้ ช้ทกั ษะในการให้คาปรึ กษา ช่วยให้ผรู ้ ับคาปรึ กษา รู้ เข้าใจ ยอมรับตนเองและ
ปั ญหาของตน ตลอดจนสามารถแก้ไขปั ญหา ปรับตัว และพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม ลักษณะของการให้การปรึ กษานั้นจะเน้นที่ การช่วยให้ผทู ้ ี่มีปัญหาหรื อผูม้ ีความทุกข์ได้
ทุเลา หรื อผ่อนคลายความทุกข์เหล่านั้นลง และสามารถดาเนิ นชี วิตอย่างฉลาดและมีความสุ ข (อร
พรรณ ลือบุญธวัชชัย, 2549)
2.2 จิตบาบัดรายบุคคล (Individual Psychotherapy) เป็ นการรักษาทางจิตชนิดหนึ่ง
ด้วยการที่ผบู ้ าบัดรักษาพูดคุ ยกับผูป้ ่ วยเป็ นรายบุคคล โดยผูบ้ าบัดจะวิเคราะห์สภาพปั ญหา หา
สาเหตุของปั ญหาและร่ วมกันในการแก้ไขสิ่ งที่เป็ นปั ญหาหรื อความทุกข์ ความคับข้องใจของผูป้ ่ วย
โดยผูบ้ าบัดอาจจะใช้ทฤษฎีหลายทฤษฎี เช่นทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ทฤษฎีกลุ่มมนุ ษย
นิยม (Humanistic) ทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
2.3 จิตบาบัดกลุ่ม (Group Psychotherapy) เป็ นรู ปแบบการรักษาทางจิตชนิดหนึ่งที่
ผูบ้ าบัดได้นาผูป้ ่ วยตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมารวมกันและพูดคุยเกี่ยวกับความไม่สบายใจต่างๆ โดยเน้นที่
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่จะช่ วยให้ผปู ้ ่ วยเกิ ดการเรี ยนรู ้ ไว้วางใจ มีการให้และรับฟั งความ
คิดเห็นของผูอ้ ื่น เป็ นผลให้เกิดความเข้าใจในปั ญหาที่เกิ ดขึ้นด้วยตนเองกลุ่มจิตบาบัดเป็ นการใช้
กระบวนการกลุ่ ม เพื่ อ การติ ดต่ อ สื่ อ สาร การมี ป ฏิ สั ม พันธ์ ก ัน ภายในกลุ่ ม เพื่ อ ให้เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของสมาชิ กภายในกลุ่ม ในด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม โดยมีผนู ้ ากลุ่มที่
ต้องได้รับการฝึ กฝนมาโดยเฉพาะและทาหน้าที่เป็ นผูท้ ี่ช่วยให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กนั ภายในกลุ่ม
ซึ่ งสมาชิกกลุ่มจะมีการแลกเปลี่ยนและเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน(ชาลินี สุ วรรณยศ, 2549)
2.4 พฤติกรรมบาบัด (Behavior Therapy) เป็ นการบาบัดทางจิตชนิ ดหนึ่ งที่มุ่งเน้น
การควบคุมพฤติกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สังเกตได้ โดยใช้หลักการเรี ยนรู้ และผลการทดลอง
ทางจิตวิทยา มาใช้กบั พฤติกรรมที่เป็ นปั ญหา การแก้ไขพฤติกรรมเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
สังเกตได้ โดยไม่คานึ งถึงสาเหตุของพฤติกรรมในอดีต (มาโนช หล่อตระกูล และ ภาพันธ์ เจริ ญ
สวรรค์, 2548)
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2.5 ครอบครัวบาบัด (Family Therapy) เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการทาจิตบาบัด ที่
คานึงถึงระบบของครอบครัวเป็ นสาคัญในการบาบัด นัน่ คือ เป็ นการบาบัดที่รวมเอาบุคคลซึ่ งเป็ น
ระบบย่อยของครอบครัวที่มีความผูกพันกันในฐานะเป็ นครอบครัวเข้ามาร่ วมด้วยในการบาบัด โดย
อยูบ่ นหลักการที่วา่ บุคคลแต่ละคนมีความสัมพันธ์กนั มีมุมมองของการรับรู ้ปัญหาแตกต่างกันซึ่ ง
จะเป็ นตัวสะท้อนให้เข้าใจปฏิ สัม พันธ์ ที่เกิ ดขึ้ นระหว่า งสมาชิ กในครอบครั ว และสมาชิ ก ใน
ครอบครัวต้องมีส่วนร่ วมในการเปลี่ยนแปลงมิได้มองว่าปั ญหาอยูท่ ี่ผปู ้ ่ วย หรื อคนใดคนหนึ่ งเท่านั้น
(สิ ริลกั ษณ์ วรรธนะพงษ์, 2549)
3. การส่ งเสริ มสุ ขภาพจิต การป้ องกันการเจ็บป่ วยทางจิตด้วยการดูแลที่เหมาะสมจะ
นาไปสู่ ความสาเร็ จอย่างสู ง การปล่ อยให้บุคคลเกิ ดการเจ็บป่ วยทางจิ ตก่อให้เกิ ดความสู ญเสี ยที่
เรื้ อรัง ทั้งการดาเนินชีวติ ส่ วนตัวของผูป้ ่ วยเอง ของครอบครัว และสังคม และเชื่ อว่าหากบุคคลกลุ่ม
เสี่ ย งที่ ไ ด้รับ ความกระทบกระเทื อนไม่ ว่า จะเป็ นเรื่ องใดก็ ตาม ได้รับการดู แลที่ ดีโดยเฉพาะ
ครอบครัวและสังคมซึ่ งเป็ นสิ่ งแวดล้อมที่มีความสาคัญยิ่ง จะช่วยให้บุคคลเหล่านั้นดาเนิ นชี วิตได้
อย่างมีคุณค่าเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อตนเอง ครอบครัว สังคมประเทศชาติ (กรมสุ ขภาพจิต, 2548)
ทานตะวัน สุ รเดชาสกุล (2548) ได้กล่าวไว้วา่ การส่ งเสริ มให้ประชาชนมีสุขภาพจิตดีน้ นั ทาได้โดย
การคานึงถึงปั จจัยดังต่อไปนี้
3.1.ปั จจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย ด้านชีวภาพ เช่น พันธุ กรรม ด้านจิตใจ เช่น
บุคลิกภาพ ลักษณะพื้นอารมณ์ (Temperament) ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น
ความสามารถในการปรับตัว และปั ญหาที่ประสบในชีวติ ซึ่ งส่ งผลต่อจิตใจ
3.2.ปั จจัยด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วย กฎเกณฑ์โครงสร้ าง และ
กระบวนการทางสังคม เช่น ความปลอดภัย ช่องว่างระหว่างชนชั้น วัฒนธรรมทางสังคม และการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น บทบาทและการดาเนินงานของรัฐบาล สภาพเศรษฐกิจ การจ้างงาน
ระบบสาธารณู ปโภค การใช้สารเสพติด นอกจากนั้น การเปลี่ ยนแปลงความสงบสุ ขมัน่ คงของ
ประเทศอื่นๆ สามารถส่ งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของประชาชนในประเทศไทยได้
4. การป้ องกันปั ญหาสุ ขภาพจิต ได้แก่
4.1 การป้ องกันระดับปฐมภูมิ (Primary Prevention) ได้แก่ การป้ องกันก่อนที่เกิด
ปั ญหาสุ ขภาพจิต โดยการกาจัดสาเหตุหรื อลดปั จจัยเสี่ ยงที่ทาให้เกิดโรคทางจิตเวช หรื อเพิ่มปั จจัย
ป้ องกันต่อโรคทางจิตเวช เป็ นการป้ องกันการเกิดโรคทางจิตเวช การป้ องกันระดับปฐมภูมิ จะช่วย
ลดอุบตั ิการณ์ของโรคจิตเวช ทาให้จานวนผูป้ ่ วยใหม่ลดลง วิธีการป้ องกันมีดงั นี้
4.1.1 เพิ่มความสามารถของคนในการต่อสู ้กบั ความเครี ยด วิธีน้ ี จะเน้นการ
พัฒนาบุคลิกภาพของคน การพัฒนาเด็ก ครอบครัว การให้ความรู ้แก่กลุ่มที่มีความเสี่ ยง เป็ นต้น
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4.1.2 ลดปั จจัยซึ่ งเป็ นความเครี ยด วิธีน้ ี จะให้บริ การเพื่อลดปั ญหาต่างๆ ตั้งแต่
แม่เริ่ มตั้งครรภ์ จนถึงการคลอด (เพื่อลดการเกิดโรคปั ญญาอ่อน และโรคทางสมองในเด็ก หรื อโรค
อื่นๆที่จะมีผลต่อสุ ขภาพจิต) รวมถึงการพัฒนาชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
4.1.3 ลดการแพร่ กระจายของโรคทางจิตเวช ในโรคบางอย่างมีการถ่ายทอด
ทางพันธุกรรม หรื อถ่ายทอดจากมารดาสู่ ลูกได้ การป้ องกันสามารถทาได้โดยการให้คาปรึ กษาทาง
พันธุกรรม
4.2. การป้ องกันระดับทุติยภูมิ (Secondary Prevention) ได้แก่ การป้ องกันมิให้โรค
ที่กาลังจะเป็ น มีการดาเนิ นเป็ นโรคอย่างยาวนาน โดยการพยายามค้นหาผูท้ ี่กาลังเริ่ มป่ วย และให้
การรักษาอย่างรวดเร็ วทันท่วงที ทาให้ผปู ้ ่ วยหายในระยะเวลาอันสั้น การป้ องกันระดับทุติยภูมิจะ
ช่ วยลดความชุ ก ของโรคทางจิ ตเวช และอัตราป่ วยของโรคทางจิ ตเวชในช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง
หน่วยงานที่มีหน้าที่ป้องกันระดับนี้ ได้แก่ คลินิกจิตเวชชุมชน หน่วยจิตเวชโรงเรี ยน คลินิกเด็กดี
คลินิกจิตเวชในโรงพยาบาลชุมชน ในโรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลจิตเวชและศูนย์สุขวิทยาจิต
เป็ นต้น
4.3. การป้ องกันระดับตติยภูมิ (Tertiary Prevention) ได้แก่ การป้ องกันการ
เสื่ อมสภาพของผูป้ ่ วยจิตเวช โดยเฉพาะในผูท้ ี่ป่วยเรื้ อรัง ขาดการเข้าสังคม การป้ องกันระดับนี้ ทา
โดยการฟื้ นฟูสภาพจิตใจสังคม เพื่อให้สามารถกลับไปดารงชี วิตอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มที่ที่สุด
เท่าที่จะเป็ นไปได้ หน่วยงานที่มีหน้าที่ป้องกันระดับนี้ ได้แก่ ศูนย์ฟ้ื นฟูต่างๆ ชุมชนบาบัด นิเวศน์
บาบัดเป็ นต้น
ดังนั้นการช่วยเหลือผูท้ ี่มีปัญหาด้านสุ ขภาพจิตควรเลือกรู ปแบบการบาบัดรักษาให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปั ญหาของผูป้ ่ วยเพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผล และประสิ ทธิ ภาพแก่
ผูป้ ่ วยให้มากที่สุด

การประเมินสุ ขภาพจิต
การประเมินภาวะสุ ขภาพจิตของบุคคลนั้นมีวิธีการ หรื อเครื่ องมือมากมายที่สามารถ
นามาประเมินสุ ขภาพจิตได้ ซึ่ งขึ้นอยู่กบั วัตถุ ประสงค์ของผูท้ ี่จะทาการศึกษา จากการทบทวน
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสุ ขภาพจิต พบว่ามีนกั วิชาการหลายท่านที่สร้างแบบ
วัดสุ ขภาพจิต ที่บ่งบอกถึงภาวะสุ ขภาพจิตที่ดีหรื อการมีปัญหาสุ ขภาพจิต ดังนี้
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1. แบบสอบถามสุ ขภาพทัว่ ไป (General Health Questionnair : GHQ) ของโกลด์เบิร์ก
(Goldberg, อ้างใน ธนา นิลชัยโกวิทย์, จักรกฤษณ์ สุ ขยิ่ง, และชัชวาล ศิลปกิจ, 2539) เป็ น
แบบสอบถามชนิ ด รายงานตนเองส าหรั บคัดกรองปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ของประชากรในชุ ม ชนที่
สามารถคัดกรองปั ญหาสาคัญ 2 ประการ คือ การไม่สามารถดาเนิ นชี วิตในด้านต่างๆ ได้อย่างปกติ
สุ ขตามที่ควรจะเป็ น การมีปัญหาที่ทาให้เกิดความทุกข์ใจโดยเน้นถึงปั ญหาที่ผิดไปจากสภาวะปกติ
ของบุคคลต่างๆ เช่น ปั ญหาบุคลิกภาพ แบบวัดนี้ จะครอบคลุมปั ญหาใหญ่ๆ 4 ด้าน คือ อาการทาง
กาย อาการวิตกกังวลและการนอนไม่หลับ ความบกพร่ องทางสังคม และอาการซึ มเศร้าที่รุนแรง
ปัจจุบนั GHQ มีท้ งั หมด 5 ฉบับ ได้แก่ GHQ-60, GHQ-28, GHQ-20 และ GHQ-12
2. ดัชนี ช้ ี วดั สุ ขภาพจิตคนไทยระดับบุคคล (Mental Health Indicators) เป็ นแบบวัด
สุ ขภาพจิตที่ นายแพทย์อภิชยั มงคล และคณะ (2547)ได้พฒั นามาจากนิ ยามความหมายของ
สุ ขภาพจิต และองค์ประกอบของสุ ขภาพจิต ในมุมมองของผูม้ ีสุขภาพจิตดี ตามกรอบแนวคิดของ
องค์การอนามัยโลก และผูท้ รงคุณวุฒิ เป็ นแบบวัดสุ ขภาพจิตที่สร้างขึ้นเพื่อประเมินสุ ขภาพจิตของ
บุคคล เครื่ องมือนี้สามารถที่จะนามาใช้ในการศึกษาภาวะสุ ขภาพจิตของคนไทยทั้งประเทศ เพื่อจะ
ได้ช่วยคัดกรองผูท้ ี่มีปัญหาสุ ขภาพจิตตั้งแต่ระยะเริ่ มแรกได้ โดยแบบสอบถามนี้ จะครอบคลุ มถึ ง
สุ ขภาพจิตโดยรวมทั้งด้านอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม บุคลิกภาพและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นปั จจัย
โดยตรงที่มีผลต่อจิตใจ สามารถประเมินได้จากองค์ประกอบของสุ ขภาพจิต 4 ด้าน ได้แก่ สภาพ
จิตใจ สมรรถภาพของจิตใจ คุณภาพของจิตใจ และปัจจัยสนับสนุน
3. แบบวัดสุ ขภาพจิต ในคนไทย (Thai Mental Health Questionnair : TMHQ) พัฒนา
โดยสุ ชีรา ภัทรายุตวรรณ์และคณะในปี พ.ศ. 2542 เป็ นแบบสอบถามจานวน 70 ข้อ เพื่อใช้วิเคราะห์
ความผิดปกติทางจิตเวชภายในช่วง 1 เดือนของผูท้ ี่จะศึกษาใน 5 กลุ่มอาการ คือ กลุ่มอาการความ
ผิดปกติทางด้านร่ างกายอันเนื่ องจากปั ญหาทางจิตใจ กลุ่มอาการซึ มเศร้า กลุ่มอาการวิตกกังวลกลุ่ม
อาการโรคจิต และกลุ่มอาการการทาหน้าที่ทางสังคม
ตัวอย่าง แบบสั มภาษณ์ ดัชนีชี้วดั สุ ขภาพจิตคนไทยฉบับสั้ น Thai Mental Health Indicator -15
คาชี้แจง
กรุ ณาใส่
ล้อมรอบตัวเลขในช่องที่มีขอ้ ความตรงกับตัวท่านมากที่สุด และขอ
ความร่ วมมือตอบคาถามทุกข้อ
คาถามต่อไปนี้ จะถามถึ งประสบการณ์ ของท่านในช่ วง 1 เดื อน ที่ ผ่านมา จนถึ ง
ปั จจุ บนั ให้ท่านสารวจตัวท่านเองและประเมิ นเหตุ การณ์ อาการ ความคิ ดเห็ นและความรู ้ สึกของ
ท่าน ว่าอยู่ในระดับใดแล้วตอบลงในช่ องคาตอบที่เป็ นจริ งกับตัวท่านมากที่สุด โดยคาตอบจะมี 4
ตัวเลือกคือ
-344-

ไม่ เลย หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู ้สึก หรื อ ไม่เห็นด้วยกับเรื่ องนั้นๆ
เล็กน้ อย หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู ้สึกในเรื่ องนั้นๆ เพียงเล็กน้อยหรื อเห็นด้วย
กับเรื่ องนั้นๆ เพียงเล็กน้อย
มาก
หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู ้สึกในเรื่ องนั้นๆ มาก หรื อเห็นด้วยกับเรื่ อง
นั้นๆ มาก
มากทีส่ ุ ด หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู ้สึกในเรื่ องนั้นๆ มากที่สุด หรื อเห็นด้วยกับ
เรื่ องนั้นมากที่สุด
ข้ อ คาถาม

ไม่ เล็ก
เลย น้ อย

มาก มาก
ที่สุด

1
2
3
4
5
6
7

0
0
0
3
3
3
0

1
1
1
2
2
2
1

2
2
2
1
1
1
2

3
3
3
0
0
0
3

0

1

2

3

0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

8
9
10
11
12
13
14
15
รวม

ท่านรู ้สึกพึงพอใจในชีวติ
ท่านรู ้สึกสบายใจ
ท่านรู ้สึกภูมิใจในตนเอง
ท่านรู ้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กบั การดาเนินชีวติ ประจาวัน
ท่านรู ้สึกผิดหวังในตัวเอง
ท่านรู ้สึกว่าชีวติ ของท่านมีแต่ความทุกข์
ท่ า นสามารถท าใจยอมรั บ ได้ส าหรั บ ปั ญ หาที่ ย ากจะแก้ไ ข(เมื่ อ มี
ปัญหา)
ท่านมัน่ ใจว่าจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คบั ขันหรื อ
ร้ายแรงเกิดขึ้น
ท่านมัน่ ใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวติ
ท่านรู ้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผูอ้ ื่นมีทุกข์
ท่านรู ้สึกเป็ นสุ ขในการช่วยเหลือผูอ้ ื่นที่มีปัญหา
ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผอู่ ื่นเมื่อมีโอกาส
ท่านรู ้สึกมัน่ คง ปลอดภัยเมื่ออยูใ่ นครอบครัว
หากท่านป่ วยหนักท่านเชื่อว่าครอบครัวจะดูแลท่านเป็ นอย่างดี
สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน

คะแนนรวม
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การแปลผล เมื่อรวมคะแนนทุกข้อแล้วนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ปกติ ที่กาหนดดังนี้ (คะแนน
เต็ม 45 คะแนน)
35-45 คะแนน หมายถึงสุ ขภาพจิตอยูใ่ นเกณฑ์ดี
28-34 คะแนน หมายถึงสุ ขภาพจิตอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
27
คะแนนหรื อน้อยกว่า หมายถึง สุ ขภาพจิตอยูใ่ นเกณฑ์เสี่ ยง
ในกรณี ที่ท่านมี คะแนนอยู่ในกลุ่ มสุ ขภาพจิ ตอยู่ในเกณฑ์เสี่ ยง ท่านอาจช่ วยเหลื อตนเอง
เบื้องต้น โดยขอรับบริ การปรึ กษาจากสถานบริ การสาธารณสุ ขใกล้บา้ นของท่านได้
บทสรุ ป
สุ ขภาพจิต หมายถึง สภาพจิตใจที่เป็ นสุ ข อันเป็ นผลจากการมีความสามารถในการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกบั บุคคลอื่น และความสามารถที่อยู่ได้หรื อทาสิ่ งที่สร้างสรรค์ได้ในสภาพสังคม
และสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลง เมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในใจบุคคลที่มีสุขภาพจิตดี ก็
จะสามารถปรับจิตใจให้เกิดความพอใจในผลที่ได้รับ และพร้อมที่จะเผชิญปั ญหาแทนที่จะหลีกหนี
จากปั ญหาหรื ออุปสรรคนั้นๆ และดารงตนอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
บุคลิกภาพ หมายถึงสภาวะทุกอย่าง ซึ่ งประกอบขึ้นเป็ นตัวบุคคล เช่น สภาวะทางกาย
อารมณ์ สังคม ความสนใจ ความคิด ความหวัง ลักษณะ ท่าทาง นิ สัย และความสามารถทาง
ปั ญญาตลอดจนความสาเร็ จ นอกจากนี้ บุคลิกภาพยังหมายถึ งสภาวะของบุคคลนั้น ทั้งในปั จจุบนั
และอนาคตที่ สาคัญที่ สุ ดบุ ค ลิ กภาพคลุ ม ถึ ง วิธีก ารที่ บุ คคลเกี่ ย วข้องสัม พันธ์ ก ับ บุ ค คลอื่ น การ
ปรับตัวของบุคคลในการเผชิญปั ญหาหรื อความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ในชีวติ
ผูท้ ี่มีปัญหาทางจิต คือ พฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งปกติหรื อผิดปกติ จาเป็ นต้องมี
หลักเกณฑ์ เพราะถ้าไม่มีหลักเกณฑ์คนส่ วนใหญ่จะใช้ตนเองเป็ นเกณฑ์ในการวัด โดยใช้ทศั นคติ
ความเชื่อ และค่านิ ยมของตนเองเป็ นเครื่ องมือในการตัดสิ น ซึ่ งการใช้ตนเองเป็ นเกณฑ์น้ ี ทาให้ไม่
สามารถหาข้อสรุ ปได้ เพราะความปกติของคนหนึ่งอาจจะเป็ นความผิดปกติของอีกคนหนึ่งได้ ถ้า
หากบุคคลทั้งสองมีแนวคิด ทัศนคติ ความเชื่ อ และค่านิ ยมต่างกัน การจะตัดสิ นพฤติกรรมการ
แสดงออกของบุคคลว่าปกติหรื อผิดปกติเป็ นเรื่ องสาคัญ เพราะมีผลกระทบต่อบุคคลและโอกาสใน
อนาคตของเขา ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความผิดปกติทางด้านร่ างกายอันเนื่ องมาจาก
ปั ญหาทางจิตใจ (Somatization) ด้านซึ มเศร้า (Depression) ด้านความวิตกกังวล (Anxiety) ด้านโรค
จิต (Psychoticism) ด้านการทาหน้าที่ทางสังคมสังคม (Social Function)
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ความเครี ยดคือ ภาวะที่บุคคลรู ้สึกขัดแย้งหรื อถูกคุกคามเกินกว่าความสามารถของตนที่จะ
จัดการหรื อทนทานได้ ภาวะที่มารบกวนนี้มีได้ท้ งั ด้านร่ างกายและอารมณ์
คาถามท้ายบท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จงบอกความหมายของคาว่าสุ ขภาพจิต และองค์ประกอบของสุ ขภาพจิต
จงบอกความหมายของคาว่าบุคคลิกภาพ
จงอธิ บายปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพัฒนาการบุคคลิกภาพ
จิตใจของมนุษย์ มีการทางานกี่ระดับ จงอธิ บายโดยอาศัยทฤษฎีจิตวิเคราะห์
จงอธิบายลาดับพัฒนาการตามความต้องการทางเพศ (Psychosexual Stage)
จงอธิ บายลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีของมาสโลว์
จงอธิบายลักษณะของผูท้ ี่มีสุขภาพจิตดี และผูท้ ี่มีปัญหาสุ ขภาพจิต
จงอธิ บายความหมายของคาว่า ความเครี ยด และวิธีผอ่ นคลายความเครี ยด
จงอธิบายวิธีการช่วยเหลือผูท้ ี่มีปัญหาสุ ขภาพจิต
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